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Barış 
Hülyaları . -
N oel yortusu müna!e

beti ile bir çok agız 
ve kalemlerden barış keli · 
mesi dökülmeğe baoladı. Bu 
hu!usta bir çok dileklert 
tavsiyeler ve bizce boş biil 
yalar ortaya atıldı. 

Boş hülyalar, diyoruz, 
çiınkü bugün barıştan ancak 
Almanya bahsedebıfü, çün
kü bütün dfü:ıy.ınıu en zor 
i~lerioi yalnız bnrp vaıntası 
ilt. bal ve f uletmenin o ka
dar kolay olmryacağu.11 oda 
anlamıştır. 

A vrupanın birçok yerleri-
ni zaptetmekle Avrupa me
selesinin halledilmiyeceğiai, 
nptedileb yerlere her gün 
artan gizli, aıikir hoşnut
suzluk hareketlerinden an
laması lizımgelen Berlin hü
kumeti herhalde Avrupanın 
göbeğinde yeniden bir e~a
ret devrinin açılamayacagı
nı da takdir etmesi lizun

gelecektir. 
Esasen Franıada son gün

lerde görülmüı ufak, tefek 
isyan hareketlerini bastırmak 
içia Fraaıızlara verdirilm~
ie karar verilen büyük pa
ra cezalarının hoınutıuzluğu 
çoğaltacağını cezaları ke~e.n
ler de pek ali anlayabıhr· 
ler. 

lagiltereye ıelince; Yuna
nistan ve Mısın müdafaa 
etmek için bu kadar büyük 
fekirlıklar yapan ingiliılerin 
ana vatanlarını korumak 
yolunda ne derece akla, fik
re sığmaz harikulide ~~h: 
ramanlıklar gösterecegını 

takdir etmek te güç bir şey 
olmasa gerektir. . 

O halde ne olacak? B1r
biri ile büyük bir hayat ve 
memat savaşına atılan iki 
büyük dostun arasında açı
lan uçurum ortada iken ba
rıı mesele1i bir hayal ve 
hülyadan başka bir şey ola-
nıaı. 

SIRRI SANLI 

Irak başvekili 
--o,--

Kahire (A.A)-lrak baş
••kili B. Reıit Ali, mebusan 
l!leclisi huzurunda harici si· 
Yaıet hakkında aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

.. Dünya şimdi çok müşkül 
hir vaziyet geçirmektedir. 

Fırtına en kuvvetli olan
ları bile sarsmaktadır. Kü· 
çük devletlerin ve bilhaesa 
Yeni kurulmuı devletlerin 
hu buhranda ihtiyatlı olma
ları li.11mclır.,, 

B şvekılımızı 
MU HIM B Y NATI 

Ankara - Büyük Millet 
Meclisinin dün yaptığı top
lantıda Milli korunma kanu
nunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında ha
zırlanan kanun layihasuno 
müzakeresi yapılmıştır. Mü
zakereler esnasında sayın 
başvekil Dr. Refik Saydam 
aşağıdaki beyanatta bulua
muttur: 

- " Arkadaşlarım, Milli 
korunma kanununun bir se
nelik tatbikatı neticesinde 
gördüğümüz bir takım boı
lukları izalesi lazım g len 

bazı hususatı huzurunuza 
getirdik. Uzun uzadıya tet
kik edildi. Encümenlerden 

geçti. Şimdi huzurunur.da
dır. Bir senedenberi tatbik 
sahasında gördüğümüz nok
sanları, müşkülleri ve boı
lukları doldurmağa çalııtık. 
Heyeti celileniz takdir bu
yurursunuz ki son bir sene, 

en buhranlı bir sene olmuş· 
tur. 

Harbın devamı, dünya 
iktisadi vaziyetioin her gün 
değişen şartları, be.tta bir 
hafta evvel verdiğimiz ka
rarların bir hafta sonra ade 
ta bir sene evvel verilmiş 
bir karara benziyecek kadar 
tahavvüller göstermesi bizi 
birçok müşküller karşısında 
bıraktı. 

Bittabi kanun çerçivesi 
dahilinde çalışan bükümet 
bir çok müşkülata uğradı. 
Bir çok noksanlar gördü. 
Birçok tecrübeler edındi. 
Bunlardan aldığımız netice· 
yi huzurunuza getirdik ve 
tetkikinize ar.zettik. 

Müıtakil grup namına ka-
nun hakkında umumi müta· 
lia dermeyan eden arkada
şım Fuat Sirmenin-notlarımı 
ıyı al~bildimse·söyledikleri 

şunlardır : 

-" Tatbikten mütevellit 
neticeler müsbet olmakla 
beraber tam değildir. ltha· 
litta müşkülat olmuştur. 
Hili o müşkülat mevcuttur. 

Halkın ihtiyaçları için kafi 
stok lizırndır. Fiat tesbit ve 

mürakabe işi tam muvaffak 
olmamıştır. Mütehassıslardan 
iftlifade edilmeli. Tüccarı ne 
tehdit etmeli, ne de ihtika
ra teşvik eder vaziyette ser
best bırakmalı. Mürakabeyi 

tevsi etmeli. Koordinasyon 
kafi itiyat haline gelmemiş
tir.,, 

- Devamı ikinci sahifede -

Arnavut milli Noel gecesi in-
çeteleri Ital- giliz tayyare

yan askerleri- leri hiç bir ye. 
arkadan re hücum • Dl 

vuruyorlar 
--o-

Löndra (A.A)-Arnavut
luktan gelen haberlere gö

re Arnavut çeteleri İtalyan 

kıtalannı arkasından vurmak 

üzere faaliyetleri artırmışlar 

ve yollarını keserek Tirana 

da girmeğe muvaffak olmuş

lardır. Arnavut vatankerver

leri uumumi valinin sarayı· 

na bile yaklaımıiJar ve İtal

yanların derhal Arnavutluğu 

terketmeleri için beyanna· 

meler dağıtmıılırdır. 

etmediler 
-·-

Londra (A.A) - Noel 
gecesi İngiliz tayyareleri hiç 
bir yere hücum etmemişler

dir. Isviçre havasının İngiliz 
tayyareleri tarafından ihlil 
edildiği sureti katiyede ya
landır .I 

--o---
ispanya bari-

• 
cıye nazırı 

--o-
Madrid {A.A) - ispanya 

hariciye naıarı B. Suner Tan
çeye ıitmiıtir. 

Ge eral ır 
Münakalat 

masa 

Münakalat Vekili 
€evdet Kerim lncedayı 

htanbul (Hususi) - Tra ·
ya umumi müfettişi general 
Kazım Dirik, şehrimizde bu
lunan Münakalat Vekili B. 
Cevdet Kerim İncedayı ile 
bir müddet görüşmüştür. 

Genral, bu temasından 
sonra beyanatta bulunarak 
Münakalat Vekiliyle muhte
lif işler etrafında görüştü-

Çörçilin h. a
besi i Italyan
lara ulaşt r-

• • ma ıçın 
Nevyork (A.A) - Nev· 

york Taymis gazetesi Çör· 
ıilin İtalyanlara olan hita· 
besinin henüz italyaya v.-r
rnadığ&nı ve ecnebi radyo
larını dinlemek yHak oldu
ğuna göre eğer İtalyan ga
zeteleri bu hitabeyi neşret
miyecek olurlarsa bunu on
lara vardırmanın çaresi bu
lunacağını yazmaktadır. 

Nevyork ( A.A) - Nev
york belediye reisi beyana• 
tında Amerikalılaruı tehdit 
ve tethiş propagandalarına 
kulak vermediklerini halkın 
gece gündftz hazırlandığını 
ve bu sayede tazyik altında 
bulunan diğer millerin de 
himaye edileceğini beyan 
etmiştir. 

• 
ıe 

ptı 

-General Kazım Dirik 
ğünü, Trakyahların vazife ve 
mevkilerini müdrik, iş ve 
güçleriyle meşgul bulunduk· 
larını söylemiştir. 

a·m radan 
al nan gana

çokluiu • • 
ımın 

--o,----
Atin (A.A) -Italyanlarla 

çarpışmalar devam etmekte
dir, Yeuideu düşmaudandc.n 
esir ve sekiz top alındığı 

gibi yalnız Hamaradan alı· 
nan ganaim üç fırkaya ki· 
fayet edecek kadar mebzul
dur. 

Hamaraya ilk 25 kişilik 

bir Yunan jandarma müfre· 
zesi girmiştir. 

Hamara halkı kurtarıcıla-
rı ve Hamara kahramanı 
Militiyadasi göz yaşlarile kar 

şılamıılar ve ~nlara yardım 
etmeğe başlamışlardır. 

Bir yunan eri, yaralı bir 
İtalyan subayını kurtarmış-

tır. ltalyan zabiti nefere im
zalı bir resmini hediye et
miştir. 

- Yılbaşı hediyesi olarak bayana şu kelepir otomobili 
almanızı tavsiye ederim. 

- Eğer siz bana beş on bidon benzin hediye ederseniz 
ben de bu tavıiycıaizi yerine getiririm. 
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Çoçukla da r oğuk 
al2ın ığı 
---mınnnmın---

Bu adam soğuk veya ga)'et sıcak bir 
banyo aldıktan sonra, bir saat çıplak ola
rak soğuk bir hava cerey nına y tmış ve 
bunu hiç soğuk almadan 33 defa tekrar 
etmiştir. 

Tecrübe zamanlarında muhat zarlarında 
patojen mikroplar bulunmuştur. 

Soğuk algınlığına taraft r olanlar bu 
tecrübelere itiraz ederek bu tecrübelerin 
umumileştirilemiyeceği ve bu zatın ihtimal 
ki bu hususta istisna teşkil ettiğini ileri 
sürmüşlerdir. 

Keza soğuklamanın bütün vücuda tesiri 
olmadığını, hastalık zuhurunda vücudün 
bazı akşamının üşümesi kafi olduğunu dü
şünenler de olmuştur. 

Son zamanlarda Flayşer v~ Bahman is
mindeki zatJar, bu tecrübele i kendi şa
hıslarında tekrar ettiler. 

Bunların her ikisi de nezleye fevkalade 
müsait idiler. 

Bunlar da tecrübelerinde, bazan vücut
larını, hazan viicuttarının bazı kısımlarını 

ıoğ\lk su, kar veya rüıgirla, hazan bunla· 
rın hepsi ile üşüttüler ve tecrübelerinde 

üşümenin yalnız bu tesirlere maruz kalan 
yerlere inhisar etmediğini, üşüyen yerreı 

müc•vir ve batta uzak yerlere kadar intikal 
ettiğini gördüler. 

Fakat saatlarca devam eden bu tecrü
belerden sonra nezle olmak hissinden baş
ka hiç bir hastalığı tutulmadılar. 

HP.kikaten bugün soğuğu bir tedavi un
suru olarak kullanmamıza birçok hastalık
larda buz kesesi tatbik ettiğimize göre, 
soğuktan korkmak oldukça acaiptir ve 

soğuk algınlığı meselesile apaçık bir tezat 
teşkil etmektedir. 

Meseli soğuk algınhğına atfedilen hid 
romatizmada, soğuk duşlardan fevkalade 
istifade ediyor. 

Hastada mafsalların ağrıları azalıyor,fev
kalide rahat ettiğini töylüyor. 

Zatürrielerde taze ve serin h vanın ,has
tabğın seyrine çok müsait tesir ettiği her 
zaman görülmektedir. 

Fakat çocuğun ebeveynine bu tarzı te

daviyi tavsiye etmek cesaretinde bulunmak 
oldukça müşküldür. 

Her zamanda ve her bünyede soğukla

ma imkinlarının mevcut olmadığını ve so

ğuk almanın ancak bazı mikropların mev-

-(Sonu Yarın)-

.. •JJ 

Kumaş ve Mobilya Boyaları Geldi 
(Telefon 3882) 

(ll•lriEI• H8IJ 2' ı • .a Dan 
. 

Başvekilimizin .ALMAN 
Mü HIM BEYANATI, CASUSLAAI 

-B-aş-tar-af-;-;•inci sahifede - AMEAIKADA 
Arkadaşlar Milli korun- çıse, devletten ve hükfımetlen§ 1 V&Almiliların -Pe,ını Birak-

ma kanununun tatbikinden kendisine yardım gelir.Hem ·-----•m-ıiıy•a•n•:•ln•giimil•llz-la•r----• 
mütevellit netayiç mlisbet, kendisi, hem Türk vatan- (33) Yazan: Halil Zeki Oıma 
fakat hakikaten tam ve ki· daşı müstefit olur. 

mil değildir. - Olmadığının Fakat tüccar bunu böyle 
misali de bugün huzurunuza telikki etmezse tamamen 

getirdiğimiz bir takım yeni içinizden çıkması lazım ge. 
ta dillerdir. len bir unsur olduğuna ka-

Fiat tesbiti ve mürakabesi' naat getirerek ona göre ha· 
doğrudan doğruya adeta 
devlet teşkilatına munzam reket etmek kararındayız.,. 
bir iş olarak lıabul . edildi. (Bravo ~esleri, alkışlar •. ) 

Evvelce de ilk olarak Mil
li keruuma kanunu kabul 
edilirken sayın arkadaşımız 
Rana Tarhanın sormuş ol
dukları suale vermiş oldu-

BORSA 
HABERLERi 

ğum cevapta da demiştim· 
ki: 

Biı tüccarı millet haya· 
tında lazım bir unıur te • 
likki ediyoruz. 

15-27,50 kuruş araasında 
930 çuval üzüm, 11 kuruş

tan 202 çuval incir, 24-25,25 
kuruştan 106 ton susam, 54-

Bu unsuru kendi normal 
yaıamasıaı kendisi" eğer 

takdir eder ve temin eder-

Ankara 
Radyosu 

-o--

64 kuruştan 121 balya pa
muk satılmıştır. 

--o--
Belediye 
Deli alları 

Belediyelerde ücret muka

bilinde çahıan ve dellallık 
vazifesini gören kimselerin 

resmi dellal adı iJe Ticaret 

odalanna kaydedilmeleri la
zım geldiği Ticaret vekale

tinden vilayete bildirilmiştir. 

--o--

18 Program 18.03 müzik 
Radyo caz orl:estrası 19.15 
müzik: fatazi proğram 19.30 
ajans haberleri 19.45 müzik 
kadınlar fasıl heyeti 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 müzik 
kabere müziği 21.00 müzik 
.dinleyici istekleri 21.30 ko· 
nuşma (sıhhat saatı) 21.45 
müzik : Radyo orkestrası 
(şef: H. Ferit Alnar) 22.30 
Ajans heberle:ri: ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo, nu
knt borsası fiut 22.45 müzik 
daos müziği pi. 23.25-23.30 
kapanış 

Amerikada bir 
tek yanardai 

Birleşik: Amerikada hali 
faaliyette bulunan yegine 

volgan Kaliforuiyadaki Las
san dağıdır. 

,~~~~...-.~~ .......... ~~~ ..... ~~-·~~' 
!ELHAMAA Sinemasında! 
ı--= - - Yarın matinelerden itibaren i 
ı Sayın İzmir halkına iftihar ve şerefle takdim eder. ı 
ı Adına "Sürekli Tatlı Beli,, denilen Aşk illetine gönlünü ı 
ı kapbrmış büfün sevdalıların dilinde destan olan senenin ı 
ı en büyük Türkçe Sözlü aşk ve ıztırap filmi ı 
ı Büyük bestekar "Puççini,, nin ölmez eseri ; 

i MANON L SKO i 
ı Filmdeki şarkıları söyliyen Ben)amlno Glgll ı 
ı BaşroUerde - Alda Valli - Vittorio de Sica ı 
• Foks Jurnalda - en son ve en mühim haberler ı 
ı Sea rıslar: her güo 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
! Dikkat: Hafta ımı her gününde ilk s~anslar ucuz halk ı 
ı mdinelcridil' . ı 
ı Fiat le i - mJvki 20, Balkon 25, koltuh: 30 kuruştur, ı 

: 
ı 
ı 
ı • • 
ı 

~ . ..... ~ ~ ... ~ ............ ~ ... _M 
~~-v .. ,.. ... ,. .. ~·· "" ............. ~ .... .. 

·e Si ema ında TEL: 3646i 
BU HAFTA 

Zengin Proğram 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

~so G ~NÇ IK 
(Dernieıe J euncsse) 

Oynıyan: R A 1 .M U 
' 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
• • ı 

ı Ayrıca: Miki ve gayet gülünçlü Komik 
: Matineler: 3-5-7-ve 9,15te 

ı 
: 

ı Cumartesi •• Pazar günleri 1 do ili•• seanıı ı ................ . ................................... .. 

On beş 2ün sonra 
Brem şehrinin en şık gazinosu olan Aı

toryaya gittiler. 
Orada tenhaca ve konuşmağa müsaait 

bir masa buldular. 
Orkestranın çalmasından istifade ede-

rek saat üçe kadar amerikadaki alman 
casusluklarındaıı bahsettiler. 

Casus Slusterden, Teodardan, sarııın 
Yeni Hafmandan, Farus Hafmandan, tay
yare plinla rını çalan Vasstan, hiç bir şüp
heyi çekmiyen VmeD Gudenbergten, Gu· 
ter Rumrihteu, Kari Eyfeld en tediyatçı 
Şmiten bahsettiler. 

Vilhelm Lokofskinin hatıratını yadettİ· 
ler. Sözü Nevyorkun ortasında tesis eden 
casusluk faaliyetine, Montrcae merkezine, 
Kanada casqsluklarına ait umumi karargi
ha, yeni İngiltere istihbaratına, Boston, N4 
res, Buf alas, Bristol, Fladelfiya, Lon·cio 
veaair şehirlerdeki merkezlere naklettiler. 

Buralarda olanları konuştular, olacakları 
düşündüler. 

Bir nazi casusunun amerikan hendest 
dairesinde ~hştığını ve gördüğü hizmet• 
leri saydılar. 

Nazi casusu iken nazilere ihanet edeı 
Antoninin cezalandırılacağını söylediler. 

Çalınan planlar 
Bundan sonra Pfeyfer sözü alarak dok 

torun kula.klarını çınlatacak şeylerdeı 
bahsetti. 

Ezcümle Momnutta pek gizli bir ıurettı 
yapılan büyük topların planlarını naııl atı 
rıldığını, amerika harp gemilerinin zayı 

noktalarına ve bu noktaların tashihine dai 
yapılan gizli bir müzakereye ne sureti 
vakıf olduğunu söyledikten sonra iliv 
etti: 

- Bizim nelere muvaffak olduğumuz 
bilmezsiniz. Bunu kimse bilmez. 

Hatta kimse bunları tasavvur bile edt 
mez. 

Adolf Hitleria sayesinde bizim iıtikbı 
limizi tayin etmiıtir. 

Dileyiniz: 

- Amerikada her sevkülceys noktun 
da bir casusumuz vardır. 

Her silih fabrikasında bir ajanımız me 
cuttur. Her deniz dezgibında, hatti hay, 
ti bir alika teşkil eden her noktada gö 
cülerimiz bulunuyor. 

Bizim haberimiz haricinde bir harp ı 
misi iıışssıoı kararlaştıramaz. Bir tayya 
topunun plapını çizemez ..• 

Bununla beraber bu da kifi dej'ild 
Bize daha fazla malümat lazım . 

loktronu ve Enterpis tayyare gemilerin 
planları da lazım. 

Şark sahillerinin müdafaa plinları, ga 
sahillerinin bıhkimdınıo planları. Meksi 

istihkimlarının ve Kanada müdafaa hat 
Mn planları lazımdır . 

Yeni bombardıman tayyarelerinizin no 
sanlarını, Ncvyork limanlarının mDdaf 

hatlarının projelerini de bilmek isteriz. 
Anlıyormusunuz doktor Gribel! 

-De•amı•ar-
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l> m er bir aralık komisere 

>llYaHrak kendinin hırsız 

Ol•adığını ve bugünkü va

•iyetini anlatarak: 

- Komiser am2a, vallahi, 
biJJabi, ben, . harsız değilim, 
'•de hasta annem aç yatı

tor, beni bırakın da eve gi · 
deyim, dedi. 

Komiser sert bir acsle: 

- Hem hırsızhk yap; bir 
\ydır Mürtezanın dükkintD· 

dan et çalan mahkemeye 

•ereceğiz, mahkeme de se

lli hapse atacak ve sen de 

1 •kıllanarak bir daha hmnz· 
lık yapmıyacaksın. 

••• 
ömerciği erteıi gün mab-

~emeye götlirdiiler. Yaşı 
"' ~üçük olduğundan iizerine 

lhlan iftiralar onu, hapse 
litlrtemedi. 

B~raat eden ömer, tanı

dığı bir aıçı dükkinındaki 
•rbk yemekleri yiyerek aklı 
batına geldi. 

Aıçının sebzelerini manav

dan getirdikten ıonra, usta 

başına dün akşam başından .._ 
ıeçealeri anlattı. 

iyi bir adam olan ustaba-

t•~ ömeria hasta annesiae 
torba Yerdi. 

Bu an ömeri görmeliydi

tliz. Ustanın ayaklarına ka

l>anarak seYinçten ağlamıya 

haoladı. 
Çorbayı alır almaz eve 

lcootu. Yolda giderken ilen· 
a di kendine: 

·- Akşam anneme et gi· 

l

e- türemedim amma, bugün 

.. 011a şifa verecek işkembe 
Çorbası g6türüyorum. Artık 
•nnem beni dövmez. Sevinç-

1 .. ten kalbi çarpıyor, g6ıleri 
l'•şar1yor. 

Kulübeye girinceye kadar 

ı- deyam eden ömerciiin se-

'tİnci kulübeye girdikten 

e· •oara tamamen aksine döıı
r• dü. 

Anne, anne sana iş-
ir. '-e-be b ı· d' ~ ,... çor ası ge ır ım. 

Bunu içince iyileşeceksin, 
iİD d · il iye yatakta yatan annesıne 

[lrp• doğru ilerledi. 

~ Annesi h;ç ses vermiyor• 

ta" du. 
il - Annem uyuyor, uyau· 

>k" dırayım da sıeacık ıu çor

faı b•yı içsin ve beni bir kere-
tik olsun sevıin. 

Zavallı imercik annesini 

'Y•ndıramadı. 

•• om 
Yazan: Niyazi Acun 
Çorba kasesi elinden yu

varlandı. 

Dün geceki soğuk, açlık 

ve hastahk ömerin annesi

nin gözlerini ebediyyen ka
pamıştı ..• 

- SON -

105 sene evelki 
San· Fransısko 

1835 senesinde Rişardson 
isminde bir adamın oturdu
ğu kulübe, San-Fransiskoda 

bulunan yegane ik•metgihtı. 
O zamandan bu zamana ka-

dar 105 sene geçmiştir. 105 
içindeki değişikliğin ne ka-

dar büyük olduğu insanlara 
hayret verecek derecededir. 

--o-
Kadınlarımız 

kirpik boyası
nı kimlerden 

aldılar? 
Fiji adasının yarı vahşi 

ahalisi bir ziyarete gittikleri 

zaman kirpiklerini Hindistan 
~viıini yakmakla elde et
tikleri bir nevi boyayla bo· 
yar, bu boya, kirpikleri ka· 
rrttıği gibi birbirlerine de 
yapıştırmaktadır. 

--o-
Dağ aslanı 

kediye benzer 
Puna denilen dağ aslanı 

kediye pek benzer, Yalnız 
evlere giremiyen, kucağa 
ahnmıyan ve okşanamıyan 
cinsten bir kedi. 

-o-

ikinci Minerva 
mabedi 

nerededir? 
Meşhur Minerva mabedi

nin bir ayni de Cuatemalada 
mevcuddur • Bu bina orada 
üniversiteye mal edilmiştir. 

-o-

Pembe ırk 
nedir ? 

Bizim beyaz ırk dediğimiz 
Avrupa ırkına sarı 11k men
supları pembe ırk adını ver· 
mişlerdir. 

Dr. Fahri Işık 
l:ımir Memleket haataneıi 

Rontken mütehauısı 

Routken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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iki arkadaş ogllnden son
ra sık sık buluıtular. Ve 
her buluşma esnasında Li· 
lenin içindeki huzursuzluk 
biraz daha büyüyordu, Ne
den? .. 

d 
Yazan: Nezihe Araz 

tf oÜngada Neler oıugor 
Bir limanda 
800,000 k·ıo .. 
metre mesafe 

O zaman gözlerine zapte
demiyeceği yaşlar hücum 
edjyor. Hayatının bu en bü
yük mahrumiyeti için ağlı
yordu. 

Neden bütün rahatı kaç· 
mıştı. 

Sanki ilhan her eve ge
lişte onun saadetinden ku • 
cak kucak alıyor götürfiyor· 
gibiydi. 
Şimdi arada sırada ilha

nın ona sorduğu ıual akh
na geliyordu. 

- Mesut muydu? 
- Elbet. Bunun için neyi 

eksikti? 
Arzuladığı her şey olmu

yor mu? 
Şu halde daha ne isti

yor? 
Fakat gün geçtikçe ıçın

de bu cevapların tatmin 
edemediği bir his liüyümeğe 
başladı. 

Saadetinin çüriik bir te
mel üzerine kurulduğunu o 

da hissediyordu. Birgün bü
tün bu arzularını tatmin e-

debilen imkanlar ortadan 
yok oluverirse ona elinde 
ne kalacaktı. 

Hayatın güçlüklerini ki
me dayanarak yenebilecek
ti? 

Bütün bunlar şnurunu 

kaplayınca onun itin rahat 
huzur yok oldu. Çabucak 
sinirleniyor, kızıyor, ağlıyor
du. 

Kendi kendine : 
- Neden yaşıyorum diye 

soruyordu? Madem ki kü
çük bir benzerimin tatla yü
künü omuzlarımda taş1yamı
)'acağım! 

Bana caşawa kudretini 
veren bütün hayat memba
ları kurudu. 

iki sene evvel n sal ol
muştu da anne olmaktansa 
bayatını teklikeye koymağa 
razı olmuştu. 

Ah! yaşanan günlere geri 
dönebilmek imkanı olsaydı. 

Artık onun için yapılacak 
hiçbir şey yoktu. 

Günlerini mümkün oldu
ğu kadar farkında olmadan 
harcamak ve böylece baya
tın sonunu beklemek. ileri 

1 için hiçbir ümit duymadan 

l 
hiçbir hayal beslemeden. 

Bu böyle oldu. Çok ıstı
rap veren yarası yavaş ya· 
vaş ince bir sızı haline in· 
kilip etti. 

Artık Lile mütevekkil bir 
yaşlı kadın halini almıştı. 
Hayata karşı olan açık is
yanları bitmiıti. 

Hatti baan bu büyük 
mahriyetini unuyor, eski ne· 
şeli, canlı halini alıyordu. 

Fakat hiçbir kuvvet, ço
cuklu bir anneye ıstırapla 

bakan gözlerinden mahru
miyet bulutlarını dağıtamı· 
yordu. 

- SON 

Mukaddes 
başlılar 

-o-

Yavane yerlilerinin başları 
mukaddes addedilmektedir. 
Bir yabancı Yavanelinin ba
şına elile vursa değil, dokun
sa ,. bile yerliler o adama 
ellerinden gelen bütün fena
lıkları yaparlar. 

ister Gül, ister Ağla 
Sevdiği ve sevmediği 

ne imiş? ____ .. , ___ _ 
- Kış günlerinde en çok sevdiğin ve bayıldığın ve en 

fazla da nefret ettiğin nedir ? 
- Benim kış mevsiminde en çok sevdiğim spor, en faz-

la iğrendiğim de baz.ı geceler evde mecburi oturduğum 
için kaynanamın vapur pervanesi gibi gar, gır durmadan 
işliyen çenesidir. 

- Pekey sen de söyle bakalım.? 
- Benim sevdiğim ye nefı~t ettiğim şeyin ikisi de he-

men, hemen birdir. 
- ne gibi? 
- Biri, kara suratlı kömür, ikincisi de muhtekir kömür· 

cülerdir. 

Sen de ey okuyucum kömürden bu kadar yanan şu ba
yın haline: 

ister Gül, ister Ağla 

1 

Boıtonlu Alber Mieıen bir 
kaptandır. Ayni geminin 
içinde 800,000 kilometre me
safeyi Boston limanını terk 
etmeden katetmiştir. Çünkü 
kaptanı olduğu gemi liman
da karşıdan karşıya posta 
trenleri nakleden bir tren 
gemisidir. 

-o-

Macaristan da 
ekmek nasıl 

taşınır? 
Macaristanda gayet büyük 

ekmekler yaparlar. Macar 
köylü kadınları bu ekmek· 
ferden aldıkları zaman ancak 
iki tanesini biri sırtına, di· 
geri göğüste olmak üzere 
birbirine iple bağlı elarak 
taşırlar. 

-.vı-

Gümüş 
Bozulur mu? 
Gümüş takımları durduk· 

ları yerde bozulur. Buna 
sebeb gümüşün kükürtten 
müteessir olmasıdır. Havada 
bulunan pek az miktardaki 
kükürt dahi, gümüş takım
lar1n oldukları yerde bozul
malarına ıebebiyet verir. 

-o-

l 

SOOO .metre 
irtifaındaki 
tren hattı 

Eu yüksek arazide işliyen 

tren, Peruda Lima ile Sera 
arasındadır. Tren orada de-

niz seviyesinden 5 bin metre 
yüksekliğe çikar ki dünya· 

nın biç bir yerinde bu irti· 
fada tren hatta mevcut de
ğildir. 

-o-

Taştan yelken 
elur mu? 

Taştanda yelken olurmuş. 
Fakat denizde değil karada, 

bu yelken Meksikada Gada· 
Iüpta deniz kenarında insa 
edilmiştir. 

Buharlı otomo 
bilin icadı 

Buharla müteharrik otomo
bil 1878 senesinde Amedel 
Balle ismınde bir Fransız 
tarafından ıcad edilmiştir. __ ,.....,_ ________ r ___ ._......_,.._ __ .,,.. ________ ._,, __ _. ________ _ 
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Majeste lngi 
tere kra ını 

nutku 

- Yunan ordula- Italyanlar d~~-• (iaiiiffA'ô[ôıEıii~! ZABITA HABERLER 
rı Avlonya madan ç kilı- 1.~ Lt;DJ:A~~• 
civarında yor la KÖMUR Yaralamak 

--o'--
Londra ( A.A ) - Kral 

Majeste altıncı Corç İngiliz 
milletine ve imparatorluğa 
hitaben Noel · münasebetiyle 
bir nutak söylemiş Ye ez

cümle demiştir ki: 
.. Sulh günlerinde noel 

bayramı genç, ihtiyar hepi
nizi yuvalarımızın samimiye
ti içinde toplıyan ve noelin 
beraber getirdiği iyi niyet 
Ye saadet içiude -,~şatan 

bir andır. 
Bu bayram her şeyin fev

kinde çocukların bayramı· 
dır. Biliniz ki nerede olursa 
olsunlar, onların noeli mes
ut Ye sevimli geçirme!eti 
i~in elimizden geleni yapa· 
cağız. 

Yeni seneye mütevazi bir 
emniyetle bakabiJirsiniz Ci
dalin en müşkül inlaranı ge
çirdik. 

Büyük bir buhrana gale
be çaldık. Hila karşımızda 
bulunan güçlükleri ehemmi· 
yetsiz addetmemeliyiz. Düt· 
manlarımııın adetçe faiki-
yetlerine rağmen kıtaatımı
zın ve mllttefiklerimizin ka· 
raea, denizde ve havada 
kazandıkları zaferlerden te
selli ve cesaret almalıyız. 

Savaş güç olacaktır. Fa
k•t biz zafer yolunda sap
sağlam ayaklar üzerinde dur· 
maktayız, Allahın yardımiyle 
adalete ve sulha kavuşaca-
ğız. 

-----o---
Yeni Sıhhat 
Müfettişi 

lzmir ııhhat müfettişliği
ne doktor Faik Yargıcı ta
yin edilmiştir. 

--o---
A.tina (A.A) - Arnavut

lukta İtalyanların elinde ka
lan iki limandan biri ve ~ 
mühimi olan Avlonya üzeri
ne yeni bir taarruz hareketi 
başlamak üzeredir. 

Yunan hükümeti namına 

söz söylemeğe salahiyetli bir 
zat dün İtalyanların Hayma· 
ranın şimali garbisine doğru 
ricat ettiklerini söylemiştir. 

Italyanlar bu kıtada evvel· 
denberi mevcut olan müs-

tahkem mevzilerinde moka· 
vemet ede:>ekleri zannedil
mektedir. 

Haymaranın şimali şarki
sinde ve Avlonyaya 40 kilo-
metre miisafede Yunanlıların 

ileri hareketlerine devamla 
yeni meniler işgal ettikleri 
bildirilmektedir. 

Daha içeride ve sevkul· 
ceyş bakımından büyük ehem· 
miyetli olan bir nokta, Pre
metivin şimal ve şarkında 
harekitta bulunan Yuıaanlı
lartn eline düşmüıtlir. 

-.--o---

Ticaret odası 
umumi katibi 

--o- -
Ankaraya giden Ticaret 

ve sanayi odası umumi ki· 
tibi Turgut Türkoğlu dün 
Ticaret vekaletiyle temas 
etmiş ve beraberinde getir· 
diği oda ve borsanın bütçe· 
lerini vekalete takdik etmiş
tir. 

B. Tirkoğlu ayni zamanda 
tütün piyasası hakkında da 
temaslarda buhıamuştur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Petrol buhranı kısmen 
izale edilmiştir 

Bazı vatandaşlarımızın ve okuyucularımızın bize anlattık

larına göre, mahalle aralarındaki bakallarda ber zaman 
petrol bulunmamakta imiş! Halbuki yaptığımız tahkikata 

nzaaran belediyemiz tarafından b r gün muntazaman iz. 
mirin her tarafına ve b~ ' :\H.ua gaz dağıtılması hususunda 
petrol yükJü arabaların gönderildiği anlaşılmıştır. Eğer 

h•zı bakailar aldıkları petrolları saklamakta iseler buna 
karıı ne denebilir?! 

Bu gibi münasebetsiz hallerin hudusi süphesiz ahlik ve 
seciye meselesidir. 

Yapmayın1z Vd.tandaşlar, bu gibi haller ve şikiyeti mucip 
harek .• tler ayiptir, günahtır. 

Şahıslara göre gaz vermekten vazgeçiniz. Aramızda şu 

veya bu yoktur. Bütün vatandaıtlar bu yurdun evlidı ve bu 
milletin fertleridir. 

Bilha11a yoksul yurddaşları daha ziy12de d6ı&amek ah
IAk ve vicdan icabıd1r. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

--o--
Radyo gazetesine g6re 

Libyada Bardiya müstahkem 
mevkiine yapılacak taarruz 

için ciddi hazırlıklara de
vam edilmektedir. İngilizler 

"u mıntakaya yeniden tak
Yiyc kıtaatı ve en ağır top· 
lanı getirerek yerleştirmit 
bulunmaktadırlar. 

Kuvvcfü müstahkem mev· 
kilere karşı taarruzda isti
calden ziyade teenni ile ha-
rekete ihtiyaç vardu. Hazır· 
lıklar bitmedeo ciddi bir ta
arruza geçme-kten ingiliıler 

çekiniyorlar. Çiiakü hazır

hksız bir hareket çok pa
halıya mal olabilir. 

Şimdiki topçu düellosu 
yapılacak taarruzun bir ha
zırlığıdır. 

Ağır topçuların l faaliyete 
geçmiş bulundukları düşil
niilürs bu hafta içinde Bar
diyaya karşı kat'i taarruzun 

baılamaın çok muhtemeldir. 

Yunan harekitı mu•affa· 
kıyetle devam ediyor. Mer
kez ve ·cenup cephesinde 
yeniden bazı muyaffakıyet

ler kazanılmıttır. 

Tepedelen ve Haymara 
arasında harekit bir takip 
safhasını andırmaktadır. 
italyanlar bu cephe kısmın· 

da durmadan çekilmeğe de
•am ediyorlar. ---
lngiliz hava 
kuvvetlerinin 

tebliii 
--o,--

Kahire (A.A) lngiliz 
bava kuvvetlerinin tebliii: 

Salı günü ingıliı tayyare
leri Timimi ve Gazele tay-
yare meydanlarına hücumlar 
r.a pmışlardır. 

Düşman tayyareleri Sollu
ma bir hücum yapmıştır. 

Hasar pek azdır. Arnavut
lukta bir çok düşman. tay· 

yaresinin bulunduğu Avlun
ya tayyare meydanına mu-

vaffakıyetli bir hücum yapıl
mıştır. 

Hedefler, liman Ye şehir 
alçak bulutlarla kapalı bulu
nuyordu. Tayyarelerimiz bu 
bulutların içinden birdenbire 
çıkarak düşmanı baskın ha
linda yakalamışlardır. 

Tayynrelerimizdea bir kıs· 
mı yerde bulwnan tayyareleri 
bombalarken diğer tayyare
lerimiz de hangarlara ve bi-
nalara hücum etmiılcr ve 
en nihayet çok aşağiden bir 
mitralyöz hücumu yapmıtlır· 
dır. 

MESELESi 
Çorakkapı Pazar yerin 

Tahsin oğlu Ahmet, sarhc 
luk saikasile Riza oğlu Hı --o---

Güzelyalıda el
an kömür bul

mak ırayri 
kabildir 
--o·--

kıyı çakı ile boynundan 
fif surette yaraladığın 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik kavakbpı 
caddesinde, Bedri ka 
Kadriye, Ali kızı Hacer 
Mustafa kızı Elife, aralar 
da çıkan kaYgada birbiri 
ni taşla yaraladıklarıa 

Dün Antalya h•valisinden yakıla~mışlardır. 
geldiğini yazdığımn~ motor· 

larlal2200kilo kömür gEldiği 
gibi Alaşehir ıemliJdende 
3 vagon köcnü ; gelmiştir. 

Kömür az çuk bollaodığl 

halde Güzelyalı kömürcüleı i 
kömür almamekta.dırlu. 

Ve bu yüzden de bu 
semtte otu: ası binlerce aile 
kömürsüzlük sıkıntı içinde 
kıvranmaktadırlar. 

Belediye ve Zabıtamız 

muhtekir kömürcillerle mti· 
cadeleye devam etmektedir· 
ler. 

--o--
Hafize tevkif 

edildi 
Refik kızı Hafize namın .. 

da bir kadın ıenç kızları 

para mukabilinde fuhşa teı

vik ettiğinden yakalanmıı 

ve mahkemeye verilmiıtir. 
Mahkeme rördüğü lüzum 
üzerine Hafizeyi tevkif et
miıtir. 

--o---
V. Parti kong
resi toplandı 

Cumhuriyet Halk partisi 
lzmir vilayet kongresi bugün 
öğleden sonra saat 14 de 
Halkevi salonunda toplaa
ttnştır. 

Kongreye bütBn kazalar
dan gelen murahhasler işti
rak etmiştir. 

Matbuatumum 
müdürü şe

refine 
lstanbul - Şehrimizde 

tetkikat yapmakta olan mat
buat umum müdür& bay Se-
lim Sarper ıerefiae Iıtanbul 
basın birliği tarafından bir 
çay ziyafeti ve haıpihal edil· 
di. 

--o--
Suriye fevka-
iade komiseri 

Istanbul - Fransanuı yeni 
fevkalide komiseri general 
Dentz Sofyadan şehrimize 
geldi. T oros yoliyle Suriye-
ye gidecektir. General busıün 
bazı doıtlariyle glriiıtti. 

--o--
Bıçak taşım 

Keçecilerde Cemal o 

lsmailin üzerinde bir bı 

bulunarak alınmıştır. 
Gaziler caddesinde 

kır.ı Leylanın elinde bir 
çak bulunarak alınmıştır 

--o--
Tehdit 

Yün mensucat fabrika 
da lbrahim oğlu Bekir 
diıine iltifat göstermiyea 
fabrika amelelerindea 
zan kızı Nafizeye bıçak 
bir Ye tehdit ettiğind~n 
kalanmııtır. 

--..... o--

Falcdık 
Fenerci aokağında 

dullah kızı Fatmaaın ka 
fincanına ve aynaya bak 
suretile falcıhk yapbiı 
ber alınmış Ye ıuç Dıtli 
kalanmıştır. 

Fransada 
Şitldetli 
Soğuklar 

-0-

Vişi (A.A) - Franı 

bilhassa merkez mıntaka 
da dehşetli soğuklar de 
etmekte ve kar tabak 
çok kalındır. Vadilerde 
ğuk sıfma altında seki 
Tulus gibi nisbeten mUt 
olan yerde de sıfır altı 
OD ikidir. 

---,o---
Danimark 
vapurları 

hakkında 
-o-

Londra (A.A) - Al 
propagandasının danim 
vapurlarının lngiliz bay 
altında bulundurulmaıın 

sahiplerine tazminat v 
miyeceğini bildiriyor1a 

ingiliı ticaret nazırı hu 
purların harpten ıonra 
edilebileceği gibi · a 
da tazminat verebilece 
ve ingilterenin bu buı 
yaptığı taahhütlerin ıer 
mu haf aza edecejini b 
etmiştir. 


