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ak A VE AÇIK 

~· Büyük devle.t 
• 'r küçük dev-" .. " ete mi sal-

dıracak? ---oy ter ajansının ver-
diği bir habere göre 

lrnanya Macaristaıf yolu 
Romanyay&. mütemadiyen 

ker yığmakta ve bu hare 
a t Almanya ile Sovyet 

llsya arası oda ki siyasi mü 
ar •ebetlerin gittikçe gergin
bı tınckte olduğu hakkında

bab~rle alakadar görül· 
idedir. 

Bir Nevyork gazetesinin 
tn muhabirinden aldığı 

•• .. er bir habere göre de 
e •manyaya gönderilen Al

il takviye kıtaalarının 

vcudu 150 - 200 bin ka
ranı. Bazı müıahitlere 
re ise Almanyanın pek 
lunda Yunan harbine mü
balesi beklenmekte imiş! 

Romanyada Sovyet Rus· 
ın aleyhinde vukubulan 

lı hidiselerin ve Rumen 
tbuatınıa Moskovayı gü· 

tadirea bazı neıriyatın, 

illan işgali ile yüz bulan 
IDİr muhafızların ıımardık· 
ından ileri geldiğini bun
la bir hafta evvel yazdığı
l bir makalede izah et
ie çalıımıştık. Bu mese
e bugün fazla ehemmiyet 
rınek caiz değildir. Çüc

Berlin böyle karışık bir 
«banda Moskovayı kırma-

d k, kaybetmemek için 
laden geleni yapacaktır. 

•• h b' Almanların Yunan ar ıne 
·~Gdahaleaine gelince böyle 
•1 hareketin cihan umumi 
•• kırında ve bilhassa Bal· 
" talarda doğuracağı boşnut
d tluk tabii olmakla bera· 

t bunun minisı müttefiki 
lyanın küçük Yunanistan 
'tmnda can çeliiştiğini 
taf ve ilin demek olacak

ki böyle bir iıin Ber line 
kadar şea ef kazao.lıra

iı ayrıca düşünülecek bir 
'•ele olacaktır. 

SIRRI SANLI 

..... ,_ ELÇIKA 
RDUSU 
--o--

• londra (A.A) - Belçika 
taıoloıanun neırettiği bir 
İrde Alman işgali altında 
hıamayan yerlerde bulu
il 18-25 yaı arasında bel-
~•hların lngilterede teşek· 
'' edecek Belçika ordusu
. kaydedilmeleri bildiril-

tir. 

Papa2'osun 
Orduya 
Gönderdiii 
Bir Mesaj 

--o--
Atina (A.A) - Yunan 

ordusu başkumandaoı gene
ral Papagos noel münasehe· 
tile Yunan ordusun~ gön
derdiği bir t:mri yevmi 
de Yunanistanın hürtİ)·et ve 

şertfioi müdafaa eden Yu
nan ordusunun cesareti sa
yesinde noel bayramının bur 
bir memleket halinde kutlu· 
)andığını bildırmiştir. 

----o--
Rozveltin 
Hazırladığı 
Proğram 

-o-
Vaşington ( A.A) -Ruz· 

veltin hazırladığı programa 

göre İngiliz k11.yıplerinin te
Jafisi için Birleşik Amerika 

devletleri süratle birçok ge
mi ioşa edeceklerdir. Tefsi· 

lat yoksa da program çok 
geniştir. Eskiden si par iş 

edilen 60 şilep buaa dahil 
değildir. 

---o---
Şimdiye kadar 

419 Italyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

Londra (A.A) - Gerek 
Yunan ve gerekse Afrika 
cephesinde 25 klnun gece 
yarısına kadar ita)yanların 
bava zayiatı 419 tayyare 
buna mukabil 75 İngiliz tay
yaresidir. 

---o--
Bir In2iliz 

iktı atçısının 
sözleri 

Londra (A.A)-Amerıka
dan Londraya dönen meş· 

bur bir İngiliz iktisa~çısının 
söylediğine göre Amerika 
bilhassa 941 yazından son
ra iugiltereye olan yardım-

larını en yüksek derecesine 
çıkaracaktır. 

--o---
Kömür 
Meselesi 
Zabıtamız ve belediye hl· 

tilD ıehir dıbiliDdı kö.mür 

Vil y t parti 
resi bugün 

t pla tısını 
JMI 

ong-

PARTi BAŞKANIMIZ DiYOR Ki: 
Bugünümüzün kuvvetini ve Partimizin emnigetini temsil eden 

Milli Şefimiz ismet inönünün güce varlığına karşı dugduğumuz 
zeval bulmaz bağlılık milletimizin ve Partimizin 

en kudretli selamet teminatıdır 
Vilayet Prrti kongresinin : Kongreye Parti Müfettişi-

dün öğleden sonra toplan- miz B. Galip Bahtiyar Göker 
dığını yazmıştık, Bu toplan- riyaset etmiş, 33 aza ile ve-
tıda partiliğin tam ifadesi rilen bir takrir üzer ne Se-
oJao bir aile samimimiyeti feribisar izası B. Mehmet 
içinde yapılan konuşmalar Orhun reis vekilliğine bili-
çok zevkli ve istifadesi ol- hara kitipliklende B. Haydar 
muştur. 

Parti başkanımız B. Atıf 
İnan parti uizamnamesinio 
65 inci maddesi mucibince 
celseyi açmış ,yoklama yapı 
tarak ekseriyet bulunduğu 

anlaşılmıştır. 

Aryal ve B. Fahri Dokuz 
eylfıl seçilmişlerdir. 

Kooğre reisi 8. Calip 
Bahtiyar heyeti umumiyeyi 
selamlıyan kısa bir hitabe
de bulunmuş bundan sonra 
ruznameye geçilerek Parti 
başkanı bay Atıf İnan C. 
H. P. viliyct idare beyeti

Mısır Başvekili nin yıllık çahşma raporunu 
okuyarak demiştir ki : --o--

Mec iste bir 
Nutuk söyledi 

-o-

Muhterem arkadaşlar; 
Atatürkün fikir gençliğine 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
uyanık şuuruna ve titiz dik
katine emanet ettiği Türk 
yurdu Atatürk neıline ve 

Kahire (A.A)- Mısır me- onun çalışma hayatının en 
busan meclisi hükumetin kudretli mesnedi ve değerli 
proğramını 68 reye kr&rşı tamamlayıcısı olan bir şefin 
122 reyle tasvip ~tmiştir. başlığı altındadır. 
Başvekil Sırrı paşa bu mü- Bu günümüzlln kuvvetini 
nasebetle bir nutuk söyle- ve Partimizın emniyetini 
miş ve ezcümle demiştir ki; 
"lngiliı büyük zaferinden 
sonra artık Mısırdan tehli
ke uıakla,mışbr. 

Mamamafi böyle olmakla 
beraber kazırhklarımıza de-
vam edeceğiz ve her zaman 
hazır bulunacağız . ., 

Kahire ( A.A ) - Mısır 
parlamentosu kdettiği gizii 
bir celsede Mısırın muhare
be işindeki vaziyetini k rar
laşbrmıştır. 

meselesiyle çok yakından 
alakadar olmaktadırlar. Bir 
kaç gündenb~ri kömürsüz 
bulunan Güzelyalı mıntaka
sıoa düa kömür getirilmiştir. 

Bazı kömürcülerin kömü
rn sekiz kuruştan fazla sa
tıldığı Güze)yah komiser 
muavini bay Şemsi lşık'a 
şikiy~t edilmiş ve derhal 

temsil oden Milli Şefimiz 

ismet Inönü'nün yüce varlı
ğına karıı duyduğumuz ze
val bulmaz bağlılık, milleti
mizin ve Partimizin en kud
retli selamet teminatıdır. 
Duyan, ağhyan ve niçin ıev· 
diğini bilen Türk milletinin 
hizmetinde bulunmayı,yük~ 
sek ıeref payesi telikki 
eden C. H. P. Men1upları
uın bu temiz duygularını 

kongremiz münasebetiyle de· 
ğişmez Milli Şefimize duyu
rulmasını sayın kongre baı· 
kanımızdan rica ediyoruz. 

Bundan sonra çalıımala· 
rın hesabına geçen B. Atıf 
inan raporu okumağa de· 
vamla ezcümle şöyle demiı· 
tir: 

"Arkadaılar: 

Şunu şükranla arzederiz ki; 
iyi ve güzel olarak yapabi· 
leceğimiz her işi teıkilitı-

mıia dahil asil bir vazife 
hissiyle müteharrik, temiz 
vatan duygusu ile meıba 
değerli arkadaşlarımızın bize 
zahir olan himmetleriyle yap· 
-Devamı 4ncü sahifede -

muhtekirler cilrüm üzerinde 
ya~alanmıılardır. 

- lnıallab bir giin muhtekirleri de bu sokaklardaki 
çöpler gibi toplayı~ temizlemek mümklla olacıkt1r ... 
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---------------- ---1 Doktoruun öşesi 1 
---- ----.o-- ... ---

Çoçuklarda • oğuk 
algınlığı 
--- ııını--

cudiyeti haliude müessir olabileceğioi izah 

etmek lizım olmakla beraber, bu hususta 
kati bir malumatımız yoktur. 

Hava ve soğuk algınlığı arasındaki mü
nasebetleri izah edecek ishttistik malumat 
ta azdır. 

Yalnız harbi umumi tecrübeleri bu hu
susta :üzel bir fikir verebılir. Ve bu fi
kirler çok kıymetlidir. 

Çünkü uzun harp seneleri zarfında as
kerler. soğuklamauın envaına maruz kal
mışlardır. 

Mmumi Harpte yapılan bir istatistiğe 
göre : 

Harp ordusu 
lıgal ordusu 

Sulh ordusu 
Sivil ahali 

Ree Bade ncik Mafsal 
iltihapla- iltihapları romatis-
rı yüzde yüzde ması yüzde 

3,95 
5,84 

4,05 
4,13 

18 3 
30,0 
33,2 
33,0 

13,2 
15,7 

19,2 
18,94 

8u istatistik çok manalıdır. En ziyade 
soğuklamaya maruz oldukları a şüphe o:

mıyan harp ordusunda, .1oğak algınlığına 

atfı mutat olan hastalıkların sivil ahaliye 

nisbetle mahsüı bir aisbette daha az ol
duğunu gösteriyor. · 

Keza Kırım harbinde (1854) harp eden 

lngiliz, Fransız ve! Rus ordularında garni

zonlardaki askere niıbetle rce iltihapları 

daha az miktarda görü_lmüştür. 

- SON 

FAYDALI BiLDiLER 

ipekli kumaşlardan 
ter lekesi nasıl çıkar 

---,---11111111---

Kumaşın lekeli yerini amonyakla alcool 

methyliqueden mürekkeb bir mahlule dal· 
dıranız. 

Biraz bıraktıktan sonra çıkarıp bol so
ğuk suda çalkalayınız. 

Sütün tencere dibine yapışmasını men 

için tencereye boş iken bir damla su akı· 
tınız. 

Bu suretle arzunuz kolayca yerine gel
miı olur. 

... 

Kumaı ve Mobilya Boyaları Geidi 
(T elefoa 3882) 

(11•111•• _., 

Milli PiyangO 
____ ... w--

İkramiyelerin tediyesi husu
lehine 

karar 
sonda halkın 

güzel bir 
Milli Piyango idaresi, ka

zanan biletlerin ikramiyeleri 

ni tediye için güzel bir usul 
kabul etmiştir. 

1 

da haıkıa bir takım bayile· 
rin hırsları yüzünden zarar 
görmemesi için ciddi ted
birler alınmışlar. 

Bunda sonra yalnız 1 O 
lira kadar «>lan ikramiyeler 

bayiler tarafından ödenecek 

dahe büyük ikramiyeler 

Milli Piyango büroları ve 

yüksek 
ruh 

ilmez 

Böyle 
bir 

ye 
ba büroların bulunmadığı 

yerlerde Ziraat Bankası şu
beleri ve P. T, T. idareleri 

tarafından tediye edilecektir. 

Esasen Ankara, lstanbul ve 

İzmirde Milli Piyangonun 
kendi satış büroları vardır. 

Bu kararın alınmasına se

bep birçok bayilerin, kaza· 

nan kimselerin o anda duy

dukları heyecandan istifade 

ederek fazla bahşiş kopar
malarıdır. 

Londra (A.A) - Nevyork 
Taymis gazetesi Kravantri 
bombardımanına ait filim
ler münasebetile yazdığı 
makalede diyor ki: 

lngiliz milletinin yılmaz 
cesareti, çelik tesanüdü 
bombalarla mabvedilemez 
Böyle bir ruh yenilemez. 

--o--
INGILIZ 
KADINLARI 

-o-Önümüzde y;lbaşı piyan
gosu gibi geniş ve zengin 

ikramiyeli bir keşide bulun· 

duğu bir sırada, Milli Pi

yango idareaidin böyle bir 

karar ittihaz etmesi mem

nunluklu karşılanmıştır.Çüa· 

kil yılbaşında lstanbulda 

Taksim Belediye gazinosun

da çekilecek olan Piyango
da 100 bin lirahk bir bü

yük ikramiye bundan baş

ka 50 bin liralık, 30 bin li

ralık ikramiy~ler vardır. 

Bundan daha küçük ikra

miyelerin adedi çok fazla
dır. 

Londra (A.A) - Kendi
lerine mahsus hususi bir for
mayı taşıyan kadınlardan 
mürekkep bir küçllk ordu 
şimdi cenup sahillerinde bir 

Bu itibarla böyle büyük 

ikramiyeler çıkması esnafın-

şehirde İngiltere için gemi 
inıa etmekle meşguldür. 

Bu kadınları kullan fırma 
çok seri ufak bir gemi tipi 
inşa etmektedir. Firm.a 16 
ilo 30 yas arasındaki kadın
ları kendilerini iki aylık bir 
kursta yetiıtirdikten sonra 

bu ioşıata kullanmaktadır. 
Amelenin iaşe ve ibatesi 

temin edildii.den başka her 

bhioe cep harçlığı olarak 
güode 12 buçuk şilin veril
mektedir.q 
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ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERIKADA 

ı -v.-Aımanlar-ın Pa,ını - Birali-
1 mıyan lngillzler 

(34) Yazan: Halil Zeki Oıma _ 

• 

Çalınan planlar 
Gribel cevap makamında başını sallad~ 
Genç kadın da bu iki casusu göz ucile 

süzerek barda dans edenleri seyrediyor· 
muı gibi davı andı. 

Gribel söze başlayarak dedi ki: 
- Aziz Pfcyfer bu kadar vak'alar ara· 

sında Panama kanalının havalandırılmaıı 
plinının doğurduğu cinai neticeyi de s&y• 
liyeceğiaizi zan ettim. 

- Ha! Bak! 
O mesele casusluk rollerinin araıında 

oldukça mühiıo bir bidiıe teıkil eder. 
Geçen sene Panama kanalının infillki 

plinındaki ademi muvaffakiyet bizi hayli 
endişeye düıürm&ıtü. 

Bu endiıe bu teıebbüste ademi mayaf• 
fakıyetten ziy.ıde burada değerli caıusla• 
rımııdan birinin kurban gitmeıiadea ileri 
gelmiıtir. 

Bu vak'a şöyle cereyan etmiıtir: 
- Kanalın basta hanesindeki casusum•• 

doktor Siliae oranın casus ıefi olan rlzel 
düıeıten aldığı emir üzerine kanal üç ıl· 
ne kadar havaya uçurmağı vadetmiıti. 

Hatti bunun için mühim bir avans bil• 
almıştı. 

Doktor buna hastahanenin buta bakı• 
cısı olan Klaranın yardımı ile muvaffak 
olacağını umuyordu. 

Doktor Silis ilk önce kanal mabafıll 
x in hesabını rörmeği kararlaıbrmııb. 

Öyle de yaptı. 
iki yardımcısı ile muhafızı• evini baıt•· 

Muhafızı yazı maıaıı &ıttinde bir ruh il• 
uyuşturdu. 

Bu uyuıuk adamı ölüm kayalanada• 
aşağı attırdı, 
Fakat muhafız uçurumun içinde bir ajad 
iliştiğinden yere düşmedi ve canını kar" 
tardı. 

Aklı başına geldikten ıonra kendial 
oradan kurtardı. 

Bir kamış tarlasının içinde ilerlerke• 
gene bayıldı ve oraya dtııtn. 

Tarlada çalııan iki amele tarlaaıa içio• 
de bir adamın düştilğünün farkına vardı• 
lar. 

Derhal haıtabaneye röt&rdller. Yold• 
amelenin tekrar aktı batına geldi. 

Kendiıini bayıltan doktor Siliı oldajO" 
nu fark ettiğı gibi Klandanın da onaf 
karısı olduğunu bildiği halde oradaki mo" 
hafız müfreze kumandanına haber g&nder• 
di. 

Klara sıkıştırıldı. 

Doktorun nerede bulunacağına dair m•· 
lümat a lındı. 

Nihayet doktor tııkip edilirken kenditi 
denize ata rak boğulup gitti . 

Eğer doktor sağ olarak ele .ıeçmit ol' 
ıaydı Düşesin de biıim oradaki teıkil&tıf 
da iti fena idi. 

O zaman muhafız ibtililclların ıik.,t 
maksad;yle hücum ettikleri zehabı hlll&B" 
ıürmiyecek, 

Amerikalı ların da nazi teşkilatı buıll' 
sunda bir fikir sahibi olmaları mubakkal 
•d' 1 ı. 

Amerikada at koıturan alman casaılat' 
meydana çıkacaktı • 

-De'famıvar-
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• Mesut olamıyorsankz, bun lln 

mesuliyet ve kabahatları 
sizindir ••• 
---.. ----r--

Hayatunızda bizi mütees- f Bizi mütezarrır eden fe-
sir ye muztarip eden hadi- niihklar üç sınıfa ayrılabi-
ıab~ iki zaviyeden bakılır : lir. 
Biri bu felaketleri başkala- Bedeni ıztıraplar, fikiri 
rının harekatına atfederek, bozuklukler ve ahlaki zaif-
ondan başkalarını mesul )er. 

addetmek; yani kendi feli· Büyük bir katiyetle iddia 
ketı'mı"ıı·n seb•bini haricde d b·ı· k' .. k .. e e ı ır ı yapma isteme-
aramak. diğiniz şeyi yapınız,, kaide-

Bu, zaiflerin ve zavallıla- sine riayet edildiği takdirde 
rın tefsir tarzıdır. Diğeri de bedeni ıztıraplar1n çoğuna 
fel&ketlerimizin sebebini ken· mahal kalmaz. 
dimizde aramaktır; bu da Ş M b 

up esiz ancak ilaçla te-
akıllıların görüşOdür. d 

Bu umumi kaideyi haya- avi edilebilen hastahklar-
bn her safhasında herkes dan bahsetmiyoruz, 
hakkında tatbik edebilirsi- Fakat vücudunuzu muzta-

rip eden hastalıklar, evvel· niz. 
iflas etmiş yahut bayatta ce yapılması size müşkül 

mağlup olmuş bir adama gorunen bazı hareketleri 
rastgelirsiniz, talisizliğinden, y~pmadığınız için gelmemi~-
llyık olduğu yardımı gör- br. 
mediğinden şikayet eder. 
Keza milletlere tesadüf olu· 
nurki feliketlerini ecnebile
re atfederler. 

Şüphesiz hepimiz bayatı· 
nıııda baıkalarının yanhş 
hareketlerinden mutazarrır 

olmutuzdur. Fakat netice 
itibarile buda yine bizim ha
tamızdır. 

Bütün felaket ve ıztırap
larımııın hakiki sebeplerini 
tahlil ederseJı: hepsini nef
ıimiıde mündemiç bulur bir 
adamı, ancak kendisi mağ
llp edebilir. 

Ben iştirak etmedikçe,biç 
bir kuvvet beni mahv ede
mez. 

Keza benim ..<ardımım ol-
ınadıkca hiç bir kuvvet be· 
ni korkutamaz. 

Bu kanaatı kafasına kuv· 

vetle yerleştirmiyen kimseler 
için hayatta kurtuluı yok
tur. 

*"' :f 

Hayatta muvaffak olmak 
mesut olmak dörtte üç ken
di elinizdedir. 

iradenize hakim ve sahip 
olmak. istemediğiniz şeyi 
yapacak kadar nefsinize ha
kim olabilmek sizi kurtar· 
ınağa kafidir. · 

Çünkü canınızın yapmak 
istediği ıeyi yapabilmek ı· 
darc kudretinin en kuvvetli 
tecellisidir. 

istemediğiniz şeyi yapmak 
çıkması gliç bir yokuşa hr· 

nıaumuğa b~nzer. Her kes 
düz yolu tercih eder. 

istemediğiniz ~.-ıyi yapmak 
kolay görünür ve tercih e· 
dilir. 

Halbuki hayatta muvaffak 
olabilmek için hep yapması· 
nı istediğiniz şeyleri yapma
ğ.ı mecborıunuı. 

Zaten seciye, itiyatlardan 
ibarettir. 

-Sonu var-

Dünyanın en 
talihsiz adamı 

-·-
Amerikada Ayinar şehri 

h~~tanesinde tedevi edilmek

te olan esbabı emfakten Ja
men Cilan dünyanın en ta-

lisiz adamı addedilmekte
dir. 

Bu talisiz adam, hastane

den çıktıktan sonra b3şından 
geçen felaketleri halka an-

latmak için Amerika radyo 
şirketlerinden biri tarafından 
çok müsait bir teklif almış· 
br. 

James Cilan, 35 sene zar· 
hnda 200 kazaya uğradığı 
cihetle, dünyanın en talihsiz 
adamı sayılıyor. 

Jamesin başından geçen 
son kaza, otomobil çarpması 
olmuş ve hayatına mal ol
masına ramak kalmıştır, 

Bu talihsiz adam 1931 se· 
nesindenberi 12 defa otomo
bil, tramvay tren kazasına 
uğramıştır. 

200 defa kaza geçiren Ja· 
mes odun yararken yahşlıkla 
baltayı ayağina vurarak sağ 
ayağının anıetivatla kesilme

sine tuzum görülmüş, bşka 
bir kaza esnasında hendeğe 
yuvarlanmış, iki kolu kml
miş, bir def asinda sağlam 
bir adamdan keildisine kan 
nakledilirken yanlışhkla, kea

ni kanı sağlam adama veril
miştir. 

Dr. Fahri Işık 
bmir Memleket hastanesi 

Rontken mütehaaslliı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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KÖ ÜR GÜZELi ! ... 
Yokluyun bildirdi bize kadrini 
Aşıkın aştı bak yüz değil bini 
Kışın ne imanı var, ne de dıni 
imdada yetiş, gel kömür güzeli .. 

Dünyada Nolor oıugor 

Kuşların ve arı 
ların ucusu 

Bir yandan züğürtlük. söğuk bir yandan 
O kara yüzünü andırttı candan, 
Koşdurtma Aşığl böyle arka od an 
Çarçabuk eriş, gel kö:nür güıezli.. 

Kimseler sevmezken yüzü karayi 
Kömürcü isterler bubu3 arayı 
Islatıp yükseltmı? sakın daröyı 

Kupkvru geliş, gel kpmü r guze i.. 

Yetişir bu hasret düşürmı! y asa 
Bu işte fakirler çekiyor tasa 
Evimde yakmadık kalmadı b ı t masa 
Rilzgirla yeriı, gel; kömür gzeli '. 

Eş yokken severim hir eşten fazla 
Şim elilik ka vvetsiz gü aeşt eo fazla 
Kilon da çıkmzaa bir beşten fazlaı 
Herkesce pek güzel; kömür güzeli .. 

F. Batmaıdiken 

BILMIYE E 
Dünyaya gelinir yaşamak ıçın 
Yaşamak bilenin zevki tamamdır 
Bunu tin edecek bir ahmak için 
Düşüncem bir siper, kalemim kamamdir 

F. Betmazdiken 

Günahlarını itiraf ·ve ilin 
eden ltalyan şairinin 

bir . hatırası 
- ··-----

ltalyanın müteveffa meş· : sanatkarı Eleonoradoz idi. 
hur hikiyesi Novis, tiyatro Danonçiyo hayatında en ı 
muharriri ve şairi Danonçi- kuvvetle bu kadını sevmiş, . 
yo aşk ye izdivaç hayatında ve eserlerinin bir kaçını ,ı· 
dünyanın belki de en ma- ondan altığı ilhamla yazmış· 

1 

cera pertst adamıydır tır. 

DanonÇiyo, eserleri kadar Eleonoradoz ve{at edince 
aşıklarile de şöhret bulmuş· Danonçiyo kalbinde açılan 
tu. derin boşluğu ancak ~karısı-
Düoyanın en güzel kadın- na avdetle doldurabileceği· 

larına önünde diz 'çöktür~ ni hissetmişti. 

müş, masum karısını bıra· Yıllarca ihmal ettiği ka-
karak Parisin ve Romanın rısı önünde diz çökerek on· 
güzel kadınlarına öldürücü dan af dilemiştir. 
kıskanç aşk sahneleri yaşat-
mışhr. 

işte yirmi beş sene süren 
bu sefilhane, bu macera 
perest aşık hayatından son-

ra Danonçiyo işlediği gü· 
nahların azamet ve dehşeti 
karşısında titriyor._----

Evvela bir çilegiha çeki
lerek günabnalarını ve ma
zisini unutr..nğa çalışıyor. 

Fakat nihayet karatına 
dönerek ondan af dilemeğe 
mecbur oluyor. 

Şairin yetmiş yaşında tek
rar karısına dönüşü, bütün 
aşıklarını maziye kömerek 
tekrar evinin sükuneti için
de vicdanına bir huzur ara
ması, bütün dftnyayı meşgul 

!eden bir bidise olmuştu. 
Daoonçiyonun en m<.>şbur 

sevgilisi Parisin kıymetli 

Danonçiyo, bu tövbe ve 
istiğfarını, matbuatta neş
rettiği bir mektupla bütün 

cihana ilin ediyor v .... bütün 
maceralarını. duyduğu aza
bı. ve karısına niçin avdet 
ettiğini anlatıyor. 

f, 

Yirmi beş l!leb.e evvel, 
dünyanın en maruf Romeos 
olarak tanıdığım zaman, 
terkettiğim karıma avdet 
ediyorum. 

Hem de niyazkar, töbekir 
ve mahçup avdet ediyorum. 

Töbekir olararak dönü· 
yorum. 

Çünkü bugün yetmiş ya· 
şında arkamda kalan gönül 
fetuhabna baktığım zaman 
onların uoksanhğrnı anlıyop 

rum. 

Fransızlar en kısa yolu 
tarif ederken ( kuş uçusu 
mesafe ) tabirini kullanırlar. 
Bu, kuşların bir battı mOs· 
takim takip ederek uçtuk· 
larıodan kinayedir. Halbuki 
bu doğru değildir. Kuşlar 
hattı müstakim takip etmez· 
ler; bilhassa kargaların iki 
nokta arasında uçarken sa· 
ğa sola kıvrıldıkları, aşa~ı 
indikleri ve yükseldikleri 
farkedilir. 

Hattı müstakim üzerine 
yalnız arılar uçarlar. Bal 
yapacak çiçek usare terini 
kovanlarına dönerken hiçbir 
zaman hattı müstakifuden 
inhiraf etmezler. 

-o--

Atmacada 
faydalıdır 

Kuşlar, zararlı böcekleri 
yok ettikleri için çok fay· 
dlllı hayvanlardır. Bunların 
arasında hiç te iyi tanıma
mış olan atmacanın bile, 
tarla farelerini kapması yü
zünden çiftçilere büyük yar
dımı dokunur. 

-o-

ele bekler 
nasıl nefes 

alırlar 
Bahar günlerinin çiçekten 

çiçeğe uçan en giizel süsleri 
kelebekler, karınlarının altın• 
da bulunan deliklerden ne
fes almaktadırlar . 

-o-
I 

Banyo yasağı 
1842 seneıinde Amerika

de banyoya girip yıkanmak 
kanunla yasak edilmişti. A
leyhinde hareket edenler 
tecziye edilirlerdi. 

-o-

Vahşi hayvan
ların en teh

likelisi~ 
Aslan ve kaplanlardan 

da ha vahşi ve daha tehli· 
keli addeeilen hayvan su 
mandaları dır. 

Mahcup avdet ediyorum.. 
Çüukü şöhretimin oc bala
sında kadınların beni sev
mesine müsaade ettim. 

Şerefli bir bayat yaşıya

cağıma, daha ve kudretimi 
kadrnlarıa aşıkını teminine 
sarfettiın. 

Dünya, ihtimal doğru ola-
rak, adımı (aşık şair) koy
du. 

·Sonu yarın-
Nefsinizin arzu etmediği 

şeyleri yapmağı itiy11t edi
nilirseniz, eıkiden müşkül 
ıevksiz görünen şeylar ko
lay ve ÜeYkli gÖrÜnmeğe 

baılar. 

MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi 
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aralı 
T b iği 

·----.. --.----
- Baştarafı 1 inci sahifede 

tık. Burada yaptığını ifade
de baz duyduğumuz işlerin 

fahri; teşkilatta fail vazife 
almış olan arkadaşların ve 
bunlara yardımcı olan parti
lilerindir.,, 

Bundan sonra parti baş
kanımız Bay Abf inan kah· 
raman askerlerimize hediye 
göndermek bahsinde lzmire 
düşen vazifelerin parti ka
naliyle yapıldığım söyliyerek 
demiştir ki: 

- lzmir şehrinin topladı
ğı hediyelerin kıymet yeku
nu 7900 lira değildir. Na
kitten ayrıca 26 bin parça 
da eşya vardır. 

Bunu söylemekle, lzlI!irin 
verme kabiliyetine tamamen 
vasıl olduğunu söylemek İs· 
temiyorum. lzmir, kendisinin 
kalbi olan ordusu için de-

"' 
ğil binler, hatta yüz binler, 
canını bile vermeğe her za • 
man, her dakika haz1rdır. 

(Sürekli alkı~lar, bravo ees
Jeri.) 

Bay Atıf inan, bay Sait 
Pınara cevap verirken de 
şöyle demiştir : 

"-Arkadaşımız büyükle· 

Macaristan yo
lile oman ya

ya Alman 
askerleri 
geliyormuş 

--o--
Bren (A.A) - Roytu 

ajansı bildiriyor: 
Alman yanın Macaristan 

yolu ile Romaııyaya mühim 
kuvvetler sevketmekte ol
duğuna dair Budapeşteden 
gelen haberler Almanya ile 

Sovyet Rusya arasındaki 
münasebetlerin gittikçe ger
ginleşmekte olduğu hakkın

daki haberlerle alakadar 
görülmektedir. 

Sovyet • Alman gerginli
ği ise Romanyada Demi' 
muhafızların komünistler 
aleyhindeki hareketlerinden 
ileri gelmektedir. Sovyetler 
bu hareketi Almanların il
ham ettiği mütalaasındA ır . 

Macarist:an,.rnn mühim A 
man kuvvetl t. ı ıu Roma y , 
ya geçmekte olduğuou bı -
diren Nevyotk g ızftesinin 
Bren muhabiri şunu ılav~ 
etmektedir: 

Romanya ya gö!lderileo 
Alman takviye kıtalarnıın 
mevcudu 150 bin ıla 200 
bin tahmin edilmektedir. iyi 
malumat alan mahafillerde 
söylenildiğine göre Balkan
larda vaziyet süratle bir n -

ticeye doğru ~itmel" tedir. 
Bazı müşahitler Almanya

nın önlimüzdeki glinlerd e 
Yunan harbine mldahalesini 
beklemektedir. 

rimize adet hükmüne giren 
tazimat arzından bahsetti. 

ı Biz Türk milletinin en 
faziletkir çocuğuna, başımız 
ve Milli Şefimize tazimatı
mızı arzederken bunu bir 
adete uyarak değil. gönlü
müzün, içimizin imanı ola
rak yapıyoruz. (Alkışlar) 

Bugün saat 14de kongre 
ikinci toplantısını yapmış ve 
müzakerelerine devam et-
miştir, 

Bu gece saat yirmide kong 
re azaları şerefine bir ziya
fet verilecektir. 

Cebelüttarı 
uçan 
bir 

Üzerinde 
meçhul 

tayyare 
düşürüldü 

-4--

Cebelüttarık (A.A) - ln-
giltere KralıMajeste CorçNoel 

münasebetiyle nutkuou rad. 
söylerken hava bataryaları- . 
nın gürültüsü işitilmiştir. Bu 
esnada hüviyeti meçhul bir 
tayyarenin uçtuğu görülmüş 
ve İngiliz, ispanya batarya
larının açtığı ate1!e bu tay
yare biraz sonra uzaklarda 
denize düştüğü görülmüştür. 
Cebelüttarıka bundan evvel 
25 eyliilde bir akın daha 
yapılmıştı. 

--o--

Türk hava ku .. 
romuna teber .. 
rüler devam 

ediyor 
Elektrik ve Tramvay şir· 

keti 1500 lira. 
Anadolu inkişaf şirketi 

1000 lira. 
Mısırda Kahirede sabun 

fabrikası işleten A. Markos 
isminde b:mirli Musevi bir 
vatandaş 50 lira. 

Dibekbaşında bakkal Ke
mal Güleyan iki tentke ben-. 
ZID. 

Y u ıı: u ı da adları yazıh mü
esseselerın yapbkları teberrü 
leri minaet ve şükranla kay· 
dcdiyoı uz. ' 

---O·--

lng
0 liz kuvvet. 

erı takviye 
edildi 

Londra ( A.A ) - lngiliz 
sahillerinin bir yerinden bil
d[riliy"ı: 

lngiliz kuvvetleri sahiller
de arttırılmıştır. Bu takviye 
iıi Manı denizindeki sis ta~ 
bakaıiyle göriilen bazı lti
zumlardaıı- ileri ıelmiıtir. 

tj- anlael1Jar y a2mur ard D Lond:(~:ndra-Radyosu 
o lzmirle Ber2a- 8.15)-61 numaralı Yunan 

Radyo gazetesine göre resmi tebliği : 
Arnavudluk harekatı hak- ma arasında Hamara Arnavutluğun ce-
kında alınan haberler Yu· oub sahilinde sevkulceyş 
nan ileri hareketinin devam münakalat noktasından mühim bir ka-

ettiğini göstermektedir. in- durdu sabadır. 
giliz donanmasının Adriya- Yunan kuvvetleri harp 
tik denizine girmeğe mu· --o-- arazisini temizlemekle meş-
vaffak olması Yunan mane · d guldur. fü1velki gece ve gün üz 
viyatını takviye ederek Ar- Bergama kazasında yağan ltalyan hatlarında intizam· 
navutlar arasında büyük yağan yağmurların vücuda sızhk fena bir şekil elmıı· 
akisler uyandırmışbr. ltalya- getirdiği seller kaza mer- tır. 
nın mağlup olacağ1na bir kezinde 37 evde hasarah Yeniden beş İtalyan za-
türlü ihtimal vermek istemi- mucip olmuştur. biti iJe 65 nefer esir ahn· 
yen Arnavutlar şimdi hakiki Kazaya bağlı Turanı., Kı- mış ve müteaddit köyler 
vaziyeti anlamağa başlıyarak nık ve Kozak nahiyelerinde zaptedilmiştir. Hava çok 
harekete geçmiş b"Ulunuyor· fazla su akıntısı olmuştur. soğuk, sis ve fırtınalar ol· 
lar. Zeytiodağ nahiyesinin ye- masma rağmen maballı 

Umumi vaziyetin gidişine niköy mektebi yanında ba- çarpışmalar devam etmekte 
göre İtalyanların muharebe- kırçayı inşaatı tarafından ve kuvvetlerimiı mütemadi-
yi mevzi b.arbı haline. sok- yapılan köprÜ!:ıün bir tarafı diyen yeniden mevziler al· 
mak istedikleri anlaşılıyor. yıkılmış ve sular köye doğ- maktadırlar. 
Mamafih sahil cihetinde Yu· b l · d ru ceryana aş amış ıse e Çok miktarda mühimmat 
nan ileri hareketi devam derhal mahallinde alınan Yunan kuvvetlerinin elin~ 
ettiğinden italyanların Av· tedbirler sayesinde ancak düşm6ştür. 
lonyada fazla bir mukave· bir kaç eve su girdikten 
met göstermeleri pek az sunra umumi su istilasının 
muhtemeldir. önü alınmıştır. 

Bardiyaya karşı topçu dii- Eğriyol köprüsü civarında 
ellosu devam ediyor. İngiliz suyun bir metre yükselmesi 
piyade kıtaları henüz ciddi yüzünden lzmir - Boergama 
bir harekete geçmiş değil· yolunun vesaite kapanmış-

Ierdir. Anlaşılan taarruz ha· tır. 
z1rlıkları daha nihayete er· insan ve havanca zayiat 
memiştir. İngilizler müdafi- yoktur. 
lerin mukavemet yuvalarını, 
müdafaa hatlarını ve topçu-

sunu ağ1r silahlarla tahrip 
ettikten ve O"'adaki faaliyeti 
felce uğrattıktan sonra ha· 

rekete geçmek niyetindedir. 
Tahmin edildiğine göre Bar
diyaya karşı İngiliz taarruzu 

bir yarma taarruzu şeklinde 
olacaktır. 

Bardiyada mahsur bulu
nan 2-3 İtalyan fırkasına 
karşı İngilizler bütün hazır-

lıklarını ikmal etm .. den ta
arruza geçmek niyetinde 
değildir. Bu hazırlıkların 

pek yakında ikmal cdilece~ 
ği anlaşılmaktadır. 

-ll!!Bli!IEI-

Rozvelt pazar 1 

günü mühim 
bir nutuk 
söyliyecek 

---o---
Vaşington ( A,A) - Bay 

Ruzveltı n pazar akşamı söy-

liyeceği nutuk hakkında ga
zetecilere beyanatta bulunan 

reisicumhur katibi, ingilte
reye yardım hususunda tas-

rihatta bulunacağını, fakat 
rakamlar beklenilmemesi lazım 

geldiğini söylemiı ve demiş
tir ki: 

- B. Ruzvelt Amerikada 
harp levazımı imalAbnın ça-

buklaştmlması için hükume
tin aarfettiii gayretleri her

kesin anhyacağı bir ıekilde 
iıab edecektir. 

--o---
Bir otomobil 

binek araba
sına çarptı 
Bugün sabtbleyin konak

tan Izmire gitmekte olan 
39 numaralı taksi otomobili 
Halkevi önünde birinin ara
basına çarparak araba atla
rııam her ikisi ağır surette 
yaralanmışbr. Tahkikata de
vam etmiştir. 

--o--
Bir düzine ço
rap lazım olmuş 

Karşıyakada Kemalpaşa 
caddesinde 154 numarada 
Veli oglu Hasan Bayır 
bakkal dükkanına ge· 
len Ödemişli Nedim oğlu 
İlhan Bayraktar şeker almak 
istemiştir. Huan meşğul iken 
ilhan kenard& bulunaoan bir 
dü:dne çorap aşırmışsa da 
yakalanmıştır. 

---o---
hi-Müstahsili 

maye eden 
tedbirler 

icra vekilleri heyeti ko
ordinasyon heyeti tarafın
dan kabul edilmiş olan üç 
kararı tasvip etmiıtir. Bu 
kararlar müstahsili himaye 
ve bazı maddeler üzerinde 
piyasada devletin nazım ro
lünil ifa etmesi ve memle
ketin ihtiyacı olan bazı mad
dolerin tek elden ithali ile 
tevzii hakkındadır. 

--o--
Bardiye 
Cephesinde 
Kahire (Londra Radyosu 

8.15 - lngiliz karargahının 
resmi tebliği) : 

Cephelerde hiç değişiklik 
yoktur. 

Bardiya cephesinde sık 
sık top ateıi ile arasıra pi
yade devriyelerinin mukabil 
ateşleri olmuştur. 

Britanya takviye kuvvet
leri mütemadiyen cepheye 
getirilmektedir, Nakliyat, 
evvelce ltalyanlardan alınan 
kamyonlarla yapılmaktadır. 

--o--
Enternasyonal 
mıntakada bir 

hadise 
Şanghay (A.A) - Enter

nasyonal mıntakasında do
kuz Amerikalı bahriyeli ya
ralandıklarından hastahane· 
ye kaldarılmıştır. 

Hadise 100 kadar Ameri

kalı ile İtalyanlar arasında 
dehşetli bir kavga çıkmadan 

ileri gelmiştir. Hadise dost
ça huledilmiştir . 

--o--
Memnu silah 

bulundu 
Karşıyakada yemişçi Paşa 

ıokağtnda 28 numaralı ev
de oturan Hamit Demirağın 
evinde bir Fransız filintası 
bulunduğundan müsadere 
edilmiştir. 

--o---

8. M. Meclisi 
Ankara - Büyük Millet 

Meclisinin 15 Martta ictima 
etmek üzere 6 Kinunıanide 
kıt tatiline karar vermesi 
muhtemeldir. 

' 


