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klSA VE AÇIK 
~-------c. Halk Parti- C.H.P. Vilayet Ko gre cyu 

ma 
Başku

da ığ nın 

tebliği •i halkın, halk, 
~artinin canı Hitam ·du --o--

olmuştur 
PAR Ti iDARE HEYETi SLIGI --o-- Ü-

Ati un - ( Londra radyosu 
8,15) Yunan baş kumandaa· 
hğının düa kşamki tebliği: 

D ün Vilayet Parti kon· 
gresinde yapılan ve 

t•ndan hasbiballer, ortaya 
'hlan samimi dileklerden 
~ek çoğunun kabul edilişi, 
~er partilinin ileri sürdüğü 
lbeseleleri müzakere etmek 
İçin gösterilen hüsnü niyet, 
tongrede esen sıcak kar
deşlik havasının bütün kalp
lere verdiği sevinç ve inti • 
t•h, orada arkadaşlığın, kar
._deşliğin bile fevkinde bir 

NIR BiRSEL EÇ'LMIŞ • 
Mahalli çarpışmalar devam 
adivor. ltalyanlardan yeni
den bir kaç zabit ile 200 
nefer esir ahndığı g ibi kül
liyet li mik tarda otomatik 
silib ve havan tupları iğti
nam edilmiştir. 

•deal birliğinin büküm sür-
düğünü isbd etmiştir. 
liele partililere dün akşam 
•~rilen ziyafette C. H. par· 
liai müfettişi B. Galip Bah
liyar Göker'io Cumhuriyet 
~lrkiyesini ve C. H. parti
•hıin prensip ve umdelerini 
•t bunların sinesinde gün 

teçtikçe kudret ve satveti 
~Gyüyen şanh 1 ürk ordusu
~... kabramaahğını teşrih 
'den ibtadane hitabesi 

•lemle tasvir ediJemiyecek 
oıkon ve hararetli tezahür-

rle alklılandı, alkışlandı, 
llcışlandı. 
Bu fikir arkadaşlığının, 

il ideal kardeşl i ğin ve bir
i" · d samimi ~ınin can an ve 
~tahürlerine şahit olanlar 
ttık ICumburiyet Türkiye· 
inde C. H. Partisinin, bal
ın ve Hallumızm da C. H. 
•rtiıiniıı kalbi, rubu, canı , 
\naoı olduğuna bir kere 
il.ha görm6şler "Ve im•n et· 

1ılerdir. 

SIRRI SANLI 

lngiltereye 
hücumu 

londra (A.A)-Hava ne
retiain tebliği : 
Düşman tayyareleri bu 

l\bah ingiltereuin cen~bu 
._tkisinde bir şehir üzerıne 
~ınbalal' atmışlardır. Bı~ı 
''•ar olmuı ve bir kaç kı· 
n yaralanmıştır. 

Vilayet Parti kongresinin 
dünkü içtiruaında müzake
reler çok haruetli olmuş
tur. 

Partinin 941 mali y,l büd
cesi 51470 lira varidat ve 
masrafla mütevazin olarak 
kaöul edılmiştir. 

Söz alan azadan Tabir 
Yörük vilayet ve nahiyeler 
arasında biı merhale olan 
ve uzun muameleye icap 
ettiren parti kaıa idare 
heyeti te şkilitının lağ"Yını 
teklif eylemiştir. 8 . Tabir 
Yörük bu teklifine sebep, 
belediyece parti vilayet ida · · 
re heyeti büdcesiae yapıla· 
cak 21 bin lira yardım, be
lediyenin merkez kazada 
bulunması itibarile merkez 

kazaya yapılması ve bunun 
vilayet idare heyetine dev
r:ni istemesi idi. 

Bu mevzuda 8. Atıf inan 

uzun uıadiye izahat vermiş 
ve neticede merkez keza 
parti teşkilatının iJg .ı. sına 
dilek olarak serdedil '.J~ S İ 
münasip görü lm üştür. 

Bundao s onra rnnzba t .ıda, 
m~vcut 736 kümr d il ·k ait 
o lduklar ı ma l<Jmlara oıı zı 
kararlaı,tı. 

Andan Hayrı Menteş mck. 
tep kitaplarıma bahalı o ldu
ğu adan şikaye t etmiş , kış 
ııaatının iade e d ilmesini lü
zumlu gördül ü ü söylemiş:M 
tir. 

Dilek encümeninin reddi. 
ni istediği bazı dilekler a
rasında kooperatiflere ortak 

olmıyanlaran mahsullerinin 
kooperatifler tarafından sa· 
tın alınması hakkındaki di
lek de vardı. 

'1acar hükô
etine verilen 

selihiyet 
Budapeıte (A.A)-Hükü

~'te verilmiı olan tam ıa
·~iyetıer 2 may11a kadar 
-._tılmıttır. 

Bay Atıf inan, izahat ver· 
miş, tarım satış kooperati
flerinin zaten öteden beri 
hem piyasadan hem de or· 
tak olmıyao müstahıillerden 
mahıül satın almakta de

vam ettiğitıi ve zaten koo
peratiflerin bugünkü vazi
yetleriyle yalnız ortakları 
için çalışan müesseseler ol
olma ktan çıkmış vaziyette 
bulunduklarını, memleketin 
ihtiyaçlarına nazaran iyi fi
atlerle dış ve iç piyasalarda 
nazımlık rolünü ifa eyledik

lerini söylemiı ve : 
_ Kooperatifler, müıtah-

l şille alikHı olan, m&stahıil 

Valinıiz B. Fuad Tuksal 

lehindeki bütün tedbirleri 
almaktadır. 

Her yurttaş tatmin edil· 
mektedir. 
Demiştir. 
Parti müfettişi B. G alip 

Bahtiyar, tohumluk mıevıuu
nu ileri sürmüş, hükumetin 

muhtelif emirlerine rağmen 

bu işin zamamnda iyi şe

kilde intaç edilmemesinin 

sebepleri hakkındı Valinin 
kongreyi tenvir etmesini 
rica eylemiştir. Kongre reisi 

valinin e ·ı soorıı söı söyliyl.! · 
ceğini bildirmiş, tekr.ır di-

lc:kler üzeriu · e miiz• k\ rele
re devam cd n: iş. 

Parti nizamname ini .ı bir 
h ükmü mucibince v lirn ı z 

a:z.a l uıo vi l aydı alakadu 
ed en muhtelif dilekl~rice c.: 
va p ve:m~k üzere kü r sıy • 

gdmiş vı.: alkışJaunuştır . 

Valimiz azayı selamladık
ten sonra parti ka nalile -vi
layete gelecek dilekleri 
mümkün mertebe yerine ge· 
tirmeğe çalışacağını , buD· 
lar arasında yapılamıyanlar 
bulunursa bunlarm nazarı 

afla karşılanmasını rica et
miştir. 

Valimiz, d ilekler ar sında 
ki yol, köprü inşasının ve 
bu gibi hedeflerin büdçe 
meselesi olduğuna işare ey
lemiş ve viliyetin 300 bin 

liralik açığı meseJesinin son 
safhasını izah eylemiştir. 

Yakında millet meclisine 
sevkedilecek bir kanunla 
300 bin lira istikraz yapıla· 
cağını, bundan sonraki se
nderde vergi bakayasıoın 

tabasslilün .... imkin verilmi· 
yeceğini varidatın artiırı l-

ması yoluna gidilec~gini d~ 

siylemittir. 

ı<.emaipaşahlaun tohumluk 
bahsin~ cevilp vaHmıı 1500 
ton ihtiyaca mukabil lzmir
d eo anca k 500 ton tohum
luk buğday t emin edildiği· 

ni, başka vilayetler tohum
luklarlnın lzmir vilayeti ik
limine uymadığını beyan ey · 
lemiştir. 

Bugün saat on birde par· 

ti binasında heyeti idare 
azalarının reis seçimi yapıl-

mış ve partı başkanlığına 

çok değerli avukatlarımızdan 

Bay Münir Birsel intihap o
lunmuştur. 

- Devamı ikinci sahifede -

Cephenin merkezinde itaJ
yanlar ricat etmektedirler. 
Şimalde ise karın fazlalıiı 
ve soğuğun dehşetine rai· 
men italyan kıtaan püskür
tülmüş ve yeniden köyler 
.zaptedilmiştir. italyan tay
yareleri dün Preveze şehrini 
bombalamışlardı r. 

Korfo adasında noel yor
tusu günü italyan tayyare
lerinin attıkları bombalar
dan birçok insan ölmüştür. 

P ARTI MüFETTIŞI 8. GALiP 
BAHTIY AR GÖKERIN 

Dün akıam Partililere hitaben ırad ettiği 
nutuk coşkun tezahürlerle alkışlanmııtır 

Ankara Palast a verilen z iya fet t en Parti müfettiıimiz 

hitabelerini irad ederlerken 

Sayın Yurtt şiar ; 
Bu akşamki samimiyet 

sofrasında bulunan muhte
rem zevat C!:. H. Partisinin 
memleketin umumi hayatın· 
da takip ettiği yüksek ga
yelerin tahakkuku için va· 
zife lmış fedakar parti ev
litlarıdır : 

Mübarek vatanın emniye
tini, Türk bayrağının şanını 

koruyan ordumuzun büyük 
miimessilleridir ! 

Vakur kudretli cumhuri
yet hükumet inin muktedir 
ricalidir. 

Hakimiyeti milliye maada
rı B. M. Meclisinin kıymetli 
azası. 

Bilgileri gayrctlerile ba
ıardı çahımalarile Türk me· 
deniyetioi yük.eften milli 

t faaliyet imizın uzuvlarıdır. 
Demek oluyor ki şu muh

terem heyet Türk milletinin 
sönmez idealini , kudretinin 
canlı, muıehhas bir timsali· 
d ir. 

Böyle mümtaz bir heye• .. 
bütün minnetlerimi ar7 

bepıini hürmetle k. I t 
rım. ' e 
Y~r~daşlar; ıldı 
Sozume ba 

buriyet Halk P 1818 senesinde 
ketin umumi ~ostonda icad 
kip ettiği yükıkat ayağı yere 
bahsetmiştim. yle yürütüldü
Türk memleJ e · t grınemişti. 
Türk millehnin ,m!!?i!~liİİİİİ=ıiİI 
Göklere ka-!a;;;*T•"*)' 

lsidir. ~.tr ,8'r.. 
c, 

.. .ah1f 011 3~~7 
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--ö;kto; ;ımnıı:;mllf!m• •• !l !!lle!!l!ıııs•i ı I C. H. P. Viliyet koneresi 
oş --- Hitam Buldu --o---

kz a r 
---mınıııııuın--

Bugiin de hala kati s bt bi tayin edile-~ 
miyen ve t edavisi hususund co da elimizde 
kuvvetli ve seri v sı taln mevcut olmıyan 
hastalıkların başında ekzem ar gelir. Ma
lumdur ki ekzemalar kuru v sulu olarak 
ikiye ayrılır. 

Çok kaşıoır, kaşındıkça o saha kızarır, 
sulanır, kanar ve hastalar a ita kvşıntı 
ve ıztırapdan büyük asabı buhranlar geçi
rir. 

Ekzema kaşrntnarındau sin· rleri sanılan, 
uykuları bozan hastahkl r çoi.tur. Ekzema
nın bin bir sebebi vardı r · 

Gıdai sebepler müstait ola ılarda ekze-
mayı uyandırır. 

- Umumiyetle denizden çık~r:ı şeyler balık, 
havyar, midye, istiridye gibi şeyler cilt 
hastalıklarına karşıdırlar. Ye itmeleri asla 
caiz değildir. 

Sucuk, pashrm , tarşular, çok tuzlu ye
mekler, baharatlı yemekler, a kollu içkiler, 
hardal gibi ıeyler ekzemalilaı a asla yedir· 
memelidir. 

Esasen karaciğerdeki vazife bozukluğu 
ve uatemamiycti cilt hastalıklarının t..!za· 

hüründe en mühim amildir. Bu sebeple ka
raciğeri tahriş edici ve vaıifc sini müşkü

lata uğratıcı şeylerden çok ! akınmak li
zımdır. 

Ekzemalar çok uzun sürer, sürebilir: Fa
kat uzun seneler devam etse de mutlaka 
sonunda iyi olan bir bastahkllr. Hastaların 

azami takayyüdat ve tedbire müracat et
meleri şart olmakla beraber hastalığın te
madisinden fazla asabiyete, e ııdişeye ka-

pı mamaları asla doğıu değil lir. G eoit ve 

rahat olmıya çabşmalıdır. Kat iyon inkibaz 
olman· alıdır. 

Ekzemalarm astm hastahi:ile de çok 
alakası vardır. 

FAYDALI BiLGiLER 

Her kadın bilme idir 
---11111111----

Süng rleri sık sık temizlemek lazımdır. 
Bunun için en basit usul sün {eri koyu bir 
tuzlu suda bır ı k, sonra < a birkaç ke
re duru su ile çalkalamaktır. Tuz yerine 
amonyak da llarulabihr. Bir litre suya 
50 gram mo yak koymalıdı r. İsterseniz 
karbonat dö sud kullana biliı siniz. 100 de 
3 nisbetinde s:cak bir karbonat dö sud 

mablulü. 

Romanya ya 
Alman takviye 
mevcudu 150 bin 1 

bin tahmin edilmekt 
malumat alan mal 
söylenildiğine göre 
)arda vaziyet süra 
ticeye doğı u gıtme 

Bazı müşahitler 
nın öallmüzdeki 
Yunan harbine mftllobilya 
beklemektedir. 

~ 
Boyal arı Gtidi 

(T eJefou 3882) 

- Baştarafı 1 inci sahifede -

Buğday ve un meselesine 
de ehemmiyetle temas ede
rek yarım sqat devam eden 
izahatta bulunmuş, •iliyetin 
un ve buğday meselesinde 
nasıl çalışılarak müsbet ne
ticeler alındığını beyan ey
lemiş, yakında bükfımetio 
bu bahis üzerinde yeni ka-

rarlarına intiza edildiğini 
söyliyerek sözlerine ıon ver-

miş ve alkışle la karşılan

mıştır. 

En son olarak yeni vila

yet idare bey eti seçimine 
geçilmiştir. G izli reyle ya-

pılan seçimde idare heyeti 
azahklarına Hüseyin Hulki 

Cura, Şükrü S:tyar, Kamu· 
ran ö ,.s, Müoir Birsel, Ek-

rem Oran, Reşat Leblebici 
oğlu, Nazif inan, Vedide 

Karadayı ve Rahmi Bala
ban seçilmişlerdir. Eo faıla 

rey alan B. Hüseyin Hulki 
Cura idi. 

BORSA 
HABERLERi 

-o-=--
15 - '.25,75 kuruş aruında 

1615 çuval üzüm, 7 kuruştan 
bir vağon arpa, 5,25 kuruş-

tan 20 ton but çak, 16,50 -
17,50 kuruştan 95 çuval su-

sam, 63-67,75 kuruştan 916 
balya pamuk satılmıştır. 

Biiyük Kongre Azahklorı 
Büyük kongreye gidecek 

Murahhaslara B. Atıf lnaun 
Sedat Dikmen, Dr. Behçet 
\Jz, Kamuran Örs, Münir~ 
Birsel, Mehmet Orhun Ye 
Mithet Başkal seçilmişlerdir. 

* 
:/; "" 

Dün gece saat 21de An-
' kara palasta , kongre azaları! 
şerdine parlak bir ziyafet 
verilmiş, geç v .. kte kadar 
samimi hasbihaller yapıl· 

nııştır. 
--------- - - --
Ankara 
Radyosu 

-·-
18 proğram 18 03 müzik 

radyo caz orkeıtrası (ibra· 
him özgür idaresinde 18,40 
müzik: koşmalar 19 konuş· 

ma (günün meseleleri) 19.15 
müzik: halk türkülerinden 
örnekler 19 30 memleket sa
at ayan ve ajans haberleri 
19:45 müzik: fasıl heyeti 
20.15 radyo gazetesi 20.45 
müzik: tek ve müşterek ıar
kılar 21.15 konuşma (bibli
ografya) 21.30 müzik: radyo 
salon orkestrası (violonist 
Necip Aşkın idaresinde 
22 30 ajans haberleri 22.50 
konuşma (lngiJizce ·aloız 
kısa dalga postasiyle) 22.50 
cazbant pi. (Saat 23.10 a 
kadar yalnız uzun dalga pos
tasiyle) 23.35 · 23.30 yarınkı 

program ve kapanış. 

lzm·r ,Vilayet makamından: 
76 Sayılı koordinasyon kararı mucibince beyyaonameleri 

alınan ve e! konma hükmiiae tabi bu!ulan Buğday ve Çav
dar belediyelerin tediyesi için mezkôr kararın (11) inci 
maddesinde tayin olunan 20 günlük müddetin 15 gün da
ha temdit edihliğine dair istihsal olunan kararname 25 ca-

ri tarihinden itibaren moriyete girmiştir. Bu esas dairesin· 
de muam ~ıe y.ıpılması alakadarana ilan olunur. 5693 

... DWE i ~ .._ rr ................................... ~ ........ ~ ............ .....,. .... ~-,. 

!ELHAMRA Sinemasında! 
: - - Yarın matinelerden itibaren ı 
ı Sayın İzmir b dkın.a iftihar ve şerefle takdim eder. ı 
ı Adına ''Sürekli Jntlı Bela,, denilen Aşk illetine gönlünü : 
ı kaptırmı' bütün,evdahların dilinde destan olan senenin ı 
ı en büyük Türkçe Sözlü aşk ve ıztırap filmi ı 
ı Büyük bestekar "Puççini,, nin ölmez eseri : 

l MANON LES O i 
ı Filmdeki şarkılarl ıöyliyen Benjamlno Gigll ı 
: Başroll Jrde - Alda Vs lli - Vittorio de Sica r 
: Fok~ Jurııalda - en son ve en mühim haberler ı 
: SeaosJar: her gÜi.ı 2-3.30-5.30-7.30-9.30 dn başlar ı 
: Dikk&t: Haftan ın b ~r gü :ıünde ilk sf.:rrns1u ucuz ha lk • 
: m tİDelt ridir. ı 
: Fiatleri - ttlt vki 20, Balkort 25, Holtuk 30 kuıuştur, ı 
,~~~~~~·~~ ~ ~...,.~~~~ 

o--~~ >0~•0,..+o•••• .... ••- ...... ...,...., ..... 
d TEL: 36461 • 

ı e 
ı BU HAFTA ı 

Zengin Proğr m ı 
FRA N SIZ CA SÖ Z LÜ % 

iJ 

: 
f SON GENÇLiK i 
ı (Derni eı e J ..:uneııse) ı 
: Oyı.11yan: R A 1 M U : 
ı Ayrıc a: Mık i ve gayet gülünçlü Ko:nik ı 
: Matinel•r: 3-5-7-•• 9,15te ı 

ı Cumartesi •• Pazar rlin1•rİ 1 de iliYe Hansı ı ......................................................... 
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ALMAN 
CASUSLAAI 
AMEAiKADA 

1 -V8 Almanların Pa,Jnl Bırak-
1 aıruyan lngillzler 

(35) Yazan: Halil Zeki Oıma 

Maon saçlı kadın 
Yeni Hafman 

Rumrih iuk irında günlerce devam etti. 
Amerikada bir nazi casusluğunun vücu

dünden haberi olmadığı ısrarında bulundu. 
Halbuki bu adamın bir hakikati inklr 

ettiği federal istihbarabnca muhakkak idi. 
Fakat nazi casus]ar1nın karşılaıtıkları 

yer neresi olduğunu da bilmemek yüzün
den asabileşiy ordu. 

Bu adamlar nerede görüşüyor? 
Almanya ile hangi vasıtalarla temas edi· 

yordu? 
işte burası meçhul idi. 

Amerikan i ıtihbaratını bu noktadan çok 
düşündürüyorclu. 

Rumrihin if ldesi doğru <!eğildi. 

Bütün söyle diklerinde isabet yoktu. 
Lakin bu adama doğrusunu söyletmek 

için ne yapmadı idi? 
Evine müte.lddit memurlar gönderildi. 

Ç•lıştığı yere defatla araştırmalar ya· 
pıldı maalteeuüf bir şey öğrenmek mftm
kün olmadı. 

iş gecikiyor. 

Gazetecilerin de ağzını tutmak kabil 
değildi. 

Onların ifşaatı ise tahkikata zorlaıtığın· 
dan tahkikat bürosunun endiıesi artıyor· 
du. 

Çünkü Rumrihia tevkifi bu suretle illn 
edilmiş oluyor. 

Nazi casuslar1nıa da gizli ve meıuliyetli 
evrakı kaçıracaklarından ve yahut yakmak 
suretile imha edeceklerinden bu endişe 

çoğaldıkçe çoğalıyordu. 

Fibakika alman casuslara federal memur
larile beraber ayni günde Rumrihia hap
sedildiğini gazetelerde okuyorlar. 

RadyoJar BerJindeki casuslar fmer.kezini 
ikaza hizmet etmiş bulunuyorlardı. 

Berlin, Hamburg, Vrem merkezleri der• 
hal tedbiılere tevessül etmişlerdi. 

Deniz ortala11ndaki alman vapurları he· 
men şifreyi telsizlerle mürettebatlarının 

rollerini değiştirmek, amerikaya götürmek· 

te oldukları casusları karaya çıkarmamak 
emrini aldılar. 

Vasıta ajı.ınla11 ile casusluk merkezi 

Gestapo o anda temasta bulundular. 

istintak zabiti bugün öğleden sonra ye· 
nideu Rımır ihten bir ş ey öğrenmek have· 
sine düştil. 

O nu g ne ka rşısına getirtti. 

Zira o güne kadar kendisinin ne bir 

avukat ile görüşmesine ve ne de karısın· 

dan gc.ı len yardımların vcrilme~ine meydan 

verm diği için bel~ i biı şey söylH ilrni
dinde ~ bulunu) or. 

f,1 1.r ~t bütüa bu tedbirleıin boşa çıktı· 

ğıaı gördü. 

- E .... Bakalım bay Rumrih, öyle zan 

ediyorum ki senin casus arkadaşların sen
den el çektiler. 

-Devamı•ar-
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• esııt o amıyorsan z, bur''~ıı. ün ah rın •t• iL f v~ ilan Düngada Neler Olugor 
Tahta atta 
süv • =talimi 

lbesuliyet ve L abaha la ı 
sizindir ••• 

eden ta yan 
Q Q 

Ş" ırh ıın 

bir hatırası _______ .. ______ _ 
·----.. ----. 

-2- f seler maksadlarına ererler- -2- t ka avdet şereflidir. Bazı devletlerin ordulann
da süvari askerlerin talim· 
leri evveli tahta atlar üze
rinde yaptırılır. ~Tahta atlar 
üzerinde, at üzerinde, nasıl 
oturulması icap ettiğini öğ
renen süvariler, sonradan 
hakiki atlara atlara bindiri
lerek talimlere devam edi
lir. 

t, ,ocukluktan başlaya
b.astalındığ:mıı: zamana 

-dar 'ücudumkza itina et
, ber gün muntazam be· 

\i harekeiler yapsak, be· 
i zaiflcrimiz zail olur, 

tuz kaldığımız hastalıkla
çoğundad kuıtuluz, Za-
doktorlar bile bize bas· 

'iımız esnasında hep yap-

k istediğimiz şeyi yaptı-
1,r, 

P.teseli perbiı yaptırır, 

lık yağı içirtir, sevmedi
iz şeyleri yidirirler. Hal-

ki gençlikten, bize müş-
1 görünen, biı:e ağır ge-

bedeai hareketleri yap· 
olıaydık, şimdi bu taı-

r, ve mahrumiyete mahal 
\lınazdı. 

~azla ıiımaolayanlar, sıh
tJarından şikayet edenler 
I> hayatta bu basit kaide 
riayet edemiyecek kadar 

delerine bakim olamayan
tdır. 

Bir kadın tanırım, hamur 
tneklere mlptelidır. Her 
frada pili•; börek hamur
tathlardan biri bulunur. 
itiyad onu şişman yap-

Fakat oau mutad yemek
tıa kendioi alamadığı, yani 

Prnasını istemediğimiz ıe
. yapamadığı için yerinden 
lkamıyacak hale geldi, 

Yumadıkça yağlar ziyade
iti, yağlar ziyadeleşdikçe 
ıtıen artb. 

Bugün artık yerinden kal-
1'auyacak bir amelimanda-
t. 

Umumiyet itibarile mide 
'lıatsızlıkları, baş ağrıları, 
•lbi buhranlar hep yapmak 

temediğimiz ıeyi yapmadı-
htnızdan doğar. 

Sonra dimağeo zaif his-
1tdenlerde bu baıit kaide
), riayet etmeye11lerdir. 

~lln1ar okuman~n ve terbi

)'ııin kıym.etini takdir edet· 
~ ... 

Fakat kifi derecede bh· 
'İl görmediklerinden ve o· 
kumağa vakitleri olmadığın· 
dan şikayet ederler. Halbu· 

~i bu mazeret sadece bir 

t••llülden ibarettir. Okumak 
~lla güç geliyor. Güç gelen 

!tyi yapmak zevksiz olduğu 
1~hı o da okumıyor, fakat 

bu kusurunu hi11ediyor. O 
~•lnt kendi kendini bu ma-

-eretle avutuyor. Halbuki 
bunlar hergün yakmak ide· 

"ı•dikleıi ıeyi yapsalar, ya
ili her gün munta:ıamen o-

~llıalar, dlltiin1eler, hitliıa 
~h•ailarnn lıareket• ı•tir-

di. 
Ahlak ve seciye noktasın

da bu nazariye daha kuv
vetle doğrudur. 

hısanları felakete sürük
leyen bir yol vardır. Kolay 
yol, istediklerini yapmak 
insanları saadete götüren 
bir yol vardır, müşkülü ter
cih etmek; yapmak isteme
diğini yapmak. insanlar her 
şeyin kolay tarafını ararlar, 
bu gayet tabiidir. 

Fakat bu tekamüle mani
dir. 

Terakki ve tekamül her 
müşkülü yenerek gayeye 
varmaktadır. 

Önünüze dikilen kayaya 
.;rastlanmakla değil. onu aşa· 
rak geçmekle sizin uzak 
olan gayelere varabilirsiniz. 
Arzusuzluk terakki yolunda 
önllnüze dikilen en fena 
enıeldir. 

Bunu yenmek, uzak he
deflere varmak için şarttır. 

-Son-

Tabanca 105 
yaşında 

Bu yıl tabancanınl keşfe
dildiğinin 115 inci yıldönü-
dür. bugüngü tabancayı1835 
de Amerikah Con Kold 

icad etmiştir. ilk tabanca, 
sade 6 kurşun atıyormuş. 
Sönradan mükemme!leşti:i
lerek daba fazla kurşun 
atmağa başlamış ve bugün
kü va:ıiyetine getirilmiştir. 
Con Kolt 1815 yılında Her
fold kasabasında doğmuştur. 
14 ya,larında bir vapura, 
hizmetçi olarak girmiş, bu 
sayede Hindistanı dolaıarak 
Londraya gelmiştir. bir ak-
rabasının yardımiıe Londra
da kimya tahsili etmiştir. 

Fransada ne 
vakit soğanliı 
yemek yediler 

On beşinci Luinin kaym
babaSI ilk defa F ransada 
soğıınlı çorbayı yiyen ve zi
yafetlerde davetlilerine ikram 
eden insandır. O devirden 
sonra Fransada soğanlı ye
mekler yenilmesi adet ol
muştur. 

Ben filhakika şairdim ve işte senelerce kadınları 
ıtalyan şairi olarak taoımağı sevdikten ve kadınlar tara-
isterdim. fıodao sevidikten sonra bu 

Halbuki bugün dünyanın gün feci bir tesirle, bütün 
öbür ucundan öbür ucuna onların boşluğunu anhyor 
berkes beni meyus aşık Da· ve itiraf zebununch teselli 
nonçiyo olarak tanır. arıyorum 

Evet bugün töbekarım ve Yetmiş yaşında, oğluma 
bir töbekir koca gibi ilk mazideki hllyatımın boşluğu-
aşıkımla karım pre:ıses DU Vt:: manasızlığını İt , af et• 
Montetevozuya avdet edi: tim. 

yorum. A ni itirafı karıma da 
Karımın affına mazhar 

olduğumun ikinci günü Pa· 
ris gazt:telerinden birinde 
şu serlavbayı gördüm: 

"Aşık şairin yeni mace
rası.,, 

Bu "aşık şair,, tabirinde
ki her kelime sırf be im 
nadim ruhuma batan birer 
ban çer kesiliyor. 

Yeni macera!, yerinde 
sarfedilmiş bir tabir. 

Filhakika ilk işıkıma di · 
nüp afedilmekliğim hayatı· 
mın en büyuk macerasıdır. 

Gene Paris gaıetelerinde 

şu serlavhayı gördüm: 
"Danonçiyonun karın na 

mubİi dönüşü.,, 

Ah bu gazeteler, bu mu
kaddes mevzularla ne kadar 
hafifce oynarlar. 

Hayır bu döaüş hiç te 
miibiç değildir. Şereflidir, 
boş bir aşktan dolu bir aş-

yaptım. 

Şimdi de bütiin dünyaya 
itiraf ediyorum. 

Gurur ile ve bir hicap 
içinde dünyaya ilin ediyo-
rum kit Danooçiyo, aşık şa

ir, aşkın altın tasından şa

rap içtikten sonra bugün 
yetmiş yaıında onun mana· 
~ızhğı ve şerefsizliğini an
lamıştır. 

Dünyaya bu ma~eramı 

ilin edişimden maksat genç 

dehalar bana ne•mit aşklar

la mAnisızlığı temsil eden 

yıkık harabe gibi ibretle 
bakmalarını temin içindir. 

Evveli, hayabmın son kıs

mını bır papaz gibi bir hoc

reye çekilerek itikaf içinde 
geçirmeği niyet ettim. 

-Sonu yarm· 

iLAN 
lzmir tramvay ve elektrik 
Türk Aııonim şirketinden: 

Sonkinun 1941 ayı zarfında şebekede yapılması lizım 

gelen ameliyat dolayısile : 

1) 5 ve 19 Sonkinun 1941 pazar günleri saat 9 dan 
15 e kadar: 

V Çarşı 

Vl Bahribabe 
Vll Karantina 

Vlll Güze]yalı 
X Konak 

2) 12 ve 26 sonkinua 1941 
15 e kadar: 

1 Darağaç 
il Tepecik 

ili AJsancak 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 

:X Gazi bulvarı 

:Xll Mezarlık başı 
:XllI Asansör 

XIV Gazi bulvarı 
XIV Gümrük 

pazar günleri saat ' dan 

C Bayraklı 
D Turan 

~~ Karşıyaka 
Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

Sektörlerinde k~sileceği H} uı halkımııca bilinmek üıere 
ilin olunur. 

S. Ferit Eczacı başı 
Kolonya esans, podra, ve kremleri l~ \ 

-o-

Uçurtmayla 
uçan ilk 

• 
ınsan 

Uçurtma ile havaya ilk 
uçan insan 70 kilo sıkletin
de idi. Uçurma ipinin eriş
tiği yüksekliğe kadar yük
selmioti. Fakat birdenbire 
çıkan rüzgar uçurtmayı yere 
düşürünce o da yere l düş
müştü. Fakat keza ölüme 
sebebiyet vermedi. Çünkü 
bu yetmiş kiloluk in1an, bir 
mankenden başka bir fey 
değildi. 

-o-

ilk elektrik 
treni 

ilk elektrik treni 1889 se
nesinde Amerikada yapıl
mıştır. Saatte 200 kilometre 

mesafe katediyordu. Fakat 
tecrübesi esnasında bozul-

! muştur. Bu yüzden bırakıldı. 
Seneler sonr ray üstünde en 

l seri n•kil vasitası olarak ye· 
aiden ortaya çıktı. 

-o-

ilk .. beynelmilel 
• 

sergı 

Beynelmilel ilk sergi 1851 
senesinde, Londrada yalnız 
demir ve kristalden yapılmış 

olan Kriıtalpalaıta ~lçılmış
hr. 

-o-

Amerikaya en 
yakın Avrupa 

şatosu 
Avrupanın Amerikaya en 

yakın yerinde bulunan ıato, 
Portekizdeki meşhur Peva 
şatosudur. 

-o-

ilk bisiklet 
nasıldı ~) 

F h 
Türkiyemizde misli olmıyan bu en en- \'.. \ ~ 

Or. a ri Işık fes kokular biç şüphHiz krist.11 şişeler '-H ... :.f -~ ilk bisiklet 1818 senesinde 
bmir Memleket hastanesi modern ambalajlarile Bayram 'le yılbaşı , B t d . d 

hediyelerimizin daima oldugv u gibı ba- , 2_, • Anı er ikada os on a ıca 
Rontken mütehaı1sıııı ' F k şında gelecektir. edilmiştir. a at ayağı yere 

Rontken ve Elektrik tcdaviıi 

k. · B l s k k Benzer isicnlcıile takli lerinc aidan""ayırm: etiketi ve Fe- sürmek suretiyle yürütüldü-
yapılır. 1 mcı ey er o a ,... 
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SAHiFE 4 

Feci bir vak'a 
Italyan ·konsoloshanesi 

şoförü boğuldu 
ltalyan konsolosbanesine ait otomobil dün sabahleyin 

Fran•z konsoloshanesi önünde denize döşerek şoför ltalyan 
tebasından Luizi Balmata otomobilin içinde kalarak boğul
muıtur. Otomobil diin öğleden sonra vinçle denizden çıka-

rılmııtır. ! 
~""""'"""""'-""'""""~"~...._~ ""' 

Rozveltin 2a
zetecilere 
beyanatı 

--o---
Vaşington (A.A) - Rei

sicumhur bay Ruıvelt gaıe· 
tecileri kabul ederek de
miştir ki: 

Altı aya kadar her gün 
haıtan başa madeni beş yüz 
harp tayyaresinin yapılması 

için bütün otomobil otorite
sinin el birJiğile çalııması 
huıuıunda endüstri komite-
si tarafından yapılan teklifi 
hlikfamet ciddi surette tet
kik etmektedir. 

Bay Ruıvelt Amerikan li

manlarında bulunan Alman 
vapurlarının müsaderesini 

Almanyanıa bir harp hare
keti telikki edeceğin~ dair 

Alman hariciye nezaretinin 
reımi sözcüsü tarafından 

beyanat hakkındaki suale 
ıu cevabı vermiştir: 

Amerikanın res..ni sözcüsü 
yoktur. 

--o--
Birleşik Ame
rika ile Mek~ 
sika arasında 

tayyare se
ferleri 

Alman 
Askerleri 
Hakkında 

--o---
Londra (A.A) - Alman· 

ların Romanyaya Macaristan 
yoliyle kütle halinde asker 
gönderdiklerine dair haber· 
Jer hakkında Londra resmi 
mahfillerine hiç bir malu:nat 
gelmemiştir. 

Budapeşteden alınan ha
berlere göre tren saatlerinde 
biiyük değiıiklik olmuştur. 
Bir çok trnnlerin hareketi 
bildiriJiyor. 

Berlinde Romanyaya Al
man kıtaları gönderildiği tek
zip olunmaktadır. Sof yada 
Alman lutalarıntn Bulgaris
tana geldiği haberlerini dün 
tekzip etmiıtir. 

Londra (A.A) - Royterin 
muhabiri bildiriyor : 

Balkanlara ve italyaya al
man kuvvetlerinin geldiği 
şayiaları alman propagan
daıından başka bir şey de
ğildi. 

Bunlar sırf uydurmadır. 
Macaristanın demiryolları 

fna:liyazı üzerinde yapılan 
tadilatın aıkeri sevkiyattan 
ziyade kömür yoksuduğun
dan ileri gelmektedir. 

---o--

Porti Müfettişi B. Bahtiyar 
Göker'in ~'utku 
------+.------

-(Baştarafı birinci Sayfada)
heybetli heykeli ile Atatirk 
ıizi daima hatırlatmaktadır. 

O yalnız Ak denizi değil, fa -
kat afukları itaret g6ıteri

yor. 
Hedefimiz, payemiz, ıan 

ve şeref ufuklarıdır diyor. 
Bütün millnt o hedefin yol
cusudur. Partililer o hede
fin yorulmaz kılavuzlarıdır, 

O hedefe doğru yürürken 
Atatürkün o yüce Türk ev
ladının bize emanet ettiği 

Cumhuriyeti lbütün yüksek 
prensip)erile korumağı and 
içtik. 

Biz o gayelere doğıu yü
rürken güzel lzmirde haya
ta ve şan ve zafer tarihini 
sözünü açan MiHi Şefimiz 
büyük lnöonünün etrafmda 
pulat bir kitfc halinde topla
narak yarına emniyetle ba-
kacağız. • 

Onun irşadile hareket e· 
deceğiz. onun tek bir işare
tile tarihi milli vazifelerimi
zi ifaya koşacağız. 

Partimizin arması altı oku 
hedeflerine erişmesı ıçın 
bütOn gayretimizle çalııaca
ğıı. 

Biz o gayelerimize erit

mek için ıu hakikatlerle 
yürekle:imizi nurlandırırıı· 
-Ordumuz imanımızdır- öy
le bir iman ki o imanda 
zerre kadar tereddüt zerre 
kadar lakaydıyı kabul et
meyiz. 

Sınırlarımızı, göklerimizi deni 
zlerimizin müdafii olan ordu
muzun muvaffakiyetine şa
nına çalışarak bu uf ak hiz
metimi vazife telikki ede
rek o vazifeyi iatirahla ifa 
etmek daimi ibatindedir. 8. 
M. Meclisi o rdumuzua kıy
met ve kudretıain yüksel-

ber edeceğimize imanınız ~ar 
dır. 

Milli birliğimizi temin eden 
Milli Şefimiz laönlne ima
nımız Yardır. Bayrağımız al
tında tek bir vübut olarak 
toplanarak keııdi varlığımıza 
kudretimize, bir ligimize gii · 
venerek ak anhmızı göklere 
kadar ylkseleceğiz. Kimse
den korkumuz yoktur. 

Çünkfi yurdumuzu, bıyra
ğımızr, ıerefimizi korumak 
için ölmeği biz Türkler öte
denberi biliriz. 

Vatan uğrunda can ver
meği en zevkli vazife ad 
ederiz. Milli Şefimizin etra
fında birleşerek milli hedef
lere doğru pervasızca yürli· 
yer<:k şerefli bir itiye em
niyetle, gururla bakıyoruz. 

. ---------
Küba adasında 
müthiş bir ka

sırga oldu 
40 kişi· öldü 
100 kişi ya

ralı var 
Havana ( A.A ) - Kı..ba 

adaııada ıiddetli bir kHırga 
zuhur etmiş 40 kiti ölft ve 
100 kadar yaralı vardır. Ha
sar büyüktür. 

--o---
Fransız Valii 

Umumisi _,,_ 
Tanca ( AA) - Fransıı 

valii umumisi, P.,ten bük6-
meti ile müzaknelerden ıon · 
ra d3nmlittür. 

21 la 

·----· ZABiTi HA 

Yarala 
Keçecileri yen 

rında Muıtafa 
Şevket sarhoılu 
ve ortada hiç 
yokkea Mehmet 
di bıçakla sai 
hafif surette yar 
yakala nmıtbr. 

--o 

Kumar 
oynama 
ismet paşa 

Veli oğlu Mebm 
oğlu Mehmet v 
oğlu Cemalin ku 
dıkları sıörülerek 
yakalanmıılardır. 

--o 

Bıçakla 
Asancak T ev · 

Araı bulvarında 

Ali Osman, arala 
luaan karı11 Arif 

tebdid ettiğinde• 
mııtır. 

Dünyada 
büyük~ 

DUnyadaki en 

nia caD kuleıiad 
Kırk ton ıikletin 

--o 

Bir li 
3 kil 

Meksikada Tamal 
limon ziraatiyle u 

çiftçi, o kadar b& 
lar yetiıtirmittir k 
ar•eında ıç· kilo 
ıelealer de •ardır. 

Vaıington (A.A) - Birle · 
tik Amerika ile Meksika 
ara11nda tayyare ıeferl erinin 
itlemeıiae Mekıika b&k6meti 

I 

Avustralya 
tayyarecileri 

eeldi 
Londra (A.A) - 30 bia 

mesi içia hiç bir ıey. esir
gememesi bu imanın teza
hürleridir. 

8. Galip Bahtiyar parti
mizin iokilip yaratan, yeni 
Tiirkiyemizi yükselten yük
ıek itlerini bülua ettikten 

Küçüiün azizliği 

mlllaade etmiıtir. Yalnız tay
yarelerde 3 zab.t 3 ıivilden 
falla kimse baluamıyacaktır. 

o -

Memur 
Maaıları 

kilometre aıarak gelen 
Avuıturalya tayyarecileri 
inrilterenin bir limanın& 
gelmiılerdir. Bu •apur ve 
destroyerlerin Almanlar ba
tırdıklarını id.iia ediyorlar. 

o 

INGILIZ 
({UVVETLERI 

ıonra bihakkin bitabeıiai 

ıa ı6zlerle ıoaa erdirmitYeber 
climleıi,de hararetle alkıı
lanmııtır. 

Milli birliıia y ... mak hak
kını da temia ettitiai millete 
uzatılan muhtriz elleri, mDh-

Ankara - D ı~t m mur
luınıa a,tı larınıa tevhit 
•e teadlll laalrloodaln ka
• lar• ek ...... liyihaıı 
••latelit enclmendea reçe
rek lleclı razaameaine ahn
... br. 

Kabi .ıe (A.A) - Bardiyeyi teriz emelleri kırıp zir ze-
mahasara edea İngiliz ku v- 11mS7:ii=m--.--...--=---=== ------..,_;; 
vetleri takviye edilmeaine 1 d 4 sınıf 
deYam edilmektedir. Bardiye ran a 
Libyaaın kapıııdır. 

o 

Fiyat müraka----o--- . • be komısyonu 
lım&DI Vilayet fiyat murakabe 

a d komiıyonu ticaret müdürlll-
Lo l l ğllnde bir toplaab yaparak 

DUa (A.A) - Alrnan- pirinç, zeytinyat, sade yağ 
lan~ talatelbalair isı& olaa kuru sebze saban ıahılar; 
Lon~aa -· iaıiJiı tayya- hakkında mlıakereler J•pl· 
-elen tarafaaclaa bo••lan- lank bazı kararlar 1 aharinf-

tJr. br. 

ihtiyat asker 
bir ay talim 

görecek 
Tahran (A.A) - D.N.B. 

bildiriyor: 
lraa harbiye naıırıeıa tek

lifi &zerine çıkan irade ile 
1907. 1910, 1913, 1914 te
•ellltll ihtiyatlana bir ay 
tali• ı&rmek lsere ıillb 
alb•a da•et eclilmiılerdir. 

"?. 

- •H, halta Hai telef••••• iltiyerlar. 


