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Vişi ile Paris 
Arasında 
--o--

Fıansanıo eski büh umet 
merkez" ve bütün dün-

vanın nur ve ziya beldesi olıu 
parisle bugünkü mağlup Fran-

sanın yeni hükumet makarri 
Vişi arasıuda cereyan eden 
müzakereler siyasi mahfi\ler

de ve bilh usa Amerikan 
matbuatı sütuolaı ında pek 
ibüyük tesire ve dedikodule;; 
.sebep olmaktadır. 

Mütevekkil ve sabirlı Ma
reşal Peteo hükumetinin 
Berlia ve Paristen gelen 

emirle ve taz)ikler netice
sinde sabır: ve tahammülünü 
kaybeAerek Almanlara karşı 

kafa totmıya cesaret etti
ğine ve bu cümleden olarak 
donanmasına ve hava kuv
vetlerine Afrikaya sıvışma-

ları için emirler verdiğine 
dair çıkan haberlerin ne de
receye kadar teeyyüd ede
ceği süpheJi görülmektedir. 
ltalyaaın iki cephede uğra
dığı mağlubiyetlerden sonra 
Almanluın eUeriııde bulun

durdukları mağlup Fransız 
hükumetine bu suretle bir 
kımıldama f1rsab ve imkanı 

vermeğe göz yumacakları da 
ayrıca tetkike değer bir mu· 
amma sayılabilse yeri var
dır. 

Mağl6p F ıaotanıo bugünkü 
hükmet merkezi Vişi iJe ga· 

lip Almanyanın elinde bulu
nan Paris arasında cereyan 

eden müzakere, münakaşa 
ve muhaberelerin, Almanlar 

tarafından arzu edilmiyecek 
bir neticeye varmasını bek-

lemek belki biraz fazla nik 
binlik sayılacaktır· 

Acaba Mareşal Peten, bü
yiik bir ihtilaf zuhurunda, 
dlnya matbuatının kendisin-

den beklediği cesaret ve 
enerjiyi gösterelilecek mi

dir? Bunu da hiç tc uzak 
olmıyan bir istikbal göster
mekte geçikmiyecektir. 

SIRRI SANt-1 

Fransanın 

fevkalade 
komiseri 

Beyrut (A.A)-Fransanın 
yeni Suriye ve Uibnan fev· 

kalide komiseri Deaz Bey· 
ruta muvasalat etmiı ve va-

zifesine baılamışhr. Suriye 
ıiyasi mahfillerinde bu hu-

11ı1ta büyllk bir memnuni-
ht mliıı~od: '1 .:J : • ; l . 

Bulgar Başve
kilinin bir 

• mesa1ı 

Bulgar Kralı llori~ 

Sofya (A.A)-Bulgar kra
lı Boris başvekili Popofu 
kabul etmiştir. Başvekil se
başı münasebetiyle halka 
karşı bir mesaj ncşredccek
tir. 

--o~-

1 alyan kuv
vet er· püs

ü tü dii 
Atina - (Londra r~dyo· 

su 8,15 ( Resmi tebliğ) Yu
rınn kuvvetleri yeniden 3 
höy ve mühim bazı t epı~lt:rİ 

zaptetmiş ve müb;m miktar
da harp malzemesi d iğti

nam edilmiştir. Ganaim ara· 
srnda sahra topları ve oto· 
matik silahlar bulunro il ta· 
dır. Fen - hava şicldetlı rüı
garl r biraz azalm~sında 
şiddetli soğuklar devam et
meUcdir. 

---o---
A vlonya sahil-! 

leri bomba-
la tlı i 

I 
Kahire ( A.A ) - lııgiliz ı 

umumi karargahının tebliği: 
Cenubi Avlonya sahillerin· 

de düşman hedefleri bom
bardımad edilmiş ve bir 
bomba bir vapurun öniınde 
pallamışsa da havanın sisli 
olmasından vaziyet tesbit 
edilememiştir. Tomerok üze
rinde 4 İtalyan tayyaresi 
tahrip edilmiştir. 

--o --

Bulgaristan Yunan emni- , 
Mihve eiltıııak yetnezaretinin 

etmiyecek 
Londra (A.A) - Ta)mİ· 

sin Sofya muhabiri bildiri
yor: 

Bulgaaistani mihvere ilti
hak ettirmek için sabık baş· 
vekil Çankof tarafından vu
ku bulan teklif Sobranya 
hariciye encümeninde r~d • 
dedilmiştir. 

Encümen pat lamento na· 
mına Bulgaristanın bitaraf
lığını m!'bafaza etmesi te
mennısini izhar etmiştir. 

----·o----
istila üsleri 
bombalandı 

Londra (A.A) - ( H va 
nezaretinin tebliği ) istili 
üslerine yagılcn son bom
barnaman hakkında şu taf
silat gelmiştir. istifi üsleri· 
ne yapılan hücumlar bir sa· 
at devam etmi11tir. 

Loriyan limanındaki deniz 
altı havuzları ile Şerburg 
limanında yangınlar çıkarıl
mış ve R"oterdamdaki pet
rol depolerına isabetler ol
muştur. 

Londra (A.A) - ( Hava 
nezaretinin tebliği ) Düsmao 
bugün sabahleyin kısa fakat 
şiddetli hücumlarda buluo
maı ise de zarar çok azdır 
ölll ve yarah yoktur. 

tebliği ••• 
Atina (A.A)-Umumi em

niyet nezuretinin resmi teb
iiği : 

Memleket havalarında sü
künet vardu. 

ltalyanlar Hanıaradan gi· 
derlerken eşref ve tüccar
dan on kişi götürmüşlerdir. 

Bunların akibeti malüm de
ğildir, 

--o--
Papa Nıkola 
denizaltısı 

Atina -(Loodra radyosu 
8. 15) resmi tebliğ : 

Papanikola ismindeki Yu 
nan denizalta gemisi Avlon
ya limanının ağzına kadar 
sokulmuş ve bir müddet de
niz altında kalarak etrafı 

tarassut etmeğe başlamış
tır. 

Bu sırada en büyük 25 
bin ton olan bir düşman 
vapur kafilesinin geldiğini 
görmüştür. 

Papanikola denizaltısı mü
nasip bir zamanda vapurla
ra dört torpil atmıştır. Tor
pillerin isabet ettiği kJJvvet· 
le muhtemeldir. Bu esnada 
ltalyan sahillerinden tayya
re ve torpitolar gönderile-

-Devamı 4ncii sahifede -

RUZVELT 
DİYOR Ki: 

-~--

''Açıkea söylü
yoru :T hl ke 
bıznm icin de 
mevcuddur 

Kitlerin de demokrat. 
ıarıa anlaşamıgacağı 
hakkındaki sözlerini 
hatırlatmak isterim 
Vaşington (A.A)-Ameri

ka cumhurreisi bay Ruzvelt 
dnn akşam söylediği nutuk
ta ezcümle demiıtir ki : 

Burada yapacağımız ocak 
başı müsahebesi değildir. 
Harp hakkında ve lehinde 
bir mesajda bulunacak de
ğiliz. 

Biz dahili emniyetim iz 
hakkında torunlarımızı ve 
torublarımızın torunlarını 

baı p haricinde bırakabilecek 
fikir ve tedbirlerden bahse· 
deceğiz. 

Bu günkü yeni ceryanlar 
karşısında amerikaDın biç 
bir zaman bu derece tehli-

keye maruz kalmadığını 

söylemek cesaretini de gös· 
tereceğiz. 

Bugün iki Avrupalı ve bir 
Asyalı devlet Amerikayı da 
tehdid albnda bulundurabi

lecek bir fikir ve maksatla 
birleşmiş bulunuyorlar. Na
ziler Avrupanın heyeti umu
miyesinden sonra bütün 

Öyterindiplo
matik muhar

bildiriyor • 
rır 

Londra (A.A) - IRoyte· 
rio diplomatik muharriri bil· 
diriyor: 

Vişide vaziyet çok karan· 
hk devam etmektedir. Fran
sız nazırları halen müzake
relerine devam etmektedir
ler. Alman talepleri her ne 
ise bir kalemde reddedile
memiştir. Alman murabbası 
Vışi ile Paris arasında me
kik dokumaktadır. 

Gelen bir habere göre 
Fransız donanması şimdidea 
Tolonu terketmiş bulunmak· 
tadırlar. 

Vişi hükümeti ile Alman· 
lar arasındaki müzakere ia· 
kitaa uğramamıştır. General 
Veygandın basit bir ziyaret 
için Fransız Fasında kalma· 
sı calibi dikkattır. 

Vişi (A.A)-Hava• ajaa11 
bildiriyor : 
Fransız-Alman müaaae· 

betleri hakkında yabancı 

kaynaklardan çıkan haberler 
asılsızdır. 

Nazırlar mecliıi normal 
surette içtimalarına devam 
etmektedir. 

dünyaya da hikim olmak 
niyetindedirler. 

Hitlerin demokratlarla an· 
laşamıyacağı hakkındaki 
sözlerini hatırlatmak istiyo
rum. ingilizle,r yunanlılar bu 
esaret rejimine boyun eğ

mek istemiyenler bunlara Ye 
Çinler de Japonlara karıı 
mukavemet etmektedirler. 
İngiltere tecavüze maruz 

- Devamı 4 üncü sahifede -

- Hayrola sen de liseye mi gidiyorsun? 
- Şu yazmata mecbur olduğumuz dilimizin imliıı, rr•· 

meri bakkın'da biraz malumat ediıamcj'e çıhııc•i•m. 
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Kan çıban arı 
---ııınıııuıımı---

Umumiyetle kan çıbanları (istafilokok) 
denilen cerahat yapan bir mikrobun tesi· 
rile meydana gelir, Hastahğın esas amili 
bu olmakla beraber umumi ve dahili se· 
bepler dahi bu çıbanları meydana getire
bılir. 

Başta şeker hastalığını sayabiliriz. Yaıı 
!<ırkı mütecaviz olanlarda böyle . sık sık 
kan çıbanları tezahür ettiği vakıt mutlaka 
idrar tahlili yaptırmalıdır. Birçok defa 
müzmin ve tekerrür eden çıl :ınlardao son
ra hasıl olan şüphe üzerine idrar tahlili 
ile şeker hastalığı teşhis c 1ilmiştir. Ve 
böylece şeker hastalığına ait perhizler tat
bik edilir edilmez çıbanlar c a derhal kay
bolur. 

idrarda şeker olmadığı h ılde çıbanlar 
devam ederse o zaman geı e umumi ve 
mevzii tedavi tatbik edilmelidir. Mevzii 
tedavi muzadı taaffün pansu nanlar ve po · 
madlardır. 

Aşılarla ya hazır yapılmııl.ırdan yapılır 
veyahud da doğrudan dağruya çıbanlardan 
alınan cerahattan istihsal edilen hususi a· 
talar tatbik edilir. 

Bunlardan muayyen ve mu rıtazam suret
te cilt altına zikredilir ve vü cudda istafi
lokok mikrobuna karşı muafı yet temin e
dilir. ve böylece çıbanlardan kurtulmak 
mümkün olur. 

Kan çıbanlarının bir kaçı bir arada bir· 
leşirse o zaman bunun adına şiripence 
derler. 

Mühim bir hastalık halini alır. Fakatj 
eskiden korkulduğu kadar değildir. Vak
tinde yapılan teşhis ve sıkı tedavi ile şi

ripençe de süratle iyi edebilir. 
I 

FAYDALI BiLGiLER 

Yünlü eşya k salma
( • • 

ması ıçın nas 
yıkanmalı? 

----11111111----

Yünlü fenile, sveter gibi eşya, yıkandık
tan sonra çekip kısalmamıısı için, şu su-
retle yıkanma lıdu: · 

20 litre kaynar sıcak su içerisine 30 
gram terebentin ve 12 gram amonyak at· 
malı ve içine rendelenmiş 460 gram bayaz 
sabun ilave ederek telle vurmalı, köpürt
meli. 

S11 ılık olunca ve el dayantr bir bale 
gelince yıkanacak yünlüleri içine bastır
mah, ılık suda bir kaç defa çalkandıktan 
sonra iki havlu arasına sararak kurutmalı, 
hufif aemli iken tersinden ülülemelirdir. 

~ l j 
Ye Mobilya Boyaları Geidi 

(Telefon 3882) 

(R•liiı• ... ıJ 

Büyüklerimizden 
tel2raflar 

gelen 

C.H.P. lzmir vilayet kon~ 
gresi münasebetiyle Cümbur
reisimiz ile yüksek makam
lara kongre reisi 8. Galip 
Bahtiyar Göker tarafından 
çekilen telgraflar ve gelen 
eeYapJar şunlardır: 

Cümhur reisimiz 
ANKARA 

Bugiin mesı isine başlamış 
olan Halk partisi lzmir vila
yet kogresinde hazır bulu
nan yüzlerce i ~a ve dinleyici· 
ler Milli Şefim iz Cümburrei
simize bütün ı uhlariyle olan 
bağlıbkların1, minnettarlık ve 
hürmetlerini a kışlarla izhar 
ile bu samimi duygularlDID 
yüksek huzur) rına ibliğıoa 

karar vermi;? olduklarını 

arzederim. 

···,,. 
B. Galip 8; htiyar Göker 

C. H. P. vilayet kongresi 
reisi. 

IZMIR 
C, H. Parti Viliyet kon· 

gresinin temiz duygularına 

SPOR 
HABERLERi 
Dün öğleden sonra Al

saocak stad} omun da lik 

maçlarına devnm edilmiştir. 

Altınordu 0-1 Göztepeyi, 

Ateş 3-1 Denıirsporu yen· 
mişlerdir. 

Ankara - Lik maçlarına 
dün de devam edilmiştir. 

Harbiyeliler!! Maskespor 
takımları arasında yapılan 

ma~ta Harbiyeliler 2-1 Mıas
kesporlulara 1:afip gelmiş· 

lerdir. 

teşekklir eder, başarılar di
lerim. 

ismet lnönü 

Sayın Dr. Fikri Tüzer 
C. H P. Genel Sekreteri 

ANKARA 
Bugün toplanan C. H. P. 

lzmir vilayet kongresi mem
leketin yükselme ye terak· 
ki gayesinde büyük tazife· 
ler deruhte etmiş olan Par· 
timize bağlıhk!arını muhab
betlerini hararetle izhar ile 
genel sekreterl iğe derin hür
metlerini arze<lerler. 

C. H. P. vilayet kongre 
reisliğine 

iz mir 
Kongrelerini yap:ln Par

tili arkadaşlarıma sevgileri
mi ve muvaffakiyet dikk
lerimi iblağ buyurmanızı ri· 
ca eder hepinizin gözlerin
den öperim. 

C. H. P. genel sekreti 
Erzurum mebusu Dr. 

A. F. Tüzer 

Yeni Adam 
sekiz yaş _oda 

Memleketimizin en idea
alist bir fikir dergisi olan 
.. Yeni Adam" sekizinci yı
lını doldurmuştur. 

Yeni Adamın sekizinci 
yaşını kutlarken karilerimi
ze bu değerli dergiyi tavsi
ye ederiz. 

-o-

Sular inmeie 
başladı 

Kazala.dan gelen haber-
Istanbul - Havanın so · Iere göre yükselmiş olan 

ğuk ve karlı olmasına rağ- nehir ve çaylar inmeğe baş· 
men maçlar çok heyecanlı lamıştır. 

olmuştur. Vefa, Beyoğluspor Yolların temizlei.lmesine 

takımını 1-0, Beykoz Fener devam edilmektedir. Berga-

babçeyi 2-1, Beşiktaş - Ga- ına·lzmir yolunun bugünler-
latasarayı 5·0 yendiler. de açılması muhtemeldir. 

'~··~~~~~··~·~····· .... ··~' 
!ELHAMRA Sinemasında! 
ı ~ Yarın matinelerden itibaren ı 
ı Sayın lzmir halkına iftihar ve şerefle takdim eder. ı 
ı Adına "Süreldi T ntlı Bela 19 denilen Aşk iUetine gönlü c. ii % 
ı kaptırmış bütün sevdalıların dilinde destan olan senenin ı 
ı en büyük Türkçe Sözlü aşk ve ıztırap filmi ı 
ı Büyük bestekar .. Puççini,, nio ölmez eseri : 

l MANON LESKO i 
ı Filmdeki şarkılurı söyliyen Benjamlno Glgll ı 
ı BaşroB erde - Alda VaJJi - Vittorio de Sica r 
% Foks j'1ınalda - en son ve en mühim haberler ı 
ı Seaoslu: her güo 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar : 
:Dıkknt: Hafta un b~r gününde ilıc ~eanslaı ucuz halk ı 
• l 'd' • • matııne ~rı ı.r .. • 
ı Fiatleri - m !vki 20, B ikon 25, koltuk 30 kuruştur, : 
~ • .,. ...... ~<t..,. • -~~--·::~;--~,, 

•• ..-.... <ti ... .-••• tt ~... <H: H .... !! ..... ~. "'\'>-<> ..... _, ...... 

ıTayya e Sinemasında TEL: 3646i 
: BU HAFfA ı 
f Zeugin Proğrnm ı 

: FltANSIZCA SÖZLO : 

i SON GENÇLiK i 
ı (Denıier\! J~unt:sse) ı 
ı Oyıuyan: R A 1 .M U : 
ı Ayrıca: Miki v~ gayet gülünçlü Komik ı 

: Matineler: 3 -5-7-•• 9,15te ı 

ı C•martesi 'fil Paıar gilnleri 1 de ilive H&nıı ı 
............................................................. . 

-----· - ----- ~--· .... -~-- - -

30 ı ••• "° .. 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

~ - Va Al111~anfarınPe,rnı ıra -1 mıyan Llngillzler 

(36) Yazan: Halil Zeki Oııo' 

Maon saçlı kadın 
Yeni Hafman 

Çünkü seni ne arıyor ve ne de soruyor· 
Iar. 

Aç mısın tok musun? 
Diye soran bile olmıyorl 
- Evet, bay Turran, ben de öyle görl· 

yorum. 
Bunun içindir ki ben de size onları• 

aleyhinde hizmete karar verdim. 
- Bize yardım etmeyiniz. 
Siz yalnız ban• dostunuz Slusten halı 

kında malumat veriniz. 
Federal zabiti bu suretle de bir şey öj' 

renemiyeciğine kani idi. 
Bir eşref saatin kendisine yardım ede 

ceğini biç te ummuyordu. 
Fakat bu söz Rumrihi feverana ıetit 

miş, onu çok kızdırmış olduğu için iO 
·bir surette söıe başladı. 

- Anlaşıldı .... 
Ben size her şeyi söyliyeceğim. 
Sluster ve onun suç ortağa olan Yeall 

Hafman hainı Avrupa vapurile Nevyor~ 
geleceklerdir . 

Tahkikat z~biti bu haberden çok aevill 
di. 

Fakat bunun da yalan olması itibaril 
bu sevincini gizledi. 

Sabırsızhğmı da teskin edebildi. 
Kayıtsız dE. vrandı. 
Fakat bu haber doğru ise muvaffakıy• 

tin ucuna ba!..tığına hükmetti. 
Rumrih ona bunu 939 yılı şubatının yi 

mi ikiaci gü11 ü söylemişti. 
Halbuki avrupa vapuru yirmi dördünd 

gelecek idi. 
Tedbir alm ık için vakit vardı. 
Asıl sabırsızlığının taşınkınlığı şimd 

başladı. 
Zabit şubatın yirmi dördüncü günüo 

dişle çekmek, bir an evvel :avrupa vapO 
rundaki avlaranı ele geçirmek bavesile i~ 
güa pek tatlı hülyalar ve buhranlı rüyal• 
içiade yaşardı. 

Nihayet o gün geldi. 
Nord Doyçer Loid kumpanyasının 

reatör ihtişamında olan bu büyük vapur 
kar antiua iskelesine yanaştı. 

Tahkikat zabiti diğer iki federal isti 
barat zabiti ile beraber sivil olarak vaput 
giden sıhhiye motörünün güvertesiD 
oturdular. 

Üçünün de sabrı tükeniyor, üçünün d 
kalbi çaı pıyor, birin evvel bu muvaffıyC 
temin içio kaplarına sığamıyorlardı. 

Vapura girildiğ• zaman ilk işi yolcul 
rın Hilesini tetkik etmek oldu. 

Otada aradıklarının isimlerini görmeyiSI 
ce sukutu hayale uğradı. 

Döndü dolaştı . 
Listeyi tetkik etti, o kadar ki adet 

yolcuların isirulerini ezberledi, ne Sıusl 
ne de Y emıi aduıa rast gelmedi. 

Rumribin yalan söyledi kanaati kuvfl 

lendi. 
Bundan dolayı ondan bir intikam allll' 

hırsı da kuvvettdi. 
Bununla b eraber Rumribin bu kildar 1 

lan söylemek cesaretini hafa olmadığı lı 
naati de kuvvetli olduğu için aramak 
araşbrmaktan bir türlü kendilerini aladl 
yorlardı. 

-Dı•am1tar-' 
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ilin / Oüngada lalar Oluuor 

Minyatör bir 
f otograf maki

nesi yapıldı 

Tarihte Nap lj on ~aı • b y t 1814 ~ 

Fransanın Almanya ile gi
rittiii uzun Ye çetin müca
eadelelerle birlikte anılan 

bir iıimdir. 
Birinci Napolyon Prusya 

almanhğı ve Avusturya al
•anlıj'ı ile mücadeleye gi
riımit Ye her iki alman dev
letini de mağlup etmişti. 
Jeaa muharebesinden aonra 
Leipzig barbide kadar Al
manya Napolyonun tabakkü· 
mli altında kulmışh. 

CJçlncü Napolyon ise, ge
ne 1870 Fransa-Prusya mu
barebeıiyle meşhurdur. Fil
hakika bu muharebede al
man1ar fransayı ağır bir he
zimete uğratmakla intikam
larını almışlar ve 1870 za
feri, alman milli birliğinin 
tahakkukuna da çığır aç-

mıfb. 
Fakat tarihte bu iki ma-

ruf Napolyondan bııka, ta
aınmıyan ve timdi ansızın 
kemikleri ortaya ablan bir 
de ikinci Napolyon Yardır. 
lkinei Napolyon•n babası bii
ylk Napolyonua oğludur. 

Keadiıine babası, "Roma 
krah anası "Reichtadt dü · 

" ki ve tarih de "ikinci na-
" polyon" unvanlarını vermiş-

tir. 
Buılne kadar tarihte biç 

bir roltl olmayan bu ilç un
vanla reaç, Napolyonun i
kinci karı11 ve Avusturya 
imparatorunun kızı Mari Luiı 
ile izdivacından doğmuıtu. 
Napolyonun birinci kausı 
ıeneral Beaubarnaiınin dul 
kalan zevcesi Josephine i-

di: 
Geaç bir topçu zabiti 

iken evlendiği bu kadından 
Napolyonun çocuğu olma-

dı. 
V • Auıterlitı, Jena mu-

harebelerini kazanıp ta bii
t6a Avrupaya bakim olduk
tan ıonra, Napolyon, büyük 
imparatorlujunu devredecek 
bir yariıi olmadığını hatır-
ladı. . 

Bunun &zerinedir kı avus· 
turya imparatorunun kızı 
Mari Luiz ile evlendi. lıte 
kemikleri Viyanad.an Parise 
aakledilen Reicb stadtüdük 
Napolyona g6re de ~oma 
krah bu izdivaçtan dormuş· 
tar. 

Fakat babası çoı;uğunu 
pek az görebildi. Çünkii ço
cuk 1811 senesinde doğdu 
ve bir sene ıonra Napolyon 
imparatorluğunun yıkııma
siyle neticelenen Moskova 

seferine çıkb. 
Napolyon bu seferJeki he-

metin sarsıntısından kurtu
lamadı. 

Erteıi ıene Leipzig de 
maihlp oldu Yo bütün Orta 
Avrupayı kaybetti. Ve ni-

etti ve Elba a'lasına 
dü. 

Napolyon Elbadaki men
f asına giderken, kendisine 
karısının ve çocuğunun re
fakat edeceğini zanaetmiş
ti. 

Ve Elbaya gittikten son
ra yazdığı mektuplarda ada
nın en güz ~l evini hazırlat-
tığını ve kendisiyle çocuğu
nu beklemekte olduğunu ka
rısıoa bildirmişti. 

·Sonu yarın-

1'merikada ga
rip bir kadın 

klübü 
Amerikada garip bir ka

dı~ ~lübü tesis edilmiştir. 
Klubun azRSı olmak için iki 
şart vard1r. Biri kadının 
evli olmaıı ve diğeri koca
sıun geceleri bin dereden 
su getirerek evine geç dön-
m~ği idet edinmesidir. Evine 
geç dönen erkekler kendi
sini mazur göstermek içia 
türlü türlü sebep ve maze
retler söylerler. bazen ka-
dın bunlara kanmayıp koca 
sının yalanını tutar. fakat 
her zaman erkeğin yalanı 
iıh~t edilemez. lıte klüp 
evla erkeklerin gece evlerine 
geç dönmekte bakla olup 
olmadıklarını isbat etmek 
için tesis edilmittir. 

Klübün her izası diğer 
azaların kocaları hakkında 
casusluk yapmakla, yani di
ğer azanın kocalarının ge
celeri nerede ·geçirdiklerini 
tahkik etmekle mükelleftir. 

Bu ıuretle evli erkekler 
~ecel.eyin kaçamak yapmak 
ısteduderi zaman yalnız ken· 
di zevceleri tarafından de
ğil kulübiin y.Jzlerce izası 
tarfından takip ediliyorlar. 
Her iza kadının bir çok ka
dın dostları bulunduğun dan 
bunlar vasıtasile de zevçle· 
rini tece11üs ettirmektedir· 
ler. 

Bu klüp teıiı edildikten 
sonra bir ay içinde klüp aza-
larından bir baylisinıa koca
ları cürmümeşbud helinde 
yakalanmııhr. 

Klüb&n huıusi ceza teşki
litı da vardır. Çalgı iletleri 
gaz tenekeleri ve çingo ko· 
valar ile mücehhez olan 
klllp orkestrası, yakalanan 
erkeğin evi önünde patırdı 
yaparak adamın cOrmünü 
b6tün mab.11leye ilin etmek
tedir. 

Klüb&n merkezi bulunan 
ş~hrin belediye reisi ı .. bab
lara kadar mahallenin huz.u
tunu kaçıran bu orkestrayı 
faaliyetten menetmeğe çahı
mış, fakat bütnn mahalle 
kadınlarının himayesi altında 
buluaduğundan bir türlü ö-

ın 

____ .. ___ _ 
-2-

1 ki sene bu sefil bayab 
tecrübe ettim. 

Fakat bu tecrübe, benim 
hasarzede ruhuma sukun 
vermedi. 

Manen ve maddeten me
yus ve nevmit olmuştum. 

Nihayet oğlum kaptan 
Oğo Danonçiyo beni karım
la barıştırdı. 

Bugün sevgili karım p en 
ses Montenevuzo, tam bir 
çeyrek as1r evvel olduğu 

gibi, evimin idaresini eline 
almış bulunuyor. 

Oğlum, benim g:!çird iğim 
hayattan müteessir olan an

nesıoın Pariste yerleşmek 
istediğioı öğrenince der bal 
ona koşmuş, şimdi manen 
ve maddeten yıkmak bir 
harabeden baıka bir şey 
olmıyan eski kocasile ba
rışmasını rica elmiş. 

* • • 
Aradan uzun bir zaman 

geçtikten ıonra bana oğlum 
geldi ve ikna edici bir li
sanla anaesile barıımamı 

rica etti. 

Söylerken ıözüo8 kestim. 
Barışma~! 

Oğluma dedim ki: 
- Ben barışmağa razı 

değilim. 

Bizim tekrar birleşmemiz 
için benim mahcup ve gü
nahgar bir koca gibi ken
disine gıdip yalvarmam la
zım. 

Barışmağa razı o'•cak 
olan ben değilim, odur. 

Günahgar olan ben ise 
onun öoüode diz çökmeli, 
bütün günahlarımı itiraf 
ederek af dilemeliyim. 

* ...... 
Oğluma, karıma hitaben 

yazacağım mektubu götür
mesini söyledim. 

Bu mektubu neıretmiye
ceğim. 

Çnnkü mukaddes bir şey
dir. 

Çünkü ona aittir. 
Fakat bu mektube ondan 

aldığım cevap ıadece 111 
iki kelimeden ibarettir: 

"Af ediyorum" 
-Son-

İzmir Hususi Muhasebe Mü
dürlüğünden: 
idareyi Huıusiyei Vilayete ait olup Bucada üç kuyulu 

mevkiindeki viliyet bahçesinden 10-12-14·16·18·20 sayıh 
binalarla 4.4 sayılı iki adet hayvan boksunun tanzim oJu· 
nan fenni şartnamesi mucibince tamiratını kabul etmek ve 
üç yıl müddetle kira bedeli vermek şartile 23/12/940 tııri
rihinden itibaren 15 gün müddetle kiraye verilmek üzere 
mezkur binalarla iki adet hayYan boksu açık artırmaya çı
karılmııbr. Kirasına talip olanların gerek kira şartnamesini 
ve gerekse tamirata ait keşifoameyi görmek üzere her gün 
mabaaebei hususiye miidüriyeti vınidat kalemine ve pey 
ıiirmek istiyenlerin de ihale gilnii olan 6/1/941 tarihine 
müsadif paıartesi günü saat 11 de yüzde 7,5 depozito 
makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine müracaat-
ları 5656 

lzmir Fiat Mürakabe Komis
yonundan: 

29 numarah Milli Korunma kararnamesinio verdiği sala
hiyete istinaden aıağıdak! maddelerin sabş fiatlarının tayi
nine medar olmak üzere maiiyet fiatlarıoa gayri safi kir 
olarak 1abslarda azami yüzde-leri komiıyonumuzca tesbit 
edilerek aşağıda gösterilmiştir, ilin olunur: 

Toptabcı Yarı toptancı Perakendecı 

Zeytinyağı 

Sade yağ 
Pirinç 
Kuru sebzeler 
Sabun ikinci el 

yüzde yüzde 
5 6 
5 6 
4 4 
4 4 

5 

s. Ferit Eczacı başı 
Kolony ~sanı, podra, ve kremleri 

T&rkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokulu biç şüphesiz kristal şişeler 
modern ambalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibı ba-
şında gelecektir. • 

yüzde 
10 

(5705) 

15 
10-12 
10-12 
15 

Bohimadaki Brümden bil
dirildiğine göre, buradaki 
baseri iletler fabrikasında 
çalışan çıraklardan 15 yqıa
da bi:- genç şimdiye kadar 
misli görülmemiş derecede 
küçük bir fotograf ileti 
imal etmeğe muvaffak ol
muşlar. 

Bu fotograf makinesi kiJ>
rit kotusu kadardır. Yelek 
cebine sığan bu mıkine 7x8 
milimetre! ebadında amatör 
filimi çekmektedir. 

Bu ilet çok küçük olma
sından ihtira beratı alındığı 
zaman adı beebk fotorrafı 
manasını ifade eden Foto -
Bayb olarak tescil edilmiş
tir. 

--o--
Ayakta yaşı

yanlar, ayakta 
ölenler 

Atlar, hiç yere yatmadan 
aylarca ayak üstiinde dura
rak yaşarlar. Filler ise ayakta 
yaıadıkları gibi geae ayakta 
ne ölürler ve öldllkleri 
zaman bile yere düşmeden 
ayakta kallnlar olur. 

----o-

Babil kulesi 
Meıkur Babil kuleıinin 

yüksekliği Nevyorktaki Bu
ilding Ampir Stadın yanıı 
kadardı. 

--o--
Ta ak rekoru 

Barı istatistiklerde fiyle 
rakamlar görüliiyor ki insan 
bir türlü inanmak istemi
yor. 

$ikago adliyesi bir iıta• 
tiıtik çıkardı. Biribiriadea 
aynlan kar1 kocalan ıayıaı 

var. 
Yazmıyacağız yalnız yirmi 

beş ıene hakimlik ettikte• 
sonra tekaüt edilen eski bir 
adliyecinin hatıralarından bir 
satırı olacağız. Yalnız bu 
hikim, yirmi beı aene zar· 
fında 40000 talik kararı 
vermiı. 

Senede iki bin, günde alb 
eder. 

Şigagoda tek hlkim ol· 
madığına göre talik sayısı· 

nı hesap edin!.. 

Sür'at • 
şampı-

yonu balık 

Dr. Fahr" Işık 
nftnü alamamıştır. Erkekler j 
uslanmadıkça gürültünün de-
vam edeceii anlaşılıyor. 1 

Benzer isimlerile 
rit ismine dikkat. 

taklitlerin~ aldanmayınız etiketi ve Fe
ŞIF A ECZANESi 

Köpek balığı, en az za
manda en fazla meHfe kat 
eden bahkbr. ltaretlenen bir 
köpek balığı itaretlendikten 
üç gün sonra bin kilometre 
uzakta avlanmııtır. 

bmir Memleket haıtane1i 
Rontken mütehaHıaı 

Roatken •e Elektrik teda •iıi 
1apıhr. ikinci Beyler Sokak 

29 Ne. TELIFON ıstı 
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Matbuat hlllıaıarı 
•••• 

ULUS: 

ltdanız ıııaıaıarı 
11 Tlr-111 -Kemal Taran: 

Ba ayın ilk haftaıında 
iaailizler ıle aramızda yeni 
bir ticaret ve tediye anlaş· 
•asıma imzalaadıt• babrlar
lardadır. Siyaıi ittifaktan 
ıoara Loadrada yapılmıı olaa 
ikbıadi ve mali anlaıma 
yalnız iagiltereye ıamildir. 
Yeniıi Hong·Koaı, Ternöv, 
Kaaada mllıteına olmak 
lzere blltlla imparatorluğa 
mallanmızı sa tmatı ve bura
lardan mal almaiı milmküa 
kılmaktadır. 

ltaJya bar be rirdik ten 
ıoara Akdeaizde nakliyabn 
clarm8f uju ıöyleaemez. 
Tlrki,. limanlarına eski 
hacimde olma•a bile zamaa 
saman mllbim tonajda tica
ret gemileri uğramakta, bazı 
mallar retirmekteclir. Son 
bldiaelerle Akdenizde aey· 
riaefer emniyeti biraz daha 
artınca Avrupa tarkı ile 
kıtalar araııadaki milbade
lenin ıeaifliyeceii tlpbesiz
ıizdir. Baadan ilk iıtifade 

edecekler aruuada ıoa 
Tlrk-lagiliz ticaret anlat· 
maıı ıebebile memleketimi· 
zia de buluaıca;a tabiidir. 

Tlrkiye, ıiyaıi kararla
nada oldağu kadar ikbsadi 
tedbirlerinde de hidileJeri 
6adea 16rerek memleket 
mallarını Bıttln bir değerle 
satmak ve halk ihtiyacını 
kolayca karıılamak çarele
rini hazırlamıı bulunuyor. 
Bltla baaların daima daha 
kuvvetli, daima daha ref ab ıı 
bir ve GaU.takil Tlrkiyeye 
hizmet ettiii muhakkaktır. 

--o--
Papanikola 
Denizaltısı 

-(Bqtarafı birinci Sayfada)

rek denizaltıyı aramıtlana 
da balamamıtlardır. Deaize 
dalan P•patikola ıemiıi 5 
1Ut sonra Dalmaçya 1ahil
leriade deniz lıtüae çıkmaı 
Ye bi"'ı deniz Bstilnde et
rafı tar1ı111uttan ıonra t k· 
raı deaiıe dalmıı v., bir 
mlddet IODroa bır Yunan 
aciaııaa nrmııtır ve bura· 
daa da cama ı&au üuüae 
ıalimea döomiitttlr. 

Atiaa (A.A)-Yunan Pa
paailıola deaizaltııa Adriya· 
tilı deaiziade Brendiziden 
Avloayaya aıker ve malıe· 
•• tapyaa ve birkaç harp 
remiıiDİD kuvvetli himaye• 
ıiade balanaa bir dBtman 
remi kafiles ıae hucum et-
mif Ye ceman 25 30 bin ten 
bacmiade kafileye dahil iç 
blylk •apara. bahrmafa ma· 
•affak olmuttw. 

ı Y~nanist nla B 2-d ~, veç-v 
Yapılaca te - dar n b yaı ı -
siz muhabere 

ücretleri 
lttanbul • Sellaik telıraf 

irtibatında yaaan arazııı 

dahilinde ahiren vukua ıe· 
len devamlı irız.a ıırasıoda 

tarafeya trafiıinin teabhura 
a;raması dolayııile iıtınbal 

Atina ara11nda bir telsiz 
irtibatı teaisi yanan P.T.T. 
idareıiace talep edilmiıtir. 
icra Tekilleri heyeti, iki 
idare uaııada kararlaıtarı
lan telsiz irtibatından alına-
cak ilcretlere ait bir karar
name kabul etmiıtir. Ba üc
retlere göre avrupa Tirki· 
yeıinden Yanaaistana ke-
lime batında 26 altın frank 
santimi, aıya Tlrkiyesiaden 
Yunaniıtana kelime baıına 
36 altın ftank ıaatimi, av-

me verme1müd
deti 

Zahire ticaretiyle uir•t· 
mıyaa m&ıtabailden gayri 
bilumum hakiki •• hlkmi 
ıahiıların elinde bulanan 
buiday ve ça•darın beyan
nameye tabi tutulması hak
kındaki 20 giial&k mlddet, 
koordinaıyon heyetince 35 
gine çıkardmııbr. 

Orman müdür
leri arasında 
yapılan de
ğişiklikler 

Samıua orman mDdiirli B. 
Mitbat Sezer Seyhan orman 
mlidDrlOğlne, Edirae orman 
mlldllrli Ali Erkan Kocaeli 
orman mlldlrlllillae, Koca· 
eli orman midir& Abmet 
Ali Soyer Diyarbakır orman 
müd&rlilfDne, Kars orman 
m&diirli lımail Şebap Edir
ne orman m&d8r1Dilne ta

~ ~~~ ~ ·---------llll!IJ!ll 
ŞEHiR HABERLE 1 ! ZABITA HlBE LER 
~ .tmk1'~~ ~.a 

Fırka 

Müfettişimiz 
Parti mlifettiıimiı B. Galip 

Bahtiyar Gaker dlln Tırhaa 
vapuriyle lıtanbula gitmittir. 

Sıtma hakkında 
Belediye, ııtma mlicade

leıi ve tapa kanaalıriyle ta· 
limanatmeleriaia m&teaddit 
maddeleri, bu ıibi kllçük 
sa birikintilerini kurutmağa 
ait çalıtmalarda halkın yap· 
ma mecbur bulandukları m&· 
kellefiyıetleri lı urutulan yer
lere ait hakları sarahatle 
tayin ve tesbit etmiıtir. Köy 
kanununun 43, 47 ve 48 in
ci maddeleri de her teye 
tercihan çalııma rroıramla
nnda bat• ahnmaıı m ... cbari 
aailık itlerinin ıeri bırakıl

maıı halinde veya itblrlifi 
yapılma11nda k6yler araıın
daki ihtlllfın hallinde ida-
renin mldabale bak ve n· 
JAhiyetini göıtermiftir, 

Hırsızlık 
Keçeciler iımet pafA .,_a

varında Durmat otla .._.., 
mal Ma•tafa ve iımail ....., 
ali, Yoıef ofla liardaca 5r 
kamonan majazaaıadaa bel 
adet bot çuval çaldıklardt 
dan çuYallarla birlikte ,_,. 
kalanmııbr. 

§ Alıancak iplik fabrilsr 
•ıada Atıf oğla amele N ... 
ayni fabrika ameleleri• ... 
Akıf oğlu ismailin bir pal
toıaau çaldıj'ıadaa ,. .. 
ile birlikte yakalaamıftar. 

§Alaancak tahmil •e tala• 
liye anbarıada çalıfAD Mak
ıat otlu Kaya 6 kilo faaal• 
yeyi çalap kaçtıiı tiki,_& 
edilmiı ve •açlaaaa yaka" 
laamaıı icap eeea taklbla 
baılaamıttır. 

o 

Esrar 
bulundurm 
Keçecilerde llaıtafa 

Haaama Bıeriade bet par 

rupa Tirkiyeıiaden yaaaa 
adalarına kelime ba11aa 31 
altın frank saatimi, asya 
Türkiye.inden yuaan adala
rına kelime batına 37 altın 
frank ıaatimi alınacaktır. 

--o--
Ruzvelt 
Diyor ki: 

yin edilmitlerdir. 

Kırtasiye 
didi 

tah- Dairelerde iş
ler çabuk çı· 

ça arar bulaaarak alıad 
br. 

Kamavebıc 
taşımak - Baıtarafı 1 inci salaifede -

kalmadıkça bizim mihverci· 
lerden korkamaz olamaz. 

İngiltere eziliree avrupa 
asya, afrika ve okyanoılar 

onların kontrol& altına gi
recek olursa bizim tam ma • 
nasiyle b&tün harp hazırlık· 
lannı yapmağa mecbur bir 
devlet haline gireceğiz. 

Biz haıtalıtın vehamt:tiai 
anlamak istemiyenlere karıı 
Vt\ benden hakikatı öğıen· 

mek iıtiyealere laitaben ıöy
IOyorum ki tehlike bizim 
için de mevcuttur. 
Yorğanın altına gizlen. 

mekle tehlikeyi izale etmiı 
elacak değiliz. iaklr kabul 
etmiyea ba hakikate ı&zle · 
rimizi kapamayalım. Milldi
mizin iıbirliiini bozmak 

Nazi ajanlarına yardım 

etmek iıte •enler bizi de dik· 
tat&rlfik usullerini taklit 
e1m ğ hıtarmak iıtiyorlar. 

K o un harici canilerden 
der1 almağl'. beıeriyeti esa
ret albııa almak iıtiyenlerin 
ı&aabklr hareketini muva
fık ıöıt rmeğe çalıtmaktaa 
batka bir ıey clejildir. 

Mihverin zaferini mene· 
decek surette çalıprıak o 
derece harbe girmek tehli· 
keai bizirn için azalmıt olar. 

Namasklr olmak iıtiyor
ıa k bu hareketimizde de 
belki bir tehlike bulanabile· 
ce;iai kabul etmek Jizam 
seliı. Fakat Amerika milleti 
iıl• ........ ...... talrip 
etlilMck İJi bir JOI 7oktar. 

Kırtasiye tabdidata hak
kındaki koordiaa•yon heye· 
ti kararıma Milli mlldafa 
veklletiae tatbik edilmesi 
koordinaıyoa heyetince ka· 
bul edilmiıtir. 

Ankara 
Radyosu 

18 Paoıram ve memleket 
ıaat ayan 18.03 mlzik: rad
yo caz crkeıtraıı 18 45 mi-
zik: Beıte •emai •e ıarkılar 
19.tS m&zik pi. 19.30 mem
leket ıaat ayarı ve ajanı 
haberleri 19.45 mOıik: rad-
yo ince ıaz heyeti 20.15 rad
yo ıazeteıi 20.45 mllzik 
Viyola •oloları 21.00 mlzik 
dinleyici iıtekleri 21.30 ko· 
aaıma 21.45 mlzik: Radyo 
orkestrası 22.30 memleket 
saat ayarı,ajan• haberleri, 
borsalar ve fiatları 22:45 
m&zik pi. 23.25-23.30 yarın
ki proğram ve kapanıı 

Bütün yurtta 
mahsul 

Ziraat velrlletine villyet
Jerdea gelen maJ6mata 16-
re bittin •ilA1etJerde zeri
yat vaziyt ti çok memnuni
yet vericidir. 

Villyetleria izamı i•tibaal 
yapmak llzere almıt oltlak· 
l•rı tedbirler aayeainde bu 
111 .mahıaJlln iyi Ye bol ola· 
aia anlatılmaktadır. VilA· 
yetler her oa bet ılnde bir 
villyetler dahilindeki mab-
a.ı Yazi1etiai bir raporla 
Ziraat V eklletlne bildirmek· 
tetlirl•. 

kanlacak 
Dahiliye Vek eti rilAyet

lere yeni bir tim m yaparak 
vilAyet ve kazılarda itlerla 

gllnÜ fllDtiae fiirlllmeıini 
•• balkıa tikiyetiae katiyen 
meydan varilmemetiai, ba 
emre aykın hareket edea 
memurlar hakkında tiddetli 
cezalar tatbik edileceğiai 

bildirmittir. 

Yeni getirile
cek ziraat ma-

kineleri 
Geçen yal ziraat vekileti 

tarafından Amerikadaa ge· 
tirilen modern ziraat maki
nelerinden yurdumaıan muh-
telif ziraat bölıeleriade te
man edilen blyllk iıtifade
ler neticeaiade ba makine• 
lerden yeniden mlbayaası 
haıaıa•da tetkiklerde ba· 
lanalmakta idi. 

Ôireadiiimize g6re, ba 
husuıta tetkikatını ikmal 
eden ziraat veklleti 8 mil
yon liralık bir mlbayaa pro· 
jesi hazarlamııtır. Makine· 
Jeri• Akdeniz yola ile ıe· 
tirilmeıi muhtemel olup 3 
milyon lirabk tabsuat ltir 
kaç flae kadar koordiau· 
yon heyetinde mlzakere 
edilecektir. 

Kurbanınızı, karbanıa de· 
risini Hava kurumuna te· 
berri ederken Tllrkiyenin 
havalarda da ka••etli olma· 
ıı ıayeıiae emelı vermit 
olacaj'ıaaaı aaatma11aıı. 

Bacada iıtaıyoa n•..ı-
de Fadıl ofla SaclalOa aır 
rinde bir kama balaa1•111~ 
abnmıtbr. 

1 Anafaıtalar caddeıia 
Huaa otla Fetlallainıa 
rinde bir bıçak bala••~
ahnmıtbr. 

o 

Sarkınblık 
Hacı Ali pqa otella 

Recep ojla Emrullah, V. 
haettia kızı G6alle sark_. 
tılıkta baland11fa ıikl~ 
edilmit •e ıuçla 1akalaaallf' 
br. 

§ Maldereainde Recep 
la Mehmet •• Yani -...,,_ 
mebmet, Asım otla şeYk"
ve Mehmet o;lu Sabri ~ 
ıında ıarlnablık •
den çıkan kavıada birb 
riai dövdlkleriadea J 
laamıılardır. 

o 

Gaz ihtik&ra 
Kemerde Mutafa ol'. 

Hyyar fUCI Oım• ~ 
kiloıana 18 kurafA .. _.-
icap ederken 20 kanp ,.t
mak ••retile ilatiklr .,.,, 
tından yakalaamaıbr. 

Terkin edile 
vergiler 

Defterdarlak mlrar• 
mana •ir•J•• ..... , 
lerle tahailiae lıaaaal .... Mil 

balanmıyan t.950,000 
•erfiyi terlda Ye -...ı-.. .. 
... ....... •miftir. 


