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e iki örnekten 
bir netice! ---'fugoslavya şunun v *ya 

bunun keyfine boyun 
eğmlyecektir 

B ir Kanı.n.ıevvel Yu
goda"ya ruilli birli

ğiıııo yıldö.ıü n ü oLnuı mü
nueb!tİ il<! b .1 l naİiJİ pren i 

Po:un irat ettığ rııübinı Ye 

hıribi nutkunda attş·i lisan, 
'iugoslavyanın, Romany..ı.da 
~uku bulan yüıekler ürper
tiçi facıalarla Yuoaoistanm 
bütün cihao matbuatında 
tan ve terefle dolu birer 
destan gibi terenniım edi
len zafe: !erinden büyük bir 
ibret dersi aldığı ve bu iki 
6rnektea YugosJay ricaline 
•eref kazandıracak bir neti
te aldığı anlaşılmaktadır. 

Prens Polun "memlek ti-
11liı yeşil masadalyarablmadı, 
t•ta nımazın temelleri bürriyc t 
•~ i.ttiklil hakkını kazanan 
t11 iyi evJidlarının kemikleri 
lıcrioe kurulmuştur. iıte 
b11nun içindir ki Yugoslav 
"1illcti bu topraklara daima 
h.alı kalacaktır ., 

Demesi de gösteriyor ki, 
Yugoslavya iki üç politikacı 
\teya diktatörün bir yeşil 

lttaaada toplanarak verec .: k
leri bİr karara boyun eğme4 

tlıej'e ve memleket. hürriyet 
~e i9tiklil için sonuna ka
dar çarpışmağa aımetmiş 
bulunuyor. 

SIRRI SANLI 

it AL YANLAR 
---o--

~odgoriçten 40 
~ilometre me
safeye sü

rüldü er 
--o--

Londra (A.A) - Londr.ı
'-tn salahiyetli mabf ıllerinde 
bugün şu cihet tebarüz et
thilmektedir ki bir avlık 
Yunan ItaJyan harbinden 

'0 .ır.,. müte•rrizler . şimdi her 
t•raf a hücumlara maruz va
~il'ettedir ve sebebiyet ve
~ilaıeden vaki bir istila ile 
batlıyan harp Arnavutlukta 
~blcıbil bir taarruz haline 
t~lcniştir. Yunanistannı ha
~ell s•hil bölgesinde dahi 
t•tyan yoktur. 

b· Y onan pıinının bidayette 
ılbassa Seliniği korumak 
"ı~ksadıyle tedafüi olduğu 
tı•tı11 itibara alınına bu 

~'tiyet çok enteresandu. 
L_,Uiün bu cephedeki m11ka· 
'ltt hücumlar pek ziyade 

Yunan Başku-
mandanlığının 
37 numaralı 

tebliği 
---o---

At:na (A.A) - 37 numa
ralı t 1::-liğ; sol cenahta Aya· 
~ı.ı ra o da ile E gir ~ yol ı .u 
ah ş altına alı mı şt ı r. B .ra
d;\ büyük miktard esi ve 
h;ı rp m3Jzemcsi il .: 4 lt•p 

uptedilmiştir. Ve düş • an 
cüzitamları dağıtılmıştır .Mu 
harebe lehimize devanı ı.: t
mektedir. 
Düşman Ayasarand .. tc.

pelerine çekilmiş ve ltal j ::ı. n · 

Jar mevzilerinden süD gü 
bücumu ile çıkarılmışlardır. 

Üç köy işgal edilmiştir. 

--o---
Mısır Başveki
linin Mecliste 

Beyan.atı 
--o-

Kabire (A.A) - Başvt kil 
Hüseyin Sırrı paşa mecliste 
beyanatta bulunarak dtn..iş

tir ki : 
" 21 Hazirandı:sn beri ha· 

va hücu ıularında 155 kişi 

ölmüş 425 kişi yaralanmış 
97 ev yıkılmış 102 ev hasa
ra uğramıştır. Bu zararlar 
harp sondnda halledHecck
tir. 

Ve bu zarar şimdilik ltal
yan alacaklarından tazmin 

ettirilmektedir. Hav.a bücum
lanndan korunmak için 180 
bin lira sarfiye sığına~dar 

yapacağız." 

--o--
Beş Sabotaj 

ff9reketi 
--·--

Nevyork (A.A) - Tayyare 
fa brikalarıoa karşı b~ş sapu· 
taj hareketi tesbit edilmiş
tir. Bir tayyare havalanma
dan vaziyet meydana çıkmış 
ve tayyare derhal tahrip 
edilmiştir. 

Yapılan tahkikatta bura
da bir Alman Nazi grubu
nun çahştığı aolaşılmışhr. 

muvaffak olmakta ve düş
man Arnavutluk dahilibde 
Podgoriçten 40 kilometre 
mesafeye sürülmüş bulun
maktadır. Şimaldeki muvaf
fakıyetin anahtarı hiç şüp
hesiz üç yolun birleşme nok
tası olan Göricenin zaptıdır. 
Bu yollar şunlardır: 

1 - Florina üzerinden 
Yunanistan yolu. 2 Elbasan 
üzerinden orta Arnavutluk 
yolu. 3 Manastır üzerinden ı 

Yagoal•vya yolu. 

• 

Milli üdaf 

,.. 

Ve il. 

Milli Müdafaa Vekili 
SAFFET ARIKAN 

lstanbul - Milli Müdafaa 
vekili Bay Saffet Arıkan 
şehrimize gelmiş, örfi idare 
komutanı, diğer generaller, 
vali ve f1rka reisi tarafından 
karşılanmıştır. 

Tedavülden 
kaldırılacak 

•• •• •• 
eumuş yuz 
kuruşluk ar 
Ön . müıd (.: ki şubat ayıom 

birinci g nü tedavülden kal
dırılacak o:an gümüş 100 
kuruşluklar hakkın da vili
yet leı e yeni bir emir gönde· 
riJmiştir. 

Bu emre göre 1 şubatta 
tedavülden kaldırılacak olan 
100 kuru~luklar bu tarihten 
itibaren mal sandıkiarıoda 
Cumhuriyet Merkez banka sı 

şubelerinde ve Ziraat ban
kası şube ve ajanhklarıo da 
değiştirecektir. 

ı .. ei . ere ile s-
ip y ar sınd 
a ali a laş a'..a 

• a~ dı ımz 
Vhıd.id (A.A ) - l ı gilt. re 

i l ,, 1 pau; a ar.-..s ı fJa bubÜfl 

nı m li a;ı l . şm.n i m z a t 

u.ı ı ştı r 

--- o---

ulgar 
lını 

Başve

t 
Sof ya ( A.A)-Bulgar t.aş

\/ekı li Sobı- nyn mecl isinde 
bugün vereceği nutk u h as

talığı dolayisiyJe tehir et 
miştir. 

---o---
Sudanda bir 

"ıhha Vekili 

Sıhhiye Vekıl 

HULÜSI ALATAŞ 
Anka a - lsta nbulda bu

lunan Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekilimiz Hulüsi Al
ataş bugün sabahleyin ıeh
rimiıe gelmiştir . 

----

ltalyan müfre- KA AD ı NIZ
zesi- tuzağa DE ŞiDDETLi 
düşürüldü Fi Ti ALA 

Kahire (A.A) - ( logiliz 
ba şkumandanlığın tebliği) 

Sudanda bir düşman müfre
zesi tuzağa düşülmiiştiir ve 

iki zabit ile dokuz nefer 
esir alınmıştır. 

---o---

PA UK 
· KONGRESi 

23 K~nu"uevv~l pazartesi 

günü Aokaradc bir pamuk 
koogcesi toplanacaktır. 

Kongreyi bizzat Ziraat 
vekili Muhlis Erkmen aça
caktı r. 

o---
Vapurlar Li
manlardan 
Çık mıyor 
Bükreş (A.A) - Cumar· 

tesideoberi Karadenizde çok 

şiddetli ftrhn~lar büküm 
sürmektedir. Sahil Seyrüııe-

fain ve bahk avt tamamiyle 
durmuştur. 

Kösteoceden yakın şarka 

g itrn ~ üıere 200 yahudi 
yolcuyu a lmış olan bir Fran-

sız vapuru fırtına yüzünden 
hareket edememiştir. 

- Kıfın da iç çamaşırın plij kıyafetini andı11yor. 
- Bu kıyafet sayesinde bütün yaz 44 Allah sahibine bağışlasın,, diye sana berkeıten 

dalar kazandırdım • 
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Nasal b•kmah?-Vijcudc ve zibini din-
1 

lıadirmeli; süt ve zerzavat yedirmeli, kah-

ve tütün i~irmemelı, iÖğiiı kemiği üzerine 
ve etraf ıoa tentürdiyot sürmeli, dağlamalı, 

kanla bacamet yapmalı, kuvvttlı frengi te
davisi yaphrwah ve hastayı hekimsiz bı

rakmamalıdır. 

Göiüı hunnakı - Bu hastalık kalbi 
besleyen damarlardaki bir tıkanıklıktan 

yalaut; kalbin sinirlerinin bir ağrııı gibi 
zaanolun•yor. 

Elli ile altmış arasmdaki erkeklere mu
sallat olur. 

Ya bir ku•v4!t sarfuıdan ya nut hiç bir 

şey yapmadan birdenbire başlar, oirkaç 

saniyeden birkaç nate devanı ede; hasta 

göğsünde çok şiddetli göğüsü eziliyor gibi 

nğnlar ve sıkıntı duyar; ölüyorum zaane

der, •irılar sol kola hazan sağ kol •e bo
yuna vurur damar tazyiki artar. 

Bu hastalık ekseriya freugililerde. son

ra damarlarında sertlik olanlarda, nikrisli

lerde, ıeker illeti çekenlerde ve çok tutün 
içenlerde görülür. 

Göğüs hunnakı çok ağır bir hastahktır. 
Çok kere ilk n6bet ölümle neticelenir .. 

yahut kalbin oturması, akciğere su dolması 
ile biraz geri kalır. 

Nasıl bakmalı?-Bu 
bakılması güçtür, bir 
bakılmak Jizımdır. 

hastahğe evlerde 
hekim tarafından 

Hekim nöbet zamanın _a kan tazyikini 
hafifletecek, ağrıyı kesecek ilaçlar Vf>rİr; 
kalb üıerine lokmanruhu sıkar, sinirleri 
yahştırıı.cak ilaçlar verir, şeker iJJeti onlar

da ensülin (iuıulin) kullandırır. 

Hastalık için diyatermi (cliathermik) de
nilen elektrik tedavisi; ilk 40 günde bir 
defa ve sonraları her iki iki günde bir 
kere yapılır. Her tedavi müddeti 30 daki· 
ka sürer. 

Radyum (Radium) dan çıkan nydanhğın 
hem bu hastalığr ve hem ilerlemiş daooar-

ları genişleten sinirlerin rahatsızlığında çok 
faydası vardır. 

Bu hastalık içrn bir de amel yat yapıl
mak istenilmiş ise dP bir çof& hastalar da
J'BtJamamışlardar. 

Kan uru (Anevrismc) -lçi ' an dolu ve 
kırmızı kan damarı iJe birleşmiş bir ur
dur. 

Bu ur herbanbi bir ka · dnınarı zarının 
ya .-.;İreç kısmımn bozulm sHıdan veya sert

leşmesinden gen şlernesi ile olur. 

(Dı!\.u ı v~r 

FA YDAl t SiLGiLER 
------=--------~~ 

Her ka ın hı melıdir 
---··---

• aer bang• bir haliy&w. gih e musall~t 
olunca balının güveli yerinı tersioe çevir
m~li, çok sıcak ı,monyak ruablülfü:ıde ıs
latılmış bir bezi ü~tüne sürme i, ütüleroe
Jidir. Siyle yer yer temiı!enen halıda 

güvttden biç bir iz kalmaz. 

Elma kabuklarının saelar 
üzerinde tesiri 

Elma, kabukları soyulmadan yeailine 
saçlar ııkalaıır, gör ve parlak olurmuı. 

Dalkavukluk değil bul 
Vlllyetla Urayı ller an beraber gördt1111 •. 

Çok değil amma dostlar, ben epiyce yer gördüm 
lzmjri her yerden çok dakdire değer gördüm. 

Bir çok y~rde cserlu projede dururlark~o, 
I:ı.miriu dört yanını mamur, şaheser gördüm. 

Bu şaheser durumun buldum keramdini 
Vilayetle Wrayı her an beraber ıördüw. 

"Erken kaikaoın işi rast gider,, d:ye lrnlkh• 
Seh~r vaktı "Şarb;;oy,, ı ş;:.rda sd~rb~r gördüra. 

Eshr.bı mesahhe "Koru,, Maka•ı ile 
Bay "Suad Yurdkoru,, yu ciddden yurd!lel'er girdi•. 

DıBerde destan olan eşsiz Kültürkark gibi, 
Çocuk hastanesini, garajı dilber gördüm. 

Her dürlü vesaitle yGlculuk yaptım, la!iiu. 
Yalnız Otobüslerde hoş seyrüsefer gördüm 

İzmirde tanıdığım ed,plerden Çllğunu, 
"Eğer hahi selamet derkeo~rest,, der gördüm. 

"Baki kalan kubbede bir hoş sedamış,, deyüp 
Bir "O. Rahmi Gökçeyi,, terennfim eder gördfim. 

Uray hukuk işle i mcmudarınd<ı.~ olan; 
"Ömer,. de büyük işler gfücce1t c~vher gördim. 

Bir çok a•ukatlarla karşılaştım hayatta 
Şefim Sabri Savcıya ali, muteber gördöm. 

Dalkavukluk yapıyor Damla bu gün demeyin: 

Bunları hep gözümle ve birer birer gördüm. 

Bir c;~Jden 
Satılacak 
Sümerbank yünlü ve pa- ı 

muklu fabrikaları maoıula

tın1n ;, toptan· satışını 

bir elden ve müşterek esas- • 
lar dahiliuve idare etmek 
suretiyle mezkur mamulat I 
mevcut imkanlar dahilınde I 
hakiki müstt hiike kadar gö-

1 
türmek gayesiyle, perakende 

1 
satışlara ilivden bu mamu· 
lahu toptacı salışı ve mem
leket dahili-ıde tevzii jşi de 
Sü nerb:x:ık y ·rh ~dlaı· pa-
z rları müesser: sine veril
miştir. 

Karşı ıKa 
pur seferi rine 

ilave edildi 
Karşıyaka hal nnın ihtiy cı 

nazarı itibıur.: ırnarak geleıri 

N. Damla 

Asker aileleri
ııe yardım 

Asker L\İlek rine yardım 

içill belediye t !Şkilitı tara
frndaıı topl.1n•.n paraların 

büyük bir y kôııa baliğ ola
cağı anlaşılmıştır. 

Toplanmakta olan bu p:ıra 
ihtiyaca cevap vermiyecek 
vaziyette gôtül\; c~ktedir. 

-o--

Otomobil seferleri 
kazalarda da 

Tatbik edilecek 
Vilayet lzıni de tatbik edi-

len O'Ün :l ... lik n11mara usulü

nün kazalrırd · 1a aynen tat-

b:kiııi lü:r.tı'l1 !:J görmüş ve 
saat 21,35 tc Puaporttau 
Karşıya kaya bir vapur seferi keyfiyet kaz .. lara ve nabiye-
ilive edilmiştır. lere bildiri!mıştir. 
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~LMAN 
CASUSLARI 
AMEAiKADA 

i Ve Almanların Pe•lnl Sıra · 
iğ mıyan lngHlzler 
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(13) _ Y t.ı:an: Halil Zeki ~ 

Rumri kimdir? 
casusları Şt fine bir mektup yazdı, birço~ 
Yaitlerde bulundu. Me,,kiioi, iktidarıof 
tahsilini, mazinsini yüksek gösterdi, adli' 

rikao ordusu zabitl<:rinden olduğunu ilif1 

etmeği de unutmadı. Knbul edildiği ta~· 
dirde Nevyork Taymis gazetesinde alnı••· 

ların ın~şhur şairi Zeodor Kavner namı•• 
il5.n ve iJınesini rica etti. Anc:tk Katot 

gazc esioia 6 niHn 936 tarihli nüabasıad• 
f > ilina tesadüf etti: 

"M ... ktubunuz ahndı. Ce•abınızı: 

Londers 
Hamburg .1. posta kutusu 629 

Almany• 
Adresine gönderiniz. 

Bunun üzeriııe yeniden bir mektup Y~ 
dı. Kendini yükseltti. Yalanlar ilive et* 
Nafiz adamlarla mü:ıasebette buluodoi"' 
nu, orduda mühim bir mew:kii oldutallfl 

bittin emeli aJoıanyaya hizmet etmek o1• 
doğunu, paraya elaemmiyet vermez iae il 
masraflarını karşılamak, hediyeler ver"'~ 
ve ikramlar yapmak, elde ede~eği ves••"i' 

bedelini vermek için paraya da ibtiY'' 
tabii bulunduğunu yazda. 

Üç hafta sonra taabütlft bir cevap aıdl· 
Bazı şeyler soruluyordu. 

Bunun üzerine bizim başçavuş şQphe~ 
izale için bir iş sahibi olmağa kJuar veri 
ve aza çoğa bakmıyarak bir kimya klldJ" 
panyasma meanur olarak girdi. 

Bir ikinci mektupla kendisinden şuıll' 
isteniyordu: 

"Panama kanalındaki amerikan garni-:; 
!arım teşkil eden alayların isimleri, J 

garnizonların mevcudu, amirlerinin isilPI~ 
\ e ihtisaslart • ., Vaktiyle kanalda biı_..
etmiş olması itibarile Rumrih bütün ~~ 
lan bıliyordu. Bu c~vapla beraber .,.... 
müteferrik: maiümat ta veriyordu. 

Üç gün sonra Rumribio telefonu ça~dıf• 
- Alo, alman olduğuna şüphe edılot 

yen bir ses: 
- Güstav Rumrih ouda mı? oi1' 

sordu. 
- E\l'et bizı .. t benim. 
Fakat kimio!e t şcrrüf ediyorum. ~ 
- Ben alman yad n geldim. HamblJfJ •· 

tan: 

Rumrih di11:;,atini. artbrdı. Bunun bit ~, 
pan olmasından korktu. Fakat kendisi 
ınüııasebe.h temin için huı!usi bir del, 
olması ibtimalıni de düşündü. Telefoo 
vam ediyordu. . d,, 

- Hamburgtan size bir mesaj getır 
Lor: derı:; posta kutusu 629 

- Oh, evet, o halde? 
- Nerede görüşebiliriz? ,. 
Rumrib bir in düşündü. Miaafiri o•~i' 

de kabul edecekti. Kendisi bir alnı•• 4, 
ı~si nezd 'nde kiraladığı bir küçük od• 
oturuyordu. 

Derhal cevap verdi: 

Hindu bıırg kahvesinde 8' uJC:1 

kak. 

Biliyorum. Bu akşftm Hat 
iyi mi? 

,, 

t/ -D••••• •• 



VDALIRAR ARASINDA 
NA YER KALMAMIŞTI _____ .. ___ -

lbı~ oynamanın ne bü- f Ayşe teyze, biUüu butıla" 
hir kabahat olduğun• rın cereyan etmesine müseb-

0111 halde, kalbime hii- bip, likin bepiaiuden b b 1 · 

. o~madan iki genç kızın ber saf ve temiz yüreklı ka· 
11ll nasıl oya aıiıgıma dın .•• 
.:t ediyuram. ismet esrarJı, sarı se ~a 

büyük suçumu idrak sevda çiçeği .. Türkio üı .. ek 
L._ bir melek .. 
~e kendimi tanımayacak 

ldiçüt6yor, kuçüldükce Şıziye ızbrabı tattı' t l 

Yordum. sonra saadetin kıymetıni bi 
e ·di bakkia anlayan bahtiyar k z. 
• ıı .ne. e d.! ayilİ üzü3- Fus L t . . .. 
•ıa t rın uaya verıcı ruzg • 

esırıylc f .krim yorul· 
•, içim buaahnağa baş- ları ı içerek, tabi~tıo mü~Hk 

"t kolları arasında, yarıan du-
t. ı . 
.ı,t daklarıadaabararetli kalblerine 

'iıma uzanıp gözlerimi sindirip, gene fuarıa se da 
'•ak istediğim ~amaa, 1 ılara mabsas tenha köşdc:-
l•~ıaoeanda yaa yana rinde hakiki sevgilerioi 
la iki fuar riizelinin bir· leziz bir içki gibi birbirine 
e bir ıeyler aalabldanaı içirea Cevad ile Şuiye .. 

-•laaverelerinin bitme- Şaziye Cevada, Cevad 
nefretle ylzllme bak- Şaziyeye. 

ttnı r6r&yor, bununla Fuarda aradıkları en bü-
ber b• hayaJJerba artık yllk zevki bulan iki aev<lah 
biç bir ıaretle affetmi- .. Fuar ıevdkhları,, ben de bu 
~leriai hatırladuc~a, bii- iki sevdali gibi aıka auıayan, 
tlcadumu saran bir iir o leziz içkiyi içerek, onun ve· 
le lrperiyordam. receği neş'e •e saadetle sar-

bıalarla ilk görüttiiğiim boş olmak istiyen bir zavallı 
)'İ emsalsiz bir tablo işıktsm. 

hayalimde yaıatryor, Ne yazık ki ben aşkın 
z güaill arzularının kadrini bilmedun. Tirkiuu 

leriyle s1bleaen ba tab- sevmek iıterkea ismeti s ... v-
tı1a içerisinde, kendimi dim, ismeti severken de 
1ıbancı gibi seyrediyor· Tilrkinı aldatmaia kalkıı· 

hın. 

~rhk kalblerin en derin 
lerinde seYda sihiri bu
b, aıka inanmış sevda 

1 •arasanda ba a yer kal
lalııtı. 

Likin nihayet aşktan, saa
detten, sevmekten se'filmek
ten biltibı amdnğum feyle.·

den mahrum kalarak, gece· 
leorin karanlıklarına çarptığını 
baıımı bile dialendirmiyecek 
bır bale gelmittim. 

-Sonu var-

-me- ister GOi, ıstar Allı 
.. 1 mur ve mus- . - - --

t? hdimleri için loksanlard
1
a bdoğu~ma hırs)~ 

-o- arınca ara a sırayet etti 
Bir nizamname 

hazırı andı 
Dahiliye Y~kileti bir be-

lediye memur • mü t b 

demleri nizamname p~c j si 
bdediye memurlarının tayin 

terfi ve tecziyelerine, m ıu 
niyd ve bastahk aran ı 

hük6mteri ihtiva etme . e· 
dir. 

--o--
f apu müdür-

"Harbrn bidayetinde Tekaaı kanncaları Mekıikab kana• 
caları taarruzhr1Da dayanamam•9lar,m11ğl6p olmuılardır. Fa
kat ba bı öğrenen kcımfa devletlerdeki karıncalar, Tekaa• 
lılarm y..rdımu.ıa gel :aitler Ye Tekaaı karıncaları laarbı ka-
zanmışlardır." 
Oihyaoın bv gidişine bakılarsa yakında ıümükln böcek

lerle kaplumbağalarda nerede iıe Lirbirlerile barba tuhlıa· 
cakıar • 

Bu suretle boğuıma bütün dl ıyadaki canla mahlüklara 
da sirayet edecekdir . 

S ode ey okuyucum banlan duy da bu güz.elim dtin1a1a 
ne oldu diye? : 

ııt1r Bil, ıstll' 1111 
leri arasıı da Türk Gazetele
yapılan de2i- ri ne diyorlar? 

da bulunanlara muvaffaki· 
y t temenni etmek borcu· 
muzdur. 

* •• 
şiklikler 

Açık bulunan tapu ve . 
kadostıo diirdünci sınıf 
miifettişliğine Hatay tapu 
ıicıl müdür& B. Şükril Dıa 

çer, Hday tapu ıicil mii
d&rlüğilae kontrol memur
larından Sıtkı MubittiD Yuı -· 
dal. Samıan ırup tapu aicil 
müdiirliğtlne tapa ve lca
dastro müfettiılerinden F~v
zi Özen, ikinci sınıf tapu 
ve kadastro mlfettışlığine 
Samsan grubu tapu sicıl 
müdürü Talit Acer tayin 
edilmiıtir. 

--o--

ULUS: 

ıoıaıgada tanlı 
badlsaıır 

YENi SABAH: 

ıııaı talllflırı 
o 

Hüseyin Cabit Y alçıa: 
-o-- Bundan sonra Almaa,. 

ffllih Rıfkı Atay : ve ltalyadan bize matta.al 
Ne kondiktör general cllımanhk teıabirleri ıelcli. • 

Antoneıkoaun ne de bat- Tirk matbuab da icap eda 
ve~il nıuevini ve Deaıirmu· cevapları verdi. Pek tabU· 
hafızlar reisi Horia Simanın dir ki bu düımaahk e1er-
sokak cİGayetlerine karıı Jeri Tiirlriye ile mibver ara-

sındaki münuebetlere bir 
isyan duyduklarına flphe 
edilemez. soğukluk havaıı getirdi. 

Rumen devletinin batında Aradan bir buçuk ••1191• 
bulunan ve ancak memleke- yakın bir zaman geçti. Sa· 
tia hayrını ve selametini is- bit oluyor ki Ttlrkiye kea-
tiyen vatan adamları, bu disini müdafaadan baıka 

k bir ıey diitin91emiftir; kea-m e • cinayetlerin Romanyaya da- disine bir taarruz vaku Ticaret 
1 

• • • 'ı ha ne kadar feci glnler 

l tep erı ım. tı an h l k ld b gelmedikçe Tirkiye•İD lau-
aıır ama ta o uğunu iz be karıım•ğa niyeti yok-

. t ı • t • den daha iyi bilmektedirler. 
1 8 ima Di:imeSI Tebliğler ve tedbirler, Ro- ta~ğer ilk zamaıılarda mllo· 

Maarif Vekileti, ort ti- manyayı bibbiltün kaybet- ver de•letleri imden tlplae-
caret mektt!pleri ve ticant mek tehlikesine karıı, me· lenmiılerae artık onlar aley-
liıeleıi sanıf ıeçme ve bitir- suhyet mev.kiiade bulanan- bine bir emelimiz buluama-
me imtibaalan baklıında bir ların ne kadar baısaa bu- dıiına kanaat ıetirmit ol· 
bir talimatname bazırlamıt lu11.duklarını gaıtermekte- m•ları icap eder. Zaten blJ· 

r daha onlar n yüzlerine 
•ıyacağmn tamamiyle 

i 'it etmiı, yalnız gözleri· 
' ön&nden silinir gitmi

Layallere kapılmaktan 
diau menedemiyordam. 

ve alikalalara teblii dmit· dir. le bir emeli• mevcudiyetiai 

1 
•• tir. General Antoneıko ve biç bir aksi almaz. Fakat 

DSBB Ve gu• __ 
0 

Horia Simanın ıahıs masu· bizim ı&pbemiz daruyor " 
-·cı--

A 
niyeti ve kanun nizamını artıyor. 

VerCJD V köpek)eri • ı tesiı etmemek-- için bütila Binaenaleyh, onlar bin 
Dünyada inaaaların yaıa- • k J kJ kudretlerini kallanac .. kları teklif yapmak mevkiiade 

dıkları ber mıntakada bulu- nın u a arı değildirler, aleyhimizde bir 
h 

na f Opbe etmeyiz. Roman· 
aan ayvan rüvercindir. Gü- Av k6pe-.ılerinia kulak kaıtleri olmadıiını bizi inaa-
vercin buluaduğu yerde mu- delikleriai irtea, uzUD-, ku- yanın ııbraplarını anarıi de· dırmak mevkiindedirler. Ba 
hakkak İaHn~ Y•ııyordur. lakları, onların bir av pe· ğil, vahdet hafifletecektir. da "teklıf,, ile olmu, flliyat 
Ve insan bulunan yerde mu- tinde koıtaklara •maa ••i· Bir balkanlar ve Kuade- ile olur: 
hakkak glvercin vardır. dan ıoldan iıit•cekleri ses- niz memleketi olduğa için Bize tecariz etmedikleri 

• .......... lerle meııaaJ olup peıinde aOlcOn ve nizamında alika. müddetçe bisdea bir maka-
.. .............. k t ki . b l s:. ı . ibt" ı· l -ık •

1 
I Of u arı avı ıhma! etmele- dar olmamaklıjımız m8mk6n e e gvrme erı ıma ı o· 

~eçecı ere llUI rınin 6nün~ geçer. olmıyan Romanyaaın batın- madığı içia, arada emai1•-
t,OOO Lira Mükafat Var ~ ............................ ...................... .,.. tin teeuliaüa8 zamaaa bı· 

Keçeci.ler. Tevfıkpaşa ha- i Tayyare Sineması TEL: 3841 ı rakmaktan muvahk ve ml-
~amı ıttııalın.de yenı Güzel ~ 

8 
& euir bir çare yoktur. 

1 1 h 
• ugün maliaelerden itibaren yeni ve iliveli prog .. ram 4 

zmir tat ı aııesicin miaaf .r- • Çiak& farzeclelim iri mih· 

!:::!:e_::r:ı:ı:.~i!ectto:~·; i TAPDJGIM MADIJL . f Yere itlmachmı• pyet ut-
çeıit tatb11 bu dlikkinda ı Atk •e mac ra filmi. Oymyanl.,: Anne Ducax ı lam hir surette ıeri 1eldi. 
bulacaksınız, Halıı Maraı ı lli•e olarak · Şimdıld hatb luateketimis 
yağından olaa tathlann bi- t ;. ı değiımez ki. 
lesini bulanlara bin lira ruü- :B E 8 E \J 1 M 88111Qll l•dlJ Yalnız, matbuat kaideıi
lrlfat var. ı lı•k sindirme dolayisil1' bugiinden itibaren paı saatleri: ı ni Al~an .propatanda1au 

Keçeciler Güzel lzmir ~ l2 30 _ 2•38 _ 4 30 _ 6.30 _ 8 30 da ı ve tahrıklerıae karıı maka-

10-4 T ATLIHANESİ ...................... •••••••••• .... ••••••••-..•••••• .. - Devamı 4ncl sahifede -
•"T'J"S:-" -~.-
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SAHiFE 4 

Türk Gazete)P:,
e dı • 

rı r is r? 
-(Baştarafı 3iincü Sayfada)
bele zahmetinden kurtulmuş 
görür. 

Fakat ·ı ürk devletinin si · 
yaseti değişmez. Bunda esa
sen mihver aleyhine müte
veccih bir şey yoktur ki 
deiişsin. 

Herhan2t 9ir teklif nıü-
nasebetleıi ıslah edemez, 
bozabilir. 

AKŞAM: 

Türkigenin sigaseti 
malômdur vel değişmez 

-:ı.-

Necmiddin Sadak 
Türkiye bu sahada ydnız 

sulh ve istikrar istiyor. Bu 
fikirde olan ve bu gaye için 
gayret sarf edenlere-karşı· 
mızda açık yürek ve sa ıni

miyet bulursak-yardım eli
mizi uzatmağa bazmz. 

Kimseden bir şey istemi
yoruz, gimseye tecavüz ni
yetinde değiliz. Başkalarının 
bizden istediği ve isteyece
ği de Avrupaoın bu kısmın· 
da sulhün muhafazasından 

ibaret kalına, ananavi dü· 
rüst siyasetimizle telif edil
miyecek çapraşık yollara, 
müphem ve bizce meçhul 
formüllere hacet kalmadan 
sulha bağlı kahrız. Fakat 
sultıün de nihayet kuvvete 
bağlı olduğuou bildiğimiz 
için her an harbe hazır bu
lunmak bugün inandığımız 

en büyük hakikattir. 
Bize verilen iyi niyet te

ınioatı, emniyet sahamııa 

tehlike yaklaşmadığı müd· 
detçe, bu görüş ve bu an
layışla muhakeme edeceğiı . 

VAKiT: 

Ruh Birliği 
Asım Üs 

Şüpbe yok ki Romanya . .ın 
kendisini kayıtsız, şa rtsı z 

mihver siyasetine terkedi şi 

Balkan antanttm yıkmış tır; 

bugün resoıan bu antantı C1 

devam ettiğini iddia etmek 
artık imkansız birşeydir. 

Fakat şu da inkar edil e
mez ki Balka n antantı o m 
Balkanlı midetler arasında 
yarattığı ruh birliği öl:ne
m;ştir. Onun ıçın bugün 
dahi Yugoslavya Türkiye iJe 
Yunaoistan arasında mev
cut olan ittifakın resme n 
değilse de manen kıym ~tli 
bir unsuru sa olabilir, 

Bilhassa Italyanın Yu :ı a
nistao üzeriae yaphğı hak
sız taarruzdan sonra bu üç 
devlet arasında mevcut oları 

menfaat birliği tamamca mey
dana çıkmtştır. 

Bu üç devletin arasında 
sadece hayırhihane bitaraf 
lığa müstenit dostluk mÜ'lll 

sebetleri bile Balkanlam: 
istikbali için büyük bir ga
ranti olduğu hadiselerle sa 
Dittir. 

CUMHUR.IYET 

ristof Kolomb'un 
Yumurtası 

-o-
Yunus Nadi: 
Havacılık endüstrisinin 

memlekette tesisile imalatın 
ileri götürilmesi bizzarure 
tedrici bir yol takip edecek
.tir. Bittabi b:.a tesisat ne ol
sa zaman ister. Binaenaleyh 
yüz milyon liralık lıair pla•ın 
maddi ve nakdi bakımı mil-
letçe tahakkuk ettirilm ~si 

işi on, on beş yıllık bir 
müddete taksim olunabilir. 
D · ınek ki millt tçe ve hü· 
kô. ın dçe bu işe her ) ı l 8 10 
m\lyo n li a tabsis& ka ra l aş 
tırıl rn a k a bu mesele e s asın-
dan balled ilnı iş olur. K:-: rşı 
lığı miil tç~ deruhte l•l un 
muş olduktan sonra mesele-
nin na\<di tarafı artık sa de
ce mali bir kombinn oo 
meselesi olmuş olacak, fakat 
hakikatte ihtiyacımız olan 
ta)'ya re leri bizzat kendimi
zin ya pmakhğımıı oıeselesi 
Kristof Ko!om bun yumurta· 
sına benzer bir kolaylıkla 
imkan dairesine girmiş bu· 
lunacaktır. 

Bu işe karar vermek, bu 
günden yarma l'ürk milli 
müdafaasını alabildiğine kuv· 
vetlendirm ek demektir. 

Havacılık kurumumuzun 
mufassal ve müdellel bir ra · 
porJa bu mesele üzerinde 
hükumetimizi t envir etmesi
ni ehemmiyetle t emenni edi-
yoruz. 

·~"'* 
TAN: 

Romanganın başı na 
gelenler 

/ 
-o-

Zekeriya St:rtel: 
Avus turyada, Çeko3lova.İ.: · 

yada ve Polouyada ayni te
mizleme amdiy~sini tatbik 
ettiler. 

Romanya N azi olunca bu
rada da müstak bel düşman
ların ı temizlemeleri lazımdır. 

Bunlar , ötedev beri memle · 
kette demir muhafı zlara kar
şı cephe almış ola n kimse 
l erd: . Başlarında başveldılil:.: 
etmiş .zevat ta vardı. Şimdi 
demırmubafızların bunları 

temizlemekle meşgul olduk
larını görüyoruz. 
Ş imdiyl~ kadar ki tecru · 

belere bakılırsa , Romaoya· 
da d a bu temizleme ameli
Yı!Si ya lnız devlet ada rnıa 

r1Da inhisar etmiyecek, fikir 
itibarile Nazizm ideolojisine 
muhalif olan münevverleri 
de içine alacaktır. 

Bu sebeple Romanyada bu 
günkü anarşi bir müdd~t 

daha devam edebilir. 

Rocoaoyada cereyan eden 
bu hadiseler, Nazizme mü
temayil olan veya yeni ni
zamı anlamak isteyen diğer 
Balkan milletleri için ibret 
alınacak bir misal ttşkiJ 
eder. Roman ya kendisini fe
da etmiştir, fakat belki de 
onun feda oluşu, 1'ütün 
Balkanları kurtarmaya kafi 
aelecektit. 

(Halkın Şesl) 

,. 

Jıst~.; n u 
labri · y 

------

dör 
ndı 

lstanbul (Hu!usi) - Bu sabaha karşı Yeşildirekte Muh -
sin Kibarın boya fabrikasından çLkan yangı~ derhal büyü
müş Ye yanu:adaki irç çorap fabrikası da yandıktan sonra 
güçlikle sö11diirilmüştir . 

Roı~1anyada Yunani~tanda-

y -: c1·--
2 1 

ki lng·liz ha-
::~ e~ld= ~ va kuvvetleri 

3ükrı.ş 

şam s; at 
yen i bir 
miştir. 

BerHo 
Ajansı 

yor: 

-o-

(A. A)-Duu ak-
19 da Bü kr eşte 

zelz le kay de di l· 

(A.A) - D. N. B. 
Büknşt n bild ı ri· 

Dün alcşam saat 19.30 da 
Bükreşte yeni bir ı.dz.el e 
oJmuştnr. Zelzelenin merke-

zi 10 Teşrinisanide vukuhu
Jan ve büyük fahrib :ı t ya
pan mrntakanın ayc ı lır.Mü

tebassıslara göre bu yeni 
zelz~Je ber baogi bir şiddet-

li zelzeleden sonra tabaka
lar oturuncaya kadar tahad· 

düs eden sarsıntılardan bi
ndir. 

---o---
Norveçte 
Karışıklıklar 

Stokholm (A.A)- Bugün 

buraya gelen haberlere gö · 
re Alman kontrolü altındaki 

Norveç bükürnetinin reısı 

Guislioge yapılan bir sui-

ka.ot üzerine Norveçte karı
şıklıklar vuku bulruuştur. 

---o--

Namık Kemal 
ihtifali 

Dü n G azi orta okulunda 
Naımk Kemaliu öldüğföıüo 

53 inci yıldöoü ın ü münase· 
b . t iyle bi .. ibtifaf yapılmı ş tır. 

---o---
rfabanca 
Taşımak 

lkiçesmclik caddesinde 
M ebmet oğlu Mebmedırı 
üzerinde bir tabanca bulu 
narak alınmıştır . 

umurı i karar-
gahından 

- --o---
Atica (A.A) - Yu 11 a a is 

ta 11daki lngilt :ı bu a kuvvet 
leri uınumi karargibmdau 
bildirilmişt i r: 

Dün giiodüz dtişmaaın ha· 
v..a f .uliy t i havanın müsait 
olmaması do)ayısiyl.... hı:alif 

olmuştur. 

lngiliz bombardıman tay
yarehri Arnavutluğun bati 
cebubuııda düşman tarafın

dan takviye kıtaları sevki 
için istifade edilen bif yolu 
bombardıman etmişlerdir. 

logiJiz tayyareleri dafi ba
tarylarınrn şiddetli mukabe
Jelerine rağmen bu bomar · 
dımanı alçaktan uça
rak yapaıağa ve mühim bir 
köprüyü hasara uğratmağa 

muvaffak olmuşlardır. 
Daha evvd Tepedeleo böl

gesiod e askeri binalar bom· 
budımau ve bazı binalar 
tahrip edilmiştir. 

Bütün bu harekattan tay
yarelerimiz salimen ilslui ue 
dön mü1türler. 

---o---
Beyruttan ge
len haberlere 

•• gore 
Kahire (A.A)-Beyruttan 

gele n haberlere göre lngiHzler 
v~ Yunanlılaı- tarafından 
tta'yanla ra h arşı elde edilen 
muvaffa t<iy .!: tl .!r in hasıl etti
ği şevk vt: h~yecan re~mi 

makamları müşkül vaziyete 
sokmaktadır. Suriyedeki 
FrnDsız fevkalade komiseri 
Puaux balkın Peten bükii· 
metine sadık kalmasını isti
ycn yeni bir beyanname neş
retmiştir. Bu beyann&mede 
ezcümle şöyle denilmekte
dir. 

En zengin kü
tüphane l 

u Fransız kanını akıtan 
taarruzun hahr asmı kalbi
nizde daima saklayınız. Fa
kat bugün de dün olduğu 
gibi silaha ancak kendimizi Paristeki milli kütüphane, 

mevcud kitapların adedi, ve 
kitablar arasında bulunan 

bazılarının kıymetleri bakı 

mıodaa dünyadaki diğer 

bütün kütüphanelerden zen
gindir. 

En bOgOk sarag 
l!)üoyada mevcut sarayla

rın en muazzamı Vatikan
dır. 

müdafaa için sanlacağıı • ., 
Türkiye tarafından alınan 

müdafaa tedbirleri de Suri
yede derin bir tesir hasıl 
etmiş görüame'ktedir Italyan 
mütareke komisyonunun 
protestosu üzerine F ransıı 
makamlarının 18 iJe 48 yaş 

' arasındaki üç bin Yunanlıya 
aey1tb11t müsaadesi vermedik

t leri biJdirilmektedir. 

3 lnciKln11• 

çal~ taşını.d 
lkiçeımelik merkezi 1 

1 
. d l ·1~b •' resın e yapı an sı • 

ma9ında Hüseyin oğlu ~ 
S .• 

met, Ab:lullah oğlu 111 

Ahmet oğlu Hüseyin, ti• ·ı tı 
oğlu lsmail, Ahmet of 
Mustafa, Kadir oğlu Re"', 
Halil oğlu Emiu, HasıO ~I 
lu Abdurrahim, lsmail ol 
Halit Ahmet oğlu Mu,t• 

Hayri ~ğlu Mehmet, l-11 
oğlu Omer, Mehmet 
Haısan, Mehmet Ömer, fl1

1 
tafa oğlu Mebmet. f-1~~ 
oğlu l s~ail , Fadıl oğlu , t. 
seyin, Oruer oğlu Must ~ 
lbrab;m oğlu Hasan, 'f elll 

oğiu I rfırn, Raif oğlu Mı>'ı ~f 
mer v e Hasan oğlu ısoı•~ \ 
üzerleri ı:a de bi ı er bıçak d' 
luaara k alıomlşbr. 'i ---o---

Yangın 
Karantina 239 ocu ıo~ bj 

ta Kiı•m oylu Hüeeyio d t~ 
gal üzerinde bırakmış ol tı 
ğu bir tepıiyi içeri git t 
kendisinin d~virmesile 
nında bulunan Jambad• d• 
rilmiş ve yangın başlaOf d 
huıule gelmiş ise de de'. d 
söndürülmüş ve 15 lira Ol~ 

1 
darında eşya yaGmıı -1e 

mali göıülen Hiseyin b ) 
t~ i kında muamele yapılmlf 

---o---
S·arhoşluk 

Kemer 1227 ci sok•~ '
Durak oğlu Süleymao, -. 

şar oğlu Abduııah ve 1-1aı ~ 
yin oğlu Ali sarhoş ol~l ı 
)arı halde evvelce ar• fı " 
açık bulunan Mehmet 0~ ~i 
Hasao ve Hüseyin oğld 
rinin evlerine taarruı 

tabanca ve bıçak teşbit 
tikleri şikayet edilaıiş 
ruçlular silablarile birli 
yakalanmışlardır. 

---o--
Sarkıntılık 
lkiçeşmelik cadde•İ11 

Mt- hmet oğlu Ömer Süit~. ~ 
kızı Hüsniyeye sarkıotılJ d 
bulu ,1duğuodao yakala~ b 
tır. t, 

---o it 
' it Sarap şişes bi 

t ~ı 

a mış i', 
Şen barda Nabi oğlu '' 

şar sarhoş olduğa baJde ti 
da oturan Osman oğlu t 
na şarap şişesi attığı sır' 
işe müdahale eden bat " 
son MustaE.ıya da bak• 
ettiğinden y•kalanmıttl'• 

BORSA . ~~ 
HABERLEııl ~ı 

12 - 27,50 kuruştan \ • 
çuval üzüm, 6 - 14 kurdf ~ ;• 
1020 çuval incir, 11,5~ 4,~ Q 

ruştan 49530 kilo bul ~ 
67 kuruştan 50 balya P' "\ 
aahlmııhr. ~: 


