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~ "~çıK 1 B. Çörçil yarı 
~alde Neden mühim bir ı u· 
ltazırlıklar? ltuk söyliy cek 
~ ;:-:~ımdi her - .. ., • · ~ 

Q tll caelede 1:3e im h ı 
a: Çalan, Berlin borusu 

'1 tGreo Bükr•ş r <.ı d ) o~u 
l11Ya - A 'ti~ . Ya yıgı l an iman 

d• tı, Kar ad" niz kıyıla 
t, ~'Pıldn as Keri tahki 
k •bri ve h.ı vai ü ~le 
'tıda Amerikada l' şu -Q 1 

1 btı radan vuilen ha
~t' 
tkı top yekfıo tekzip 
. bavesine düşmüşlc!r-
~ll 
~ :tlanya işgal edildikten, ,.I' d 
, 'y <>stluğu kazanıl ık-,i, ~Roslavya li t! oldukça 
• <>lçülü bir İ k tİ,Jadi vt! 

l ' ' , 11 aşına imzalandıktan 
~1• 1 ' tlfsilitı gene m ıh · 

tt' 
- lQ rady .. ları tarafın-
~ttilen bu a k eri hazır· 
t, b h ll Balkanlara dc.ğru 
k·ilteketJeri ne için, ne-
'lblere karşı, kime 

~/'Pıhyor? 
iktıltrında mecbur edll-

~İt Ct b.•rb etmcmeğ~ ve 
'f dc\'Jetin hatır ve ''ti . . \h b' ~ . ıçın su ve ıta-

't ' 1hsetini bozmamağa 
~--ternıiş bir 1 ürkiye ve 
'~ '"istan kaldığına gö

B. ÇÖRÇİL 
Londra ( A.A. ) - lngiliz 

başvekili B. Çörçil yarın 

granç saatiyle saat 19,35 de 
Londra radyosunda Frau:mı 
milletine karşı bir nutuk 
söyliyecektir. Çörçil nutkunu 
e"veJa lngilizce ve sonra da 
Franzızca söyliyecektir. 

Uın .mi .. f1.1s • 

uyük b ı il i Z 

ba 1 .mış ' o tün 
ldr saa t y c:: dı L: bu 

1 v.ız ıf erin _ ırnş ..... uş 
rn t d dıll!f - ..._,, 

ç d 
ı ıuı -

ataı ı i 

bulun-

i g· erenin 
Vaşington elçı
siı in beyanatı 

Lon dı a (A.A) - logilte
n ı ı Vaşirı gton büyük elçıs i 
Lo '"'' aya gelmişti. Buyuk 
e lçi beyanatıoda Lt rnı ştir kı ! 

· Loodranın bombard ım a ı ı 

Aaıt'r kada hasscısiyet uyan-
dırnı ı~tır. Amerika logi.ltere· 
ye yar dım etmek için · her 
türlü tutıbab almıştır. 

Loadrada kalacağim 3 
hafta zarfında Amerika ve 
lngiltere hükumetleri hesa-
bına bir mesefe kabul etmiş 
değilim. Snf ziyaret için 
gelmiş bulunuyorllıJJ. Iogil
tere 'ile Amerika hükümeti 
Aotil adalarına kurulacak 
üs hakkında mutabık kal
mışlardır. 
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Valimiz Bay Fuad Tu sal, 
ç rnmiyd wüdurü Bay Said 
Ôı:5ur, 01uav1uı day hmcil 
Sayım devam ett ğ ' müd 
d tç~ L.ühia mıotakalaı ı 

-Devamı 4üncü sahıfede-

Bi gazi ve Der. 
ne . in. anları 
bombalandı 
Kı.hire ( A.A ) - logiliz 

tayyart'leri Biogazi ve Der · 

oede5 düşm&n gernilerjf e as· 

eri hedeflere muvaffaki -
yt.th bombalar atmışlardır. 

Bıı•ga2ıde bulunan bir sıra 
gemi bombalanmış ve kışla

larla telefon merkezleri tah
rip edılmiştir. 

Uniki adaya da muvaffa
kiyetli hücumlar yapılmış 
ise de zarar hakkında ma
lümat ahnmamıştır. 

Basra körfeıine dört ital
yan tayyaresi hücum etmiş
sede zarar çok aıdır. 

Sahib, Neıriyat 
Amiri v,. Sal 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

~......-... idare: / zmir 1 inci 
B. sokağında 

(H. Sesi) Matbaa
sında basılmıştır 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

--o---
YENi SABAH: 

" BALKANLARDA 
VAZİYET" 

Hüseyin Cahid Yalçın 
diyor ki: 

Macaristan Transilvany~yı 
gt ri aldı, memnun. Bulgaris
tan Dobriceyi ıstirdada mu
vaffak oldu, bayram yapıyo.r. 
Bu ilk ihsanlar kendilerine 
cesaret verdi iştahlarını ar
tırdı daha fazla melifaatJar 
kurtarmak ümidile ·velioi 
metJeriae her hizmete· hazır 
bir halde duruyorlar. 

Fakat Almanya yarın bü
tün Macarhtanı pençesine 
alırsa bütün Bulg'aristanı 

bir işaretle oync:.tmağa baş
larsa hürriyet ve .. istiklilini 
şeref ve hay ~iydini kaybe
den Macaristan ve Bulgaris
tan için toprakJarı biraz 
daha geniş olmak bir tesel
li mi teşkil eder? 

işte şu bakikatın ziyası 
altı oda , Balkan vaziyetini 
düşünecek olursak, Bafl(ap 
devletlerinin bugün d_üştük 

leri tehHkenin ciddiyeti göz 
[ Devamı 4üncl1 sayfada ] 

:-=m 
teıaşfar, h~yecanh ve 

~' Çok gürültülü ha
it '•, asker ve tayyare 
1) 'tına neden lüzum gö · 

Mussolini 
Yu2os1av 
Hududunda 

SAYIM YAPILIRKEN ••• 

•: t? 
"'t' il bu işler, barp ate-
"I '-tılanların, sulhun 

· '\ ef 
t,~ 11lden istifade eden-'l lt bir köşede kalma
'' Çekemiyor, kıskanıyor-
~l!oaı, diyeceğımiz yok 1 
~I! t b\l telaş ve asabiyet, 
~)•tQ I PetroHarıom lngiliz 
~~ teri tarafından ber-

ttt · ı 
~ lı}' 1 tnesi korkusundan 
. Ç~rsa, bu da beyhude
\f 'lnkü logilizler kendi 

''tıe · · · R \~~t rı ıçırt omanyanın 

l\ i "'et kayoaKllll mahvet
~ •te l , b.. &e erdi, onu, bu far 
~, . lltiltı - . l k d' tılld rnanasıy ~ en ı 

'~'ti e bulunduğu zamaa 
'rd, ... 

MUSSOLINI 
Nevyork (A.A) - Royter 

bildiriyor : 
Rumen radyosunun Roma 

radyosundan aldığı bir ha
bere göre Musaolini Yuğos
lavyanın şark hududunu tefti
şe gitmiştir. 

Fitre ve zekdtını Türk 
Hava Kurumuna ver. Bu 
para ( Hava, Kızılay, Ço
cuk esirgeme ) lıurumları 
ara•ıntla kartleıç• payla
fılır. 
~'S""iıi"~ ~fti'!P!F':a!!s::B 

Ne düşünüyorsun? 

- Dün· ilk defa olarak sayım memuruna yaşımı doğru söyledim de ..• 
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1 
ıuıtta,harlıs Muvatı 
ıt Olablllr ml?-Eveıı; - - ~ 

Tuaaı SIRRI SANLI 1 ._ ___ 93-__ _., 

Muvaffakiye
tin 10 formülü 

(Bu enter•••n 1azıyı 
d•l•rll uebld ve mUte
,.kldr ••r lbrahlm 
Allettln Blw••'nın .. fe
•1&11 ll•l•mlne medru
au.) 

• .,.,,,,_. .,. ..,.u.n 
a.çların, f'lltı•lara •6re 
6'iftili ıi6i. mannl For
••Ueria ~. hrlre•in mi· 
.. ..,.. ..,.. tat6llı edil-
•aİ icat' etler. Bir lıı•mı 
,,.,, erijinal •• tam A-
llNrilıtılı prtlnen barada-1 
lıi tet6iıl•r. netice itibari· 
le "-mİlle ladlıimiyet 
t-riıtl.ri ıa•ıla6ilir lci, 
'-'- ip. i6ret• •• i•ti-

"' '•• ~frr. ... 
- iki -b•ı maay1ea it· 
t.naW• raai bayabnıaı 
b•a .. raa ••aifıdea baıka 
fekiUerde kullanmak ıçın 

Wr Prein• r•pmak Ye bu 
prefr••• aadık kalmak. 
...... ıaaete, kitap oku
mak. ,.a r•amak: bahçe 
lfl.Ue •ir•tmak, balık tut
mak... yeaalre 'ribi itlere 
a,ırdıtaaı& umanlara mutla
ka 1ta ıurdle kullanmak.Bu 
ı..11 1•1•11ıta deiitiklik· 
t..la temi• edeceği fa1dala
,. •lateaittir. 

t •ca formll - Kendi· 
llili IJle me•kilve koyunuz 
•• ....,. ralnıı bajal ile 
•elll. tatbik ametile de ay
le Yui1etler iladas ediniz ki, 
la-1ana içinclen ç kmak lacıy 
1i ıt~ olaaa ve mütkülleri 
,_ •• k aiıde bir itiyat ha-
lla• ıelaia. 

S. le. mil •otr••• tatbik 
itilNarile • ılç elaoıdır. 
·M•el.t cl&clanınızı evde 
••llt••t •e bir otomobile 
lai••itıioiı. Valaut eYiniıe 

••••K i'ia 15 kiiometreli k 
Wr •&aklıkta iken tamamıle 
....... b9l11011yorauaua, Böy
le ••&11etlerde müracaat 
eclebilece;ınir. tedbir. buna 
la....,. laor ılatimal karıısın

•• aizi k•vvetıi buluodura
ltilir. 

10 Danca fo, mil - Ara 
• • ıtrada t bil yaıayışı ız· 
dan tamamile ayrı, hatta 
• • •Jluı ı olan tekhfl ri Y e: 

tlavetleıi k•bul edinıa. Me
aeJa •-o.lak veya kızak kay
••' biç ad .. ti:ıiz değild~ 
lir doıtanuz ıir.i itiyatlara
aıad•a tamamen a1kırı bir 
ıeaiati1e davet ediyor. lbti· 
••I ki lair ıece uykusuz 
kalacakıımL Belki biraa yo• 
nlıa•kaaalL Fakat korkma
,... 8ejitlk ltir faali1et 

DOKTO RUN 
KATilll 

Ulilllllilllll ---o--- IUllJI• 

Güzelliği ve 
kuvveti temin 
eden gıdalar 

Gete•lerd• il' 
• fok garip bir Jald 1911 

tur. Elli J•tları~ 
rikalınıa ılı 

ıevdiii, 18•• llijİ j...I 
deataa olmat ola• ,.. ...... -~----·~···._ ________ _ 

- ... Demek artık verem· 
den korkulmayacak, demek 
artak veremden ölen olma
yacak; ayle mi? 

- EYet. 
- l:.min misin? 
- Şllpbesiz; iıte .. 
Doktor Rısa kendisini, 

klçllk bir çocuk teceasn ile 
imtihan etmeie çahıan ka
rıııaa, &zeri Çınce gibi, Ja· 
poaca gıbi garip İfaretler)e 

karalanmıt bir kiiit 16ster· 
di. Fakat Seniha bir tilrlü 
kani olmuyordu. 

- Bundan ae anlaııhr, 
dedi, ben bir ıey anlama· 
dım. 

- Hakkın •ar. Bundan 
kimae bir fey anlamaı.Ken
dim i~in hazırladığım müs
Yeddeler. Hem yalnız bunlar 
dej'il; biitiia tecrübelerim 
mOabet neticeler Yerdi. 

Doktor Riza yeni kazan
dıtı zaferin neıesile kucak
ladı. 

Fakat anıııın auatular. Bir 
me•cudiyetin puı)bsı ile 

irkilmiılerdi. Ancak arkala
rına baktıkları zaman hatır
ladılar. 

U glln için Zebra hanımı 
yemeğe çağırdıklarını unut· 
muılardı. 

Zebra laanım benOz bir 
sene e•vel genç otlunu ve

remden kaybetmiıti. O za
man baıta Rııa olduğu bal· 
de btUün lıtanbul doktor· 
!ara fcliket karıııanda elle
rini kollarını bailamak mec· 
buriyetinde kalmıılardı. A-
caba z~hra H. doktorun 
söı'crını duymuş muydu? 
Senıha b Ilı etmek ıst m 
di : 

- A... Geldin mi Zebra 
dedi, seai bekliyorduk. 

- Evet.. Affedersioiı .. 
Ha.,ersiz girdim.. Bilmiyor
dum; ve bırden ili ve ~ tti, 

9ok ıür.el. Kocanla ıft.har 
edt: bıhı sio. T t:brik tdt'rİm 

Sen ıha. 

Odaya, ıobaoın yanmadı · 
ğını, kapıların peııcc:relerio 

' 
açık kaldıianı, dışaı da\d 
karların içeriye yaidığını 
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iaıanı ıon dl'rece açar. 
işte Amerikalının formü!

leri burada bitiyor. Çoğu 

orijinal, f~kat nefse hakimi
yet itibarile bakikatea fay 
dala deiil mi? 

-DeY&IDI var-

laissettirecek kadar bariz Ye 
k ... skin. bir soiukluk gelmiş
ti. Zebra boyuna söylüyordu. 
Nihayet Rizanın ve Seniha· 
oıo korktukları cümleyi faz
la tutamadı : 

- Allahım, niçin bunu 
ıeçen ıene bulmadınız? 

Doktor anlattı. Se~elerdir 
çalışıyordu. Neticeye var
mak içiD az bir fey kalmış
ta. 

O klçftk feyi geçen sene 
bulmak kabil olmamıştı. 

- Belli oluyor ki diye sö· 
zünli bitirdi, 

- Evet haklısınız. Ah ... 
Fakat oğlum kurtulsaydı. 
Dünya itte böyle. Mucize ; 
bir anda, ÖJle bir anda ki 
taze bir bayatın bir saniye 
uzaması için, bütün kanımı 

btitün 6mrlmü vermeğe ha
ıırdım... Onu 6ldüıdil11üı. 
Çok ıüzel. 

Seoiba Zebrayı kucakladı 
ve kulağına fısıldadı : 
-· BöyJe söyleme, Zt hra 

cıj'ım, 1(6rmüyor muıun De 

kadar üıülüyor. 
O gllokü yomek pt:k sa· 

kin ve pek meyus Keçti. 

• • • 
Ertesi gllo Zebra tekrar 

doktorun eviodt!ydı. Hiz· 
mdçi Senihaya babt:r ıt:tir· 
dı : 

- Çok tuhaf.. Bu kadın 

kimseyi rahatsız etmememi 
söylllyor ve ayni r.amaoda 
da kendi kendine konuşu

yor. Mütemadiyen ne yazık, 

De yazıkl Dıyıp duruyor . 

• • • 
ieniha Hlona koştu leh· 

raıun hali naun dik~atini 

et l etmışti. 

Sordu : 
-· Z~bra .. Hani manton? 

Maı tom y1.k. 
Bu ıoaukta? 
Soğuk urmı? 

-(Sen• Yaran)-

--oı--

Genç •• pııel kalmak i•
tiyen bayanlar, ya•ın •e'
%e/er/e ve meyvel•r• laııl• 
iltifat etmelidirler. Bilha•
•a sıcaklar baflayınca a% 
•e •ık yemek p%ellili ko-

ruyan barlıca tedbir
lerden biridir 
--oı--

Gıdalarınızı Seçmek Su
retile Taravet Ve Letafe
tinizi Arttırmak Kabildir. 
Ey Güzeller, Yalnız Ayna· 
ya Değil, Biraz Da Mi-

deuiıe Bakınız! 

-4-
Halbuki çorba faıla zıda 

temin etmeae bile baımı 
kolaylaştırdıiı için fay.lalı
dır. Güzelliğe meraklı olan
lar yiyecekleri etleri, balık

ları, nişastah ve hamurlu 
şeyleri de bılbassa yaı •eY· 
siminde ıerek ke7fiyet, ıe· 
rek kemmiyet noktaaından 
seçmeli ve t•hdıt etmelidir
le • Mcaeli kuzu, bur.•i• ve 
koyun etiuio, ökOz, ınek 
'h:ya domuz etinden daba 
bazmdtiğiuı, pilicin, t•vu;a 
tu uğun hoı oza mtlreccab 
olıiuguDu, binai, ıüvcrciu, 
kaz ve 6td~k etleriaia laele 
211cak mevsamd" ihtiyatlı 
yenmesini hatırdan çıkar· 
ma alıdır. 

Burad.ı balak, a• eti Ye 
biitüo Dİfastah ııdaların ha· 
zam kaltihyeti farkını aas
terecek ccdYellu tertibine 

tındaki kıaı aı11111t 
ebediyen ayrıl•• 11' 
ba, yanuıile bir I 
ba,baf& kalmak . 

d. ı 

za•alhaın ceıe ıll bllf 
Ddklettirmemif •• ,.'9 
da beklemif 811 1 $1 
ıeçere• uyuklalll~ 
le1ia u1andıi• 
luıının cesediaiD ti• 
yeller eatiiiai la•1" 
ma, . 

imkia bulmuyor ... 
b• cilaetlere dik~~ 
içia bunları ı;r•• 
ta ka1detmek ço1' 
it dej'ildar. 

Devlet demiryollarınd~ 
lataabııl 6 Hrae b.tta uuriad• kilometre 27·4S 

taı oc.tıduıaJa11 19JI)() autre a1iıc.tbı11cl& bılad ~. 
usuliyle satın ahnacaktır. Bu itin mubammeD bej• 
lıra •e muYakkat teminatlı 1800 liradır. , 

Mllaakasdya S 11-940 aalı ıilnil saat 11 de Sil 
iıletme binasında A E. komiıyon• tarafından 1~ 

lıtekJile in •J ıi ıln siat ona k•dar kaaual f 

lıf •e teminatlarını ıbtiva edecek olan kapalı .. 2 
misyona •ermeleri llsımdar. Şartnameler paraııl 
misyood~n •eritmektedir (99471 ~ 

21 - 23 . 

'~~ •••• :.:z. • •·=·=--=~~ı!I!! 
Hakimler ve ~ ELHAMRA SllEIA 

müdde umumi- i BugUn m•tlnelerden ltlb•r
~•••ni• ea ı•••l Pra ... filmi 

ler arasında ı Ö ~ ÜNCEYE M ıa lisa ağ'arceaa riyaseti ı 
: 
: ne 90 fıra maaşla Aatakya 

ağırcez.ı reısi Sadık Erdem. 
Ş·ıefli Koçhisar bakimlığııı t' ı 
6:1 hra maaşla M•ııisa sulh ı 
hukuk bakimi Hakkı Ter.· ı 

Bq R•llerde; 
Corinne Lucbau • - J. P. A•meat 
Fo& Juroald'da: En ıon haberler 

Seanslar: her ıiln ı-3,30-S,S0-7,,..... 
Cumartesi Ye Par.ar 1 l,30da batlar 

dil, Bergama ceza hakimli 
ğine 40 lira maaşla Ankara 
sulh bakimi Abdulnaft On .. t 
tayin edilmişlerJir. 

Dr. Fahri Işık 
ıamir Memleket HaatanHİ 

Rontken Mütebaaa11ı 
Rontkea •• Elektrik teda•İ•İ 
yapılar. İkinci Beyler Sokak 

:l' Ne. TELiFON 2142 

i ............ " .... IZMIR ........ .. 
t KıZ Kültür Lisesi ı ERKEK 
ı Orta okul ye Lise sınıfları Tardır. Ciddi a,ır 

terbiye yuvaııdar. lnıilizce; Frenıızca, Almaoe' 1~ 
• ehemmiyet Yerilmittir. Leyli 210 nibarı 75 li''r 
ı taksitte alınır. Memar ~ocuklarıadaa 1lsd• tO. 
: cuklarıadan y&ıde 40 teaıillt yapılır •• 
............................ "4~~t.e ........ 



LOIT CORÇ 
lf "eıbu 1 ·ı· · · · ... r ngı ız ııyasısı 

li~: Cerc, 77 yaşına g rdi 
~ •ç hafta sonra da Avım 
'h~•~uına aza oluşunuo 

l. eı yılını kutlayacak. • 
"tlO~d Corcun bir çok şöh
~ •rı meyanında nikbinlıği 

~· •Gylenir. Elli yıl evvel, 
-.::Ilı kamarasına lngıliz 
L 1lsu olarak gir• rken •eaaa . , 
)'- kendı ufkuna, hem si-
Pe •t ufkuna nasıl her şeyi 
~~1 Peaı~~ gören gözlerle 
toı 1or ıoıyse, bu elli yılı 
lel duran inişli çıkışlı hadi
-. trden sonra da ayni nik
.._ lo1d Corcla kartı kar· .. ,., ... 
t Q•çenlerde, baıret, bir 
;•te ıCSyle bir müta•ea .._ .. ,. 

" . 
~,:urın, nikbiaJik te, bed-
q it kadar muzırdır. Çün
llııL! lıer ikisi de, efkarı umu
""'')ey· l tl ı, ya an yanlıı propa-
te lada haberleri aldatmaia 

Sile veriyor .• 
'5 loyd Corc a-iılmüt ye bu 
~hl haletı fÖyle tarif 

~ '~ıkbin adam ona deler 
~icar fartınaıı altında el· 
9't laİ memnuniyeti~ uiuştu
-._ "• riilerek: (Oh, oh öoü
"-. de topu topu iki ay kı -
'd 11 kaldı) der. Bedbin de 

.. , k' . k f 'ita 1• aynı ar 1rtınası 

'd~, . ( eyvah! Önümllzde 
~ du ay kıt Yar 1) diye 
ı.a_: Dir. Aralarındaki fark 
'- tebessümd6r. Kar fırtı-
~~Dın Yücudiinü ne biri 

............_ lr eder, ne de öteki! 
~ " 

~a.1 . i teııt, •yıan fi,_., 
~~ ka~ıkıa.ııı •e iyi mal.I 

lt . •erııte aayaı. doğruluk 
1-ıa. f ele/e11 :J88ZL'IC-1 

Ed bi mecmua 
nasıl cıkar ? 

• , ______ .. _____ _ 
Yeni şairler, muharrirler 

edipler, Babıali caddeıind~ 
ki mabut hanlardan bırının 

odasında toplanmış! , bır 

hö.fta soora cıkaracaklara 

edebi, içtımai fdst:fi, itmi 
mecmuaya girec k yazıları 

tasnıf ediyorlaı dı. 

M ı.: cmua sabibı söz aldı : 
- Arkadaşlar, ev..di eli

mizdeki yazıl4'dao ilk sa
yıya gırecekh:ri ayıralım. 

- Hay bay. 
- EvYela ş ıirleri okuya-

lım. 

- Dinliyoruz. 
Genç, aydga kalkarak ve 

gırUağını yırtarak şu şiiri 

O&Ur. 

O yalnız ip satardı. 
Alp.zarında. 

N~ bır aüo öldü 
TaHb bu ya, 
Tabutu taııyanlar ipsiz.le, -

di 

- Nasıl1 
- Eofeal 
- Harika. 
- Konacak değil mı? 
- Tabii tabii. 
- Şimdi baıka bir tane 

okuyorum. 
"Öküzleri ne gllzel ... ,, 
- Ne, ökiblori mı? 
- Evet. 
- o rlıleri olmasın? 
- Hayir öktır.leri yaıılmıı. 

- Pekili. 
"Yayla kızının ... ,, 
- Yanhı okuyorsun, o 

gözleri olacak, baksana Yay. 
la kızının diyor. 

- Evet öyle olacak . 
- Oku. 
"Fakat o ıözleria bir huyu 
V ar•ış, çarparmıf ... 
- Hayır, b yır, yine be

nim dediğim gibi o gözler 
deiil, öküzler.... Baksana 
çarpmaktan babsediyor. 

- Gözler çarpmaz mı? 
- O da çarpar. 
- O' lulde? 
- Acaba bangiıil? 
- llliai de elabilir. 
- Mecauay• nasıl ıet•· 

cek. 
- Yazaa neyi kHt ecliyer-

sa. 
Neyi kast edeeek, tabii 

gfölerl 
- Hayır, benee 6kiiıler, 

Sen biç ıaira•e 6klz 1ör111e
_.din mi? 

- inat etme bir t•ir r6z 
dururken Aklbe ıiir yazar 
mı? Hem baksana, o ıö:ıleri 
ne gilıel Yayla kııının di
yor. 

1 

- Elin'1ekini kimi görse 
çarpmış okuyorsun. 

- Göz çarpmaz mı? 
- O da çarpı1r ama bu-

rada oou kast etmiyor. 
- Münakaşayı bırakalım. 

Şııri scabıbiot!l gösteririz ban
ıc:kıldc: ıse öyJe dııdirirız. 

- Muvafık. 

- Muvafık. 

- Şımdi dığer şiire geçi-
yorum. 

- Dioleyoruz. 
Şnrio İsmi: iyi oldu. 

• t3eoimki okunuyor . 
• Sus da dınlıyelim. 

O da çok çekmişti haya
tında 

Küçükken burnunu çekeı -
di, 

Sonra kiçük kardeıinin a
rabasını ... 

Gençliğinde de çek ıeyler 
tekti; Esrar bi.e .. 

Bir gece de bankadan çek-
ıiz para çekti. 

Ve bu yüıden, 
Hapishanede de çok çekti. 
Fakat bunların hepsi, 
Karısından çektiiınin ya-

nında, 

Devede kulak kalırdı. 
iyi olduda öldü lsmail efen

di 
Yoksa da~a çok çekecek-

ti,,, 
- Nasıl? 
- Enfes. 
- l1i yazmıısın be! 

·Sonu yarın-
ıııııı:.ııı:ıınmm•ıın•• ••11111•• 
Şeytan 
Duymasın! 

- Bu yağmur menımı 

pe' ber~ketli olur. lnsaa 
toprağa ne sokarsa ıokıuu, 
birin yerine bin ahrl 

- Ama•, allab · esirıeıia 
yahu .. Daha bu hafta kay· 
nanamı toprağa sekabiltılim. 

-o-

Mağazanın 
önünde 

Meliiaa, iııkile beralııer, 

bir mtıaeYla.erat maiaıası 
ininden ıeçerken dudu: 

- Ah, dedi, ba1an erkek 
dotmadıiı• için •iithiı bir 
teesslr duyuyorum. 

Atıkı sordu: 
- Neden? 
- Yanımda ıezdirdiiim 

kadına bGyle bir rlbel ıer
daalı k takdim edomiyece
ğimdenl 
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- Öyle ya, bir,ey içmeli- ı 
yiı. Seo bize rakı getir gar-
ı•D. 

lçmeie başladılar. Hopar
löda bir çocuğun kayboldu
fiunu, anoesinın fuar kap -
sıuda bekled ğiı i ve çocuğu 

bulanlar1n lütfen annesinin 
yanına götürm sin(; dair bir 
neşriyatı ışidınce, derhal ka
pıta dalgıuhğa gelerek, alla
ha ısmarladık demeden ay
rıldığım arkaddşım akhma 
geldi. Koşarcasına kapıya 

)Ürüdüm. Fakat ben arkada
şımı ararken tesadüf karşıma 
gene Ayşe teyzeyi çıkardı. 

Şişman vücudunu kalaba
lıktan sıyırmak için bir hayli 
milşkılit çektiği, dolgun ya
naklarının kızarıkhğından an
laşılıyordu. 

Yanıma yaklaşrnca: 

- Ah bay, dedi, şu fuar
dan bir gece bile kalmak 
istemem, lakin vücudumun 
bu kadar ağır olması bu1ıa 
mani olacak gibi görünüyor. 

- Merak etmeyin, dedim. 
Bir kaç gün sonra buna da 
ahşrsın1z. 

- Dı>ğru amma, bu fuar 
benim gençliğimde olmalıydı. 

- Kendinizi yaşlı mı gö
rüyorsunuz? 

- Öyle ya, kadın ·obır.u
nu geçti mi yaşlı demektir. 

- Eb, siz de otuzu pek 
fazla reçmiı deiilsioiz. 

- Ne de olsa yetişmiş 

bir kızım Yar. 
Ayşe teyze meselenin tam 

nazik noktasına bastı. Kar
şılaştıiımızdan beri sormak 
istediğim saale yol açmış 

oldu. Gnlerek: • 
- Ne beis var, dedim .• 

Sonra unutmuı ribi ila~e 
ederek: 

- Haaa.. Onu soracak
tım. Bayan ismeti bu akşam 
fuara getirmemişsiniı? 

- Geldi, arkadaşlariyle 
ıeaiyor.. Siıi faıla alakuy
dum .. Gidiyor mus11Duı? 

Hayır, bir arkatlaıımı 
aramak içia lturaya ıeldi• . 

- Butmadiyseniz, buyuru• 
gazinoya gidelim, ismet tie 
oraya gelecek .. Sonra ister
seniz beraberce rez.erir.. 

Sebebini bilmeden bu tek
lifi kabul ettim. 

Gazinoya girdiiimizde bi
zim beı ahbabı yarım yama
lak ermit gördüm. Bu hale 
nazaran bili içiyorlardı. 

Pa»tırmacı Ala•et Ayte 
teyzeyi görünce, sırıtarak 
başiyle bir de selim Yerdi. 

Ben, Ayşe teyzeyi kııacak 
köpürecek zannederkea, o 
ayni mukabele de baJu .. arak 
bana: 

- Bli adam, dedi. Faarın 
açıldığı ilk aktam beai çek 
kızdırmıştı amma, soaraclaa 
gelip, özür dileyince merd 
bir adam olduiunu aalattı. 

- ..... ... 
~ 

Etrafı iyice görebileceii· 
miz bir yere masamızı ku
durduk. Bu kadar çal.11k 
tanışmakta bir laa11r olaca
ğını kendi keadime bir ri
yayı tabir ecler ıibi tirli 
ıeyler düşinüyordıım. 

Ane teyzeyle karphkla 
bafif bafıf içmekte iken kip· 
rüniin üzerini kaph1aa ıen 
bir kahkaba raıiaoya d•iru 
akta .. 

Biraz sonra Ane teyıeain 
kızı ismet, iki kıı arkatla
ıiyle hirlikte yaaı•ııda p
riiadüler. 

ismet o akı•• eırırelki 
tanuadan dalla baıka Wr 
ta•ur almıftı .. B• akı•• ila
ha feD daiaa ıakrak b•l•a-
7ord• ... 

Yanındaki arka•aılarıaa 
beni tanıtmak iıtiJ•• fakat 
cesaret edemiyord•. 

Ben ıillerek: 
- Bayan ismet, dedi•. 

Görüyorsunuz ya, ıiai laer 
akşam böyle ralaat••• et•eyi 
en seYdiğim iılertlen lairi sıra
sına koydum. 

(Devamı •ar) 
ı« '9 
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Mektupçumuz l mahkemeye kiyet Kazandı 

Vali Muavini verildi 
Vekili Oldu 

--o-
bmir vali muavinliğine ve

klleten çok değerli mektup
çamuz Bay Avni Ora
•'•• tayin edıldiiini mem
auaiyetje haber aldık. 

---o-

Kızılayı hatır
lamak kendini 
biJen her va-
tandaş için 

bir vazifedir 
Şehrimizde Kızılay bdtaıı 

hasl• baılamııbr. Kızılay 
Wıim her ıeyimizdir. F eli
ket laıacla yardım elioi uza
ta• ve fellketio bat göiter
diil yere yetiıerek bütün 
ıefkatini g6steren Kııılayı 
balta içinde hatırlamak ker.
disi ltilen her inıan için bir 
vazifedir. --o--
Tapu grup mü

dürleri ara
sında 

A~ık balana• Ankara 
ırap tapa ıicil mldlrliiğll
•• Ada•• ırap tapa sicil 
mlcllrl Tallt Dola, Ada
•J• Bar1a mllcllrll Celll 
Uraaık, Baruya hmir mi· 
•1rı O•maa Y arcleri aak· 
lea ta1i• eclilmiflerclir. 

•••• 

VAKIF MODORLERI 
lımirdea aaldea sidea lçel 

V aluflar mlclllıl B. Esat 
Serezli ile Eakitehir Vakıf· 
lar mldlrl B. Marat Ballı· 
otla becayiı eclilm~ılerclir. 

'O 

ZIRAA t MODORLERI 
Eclirae ziraat mldlrl Zi· 

1• Bardar ziraat mldlrll
i'"· Barclur ziraat mllcllrtl 
Ali Eclirae ıiraat mldllrlll· 
il•• nakle• ta,ta eclilmif 
lerdir. 

~b'.RI UMUM 
Qdf)ıtLOliO 

buluaan Adliye 
V • ti cesaevleri umum 
mlcllrllitl•• birinci 11aıf 
Aclliy• mtlfettiıi Baba Atı
ba yeldleten tayin edilmif· 
tir. 

-o-
P.T.T MEMURLARI IÇlN 

TERFi USTESI 
Poıta, telıraf ve telef oa 

..... mlcllrllp, ma•JJ•• 
terfi mlclcletleriai doldaraa 
memarlaranın terfi liatelerini 
laamlamai• baılamııbr. U•
teler pek yakıada tamamla· 
•cak ve mlaakallt vekl
letlala ta•vibi•• arıol-
cakbr. 

REYNO 
Viıi (A.A)-Leon Blum, 

Liyon mahkemesi tarafından 
batvekil olduju sarada va
ıifesını ıuiistimaj etmekle 
itham edilmittir. 

LEON BLUM 
Eski batvekil Reyno hak

kınd.. da hazine aleyhine 
ıuiiıtimal swçandan tahki
kat evrakı mah1<emeye gel
mittir. 

ıw 525 

Dün· yedi Al-
man tayyaresi 

düıürüldii 

Loadra (A.A) - Hava ve 
emniyet aezaretleriaia tebli-
ti: 

Dla ijleden enel ve 
•onra dlımaa bava tetekll
leri, Keat koatlapnu aımıı, 
Loaclra Taymi8 meaıabıaa 
vararak boabalar atılmııbr. 
Haur çok deiil ve karbaa
larcla fazla dejildir. Yedi 
Almaa tayyareıi dlıtlrll· 
mlttllr. 

--,o--
HIMLER 

Franko ile 
görüıtü 

Madrid (A.A) - lıpaaya 
Dahiliye Naıın Geatopo 
ıefi Himleri kabul etmiıtir. 
Himlerin yanında Alman 
bİlylk elçiıi de bulunmakta 
icli. Blllbare ıeneral Franko 
Himleri kabul etmiı ve bir 
uat girltmOılerdir. 

Ve lileden sonra Himler 
ıerefiae bir boi• d6ilitll 
tertip ecliJmittir. 

'--------·B•ıtarafı l inci Sahifede- 1 Villyetin blltlla kazaların· 
teftit etmiıler ve aayam öi- da aayım tam bir intizam 
leden sonra uat 15,30 da içinde geçmiı, Valimiz ka· 
ikmal edilmit ve topla ilin ularla 11k sık temas ederek 
edilmittir. 

Saat on albda da sayım çalıımaları ve neticeleri ta 
fişlerinin taidatı bitmit ve kip eylemittir. 
kat'i neticeler derbal l.tatia- lzmir sayım itinde bBylk 
tik umum miidürl&iline bil- bir mu,affakıyet kazanmıı-
dirilmittir. hr. 

Türk Gazetele· 4Devlet konfe. 
ri nediyorla,-? ansının topla

nacaiı hakkın-
-(B•ıt•r•f• Birinci Sayfada)-
önünde açıkça kehdiıini daki haberleri 
gösterir. 

Bu tamamen keadi kaba
batlarıdır. Romanyanın iııti 
barını taklid etmek istemez
lerse Balkan devletleri kendi 
aralarında bir anıaıma y1ıı p
mak zarurt tindedirler. Bu-
raya tevrccüh eden t'melteri 
ancak karşı aracak zorh .. k
ların çokluğu ve büyüklüğü 
oevmit edebilir. 

TAN: 

,, YUIAllST llll 
IAZİYETI" 

Zekeriya Ser te:I yazdığı 

malcalede diyor ki: 
Mihver devletleri Roman

yayı aldıktaa •onr., Balkan
lardaki hareketlerini tamam· 
lamak içla Bulgariıtanı el
de etmeye çalıtacak Ye taı· 
yik ve tehdid ıle Yunaaiı-

taaı da boyun etmeli mec · 
bur etmek iıtiyeceklerdir. 
Fakat Yanaaiıtan, Romaa

yada ıeçen bldialeri ılr· 
mittir. Mibvercilere el aıat
maaın ı:e dtmek oldatunu 
6jretmiıtlr. Oaaa içia Ya· 
aaniıtaaın bu taıJik Ye teb• 
dicllere kolay kolay boyaa 
eiecefi tahmin edilemez. -----
lngilterenin 

.--o,--
Sof ya ve Be-

1 

legrad elçileri 
lstanbu1a eel-

miılerdir 
o--

Mostoıa Tılzl' Etti --,o--
Loadra (A.A)-Sovyetle· 

rin Almanya, ltalya Ye Ja
ponya ile ittirak ed~ceji bir 
d6rt devlet konferaaınıın 
top1anacağı Uin t dilen ha
bnlerin resmen Moıkova 

radyosu tarafından tekz:p 
ed lmesi Londrada b8y6k 
bir a ika ile karıılanmakta 
ve birbiri aıdıaa gelea iki 
te"zıbiyle Sovyetleria tim· 
diye ~adar takip ettikleri 
tavra hareketin bariz vaıfı 
olan ihtiyatkirbktaa bir az 
çıkma;a baıladıklan mlp• 
bede edilmektedir. 

Sovyetleria ba tekzibi 
ılıteıiyorki bldialer Bal· 
kan mımtaka11ada ialdpf 
ettikçe Sovyet akıllameUeri 
daha bariz bir ıekilde t•· 
bey18n edecektir. 

INGILIZ 
Tayyareleri 

Alman toplan
Dl infilik 

v yagmuruna 
tuttular 

Lonclra (A.A) ·- Dla ak· 
pm Alman azua meazilli 
toplarınıa ateti çok ıiclcletli 
olmut Ye lnsilis •ahille. İD· 
deki ba11 .. birlerle aar••· 
tılar hi•seclllmlıtir. 

Top ateıiadea •onra tay· 
J•relerimiz toplana lzeriae 
riclerek mltbit bir blcam 
yapmıılar ve clakibcla 100 
bomlta atmak •••tiyle ba 
mıataka,. bir iafillk 1aima
rana tatm8flarclar. 

Az daha 1•· 
nacakb -- ,,, 

Çorakkap1 1279 -;f!' 
kakta Mehmet kanii 
ıında Neriman evd• 
olarak baraktıfa IDA 
11çray•.n kıwılcımlarcld 
bab k11mıadaki tala 
tutuımaıile yanrı• 
gelmit iaede g6rllerek • 
bal baıtınlmıt ve dikk9 
hiı g&riilen ıuçlu bak 
muamele yapılmııtar. 

o -
Demir Iiz 

olmuı 
Alaaacak Devlet 

yo1Jar1nd~ SBleymaa 
amele Tabir bir mik.., 
mir çalap kaçarke111 ,a 
mııtır. 

o 

Fatmayı 
Kaçırdılar 
lkiçeımehk 467 ad 

ta Etref ojlu Maıta6t 
met k 11 FatmaJI k 
tiklyet edilmiı •• 
kala•mııtar. 

o 

Gömlek 
Karaati•a 141 el 

bmail ofla Mehmet 
otla lrfaa Ye Rifaf 
Şahiala 115 karat 
bir pmlejiai pi 
1akalaalDlfbr. 

Velinin bı 
alındı 

Kemer kanapJ 
nele AU otla V.n.• 
riacle bir baçak 
alıamııbr. 

Birmanya 
tekr•r 

balandı 
- o 

Tok10 ( A.A ) -
ta1yareleri dla liri• 
olarak Blrma•1• rol 
balamaılar klprllet 
kamyoa kollan 
edilmlftlr. 

Çoaı·Klaı (A.A) 
Jlbek .... 1an Ja 
•• 1ı.,..t1.riala 

Londta (A.A) - laıilte

reaia Ankara bl1lk elçiıi 

Tlrkiye Hariciye Vekili 
B. Şllkrl Saraçoilaau ziya• 
ret etmiıtir. Ba 1.iyaret Ro
maayaaıa ifıalindeaberi ilk 
ziyaret olmakla beraber Ro-

Zar oynarken ,... "•-+ ... 
maclıklaram ... _ ... 

manya bldiutiyle allkaclar 
deiildir. lnıiltereaia Sofya 
ve lelırat elçileri ele ktan
bulcla balaaaa Ankara be
ylik elçi•i•e mlllkt olacak 
lardır. Sa mlllkat ta Bal
kaa l•silia elçileri konfe
rauı malaiyeliade clejilclir. 

yakalandılar 
Çorakkapı Raaa aokafı•· 

ela lımail ojla Mattılip, Ra· 
ıit otla Mehmet ve Abdal· 
lab otla Kemalin kamu 01-
naclıkları tikayet eclUmit •• 
ıaçlalar 13 lira bir çift ur 
ile birlikte J•bla•mıtlar
clır. 


