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Çörcil 8 M MECLiSiNDE TAS AJANSl-ITürkGazetele-
' • • NIN TEKZIBiiri ne diyorlar? 

i't'üNFRAN- MİLLİ ŞEF~!\'JİZ M0HIM BiR Stalin -·ile Bü- YEM sAB~H: . 

S!ZLAVRA NUTUK SOYLIYEChKTIR yük Elçimiz uBUlgarlstandH 11111 
1 Dldugu kadar Ankara - Büyük Millet Mecliıi altıncı cie.vreıinin ikiı.- Go··ru··,n_ edı· bir nasihat" 

ci içtima yıh Tetriniaaninın birinde batlıyacaktar. O giin - Hüseyin Cabid Yalçıa 
tı ırıat edici bir Meclis açılırken Reisiciimhurumuzun irat edeceği ve çok diyor ·ki: 

9 milbim olaca;ı t•hmia olunan nutuk alaka ile beklenilmek- S 

bitap Bdluor ı1 dedir. ofyada çıkan "Mir" ı•-

~ raaıızlar, ben Ç6rçil 
"'tap ediy"rum. Otuz 

beri aulb ve bar p 
•i&iale beraber ylirü

lllJA da bugiia e1ki 
~"-iade ıizinle beraber 

"••. Bu rece ıize 
hulunurHaız bulu

laitap ecliyoram. Ve 
bit.beyi tekrar 

AUab FranNyı 

~ llberi vldedilea iıti 
ldiyoruz. Fakat bili

Ilı beniz laldiaeleria 
•dayız. Bu ı&n 1940 
•alutki ıibi ve bazı 
ratme11 denizlere bl· 

~ 1141 de hava hikimi
l.. ~aıaaacatıa ve banun 
:"'laelc olduiuau a•utma· 

•• ~Oll feydır. 
~"-· ltıtlcrin bacam ara• 
~ •e dıier tekaik ıi· 

' •e ayni zamanda 
~ ,.... befiDCİ kola 
~ eclea laaialer Ye ba · 
--~ flmdilik Avrapaaıa 
~ ~ bazı ırklarını fet· 
~ '•ff ak olda. Ve kii
' •11ç orta;. Muııolini 

'' ittaba dola olarak 
• ~ .Jaaıada yer alda. lki
"ı F'rauayı bir tavak 
ı. ~ hrç.ıamak iıtiyorlar. 
~ ~ •e bir bıcak, diieriae ._t ve belki de beyaz 

lir •tleriadea bir parça. 
~ aa., tarafından yalnız 
~t hnparatorJutu yenil
~ "•lmıyacak, fakat 

bolorea de tekrar Al
~~ Jaııduruiu altaaa gi · 
~ ... l •e Savva ile Koraıka 
"'-)lıoQQa Koraıkası ıüz 1 
Ç~ IDalikinesiodcn ay 

t. tı. br. S t Her Hitler yalnız 
'İaia araıiaini çalmak 
'°'• •iıe hakikati siy· 

" f •• bana inanınız. 
~ eliket ad.amı Fraaıa-
~ t:taaa da ve iıtikbali -
~ıtetaaiftir. 

ki aranızda bir 
t "••di ılalerile H it
.:_~ejiaaiaia de•rildi· 
=.-._klerdir . ............. ,'"_ 

zetui 10 tetrinievvel 1948 
Milli Şefimizin nutuklarında harici siyasetimizden bah- tarihli Hyısıada bize bir na· 

ıederkea diioyanın bugünkü bal ve vaziyetine de temaı aıhat veriyo:. 
buyurmaları kuvvetle muht.:meldir. Gazetf', baıkalanu aaaı· 

Eden Emir 
Abdullahla 
görüştü 

EMlR ABDULLAH 

Beyrut ( A.A ) - Almaa 
ajansının iSireadiğine giSre 
logiliz harbiye nazarı Eden 
Kudlı yolu ile Erdana gel
mittir. Kekdisioe logiltere
nio orta ıark kumandanı 
ıeneral Vevel refakat et
miıtir. 

Edea bu ıeyabati esaa · 
ıında Erdun Emiri Abdul
lahı ziyaret etmittir. logiltc-
re harbiye n•ım tekrar Ka
laireye gelmittir. 

Balkanlarda ne 
1 için faaliyet 

gösteriliyor 

Askeri harekatın ilk 
bahara tehiri dl

ıınoııektıdlr 
-o-

Brlsrrad (A.A) - Berfin· 
den alınan baberlere ıöre, 
mibverciler tarfından BaJkan
larda yakılacak hareketler, 
lagilterenin Adalardaki kuv
vetini meıaul ederek bu ta
rikte Basra körfezine bir hl· 

· cum imkioını elde etmek 

STALIN 
Moskova ( A.A ) - Tas 

ajamsı bildiriyor: Amerikan 
Uneydet Pres ajansı, lıtan
bul muhabirinden aldığı bir 
habere atfen Moıkovadaki 

Tlıldye Büyük Elçisinin 18 
teırinievrelde Stalin ile gizli 
bir mülikatta bulunduğunu 
yazmıştır. Taı ajana.ı bu ha
berin hakikate uyıun ol
madığını beyaaa mezundur. 

--o--
Amerikanın 

olduğu, Macariatandan •e R ) • • 
Balgariataadan Alm•n kay-r. oma e çı~ı 
vctlerinin geçirilmeıi dlitl· Rema (A.A)-Amerika•ıu 
nflldilğl ve Yuıoslavya civa· Roma biyiik elçi" Vaıing-
nnda bulunan ltalyan kıt'a- ~~~~~~""""~· 

1 tını~eftiı için Ma11atinin ait- kotrol altına alınacağı ve 
mui Bclgrad lalkGmetine karfl Balkanlarda kış baılayınca 
uıla durmasını ibtar eden aıkeri hareketlerin gllçlef -
bir m•aa ifade ettifini, ceğinden bu harekatın ilkba-

lıtanbula itlemekte olan Or- bara tehir edilmesi diitlnül· 
yant ekıprea seferlerinin mektedir. 

Bulgar. hükii-j 
meti Ege deni
zinde bir talep-1 

te. bulunamaz 
--o-

Londra ( A.A ) - Taymiı 
ıazeteıi Bulgaristanda Al-
man aıkerinin bulunduğunun 
dofru oimadığını ve Bulgar 
lallkimetinin Esre denizinde 
hiçbir talepte bulunmadıfını 
ve b6yle bir talebin en kav· 
vetli bir denis devletinin ri· 

Erkek - Neresini aça)'lm? kanatım? 

hat vermek adetinde olma
dığını ttmia ederek batlı
yor. 

Fakat Türk matbuatı Bul· 
ıariıtana bau naaılaatJar 
vermiı olduju içia kendile
rinin de buna mukabele ede
rek doıtane bazı auılıatlar 
vermeleri icap etmiı. Balı•· 
• istandan münaıebet cllftlk· 
çe bahıeltif'imiz doiracler. 
Fakat bunlar1n çoju Balp· 
riatandan akıedea bau dit· 
man ve mlteaıaa Haleıe 

kartı esefte• Ye iki taraf.• 
me1>faah namıaa Ttırk a•k· 
tai nazarıaı ızabtaa · ı&eret· 
fler. 

Bulgar muharririn ba ık
leri gayet açık oldup içia 
uzun zahmete ihtiyar etme· 
ie Jiizum alr& emes, Al· 
manya ile ltalyaaıa lnlae 
durulamaz diyor. OaJana 
verilmit kararlan vardar. 
Behemehal icra e4ece•ter
dir. Mukavemet pterealeri 
kan içinde bejacaklardır. 
Balkanlar ıullaa melataçbr· 
lar. Biaaeaale1la ~ıu b
•utmak için Almaa7ama ve 

( Devamı 41acl •rfada ) 

zaıı olmadan iı'af edilemi· 
1• .. tl•t yaı•aktad11. Kam - Ilı• ltlsl• •illmialı ldtap edıa lti•i• radyomuıu aç. 
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Güzelliği ve 
kuvveti temin 
eden gıdalar 

-5-
Güzelliğin ve gençliğin 

devamını temin edecek gı
dala11 ayırdıktan sonra bun-
ların yenmesi usulü ve za
manları da ayrıca dikkate 
şayandır. Mümkün olduğu 
kadar sık ve az yemek mü
reccahtır. 

Güzeller iki övün yemek-
te günün bütün gıdalarını 
alacak yerde bu gıdaları 
dört, hatta beş kısma ayır
salar daha isabet ederler. 

Meseli sabahleyin, öğle
yin, ikindiye doğru, akşam 

vakti nihayet yatmadan ön
ce olmak üzere beş defa 
hafif ıeyler yemek elbette 
mürecceh olur. Sonra ıyı 
çiğnemek gıdanın hem ezil-
mesini, hem de ıslanmasanı 
temin ettiği için hazmı çok 
kolaylaştırır. 

Bu noktadan inci gibi 
dişlere sahip olmak hem 
•vız letafetini, hem de bün
yenin umumi sıbhat ve ta
ravetini muhafaza ediyor 
demektir. Güzel kalmak için 
iıpirptolu içkilerden, salçalı 

baharlı, fazla ekşili yiyecek
lerden de içtinap şarttır. 
ispirtolu ~çkiler ne kadar 
az olursa ol!lun bir itiyat 
şeklinde alındığı zaman bir 
kaç ay zarfında simada bir 
renksizlik, sarıya yahut kır
mızıya doğru bir renk deği
ıikliği meydana getirmek
tedir. 

Salçah, baharlı ve fazla 
asitli yiyeceklerin de mide
yi yorduğu d~ima tecrübe 
edilaıiıtir. Güzel kalmanın 
bir sırrı da inkıbazlardan 
mümkün olduğu kadar ka
çınmaktır. Mide ve barsak
lardaki" gıda bakiyelerinin 
bünyede fazla kalması bir 
takım tahammürlere ve te-
fessühlere sebep olur ve 
barsakları yorar. Zaten seb-
ze ve meyve rejimi en fazla 
bundan dolazı çirkinliğe ve 
ihtiyarlığa bir mini sayıl-

maktadır. 
Gü;ıellik gibi neş'e ve şe-

taret de bazım ve imtisasın 

mükemmel olmasına bağlı
dır. O halde ey güze ler, 
yallız aynaya değil, bıraz da 
midenize bakınız! 

Halk Doktoru 
-Devam t.decek-

Köglüge tohumluk tevzii 
için tahsisat 

gönderildi 
--~--

Edebi mecmua 
nasıl çıkar ? 

• ______ .. ______ _ 

- Diğer şiire geçiyorum. 
- Dinleyoruz. 

"Bir gün çıktım şafakl:ı ev
den, 

Uzun upuıun yolları tut-

Nereye niçin 
tum. 

gidiyordum 
ben 

Eyvah akhmı evde unut
tum!,, 

- Nasıl? 
- iyi değil. 

- Vezni kafiyesi var. 
- Eski tarzda. 
- Bizim mecmuaya git-

mez. 
- Ama aklını evde unut

ması hoşt 
- Yaıık ki vezni ve llafi-

yesi var. 
- Vezin ve kafıye ne 

mek? 
- Sahi ne demek? 
- Ben biliyorum. 
- Sövle. 
• Eğer bir şiirde mısrala

rın bece adedi diğer mı.s

ralarınkioe uyarsa kafiyeli 
olur. 

- Ya vezin hangisi? 
- Mısraların sonundaki ke · 

Hmelerin birbirine uygun ol
masına da vezin denir! Mu
vazeneden gelir. 

- Hakikaten öyle bunları 

nereden öğrendin? 
- Bizim edebiyat kitabı 

yazıyor. 

- Hadi şimdi başkuını •
ku ... 

- Son olarak kendi tiiri
rni okuyorum. Adı: "Meui
ye,, dir. 

"Mersi size küçük kuşla-
rım. 

Çünkü eyilik ettiniz bize. 
Kanatlarınızın altında, 

Yağmur taşıdınız bahçemi-

Mersi küçük 
ze 

kuşlarım si-
ze!,, 

Pt:ki ama· bunun n~r~si 

" ? mersıye., ... 
- Ayol mersiye, mersi den 

gelmez mi? 
- Ha!... 
- B.aşka şiir yok. Ncsin:-

lı::rden okuyalım mı? 
- Yakıt geç olmadı mı ? 
- Hayır . daha erken. 
- Yarın oku!ak olmaz 

mı? 
- Yarın benim imtibanam 

var. 
- Ne imtihanı? 
- Ldebiyattan ikmale gire-

ceğim. 

· Sahi sen edebiyattan 
ikmale kalmıştan ya. 

2 

' 

- Kalmıştım ya, bildiğim 

halde haksızlık etmişlerdi. 
- Ne sormuşlardı? 
- Eflatun. 
- BiJmedin mi? 
- Bildim. 
· Ne dedin? 
- Bir renk dedim. 
- iyi ya. 
- iyi ya bilememişi• iş-

te. 
- Değil mi imiş. 

Değilmiş! 
- Tuhaf şey neymiş ya? 

Bir filosof şaı· · rmış ... 
- Şair mi? 
- Şair mi? 
- Hiç renkten şair olur 

mu? 
- Ne bileyim ben eluyor

m~ş, hem de büyük bir şair
mış. 

Türk mü imiş? 
Değil galiba ... 
Hiç duymamıştım. 
Sağ mı imiş? 

- Ölmüş galiba! .. 
- Siı duydunuz mu çocuk-

lar? 
· Neyi? 
· Eflatun adlı b' · ır şjır .. 
- Böyle bir şair tanımıyo· 

ruz .. 
- Artık dağılalım! 

- Yarın ayni saatta ıcne 
burada buJuşal•m. 

-SON-

Ona bakma! 
-o-

l ki yalaudi bezirri• 
sıada: 

At yarişlarina 

mif 
Yittim ... 

- Oynadim mi? 

ara-

yittin 

- Oynadim. Ama sorma. 
Hepsini kaybettim .... 

- Sen mi kaybettin? Na
sia ulur be kuzum? Se-n ki 
er pokerde kazanirsio. Ya· 
rişta n.ıs i n kaybettin?. 

- · Pokere ne bakarsin 
b:: kuzum? Onda iç ulmaz
sa dört elde bir beo kiğit 

dağitirim! 

-o-

Yangın 
--1:-

Kız - Aman, anneciğim, 
yanıyorum! 

Baba - Hanım, bizim kız 
karşıki oğlana söz atıyor 

gc:liba, git şuna bak ne ya
pıyorl. 

(6) . 
- Rahatsız etmek mi de- ı rinin nişenliıı arkadao geh" 

dediniz? Bilakis bize neş' e yor . . r verıyorsunuz.. Size kalsa - Sus baltayı taşa ,ur 
relmezdiniz ya.. Gene an- ruz. Arkalarından gele' 
nem... gençle tanıııyeruz. . 

- Aaaa.. Vallahi değil Gülmemek için keodilll' 
kızım.. Bay beni kapının zor zaptediyordum .. AğabeY 
öaünde bekliyormuş .. Senin oluyor, nişanlı oluyor, işit• 
buraya geleceğini söyleyince mediğim kimbilir daha oe· 
hiç te.ıeddüt etmeden geldi. ler oluyordum. 

Tarifsiz bir mana ile Ayşe Olmadan olmak ta eloı•i• 
teyzeye bakarak, yaptığım namzet değilmidir ? 8•0 

hatayı tamire çalııtım ve de bir gün ya ağabey, 1• 
fiyle cevap verdim: nişanlı, ya falan filin olacl' 

- Affedersiniz amma, ba- ğım ümidiyle kafamda bi• 
yan, bayan ismet şakacı ol- bir kuruntu kuruyor ve bu•· 
d - b dır· •gunuzu itmeseydi onu farı muhayyelemde cınlıO 
bu ıözlerinize inandırabilir- dıkça ~ih ismete, gib f0f' 
diniz. kana ve gilı Şaziyeye balı•' 
- Aaneme inanmayım mı? yordum .. Üçü de güıelclİ· 

· · · · · Biri bulutsuz bir sıblb 
ismetin yanındaki pembe güneşinin büyilk fuar b•~: 

esmer yGzlü, kıvırcık saçlı, zunun suyu üzerinde işlodıl' 
n~rin yapıla genç kız, sustu· litif renklere dig-eri seyre~ , it 
ğumu görünce söze karaih: bulutlu bir at ... amın il" ~ ,. 

- ismet, dedi. Doğrusu batısında yarattığı güzel oı• 
ben de baydan tarafayım, zaraya, öteki ise yetil bir I" 
her halde buraya davetsiz cenin sulara akıe~e• 
gelmemiştir. mehtabına benr;iyordu. 
ismetin yanındaki ikiJbayanla Bu güzelli.c ve gD•ell-'. 
da tanışarak, hep birlikte karıısında inıan kendini 11•' 

· fuarı dolaşmağa başladık. tuyor, yolunu ı•ıırıp bir rl· 
ismet, Türkan ve Şaziye ya diyarına sapmıı bir yofc:d 

öode, biz Ane teyze ile gibi kalıyordu. 
birlikte arkadan yürüyor- işte ben de .öyle bir o.ı-; 
duk. tiyar yolcuydum. Yuluoıd 

Fuarın iki tarafı ağaçlı, çiçekler, melekler, b&tO• 
dar bir yolundan oyuncak- sevdiğim feyler benimle bl' 
ların bulunduğu tarafa yol raberdi. . 
aldık. Bu aileyle o kadar O kadar dalmııtıthtıl ~·.' 
samimi olmuştum ki beni ı tanımayanlar • ailenin çocu- oyuncakların bulunduj'u iP , 
ğu saaırdı. lıalle geldiğimizi Ayte te1, 

Metekim böyle sananlar zenin ııt111a görmemif -~ 
•ardı. Işıksız yerlere geldi- haber vermeseydi, ki111bıli' 
iimiz zaman kartıdaa gelen dalaa neler diltllnecekti .. İı· 
bir grup yeni yetişme önde - Aaaa !.. V allalai lılf 
gidea üç fuar yıldızını göre- sini de 16rınedi• ayel, ,d•' 
rek dayanamıyor ve yoliyle ma bakın 1.. Koıkoca kıb,ı 
eolara sataşmak istiyordu. nasıl boiazıaa ıokuyorf •. 

Fakat bu kilçük se•dalı- (Devamı ~ 
lara nedense bir irkeklik _it 
geliyor, baıı bazı iU sözleri Dr. Fahri iş~ 
işidiyordum: azmir Memleket Haataııe•' 

- Bir ıey söyleme ağa- Rontken MütebaHı•• ti'' 
beyleri var ayıp olur. Rontken ve Elektrik ted• ~ 

S 
yapılır. ikinci Beyler So!~j 

- eslenme annesiyle bi- 29 No. TELEFON~' 

Tayyare Sineması Tel. 36~ 
11- 10 - 940 perıembe gilniio matınelerdcn itibıre" 

Gunga Dın 
Matiaeler: 3 - 5 - 1 - 9, li 

Cumartesi Pazar 1 de ili•e sea"•· 
-;~~------------------=-------~~---"' 

Ölene& Mefharet - Şecaat, Hamaset destanlaril.,, 
Türkilo Şanh Tarihine Gururlar Sac;aa Aziz Şehitler•• 

mizin Mukaddes Diyarı 

Ç~NAKKALE 
GEÇiLEMEZ 

Tilrk9e Saılli ~arkalı 
Bestekirı: Sadettin Kaynak 

l .f!:E: ·================~· 
Beızı vilayetlerin köylü ıçı ıı 

lüıum gösterdiği tohumluk· 
ların maballerinca temini ve 
hemen köylüıe tevzii için 
Ziraat vekaleti lazım gelen 
tahsisata ve emirleri vilayet
lere göndermiftir. 

Milli Piyango Biletlerinizi (SAADET) 
klşeslnden altnız ) P~iiı ·n~• keıl No. ,ı64 Haıaa Tahai11 Ôıader Telefon 



(H•lk111 aeal) 

llT '"'"""""'"""'""""""'"'\. H t K A y E •7 opra' 
lüye 

sız köy· 
toprak! llta,berkes Muvaıl U 

~mi?-Evet!i K A J ı· l 11 ------··-----
\'atan: SIRRI SANLI § • TEVZi iŞLERi 

KOMiSYON 
iÇiN SEKiZ 

KURULDU -94- ııııımuıuııımWJ11u# 

Stkazanma
yolları ve 

t kaybetme 
t sebepleri 
f Qf edinmenin bir 
··•d·f . . l d ~ıft 11 ırı • ma ıjını 

~ ,. 4enıJini~e düıen bü,,. 
frıa r•l 6ulunduğunu 

QYrn ve dost sahibi 
ıait at,,.ıya çalı,rn 
te Çok Amerika, Avro 
~~1 ~sya alim ve müte-

tr' . 
~4d •nıo eserlerinden 
ı. ~ ederek mektep ta
~tııı 
t e, alelumum genç. 
•ılırı ilerlt miş vatan

ta 
\.. (hayatta muvaffak ..... 

111 sırlarını, elde edi-
~ 11••ffakiyet ve zafer· 
·, ~•kkiyle istifade et

,_ ~01 ve sırlarını gih-
iii '- esere, evvelce va-

~ l '-lıı gibi dört beş bü· 
'bıntk dahisi ve kalırae," llluyaffakiyet ve za

\ tdtar ve avamilini ilave 
~t;ll buraya Amerika 
~i 11Pa fen ve hayat 
d Profesörlerinin eser
keıı 1t1ühim olarak yine 

~Ilı •e .. değ.erli üstad lb
,'l\d l\laedtlın Gövsa ta
~1t,'' kaleme a~ınan iki ;t '•11 etüdünü nakil ve 
~ ~t'lleii •uvafık bul,_ 
~•kaleden sonra, Ti · 
\.~ ~ Yavua, Fatih, Bar
\''I~ .;.ltedı Ye Milii Şef 
1 leti • lnıuaff akiyet ve za-
\ t•te•i• eden meziyet 

ı. 'ldr~ t, iman ve ene•-
ıı· ıt') • 'bi) llaklarındaa, parlak 
1~ ~ tt vasıta ve sırlar1n-
~ b:tın uzadıya bahsede
itı~) eıere nihayet vere-

~-t ~~1/1Up da ne olacak? 
~I~ l!r dosttan fazla şey 
~:killer ve insan rubu

~anamıyanlardır. 
~evamı var-

______ .. _____ _ 
2-

- Fakat zehracığım .. ? 
· Ben üşümüyorum. 

: bayahn bazı anları çok za· 
limdir. ------··------

- Kar yağıyor. 
• Yağmıyor. 
- işte.. Seniha perdeyi 

araladım . Lapa lapa yağan 

kan gösterdi: 
- Bak! 
- Öyle ise bir manto ala-

yım. 

- Haydi beraber alahm. 
- Olur. 
Berabtr çıkblar. 

Müteakip haftada z~hra 

hanım iki dt.fa doktor Ri 
zaya uğradı. Kendisine bu· 
rada yok ceu2bı veriliyoı

du. 
Seniha biç itiraz etmiyor 

(tekrar geli im) diye çıluyor
du. 

Nıhayet bir gün bir müş
terinin peşi sıra gelmeyi 
akıl etmişti. Kapıcı bu sefer 
Zehrayı almaya mecbur oldu. 
Doktor onu: 

Hasta değilsiniz ya inşal
lah? Diye karşıladı. 

- Hayır. Si~in keşfiniz ne 
oldu? 

· Bir kaç güne kadar ta
ammüm ecıecek. 

- Çok güzel, içini çekti, 
ne yazık bunu geçen sene 
bul•uş olsaydınn:. 

- Evet .. 
-· iimdi eğlum sai ala-

caktı. 

- Beni• kabalıı.atıJB .leğil 

ki., 
- Daha fazla çahıabilirdi

niz. Evet.. Karınızla tiyat
roya ııdiyordunuz. Hatta bir 
geçe. hatırlayorum, acele 
ediyordunur:, baloyu kaçır
mamak için. 

- Amma, biraz da yaşa· 

mak lazım Zebra hanım. 
- Hayır .. Ölmek üure bu

lunanlarao mesuliyeti yük
lenildiii zaman, kat 'iyyeo. 

- Zebra baoım, bı:nim ya · 
zılacak müstacel mektupla
rım var. Size isterseniz Se· 
nihayı çağırayım . Berat.er 
oturursuouz. 

- Hayu .. Hayır .. Ben şim
di ıidec~ğ'im. Y aylnız bir 
şey söylemek isterim. Ne o
lurdu bunu geçen sene .. ? 

Doktor Riza, ZeLraoın 

gayri tabii halinden şüphe

lenmeğe başlamıştı. Biraz 
yaklaşıp muayene etmek is
tedi. 

- Sinirlenmeyiniz, dedi, 

goktor DA hA o" k 
peratör a 1 e 
İZMİR ASK!Rİ HASTANESi 
KULAK, BURUN x.e sot!AZ 

HAi STALIKLARI MUSEHASSISI 
~iaci B•1ler sokatı No. (80) 
lılaatalaraaı lan' , •• aıı ..... 
•••N a..m.ul Y9 t.41..f etlu. 

Fakat herkes yaşamaz. 

Ne çare koca bir beşeriyet 

var ... 
- Beşeriyet ıni? 

- Evet. 
- Ben oğlumu kaybettik-

ten senra .. 
- SioirJenmeyiniz. 
- Ve bu siıin hatanlZ. an 

lıyor musunuz? Sadece sizin 
hatanız, yalnız sizin hatanız. 
Çok çalışmak lazımdı; isti
cal etmek lizımch. 

Zehra cebinden mendilini 
çıkarır gibi çok ani bir ha
reket yapmıştı . Bunu bir 
tabanca sesi.. Bir bağrış .. 
Bir cis İıl yere yığılması 
takip etti . 

Seniha deli gibi odasm 
dao fırlamıştı. Patırdının gel 
diği yere koştu. Fakat içe
riye girmt ğe cesaret ede
medi; uzun müddet kapının 
eşiğinde d'-'Da kalm•ştı : 

Etinde henüz ağzında du
man çakan bir tabanca ite , 
Zebra önünde yığılı duran 
doktor Rizaoıo cesedine ba
kıyor. 

- Evet sizin 
hatanız, biraz 
diniz ... 

lıatanız, sizin 
acele ehey· 

Diye siyleniyordu. 

-SON-

Yunani~tanla 
Yapılan 
--·--

Vateriner Mukaıeıesi 
---·---

Hazineye ait arazinin top · t rayin edilmişlerdir. 
raksız köylülere tevzii hak- -Komisyon reisleri şehrimi 
k~n?aki ka. arnamenin tat- ze davet olunmuşlar ve ken · 
bıkı bazırlıklar1n başlanıl- dilerine tevzii arazi talimat-
mışhr. T~p~ ~~ _ ka~astro namesi ve tatbikatı ile ya-
umum mudurlugu Malı ye ve- pacaklarıişler ha kkıııda et-
kileti ile temas ederek şim- raflı malumat ve direktifin 
dilik sekiz tevzi arazi ko · verilmiştir. Reisler mıntaka-
misyoou teşkiline karar ver- larına avdet ederek hazır-
miştir. hklarıoa başlamışlardar. Ko-

Komisyoolar1n ikisi Anka- misyonlar yakında faaliyete 
rada, ikisi Adanada, bireri geçeceklerdir. 
de Bursa, Hatay, Ordu, --o'--

Trabzon vilayetlerinde ku- Petrol ve müc-
rulmaktadır. Y 

Ankaradaki komisyonların taklar talimat• 
reisliklerine eski Ankara 
grup tapu sicil müdürü B. 
Lütfü Can ve tapu kadas· 
tro umum müdürlüğü eski 

memurin müdürü Sadi Sez, 
Bursa ya tapu ve kadastro 
kontrolörlerinden Rifat Gü
rün, Adaoaya kontrolörler
den Hayear Arsla ve Ihsan 
Tanülkü, Orduya Hüsamet· 
tin Özlü, Hataya Kaoi Ak· 
gün, Hataya Btıhri Özberk 

• 
namesı 

Giimrük ve inhisarlar ve
kaleti Türkiyede bulunan 
petrol ve müştaklarına mah
sus antrepoların tibi olacağı 
şartlara ve buralara ithal 
ve buralardan ihraç edilecek 
petrol ve müştaklarının gim
rük muamelelerinin aasd ya-
pılacağına daar bir talimat
name gümruklere tebliğ' edil-
miştir. 

--------·····----~---

ANKARA 
AKŞAM 

RADYOSUNUN 
PROGRAMI 

li.00 Proğram ve memleket saat ayarı. 

18.03 Müzik: cazband pi. 
18.31 Kgn1ı1ş•a, çiftçinin saati 
18.45 Müzik: ,, ,, 
19.80 Müzik: Haydn kuatteli (fa mazör) 
19.31 Memleket saat ayarı ve Ajans ha .. erleri. 
19.45 Müzik : fasıl aeyeti 
20.15 Rallyo gazetesi . 
20.•S müzik: Saz eserleri-muhtelif şarkılar Ye tirkiler 
21.30 konuşaa 
21.45 müzik: Radyo salon orkestrası (Vie]Gnist Ntcip 

Yunanistan hükimeti ile Aşkın idaresinde 
bikimetimiz arasında akde- 22 3i Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri 
dilmiş bulunan veteriner ziraat. eslaam-tahvilit, kambiyo n•tuk borsası ofiy•l o 

m•kaveleoamesi her iki hü- 22.45 müzik: Radyo sa]on orkestrası proğraouuın devamı 
küınet arasında teati edilmiş 23.00 müzik: dans müziği pJ. 

bulunduğundan meriyete ıir· !3.31 Yarınki proğram ve kapanış. 
miştir . i,..,..,,. ..... :::;: .. .,..e......,.~ .. ••••!i!i2.SZ"' 

---0--- l ELHAMRA SiNEMASINDA f 
N 

. ı -e yapSID)ar f ı Bugün matinelerden itibaren S 
• ı Se•enin en ıi'ılel Pransı• Jilmi ı 

Amerikada silah fabrika-
lannıa imalatını kontrol ve 
·tetkik eden bir komisyon 
vardı. 

Bu komisyon reisi ile bir 
silib fabrikatörünio keauş

masıoı aaklediyoruz: 

- Na11çuko harbinde Çin
lilere sillb sattağınaz doiru 
mu? 

- Evrt. 
- Peki Japonlara da sat· 

mışsınıa, bu da dojru mu? 
- Evet. 
- Ne yapalım? Eğer biz 

satmasaydık, onlar, sillb.la· 
rını •• kurıualuını kendi
l•ri yapa•klartlı 1.. 

i ÖLÜNCEYE KADAR i 
ı Ba, Rollerde: ı 
ı Corinne Lucbaıre · J. P. Aumont ı 
ı Fox Juroald'da: En son haberler ı 
ı Seanslar: her gün 2-3,30-S,30-7,30-9,30da ı 
ı Cumartesi ve Pazar 11,30da başlar ı ... ~ ....... ~ ...................................... ~ 
~ .-.. -.n. ~~~:cfıliilo~il'A:lil~ .,, 

r .................. IZMIR .................... , 
i ERK~~K Kültür Lisesi ~:;ıri i 
ı Orta okul ve Lise sınıftan vardır. Ciddi bir tabıil ye : 
ı terbiye yuvaındır. lngilizce; Fransızca, Almanca der1lerineı 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 niharı 75 liradır. Üç ı 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- ı 
ı cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. z " .................................................. ~ 
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Şiddetli bir zel
zele oldu 

Londra (A.A)-Almanlar 
Varşovayı Polonyalı, Yahu
di ve Alman olmak üzere 
üç mıntakaya ayırmışlardır. 

Eo iyi mıntaka Almanlara 
verilmiştir. c~nubi şarki 

bölgesi yahudilere verilmiş
tir. Varşovanın nüfusu bir 
milyon ikiyüzbiodir. Bunlar
dan 800 bini Polonyalı , 200 

bin yahudi ve 50 bin Alman 
askeri bulunmaktadır. 

& 3634 sayılı milli m -dafaa mükellefiyeti kanununa tevfi- nu 150 kuru•• 
kan lımir Askeri hastahanesinde üçüncü devre "Göniillü 'I 

Yardıcı Hemşire kursu" açılacağım bayük bir memnuni- Satan uakalandl 

---oı--

Çok şükOr hiçbir 
basar uoktur 

Dün gece saat 9,59 da 
ıehrimizde çok şiddetli bir 
zelzele bisedilmiş ve 41 sa
niye devam etmiıttir. 

Bütün halk korku ve he
yecan içinde ıokaklara far-

lamıılardır · 
Son dakikada aldığımız 

resmi malumata göre vila-
yetimiz dahilinde z~lze!e 
hisaedilmit fakat hıç bır 
hasar kaydedilmediğini mem
nuniyetle bildirilmiştir. 

--o--
Nüfusumuz 

milyonu 
geçmiştir 

ı ---uo-

18 

NOfus sayımı hakkında 
aldıiımız haberlere gör~ 
Ankara vilayetinin umumı 

nilfusu 682,956, yalnız Arı· 
kara şehrinin ise 156,044 
dOr. Hususi edindığimiz ma
lOmatta nüfusumuzun umu

mi yekunu 18 milyonu. geç
tiği tahmin edilmektedır. 

--e 

Borsa 
Haberleri 
9-26 kuruş arasında 1269 

çuval üzüm, 7 17 ,50 kuruş 
araıında t 117 çuval incir, 
18,50 kuruştan 97 çuval sı
aam, 26,50 den 169 çuval 
hatlııf, 60-63,50 den 99 bal
ya pamuk satılmıştır. 

--o 

Memurların 
maaşı 

M uvazenei umumiyedea 
maaı alan memurlaramıza 
teırinevvt:lin 28 zinde ikin
citetrin maaşları kamilcn 
tediye edilecekti:. 

Japon impara
torunun 

• 
mesajı 

Tokyo ( A.A ) - 50 bin 
asker, 3000 tank, 5000 tay
yareyi teftiş eden Japon im
paratoru orduya bitabea bir 
masaj neşretmiştir. 

imparator bu mesajinde 
eıciimle demiştir ki: 

"Dünyada nizamsızhğlD git
tikçe artmağa başladığmı 
ve bu münasebetle Japon 
ordusunun kuvvetli bulua-
111aı1 lüzumun zaruri oldu
pnu bildiımiştir . ., 

--o---

Kahire civa
rında bomba

lar düştü 
Kahire (A.A) - ltalyan 

tayyareleri Mısıra iki hava 
hücumu yapmış ve · Kahire 

civarındaki bir çiftliğe b('m
balar düşmüş altı kişi yara

lanmış ve bir kadın ölmüş

tür. 
--o---

Amerika 
Kızıl haçı 

Lonra (A.A) - Amerika 

kızıl haçı Londra muhtaç
larına verilmek üzere Lond-

ra belediyesine 33 bin do
lar göndermiştir. 

---o---
Polonya bari-

• 
cıye nazırı 

BOkreıte tevkif edildi 
Bükret (A.A)-Eski Po

labya hariciye nazırı Bt k 
dtio Bülneş civannda tevkif 
edilmiştir. 

---o--

iNGiLiZ 
Tayyarelerinin 

--o--
AlmCJnya ve 

Italyaya 
yaptıkları 
hücumlar 

--o--
Loodra (A.A) - Boınl:ıar

dıman tayyarelerimiz Alman
ya üzerinde ve bilhassa Ber
lin üzerinde mühim hedef· 
lerle ltalyada Torino, Mila
noya ve Hamburgdaki deniz 
tezgahları, petrol tasviye ve 
aliminyum fabrikaları, Roter
dam, Amsterdam limanlarıle 
muhtelif düşman bava mey
danlarana hücumlar yapılmış 
ve bir tayyaremiz dönme
miştir. 

Diğer bir tayyaremiz Ma
nş denizi üzerinde bir düt
man tayyar eai düşürmüş

tür. 

yetle haber aldık. 

Bu teşebbüsün bu zam;.ndaki mana ve ehemmiyetini ya- ,~ 

rınki yazımızda tebarüz ettiımeğe çalışacağız. ı 

ÇÖRÇIL Türk Gazetele-
-mwt- ri ne diyorla,-? 

BOtün F ransızıara 
Samimi Oldu ~00 kadar -(Baştarafı ~iri~~~ ~ayfada}-

ltalyanm kolehgıoı kabul 

ikaz ve irşat edici bir 
lisanla hitap edigor 

etmekten başka bir çare yok
tur. işte nasihat budur. 

--o--
-Baştarafı 1 inci Sahifede

Hem de bunun için çok 
beklemek ı'azım olmayacak
br. 

Mir gazetesi, hakiki va
ziyeti pek iyi görmüş oldu
ğundan ve bu hakikati ilan
dan korkmadığından dolayı 
tebrik ederiz. Biz harp baş
lamadan evvel Almanyanın 

gücü yettiği bütün küçük 
Biz şimdiden onun iıleri 

üzerindeyiz ve Atlantik de· 
nizinin öte tarafındaki dost
larımız da onun izleri üze
rindedirler. 

ldeYletleri ortadan kaldır-
maktan başka bir maksadı 

!olmadığını yazmıştık. 

Eğer o bizi tahrip ede
mezse biz onu tahrip ede
ceğimize eminiz. Eınniyd 
ve ümit ediniz, son gülen 
iyi gülecektir. 

Şimdi biz lngilizler bugiln 
bu aııda sizden ne istiyon,ız: 

Sıziole paylaşacağımız za
fer için talt p t-U.ğın iz şey 
şundan ibartttir. Bize yar
dım edemt zsenız biç olmaz
sa engel olmcsyınız. 

Bir güc gelecek bu gün 
sizin için darbeler iodireo 
kolu takviye etmeğe mukte 
dir olacaksınız. V.:. bu sizin 
vazifeniz olacaktır. Biz bu 
güa havada her muvaff akl
yet kazandıkça meaınuo ol-

malısınız. Nasıl ki denizde 
her zaman muvaffakıye~ ka
zand&k. 

Ve daha şonra da, bunun 
da sıruı ıelecek, karada 
muvaffakiyet kaıanacağız. 

Asli unutmayınız ki biz biç 
bir zaman duımayacak, gev
şemiyeceğiz. 

Fransız imparatorluğunda 
sözde işgalsiz Fransada, ne
rede olursa olsun buluoan 
Fratııızlara bi~ap ediyorum. 
istikbal hakkında bü ük 
Gembetamn 1870 ten sonra 
söyledi ği sözleri hatırlayınız: 
Onu daima düşür, ünüz, fa
kat bd hsetawyiniz . 

Şimdi şafak vaktine ka
dar istirahatle uyuyunuz. 

Zira şafak iıtırap çekmiş 

olanlar için parlak, cesaret 
göstermiş olaolar için şanlı ' 
olarak gelecektir. Yaşasın 

Faansa, Yaşasın bütün dün
yada yatanları için mücade~ 
le edenler. 

... ~,...~.:..:::t----:~. ~~~-==....-~ 

FiTRE, ZEKAT olarak 
Hava kurumuna vereceği

miz para, bütün yıl har
cadıklarımuın en yerinde 
olanıdır. 

Türk tarihinde, biç bir za
man köle yaşamağa katlan
mamıştır. Tarihin en eski 
asırlardan beri,~ geniş As
yaoın ve küçük Avrupanın 

hatta Afıikanıo bir tarafın
da müstakil bir Türk hüku
meti eğilmez alo1D1 yüksek 
tutarak bir efendi sıfatile 

yaşamak harikasını göster· 
miştir. 

Hitluin bir noktada hak· 
kanı tesl m ediyorum. V .ıtao 
ve istiklallerini bütün kabi
liyetleriyle müdafaa etme
yen kavimleri muhakkir 
görmek hususunda onun ba
yatını iştirak etmiyecek bir 
Tüı k yoktur. Hıtler Balkan
ları istilaya başlarsa belki 
Bulgaristanıa diz çöktüğü

nü görecektir. 
Fakat Türk hudutlarını 

geçmeğe kalkarsa burada 
kendisine layık düşmanı bu
lacaktır. Ve bunun için de 
btı.:e gelmeyecektir. 

TAN: 

"sovuet Rusua, Alman
,ua ve Bn ğazıar" 

Sadri Ertem yazdığı ma
kalede diyor ki ; 
Franunın sukutu Sovyet 

Alman hududunun Bultık tan 
tan Karadeniz.e kadar uzan
malar ve Sovyetler için en 
büyük tehlikenin Almanya 
bulunmas dolayisile Boğaz
ların ehemmiyetini son iki 
asır içinde hakim olan pı en
sipler ve kadrolar içinde 
mütalea etmemelidir. Hadi
selerin mantıkı, bir Boğaz

lar meselesinin ihdasını em· 
retmemektedir. 

...... ımıııı ____ ---Bil--
Ramazan -20-
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-o-
R. otlll 

Kerestecilerde ıı• ıtet0•I 
Nizamettin Ali ~ğlu erf 
tarafından çivi almak uıd611 

·- lo v ticarethanesine gittıg j 
çivinin kilosu 150 kurut .~ 
bi fahiş bir fiatla s_.t~_, 
suretile ibtikir yaptıgıo 
yakaJanmışbr. 

--o--
Hayırlı bit 

yapıcı ,. 
Kemer hamam ıok•t•;., 

Hüseyin oğlu Mehmet ~ 
met kızı 35 yaıında Zek ~ 
nin evini tamir ettiği s,tl tf' 
mua üzerinde bulun•• OO .. 
neke içinde bulunan ~ at' 
ra parasını çaldığı ıık ~ 
edilmiş ve ıuçlu yak• ' 
rak çaldığı 100 lirada• at" 
lirası elde edilmiş ve ı:, 
baki parayı sarfettiği _,. 
şılmış ve hakkında mı• 
le yapılmııtır. 

--o,--

Hırsızlık 
~· lkiçeşıneJik 597 ci ıok~,. 

ta Halim oğlu Refik v• JI' 
lik oğlu T evfilr, Salih 

0 
"' 

Mebmedin e•de bulauııı• ~ 
ğı sırada iteri girerek ; 
lira kıymetinde karııı ti•~· 
biye ait 111atı çaldıkl••;, 
ki yet edilmiş ve ıuıÇ 'off 
yakalanarak tahkikata 
lanmıştır. ~ 

=--~-------" 
Bütün yurtt' 

• e~ 
yenısene ı 

riyatına ba" 
şlandı 

1
,, 

Ziraat Vekiletine I' ft' 
malumata göre her to''ı1, 
yağan faydalı yaid"'J 
müteakip çiftçilerimi• ~I 
sene zeriyatına batlaa>1 

dır. 

--o·--

lngiltereni~- : 
Belerad f l~ııt • 

Londra (A.A) - bl1 d' 
reoin Belgrat elçisi 1'9 t ,-

rinievvelde Oriyant el''' ,r 
sile lstanbula hareket 
miştir. 

--o-- 1 ·- . ÇemberleYo!, 
Y eğcni ötdli1, 1 

Londra ( A.A ) - il'~ l 

hava kuvvetleri ıub.Y; 'J ' 
dan eıki baıvekil 'ıf 
Çemberleynin y•i•Dİ ı:;, 
Hore bir molaarelte lllP 


