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fHıurri iuıirfi rif!!.k.!.iii !;_~ 
lllllll SIRLlRI 1 Süt ve yoturt 
atta,hırkas IUYa~ d~~i 

f! o~~~ll~~ 
Dost kazanma
nın yolları ve 
do•t kaybetme 

sebepleri • •ID 
--·--_,_ 

Nuik laitaplarla kazanıla
cak mhı:a,Jar azdır. Etrafa 
.-ik tesir yapmak iıin ıöı 
maaiki gibi tebe11sllm mas
k..toi de unutmamak icap 
eder. 
Amerikanın en poplller 

a-..ı olan buıtıakti Cum· 
harreiıi, ıimUJndaa tebe11l
ml ıilinaeye• bir adam· .,, 

9 - Şaka, litife, dostlar 
aruaa•a tehlikeli bir oyun
dar. 

Şakacı iDaanlar bir mec 
lile baı verseler de itimad 
verme•ler. 

Doatlarla IAtifenia aı,as& · 
nl tayia içia teraziniz gayet 
huUI olmalıdır. Ukap tak
mak, niıbet vermek, bele 
alay etmek itiyadı doatluk
Jarı tamir edilmeı ıekilde kı-
••U&UI. 

Hatta arkadaılarınızıa a
ruında baıka birile alay et
meniz, ıive ve itiyatlarını 
taklit veya iatibfaf eyleme
niz yanınızdakilere bir fln 
hiıe de ayni ıeyi yapabilir 
hi11ini uyandıracakıır. 

10 - Aıinalarınıztn dert
Jerilo alAkanız da mutlaka 
ölçülü olmalıdır. Hususi bal· 
Jere müdaheleniz, ıizden 
beklenmiyen ve iıtenmiyen 
ıekHde ıaf kat ıöstermeniz 
bile akıi tesir yapabilir. Ai· 
le huıuıiyetlerile ancak da
vet ve rica vukuunda ali· 
kadar olabilirsiniz. Fakat si· 
H yalvarılmıı olsa bile mG· 
.. hele vaziyetini kabul el· 
miı ıörDnmelisiniz. 

Habrlattlğlmız ıu oa nok
ta &zerinde biraz dnıiince 

Mecnunu 

Bir karimiı yazıyor: 
Yojardanan kileıana 

yirmi kuruta yemekte7iz. B• 
sOtlln litreıini de 12 baıuk 
ill on beı kuruıa içmekte
yiz. lize ba sat ve yotarda 
bu fiatle içtirip yedirenler 
südün kiloıaau inek sahip· 
!erinden 7·8 kunııa almak
ta, kattıkları su ve koyulat· 
mak için karııtırdıkları ko· 
Ja veya niıasta ile bereket· 
leadirmektedirler. 

Biz bu iıte ibtiklr g6rl
yoruı. Önüne geçmek, b11 
münasebetle mOıtabailin tlit 
hukukuna da himaye et•ek 
belediyenin vazifeaididir. . 

Belediye ıüte 'fe yoiurta 
narla koymalı ve haala11 
ciddi bir muyeaeye tabi 
tutmalıdır. 

8iz bunun böyle. elmaııaı 
istiyoruı. Bu bizim hem ik-
tısadiyatımıı hem de 11hba
timizle alakadardır. Ban•n 
için bu bapta belediyeden 
faaliyet istiyoruz. Ç6nkl bu 
bizım hakkımızdır. Bu istek 
halkımızın sesidir. 

Halkın Sası Hakkın Sesidir _______ , _____ _ 
PEK YAKINDA 

Tauuarı sınııaıındı 
Fransızca S6zlli 

Ah ne Kadın 
Oynıyanlar: 

Melvyn Duglas- Virginia Bruce 

dost. kazanmanın bir seciye 
idmanı demek olduia mey· 
dana çıkar. 

Umumi çiıgi halinde bu· 
lisa ettiğimiz bu on ıart 

birçok dost kazanmanızı te
min edebilir. 

Fakat bir tek ıarta ria
y~tsizlik bir dostun elden 
çıkmaaına kifidir. Harcamak 
kanamak gibi ınç olma-
yor. 

-Devamı Yar-

Feryadı ••• ! 
Yazan: vıcot BING6L 

Leyli ıevdasiyle, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı belidan yana .. 
Hicranla, ıitemle bağrım delah, 
Garlıete eı oldum, salaradan yaaa .. 

Onan, bu halimden haberi 'far mı ? 
Çektiiim çileden kederi var •ı? 
Kalbinde, aıkı•ı• eseri ••r ait 
Ala, •arabilae1di• Leylldaa yaDa •• 

Allah için, llyle l»•na Leylldaa: 
O ıoace yapratın açtı mı benıiı 
V u pımeden ıaz vercliji dlvadaa 
Slha• ılJ 18'1 •ftı aı Malim? 

. .. '. 

Flluıfıı l.1: Ticaret 
Vekileti 

-o- Ramazan Konuımalatl 
Mlıtalıalld81 izim '8 DELi HAFIZIN SUL.,. ANLJ{;I 

lftllr lltlft lllllk Bundaa kırk sene evvel Şeyh mahalleıiade kar'• 
deli hafız aaaında biri vardı. Deli deiil .. Çok ok•_. 

Ticaret V eklleti mlstab- ceıyeye tat•lmut bir zattı: Ramazan glnluinde JİI~ 
ail elinde b•lun•alıta olaa bm ve yh yaıia ıımarlamıılardı. bayram yaklaımıtb-
tiı6m ve incirlerin lçlncl yemekten, batım okumaktan ceıyeye tutulan laafıı k 
bir ıah11n deliletiae llbum arap Sabrinia merdive•lerini dedeıiDin palaıil• kırdı 
kalmadaa mlibayaa edilme· dolayı Manisadaki timarhaneyi boylamıfh. Bayra• el 
siai temin etaek, lıtim ve Maoisaya ıitmiıtim. Hatli bizim deli laafızı ziyaret • 
incir piyasaıında mlıtahsil dedim. Sabah erken gitmittim. Hacı HaNa lae•lı 
aleyhine her vazifesini ıör· miıti. Deli bafJz beni ılrBnee tanıdı: 
mek Bzere nizı• ••zifeıiai 

• k ü b" t •b - Gel sa•• hir yaain ekayayıml gvrme zere ızıa mu a- d 
Dtdi. Okudu. Cebimde bir Abeak ıazeteai var '· yaada bulunmata karar ver· kblll 

mittir. Koordinasyon heyeti sun diye verdim; gaıeteye bir g6ı ıeıdirdi. A 
Ticaret Vekiletiain üıDaı ıeyler gelmiş gibi kalktı kepeDjine bDrllndl, fiçekli 

dağarları indirdi. Oıtlne çıktı. Btitlln delileri bat• .. ve incir milbayasında bulu· 
nabilmeaini temin makaadiy
le meık6r vekllet emrine 
iki milyon liralık bir kredi 
açacakhr. ---------Emekler 
Mecmuası 
ikinci Liıe son sınıf at

reo ciJerindea Me!ek Les· 
kay, Ercümend Abacahap
tan ve Süha Göksel, kıy
metli edebiyat &iretineale
rinden Fuat lbriıim ve IJhan 
Tıaaz'ın idare ve ylluek 
himayeleri altında aylık e
debi ve fikri bir mecmaanın 
çıkacaiını memuuaiyetle ha· 
ber aldık. 

Satılık dolap 
makinesi 

Karııyakada HaeıbGaeyin
ler istaıyonunda eskici Ya· 
şar ustanın eYinde satılık 

bir dökme dolap makioaıi 
(SS) koğaıı ve (55) lamari
•aıı ile dolap makinesinin 
altına konacak beı buçuk 
metre uzunluğunda (20) ıan
tim geniıliiinde iki demir 
satılmaktadır. 

isteyenler ayni evde fi
dancı Mehmede m&r••••t 
etsinlu. D. 4-4 

Dr. Fahri Işık 
ıımir Memleket HaıtanHi 

Rontken Mütehu1111 
Rontken ve Elektrik tedaviıl 
yapllır. lkinei Beyler Sokak 
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ladı, gazeteyi okumaia batla. 
"Avusturya imparatoru franıova Jojefin orta•d 

Arıidük Şarhn izdivaç merasimi dolay11ile biti• '/ 
şehri bayraklarla donatılmıttır." 

- Ya .• Ôyle İM. Haydi arı Viyaaayı •pt ecll .... 
Emrini verdi : 
Bltlln deliler marı, mart ytlırldller, dtuluı •• 

ıeldiler. 

- laptettik efendim, baıka emrimizi.. 
Gene ıu:eteyi okumaia baıladı. 

Franaa ~11•harreiei Kalber ~aıretleri Ta•UJl 1İ 
sonra Pankalndeki (•elkaaa) nı• kabrine teleak ., 

tiri" 
Du,aoda. Dllıllndı .• 
- Ya... Demek Delkaıa laal. $i•di Pariıi 

tediniz. Etrafındakiler m•ntaıa• adımlarla 
tekrar gelerek sordalar : 

- Baıka emriais .• 
- Şimdi de Londrayı •. I 
D~meğe kalmadı Hacı Hasan ıiılice ıeld~. Poıta• 

dan fil derisinden mamul kırbacını aldı. Parmakbkt•• 
girdi. Sağa, ıola salladı, hepsini kaçırdı. Sııa Hafa .. 
ımitti. Hafıza da l.ir salladı kepeneıine ıeldi, iki•cill 
dırına gelince, ağır aiJr merdivenden iner ıibi etti 
Haaana Yakar bir çehre ile bakarak : 

- Be yahu.. Şurada bet dakika padip~bk yapad 
onu da çok gördünl Hacı Han•lıktaa makAh Delileri 
re etmek değilmi?J 

Demiıli. 

Vakayı o ıamaıı Manisa mataıarrıfı Galip Paf818 

latım : Paşa : 

- Bu adam deli detil, fakat mecıupt11r. Yarıa bit 
'ka va\ta daha yapar, onun için buna burada abkoJ~ 
ve bap· a ediyoruz! Dedi. iki il~ ay ıonra çıkaıı Tıl 
gelmişti, sordum : 

- Hafıı yine okuyormuaun? 
- Beni okutanlar•• yedi ceddine ekuyoram.?11 
De•iıti:t 

Şark FileHf8 
HIDAYIT KE$fl 

liltDo bir tarik boyunca Şark dünyasının en büyük Atk macerası Ye Klaıik Ttirk !d• 
yatına epiz bir Romee v~ Julyet hedıye eden büylik T&rk tliri 

"FÜZULJ,, ain cibaaıUmul ölmez ıaheseri ••. 

LEYLA iLE MECNU 
ŞARKISINI ŞÔLEYEN ŞARKISINI SÖYLEYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
Şarkıları leateleyen Rabab $arkaları Şiirlerini Ya•• 

SADETTll IAYlll CEYDET SOIDllSEI IECDI Bil&I 
_,.., la•l lteyefi: Ner6•r T,1t,., • .S.im l>.s•y • M.,_., .,,_,r • lt•r6 

.S.MA c ....... - •• •rıen - -. .. •••ıall • Yer .. .l•••••lıt - J.. .. 
~alar - H .... Tai.İll , ... .-,. • L•JI"' ~r - lq'1l Ar ..... ,,U 

Kametine plyla elaayaa bir Atk • Soaıu Hieraa ve ,erBl•emif llatlfa• iıiacle ..,..,. 
t>a ıaheaerler taheaerinl ltasGn ELHAMRA Sia•••sında ""' allnfle 

.. t1aelerlnden itibar•• ve son &z u,...ahk clayaca 
.S•••r: Her ... : 1-3-5,15-7.lt-9~ h Caaarhei, Pua •• ~aaharl~t ... ,.....-a ıt.45 ........ , 
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ı.~- .... -·J l{d ktoru-1 apo 
~11 ···"' ••tı " 10= la 

Hı 
ogu e ı: J ı 

ıı.ı ~~i~-0-;.edir: di 'en 
'"" 1 ~Qsuzluiun ::. ~hlikeli ne-

(11) 

• ticeleri 
-2-

t,~ bu yorğunlukları din
iıt· Vficudfin zehirlerini 
~~Ye,, muvakkat bir is-

~& olan uykudur. 
, tın •e dimağ yorğao .. 
tını 

I~ • ııtıraplarıoı ancak 
~i~lln kucağında dindi
a lllıektedir. Uyku, vücu
't- 'tı:ıiıfenmesioe yardım 
Uy~ıı btıyük Amildir. 

JI• ~ı :Ya. y~tmndnu evn), 
ı1• U ıhtıyacı tamamile 

l tder o· - d 1 cj f • ımag. gno üı er· 
tıı 'aliyet ve c~Yvaliye
b •~ak bulanar. Vllca• 
, ~tlin kemikleri aiır· 
boı 'ılar. Dikkat llaHaaı 
~ llr, 

it~\t sabahları oldut• 
il~~•l11 kendine h4kim 

, , r. itte uyku gelme-
~"•el, vlcud istirahata 
. t hlr YHİyette buhı· 

' ~'ttı b •' ta· .' ayabn btUlln meş-
~i:tıın kavuıtuğu bir be
ki ·GGudü:ıkü eşğaleden 

1\ b' ~ ır Yaıiyette yatağı- ı 
~, ~tııaıılar, uyandıkları 
lit~ bir gün evYelki zin- J~ 
' b 'e faaliyeti elde et-
11 ıtlunurlar. 

y IJyk 
,~ ~ il; bayatta her şeyde 

lll ı liıım gelen, bir in
~~ ~llhtında bulunmalıdır. 
~İl ll intizamı vermiyen
)~ ~, bir hudut tayin et· 
~ llleeburdurJar. 
)~ 
·~~ ıtı~nın muhtelif tarz 
•G kıUeıi vardır. Bir de
l~ clld.üaı muhtelif azala-

~ ~ taın bir istirahata ma-
•lııb ·ı . . . -fı. ı mesı ıçıo yatagın 

~-ı 
'-•,' Yumuşak ve ne de 

•t, " sert olmaması icap 

Hallı Doktoru 
-Dev • edecek-

\~I Çeşit, uygun fiyat, 
~11 ,· ~•laJ<1sız ve iyi mal. 

'ı t, . _,\ rııte say.,·dopuluk 
. .,..,.,.,. :Jlll 30-1 

·----.. 
Herodot: 11 Mısır Nifin bir 

armağanıdır,, demişti. Biı 

de: Hindiçini Himaliya'"ı• 
bir armağamdır diyeme.1 mi .. 
yiı? deriı; çünkü ilk mede · 
niyetlerin kurulduğu Mısır, 
Mezopotamaya ve Çinde ol· 
duğu gibi, burada da delta
lar yaparak büyüyen iki ne· 
bir vardır: Mekongla Kızıl 
nehir. 

m~n1 basar. Ormanda san

dalla doJaşabilinioiı. Uıun

ca bir sandal kilrejini ıuya 

batırırsanız, dibini bul1ı1maz-

Bu son hayal beni hepsinde• 

Bu nehirler HimaJ iyada11 
çıkarlar; teşkil etti~leri del· 
ta tamamen pirinç tarlası
dır. Orada insanlar, bayağı, 
karınca gibi kaynaşırlar: ki
lometre murabbaına 420 ki-

şi duşer. Ahali daima yiye
cek bulunan. mahsuldar yer
lere yerleşmiştir. 

Burada pirint bire ylı 
mahsul verir. Bu ylzd•n 
Hindiçinin 20 milyon nilf11-
sunun 18 milyon• bu delta
da yerleşmiıtir. 

Onlara sorarsanız dailar
da ve ormanlarda yaııyan · 
larıa vahıi olduğunu siyler 
ler. 

Hakiki beyaz piri~ç ancak 
sapları su itinde olursa bi
ter. Bw sebepten Hinditinin 
pirinç tarlaları bataklık ol
duğu halde pirinç başakla~ 
rıodan suyu göreme:ısiniı. 

Kadnıların pirinç ekişi, 
yahut bataklıkta kum gibi 
kaynayan balık arı toplayışı 

görülecek şeydir. Bataklığın 
~amuru albada renginde ol

duğundan bu işi g~ren ka
dınları - vaıifeleri bitin

ce - altından birer heykel 
zannedersiniz. 

Bu çamu~ sürmek i~n 
iri mandaların kuvvetinden 
istifade ederler. Çocuğun 

biri bunların üstüne çık•r 
ve istediği tarafa sevkeder. 

Kamboç dahilindeki Tule
sap göl6 feyezan mevsimin-

de taşar ve civarındaki or-

!llDU:. Fakat bir ay sonr 

ağaçlann dibi tekrar kup 
kurudur. 

Pirinç memleketi olan 
Hindiçinin sulan da tekin 
değildir. "Sampan., dedik

leri bir nevi deniz nakil va

sıtasının içine u:ıacrcış, uyu· 
yorsurıuz. 

-Sonu var-

ş KAl ... AR 
Heyke traş 

n bir 
Yüksek Marndalıd, Iteri 

şelaleli nehri o kadar fazla 
kireci havidir ki, ıuya ahlan 
bir cisim kısa bir müddet 
zarhnda taş kesilir. Suya 
dilşeo ku' ölüleri suda bir 
cıüddet kalırlana aynen 
birer heykel halinde surlan 
~ıkarılır. 

Bir cümle 
Meşhur Alman muharriri 

Emil Lüd 'fi.in bir cümle-
ıi : 

Gote mektepten çıktığı 
sırada bir oğlan çocuğun 

anasıydı. 
Kadıa 22 o ise 18 yaşın-

daydı. 
Bundan sonraki sekiz se· 

sene zarfında yedi çocuk 
doğurarak bitkin bir hale. 
geldi. 

Ona bi~ bir erkek yak
laşmamııtı! 

R.Babrak i F. Fantasıa 
Paristen merkez radyo mekte

binden diplomalı 
Radyo selıt ve tamir evi 
Her nevi marka radyo ve 

gramafon garanti tamir edilir 
iz. mir 6tl~i Bulvarı N•. 13 

Tayyare Sineması Tel. 3646 

fazla alakadar ediyordu _____ .. , ____ _ 
Geceniz hayrolsun. • - T e,ekkOr ederim. Gfile 

güle. 

•*• 
O gece yorulduğumu Tör· ı 

kandn ayrıldıktan sonra an
ladım. Eve gidip, yatağıma 
uzandığım zaman geçirdiğim 
neş'eli saatlar gözlerimin 
önünde bir sinema şiriti gibi 
aydınlanıp, söndükçe gih 
gülüyor, gih mütessir olu
yor ve bazı da Türkanm, 
kıvırcık saçlarrnın dağılıp, 

yOıüoü gölğelendiıdiğini gö
rüyordum. 

Bu son hayal beni, hepi
ainden fazla alikadar edi- , 
yord•. 
Şaziye, :ı.avallı kıı .. Cevad, 

günahkar adam .. Tlfırkln, 
ilrkek bir melek ... 

... .... 
O geceden sonra bet geQe 

sırtıııra fuara gitmemiıtim .. 
Altıncı gece!ıittiğ'im de Sa· 
lamunu ( bir gözü kör ) de
diği Rebekasiyle birlikte gör
düm. 

Salamon Rebekay döner 
dolaba bindirmek istiyor, fa
kat bir tiirlü razı getiremi
yordu. En nihayet: 

- Bana bak Rebeka, dedi. 
Senin yenç olduğunu bilem

·ği şu duner dulabina iç 
korkmadan bin. 

- Adiyo... Sen Rebekayı 
ebtiyar mi sanıyorsun? 

ikisi birden döner dolaba 
bindiler. Dolap yükseldikçe 
Rebeka ve Salamooun yüz· 
leri sararmağa baıladı. 

En tepeye çıktıklarında 

korku bü~Uin sarmıt olac:ak 
ki yukardan aşafııya bağır

mağa başladılar. 
Evvell Salamon şöyle ba· 

ğırdı: 

- Eyyy .. f)ölipci yuzunu 
seveyim dölibini aşaği indir. 
Zara yok paramizin yariıini 
yeri virirsin .. 

Bişey deyil .. . Hani ha· 
oa binen ens n tayyareei 
olmali da!.. 

O radarı ayrıhp, perili e•• 
doğru yürüdliler. 

Salamon karısına ıoruyor· 
du: 

- Pfrili eve da yirelum 
mu? 

- Adiyo, benin bi yozu
mu daha mi körletmak iıte
yo sun? 

Perili eve girmeden yol
larını değiştirip pavyonları 

do!aşznağa başladılar. Bca ele 

biraz istirahat etmek iti• 
akasyalar alta 1azıno1nıaa 

duğruldum. 

(Devamı •ar) 

Seker çuvalları 
hakkında bir 

karar 
--o-

Şeker fabrikalar1nıa teı 

şeker sataşlarında çuval be· 
deli olarak şimdiye kadar 
mfi.ıteriden tahıil etmekte 
oldllkları 35 kuruş yerine 
jilt çuvallaır için 98 kuruı, 
pamuk çuvallar için de .. 
kur Uf faturalara ili Ye Ye 

tahsil edileceği haber ah•
mıştır. 

Boşalan çuvallar miişteri 
taıafından hiç bir işte kul· 
lan1lmadan hemen satıı ya· 
paı fabrikaya iade edil· 

diği takdirde fabrikalar 
ayui bedelle kabul Ye para· 
sın1 miiıteriye ödeyecekler
dir. 

Henüz sevkedilmemit bil· 
tün toz şeker sipariılerinin 
de bu hükme tabi olduitt 
bildirilmektedir. 

Bi1 şeker fabrikalarının 
tesbit ettiği fiyatın çok fe•
kinde piyasaya ıatıldıkların-

Bugftn Ttırkçe Sözlü 

GUNGA DiN 
Selamendan sonra Rebek• 

ı feryada başladı:~ 

dail ve ıeker fİrketi çuval
ları kendi satış fiyatı üze· 

rinden aynen geri Almağı da 

Matinelerden: 11,30-2-4,30-7-9,30 
Perşembe gücıü: n'lt Yuvası - Ah Ne Kadın 

'- :::c: - p 

r ............ " .... IZMIR .................... , 
ı KlZ Ku·· ıtu•• r Lı·sesı· Nihari ı 
ı ER Ki.K Leyli ı 

ı Orta okol ye Lise 11nıfları vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 
ı te.·biye yuva11ıdır. lngiliıae; Frans•zca, Almanca derslerine: 
i t henimiyet 'ferilmiıtir. Leyli 210 niharı 75 lirAdır. Ôç ı 
ı ta;s:sitte alı11ır. Memur çoeuklarından 31ü2de 10, şehit 90- ı 
ı cuklarından ylbtle 40 teazillt yapılır.. ı j ...................................................... 

- Dolapci yoılarim ka

ranlik oldli. Karisinin başi 
için bi:ıi dolabinden çıkar 1 

- · Yozum karanlik oldü 

deroa inanmazlar.. Baksana 
bir yozun ep karanlik. 

Dolap durdu, Salamon ve 
Rebeka indiler. Binenlere 
soruyor• ardı: 

·- Na.. Bayim, siz tayyare 
metebinde okudunuz mu? 

Hayır. . Neden sordu-
nuı? 

kabul ettiğinden dolayı çuval 

fiyatlarına yapılan bu ilive· 
nin şeker fiyatlarına biç bir 

suretle intikal etmemesi ll
zım dır. 

&mel!!!ICSllB&ı EE-W ------ -----Ramazan -27-
sALı 

imsak GDnÔtl• ikindiAkfa• Yataı 
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SAHiFE 4 

Türk Gazetele
ri ne diyorla,-? 

(.._lkın s .. ı~ ~~~---='~ 
(iEffiRHABiiiÜRij YU_~ N-ITAL.tJ~. l~a lar mo- Bü 3 yra· 
a.~ Jı;:tAJLt:::llır;:;t;:I ~ YAN HARBi to lu kuvvet- mımız Devaııı 

-(BıııtarafıBirineiSayfada)- Fakir ve kim- ŞiDDETLENDi lerinden liyi-
sesiz yavrula- --o 

1 
kile istifade 

Ediyor .,ı 
On yedinci cuı11la11'1~,. 

bayramımız şerefine b~ııı•t 
bab saat dokuzda biik ~ 
konağında bir kabul re• f' 

Fakat bu ııartlar arasında 
loıiltereye laer halde zarar 
verellilecek bazı taahhütler 
•e•cut olursa bu hiyanet 
FraD9JZ Yalanına pek baha
lıya mal olmak ibtimftli •ar
dır. 

lofilterenin galebesi Fran· 
ıayı kurtaracaktır. Fran9aya 
btlytlk bir devlet sıfatiyle 
m•vkini iade edecektir. 

Fakat biyanet etmiş, in· 
ıiliz galebesini geciktirerek 
Jillamıuz kan dökmelerine 
meydan açmış bir F ıansanın 
tekrar büyük bir devlet ve 

bir imparatorluk elarak di
riJmesi ihtimali yoktur. 

* ~ . 
T ASVIRI EFKAR: 

Fransa nihauat 
ıuuıtu mu? 

----Vitiden relen haberlerde, 
Mareşal Peten büılumetinin 
Almanya ile yalnız uyuımak 
hatti askeri işbirliği yapma
i• bile karar Yerdiiini bil· 
dirmektedir. 

Bu haber az çok hayreti 
l'e endiıeyi mucip olacak 
mahiyettedir. 

Diier taraftan Almanların 
ıhadiden Fransızlarla uyuı
mıya kalkışmaları, harp va· 
ziyetlerinin her halde çok 
kuYvetli olduğuna delalet 
etmez. Zaten bugünlerde her 
vesile dllştükçe, Almanların 
geçen harpte (Maren) de 
takılıp kaldıklarını, bu harp· 
te de Manııte takılıp kaldık· 
farını söyliyorduk. Böyle ta· 
kılıp kalmaların ise harbı 

•dağıtmaktan, karııtırmaktan 
ve binaenaleyh uzatmaktan 
baıka netice vermediği tec
rilıbe ile sabittir. 

Almanlar bugilne kadar 
kendi vasıtalariyle Manşi 
geçemediler, acaba manen 
Ye maddeten yıkılmış Fran
aanın yardımiyle bu gayele
rine vasıl olacaklarını? Buna 
hiç kimıe kolay kolay ihti· 
mal veremez. 

TAN: 

Almanya f ransa ile ne 
için sulh uaptı? 

z~keriya Sert~ı yazdığı 
makalede diyor ki: 

Ingiliz adalarını istila 
mümkün olmayınca, Akde· 
aize hakim olmak ve lngil
tereyi imparatorluklarında 

vurmak için Fransa ile sulh 
yapmak bir zaruret halini 
almııtır. Bu suJhu diğ•r Av
rupa devletleri ile akdedile· 
cek sulhlar takip edecek ve 
Anupada Nazi hakimiyeti 
albnda yeni bir dtiııya ku· 
r.a ... ıaa tahıdaeakhr. •t· 
•••1••ı• Jaarlti hltmetıl•• 

ra yardımlar Etenler Kahra·ı edemiyorlar 
Mulaterem tliccarlarimu.dan m&DC8 Ç&rpl• k oı• 

Subhi Ergin Ye eıi tarafın- 1 
dan fakir çocuklara sarfedil- şıyor ar. 
mek tizere kurumumuza bu --o--
kerre Yakı olan aakdi yar- Londra (A.A) - Roytuio 
dımlarından dolayı fakir ve diplomatik muhabirinin al· 
kimsesiz yavrular namına dığı malfımatı göre Aroa-
alenen minnettarlıiımur:ın sa- . vudlukta bulunan ltalyan 
yin gazetenizle ilanını rica mikd.ırı 10~11 fırka ile 
ederim. Baıkan bir kaç muavin fırka, bir 

Fikret Soydan zırhlı ve avcı dağcı fırkası 

--•-- ki mecmuen iki yüz bin ki-

Tiitün piyasası 
Tütün piyasasının aıılma

sı biraz geçikeceği tahmin 
edilmektedir. Piyasasın açıl· 

ması için bazırhklar ikmal 
edUmiştir. 

--o--
Parti başka-

nımız 
Parti başkanımız Bay Atif 

inan ıeker bayramı tatilini 
geçirmek üzere perşembe 
günl Aydına ıidecektir. 

Yunan alacak
ları bloka 

edildi 
Nevyork (A.A) - Ameri

ka Gumburreisi B. Ruıvelt 
bütün Yerdiği randevüleri 
ibtal etmiş ve Yunanistan 
hakkanda telefonla mubabe· 
rede bulunmuştur. 

Yunan alacakları 
edilmiştir. 

--o--
bloka 

Dört diktatör 
görüşecek

ler mi? 
Londra (A.A) - Roma

dan alınan haberlere göre 
bir Hitler, Mussolini, Fran
ko, Peten mülakatı mevzuu 
bahistir. lta!yaa sansörü ha· 
sa o ile M ussolinin bu _ seya
hati bııkkında daha fazla 
malt.mat alınmamıştır. ............ .. .......... .. 
Fransa ile sulh yapmağa 
liizum görmesinin iç yllzti 
budur. 

iKDAM: 
* • ti-

"Fransa sulh peşinde, 
mihverde bundan isti. 

fada emelindedir" 
Ortaya bir "Avrüpa tesa

nüdü,, lafı çıktı ; işgal altın
da bulunan Çekoslovakya, 
Polonya, Norveç, Danimarka, 
Hollanda, Belçika, Fransa 
ve Romanya gibi memleket
ler, tazyik altında inlerken 
Avrupa tesantidünden hah· 
setmek için insanın kalemi
ne kaHp ılnı•ri ile ıilln
miı ol•aıı llm• ı•lir. 

kişilik bir kuvvetin bulun
duğu tahmin edilmektedir. 
Bu kuvvetler eskid~nberi 
buralarda bulunmakta idi 
yeniden ArnavudJuğa hiçbir 
takviye kuvveti gönderilme
miştir. 

ileri kısımlarda iaıe ve 
mühimmat stok edilmiştir. 

ilerlemek itin de yol inşaata 
yapılmıştır. 

Bu tabşidata bakılırsa Yu
ğos)avyaoın cenubundan •e
çerek Manastır geçidi, esas
lı tehlike Yanyanın sabile 
muvazi yolana ve Gtirliee
den Filorina tarikiyle Seli
niğe giden yoldur. 

Görüce dağları Yunan 
erazisinin esaslı müdafaası
dır. Elenller gafil avlanma
mıılardır. 

Arnavudluk hududundan 
her zaman bu harekat bek
leniyordu. Buouo için Yu· 
nan bükômeti iki üç.aydan
beri her dürlü tertibatıoı 

almış bulunuyor. Kahra
man Yunan kuvvetleri ltal 
yan kuvvetlerini bir nokta
dan yararak 13 kilometro 
kadar Arnayudluğa ıirmiş· 
terdir. 

~tina (A.A) - ilk bü
yük ltalyan hedefi sanıldı
ğına göre Yunanistan - Ar~ 

navutluk hududundan 160 
kilometre kadar mesafede 
bulunan Selinik limanıdır. 

Fakat öğrenildiğine g6re 
ltalyan hücumlarının eaas 
sıkleti Arnavutluk dağların
dan dışarı giden esas geçi
din ötesinde FJorinaya mil· 
tevecclh bulunmaktadır. 

Florina Selaoikhn 145 
kilometre mesafededir. 

Elen kıtalan bütün bat 
üzerinde şidde.li bir muka
vemet göstermektedir. Bir 
habere göre Yunanlılar bir 
noktada on üç kilometre 
kadar Arnavutluk de.biline 
girerek harbi düşman arazi· 
sine götilrmüşlerdir. 

ltalyanlar her halde Epi· 
rin dailık mıntakası istika
metinde de ikinci bir taz· 
yik yapmaktadırlar. 

ltalyanların Arnavutlukta 
160 bin kadar askeri o~du
ğu tahmin edilmektedir. 
Fakat bunun aaıari elli biai 
.Salıalll t•t•ak iti• lla•l• 
ltulua•alıtaıbr. 

---o--
Londra (A.A) - Yunan 

Arnavutluk hudutlarında 
muharebeler devam etmekteT• 
Yunanlılar mevkileriini azim
le muhafaza etmektedirler. 

Londra ( A.A) - Royteria 
muhabiri bildiriyor: 

Yunan ordusu tamamen 
sef~rber edilmiş olmamakla 
berab~r. çok şiddetli muvaffa
kiyetli bir surette ltalyanlct 
ra karşı kabramaı.ca muka
vem .:t etmekt~ ve ltalyanlarıa 
pek çok güvendikleı i motorlu 

kuvvetlerinin arazininarızı:ıh ve 
ve kayalık olmasından layi
kile istifade edemedikleri 
anlaşılmıştır. 

Londra (A.A) - lıpan
yanın vaziyeti mibYerciler 
tarafından şüpheli bir teras
sut ve nezaret altında bu
lundurulmaktadır. ispanya 
bitaraf kalırsa Amerikanın 
buğday vesair maddelerd~a 
birtok yardımlarını Ye her 
ti\rlii maddi ye maaeYİ mu-
zaheretini temin edeceii 
aksi takdirde yeni dünya
dan çok müşklUita uğraya
cağı a11laşılmak.tadır. 

---
8. Çörçil, 8. 

yapıJmış ve müstah eOJ ti 
ki komutanı ve askerib it 
kan, belediye reiıi 11• k:o 
diye erkAnı, parti et ·ı 1" 
adliye ve •iliiyet, dab~ 11 

1• .f f" :ı 1 '' ına ıye, maara , na ıa, 
1 

veteriner, poatn -ve tel~~ 
ticaret ve ikt sat, io~~or 
gümrük ve vakıflar nıu fi 

lülderi er! a nı , müft6 k•' 
bilumum kurumlar er a 
ve lrnn ~olo!tlar valiınİZ de 
Fua ~ Tuks.al't ziyaret e ld 
rek beyam tebrikatta bll 

muşlardır. . "" 
Saat 10,30 d& CuwburlY' 

roı meydanına gelen va 1 

m".!vki müstahk~m ktJ~:ı 
danı ve partı reısı ıııe.Y 
da bulunan sker, oı:, 
tepli • e halk grupları f 
önlerinden ge,erek b•1:i 
larını kutlamıılar ye b ~f 
lanan çeJeokler AtatlV 
heykeline konulmuştur·. / 

Valimiz tribllnde yetİO~~~ 
dtktao ıonra bando 16t

1Jllt 
marşını çalmış ve buııll e•1 l 

teakip Parti Başkaoı lı' 

Atıf i nan çok veciz '". 
iiğ bir nutuk söylenıiftır~, 

Nutuktan sonra böyli~ ~,I, 
mi geçit başlDmııı kabr• 11r 
ordumuz çok alkıılaPOl1f 

---o---
Metak~asa in- Bitlerle Musf 
giliz milletinin lini Flora s8' 
hayranhğını da y ıidı19' 

bildirdi. Roma (A.A) - ono / 
onse kizde Hitler ve Rib'' ~ 
Floransadan ayrılmışlıı' li 
biraz sonra dn Mus~-~ 
Kont Ciano Romaya t ı' 
ket etmişlerdir. MillA1'' •'' ~ 
saat yirmi dakika de 

--o--
Atina (A.A)-logiliz Baş

vekili bay Çörçil Yunan 
Başvekiline gönderdiği bir 
mesajda ltalyanın sebepsiz 
olarak memleketlerine karşı 
yaptığı tecavüzü nefretle 
anarak demiştir ki : 

"Kahraman Eten milletinin 
göstermiş olduğu ınukaYe
met lngiliz milletinin hay
ranlığını kazanmıştır. 

Size iktidar1mızda bulunan 
her dürlü yardımı hemen 
yapmağa batlayacaf"ız ve bu 
müıterek muharebede kaza· 
nacağımız büyük zaferi de 
paylaşacağız,, 

Baunerin iade edecek. 
ıerı pul bedelleri 
Bayilerin peşin para ile 

alıp vefat, askere ahnmat 
bayilikle birleşmesi kabili 
tecviz olmıyan sanatla işti

gale başlaması, işi terk Ye 
ya başkasına devretmek gi
bi haller yüzünden satnıağa 
imkln bulamadıkları pul ve 
kıymetti evrakların mal sac
dıWarın• aetlallerinia iade 
eclil•esi IHrarlaı•ııhr. 

etmiıtir. 

--o----
Italyan tafi~ ~ 
releri 'Patrıt v 

bom baladıl~ 
Atina (A.A)-Düo ~ 

saat onda befer tay>'''(. ' 
mlırekkep 3 ltalyaD t~ıf ~ 
filosu dalga halinde 

1 
,~ 

şehrini bombala111ıŞ ~o~ 
Adliye Sarayına, A'I' ~t( 
un fabrikasına boıo~11• fD 
müş zarar azdır. ~1~1 &I 
olmak üzere d6rt kışı 
17 kişi yaralanmıştır· 

---o-----
lng"liz doıı9, 
mııısı YunaJJ t 
tana eidi1°1 

~i-
Londra (A.A)-1111 ·••'' 

niz cliz6tamları Yuuıı>J 0ı1 
yardı• etaek latr• 1 
llırlar. 


