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Bulgu matbuatı ve top
~~ lbeselesi., başhğı altında 
ili '-•)'in Cahid Yalç1n yaz
•t iı bir makalede ezciimle 

tor ki: 

~ 
14 

Son günlerde Bulgar 
) tt'buatı gelişi güzel neşri
d 'tl•riy le toprak meselesin-
' Bıılgaristanın tatmin edil-

111'dı'". • • kt d' l Q flbl ıma etme e H er, 
~ •ekil neşriyatla Bulga
'd tı~ hiçbir me~fa~t elde 

1 
~llııyecek tir. Bılalus l om· 

~tl •rı üzerinde şüpheler 
Yt11dıracaktır. 
~ Bız1 neşriyatlaruıda Sai
b·" harbi zamanında kısa 
~1~. llıüddet tllerine düşen 
d' •rne ve havalisini kasde
d'Y0rlarsa bunda Bulgar 
a~•tlırımız çok aldanıyorlar. 
~l •ulbu severiz. Bununla 
r 

1
'•ber milli haklarımız şe· 

~ . te hayıiyetluimiz her 
tla 1ill üstünde bulunmakta
~ "· Bizim milli hudutlarımız 
1\ •t't ıurette çizilmiş bulu· 
'-Yor, Kimseye bir karış 

~.t'l 
~ 1 'Cek toprağımız olma-
tı'İI aibi kiınsenin toprakla
~ llda da gözümiiz yoktur 
) ' ltomıularımızdan biç bir 
'" de almadık. 

- lf11dutlarımız ana vatanı· 
~dır. Milletlerin tarihi hak-
4. llııa hangi tarihte başla· 
~ia teıbit edilemez. Tarihi 
,.~ davası buınn ancak 
1 

hla halledilir. 
VATAN Ve 
l AsvıRI EFKAR 

l V •tanda Ahmet Emin, 
~ laviri Efkarda Velid baş 
ı '•ılarını "lstanbulun kuıtu· 
bf\ltıa., tahsis etmişler ve 
ti! ~Üyük aüoü tebarüz et-

ll:ıışltrdir. 

!AN: 
il. Franko ne için mihvere 
t~bak etmiyor,, başlıklı ya
,6 • ispanyanın senelerce 
bi •en dahili harpten yorğun 
": halde çıktıiını Franko 
lt•~~llletinin bu işte çok 
l llt ile hareket ettiğini ve 
il~ai~te•enin hava ve deniz t,, ltırraiyeti karşısında bir k .. -
1ıeremiyeceğini yazmışta r. 
"'TAMDA: 

~tbidin Daver " Brenner 
lıkılllc:attnda tahminler,. baş · 
k 1 bir yazı yazmış milli· 
,~t~ verilen kararların ne 
r b 11Ru meçhul olmakla be
d~ ~r vaziyet yakında ken-
~! göıterecektir. 
Vl\KIT: 

~Vakitte Aıım Uz etrafı
d ta bakarken başlıklı yazı· 
' dllnya bir kararsızlık 

- .... 

---- ~----
Sahib, Netriyat 
Amiri ve 8q 

Muharriri 
: SIRRI SANLI:~ 

J Jare: /:zmir linci 
B. •okağında --(H. Sesi) Matbaa-

sında hasılm1.Şbr 

Londra ( A.A ) - Ingili% 
istihbarat nazırı diia bir be
yanatta bulunarak demittir 
ki: 

INGILIZ TA YY ARELERI UÇUŞ HALiNDE 

Loodra ( A.A ) - Lon· 
dra matbuat. Petrol kuyu 
larının muhafazası için b;r 
fırka kadar Alman askeri
nin Romanyaya vardığı hak
kında gelen haberleri büyük 
başlıklar altanda neşretmiş

lerdir. 

Dünyaya yeni bir nizanı 
verebifecek yegane kuvYet 
Büyük Beritanya hükdnıeti
dir. Bu nizam tabakknm ve 
kırbaç üzerine değil ıahıa
laJ'ın ve milletlerin hilriyetlera 
üzerine kurulmaktadır. 

Büyük hava 
Muharebeleri 

tekrar baş1adı 
o 

inalltereue hücum eden 
450 Alman tauuare
sindun 28 ı düşürüldü 

Londra (A.A) - Dün sa
bahleyin başlayan hava bil
camları ıaat 17 ye kadar 
devam etmiştir. Bu hücum
lara 450 Alman tayyaresi 
iıtirak etmiş ve beş defa 
hücum eyapmışlar. Bunlar· 
dan yalnız birkaç danesi 
Londraya girmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Londranın cenup ve şar· 
kında müteaddid evlere 
bomba isabet ederek yıkıl-
mışsada ölü ve yaralıların 
az olduğu tahmin edilmek
tedir. Mütemmim mal6mat 
gelmemiş olmakla beraber 
12 dilıman tayyaresi diişll-
rülmllş ve sekiz avcımız 
kcybolmuştur. 

Londra (A.A) - Hollanda 
akınlarında iki düşman iaşe 
gemisine hücum edilmiş ve 
gemilerde atalan mermiler
den bir tayyaremizde &ttş 
çıkmışie de tayyareci cesa
rdini kırmıy.ırak tam isa-
betli hücumlar yapmış ve 
tayyare denize düşmüştür. 

Londra (A.A) ·- Hava ve 
emniyet nezaretlerinin teb· 
Jiği: D.inkü hava muharebe· 
leri hakkında bilahare ha
berler gelmiş Londr. a n iki 
mıntakasında ve cenubunda
ki bir şehire yapılan Alman 
bava hücumlarında evvelce 
bildirildiğinden daha fazla 
olduğu aolaşılmıştır. 

Bir kaç ticaret evleri yı-

kılmıştır. 28 düşman tayya· 
reıi düşilrillmüş ve 12 tay-
yaremiz üslerin dönmemiş
lerdir. 6 pilotumuz sai ola
rak kurtulmuşlardır. 

mıunm uınııı wınııuıumummımımoıımııruımıımmııuımııınm unnn 
içinde gitmektedir. Tarih 
şunu kaydediyor: 

"Dünyayı tehdid ve ona 
hikim olmak istiyenlerin 
hayat ve idareleri biç bir 
zaman uzun s6rmemiştir. 

lngiliz tayyare
leri Berline 
yeniden hü
cumlar yaptı 

--o--
Berlin (A.A) - B. N. D 

ajansı bildiriyor: 
logiliz tayyareleri dün Ber· 

li rl e taarruz etmişlerdir. ln
giHz tayyareleri yangın ve 
infılak bombaları atmışlar. 
Bombalar iki hastahaneden 
başka meskenlere ve müt~
addid yerlere düşerek hasar 
yapmııtır ve müteaddid ölü 
ve yaralı da vardır. Bir düş 
maP. tayyaresi düşüriUmüş

tür. 
Londra (A.A) - Dünkü 

hava muharebelerinde diişü · 
rüleu dllşman tayyarelerinin 
adedi 28 değil 27dir. Bizim 
16 tayyaremiz üslerine•dön· 
memişlerdir. 6 pilotumuz 
sağdır. 

Alınan diğer bir habere 
göre bu askerlerin petrol 
kuyularını muhafaza için de
ğil yeniden tanzim edilecek 
olan yeni Rumen ordusunda 
çahşacaklardır. 

Bükreş (A.A) - Rumen 
başkumandanlığı Rumen or· 
dusunda Alman usul ve ida
resinin tanzimini kabul et
wiştir. Ecnebi kaynaklar· 
dan çıkan haberler kimilen 
asılsızdır. Rumen ordusu 
mihver ordularile açık bir iş 
birliği yapmak fikrindedir. 
Rumen ordusu Alman en
düstrisinden istifade ede
cektir. 

Hollanda açıklarında iaşe 

gemilerine hücum edilmiş 

ve gemilerin şiddetli muka· 
beleıine rağmen Herden li-

manına gitmekte olan 800 
tonluk bir gemiye isabet va
ki olmuştur. Bir kr.ç daki
ka sonra geminin batmış 

olduğu görülmüştür. 

Maskesir: - Aman ne bu hazırlık aıiıim ? 
Maskeli - Avrupaya 1ritmiyecekmiyiz ? 

Zafer kazanıldıktan ıonra 
parçalanmış bir dünyanın 
yeniden kurulması için bir 
ilham olacaktır. 

--o--
SerbestFransız 
r tayyarecileri 
Cebelüttarikte 

Londra (A.A) - Serbeıt 
Fransa umumi karargihın
dan bildiriliyor : 

General Dö Goliin ordu-
suna iltihak etmek Dıere 
ıimali Afrikadan gelmekte 
olan tayyarecilerimiz Cebe
litarık 'a varmışlardır. Bu 
tayyarelerimiı.den aekizi yol
da düşürülmüştür. Şimdi Ka-
bireden aldığımız bir haber· 
de de, şimali Afrikada bir 
tayyaremiz düşürlllmüt ve 
dört mlirettebatınd a biri· 
ıi kurtulmuştur. 

Maskesiz - Yahu, Avrupaya gitmek için aaı maskesi mi takmak IAıım? 
Maskeli - Tabii ne sanıyo11un, Avrupa havaıı yurdumuıun hayaeına benzemiyor ki ... 
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Hayatta muvaffak olmanın 
ıartlarından biri da tanıştı
fıaız ve prezante edildiğiniz 
zatların isimlerini ve töbret
leriai unutmamak ve tekrar 
onunla karşılaştığınız zaman 
adı ve aaniyle ona hitap 
ederek rayet candan ve içli 
ıarUımekle mümkfin oldu
j'uau mitefekkirler ileri sfi 
rllyorlar. 

Bu hareket · muhatip üze
rinde fevkalade tesir icra 
eder ve derhal bir sevgi 
husule gelirmiı. 

Vaktiyle Amerika cumhur 
reiıliğini yapan Jim Farlay, 
bir köy ~ocuğu imiş, babası 
bir hayvan tepmesiyle ölmüş. 
Jim o vakit on yaıında ve 
tahsili de noksan bir çocuk
muf. Bu çocuğun yegane bir 
meziyeti çok mültefit ve 
giler yü~lü ve ayni zamanda 
da bir kerre gördüğü ve 
görüştüğü kimselerin adanı 
hafızasında tutarmış. Herke
adı ve saniyle hitap eder ve 
ıör&ttüjii, temas ettiği kim
selere gayet halisane ve 
candan bitap edermiş. 

Bu çocuk siyasi gruplara 
iltihak etmiş ve son derece 
çahımaıı sayesinde ve elli 
bin kadar tanıdığı dostJarı· 
nın isimlerini tutmak sure· 
tiyle Amerika cumhur reis
Jijine kadar yükselmiştir. 

BUtDa insanlar, kendi ad-
i ariyle hitap edilmekten zevk 

Cluyarlar ve sayliyene karşı 
eyliği gösterirler. işte muaffa
kıyet anahtarlarından biri
dir. 

-Devamı var-

SOVYET 
J"P0N 
Görüşmeleri 
Tokyo (A.A)-Japonyanın 

Moskova sefareti müsteşarı 

gazetecilere beyanatta bu
lunarak Japonya ile Sovyet-

ler arasında cereyuddn müza
kerelerin Molotofun bu mev
.zua dair vaki beyanatı dai· 
resinde ilerlemekte olduğu

np söylemiştir. 

- KİRALll VE SAJl[IK 
i Hastahane karşısında bir 
farafı B•hribaba parkına 
nazar havadar ve ferahlı 
elektrik. su tesisatına malik 
d6rt odalı bir ev kirahktır. 
Seneliği peşin olarak 250 
lirmdır. 
Erlrelr Li•e•i alatı deniy• 

6-1 i,yarı Kenan Türk 

doları ve Arjantin pezosu 32 751ira, rial 7.3970, ruble 25.23 Yandan Emin Sagun Giimii· etmiş ve pipo ile ar•' 
Çek kronu 4.4370, Mısır lira 5.37, Kıbrıs lifası 5.24, Suri- şaneye, Ordudan Atıf er- meğe başladığını g bO 

ye lirası 0.5934, Filistin lirası 5.24, altın sterlin, 10.3489, gündilz Çankırıya, Çankırı- çok Ingilizler Lord~ -
altın Rayşmark 0.5011, aJtın pengö 0.3680. lsviçre frangı dan Atıf Tumoy Mardine, reketinden fevkali ;dl° 
0.2831, itbalitta Rayşmark 50 . .50, ihracatta Rayşmark 50. 75 Bingölden Cemal Soylu Niğ• nun olduklarındaa ~fe 
liradır. deye, Denizliden Rifat Ba· tam 80 bin pipo b 

rot Vana naklen, Ankara mişlerdir. .,, 
merkez hfikftmet tabibi Ki- Sen de ey okuyat~ •' 
zım Liçinalp Hak.kariye, duy da bu garip b• DüNYAôANELER öiUYöii 

Kanunla kam· 
çı cezası 

logiJiz kanunları bazı mile· 
rimlerin kamçı ile tecziye
sine müsaittir. Evvelce kul
lanılan kamçılar altı kayış
lı idiler. Şimdikiler tek ka
yıştı, yanı adi kamçtlar gi
bidir. Kamçı cezası tatbik 
edilmeden evvel miicrim bir 
doktor tarafından muayene 
ile cezaya tahammül edip 
edemiyeceği tesbit edilir. 
Kamçılanmak ameliyesinde 
doktor orada kalır ve mü
dahele etmek, durdurmak 
hakkı vardır. 

-o-

Tek ayakla 
yol gösteren 

rehber 
Cenevrede bulunan, yol, 

rehberlerinin en ustası, tek 
ayaklıdır. Pek gençken bir 
yardan düşmüş ve bir ayağı 
kmlmıştır. Böyle olduğu hal
de bugün de gene en usta 
rehber odur. Ve seyyahlar 
bütün rehberlerden ziyade 
onunla yola çıkmayı tercih 
ederler. 

-o-

Yüz yaşını ee
çenlerin ekse

risi kadın· 
lardandır. 

Son on sene zarfında A
merikada tesbit edilen 691 
tane yüz yaıını mütecaviz 
insanların, 504 dü, yüzde 
hesabile de 73 ü, kadındı. 

Yüz kilodan 
ağı,- köpekler 

-o-

Ağırhkları yOz kiloyu te· 
ca vilz eden köpeklere Sen 
Bunar cinsi arasında tesa
düf edilmiştir. Bunların hep· 
si müseccel oldukları için 
isimleri ve yaşadıklan tarih
lerle kaç kilo geldikleri de 
yazılıdır. Gene sıkleti yüz 
kiloyu geçen Sen Bernar 
köpeklerinden biri namına 
Paristeki Asmieres köpek 
mezarlığı kapısında bir abi· 
dede şu kitabe vardır; 

"Kırk insanı kurtaran bu 
köpek, kırk birincisi tara· 
fından öldüriılmüştür.,. 

--o--

Zürafelerde 
boğaz hastalığı 

-.v-

Hayvanlar arasında boğaz 
hastalığı çeken yegane hay
van zürafedir. Bu y8zden 
Avrupa hayvanat bahçele
rinde bulunan zürafelerin 
boyunları bava soğuduğu za· 
man mubafiıları tarafından, 

kalın bezlerle sarılır. Ve 
böylece onların boğaz haı· 

talığına tutulmalarının önü 

alınır. Eğer muhafızlar dik* 
kat etmezler, vaktinde züra· 
felerin boyunlarını ıarmaz
larsa zürafelerin boğazların-
da iltihap peyda olur. Zü
rafenin boğaz hastalığı çok 
geç ve güç tedavi edilmek 
tedir. ÇOnkü çok uzun bo 

Mudurnu hükümet tabibi 
Naci Tuna terfian Bingöl veye: 
sıhhat ve içtimai muavenet 
mildürlüklerine tayin edil
mişlerdir. 

FAYDALI BiLGiLER 

Klrk mantolar ve fötr 
şapkalar nasıl 
tumızıanir? 
-o--

Kürk manto ve yakaları, 
fötr şapkaları sıcak kepek 
gayet iyi temizler. 

Bir sahan içersina konu
lan kepeği fırında, yahut au 
kaynıyan bir tencere ilzerin· 
de ısıttıktan sonra temizle· 
necek kürkü masa üzerine 
yaymalı, üzerine sıcak kepe
ği bolca bırakmalı. Sonra 
ipe asarak ince kamışla döv-
meli ve nihayet tüyleri ters 
olarak güzelce f11çalamah. 
Şapkaluı ise sıcak kepekle 
örtmeli. Bir miiddet sonra 
silkmeli ve fırçalamalı. Kir
ler himilen çıkar. 

ister GOi, lstır 
Otuz bili 
Boşanma 

Davası _,__....,,,,. fC 

Paris ıelll'inia •I~ -~ 
t•nma sahası oldu~•bl 
dur. Bu şehir pıY1 

--o--

Elli uılda dokunan 

arasında davalarıoı0 b~ 
ğu ile maruftur. ~· rı
lerde görülen da•• ~ o 
ziyadesi karı koc• ~ ~ 
Iılann işidir. Nitak•~d~ 
sene Pariıte taoı ~ tlf· 
talik kara11 veril011f 01 

Bu hesapça Pariste ! 
ailelerin yüzde otaıS:, 
taraftandır. Fakat "d 
yalımki bunların çole 
rikalı ve diğer dl b 
tabaalarıdır. çnaakil ;ol 
dan karısından f0Y',i,ı 
casından bıkanlar r~, 
lerek Franıanııı d'e'~ 
kanununun mOs•'ıet· 
istifade etmekte~ f 

halı Kısıı• maıtiıar 1 

· albisaıı~, , PileYnede bir kadın, 22 
yaşındayken dokumağa baş
ladığı bir halıyı 72 yaşında 
bitirmiştir. Bu halayı elile 
tam elli senede dokumuş 
oluyor. 

Bu iş bir şaheserdir. 54 
metre murabbaı büyüklüğlln

dedir. En ince yünden ve en 
güzel, en sabit renklerden 
dokunmuştur. Fakat kadın 

balının değerini bulamayınca 
satmamıı ve öldükten sonra 
Sofya milli muzesine konma-

Bu sene Avrup• j 
kan mantolar çok 1~ J 

dir. Siyah astr•"'r ~ 
ziyade tercih edili1° ~~ 
kan mantolar m bli1dıf· 
yakası bulunmaktl at' 

Diğer taraftan Jı ~b~ 
rına aid örme yil.O ı1t1 
de çok rağbettedıt• ~ 
ve Fransanın bit ç~f 
rinde kış sporları 11,ıe' 1 
tır. Örme ytln •lb ~ 
birlerde de sab•ı.J' ğazı iyi etmek insan boğazı · · t• 

Geriye kalan erkekler, an- sına vasıyet etmış ır. giyiliyor. ..ı · 
iltihab1D1 tedavi etmek ka· .-;.ı 

cak yüzde 27 i buluyordu d k l d •'td' ............ ...... . .................. .......... .to6 1e1' 
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~~lrfıyakada Alaybeyi ve 
~ dtiken tramvaylarının kal· 
~ rılınası dolayısiyle bu tara 
~oturan vatandaşlarımızdan 

111 
tıları evlerine gidip gel-

' •k İçin zorluk çektiklerini 
4\k1tın. bu vaıiyetin bir kat 
~ • ıorlaşacağını söylüyor· 

t, 

,~lb.aua orta okula devam 
tt •n çocuklann yağmurlu 
'd •lerde bu yolu nasıl kat 
d~c~lderi şimdiden velılerce 

111 
,~nülmekte ve endişe edil-

'lltedir. 

0• '4&11ıkonse bu tarafa da 

11
1
' otobnı i,letilmesi isteni-

Yor, , 

fi-ıt-- --ı<-2111 --J ın Sesi :::.~rr ı -------------ı;·;;;;;k;·· 
roman 

-·-
• ilk tefrika roman 1719 
-~1leıinin 7 inci ilkteşrin gll
~ InıHterede çıkan "Laodan 
~ıt., ı zetesinde intişara 
lattlaauştır. Bu tefrika Ru
~ Krezoe romanıydı. 

DiKKAT 
~ar Bauramı Geldi 

j)
1 

•r bayramı münasebetile 

16~•rbaşı Safa gazinosu bü • 
So.. fedarkirhklarla ac;ıldı. 
'-l hlc ıu başlarında yeşil çi-

l 'il v v ar e nar ayva agaç-
~it 1 altında eğlenceli va
te Rtçirmek ve kışlık nar 
et 'Yva ihtiyaçlarınızı temin 
~.~ele için Pınarbaşı Safa t-:11osuna koşmalı munta· 

servis ucuz fiat 

1-t KOŞ GÖR 
llau - • f 1 ~,b İı z~y~ et er ehven fiatla 

led· Q edılır. Her zaaıan be-
Ot ~en.in garaj santralından 
~er hareket etmektedir. 

~ . t~ . çeşit, uygun fiyıt, 
'::ıt• katıkısız ve iyi mal.• l' . 11•eriıte saygı, doğruluk 

111•n. Tele/on :3882 30-1 

(Halkın Saal) 

INGILIZ AVCI GEMiLERiNDEN BIRI .......................................... ~ ........ .. 
Ş A K A L . A R ............ _ ...................... ............. -..... . 

Nasrettın ho- Motörün 
canın fesi Uykusu 

Bir gün Konyaya inen Is Otomobil tam yokuşun 
tanbullulara bir köylü bazı yarısnıa gelince bir iki defa 
antikalar sürerkek, heybe- sendeledi. Müşteri şoföre : 
sinden çıkardığı eski bir -Motörden guip bir ses 
feai göstermiş : çıkıyor, horluyor gibi... 

-Bu Nasrettin hocanın Dedi. Şoför direksiyonu 
fesidir. Dedemden bize mi- bıraktı ve ceyap verdi: 
ras kaldı ; -Oyududa ondan 1 

Deyince lıtanbullulardan 
biri gülmüş : 

- Peki kmma dayı, Nas
reddin hocanın zamanında 
fesı yoktu ki... Eğer hocil 
merhum, zamanından iki 

--o--
Büyük 
Masraflar 
Bay Naci otelciye itiraz 

yüz sene sonra yaşasaydı etti : 
belki fes giyerdi. 

Köylü hemen düzeltmiş : 
1 işte iyi ya hemşehrim, 

eğer hoca iki yüz ıene son
ra yaşasaydı aıiyeceği fes 
bu fes olacaktı. 

-o-

Terbiye dersi 
Bir baba, küçük 

ötedenberi verdiği 

derslerinin tesirini 
için sordu : 

oğluna 

terbiye 
tecrllbe 

Oğlum, tramvayda bir yer 
bulmuş otururken içeriye ih
tiyar bir kadın girerse ne 
yaparsın? 

- Uyuyor ıibi yaparım. 

,,Ege Aile Evi'' 
lzmirde senelerden beri 

otelcilik hayatında elde etti
ğim tecrilbe ve kazandığım 
emniyet ve itimıd beni 
Kemeralbnda Şamlı soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika· 

: ten temiz •e nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer açmağa sevk 
etmiştir. ( EGE AiLE EVi) 
bilha~ı~ talebeler için çok 
mOsaıttır. MOıteciri 

12-11 Feyzi Yardımcılar 

-Bu odanın geceliği iki 
lira ha ! Çok değil mi? 

Otelci omuzlarını silkti : 
-Siz Istanbulun ne kadar 

pahalı olduğunu bilmiyorsu
nuz galiba ... Bu odayı her 
ay sildirip süpürüyoruz, iki 
üç ayda bir çarşafları de
ğiştiriyoruz. Bunlar masraf
tır bayım ... 

--o--
Rahat Uiruna 

Londra fabrikatörlerinden 
birinin, Sovyet Rusyada bir 
işi var. Bu iıia de derb~I 
halli IAıım. Nı yapmalı? .. 

So•yet Ruıyaya ıitmeli, 
diyecekıiniı. 

Hayır, lnıiliı fabrikatör 
bu uhmete katlanmamış, 
koltuiuoa aömiılmiiş, tolo
f onu açmış.. On dört saat 
konuşmuş. 

Bu muhavere için ne ka
dar para vermiş dersiniz? .. 
Her halde tayyare ile Sov
yet Rusyaya gitmiı olsaydı, 
kendine bu seyahat t elefon 
muhaberesinden çok daha 
ucuza mal olacaktı. 

Fakat o rahatı utruna pa
rayı Yermiı! .• 

Doktorun 
Dediğini 
Yapıyormuş ! 
Hasta-(Karyolasını şid

detle sarsan hizmetçi kızına) 
ne yapıyorsun kız, beni öl
dürecek misin? 

Hizmetçi-Doktor ( ilicı 
vermeden evvel iyice salla) 
dedi ya .. 

--o---
Reklam 

Gazetelerae en çok ismi 
geçen aktris, Amerika ak
trislerinden Katarin Kornel
dir. Sebebi Amerika gaze
teleri bu artisten bahsettik- 1 
leri zaman ismini Katerin -ıl 
diye yazıyorlar. Aktrisin 
maneceri de, hemen gazete
lere "dercediloıesi ricasile 
b. " 
ır tavzih yolluyor. 
Ba tavzih aşağı yukarı bir 

"din tarihi,, hülisası dır. A
merika gazeteci er'niı bu 
tavzihler hoşuna gittiği için 
dercediyorlar. Maksad da 
hasıl oluyor : Mis Kı. terin 
Kornelden bahsediliyor!... 

Heceleme 
Annesi küçük Nihadın 

okumasını imtihan ehuek 
iıtiyordu. Çerııdan ıt.ç"rken 
ekmek aldıkları fırını öst&.n
doki "Fır1n 11 yazısını göster
di : 

-Nihat, oku bakayım ıu 
yazıyı, ne yazıyor ? 

Nihat heceler gibi yupa
ra 1i teher teker : 

-Ek, .. mek ... ci... dedi. 

Dokter Öperatlr 

Dahi Öke 
iZM.IR ASKERi HASTANESi 
KULAK, BURUN ve BOGAZ 

HAS TALIKLARI MÜSEHASSISI 
ikinci Beyler ıokatı No. (80) 
Haatalarını h.er gün ötleden 
Hnra kalııul -ye tedavi eder. 

O senem ve basit düıün· 
celi kaba herif, bu hareket
le bir takım seçiyesiz ve 
bazı ahlaksız kadınlar gibi 
beni de elmas veya altınla 
olacak huly1Sına düşerek bu 
pek çirkin ve işkencesine 

·olan hareketi yaptı, artık 

her ,eyi unuttum. 
O dakikada belki şuuru

ma da hakim değildim. Ya
vaş, yavaş ilerledim, kana
penin yanına doğru yakla
şırken, budala iıık dalla 
ziyade yılışarak ellerini uzat· 
tı ve kırk yıllık aşınası veya 
mahremi imişim gibi beni 
kucaklamak baıırlıgnıda 
bulundu. 

Şöyle tepeden tırnağa ka
dar bu çok cür'etkir adamı 
süzdftm. O, hili aptal tebes
sümlerile bana koyu, koyu 
bakıyordu. 

Önce herifin sağ elinde 
bulunan ve kapağı açık du
ran elmas bilezik kutusunu 
sür'atle elinden kaptım ve 
kafasına hızla çarptım, hü
cumuna mnkabelede bulun
mak için birkaç adım geri 
çekildim ve bir sandalyayı 
siper aldım. 

Herif bilezik mahfazasını 
kafasına yeyince zaten ~u
hoş olduğundan sırt ültil 
arkasına küt diye denildi, 
kanapenin kolunu parçaladı 
ve yere düştü. Bu gürOltiiyl 
duyan sadık hizmet9im Ay
şe kadın hemen aşağıdan 
koşa, koşa geldi ve odaya 
girdi, hayretle bir bana, bir 
de kanape üzerinde ıırbn· 
dan kafasının acııından 
gözleri yataklarından fırla
mış olan bu şık miıafire 
bakb ve sordu: 

- Hanım ne oldu. Bey 
mi düştü? dedi. 

Ben kadıncağıza: 
"Haydi Ayşe hanım ab 

dışarıya çıkın, birşey yok 
dedim ve savdum. 

Herif doğruldu, bana dik, 
dik baktı. işin rezalete va
ucağını anlayarak işi piş
~ inliğe döktü, başını bir 
elile tutarak acı, acı ~ güld11 
ve şu sözleri mırıldar ıilti 
ağzından dökülmeie bış
ladı: 

- Hacım efendi biraz da
ha gayret etseydiniz, kafa
mı oı tascn an ikiye bale -
cektiniz. Sizi kızdıracak te 

bu derece h!ddete sevkede
cek bir muamelede bulun
duğumu zanetmiyorum. 

(Devamı var) 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Ha.tanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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IHalk doktoru-1 ~ ŞEHiR HABERLERi ! 
lnun öğütleri: 51 1.~ ~a:•as•.s ~.1 
•• ---o-- •• Yeni maarif 

Milli Piyango r m iriHA~ 
ORUÇ DEYİP 

1 

GEÇIİYELIM 
-4-

lrade•iae bakim olamıya
rak doktorların tavsiyeleri
ne kalaklaranı bkayan, bir 
rinde bir kaç pake.t •İgara 
içen, aklıDa geldiği •aatta 
canının iatediği ağır yemek
leri yuvarlamaktan çekinmi
yen ve nihayet her akıam 
29 lak veya 49 luk rakıaını 
tavalı, tuzlu, ıirkeli meze
lerle yutarak mide ve bar
aaklannı tahrip ile beraber 
alkolizm bellıınada dev 
adımlarla koıan bir çok 
vatandaılar tanıyoruzki bir 
ay ramazanda ıuurlu ve sıh
hi tartlara uygun bir oruç 
ve rejim sayesinde midele
nni dBzeJtmeğe, iradelerini 
kuvvetlendirmeğe muvaffak 
olmaılardır. 

Halkımız ıuau anlamalıdır 
ki, boğazdan geçen, mideye 
indirilen fazla miktarda her 
yemekten vncuda~ bir fayda 
ıelmiyeceği gibi bu fazla 
rıda, kaldıracağı ağırhktAD 
fazla ytlk alan bir insanı, bir 
bayvaaı, hattl bir kamyon 
ve ıemiyi ezebilir, devirebi
lir, batırabilir. 

Blıbntu, ezip, devirip ba
brmasa bile insan ve hay
vanların kalb ve ciğerlerini, 
kamyon ve ıemilerin yay ve 
makineleri ai tedavi ve tamiri 
ı&ç bir hale sokar. 

L&zumundan fazla, ölçn
stız koıanlar zehirlenmeğe 

mahkim oldukları iibi hız
medemiyecek kadar yemek 
ve me,rubat ile dolduralan 
mideler de yavaı yavaı ze
hirli sular ve zehirli gazlar 
fabrikaıı halını alır. 

Bir kerre acıkmadan, iıtah 
il.asıl olmadD n, Jıtekıi& 
ve zoraki yenen yemek mi· 
deye ve kalbe batırılan iki 
hançerden baıka bir ıey 

deiildir. 
Hele yemeklerin lezzetini 

fazla tuz, biber ve baharat 
ıibi esasen mız11 maddelerle 
dejil, temiz ve açık havada 
aıhbi ge%intiler ve daima 
acıkma;ı kolaylaştırmak va · 
aıtalarla yani az ve munta
zam yemekle arthrmalıyız. 

Halk Doktoru 

-Devam t.decek-

müdürü 
lımir Maarif müdürlüğüne 

tayin edilen Konya maarif 
müdürll bay Halit Ziya Kal
kancı dünden itibaren yeni 
vazifesine baılamışlır. 

--o·--
Borsa 
Haberleri 

Dün Qzilm 10-~5, ıncır 
8· 18 kuruı arasında muame
le gCSrillmBı ve satış yapıl
mııtır. 

Oı&m ve incirin biraz da
ha ytlkaeleceii söylenmek
tedir. 

--o,--
Çok Çirkin bir 

hadise 
Işıklar köyünde oturan 19 

yaşında Kemal adında bir 
genç. ayni köyden elli ya
şında Ba. Zebranın evine 
geceleyin pencereden gire· 
rek kadının ağzını tıkamış 

ve zorla taarruzda bulunmak 
istemiıtir. Kadın mütecavi
zi elinden kurtularek istim· 
dat etmiı. Kemal kaçmıştır. 
Bilibere tutulmuştur. .................................................... 
KALE 
LiMANINDA 

--------DON ADANADA ÇEKiLDi 
Adana (Hususi) - Piyango dün ıebrimi:ıde çekilmiş 

ve numaraları bildiriyorum. 

60,000 Lira 
8756 No.ya 
20,000 Lira 
92764 No.ya 

10,000 Lira 
9029 90557 

NUMARALARA 

S,000 Lira 
168538 98864 23,49 14201 

2000 LiRA 
19414 32030 48394 76307 
77704 94904 148557 189398 

1 
80365 81321 82543 84158 
&7516 88796 90286 91087 

1 94685 97471 103409 109843 
111687 113980 114192 116786 
117259 120317 122059 122124 
124902 128852 129222 137555 
14054S 144863 144932 145522 
146709 147706 149207 154428 
158209 161610 161853 164239 
1'4574 174283 178354 181377 
182777 186478 189210 191966 
192893 194513 194581 198337 
197809 

100 LiRA KAZANANLAR 

031 le nihayet bulan 200 
bilet 100 lira, 361 le niha
yet bulan 200 bilet te 100 
lira kazanmıılard11. 

BiN LiRA KAZANANLAR 10, S, 4 LiRA KAZANANLAR 

3672 3977 9278 10497 86 He nihayet bulan 2QOO 
14990 16560 17788 20798 bilet on lira, 00 ile nihayet 
27910 35684 39460 42358 bulan 2QOO bilet on lira, 
42735 44808 47620 55755 O ile nihayet bulan 20000 
55884 61246 62604 63395 bilet 5 lira, 1 ile nihayet 
66889 76054 67745 74257 bulan 20000 bilet 4 lira ka-
75998 77610 78637 79825 zaamışlardır. 

-----···-----
Belediye Reisimizin Tasviri 
Efkar aleyhine açtığı dava 

l.ata ••• .-.ı 
Bayraklıda 

hırsızlı" 
--o__.,-

Bayrah Bora0'' 

sinde Süleyın•D 
1 

F etbi oflu Halidi• 
rerek iki takıııt dl 
elbiıesiJe bir oıae,. 
75 lira pkra11oı .. 
kiyet edilmit •• 1 

kalanarak tabkikıt• 
mııtır. -----8 ir bir l erİll, 
çak çek 

Keçeciler Hali 
1111ada Abdullah 
batı Ahmet •• 
otlu Mehmet it 
den birbirlerine bl 
bir ettiklerinde• 
mıılardir. -----Ot om o bil 
Çarptı 
Keçeciler ln6al el 

ı.J• de Abdulkadir oır b' 
idaresindeki otolll0 

oğlu 22 yaılnd• 
çarptırarak yarala 
sebebiyet v"rdiiiad 
lanmııtır. 

bugün devam edildi Japonya 
içi bo~ba ve Suçlulara lıtanbÜI ceza mahkemesince tabii- ciye na 
cephanedoluSO ğat . uapıldığı halde gelmedl.klerinden be~ 
mavona bom- ıhzarlarına karavrera·ım'ı·~rolıdlmu}ultalnrıaıııdı. •a~1:~~:p~~~~!.;i. 11T aıviri Efkir" gazetesi- ... • 

balandı nin l:ımir belediyesiyle bele- Milddeiumumi muavini 8. nazırı Maaoka •1 

( ) diye reisi Dr. Behçet Uz'a Etem Tüfekcioalu dava nutukta tlçler Londra A.A - lngiliz • 
neıren hakaret davaıı buaüo hem belediye reiıininin ıah- uıı Japunyanıa hava kuvvetlerinin maaş ve • 

ıimal denizleri sahillerine ailbableyin saat 10,5 de l:ı- aıaa ve hem de belediyenin mek olmadı;uu ~ 
karı• dnn ıafakla baılaya- mir birinci asliye ceza mah- t•hıiyeti maneviyesine baka- ıöyle de•am etlll bit 

k b w 1 d k d d Üçler pakti bl~ ra ugnn öge en sonraya emesin e evam edilmiıtir. ret ye sövme dava11 olduiu 
kadar devam etmiıtir. Davacı mevkiinde: Belediye b ld b 1 d" b • . Sovyetlere tem•• 

H "t' f "d' e· a e e e ıye ıa ııyeta ma- bı"r noktaıı yokt&1'• ava şeraı ı ena ı ı. ır h k k · ı · · d B S b · 
u u 11 erı mil ürü · a rı neviyesiae tecavilz cihetinden J• 

bombardıman tayyaresi bu Savcı ve Nuri Sıtkı hazır nizmin Çin ve 1 ... 
b h K 1 ki k noksan açıldığı anlaııldıgw ın- b" b" bP.,. sa a • eye ya •ıara bulunuyorlardı. Maznunlardan ıç ır zaman 

hücuma başlamıştır. Büyük dan bu noksan ikmal edil- kt biç biri mahkemey" gelme- yaca ır. 
Çapta bombalar, dolu bir mek il:ıere doıyaoın mnddei o 1 kt •1 mi•ti. lstanbulda ifadesi alı- ç er pa ı ı 
bal de bulu o an elli mavuna- -s ·ı· w t d" · k • d k' b 1 ti•' nacak muharrir ve aazele umumı ıge ev nne aıar tlzerın e ı a a 
Ya düşerek infılik etmiştir. • ı · · · d" hk k 
Bir bomba rıhbma düşmüş-

sahibinin Istaobul mahkeme- veri mcsıoı ııte ı ma eme ca hr. 

tür. Diğer bir bomba da since davd edilmelerin rağ- talep veçhile dosyanın mild- japoayanıa iki 8' 

dalga kırana isabet etmiş- men mahkey~ a-itmemelerin· dei umumiliğe levdiine ve dea birisi JapoaJ• 

t . den ifadeleıiniue henüz alnı· digv er hususat ve icababa n&fuıunu nasıl ır. 

mamış ve ihzarJarına karar bilahare ifaaına karar verildi. 1 
Diğeri de D ~ 

Amerika - Sov- r-ELHAMRA ·siıiiiSiioA·~ 
ti B• ı· v. ı ı 

Amerikadan dua 0 

1eaini nasal yükselt 

lnıiltere Atlaı d 
ki adalarda bul• .. 

ye er lr 121 ı BugUn matinelerden itibaren i •• •• ) • ı 1940141 Sinema meniminin ilk haftası şerefine senenin 

istatistik Umum goruşme erı ı ~Ik :ürkçe sözlü filmi •• • ı 

do 10--0 O f r r tekrar başladı i Pompeının Son Gunlerı i 
Amerikaya kira lf 
Amerikan - InıiJI' 
ilndedir. 

il r 1 n n aa IUB 1 Vaşini'ton (A.A)-Royter ı Oa binlerce figüran-Dünyanın en sefih ıebri- Lavlar al- ı 
--o-- bildiriyor : ı tında mahvolan muaızam bir medeniyet. Proğrama illve ı 

lıtatiıtik umum müdürlü- Uzak şarktaki vaziyet do· ı olarak- Amerikadan yeni gelen tabii renkli en yeni Soa- ı 
il memleketimizde ilk defa layisile Vaşingtonda bByük ı bahar Modası filmi. Fokı Jurnal'da- en ıon ve mtlbim ı 
olarak radyo aboneleri nze- bir diplomatik faaliyeti gö- ı haberler. ı 
rine bir iıtati.tik anketi rlllmektedir. Sovyetler btı- ı Seanslar her glln 2- 3.30 -5 30 -7.30 ·9.30 cumarte•i ve ı 
Japmıya karar vermiıtir. U- yük elçiıi hariciye naur ı pa~ar günleri 11.30 da baılar. • . ı 
mam miidllrlük 1940 yahna muavinini zıyaret ederek ı Dıkkat - Haftanın bütlln günlerınde ılk baılama ae- ı 
ait cep yıllığını bazırlamıı anide görüımelere tekrar ı ilDsları UCUZ HALK MATlNELERIDIR. Fi. 20- 25- 30 C 
•• L--brmaya baılamııtır. b 1 t .._.,. • • • ............... • • • • •• •• ••~ ,, Ull9 aı amıı ır. .. """' , ~--~ _ :ıı::rr;..aıı ::55F r-a . ~ ., 

-~ 

Simali 
Afrikad• 
--~ 

Kahire ( A.A ) "' 
kararl'lbı umulD 
diriliyor: D&n b~~. 
kalar ıalria ıeçllllr 


