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~VE AÇIK 

lllgaristanda 
ti ıl ve mantik 
d· <dehe çala-, 
t epk mı? , 
ı --o--

'9arıar-bilhassa kom-
~''-rlle iyi geçinmek 

te' ~'•inde pek çok şey · 
"' kazanablllrler .. . 

f o--

ot' h. u sabah radyolarımı
tl q Zln (Tas) ajansından 
o• ta len verdiği habere bakı
•' k~ bu haber kuvvetli bir 

•ide teyit eders~ Bulgd· 
•ııda akıl ve mıu:ıtıkın 

t tiblü sergüıett hevesi 
•e\\'dalarınn galebe çal
~ İstidadını gösterec<t ği-
11lanrnak mümkün ola
tır, Eauen daba dllo bu 
ele hakkında yazdığımız 
k tlıakalede Bulgarların 
\ll, ihtiyatlı ve sulh 

~t'll siya selleri ile elde et
tti menfaatleri hatırlat-

t~\'e bu politikadan ayrıl· 
tı tı takdirde kazamlan
~ kaybedilm ı:leri ihtimal 
11llkAaıoıo m ?vcut oldu-
~~ da ima etmiştik. 

11iii ı ise radyomuıun 
• digi h2bere bakılırsa 

~illr parlimentosu, kral 
•itıı Berlin seyahati hak
~- nıes'ul ricalden bazı 
11b izahat istemekte ve 

, ~ibi meselelerde tarihi 
ıı ll~ıyetleri yüldetenJerio, 
~tın fikir, mütal~a ve 
.'1 ııı evvelce almak mec· 
Yetinde bulunduklarını 

l etmektedir. 

'• ajansından naklen 
tdilen bu haberlerde 
'" mebus ve politikacı

'~ 'raıında Sovyet Rus· 
'" tarihi dostluk •e yar-
1trına pek büyük kıy· 
\'erenler bulunduğu ve 

t'riatanı tehlikeli mace· 
te. sevketmek istiyenle· 
l)ek çok olmadığı da 
~~dilınektedir. 
ı~ ~lldaa başk• Türkiyeoin 
'' b•ğlı bulunmadığı ve 
~'''l•rın ahlabilt cel:lı::ri 
\,~llbgi bir mau:euoıo 
ı 1Yenia tehdid ve müdA· 
~İQj davet edebilec eği 

~~~Yrıca tebarüz ettirilmek-
it, 

t~~~1laa Bulgaristanda sulh 
~\' 1 

sulhperver Sovyet 
~~ h doıtluğu ve her şeye 
~. it lr 1 1 . . . " omşu ar a ıyı geçın-

\~ '1Yaseti sayesinde daha 
\ •~Yler kazanılacağı zib· 
\tliııiu hikim olmağa baş
\ •aı sulb dostlarının 
~. ~''-11iyetle karşılaşacağı 

tteket olta gerektir. 
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Edirne - Edirnenin 18 nci kurtuluş yıldönümü dün bü~. 
yük tezahüratla kutlanmtştır. 

Merasime İ!~tikJil marşiyle br.şlanmış, günün büyük öne
mini belirten Gutuklar ind olunmuştur. 

Bu arada Şevki Oıgaç isminde blr genç söyle söylemiş
tir. 

"- Bu toprak Türkün etinden ve kemiğinden müteşek-

HALKIN SESi MATBAASINDA BASILMIŞTIR 

Genera Dogo- Türk Gazetele
iun bütün Fra_ ı- ri ne d 4 yorlar? 
sızlara ateşin ---o--

ULUS: 

~!~ .. !~~~b~~!a- I Birbirini tamamııuan 
nın hür Fransızlaıa ilt .hak ! tedbirler 
etmiş müstemlekelerinden 
Londraya avdd eden gt:nc
ral Dögol bir bitabesınde 
demiştir ki: 

"Fransada silahtan tecrid 
ı edilen iki milyon Frac11z 

gencir.in ve Fransız dorıan

masınan vaziyeti ve idam 
ediien üniveuite talebt>Jc:ri-
ı. in feci akibeti bütün F tan
sada mukaddes bfr hiddeti 
ilaveJemektedir. 

Hür Fransız tayyarecileri· 
:ı:ıi~ı kazandığa parlak zaferler 
karşısında silahlarını düımao

lauoa teslim edenler aleyhine , 
Jandrakıo Danlonun ve Ka- \ 
lemensonun maneviyatından 
ilham alarak bu mukaddes 
hiddeti biraz elden 
bırakmayalım.,. 

Amerikanın 
lngiltereye 
yapmakta ol-
uğu yadım 

a nda 
Nevyofk (A.A) - Bütün 

Amerikad 1 Amerikanın miili 
müd:ifaasHn ihmal etmek 
bahasrna da olsa Ingiltereye 
yapılan yardımın daha pek 
çok fazla olması cereyant 
ateşlenmektedir. 

-o-

Falih R fkı Atay : 

Türkiyeoin harbe sürOk
leomemesi için, bütün sü
rükleyici tazyiklere karşı 

tamamen mücehhez buluna· 
cağız ve şunu d aima hatırda 
tutacağız ki bir memleketi 
haibe sürükliyen başlıca 
amil, milli müd&f aa hususun
daki maddi manevi ziiflar
dır. 

Ne askeri ne de milli 
cephede, herhangi bir teca· 
vüz suykastinin vurabileceği 
biç bir gedik bırekameyız, 
Bu yalaız, eğer istemediği· 
miz harp biz.i bulur çatarsa 
onu mutlaka kazanmak için 
değil, sulhu korumak ve 
devam ettirmek için de tek 
şarttır. 

, .. 
jf 41 

YENi SABAH: 

Macaristan ve 
Romanua 

Hüseyin Cahid Yalçlil yaz
dığı bir ın kalede diyor ki: 

Bir kaç gün evvel Maca
ristan, şimdi de Romanya 
mabud üçler misakına imza
larını koydular. Yalnız bir 
fark ile ki Macaristanan ilti· 
bakı şa'şaalı bir mh~ansen 
ile vukua geldiği halde Ro· 
manyanınkioin etrafında o 
kadar ıeklam yapılmağa 10.· 

Bu siyaset taraftarları ln
giltere muzaffer olursa Ame• 
rik.amn tayyare göııdermeğe 
ihtiyacı kalmıyacaklır kana
atini ileri sürmektedirler. 

zum görülmedi. 
- Devamı 4ncü sahifede -

kil bir toprakbr. Bu şehidler Türkün kanile !ulanmışhr. Biz 
Atatürkün örsünde döğülmüş, Milli Şef loöoüoün emrinde 
çekilmiş kıhçlarız.,. 

-'"""''"'-'"'-"-"""'" .".....,__- ~"---""~ ~~"" .......... "'""'"'""""'"'""'"'""'"''"'-........ Işıklar söndükten sonra da ••• · 
Italyanlar El- Draç limanın- · _, 
basanı tahliye daki eemiler 

ettiler tahrip edildi 
---o---

Düımanın 
imha 

4 fırkası 
Bdlldi 

--o---
Atina (A.A) - Cephe

den alınan haberlere göre 
atkerlerimizGöric:eyi bir taraf-

tan tahkim ve takviye et 
mekle meşgul olurken ltal

yan)ar da barınamıyaca kla
rını anladıkları için Elbasa· 
nı tahliyeye başlamışlardır. 

Yunan kuvvetini ltalyanla
rın bozgun halde firar eden 
4 fırkasını lama men imha 
etmitlerdir. 

lngiliı tayyareleri tepede· 
len civaroıdaki ltalyaalarıa 

--o---
Londra (A.A) - lngiliz 

tayyareleri Draç üzerine bir 
aknı yaparak limanda bulu
nan lo bin tonluk gemiye 
tam isabet ve diğer bir kü
çük gemiye de tam yakma
ğa muvaffak olmuşlardır. 

ItalyRn hava bataryalarının 
sürekli ateşlerine rağmen 
tayyareler akınlarına devam 
etmişlerdir. Yalnız bir tay-

yaremiz üssüne dönmemiş-

tir. 

motorlu ve katır kolunu mu- Karı-Işıklar söndükten sonra da eve böyle gece yarısı 
vaffakiydle bombalamışlar , gelirsen senin ciğerlerini sökerim. 

ve katırlar ürkerek kaçmış- 1

1 

Koca-(Birdenbire alevlenerek) kafam kızarsa, benim 
lar ve kamyonlar da devril- ciierlerimi aökmeğe vakıt bulmadan ben senin beynini 
miıtir. patlatanm anladnı mı. 
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SAHiFE 2 (H•lklll ... ı) 

. İ--İİ~İk .. i)';kt;.;-··ı Kandyaya atı- Sovyet harici-
....... --o---• ••• .: 1 ıan bombalar ye umumi 

Az tehlikeli yilrei:~;zarı şiddetle al~v- denize düştü katibi 
lenmeai romatizmada olu". burı:ıda kapak- --•- -m-
lar üzerinde açılan yaralar kapanır; fakat Kandiya (A.A) - Birçok Sofya (A.A) - Tuna ko-
bu kapanış kahn bir yara nişanesi gibidir gün devam eden fasıladan misyonu Sovyet heyeti reisi 
ve kapakların işlerinin iyi görmesine mani sonra bir ltalyan tayyaresi Moskovadan 11ükreşe gider-
olur. Kapakların darlaşması, ve kafi gel- Duda koyu üzerinde uçmuş ken Sofyaya uğramış ve baş 
memesi yüzünden hastalık eskir ve de•am- ve 4 bomba atmıştır. Bom- vekil tarafından kabul edil-
Jı olur Ye hemen daima romatizmadan balar denize düşmüştfir. Hiç miştir. 
kalmadır. hasar yoktur. Hava dafi ba· Sovyet heyeti reisi, Sovi-

Yürek iç örtüsünün bıraktığı zararın de- taryaları tayyareyi uzaklaş- yetler hariciye komiserliği 
receıi ve nereıerio zarar gördüğü yüreği tırmıştır. umumi katibidir. 
dinlemekle anlaşılır. 

Hastalığın başında yürek henüz bozul
mamış olduğundan basta birşey anlıyamaz 
ve anlatamaz. Hastalar, bazao çarpınbdan 
yüreğin olduğu yerde bir sıkıntıdan şika
yet ederler; kendiltrini nasıl korumak Ja . 
zıaı geldiği anlatıldığı ve yapıldığı ve iyi 
bir pehriz, tuttuğu halde uzun seneler ya· 
şıyabilir; fakat son senelerde yürek boıu · 
lur, ölüme sebep olabilir, yahut ölüm, tı
kaçlardan birinin bir yeri tıkaması i e bir
den bire gelir. 

Nasıl bakmalı? - Tedavi korumadır: yo
rucu işler, dans, yüzmek, zorlu yürümek, 
kılıç talimi, kürek çekmek yasaktır. Az 

yüksek yerde oturmah, havası iyi bir yer
de yaşamalı. mümkün ise havası orta sı-
caklıkta bir yerde geçirmeli. yazın kırlara 
gitmeli, çok yemek yememeli, kahve, is

pirto, çay, tütün içmemeli, hırslanmamah, 
kadınlar gebe kalmamalı. Karabisar ve Ki
sarna maden suları içmeli. 

Bir yorgunluk ve bir hırstan sonra, na
bız çoğalır, nizamsız olursa, yatağa girme· 
meli. kuvvetli pehriz etmeli, hiç tuz yeme· 
memeli ve hemen hekime gitmelidir. 

Yürek etinin ale•lenmesi. - Kuşpalazr, 
kızıl, oynak yerlerin roMatizması ve kara
humma hastalıkları sırasında yüreğin eti 
alevlenebilir. 

Nabız küçük, ac~le, intizamsızdır. Da· 
mar ölçüsü daima ardır. Yüreğin olduğu 
yerde ağrı, sık1ntı, deride siyaha yakın 
mavi renk, kendini kaybederek bayılma 

nöbetleri ile anlaşılır. Birkaç gün veya haf
ta zarfında: ya birdenbire bayılmak veya 

kalbin bozulması ile birdenbire hasta ölür. 
Bazan yürek eti alevlenmesi eskir ve bu 
batde devam eder. 

Nasıl bakmalı?-Tam bir rahat, yalnız 
süt, sıcak ispirtolu içkiler; yürek üstüne 
soğuk su, buz kesesi, banb hacamat, dağ· 
lamak ve hekime baktırmak. 

Yü:ek kuvvetinin azalman va bitmesi
Bütün yürek hastalıklarında ; yüreğin dış 
örtüsü, iç örtüsü, etinin iltibabile bir kere 
yürek kuvvetini kaybeder ve işlemesi bo
zulur ve nizamsız bir bale gelir. 

Rahat zamanda biJe nefes ahp vermek 
çok zor olur. 

-Devamı var-

FAYDALI BiLGiLER 

Yüzün kepekli hal almasının 
önüne geçmek için 

Yüzün cildi b~zan kepekli bir bal 11.lır. 
Sürülen bütün kremler faydasız kahr. Bu
na geceleri yatarken sürülen şu basit ilaç 
iyi gelir. 

Yüzü yıkayıp kuruladı1dan sonra avuç 
için-, tüple satılan vazelinden pek az koy
malı, üzerine birkaç damla limon sıkarak 
karııtırmalı. Yüze sürerek cilde iyice içir
mcli. Birkaç akşam sonra büyftk bir fark 
a-ar&far. 

Işıkların maskelenmesinde 
kullanılacak eşya f iat listesi 
izmir Fiat Mürakebe komisuonu Reisliğinden: 

Işıkların söndürülmesi ve karartılması hakkındaki 2/14660 
sayılı kararnameye mütedair ~izamname ile Pasif kotunma 
nizamnamesinde yazlİı ve müfredatı aşağıda gösterileb eş· 
yaya hizalanndaki fiatler tesbit edilmiştir : 
Daimon Marka Fiatı K'ş 

No. 8041 Yuvarlak tek pilh 35 
" 

" 8051 " " " 40 
" 8038/40 ,, n " 40 ,, 
" 8038/50 " " " 50 " 
H 8651 " Çift " 45 " 
,, 8638/ 40 " " " 50 " 
" 8630/50 " " " 55 " " 9260 " () ç ,, 90 
,, 9268 " " " 100 " ,, 9268 Sprb ,, ,, ,, 95 

" ,, 9268 Sprb ,, ,, ,, 105 
" 

,, 9280 " " " 120 " 
" 9288 " " " 13tl ,, 
,, 9288 Sprb ,, ,, ,. 135 

" 
" 9360 " " .. 100 " ., 9360 Sprb .. .. ,, 105 

" " 9368 " ., " 115 " ,, 9368 Sprb ,, ,, ,, 120 
" 

,, 9380 " " " 135 ., 
" 9388 ,, .. ,, 145 " 
,, 9248 " " " 85 " ,, 38380 ,, Beş " 200 ,, 
" 38580 ,, " " 300 " ,, 38780 ,, Yedi ,, 500 

" ., 1511 ,, Yassı ,, 60 
" 

" 1526 " ,, " 60 " " 1611 " ,, ,, 65 
" 1626 ,, ,, " 65 " 
" 1528 " " " 70 " 
" 1628 " " " 75 " Küçük camlı yuvarlak tek pilli(asorti)boşl7.50komple35 

" Göbekten camlı ba"h fener 80 
ır " 

Not : Yukarıda cins, numara ve fıatları gösterilen boş 
lamları kople olarak almak için bunlara ilave olunan pil 
ve ampüllerin fiatlerini aşağıda verilen pil ve ampül fiat· 
Jarı üzerinden ödemek kafidir. 

· Elektrik Cep ve El Fenerleri Ampülleri 
2.5 - 3.8 - 4 Vat 6-9 Vat 

Daimon ve osram 
Şemsli ve diğerleri 

7.50 Krş. 15 Krş. 
5 

" Elektrik Ampülleri 
Tungsram, Osram Luma, Şampioo, Kale-, Develi,DeJta, 
Filips, Metallum Radyo, Set, Radex ve diğerleri 

Dekalümen Kuruş Vat Kuruş 

5 5 20 
10 
15 
25 
4o 
5o 
60 
65 
75 

30 
3o 
3o 
35 

4o 

2o 
15 
25 
4o 
So 
60 
65 
75 

loo 55 loo 
125 62 5 125 

2o 
2o 
2o 
2o 
24 
3o 

35 
45 

150 75 150 60 
200 140 200 7o 

Not: Yukarıda cins ve fiatlan bildirilen beyaz ampüllerin 
Avrupa boyalarında 5 Yerli boyanmış olanlar det 2.SOkuruş 
fark olacaktır. 

- Devamı 3 ilnefi ıahifeda -

2' 2•dTef111 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMEAiKAD 

i - ve Almanların Peşini U-ırak 
~ mıyan lngillzler 

w M 
(7) Yazan: Halil Zeki O• 

Cevabı beklemeden telefonu 
Etrafa bakınmadan doğru randevü yer 
koştu. 

Bir saat geçmemişti ki bir otomobil 
yin olunan yerde durdu. içinden eli 
biiyük ve resmi bir zarf taşıyan bir as 
çıktı. Ca"lU!J ta askere doğru ilerledi. . 
ker zarfı uzatırken şuu ları da ilave ettı 

- Bu evrak Hami ton istibkaoııo 
geliyor. 

- Evet, biliyorum. Teşekkür 

Dedi. Otomobilin bedelini ödedi. 
avdet ücretini vermeğe tenezzül etoı 

A'1ker de binbaşı Miltoou memnun edeC: 
• • 

hizmette bulunduğundan hissettiği sevıll 

buna ist, m~ğe lüzum görmemişti. Bu 
ber bir kaç gün sonra istihbarat fede 
line aksetti. Ortalığı yeni bir telaş k•P 
dı. Jo jef Dalton arkadaşı albaya döaet 

- Evet Nevyorkta bir binbaşı Mil 
vardır. Dedi. 

Derhal telefona sarıldılar, Miltondsn 9 

dolar. Haberi olmadığı cevabını alıncı 
tada ki telaş bir kat daha arttı. 

lki arkadaş birbirine bakarak şuol 
söyledi: 

- Casuslar albay ve Egleni kap• 
düşürmek ve Zotten istihkamlarının 

inci topçu alayının karargahı olarak i• 
hap etmekteki isabetlerine diyecek yolı· 

Çünkü geçen büyük hava müdıf• 
manevralarında burası umumi kararl 
olarak intihap edilmişti. Görüyorsuau• 
karşımızdakiler yaman şeyler. a 

Bunu dedikten sonra iki arkadaş diif 
ceye daldılar. Casusları hangi pusuda b 
tıracaklarını takdirden aciz kalmış!•' 
Ayni zamanda casusları kuşkulaodıroıaıl' 
iç;o telaş etmemek, pek ketiı:n davraoıl' 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. Elde JJJe 

cut olan en kuvvetli delil bütün bu0

1
1 

bi Krovn adlı bir casusun idare ettiği 
sidir. 

Çünkü, esraı en giz casuslar şefi 

man namına hazırlanmış her mektubu11 

tıoda makine ile yazılmış olarak bu iı:J' 
görülüyordu. Federal şefleri bu kar•" 
muamma karşısında durup kaldılar. su• 
arkadaşı Valtona dedi: 

- Arkadaş ben Krovn adının mösl~ 
uydurma bir rumuz o'duğu kanaatinde1

1 

Dalton c .vap verdi: 

- Sen de o kanaatindeyim. Bu te~ 
keli Nazi casusunun bu tehlikeli işte le' 
di adıoı kulJanmıyacağı pek tabiidir. 

Fakat bu adam kimdir? 
- Evet kimdir? 

Bu muzır şahıs Nevyork veya fjJyo•: 
da sikin dokuz mi yon insan arasıod• 
sıl bulmalı? 

tı•~ 
- Gerçe casusların miralay Egleıı d&J 

kındaki planlarına karşı bir kapan kıl~ 
fakat bu kapan oe zaman kapanacak 

. d• 
- Bu planın tatbikioiu gecikoıes•" 

d" ıer· anlıyorum ki casuslar da şüphede ır ol 

- Acaba lngilterenin M. 1. 5. bii'be 
casusların muhabere vasıtası olan be' ıJf 
kızu ı tevkif etmek suretile mi onları 1'

1
, 

kulandırdı. Yoksa el•en onun naoııP• 
de'' len mektupla ı avlayarak takibata 

mı ediyor? 
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UAR EVDALIL ııı ~~!~~~!es~!~~ı· 
-........-- (33J _ Yazaa:A. Fuat Tutsavan-~ 

8000 Italyan 
aha esir edil i 

Gandi tevkif 
edildi 

. ağıdaki salon saatı gece- les!nde dikkat 
il ilerlediaini haber veriyordu edı~~ce!'_ nokta 

/iit lhtıkarın kotu yoluna sa-
--- .. ------ panların takip ve cezalan-

it ~liye ile Cevadın rıyasız t ı• k• • K dırıtmasında iltizam olun;\D 
ttı111eleri .. Fuann işıklara IDCI ISlm şiddet çok yerindedir. Bızce 
~••ı tenha yolları .. Bun- Fuarın on be1inci gecesi, bu cezaların en şiddetlisi ve 

'td•n e••el de Türkanla Tükanl.t birl ı kte ağaçlı tur ders vericisi bir muhtekirin 
~l>ılrdaki muhaverelerimiz: yolunun sessiz köşelerinde muzir bir mikrop g1bi doğ-
'"çlerin okuduğu güfte dolaşıyorduk. On geceden duğu. büyüdüğü, çalışıp kn-
llih,yet bugün ve bu gece... fazla bir zamandanberi fu ar· zandığı şehirden başka bir 
Q da tesadüf ~dcm edig· i 11 Tii rki şehre sürülmesidir. Namus 

ı: tlalar en mahir ressamın 
"tdiği hatlar gibi karanhk na, bir güa evvel vapurda ve şerefine kıymet v r l.D 
"" d f bir adam ıçın bu rı -
~•tııo boşluklarında belin- tesa ü etmiştim. k 
111, _ b d O dao büyü ve hicap verıcı \' d k ı a u gördüg· üm dakik da e goz en ay o uyor u. bir ceza ve damga daha 

r- fuarın bir çiftlık manzara · 
ıı. 'l'Ok uzaklarda zaman za· olamaz. 
,~ sını andıraa akuyalar altıa-

ll çakan şimşeklerin ziya- Yaloız pahalı satılan eşya 
'tı dan uzanır oyuncakçılara 
•ı' Pençirelerd.eki tül p cr· kadar, birden bire satıldığı, 
._ doğru ğiden yol, gözlerimin d' · 'dd' l 
t ~rden ıöz6lüp, birin içi.ı tüken ığı ı ıa o unan ve 
''t önü o de bir rüya tablosu gibi b t 1 b k ),
1 
•nliğı yarması, benim hül- er a e e arşı : 
•rı d d 1 t 1 canlandı. "Kalmadı, bitti,, gibi v~-

~ au a ay ın a mış o o-
,.,dQ. O gece ve o anlar içinde rilen cevapların ne dereceye 

tt ~•iıdaki ıalon aaab ge-
1tt''" ilerlediğini haber ve 
~Ot, tokmağının dolgun 
,. beteri büyük binanın içe-

·~'de akisler uyandırıaor · 

'-•rı - Jd v -v ,. n uç o ugunu ogren· 
~ 11b zaman ıon bir gay

t,11• zihnimi kurcalayan bül
' •tı at p, biraz olsun uyu· 

t~ maksadiyle sıkı sıkı 
ltrimi kapadım. 

,__~ttık biç bir şey görmii

" Y•laız gittikçe tiddeti 
-- 1l rüzgirıa, dışarda ko
\'dıtı yaygarasını işidiyor-
'-· 

~~'•t fiç buçuğu vurduk
) •onra daha ne kadar 
"''~it t' w. • b'J . 
1 geç ıgıaı ı mıyorum. 

~ırı,. dalacağım ~ırada bir
~ bıre yattığım odanın ka· 
,, l . 1 .. 1 • . , •çı m111y e, goz erımı 
~tı~ 
,, rıaı zaman açık kapının 
~ ilde beliren bir gölğenin, 
\tlb ~ 

._~ ~ larıoın ucuna bua-
"Çeri girdiğini gördüm. 

'- ~, . f' t "ı.a· çtııt, uygun ıya , 
\~· lcatakııız ve iyi mal. 

•,. 
1'9eritte· saygı,=doğrulak 

~eleFo~ :3882 ]30 -1 

Türkinı kendime nasıl bir kadar doğru olduğuna dik
yabancı gördise111, o geceden 

bir kaç gece sonra da öyle 
görmek iıterdim. 

kat etmek lazım gelmekte-
dir. 

-Sonu Yar-
H ık S · Hakkın 1 10 811 Sesidir 

------------~-----------------~;......------------------
Işıkların :maskelenmesinde 

kullanılacak eıya fiat listesi 
- Baştaraf ı 2 inci sahifede -

Elektrik Cep Ve El Fenerleri Pilleri 
Alelumum yassı piller 20 kuruı 
Alelumum yassı yerli piller fiati 15 kuruş. 
Satan marka yuvarlak uzun pil 10 kuruş 
Satan marka yuvarlak orta pil fiati 12,50 kuruş. 
Satan marka yuvarlak kalın pil fiati 15 kuruş 

Gemici Fen erleri 
Piyasada mevcud cinslerine göre: 
Beyaz camlı 3 no. fitilli 45·5Sno. (küçük boy) fiah 55 krı. 
Beyaz camlı 3 ao. fitilli (orta boy) fiati 65 kuruş. 

Beyaz camlı 4 no. fitilli fiati 75 kuruş. 
Beyaz camlı 865 no. (büyük boy) fiatı 155 kuruş. 

MUMLAR 

Destesi 185·200 gram 11 santim boyunda 10 lldetlik 
deste 25 krş. tane.i 3 kuruş. 

Destesi 185·200 1114 - 15" santim boyunda 8 adetlik deste 
30 kuruı tanesi 3,5 kuruş . 

Deatesi185-200 gram "18-20,, 1&ntim boyunda 6 adetlik 
deste 4o krş. tanesi Skrş. 

KAGITLAR 

Cins Eb'adı Kilosu Adedi krş. 
Muhtelif renkte kalın bristol kartoou5o x 65 5 
Muhtelif renkte sargılık kiğıd 7o x loo 44 5 
Bir tarafı yağlı ambalijlık mai kiğıtloo x 120 65 4 
Siyah koyu vişne ve diğer renk) 50 x 7 5 
lerde ebrli kiğıd. ) 0 

Kalın ebrü kağıt. So x 7o 7 
SiyRh, mor, diğer renklerde el) 
işi kiğıdı. ) 5o x 7o 3 

Öriimcekli defter ebrusu So x 7o 3 
Ambalijhk, kalın renkli yağlı kiğıd. 63 x 9o 5o 1.5o 
Renkli biletlik kağıt matbaa kiğıdı63 x 95 50 1.So, 

Muhtelif renklerde krepon ) 5o x 1 lo düzinesi 4o 3.5o 
kiğıdı Abajür kiğıdı ) 
Selefon kağıdı 9o x loo - lo 

STORLUK MUŞAMBA ve STOR MAKINALARI 
Ginsi Fiati 

Mumlu muşamba sant!metre mural>baı 1.50 krş 
Mumlu muşamba imaliyesiyle santimetre murabbaı 2 kuruş 
birlikte. 

stor makinesi komple. 
stor makinesi komple. 

100 santimetreye kadar 60 krş. 
100 santimetreden yukanlOOkr. 

1 

1 

Atina (A.A) - Resmen 
bildirildiğine göre Yunan 
ordusu Arnavudlukta yeni
den 8 bin İtalyanı esir et
miştir. 

Londra (A.A) - Müttehit 
eyaletler kongresi eski reiai 
Gaodı Hindistanın mildafa · 
ası hakkınd aki kanuna isti
naden tevkif edilmiştir. 

BOYALAR 
Boyanın cinsi 
ve cıarkası 
teoflükı 

teolin 
izmarin 
siğmario 

medailled'or 
~ipolin glas 
~iryüs 
lustrin 

1.klg.lık 1 2 klg.1 ·4ldg.hk 1 8klg.lık 1 16klı.lık 
fiati fıati fıati fi ati fiati 
27(J 135 75 40 
180 95 50 30 
1~ 70 35 20 
200 110 55 30 
100 55 
250 140 

70 40 

glisur ıt 150 80 2o 
boyalı siyah) loo 

45 
4o 
3o 

vernik glas) 
madaille siyah) 75 
vernik ) 

4o 25 

iris llo 
ditopon 60 
vivecrom 200 

prokıolin 450 
ıteelgoot 350 
ispirtolu şişe) 140 
vernik ) 
rapidolin 150 
Selloloıik 450 

60 
4o 

80 

35 
25 

45 

17,So 
12.So 

25 15 

Şişe vernik adedi 12,50 kuruş 
renk avrupa yerli malı 

malı 
toz boya siyah 40 krş. 20 krş. 
toz boya mavi 80 krş. 
toz boya yeşil 40 krş. ~O krş. 
toz boya kahve rengi 35 krş. 15 - 20 krş. 

IŞIK SIZDIRMIY AN PERDE Y APMIY A YARAR 
KUMAŞLAR 

Malın cinsi Rengi Fiati 
tezgah iace boyalı astar 65 santim siyab :24 

" " 
,, ,, 5o ,, siyah il 

" " 
,, ,, 9o ,, siyah 32 

" " 
,, ,, 75 ,, siyah 28 

" " 
,, ,, 9o ,, kahve 32 

" " 
,, ,, 85 ,, kahve 32 

" " " ,, 85 ,, gırı 32 
l 

,, " 80 ,, kah•• 32 

1 
,, ,. 80 ,, gıri 32 " " 

" " ,, ,, ,, ,, 120 ,, siyah 4o 
tezgib mah dimi 65 ,, siyah 36 
yerli kaput boyalı 7o ,, hiki 4o 
yerJi kaput boyalı 7o ,, gırı 44 
yerli kaput boyalı ince 65 " baki 34 
yerli kaput boyalı kalın 80 ,, hiki 48 
yerli kaput boyalı ince 80 ,, biki 35 
yerli katlı selen 140 ,, kahve loo 
yerli krepon boyaması 80 ., ıiyah 24 
saten 120 " siyah 45 
saten 120 " gırı 45 
saten 120 ,, kahve 45 
Malın cınsı Genişlik santim Fiatı Krı. 
Hiki Dimi 7o 7o 
Siyah, Kahve, Gri saten 140 Avrupa 150 
Diyangooal 7o 43 
• aiki bez 140 18o 
Siyah, Gri, Kahve saten loo 75 
Fitilli siyah, kahve bez 7o 65 
Moleskin 7o 4o 
Hiki Dok 7o 75 

Not : Yukarıda yalnız kumaşlar için toptan olarak bil
dirlen fiatlerin üzerinde yüzde lo ilavesiyle perakende sa
tış fiatleri bulunur. 

Diğer Bilumum Fiatlar Perakendedir. 
Fiat M6rakabe Komisyonunca tesbit ve ilive olunan 

miktarlardan fazla fiat teklif ve talep edenler haklarında 
Milli Korunma kanununun cezai bükümleri tatbik edilecek
tir. Böyle bir teklif ve talep karşısında kalan her yurtta
şin en yakın Polis karakoluna veya alikadar memur •e 
makamlara m'iracaatle keyfiyeti haber vermeleri icap eder. •t._~ • Fahri Işık 

- ~ Memleket Haataneai ) '-t~ 0tıtlcen' Müteba11ı•ı 
d~ ............ llEl*E• .. lllBl ... ~iit.;~.JiW .. lml .. IL"!.W ................................. ~UUll .. 111111"'-L_. 

'••lı •tı Ye Elektrik tedaviıi 
"· ikinci Beyler Sokak 

29 No. T!L!fQN 2s•2 
Milli Piyango Biletlerinizi (SAADET) 

klt••lnden allnız ) Çorakka,,11 Pollımerkeıl lıutrpit No. "64 Haıaa Talaıl• Ôader Telefo• 1497 



SAHiFE 4 

Türk Gaz adyo gaze. -
edıyo • 

r! 
. . " n v r ıg ? si 

-(Baştarafı Birinci Sayfada)-
lngiltere bu nümayişi re 

lakayid kalacak ve hiç bir 
aksülamel göstermiyecek mi 
dir? Romanya da a tık bir 
lngiliz sefaret heyeti bulun 
durmanın lüzum ve manası 
olup olamıy cağını lngiliz 
kabiae!linin bir herre d b 
gözden geçireceği z onolu
nabilir. Fakat lngı!tereuin 
Romany ya karşı e ash bir 
aksülamel gö termesi için 
iyi bir vesile zuhur· etmiştir. 

Romaaya mihver devleti ri 
politikasına girmeden evvel 
Beurabyayi ve Bukovinıının 
bir kısnuoı Sovy.!tler bırli
ğioe terketmişti. lngiltere 
bu terk keyfiyetini dcrha! 
tanır ve lngiliz galebesi tak· 
dirinde Romanyayı tamam'"n 
teminatsız bırakacağını ilan 
ederse beynelmilel siy set 
aabasında Romanyaya haki
ki olan mevkii vermiş olur. 

••• 
T ASVIRI EFKAR: 

Yunanlılar düşman değil 
Avrupanın ueni zurba
ııt ruhunu mağlOp 

eöiuarıar 
_,,._ 

Bütün bu ihtimallerin Ö'.lÜ

nü almak ancak YunanlıJa
rıo Arnavutluktaki muvaffa
kıyetlerini tesri ve tevsiyle 
bağla bulunmaktadır. 

Alaıanlatıo yenı emrivaki
ler yapmadan, Yunanistan 

' Aroavutluktai(i Italyao dava-
sını halledebiiiue, hakikate , 
ayJardaoberi gözümüzün ö
nünde yapılmakta olan siyasi 
pliolara büyük bir daı be io
dirilmiş olacnk ve belki baı -
bin umumi mukadderatı dn 
d ... ğiımit bulunacaktır. 

Evet, tekrar edelim; um
madık taş cidden baş yarı
yormuı, hatta yaJuız baş yar
makla kalmıyor, bazao bü
tün bir dünya siyasetini l:!lt
üst etmek istidadını bHe 
göstermiş. Yalnız bunun için 
bazan istifadeyi bilmek şart
tır. 

Y RI 
Bayan Leyli Bastı yalı 'ya 

izahat ve cevabımı! yarınki 
nüshamızda. 

şay nı dikkat 
tafsilat 
---o--

Radyo gazetesine göre 
Stefani AjanH Bulgar baş
vekili ile hariciye nf!zareti
nin Berline gideceğini bil
dirmiştir. Bu haberde kü· 
çiik Bulg ristanı ltalyayı 

içinde bulunduğu çıkmaz
dan kurtnrmoğa davet eden 
bir hal vardır. Berlio bu zi
yaret habcrinı tekzip etwiş 
tir. Bulgar Sobr nyasır!da 
Milli müdafaa meselesi gö· 
rüşülürken mebuslar söz al -
rak lnğiltereyc: hücum et
mişlerdar. Buııl r Bulgads· 
tanın Ege denizine inme.ııiae 
mini c,lilD devletin lngıl ere 
olduğunu söylemışlerciır. · ir 
kısım mebuslar Ma ·cdonya
nm geri alınmasını iste
mişlt.-rdır. 

Moskova radyosuna göre 
bazı mebuslar kraha Alman
yaya seyahati ııi tenkit et
mişler, krahn meclisı emri 
vakiler karşumda hıra ldı -
ğuu, mibver pohtikEsı ıo 

Bulgaristanı harbe sürü li· 
yece.ğini söylemişlerdir. Ya
hudilere arşı ahoail ted
birler de Bulgar kanunu e
sasisine muhalif olduğu için 
tenkide hedef olmuştur. 

Bulgar meclisindeki ınli 

zakercnin Alınan ve Mosko
va r dyol rı tnrafından • y11 
ayrı tefsırı şayaoı dikk l 
tir. Evvel Bulgar milleti in 

bir politilra üzerinde mü• te
bit olma.rlığı, Bulgarist"nJa 
Sovyet ve Alman menf t
lerioin te if edilmiş olduğu 
anlaşılaı ktadır. 

-----.. ··---
Çörçf;. il -

201 g·örüşt ... 
Londra (A.A) - Hür Fr0 n

sızlar kumandanı gen ıal 

Dögol Londraya döoruüş ve 
başvekilete giderek Çö çil 
ile 45 dakika görilşıııüşür. 

---o---
Amerik 
İş Nazırı 
Vaşington (A.A) - Bazı 

gazetelerin iş n zırrnın isti
fası Ruzvelt tarafından ka
bul edıldıği bakkınd ld ya
zıları Ruıveltio kitibı tek-
zip etmiştir. 

'···~~·~~·~~~~~---·~' ı Bugü ı mati elerden itibaren ı 

iELHAM A Sinemasındaf 
ı 25 gOaden beri bütüo (,ta bulu sarau nbir ihtiras kasu-ı 
ı gaaı ... biitüo bir gençlik ·itlesini esir eden sürekli bir ı 
ı •tk macerası, nihayet koca bir şehri coşturacak : 

1 B L İA bilui. Y K i 
ı Harikalar şaheserinde, dünya sinemacılığının i 
ı iki eşsiz şöhreti! ı 

f Nelson Edd .. illona Massey i ' ............ ~ .......... ~ 

(Halkın Sesi) 

Yu 
~h 

a 

•• v •• 

r 
ea 

•• v gogus 20· 

2-üse hücum 
et e~i tercih 

ed yorl r 
--o--

Nevyor (A A)-Nevyotk 
T ymis gnzetesioe göre aıs 

keri müş:ıbitler Yuonula!arın 

P. z miktru c a el bombası l ul 
laı:ıdıklarım ve hücum) rd 

eski usuller mucibi ce bil
hassa göğüs göğüs .. hüc.u u 

tercih etti deri• i, it y.n\ -
rrn araziyi iyi bilm dıkfcri-

ni ve bu u .. ul'ere ahşmacılt
Jarını söylemektedirler. 

Afn ( \.A)-Yun n u 
zafferiyetinin ısleri i t b 

dit etınek ma "sa dile Ittıl} an 
ordusunun Yunan or-lusu 

tarafından değil, lr.giliz top· 
çu kuvvetleri tarafJ dan 

ma*'lüp edilmiş olduğuou 
iddia etıu kteditler. Yu1a-

uist n ker disine kıym•ti öl
çül ( 7 ynrdım'ar l~ b 1 u. n 

Iogi'terenin mültefjki olm k
makla babtiy rdır. Fakat 

Epirde düşmanı kaçırmak 

fıuatını elde ctmf'k ~erefi 

yalnız Yunan ordusun ait
tir. 

Fr s -
• 

rıy v 
Yüksek K miseri 

-·--
Pars ( A.A ) - H. '-'Os 

ajansına gö e Pariı; mebusu 

ve eski polis mudü u Fiat 

işten el çektirilen Püo y · 

ı ine büyük elçi paye!!ıl 

Frans nın Suriye v. Lübnan 

yüksek komiserliğin laj in 
edilmiştir. 

Ila 
Dildh asliye hukuk mah

kemesinden : 

Dikilide oturan Süleyman 
oğlu Ali Niyazi Akgün t · 

rafından lımirde Hüküm t 
önünde Belediye otobüsle 

rinde veya Şach Melek tak 
sisinde çalışan şoför Halim 

ezdinde Gılm ıı Akgün 
ı~yhine ikeme olunan bo-

şanma davasının icra kılan 

mnkta olan mahkemesinde : 

Davah namına çıkarı! n 
davetiye ikametgfihının meç
hul buiunmasındao tebliğ 

edileo=emiş mobkt mece ila-
nen tebliğine karar verilmiş 
ve mabh·mcnin lo-12-1940 
sah gfinü saat lo a talik 
edilmiı olduğu mezkur gün
de gelmediğiniz takdirde 
H. U, M. K 398, 399, 402 
inci maddelerinin tatbik o
lunacağı ;]inen tebliğ olu 
nur. 5157 

tg O"' 

e 
ey 

--o--
r 

.. 
-

Berlin (A.A) - Slavaky~ 
başvelsili ile hariciye nazı ı 

Toka i~i gün süren görüş
melerden son a B rlinden 
ayrılmışlar ve istasyon da 

Rubentrop tarrıfınd3n uğur
Jaomışlsrdır. 

---o---

ulg r -
m n d 

--o--
Sofya ( A.A ) - Bulg r 

p 11 ı .. m~at JSU dli ço h y 

c nh bir içtima y p nışhr. 
Hükum t prti in m n up 

bır mebus, Y h ! · c r

m sonlar b k1·ı _a 1d a i e 
iya ... i b z tek y dnta tabı 

tutul a ' ~ '"k n bir 1 yi-
h rll! Bu 1 yih y 
bazı m busl r ıtıraz etınış

lerdir. Üç sa t süren bir 
münakaşadan sonra bu layi-

26 2nciT..,t• 

.z .. " 

Üç 
hırsızlığı 

Eşerfpaşa baştanesi ön&ı· 
de Mehmet oğlu 8 yaşuıd• 
Memduh, Nazmi oğlu 6 Yr 
şında Ati ve Mustafa oj: 
7 yaşında Hüseyin baıt .. 
önünde dıkılmiş olan çt: 
ağ çların etrafında buluo• 
demirlerini çaldıklarıad•0 
yakala mışl rdır. 
§ Şark oteliade Cuma k••

1 

Güll... Cem lettin kızı f'•!~ 
manın otel odasından 85 fit 

ld "ki11 
paraunı ça ığını şı r 
tmiş v~ suçlu yaka'ano>1tb · 

--o--
emile 
a a amak 

Kemer zeytinlik mah•~ 
sinde l w il Mebm t OJ'-

u t fa işt sı olup I~ 
ç uı iz i yüıünden d ıJl&f 
b şın vurm k uretile 'I" 
rnlamış ve kaçmııtır. 

---o--
h eks~riy tle kabul edilmiş- ,ı 
tir. - -ze de esr 

Bilahar cenubi Dobricenın b Urmale 
ıadesi hususun a Sovyctler U 

B rlığ liıı ııı dığı rol aılm ş lk1ç şmelik caddesio~~ 
tır. t.:alm Son Be 1i , seyaha- Eyyüp oğlu Hasımın ozerı• 
tfoden b ıil rıuı ' haberi ri de iki p rç:ı esraı bulu0,., 

olmadığıaı söyl mişler ve "'Bk rdınnn ve suçlu bak~' 
vaziy ti ..ıydı lo m 1 ist _ d mu mele yapılmıştır. 

miş v bu 
len ııahnt t 

D.kıJi liye bu uk 

·vostokt' 
Amerikan konsoıosııl1 

b- • Lo ra (A A)-Sovyetl~ 
1 B'rl ği Amerikanın Vil•d

1 
ke esinde ı : 

Dıkiliı t Bn e 1 K. d n 

lsma ·ı kızı v • A i Rız ka· 
rısı Ayş_ Öz n to.rafıo 
lzm'rde B ... şdur kt H c;sa
dultııh oteli kahvesi de Q -

tınd'ş Ö r kapt n gemi
cisı Riz lı Osm D oğlu Ali 
R za ale hı ık me olunan 

1 o okta bir bnş l o solo" 
t· 'h t . .. det 

ı s mesı e &nU::ıia 

oris tıı' 
afından k•' 
b edı di 

1 boş nma d v ı ııı icra kı- Sofya (A.A) _ Sof1~ 
h nn mah emesinde : tP" 

R ya hariciye katibi o .. 
Davol ı k ı.n tgahı ın f a• .. 

ısi Kral Borİs tara ıtl 
meçbui bu u m sınd n la-

l bl bul di imiştir. f#". 
nen yapı a te igat rcğ- •• _ ••• ç .... c .. ı .. e .... e .. I~ 
men mahk rıı •:ye gelmcdiği-
nizd n m bk eye deva !lla 
gıyap kuarJ tebljğinde ve 1,000 Lira Uklfat ~ 
gıyap kar rrnrnda ilanen 1( çecik:r Tevfikpaşıa 8' 
tebhğiae karnr verilmiş ol- ına ıı iltis linde yeni G fit' 
doğundan mahkemenin İzmır tatlıbanesinin mi•• 11 
lo - 12 - 194o 5 h günü l r nue ıkram edilecek ~j J 
saat lo 8 talik edildıği ve fraog ve alaturka ( 1 ,'Ol. 

'-ü d 1 d' . çeş't t thsı bu diikk •-~ 
m<'ZK r gün e g 0 e ığı ız bul Cdksrnız, Halis ?tt~ 
! k.dlrdc H'. U. ~· .K. 4o.S yağınd n olan t tlılırıo t 
ıncı maddc.,ı mucıbınce bır lesi i bul nl ra bin lir• t# 
d ha mahkemeye kabul o- kafat ver. ; 
lunmayacağınaz ila en teb- Keçeciler Güzel ı1 liğ olunur. 5158 10-3 TATLIHANE~ r .. T;;:y~~-;·sr·~;;;;;··ırı.:-P ı 

! 1- ÇIL~~ving-2~~.~g~IK 1 
ı Amerikanın meşhur "Ted Veems,, caz orkestraııo•0 
ı iştira ::iyle oynanmış çoıi neşeli, şevkli dansla flilll ıı 

!2 -~e lo~i~~Y• b•ıb"~ait~nem~!~~dı 1 
' Oyun s atları : Ç1lgm G rçlik : 2.30-5 30 8 30 • 
: Ça"' kkclc Geçilmez: 4-7-10 d•d• S 
ı Pazardan başka b r gün saat uı" de grup ha io 

1 ! szelecck mekteplilere huınst seans vardır. J' .......... ~.... .. ............................ .....-

) 

)' 


