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SA VE AÇIK 

~ Sahıs a öıüı:_ 1 

ille ler P. aş r 
, ve büyür 

--o---
un"'n umum m tbunt 
müdurü ü ı u an 

._ferini, neşr n yazıln'.tŞ bir 
•tanı gibı t .. svir edf!r. bi 
~eai vdan, hürriyet ve is
~~I uğrunda seve s v ve 

'ae sevine ölroeği göze 
lllıı kahramau askerlerin 

~llsup oldukları miıletleri 
•1ına yaşatacaklarını ve 

l 11heltecekleri hak ınd ve 
'~•he Mr vesika hediye et· 
'aittir. 

Qiraz tarih bilenler artık 
~biline iddiaları bir tarafa 

't t•karak kabul ve itiraf 
'tQıelıdirler ki şahıslar ölür 

~~•t milletler yaşar ve bü-
tlt. 

8a11u aolamıyan \ e bir 
'iltb datbesi bir tehdit pa-

~raıı ile bir milleti öl fi
•tt"iini, yok edeceğini zan-
~denler, tarihe karşı en 
d Ylik cehaletlerini bütiin 
&bya muvacehesinde ilin 

'tıaıı, olmaktan başka bir 
tey yapmazlar. 

a6tün beşeriyet hürriyet 
:ruoda nasıl ihtilal yaph
bı gösteren bir Franıanın 

•t bütün cihana medeni bil· 
~Itri öğreten bir Yunaois· 

llın esir olarak yaşayamı· 

:''•ğıoı anlamıyanlar bu 
61ıyada hiç birşey anlama

-.,, ve öğrenmemiş inatçı 
tt~illerden başka bir şey 
'1"'•dıklarını haykıran be

!~'•iıler olduklannı bir kcrre 
"'ha ispat etmiş olurlar. 

SIRRI SANLI 

ica et .. 
n 

Ve ~i. 
---o---

A. ara - Yeni Ticar• l 
~· i ı Bay Mümtaz Ökmen 
t U vazifesine başlauıış \ · 
t'brilderi kabul etmi~ti:-

---o--

ltomany· da 64 
itişi kurşuna 

dizi di 
d londra (A.A)-Ro!Danya
h' 64 siyasi mevkuf. bu sa
' 'h lejyonerler tarafından 
11 
•1c:eri hapishanesinde tur· 

7
" • 1 • t' ız m ş ır. 

- Bunlar araSında eski Baş
" t~~l general Farges'ono ve 
,' 1 ernniy t nı::zm Mari-
'•1co davardır. 

ar 
ıstıyo 

--o--
Londra (AA) u r 

parlamentosund t nır ış 

mebuslar Dumanofun u
go lavy yay ttrğı h'c mu 
tcıkbib tmi. lerd r. i 
başvekıJ Köseivanof beyn 
natındu Bulg r.st· un al
kanl.ırd ı su bu tel v'yesı 
içın ç .. lıştığını soylemı~ tı r. 
Bay Çakofda Duw.a11ofun 
sözlerinin ne bükiımete ve 
nede umumi af ·a tercll
ma n ol"mıyac ğ nı teyit et
miştir. 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
Bulgaristanın ordusunu kuv
vetlendirmek için y ni tah
sisat kabul edeceğini bi dır
mektedir. 

Bulgarıstan a 
karışıklık 
çıkmamış 

---o·--
Sofya (A.A) - Stefani 

ajansı bildiriyor : Bu-gar 
ajadsı bugün aşağıdaki tek
zip etmiştir. 

Bulgaristanda kurışıLhk

lar çı tığına hükumetin ev
rildiğit:e v~ örfı idare ılan 

olunduğuna dair harıçte 

ve bilhassa Bükreşle ve 
Be lgradda işaa olunan ha
berler tamamıyle uyduı ma
dır. 

Bulgaristanda vaziyet ta
mamiyle sakindir. 

---------
General 
Veygand 
Afrika da 

VEYGAND 
Rabat (A.A)-Hnı~rım tin 

Fransız Af ikası umumi de 
lrgnsi geacrnl Veygand dün 
Rahatta umumi vali gene
ral ~og ile muhtelif Foslı 
ıahsiyetlerle göriişmüş bilA
bara Fas !iultanını ziyaret 
etmiıtir. 

m r -
t le • 

ı -
sta ... 

z dtğ 
--o---

Nevyor (A.A) - I c 
york T y i gaz t si ,. e di 
ğtr A e g z tc ri 
wıhvt:rın Italy n m ğlü y -
tı d ı sonr m hver \.a e
tini m us~ Ü 1 tigıo bu ı i
diş Alcu ny n n yalnız ul
ması ihtim lin biııat-n Hıt
lerın yeni baz rhkh:ırl ş· 

gnl olı;ıc ğını v yem n z 
y rl d~ 

nizam ıle ka1 g il lıklar çt· 
·aracağmı ve bu uydu ma 
nızam işi in t~pların mt zi
lini hiçbir zaman aşanı } a
cağını ve Yunan ordusunun 
temic ettiği zaferlerle 1-

kanl rda müter did fık le-
rı ortada k ldırac ğ oı 

v Türkıye ın tatmindir 
vaziyet'nden şonra Sovy t 

Rusy nan B"'Jk ıJ rd kı li-
·asıorn aıtac ğı 1 yf.z • k
tadırbr. 

Ayni gazeteler H'tlcrin 
h r zaman y pbğı gıbi bu 
m selcde bazı değış klikler 

ihtiyar edere naz rııu Fran
sa ispanyaya doğ u çe\ irc· 

bi eceğıni İlave t-t ne tedır

ler. 

---o---

Yu an 1 
• 
uşma yenı 

hatl rı 

rarak 
yor 

ı ya
ıle -
r 

--o--
Atina (A.A) - Resmi t b

liğ .. göre, Yunan askerleri 
yeni düsm n hatlarım ar-

dkıl2 ı gibi plarıa gör iler
lemişlerdır. 

Mar .fal Badogliyo kaı ar-
• gahım Tıran da kur uş ve 

oradan harekat ışl rini tın
zim etmeğe baş adağı bnber 
alınmıştır. 

---o---
Fra saya Ö
nen Frans z 

ef leri 
-o-

Vlşİ (A.A)-Havas ajan ı 

Tolood D verdiğı b t re 
göre Marsilya v puru 3000 

Fransız neferini lngilter den 
alarok Fransaya getirmiş ve 

bu neferler halk tarafı d n 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Sahib, Neşriyat Amiri ve 
aş Muharriri 

1 
L 

o 

~ N . .ii.J 

FlYATI (100) P~R 

AN 

-
-
-

---o-

Atin (A.A)-Yunau ııı t· 
buat ü ü ü f şi t tehlrn -
Ierıne karşı dun r dyoda 
bir nutuk söyleyerek ezcüm
le demiştir ki : 

Yunan silahlaranın Arna
vud dağ) rrnda yazdığı des
taua cihanın derin bir hay
ranlık duyduğu bir sırad 

yEılancı bir ses bu ses tal
yau propağandasının sesi
dir. 

Yunan süngiilerinia önun
de titreyen ltalyan ask rı 

gibi bu se d titr mekte
dir. 

Bir gü Bay Mu so i i 
V n di S r yı ıo b l onu 
na çık rsk orad toplan .n
lara karşı t hditler savura
rak bidd t köpüklerini et-
r fa çmışdır. 

[ Dev mı 4üncü sayfada 

Ka lı t y 

1 

SILMIŞTIR 

~~z ele
·yor ar? ... ____.... 

YENi SA AH: 

ü •"man ara karşı 
dostluk 
-o-

B r Alm o, bır ltalyanın 
Müslu an ara ve Araplara 
dost o abilwesine imkan 
o ur u? Bir AJm o ve bir 
lt ly n şefı i ağzında: "Biz 
Muslümanlara do tuz" sözü 
y 1 ız: "Bız Müslümanları 
ışe y rnr iyi bir uş k telak
ki ederiz., manasın an b ş
ka birşeyi ifade etmez. 

Müslümanları yalnız uşak
lığa layik görmekle de iktifa 
etm'yerek en bayağı medda
hanelerle, sadece sözlere al-

danacak ve bu hakikatleri 
hatırlamıyacak kadar da ip
tid i, muhakemesiz ve be
yi siı telfik i etmeleri bütftn 
bütün sinirlere dokunacak 
bir b fıfliktir. 

Müsl ın n meml ketlerinde 
isJamiyeti 
pr ib" i 
Müslüma 

en esaslı bir 
ıkmağa çalışan 

dı ine ırk düş-

manlığını so ·mak i tiyen ve 
bütün Müslüm oları esaret 
ltın alm yi düşünen yalancı 
ost, r yer yoktur. 
Devamı 4 cu sahifede -

za e iş! 

1 1 

Hakim-Bu kadının bilet alırken ensesinden öpmüşsun, dot
ru mu? 

- Karanlıkta onun göz kamaştırıcı beyaz en esini parlak bir 
ayna zannettim ve boyunbağımı düzeltmek mnksadile biraz yak
lnştım. burnum biraz uzun oltiuğ1ı1 için ensesine bir z dokunrauf 
ve ben de bu ba) ıltıcı güzel kokuyu duyunca enfes bir kadıD ya
nında old1ı1ğumu anhyarak kendimi topladım ve uıakl ştım. 

Hlkim- (Bayaaa) hitaben buna ne dersiniz? 
Bayan-Madam ki ensemi parlak bir aynaya ve kokulu i»ir 

güle benıetmiı, ben de tiklyetimi reri alıyoruqı ••• 
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C:~;!k~~k!~;::J1 Bergamada 
Yalnız karaciter~:ğil, akciğer ve böb- , bir cinayet 

leci ALMA 
CASUSLAAI 
AMERiKADA reklere de kan dolar, sidik çok koyu renk

tedir •• içinde albomia vardır. Bacaklar 
lar titer, bu ıit bazan yüze kadar çı· 
kar. 

HÜSEYiN NAMINDA BJRJSII ill _V•-Al•m-:_nlliıı,~a-a~-: .. ı:İİİID~-ıTziillıı1 ~eiillıı1 r-ır•~- ~· 
ÜÇ KJŞJYJ VURDU (9) Yazan: Halil Zeki O•~ 

Kana zarına Ye akciier örtüleri arası na 
•• dolar. Bunlar reçer ve yeni baştan baı
lar. 

Haata bir tıkaç yüzünden bayılarak, gö
ğil• bannakından birdenbire ve yahut ne
feı almamaktan, kanda üre birikmesinden 
ya•at Y••af öllr. 

Naııl bakmalı? - Yatakta oturarak is

tirahat. ıulu ıeyler, kaynamış ilaçlar, Al

ma• rakısı 15 : 25 gram kuru veya kanlı 

hacamat, icap ederse ve vücutta siyahhk 

~oksa kan almak ve iliçları hekime bak
brarak doğru vermek. 

Damarların gerilmesi - Damarlar içinde 
dolapn kan bir ağırlığın sayeıinde yurur 
ve damarlarda bir ağırlıkla buna karıı ko
yar. 

Dfin B"'rgamamn Ertuğ

rul mahallesinde müthiş bir 

cinayet olmuştur. Ömer oğ
lu Hasan adında bir şahıs, 

uzun müddctteoberi arala-

rında derin münaferet mev

cut olan öz hemşiresi Hati

cenin evioe gitmiş ve onun· 
la kavga etmiştir. 

Neticed.! Hasan üzerinde 

bulundurduğu bıçakla hem
şiresi Haticeyi ve eniştesi 

Zekeriyayı öldürmüştür. 

Bundan sonra Zekeriyanın 

kardeşi meyveci Mustafaya 

hiicum ederek onu da ağır 

surette yaralamış 

etmiştir. 

ve firar 

Zabıta suçlunun takibine 
çıkarak kısa bir müddet 

sonra suçluyu ltaoh bıçağiy
le yakalamışhr. 

Ömer oğlu Hasan 35 ya
şındadır. 

Bu cinayette gizli bir se

bep olması muhtemel görül

düğünden takldkatrna ehem
miyetle başlanmışhr. 

TAKSi OTOMOBILL RI 
11ıe damar rerilmesi (damariarı•nn taz- Bugu·· 

yikidir.) tek numaralar çalışıyor 
Damarların, gerginliği iaaaaluın yaşına 

r6re deiiıir. 

Çocuklarda hiçbir zam:ın yetişmiı ve ib· 
tiyarlarda olduğu kadar değildir. Kadınlar
da, erkeklerden daha azdır. 

Damarların tazy Ik derecesini bilmek he 
kimlikte çok lizımdtr. Hekimler bununla 
her imanın kan yollarının nasıl işlediğini 
anlarlar. 

Bunu ölçmek için birçok aletler vardır. 
Damar tazyiki ölçülllnce ik' neticeye varı
lır. Ya çoktur, yahut azdır. 

Damar tazyikının çokluğu - Çok zaman 

bu ölçl aleti gerilmenin çok olduğunu 
pterdiği halde basta bundan habersiz
dir. 

Sonralari, hasta sabahları baş ağrisın
dan, birdenbire gelen b&ş dönmelerinden, 

görmekteki karı-ıktan, kulak uğultusundan 

aık sık burun kanamumdau, göıüoüo kan 

)anmasından, ufak bir hararetten sonra 

gelen ııluubdan, tıknefe9 nöbetlerine be.1-

zeyen nöbetlerden, etlerin ağrılarile çekil
melerinden, çok iıcmekten, yürek çarrıa
tılanndan ıikiyet eder. 

Damer gerginliği : Yilreğin kuvvetsizli

ğiade, yürekten çıka~ büyük kaa dama

nnıa frengili olmasında, bazı böbrek has

talıklarında, teker butalsğında, damar ka
tliafır. 

Damar tazyikinin artmas as, iyi bir peh
riı, hekimin vereceği itiç ve tavsiyelere 

itaat etmek tartiyle hiçbir tehlikeye uğ· 

ramakıızın baıta tahammül edebilir. Böyle 

yapılmadığı halde kalbin durması. Drenin 
kand• ço;alması veyahut beyin damarla

rından birinin pathyarak beyne kan akma
aiyle basta ölür. 

Damar tazyikinin artmasındaki teblıke 
buu 6l~en aletle aalaıllmcz. Hastalardan 

bU1Jarı bir~ok ıene yiH1Sek tazyik olan 
yirmi bete dayanırlar, baziları iıe yirmi 

derecede fellketli akibete uğrarlar. Bu hal 
yatın damar tazyiki üzerinde kuvvetli bir 

ı..iri oldaianu g6eterir : Damar tazyikinin 
çoklaju, iyi tabamm61 eden ihtiyarlardan 

çok gençlerde tehlikelidir. Ekseriya, nfak 
bir yorulmak rençlerde tehlikelidir. 

(DeYamı YU) 

Koordinasyon heyetinio kararı mucibince bugüo sabah
tan itibaren tek nuıllarala taksiler çalışmağa başlamıştır. 

Yarın sabitbleyio saat altıdaa )tibaren t~kler çalışmayacak 
yalnız çiftler çalışacaktır. Hususi otomobiller de seyrü se
ferden mennedilmişlerdir. 

Teknik 
öğretiın 

Maarif Vekiıletinio en bü
yük bir ihtiyaca cevap ver-

mek üzere neşre başladığı 
( Teknik Öğıetim ) adlı çok 

kıymetli derginin ilk sayısı
nı memnuniyet ve iftiharla 

gördük. Çok değerli ve çok 
faydalı ynzılarla dolu bul-

duğumuz bu mecmua teknik 
bilgileri büyük bir iştiyakla 

aradığı halde istediği şekil

de bulanyanJar için büyük 

ve nur saçan bir rehber 
hizmetini görecektir. 

Maarif Vekiletimizin bu 
yeni himmetini candan kut
lular ve alkışlarız. 

• 
nızamname 
Hapishane ve ıslahhane

Jer hakkındaki kanunun 
tatbik şeklini gösterir nizam
name projesi Devlet Şura

sında tetkik ve müzakere 
olunmaktadır. 

Proje, hapisane ve isla
haoelerimize yeni bir veçhe 
verecek, mabk iim ve mev
kufların mahkumiyet ve 
mevkufiyet müdd .... tleri için-

de atıl bir halde kalmama
larını temin edecek hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

'~···~·····~-~~--·~---·~~' ı Bugüa matinelerden itibareo ; 

lELHAMAA Sinemasında! 
: 25 günd o beri bütün htaubulu saran nbir ihtiras kasır-: 
ı gası ... bjtlia bir g~nçlik kitlesini esir eden sürekli bir : 
ı aşk macerası, nihayet koca bir şehri coşturacak ~ 
: ilahi bir musiki... ı 

iB LAL KAi 
ı Harikalar şaheserinde , düoya sinemacılığının ı 
ı iki eşsiz şöhreti! ı 

f Nelson Eddv-illona fdassey i 
~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~ .. ......."" .......... ..._ .,.. .................................... ~ ............... .. 
f Tayyare Sineması TEL: 3646 i 
ı 8ug6n matinelerden itibaren yeni ve ilaveli proğram ı 

ı 
ı 
ı 
ı 

TAPDIÖIM MADI 
Aşk ve macera filmi. Oynıyaolar: 

llive olarak 
Anne Ducax 

ı 
ı 
ı 
• • 

iB E B E G 1 M GOIOnçlO komedll 
: ltık ıladlirm• dolayiıil• bugllndea itibaren rlia saatleri: ı 
ı 12.30 - 2.30 - 4.30 - 6.39 - 8.30 da ı ................ .. ................................... .. 

Nevyor Taymis gazetesi, Amerika c ..... 
hurreisinin Japonlar tarafından batırıl" 
Paoay torpitoııu hakkında Kordel Hud' 
gönderdiği bir mektubun ayoi ıiokograf• 
lıyarak neşretmişti. 

Krovn bunu keserek Bremendeki şefd' 
göndermişti. I 

Ruzveltin imzasile beyaz sarayın re.,, 
tahriratlarımn şeklini buna uydurmak it" 
zım geleceği hakkında biraz da talilll•t 
veriyordu. Bunlardan kendisine elli ad•t 
hususi irnpye ile gönderilmesini de iıtiyor· 
du. Bu mektup ve bu gazete kesiği Nef" 
yorktan 19 son kanun 939 da postaya fr 
rilmişti. Şüpbeaiz artık Almanyada Jisıllll 
gelende yapılmıştı. 

Akşama sabaha Krovna gelecekti. f •" 
deral ajanları bunu da biliyorlardı. fak,t 
elde mevsuk bir şey olmadığından eli bal' 
h duı uyor. Hadisenin vukuuau beldiJoı' 
lardı. 

Berber kızın adresine gönderilen mek" 
tuplaran hepsi de lngiliz istihbaratı taı•• 
fından açılıp fotografları ahndıktan ao.,, 

gene postaya verilmiş olmak itibat~ 
Krovnun almaDyadaa yaptığı dilekler•• 

bazılarının belki is'af edildiği ve Amerİ' 
kadaki casusluk rollerinin baıladığı dt 
hatıra geldikçe iki arkadaı kaplarına 11~ 
mıyorlardı. Bahusus bu busuıi kopy•1· 
kim verdi? 

Şüphesiz almın vapurlarile amerik•11 

gelip gidiyor, buradoki casuslar tema• ~t' 
tiğini de kimsenin kimseden haberi bil' 
olmıyordu. 

Casuslar neler 
yapıyorlar? 

- M uammaıı bir mektup -
Erkauı harp federal amirleri bu c••

şebekesine dair bir ip ucu alamadıklartO' 
dan endışeler içio:le ezilip dururken ÇI"' 
gelen hafiyenin biri bu endişeyi bir lı•t 
daha artırmıştı. Su ajan federal btlrolafl" 

nın arasında i tırnat vazifesini görilyor.a-t 
Elinde s klad ğı bir nektubu göıterere~: 

- Bana bakıoız baylar, diye baykırdl
amerikan v:.purlarından birinin mark• ..... 
taşıyan bu garip mektup ıdıin işinize fi' 
rasa ger ktir. 

Za fıo üstünde: 

"Kel forniysda Saratogo Tapurull~ 
"Blanv. VV. VV. adresi yaıılmıı ve ..... 
deracatı da şu idi: 

"Takibe devamı rica olunur. Paraya ~ 
tiyacımz varmış, size onu kolayca tedati 
ederiz. llitil< ilanı Nevyorkta çık~• T•1-" 
gazetesinde aeşrettirini%.,, 

müttefikkti. 8' Hamen: 0 8roni bizimle 
VV. da. • tJI 

.. ikinci büroya ihbar etmek! alui aaa;, 
bu size pabıılıya mal olur. KanetH1~ 
darbe iz ıiddetlidir. Acele ediniı. 1• _.. 
bl şomuıe gitmez. lnterpris vapuruna oa 
lioizdl"n en l sizi •6rmek isteriz.,, 

imza : Bro•••J• ,,. 
-•••amı ••' 

, 
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(Halkın Sesi) 28 2nci Teşrin 

·----------
~---------------------------·---------------
U A !J S~!P.A.~t~vanJı ~=d:~~~:eı?!~ 

bir erkek t11nıdığım 
daşım 

arka-
yok ki ____ .., ____ _ 

' Bir arkadaş bularaam f 
~rua. 
' Kız arkadaş mı? 

~
....., E ... et.5 
....., Arkadaıınız erkek olsa 
Ilı mı? 

1 
~ Tanıdığım bir erkek 

1~•daıım yok ki 

...._ Ben yab•ncı mıyım? 

1
, ....., Beni evime kadar gö
~~tınek size fazla :ıı:ahmet 
~Yor da. 

~.....,, Rica ederim. Bu bir 
bn.et olsa bile, hoşa g iden 

~b111etlerin eo hoı l gideni-
t, 

...... O halde... Şey •• 
-.... Evet, o halde? 

. . . . . . 
~ " N~in çekiniyorsunuz, 
''den kork•yor musanaz? 

\" Est~ifurullah. Sizi ya· 
ltı totmıyorum ki. 
....,. Neden ıuıtunuı? 

d\ ...... Batka bir şey düıün
~ "1: "Yarın akşam fuara 
t· "•l>er gidelim,, diyecek
ı~~· Fakat hellt:i sizin bir 
'tlQiı vardır. 

~ ._ Eğer s6z verirteniz baı
~- itim silinle geımek zev-

1li tatmak olar . 
...._ Peki. 

....... Saat kaçta ve nereye 
h1,bili11iniı? 
b ..._ Aşam sekizde fuarda 
'lnnurum. 

* • • 
I llirkrkin hiç bir şey söy-
b~tlliyordu. Ben de tek tiik 
~., kelimeler bulup derme 

ç'tı:na bir kaç kırık cümle 
~tydana getiriyordum. 

" 

~ 8~1 çeşit, uygun fiy.ıt, 
tllız, kabkııız ve iyi mal. 
"hıverişte saysrı, doğruluk 

·~. ~e/elora :3882 3) -1 "- . ------·· -·- --
ur. Fahri Işık 
'•bıir Memlek&t Haataneai 

~. Rontken MütehaHııı 
h ''ll•a -.:• Elektrik t•da•Üi 

Fuarın dar yollarından ay
rılan, yollada ince bir ses
sizlik hüküm sürüyordu. 

Arasıra bu ses5İZ yolb rın 
üzerinde birer çift gö ge 
gibi do aşan sevgililer, tabi

atin müşfik kolları arasır: da 
kalblerinio seslerini din liyor
lardı. 

Bunları gördükçe, Ka ~·· 
yakadan lzınire sandalla geç
mekte olan bir kaç gencin 
hep bir ağızdan söyledikleri 
14Serenat., sanki yeni söyle
niyormuş gibi, kulaklarımda 
akisleı yapıyordu. 

"IZMIR YILDIZI,, 

Bak sevdaum sesi var 
Dalgalanan sularda 
Bekliyorum sevgilim 
Bu gece de fuarda .. 

Cennet gibi fuarın, 
Ea güzel bir yerinde 
Neş' elensin gönüller 
Fuar gecelerinde .. 

Doğao sesi kalblerdea 
Gecelerde dinlesin 
Heran yanan dudaklar 
Biraz da aerinlesio .. 

Çok bekletme erkea gel ! 
Ey fuarın şen kızı 
Sens1n ışık ruhuma 
Giıel bmir YıJdız1.. 

Benimde yanımda kalbi
nin sesini işitmek ve kalbi
min sesiui işittirmek iatedi

ğim bir yıldız vardı. Fakat 
kalbinin sesini işti yor, kal· 
bimin sesini işittiremiyor
dum. 

Söylemek istediğim bütün 
sözler dilimde döğümlenip 
kalıyor, sadece onun ara da 

bir söz söylerken kızarıp 

daha fazla gllıelleşecı yüzü· 
nü, bana çevirdiği zaman 

istediğim bir zevkle seyrede
biliyordum. 

-Sonu var-............ .. .......... .. 
Keçecilere Koıun 
1,000 Lira MUkAtat Var 

Keçeciler Tevfikpaşa ha
mamı ittisalinde yeni Güzel 
İzmi1 tatlıbanesinin misaf ir
lerinize ikram edilecek ala-
franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeşit tathsı bu dükkanda 
bulacaksınız, Halis Maraş 
yağından olan tatlıların bi· 
leıini bulanlara bin lira mü
kafat var. 

Keçacller GDzel lzınir 

10-4 T ATLIHANESl 

Milli 

o--

Istanbulun Galata sokak
larında bazı kadınların ka
rauh~tau istifade edeı ek 
erkeklere laf attıkları görül
müş ve vukubulan şikayet 
üzerine adliyeye teslim edil· 
mişlerdir. 

Biz kadınlara lif atao 
kendini bilmiyen bazı erkek
leri gördük ve bunları yola 
getirmek içio hayli uğraş .. 
mıştık. Bu defada kadır ı~
rın erkeklere laf atm~ sı 
erkekleri korkutmuş ve ~i
kiyete s ebebiyet ,·ermiştir. 
Ya meazallah kadınlar, er
kekleri dağa kaçırm.,.ğa 
başlarlarsa!. 

Asıl korkulacak mesele 
bu olacağı gibi, kaçırao ka
dın güzelse o z.a man da 
şikayet eden erkeğin akl ı na: 

s 
Suçlar Pek Ço Azaldı 

lstanbul-Şe.brimizde örfi idare ilanındanberi suçlar hemen 
yok decıecek derecede aZRlm ıştır. 

Ankarda.o bildirildiğine göre örfi idarenia tatbikatı cüm· 
lesinden olmak üzere ittihaz edilecek tedbırler vatandaıla

nn bugünkü bayat tarzları nı ve itiyatlarını değiştirecek 

mahiyette olmıyacaktır. 

••r 
UCR J T~I ~MURL iN 

T
l l 'LE 

MAAŞA GEÇM L 
RAFINDAK TET 
Ücretli memurların maaş- f 

h memuriyetlere geçmeleri-
ni temin maksadile Maliye 
Vekaleti müsteşarı B. Ce* 
mal Yeşil'in reisli§"indeki 

K r v 

kc,misy o ı:ı çalışmalarına de
vam etmektedir. Komisyon 
hilen Vekaletlerin ücretli 
ücretli kadrolarını tetkik 
etmekle meşgul olmaktadır. 

ız 

ister gOI, ister ağla Nakil vasıtala ı hakkındaki 
, ., f''J* - ' ·--~ı:ıi koordinasyon•heyeti in kararı 
Mektupçu)ar Vilayet mckamından: te olan doktorların12-11-940 

A d Benzin vesair petrol müş- tarihinde seyrü sefer müsa• 
rasın a takları ile müteharrik bilu- adesini haiz otomobilleri, 

y ) mum kara ve deniz nakil d) A. H. 1602, 1'603, 1604 
apı an vasıtalannın seyrii seferinin 1605, 1606, 1621, 930 ve 

Deg.., İşiklikler tahdidi hakkında koordi· ist. H. 485 numarah otomo· 
nasyon heyeti reisliğinden biller, 

-o-

Afyon mektupçusu Sait 
Adil Karamanın Edirne 
mektupçuluğuoa, Maraş 
mektupçusu Aziz Üçokun 
Eı zincan mektupçuluğuna 

Erzincan mektupçusu Mu· 

zaffer Muhittin Dalkıhcın 

Kırşehir mektupçuluğuna, 

l Edirne mektupçusu Sadettin 
i ~Sönmezin Isparta mektup· 

çuluğuoa. Ordu mektupçus• 
Mehmet Rifat Tosun Af yon 

mektupçuluğuna, Aydın 

mektupçusu Cevdet Andayın 
Giresun mektupçuluğun•, 

Elazığ mektupçusu Raif 
Ôıdemirin Ordu mektupçu-

luğuoa, Giresun mektçpçu· 
su Aziz Aytekinin Eliziğ 

mektupçuluğuna, Gümüşane 

mektupçusu Memduh Nt:ca

ti Tosunun Maraş mektup
çuluğuna, Kayseri mektup· 

çuau Ali Netet Katırcıoğlu

nun Erzurum mektupçuluğu· 

na, Erzurum mektupçusu 
Yaver Soydaşın da Kayseri 

mektupçuluğun.,. nıaklen ta
yinleri yapılmıştır. 

---o---
BORSA 
HABERLERi 

12.50 - 27.25 kuraştan1272 
çuval üzüm, 7,50 -17.50 ku
ruştan 23• çuval iocir, 10,70 
11.25 kuruştan 96564 kilo 
buğday, 63-66 kuru~tao 580 
balya pamuk satılmıştır. 

teklif edilip meriyete ko- C) Ecnebi turistlere ait 
nulması icra vekilleri heye- nakil vasıtaları memlekete 
tince kabul buyurulan ve girmelerinden itibaren an-
22-11-940 tarihli ve 4667 ~ak on beş gün müddetle 
sayılı resmi gazete ile neş· seyrü sefer edebilirler. 
r1.>lu~an 75 No. lu karar D) Tenezzühe mahsus 
aşağıdadır. motörlü deniz nakil vasıta-

Alakadarlarca maliim ol- iarı motörleriu işlememesi 
mak ve g~reğioe göre ha· temin edilecek surette ma-
r~ket edilmek üzere keyfi- halli deniz ticaret müdiir-
yet ilan olunur. lükleri veya liman reislikle· 

1 - Milli korunma ka· rince mübürlenmeleri şarti-
nununun 36 ıncı maddesi le seyrü sefer edebilirler. 
hükiımlerine müsteniden E) Şehir ve kasabaların 
benzin vesair petrol müş- heledıye hududlan dabilin-
taklariyle bilumum kara ve de ç~hşao taksi otomobille· 
deniz vasıtalarının seyrü ri bir sabahın altısından 
seferi aşağıdaki esaslar da· ertesi sabahın altısına ka-
iresinde tahdid edilmiştir. dar bir gün tek, bir gün 

çift numaralar sefer çıkmak 
a) Hakiki veya hükmi şa-

hıslara ait olup hususi nu· suretiyle seyrü sefere ede
bilirler. 

marn taşıyan bi-
Taksı'ler rahcıma gününün 

)umum binek olomobilleriy- l" w 

le motosikletler ve tenezzü- hitamı olan saat altıda ga· 

he mahsus motörlü deniz 
nakil vasıtaları seyrü sefer
deo menedilmiştir. 

B) Aşağıda yazıla hususi 
nakil vasıtaları seyrüseferde 
serbesttirler. 

a) Elçilik~ere, konsolos
luklara ve memurl rına ait 
kara ve deniz bilumum na· 
kil vasıtaları . 

b) 2827 numaralı kanunun 
muvakkat. maddesinin (8) 
bendinin ikinci fıkrasında 
yazılı otomobillerle ayni ka· 
nunun altıncı maddesinde 
iımi geçen müesseselere ait 
motosiklctlu. 

c) lcrayi sanat etmek· 

rajlarına veya belediyece 
tayin edilen mahallere dön
müş belunmağa ~ecburdur-

2 - Bu kararın mcr'iye
tc girmesinden itibaren se
Jihiyettar makamlarca ben

zin vesair petrol müstakla • 
riyle müteharrik hiçbir hu
susi otomobil, t ksi, motör
siklet ve teneızühe mab&us 

motörlü deniz D kil vasıta
larına yeniden seyrü sefer 
müsaadesi ve plaka veril

mez. 
3 - işbu kar nn ikinci 

maddesi neşir tarihinden 
itibaren vesair maddeleri 
neşrinden hLŞ gün sonra 
meriyete girecektir. 

Piyane• Biletlerinizi ( SA. DET ) 
P•lır. ikinci B•ıJ•r Sokak 

l9 No. T!t.;!FON 2542 kl9eılnden alınız ) Çonk"•p11 PollıtDerkeıi kar1111 No. !16C Haıaa Ta ıla Ô•der Telefoa 1497 



SAHiFE 4 

Türk Gazete!~- YUNJı MA -1 
ri ne d"yorlar? BUAT MUDU- 1 

o--

-Baştarafı 1 inci Sahifede

T ASVIRI EFKAR: . 
ınailizler gardımı 

arttırmaııuız diyorlar! 
Şu Arnavudluk cephesin

de de ber gün zuhur etmiş 
olan beklenmedık fırsattan, 
ani ve seri kararlarla ve 
fedakarane yardımlarla isti
fadeye koşulacak olursa 
cidden . umulmadıkl büyük 
neticeler elde edilmesi iı: uv
\'etle beklenilebilir. Bunu 
bizim kadar lngiJiz gazete
lerinde görüp anlamış ol
malara ve hararetli hararet
li ayni nimet ve tav3İy .ler
de bulunmağa başlameları 
mucibi tesellidir. logiliz ef
kirı umumiyesi bu suretle 
ikaz edildikten sonra ise, 
bu tavsiyelerin fiili eserle
rini yakında göreceğimiz de 
şüphesiz gibidir. 

•*• 
TAN: 

Esaretin gozone irtü
ıen telli duvak 

_._ 
Romen ordusu kime kar

şı hnıırlanırsa hazulansıo, 
muhakkak olan şudur ki : 
Artık Romanya ne siyasi 
ne idari ne içtimai ne ikti
sadi mukadderatını tayin 

haklarını sahip değildir. 
Mecburi taşıdığı minnettar· 

hğının borcu~u, kumanda 
aldığı gün ödemeye meebur
dur. 

Mihver birliği içinde ne 
siyasi, ne idari reyi yok
tur. 

Ancak "bukukan., müşte
rektir. 

Bu hakların da ne oldu . 
ğunu bugün Romanyanıu 

düştüğü müstemleke vaziye
tine bakarak anlayabiJiriz. 

VATAN: 
* .. :,. 

itaıuanın imdadına 
gidecekler mi? 

-o-

Ahmet Emin Yalman : 

Zaten yardım için iş İş· 
ten geçmiştir. Aroavudluğu 

tanıyanlar şuou söylüyoı !ar 
ki Görice Arnavudluğun 

anahtarı dar. Burası Ve les ko. 
vik ahndıktan sonra Italyan-

lu için tutunacak bir bet 
diye ancak Görice ile El-

basan arasında Yugo!favya
ya karşı yapılan Libraj bat

tı vardır. ltalyan ordusu 
zaten harp hevesi duyma-

dığına ve Habeş ve ispan
ya harplerinden sonra ken-

dilerine Arnavudluğa ve 
Afrikaya se•l<eden rejim 

diişmanı tanıdıiJna göre, 
bu harpte de tutunması bek-

RU DiYOR Kf,: 
-(Baştarafı Birinci Sayfada)-

--oı--

Bu saçmalar etrafa saçı· 

hrken kara gömleklilt'ri~ or
dusu Aroavudlukta öyle bir 
hezimete uğr ımıştır ki böy
le bir hezimeti yakın bir 
tarih bile kaydetmemiştir. 

B.Muaolini30C Osenelik bir me
deniyete malik olan Yuoao 
milletinin cengaverliğir,i 

unutmuş ve buralarını Af
rika çölleri ıannederek Yu
nan milletini kahredect ğini 
•onunu düşünmeden söyle
miştir. 

Mussolininin sözleri doğ

rudur. 

Kahrol .. cak Yunan ordu
ları değil ltalyan orduJarı

dır. 

Mussolioi geue sözleri de 
giıya biz logiltereye üs ver· 
miş ve daha bazı yardım

larda bulunmuşuz. Bunun 
ne derece hakikat olduğu· 
nu Yunan milleti bildiği gi
bi bütün dünyada bilmekte· 
dir. 

ltalyan · di'datörü şunu 
bilsin ki artık ltalyan pro · 
pagandaların:ı kulak asan 

tek bir fert bile yoktur. 
Yunan milleti, kral ve baş
vekil Metaksasla berabeı· 

ber zaman yek vücuttürler. 

jRk Metaksas ayakta her 
gün köy ve kasabaları gez-

mekte ve erkek, kadtn, kız 

ve çocukların candan ve 

içten gelen sevgilerile i<ar
şılanma~tadırlar. l.terdik ki 

bu vaziyetleri Bay Mus
solini görsün de yaptndığı 

propagandaların yaptığı te · 

sirlcrio derecesini anlasın 

acaba ltalyan diktatörü Yu-

nan başvekili gibi halk ara· 
sında gezebiliyor mu ve 

ayakta durabiliyormu? buoa 
verilecek cevap hayır ... 

Y onanistan için her gün 
Romadan gülünç bir yalan 

uydurulmaktadır. ltalyanlar, 

kahraman askerlerimizin Ar
navutlukta kazsodıkJarı za
ferleri gfıya lngiliz topçusu

nun gögterdiği muvaffakıyet 
olduğunu söylemektedir ;er. 

lngiltere hükumetin yap

tığı alicenap yardımlar çok 

mühim olmakla beraber Ar 
navutlukta lrazanıJao ıafer 

Yunan süngüsünün zafe ri
dir. 

Arnavud dağlarında Yu-
nan kahramanlığı acaba 
haoği şair yazacaktır? 

lenemez. Az bir zaman zar~ 
fında denize boylaması ve 
bu vaziyette mühim netice-

ler çıkması t ıt kuvvetli ihti 
maldir. Alman)anın bu ka

dar çürük bir müttefikin 
arkasından ko~acak yerde 

onu feda ederek destekler 
araması akla yakındır. 

(Halkın Sesi) 
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Bergamada inkılap manellesiııde Şadırvan <.lhnda bakkal 

Ali oğlu Salih Divrik dükkanında bulunan g ızyağını müş
riJerine vermiyerek saldadığı ihbar edHmiş ve yapılan araş
tırmada iıd teneke gazyağı bulunduğuadan tutulau evra
kiyle birlikte adliyeye verilmiş ve yapılan durnşmada Mılli 
Korunma kanununa aykırı olar k har vketi !4abit görüldn· 
ğüuden iki sene müdd tie Manis~ya süriiJmesine ve 500 
lira ağır para cezasına uabkfım edilmiştir. 

-i'"ıfaTklii·""'liSrn,::f Jf ;'i:So re · eı 
nuıuı•ıını.ı ı. m ııı. ıını:n uıııı~ wıu ııuııı ı·ıuı '"'"" • w o 

iz ir be e ·ye- .. ıg 
iz ire en t ek • • 

sının 

hedgyesi 
havasrazı mü- ı 
bü 

~ 

• esses sı 
---o---

Şehir havagazl.nının kö
müt" uoksauıüdan dolayı 

sekteye uğracağı ba~dunrln 

çıkan şayialar doğru d ğil 

dir. Çünkü yaptığımız tah-
kikatla da sabit olmuştur 

ki belediyenin idaıresinde 

bulunan bu müessese hak
kında reis doktor Behçet 

Uz pek titiz davranmakta, 
her şeyde olduğu gibi bu-

nun da tekemmülü temin 
için büyük bir gayret sar
fetm?.ktedir. 

Nete~ i01 bütün kış idare· 
ye kafi miktarda kömü ünü 
ve halkın ihtiyacına elvere
cek miktarda tesisat malze
mesini temin etmiştir. 

lzmir için bir şeref ve 
b.Jkımıı için de büyük btt 

kolaylık olan bu müessese 

yalnız tenviratiyle değH ye
mek ocaldariyle, banyolariy· 

Je ve sobalariyle de ev ih
tiyacı mükemmel bir hale 

iz " tra 
y·· • "OD 

--o---
Londrn (A.A} Avam 

kama .. usmda bir suale ce
?ap ve: eo Botler Sovyetler 
birliğinin logiliz teklifle: rine 
hala cevap vermemiş oldu
ğunu bildirmiştir. 

Butler diğer bir suale ce
vc:ben de huiciye 11azuı 
Lord Halifaksin Berlinde 
vukua gt len Sovyet-Alroan 
görüşmelerinin mahiyeti ve 
netic\:lcri hakkında resmi 

beyanatta bulunmak isteme
diğini söylemiştir. 

Nevyork (A.A) - Assos
yete Pres o uhabiriae göre 
Sovyetler birliğinin Vaşhıg

ton büyük elçisiyle Smnner 
Vels arasında müzııker lere 

yeniden başlaomışlır. Bu 
müzakereler Sovyet ~irliği

nin mihvere iltibe.k etmiye
ceğiae delalet etmekh dir. 

ifrağ edilmiştir ki bu yüz
d en Belediyemize karşı baş· 
ka bir mianctdarlık duygu· 
su uyandı• mıştır. 

.Bu duyguyD tercüman olu
yoruz zı 

Halkın 

• 
şı 

Sası· Hakk n 
u Sesidir 

cıın .. ...,. n ııııı -mın:ı f 

le t 
e 
ı 

'° ın e • • 
ilk kanun 1940 ayında y pıJması ic beden ş~beke ameli-

yatı dolayısılc : 

1) 1 - 15 ve 29 Ilkkancn 1940 
15 e kadar: 

l Darağaç 
il Tepecik 

111 Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşref paşa 

XV Kültürpark 

pazar günl ri saat 9 l nb 

C Bayraklı 
D Turan 

~~ K rşıyaka 
Bornovu 
Buca 
Kızılçullu 

2) 8 ve 22 IJkk inun 
15 e kadar: 

1940 pazar günleri saat 9 dao 

V Çarşı 
V liahribaba 
VII Karantina 
Vlll Güzelyah 

X Konak 

X Gazi bulvarı 

Xll Mezarlı-' başı 
xııı A!'aLsÖr 
XIV Gui bulvarı 

XIV Gümrük 
S~kUSrlerinde kesileuği sayın hallumııca bilinmek fi:uıre 

iJAo olanur. 

28 2~ciTeşri11 

sını13y r 
.e 

rf' 

deJI 

d 
Kemerde rn ktep sok•' 

ğıoda HRlil oğlu Mabaıut 
bir senedenberi ayn bulıJO' 
duğu kansa otuz yaşıod• 
Vasfiyeyi bıçakla 13 yeri'' 

• ··le 
den yaraladığından bıçağl 
birlikte y .. kalaumıştır. 

---o---

T a ati 
r ış ı 

Karaotıua Halkevi ö11ii0' 
de Mu tafa oi>-lu Hü,eYİ11 

I!!'> ·r 
ıdaresiudekı tramvayı Şak1 

oğlu Rizanın rabasıo• 
çarptırarak 50 liı a kad~~ 
bir zarar ve ziyan ika ettİ~1 

ve Hüseyioin de hafif suret· 
te yaralanmasına s bebi~et 
verdiğinden her iki suçld 
yakalanmıştır. 

--o---
CI • 

mı e bakıl' 

e d 
o 

n 
tö 

oıı-

Alsancak 8 ci işletme g•· 
rmda Ali Riz oğlu işfetıııe 
l~ondoktörü Sabri iş mese· 
lesinden gar müdürü AbDJet 
Cambnzoğluna hakaret et' 
tiğinden yakalaomıştır. 

--o--
Bıç çekdi 
Gündüz soı::ağında 1'•' 

sım oğlu amele Bekir gaf 
ri meşru olarak oturdui0 

Bekir kızı H2diyeye geçi~· 
sizliktea dolayı bıçak teşb11 

ettiğinden yakala mıştır. 

---o---
a oşluk 

Keçeciler Vatan otelinde 
Hakin oğlu Hüseyin ıarbOf 
Qlduğu halde bağırıp çağıt' 
ma ~ sııretile rezalet çık•'' 
dığınd n yakalanmıştır. 

/ 

' m sı ele 
lşıkl rm k rarhlması ~· ., 

maskelenmesi hnkkıod•~, 
hüb. ü t teb~iğatı dairesioP 
bütün hazırlıklar jkmal edil' 
miştir. • 

cıkl 
•• • oum 

Ş brimizin tanınmış avu· 
katlarından, ayni zamaı>" 

da matbuat aleminin de· 
ğerli imalarından B•~ 
Murad Çınar'ın pederler• 
Murad Remzi Çmar'ın Is: 
t nbul a Fener • olunda'-'1 

1 öşkünde vefat etttiğiıti 
teessürle haber cıldık. 

K ymehi avuk t ve edi" 
bimiz kelbi taz?yetlerifilİ" 
zi sunarız. 


