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~E AçıK Paıriste11Fran-
&ovyet Rusya- sız üniversite 
nın dürüst talebesi 
sıyaseti 
--~--

s ovyet Rusyanın tak.i-
l bine karar verdiği ve 

~ilıverciJerin Aleti olma oa

t• azmettiği dürüst siyaset 
O' ei>steriyor ki; Mos\tova hü-

•u'neti dostlariyle ve l<om
flllarile ve alelumum Bal-
~ ,a~hlarJ memnun etmekten 

'" kalmıyor. Boğazlardau 
~~.küçük A<tyadan gr çerek 

1hsti...i ve Mısırı istıli içio 

'•ırelce hazırlandığı söyle
~eıı ve bu hususta da bir 

~topaganda yapılan pJinın, 
a\'yet birliğinin muhalefeti 

d' ' I' ~'hainde, terkedilmesi bu 
&kümetio dünyanı zaptet-' :~k için bitaraf, dost ve 

6faıan her memleketi çiğ· 
•' ~~Yip geçmek hiilyasmda 

1 "fllunan ve dünyaya yeni 

~ ~~leın kuracağım iddiasiyle 
,t "'ltiib dünyanın rahat. nİ· 

t• ~llı ve intizamı bozmağa 
)eltenen emperyalistlerin bu 

~liınca hayallerine kat'i bir 
•et çekmek istenmiştir. 
~sa.en Sovyet Rusvadan 

, ~hel de bu hayali~ . ba~i
b 'len çılğınca oldugunu ıs-
't etmek için tepeden tır· 

' ~~~ 
it ~ R'a kadar silahlanmış ve 

b~t tecavüz hareketi başlar, 
'•lanıaz ezmeğe azmetmiş 
llıilletıerin tam manasile ha

~ltltnnıış olduklarını batır-
' 'tttılllr: bile zaiddir. H1?r te
f :.'•iiı ve tahakküm hareke
, 'ile elleri bağlı, boyun eğ· 
• ~it aıilletlerin fec.i ve bay-

'İ)et kırıcı akibetlerini gö· 
~ 

l ~"ler miskinlik ve korkak-
ı• 

-h kapılmanın bir cirın t? t 
~ İntihar olduğunu ~ abul 

'tııı· 1 d ~ •ş er ve ona göre e son 
ı '"•rlı1ranı v~rmişleıdir. 

SIRRI .SANLI 

ltomanyada 
lejyonerler 

--oı--

~tofesör Yorga 
)ı öldürdüler 

--o--
'y Qiikreş (A.A) - Prof~sör 
fı 0 tga dün lejyonerler tara· 
t1 "d-11 evinden kaldırılmış-

t. 

),~rof tbÖrün cesedi Polesti 
-~ 1 •nında yol üzerinde ru· 
M~ ?~r kurşunu ile delik de-

bir halde bulunmuştur. 

öldürüldü 
--o---

Ve 500 Talebe Alman. 
gada temerküz kamp. 

ıarına gönderiı di 
---o---

Taıebeler sokakta ga. 
şasın Döuoı dige 

bağrıştılar 
Loııdra (A.A) - Vi~ ilen 

bildiriliyor: 
500 Fransız talebesi Al 

manyada ~emergüz kampına 
gönderilmiş ve 11 talebe öl
müştür. Ve Fransız üniver
sitesi kapatılmıştır. 

Üniversite talebesi büyük 
bir nümayiş yapmışlar ve en 
önde iki talebe başlarında 

iki baston olnuğu halde şe
hir cadd~lerini dolaşmışlar

dır. Fransızca bastonun ısmi 
"Go',, ve iki baston "Dogol,, 
olduğu içiı.ı (yaşasrn Dögol} 
diye"haykırmışlardtr. 

Bidayette alay Monpaoa 
mahalİt:sine ıeidikleri zaman 
bir kahve öııünde dur muş
lar ve kahvedeki Alman 
müşterileri dışarıya çıkarıl· 

mış~ır. 

Bu esnada Alman kıtaatı 
yetişmiş ve büyük bir kar
gaşahk çıkmış ve bu nüma
yiş 11 üniversiteli talebenin 
hayatına mal olmuştur. 

--o--
İcra Vekilleri 

Heyeti 
Ankara - icra Vekilleri 

heyeti Başvekalet binasında 
Başvekil Dr. Refik S.ııydamu. 
riyasetinde haftalık toplantı
sını yapmış ve ruznameye 
dahil mes~leler üzerinde gö· 
rüşmüştür. 

--o---
TiCARET 
VEKiLi 

lstanbul - Yeni Ticaret 
vekili B. Mümtaz Öknıenin 
tc::tkikatta bulunmak üzere 
bugünlerde şebrimıze gt 1-
mesi beklenilmektedir. 

--o---
Yeni Sovyet 

f . • 
e ırı 

Berlin (A.A) - Sovyetler 
birliğinin yeni büyük e iç isi 
Bay Velidemir de Kazanof 
buglin Berline muvasalat et
miıtir. 

AL ANY 
ITALYAYA 

--o--
Yardım ederse 

-o-

Loodra ( A.A ) - "DeyJi 
Harelt,, gazetesiııio yazdığı 
na göre ltalya Almany.ıdaıı 
Yunanistan işinde hiç bir 
yat dım istemediği gibi Al· 
manya da bu meselden do 
layı Balkanlarda hiç bir taz· 
yıkta bulunmamıştır. 

:'\faamafih son vaziyet şöy
lediı: 

1 - Göricenio Yunanlılar 
ta rafından işgalinden 5onra 
Balkan devletleri kuvvet bul· 
muşlardır. 

2 - Senenin bv aylarında 
Balkanlarda istila teşebbüsü 
çok müşkil bir askeri hare
ket olacaktır. Bu mevsimde 
harp etmek için evvelce in
ceden inceye hazırlanmak 
lazımdı. ltalyanlar bu kabil 
hiç bir hazırlık yapmamıştır. 
Almanlar, ita lyan askerinin 
çarçabuk istila işini becere
ceklerini zannediyorlardı. 

3 - ltalya, AJman yardı
mıoa mütemayil değildir. 

Şayet ltalya böyle bır yar
dım görürse Fransa da bir 
çok iskkldrini kaybedecektir. 
Bunun için Mussolini bu fe
rağattao korkmaktadır. 

Mussolini Alı:nanyadan 
yardım görmeden vazi 
yetini ıslah etmek çarde
rioi aramaktadır. 

---o---
Malta da 

Alarm işareti 
Malta (A.A) - Düşmao 

tayyarelerirıin adaya yaklaş
tıkları haber verilmem üze
rine dün Maltada üç alarm 
işaı eti verilmiştir . Mamaf i 
biç bir tayyare gurubu sa
hiJi aşmamıştır. 

--o--

Finlandiya Re
isicumhuru 
istifa etti 

Helniski (A.A)-Dört se
neye yalkın bir zamaıı.dan
beri reisicumhur vazifesini 
yapan bay Kalyo sıhhi va
ziyeti sebebiyle istifasını 
vermiştir. 

---o---
Bulearistan
dan eelen 
muhacirler 

lstanbul - Bulgaristandan 
Romanyaya geçmiş olar. 800 
göçmtn dün şehrimizı: gel
mittir. 

sız t yya- Türk Gazetele
Siyamı ri ne diyorlar? 

.. 
rı 

bomb ladılar 
---o---

Tokyo (A.A)-Hongkong 
ta miJli müdaf .ta ne.zaret1 

tarafmdan neşr dilen bir 
tebliğe göre Fransız Hin 

diçioisine mt nsup tayyn"e
letin bu saba h şafakla be

rab~r yaptığı bombardıman

lar Siyamın doğu hududu 

bölg~sinde devriye gezen 
birköÇ Siyam askerinin ya-

r~lanmıısına sebep olmuş

tur. 

Siyam tayyareleri mütea
rideri defetmişlerdir. 

--o--- 1 

u~ul Yunan or 
mütemadiyen 

ilerliyor 
--o--

Atina (A.A) - Ordulan

mız ileri hareketlerine de
vam etmektedirler. Düşman

dan yeni esir ve barp mal 

zemesi ahnmıştir. Yunan 

kuvvetleri Ergiriyi muhasara 

etmiştir. Ergirinio işgalı bek 
leomektdir. 

ULUS: 

Müşkülat karşısında 
ıtalga 
-·-

Falih Rıfkı Atay : 

Iogiltere ve ltalya bu şart
lar içinde bahar aylarına 

girecek olursa, ltalyanın ar

h k taarruz değil fakat na
sıl kendini müdafaa edebi

leceği bahi!l mevzuu olacak
tır, 

Karada <iahi bia türlü 
buhran sıkıntısı çeken bir 
memleketin. mahpus bir do
nanma, mağaeviyah düşük 

bir halk, geri dönmediği 
yerde ancak yerinde bir or-

du ile. denizaşırı seferlerin 
müşkülatına ne kadar ta-

hammi.l edeceği sorulabilir. 
Bir Alman yardımı bu şart-

lar içinde, doğrudan doğ
ruya külli bir Alman hare-

keti olacak ve bu devlet 
5 milyonuncu askerini kay

deden, a.dalarmı kışlaya ta
limgaha ve tayyare deposu-

na çevir en lcıgiltere karşı· 

sındao uzaklaşarak nihai 

[ Devamı 4üncü sayfada ] 

Maaş sahiplerinin bir şakası 

- Kitaplarına dalmışsrn, gene neyi bulınağa çnlışıyoraun? 
- Yeni bir kimya formülü keşfetmekle meşğulum. 

- Kimya formülü keşfine gayret edeceğine, ay başıları 
Pazara rastladığı zaman maaşların Cumartesinden verilme· 

sini temin edecek bir çare h uarlasa11 dıb ı iyi olmaı mı? 
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IHagatta muvaffak olmanın sırıarıl 
Hagatta, herkes Muvaffak 
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Atatürkü 
kiyet ve 

muvaffa
zaf er sırları 

---··---
-3-

Cemiyetin, çet in haya t mücadelesind e 
kudret, ü mit ve u eşe ile ısrar e tmesi: işte 

lazım olan budur. Buda bize Atatürk ile 
müyessir olmaktadır. 

Alatürkü bir halk top la ntısı içinde gör
mek hakiki bir zevk, müst esna bir fırsat
tır. 

Yarım saat içinde hal kın bütün durgun 
loklara g ider, taze ve canh beyatan neşesi 

her çehrede uyanır. Ası l mühim olanı, 
toplantıda bulunanlarda birbirine sevgi, 
gerıiş yürek ve bağhlı k hasıl o lmasıdı r. 

Cemiyet fertleri birbi rleri.ıe ve hepsi 
Aiatürke sartlarak bir kitle hasıl olmuş
tur. 

Toplantının emelleri bir noktada döner: 
Yüksek insan cemiyeti ofm:ık, medeniyet 

ve ilim yollarında iler}emek. Atatürkün 
toplantılarından çıkarken herkes, bedbin 

şeylerden. bayahn d ertlerinden ve sıkı n tı
larından yıkanmış gibidi r . 

Herkes büyük ön d e· in yüksf'kliğini b ir 
kere daha tasdik etm iştir. Onunla beraber 
yaşamanın bu memleket için selamet ve 

ilerleme olduğm'U yüreğinde bir daha an
lamtştır.,, 

Netice itibarile şunu söy leyehilmesi gibi 
bu büyük zatın hakkında ciltl.er dolusu 

kitap yazılsa yine onun hayat yollarındaki 
muvaffakiyetini bildireme z. 

Çünkü onun hakkında "başlı b .. şına bir 

cihan, bir tarib ve misli görülmemiş bir 
dahi,. denilmiştir . 

işte vatandaşlar, büyük dahinin dehası 
kadar büyük muvaffakiyetleti :oio sırları 

se vgili Milli şefimizin selahiyet i kalemiyle 
bir kat daha t e ba t üz ettirılcnişti r. 

(Devamı var) 

FA YD AL 1 BiLGiLER 

Çiğ soğanın f agdası 
Soğan çiğ olarak yeoi nu: birçok hasta

lıkl.ara deva imiş. Bacakl.vi n şişmesine so

ğan yeme k çok faydalı irn;s Birkaç gün 
muntazaman ye mekle rde çiğ soğan yeni* 

tine idrar miktarı ·ut ~r , bö bre it ler yık anır 
şişten eser kalmaz nış . 

Soğanı çiğ olarak yiycmiyenler bir Jitre 

beyaz şarap içi oe 300 gr .u n soğan atarak 

bir hll fta bıı a lrnııı lı . Sonra h e r yemekte 

birer çona kasığı bu şarııptan içpıek ayni 
faydayı temin etmekte imiş. 

Güzel bir diş tozu 
iki limonun kabaklarıcıı soyup fırında 

yahut soba üzerinde iyice kurutmalı. Son 

ra havanda dö.,üp gayet iu ... e el kten ge

çirmeli. Bir ccıanede!ı toz halinde tebeşir 
almalı. 

Tebeşiri , toz halin:e limon kabuğun· 

dan aynı miktar karıştırmalı, bir kutuya 
koymalı. Gayet güzel bir diş tozu olur. 

!ff•lkın •••I) 

• lstanbulda 
yüzünde v pur· 

l r işl ~m di 

SlS 

Istanbul - Dün kesif bir sis yüzünden sevahiJ vapur
ları işliyememiş, limanda bazı kazalar olmuştur. 

Haliçte Süreyya paşa fabrikası iskelesi önündeki Muşa 
büyük bir motör çarpmış . Muş parçalanmıştır. Motör de 
ehemmiyetli hasara uğramıştır. 

Köprü önünde de iki motör hafifçe müsad eme etm iş
lerdir. 

-----l!I no---

Tay is g ze
tesinin mühim 
bir m~kales' j 

Londıa (A. Aı) - Tay mis l 
gazetesi Bulgaı is tan hakkı a-
da şu satırları yazıyor : A 

Büyük bir devletin Bal
kanlardaı:d yarı resmi ajan
luı tarafından bir Balkan 
devletinin komşularud;ı n 
biri hesabına hd:ır i ki veya 
en azı bir uzvunun kesilme
siyle tehdit edildiği ilk de
fa vaki bir iş değildi. 

Bu c'efa Bulgaristana 
mihverin fili müzaheretini 

reddettiği ta kc irde Alma ıı* 
larla ltalyanlardan Türklerin 

Bulgar top •aklarını işgal et
memelerine mani olmaları 

beklenmemui icap edeceği 

telkin ed l l miştir . 

Bu eskj bir manevradır. 

Türkler. Bulg a ristan Yunan
lılara f.narruz etmedikçe 

Bulgarlar la ka ..-ga çıkarmak 
arzusunda asla değille r dır . 

Fakat bu m ı s .a lları Rulgar
la ra yuttu rma k için Türkler· ' 

le Bu!garhır araiında ma zi
d e cereyan ttmiş muhase-

matıo hatl ruına ve Bulga
ristanda bir Tür·k ekalliyeti 

mevcut bulu ;ırn asına güve
nen propag'l ndacılar içio 

bu hakikatin n e ehemmiye
ti vad 

lngiliz beyanatı, bu kabil 
p r opağandacıları susturmuş 

olmahdır. 

El sa a arı 
da2"s. ılacak 
tezgahla r 

--o---
lktuat vekaltti, e l sanayi

inir. teş vi ki ruaks<l Hyle 3 

bio el t zg ·hı s i p.u ı ş etmi 1 · 

ti. Bu tezgahların ima li bit · 
miş ve vekaletçe tese.lümü· 
ne başlanmı ştır. iktisat ve
kale t i bu tezgahları el sana 
yii il·~l'lenı iş vilayetlere tevzi 
edt cc:ktir. Bu hususta ~İr 
tevıı h~h si huarlanmakta
dır. 

--o---
Bugü çift nu
maralı taksiler 

• 
ş ıyor 

Dün şeh rimizde yalmz t ek 
numaralı taksi otomobiller~ 

çahşMışbr. Bugün çahşmak 
sırası çift otomobillerindir. 

---o---

Murahhas 
Tayin etti 

-o-

K nbire ( ı\.A) - Hür Fran 
sız kuttlerinin re i0i genera l 

Dögol Yakınşark ve Bal kan
lar umumi murabbaslığrna 

gennııl Katruyu tayin etm;ş. 
tir. Bu tayin Yakınşarkta ve 

cenub u şatki Avrupada'"hür 
Fransız kuvveileri lehindeki 

hareket1er1n S?e rt işlemesinden 

ileri gelmiştir. 

Bu ar~da Bulgar ~ralı Bo !c:ahulü Hitler için General 
ris ve müşavjr)eri mihverin Anteneskoyu b iraz teşvik 

üç taraflı paktına iltihak ve teşcie layık gördüğü gün 
teklifini. k a bul için biç bir Bulgaristanır Dobricayı Ru-
şevk ve müsarea t gösterme- mente re iadesine mani ola-

mişlerdi r. Bu mihver teklifi cak bir gar<ınti d e teşkil et-
cazip bi: tek lif değildir ve memek tedir. 

,~ ................. ~~ ............. - ... l:ildCf~-.. 1!11: ... ~'-~~~-~ .. ~ ... • .. ~ ... ~ .. ~ ... ~ ..... 

fE HAMA Sinemasındaf 
ı Bugün matinelerden itibare n ı 
ı E~i ve emsali görülmemiş zengi11 proğram ı 
: - 1-

i BALALAYKA ~:~:l~DM!:!~~ i 
ı -2- : 
ı Türkçe~i lzmiri kahkahadan kmp geçiren kom ~di tufanı ı 

:zoRLA TAYYA ECIFransızca sözını 
ı ~rijinal nushası : 
tAynca: Foks jurnalda en son ve mühim haberler .. ı 
:cumartesi ve Pazar günleri 1.30ve 12.lSde baş 'ar. : 
lDikkat: Haftanın her güoünde ilk seanslarda ucuz fiatlerle: 
ıber iki filmide görmek kabildir.. . : 
,~·····---~~~~~~~·--·~~·~, 

(10) 

Casuslar neler 
yapıyorlar? 

- Muammalı bir mektup -
Bu muamcoah mektupta n bir şey çı~• 

mıya .• alba y Busb ı: e başı nı kaldırarak 
başı Jojefe sordu: 

- Kumandan buadan b ir şey aol• 
nız m:? 

- Sizin kadar. 
- Bu vesika casusluk meselesindeO 

kaç gün ev vel elimize geçseydi bir ~', 
dıye telakk i ed cek ve ehemmiyet vet 
yecek:tim. Fakat şimdi öyle değil. Bu . 

mon, bir şifre, bir işarett ir, amma ned~ 
Miralay h em bu sözleri söylüyor 

hem de me ktubu evirip çeviriyor, bit 
rafında birşey görüp bir mana çıkarıJI' 
çalışıyordu. 

Bürolar endişede ~ 
casuslar faaliyette 
Federal büro farı casusların 

dair pek çok malumat aldıkları 

.. ..do vuc .. 
halde bO 

d an birini bile ele g eç iremEmek ve I 
Nazi yadıkarlarınıa öte betide oynadı~ 
casusluk rol ler inden asabiyete gel,~ 
kaplarına sığamadıkları bu anda amerı J 

milli müdafaasının planlarını ve sair b~ 
sırları amerikan limanlarından h•'' 
eden Nazi vapudartna kaçınlıyordu. / 

Leodar Sütz adlı bir c asusuo bu ınt ı 
• • 1P 

kdi bir alman k abusu a!tmda inle tı)'0 ~· 
al man casus uk bulutu ile kaplatmağll 

1 !ışıyordu. 
~ 

Pıao ı v <i U S erverskil Oto Herm~O vı 
landa sahillerinde ve Godeobergtekı 1 
yare fabrikalarının yeni planlarını çalıJl 
ta d~vam ediyorlardı. 

&f 
Bu iki azili casus Bridol tayyare f~~ 

kasife Bofolo, Nevyo rk, Babt, Fladeı/ı 
ve N e..vporttaki harp gemilerinin pliCb 
rıı da o ş ı rma ld ı meşgul oluyorıardı . ~I 

"'le Sfuter ise Yent i Hafman adlı bir gu ~( 
ilahhile, sarışw, mavi gözlü bir diJbe~ ~( 
dı o la amerikan sosyetelerinin gözferiJ:JI ıl 
ıı:;aştı rar ak en yü 1tsek şahsiyetle r .,\ır 
değt-rH kumand anlarla dostluk teıı>' 
uğnşıyoı du. ı 

kald1'~' G ece g ündüz başını içkiden ~~1 
yan, aslı nesli beHi olmayan, esratt 

1
, 

Smit te c eplerine doldurduğu yüzer dO,i~ 
hk baknolla rı casudara saçarak aJJJt:,~~ 
ile alma ya arasmda mekik d okııY0 ft 

d 1'ı1' Bazı keı e a paş bazı kere d e Lor ı9 
tine giren bu ayaş adam teşkilatac 1 " 
liye memurluğu vt:ı zifesini görüyordll· ·~~ 

. esı 1 
Nevyorkta doktor Gdeblin kabıP fi' 

casus gurupları toplanıyo r . Mişel ·ııetİ~ 
sahrasında bir casus amerika n sab• ,j1! 
de tayyare meydanlarının plıhılarıP• ,~e 
yor. S ~alt ro ~t kezin deki casuslar ıı>e eı'' 

·kaP japo ı. l .. ra b ol bol satıkları amerı ,1 ~1 
rile teşkil ettikleri varidat kayoa1'1'&Jf~ 
randümanını arttırmak azminde buftJO / 

<J•' -Devam• 
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FUA SEVDALIL . ı ·ister gül, ister ağla H·a 
ta (36) Yazan:A. Fuat Tuğseven-~ Işık söndür- KO u 

teh e 
E:ğer baban mangizli bi me ci vele- • 

B RI 
y 

adamsa seninle beraber rinden lstanbul - Krlnunu ev vdio i i ci baftnsında şehrimizde 

büyük m l<yasta hava tehlilusindtn korunma tıecrübe!eri 
;;apılcı.caktır. Buuun için lazım gelen bazırl.klara başlanıl-

Istaobula tüyeriın _____ .. _____ _ 
Oaunla böylece dolaşır- t 

keo, öyle bir yere geldik ki, 
bulunduğumuz yer, küçük 
ç,tn ağaçlariyle donatık11ş 
•tvişıııeğe fayik kimsalerin 
•ltlarabı ilahlaşhracak Y1tŞil 
bir mabede benziyordu 

Uzaktan akseden hafif 
~lektrik ışıkları, bu ınab.!de 
11lıni~ birer nur puç .. ları 
i'ibiydi. 

Muhitin gözelliği V.! aşkın 
'•deliği arasında her Şı!Yİ 
11butmaş, tek bir ş~y düşü
tliiyo:duaı. 

Bu tek düşü ıceın iııe ya
taıındaki örkek mel(!ği örküt• 
illedeıı ouu sevdiğimi anla
t,bilmekti. 

F•fat onu örkütmektense 
kendim bir örkek olmayı 
tercih ediyordum. 

Arada sırada ismeti de 
diişüamiyor değildim. Lakin 
C) nasıl olsa başkalarının sa-

'detlerini görmekle neş'elen
diğini söylemişti. 

Orada fazla eğlendiği ·ui zi 
l'iirkinıo şu tath suali kuv
\l'tlen d irdi: 

- Burasını çok boğendi
laiı galiba? 

- Evet giizel bir yer. 
&eğ~nmekle beraber sızın 
•~çeceğiniz ciheti bekliyor· 
dunı. 

- Siz ne tarafa 
~derseniz. 

arzu 

- Hayvanat bahçesine 
doğru gidelim mi? 

- Siz bilirsiniz. 

Bir kaç adım atmışbk, 
"türkio duraklar gibi olarak 
}'lhüme baktı. 

Bol çeşit, uygun fiy At, 
ter:niz, katıkısız ve iyi mal. 

<\hıverişte saygı, doğruluk 

~Tele:•>rı_!!_~.~ ~I) -1 

- Bir şey mi, söyliyecek
tiniz? Dedim. 

- Bir konuşma duyar gibi 
oldum da. 

Ooun gibi b..:n de dop .. k 
lıyarak duydğu kouuşnuyı 
anlaaıağa çalıştım. 

Bu ko:ıuşan bir erkt kti .. 
Ses ise bizi'll pa$bı macı 
Abmedin sesİat! bı::nziyodu. 

Hakikaten o olup, olma
dığnn öğte.ımek mu;:~ ına 
kapılarak, bir kaç adım da
ha ilerleyince şunları işit· 
tim: 

- '1 Vallab:ı gadınım seni 
gandarmayum. istersen hi.1ci 
melmekete gid«!rik. Fağ. t 
fuarın gapanmasıoı beğl : r
sek daha gozcl etmiş o1u
ruk. 

Konuşan pastırmacı 
met idi. Muhatabının 
hiç işitilrniyordu. 

Ab
sesi 

Bunların rahahnı bozma
mak için Türkanla geri dö
nerek, bol ışık içeruinde 
dolaşan kalabahğa karışlık. 

Gene fuann sık ağaçlı bir 
yolunda yalnız olara dola
şıyordum. 

Türkan o gece için söz 
verdiği halde hala gelme
mişti .. Bir taraftan onu bek· 
liyor, bır taraftan da aç kur
lun hikayesini hatnhyarak 
kendi kendime ağır sözler 
söyliyordum. 

Öyle ya.. Bir gece ev.,el 
elımde ne güzel fırsat vardı. 
Eğer ona kalbimi açsaydım 
belki de razı gelecek, aşkı
mı kabul edecektı. 

.·.em düşünüyor, hem de 
ağaçlar arasından bazı s~v
gililerin yarı yanlış işidebil
diğim muhalibetle-rine kulak 
ver; yordum. 

Bunlar ara3ında bana ben
zer bir tek ac mi aşl ka te· 
sadüf edilmiyordu. 

-Sonu var-

.......................... 
ı\.eçecilere Koşun 
1,000 Lira Mükafat Var 

Keçeciler Tevfıkpaşa ha
mamı ittisalinde yeni Güzel 
İzmir tathbanesinio misAfir
lerinize ikram edilecek ala-
franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeşit tathsı bu dükkanda 
bulacaksınız, Halis Maraş 
yağından olan tathlarm hi
lesini bulanlara bin lira mü
kafat var. 

Keçeciler Güzel lzmir 
10-4 TATLIHANESİ 

1 

---o--_.. 
Şimendifer garından il~ r

lemekte olan bir bayan göğ
süne uzanan iki kolu şid

detle iterek bağırdı: 
- Bu ne terbiyesizlik ve 

cür'et? 
Genç adam' maskele. miş 

lambanın aşc:ğıya ver<liğı 
ışıga } aklaşan bayana y. ti
şerek: 

- Af buyurunuz bdy n 
cığım, dt:di: önüındc bir ka

ralh gördüm, hir yHe ÇRrp · 

mıyayım diye kollaıımı ile
riye uzatmıştım, m.,gerse 

bu karaltı bir nur puçasın n 
gölgesi imiş, bu cevabiiı: 

, ister gül, i·sıor ağla 
•• 
· Düngada Neler Olugor 

1 

Tehlikeye kar
şı müdafaa 
Korku alametleri, yani 

kalb çarpmalar•, titretmek, 

gözlerin büyümesi vesaıre 
bir insan vücudtinün tehli-

keye karşı, müdafaasıoı b2 · 
zırlaması dır. Ko~ ku alamet-

leri gösteren iosaıı khlikeye, 

korku alametleri gösteımi

yen insandan daha az ma
ruzdur. 

1 --o--

mıştır. 

Tecrübede 11066 lıişi vıızıfe alacaktır. 

Es·rgeme' 
~ .... 

u -
m b ş .a ıl -

ğ!ndan 
-o-

Ahv2li hnua sebebivl · 

kocalan askere gitmiş v ~ 
kendileri de çalışmak m c-

buriyetinde bulunan vatan

daşlara bir yaıdım olmak 

üıerc bu gib. ailelerin 3ten 
7 yaşına ltadar bulunan ço 

cukları parasız olarak mek

teplerimize kabul edilecek· 

tir. lstiyenlerin vesaiki müs
biteleriy]e baş vurmaları. 

--o---

Defterdarlar 
arası da 

-'f-

Bitlis defterdarı B. Sıtkı 

Gök er Giresun defterdarh · 

ğına, Giresun defterdarı 

Sait Y elalan Bitlis defl~r

darlığına tayin. edılmişler, 
Kars defterdarı Ferit er kip 

bir derece terfi ettirilmiş-

tir. 

E 1 
P.u r g ünü oy ı a aca ~ olan 
lil< maçları şucalardır: 

B Takımları arasında sa
at 9 da Göztepe-Altay, ha
kem B. Bayra. 

Saat 11 de Karşıyaka -
Ateş, hakem A. Kazanova. 

A. Takımları arasında sa 
at 13 te Göztepe - Altay, 
hakem M. Batöz. 

Saat 15 te Karşıyaka 
Ateş, hakem H. Yanık. 

--o---
G )enler , 

idenleır 
Aydın mebusu B. Nurl 

Göktepe Aydından, şehrimi
ze gelmiştir. Konya mebusu 
B. Ali Riza Türel Ankaraya 
gitmiştir. 

---o---
Asris ne anı 

Parlak Filimleri 
Bu sene Asri Sinema sa· 

biplerinin pek parlak filim
ler getirttiğini öğrendik. 
Meraklılara tavsiye ederiz. 

ilin 
(Çinde okur a- lzmir Nafia meudür'üğ .. de .= 

Y 31499 lira 60 kuruş keşıf bedeli üzerinden kapalı eksılt-
zar ne kadd dır mesi ilan edileo Cumhuriyet Kı.z En t!tüsü ikmali .. i~şaatı 

için t~klif olunan bedel muvuf11< ve layık hadde gorulme
dığioden ayni iş bir ay içinde ihalesi yapılmak üzere pa· Çince ukumak yazroal~ 

diğer lisanları okuyup yaz· 

maktan çok güçtür. Bu yüz 

den Çinde okumak yazmak 

bilenlerin nisbeti arıcak yüz

de ondur. Çinde okumak 

yHzmak bilcniyenl-.rin mek

tuplarını yazmak ve okumak 

yüzünden geçinenler pek 
fazladır. 

--o-

Hürmetle 
çıkarmak 

Bir kimseye dil çıkarmak 

onunla istihza etmek mana

sma gelir ve bemen her 

memlekette terbiye harici 

bir hareket addedilir. Fakat 
·l ibette böyle değildir. 

Tibetl.ler, hürmet etti!de
ri kimselere dillerini çıkar

mak suretile selam verir
ler. 

zarlığa konulmuştur. 
hteklileriıı 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlaya· 

cakları teminatlarile birlikte 29-11 940 tarihinden itibaren 
tzmir Nafia müdürlüğünde müt ş ... kkıl komisyona baş vur· 
maları. 5239 

Vilayet daimi ene·· l eni de 
lzmir-Değirmendere yolu üzerindeki Bulgurca köprüsü 

tamiratı 3381 lira 76 kuruş keşif bedelile 23·11-940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğundan isteklilerin 2495 sayılı yasa hükümlerine tevfıkan 
hazırlayacakları teminatlarile birlikte 9 birinci kanun 940 
pazartesi günü saat 11 de Vilayet Daimi Encümenine baş-
vurmaları. 5111 

• • 

........................... ~·~·· ~~······· ~···~ 

ı Tayya e Si ı TE : 3646 : 
ı Bugün matinelerden itibaren ye1ıi ve ilaveli proğ um___J 

: : 
ı 
ı 

MA 
Aşk ve macera filmi. Oy nıyanl r: 

ilave olarak 
nne Ducax 

ı 
ı 
• • 
ı 

lB E BE G İ • Gülünçlü komedii 
: Işık söndürme dolayisile bugünden itibaren gün saatleri: t 
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• ................................... + ................ . Dr. Fahri Işık 
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Türk Gazetel -
ri ne dıyorlar? 

---o---
-Baıtarafı 1 inci Sahifede
netice lizerinde tesiri ~on 

derece şüpheli mactralara 
atılmış olacaktır. Alman ge
nelkurmayanın şimdiye kadar 
böyle batır zafları gösterdi· 
ğiaio misali görülmemiştir. 

Yunanistan tecavüzü umu
miyetle Akdeniz ve Afrika· 
daki müşkül .hareketleri ko
laylaşhrma ve hafifleştirme 

tertiplerinin bir parçası idi 
Bir aylık hadiseler, tersine 
tecelH etti : yani Akdt oız 

ve Afrikadaki lta)yan vazi
yeti büsbütün zo rlaştı ve 

ağırlaştı ve bütün buul ua 
bir de, iç seferberliğe ihti-

yaç gösteren bir dahili cep
he endişeleri zamoldu. 

--o--
Bul2aristanın 

Vaziyeti 
-o-

Bulgaristanın vaziyetinde
ki bu ini tebeddüJün mana
sı nedir? Bunu meclisteki 
müzakereler hakkında T ass 
ajansı tarafından verilen 
haberlerle Bükreşteki Tuna 
kooferan•ına iştirak etmek 
üzeıe Safyadan geçı!n Sov· 
yet heyetinin Bulgar devit t 
adamlariyl.! yaphkları temas· 
!ardan isti1al etmek müm 
kOndlir. 

Filhakika Alman ve ltal
yan kdynakları Bulgar mec
lisinde Yugoslavya ve Yu

oistao aleyhine söylenen 
nutuk1ardan ve mihver na

mma yapıLn tezahürlerden 
bahsederken, Tass aj rnsıd ı 

bu müzakerelerin başka v~ 

daha az dikkate laylk ol-

mayan safbaluını aa~ !et
miştir. 

Tau ajanıına göre üç lü 
pakta iltibak politikası bul · 
gar meclisinde ayni harard
le tenkit edilmiştir. Sovyet 
ajansının bu haberi vermek· 
te istical göstermrsi ve rad-

yolariyle de neşretm ı: si h'1r 
halde manalıdır. Ve daha 
manalı olan vaziyet Bükre
şe gitmekte olan Sovyd 
heyetinin mesul bulgat ri
caliyle yaptıkları görüşme 
dir. 

Bu görüşmede Sovyetleri n 
Bulgarlara neler söylediklt
ri malum olmamakla bera
ber herhalde tahmin edile
bilir. 

Gerek m t: clisteki nutuk
lar Ae gerek sovyetlerin bu 
noktadaki yakın alalra'an 
Bulgaristanı mac~raya sü
rüklemek gibi bir netice 
vermesi yakın ihtimal ola

rak söylenebilecek bir poli
tikaya takipten bu devleti 
korumuştur. Bu Bulgaristan 
ıçın olduğu gibi balkan 
sulhu için de memnuniy' tle 
kaydedilecek b i r karar
dır. 

y 
rıne sah ~p ol 

• 
Ankara (A.A} Hava 

kuruı.nu genel merkez hey · 
eti dün saat onda altı aylık 
toplantısını yapoıışt1r. Top
lantıda kurumun altı aylık 
mesai raporu okunmuş. •e 
rapor mütlt:fikan tasvip 
edildikten sonra plançosu 
da tasdik eoilmiştir. 

Altı aylık mesai raporun
da kurumun havacılık an· 
trenman meı k~zlerinde gö
nüllü havacı yetiştirmesinin 

genel kurmay başkanı ma· 

Belediye mın
taka amirleri 

arasında 
-o-

Güzelyalı mmtaka amir 
vekili 8. Alişan Tep~cik 

belediye mıntak amirliğine, 

Tepecik mrntaka amiri B. 
Sabri Gözeıyah belediye 

mıntak-a amirliğine tayirı 
I 

ıedilmişlet dir. 

---o---
Saat arı hır 
saat ileri 
alacağız 

Ank:ua - icra veki!k.r i 
heyeti 30 ikincit e şrini birinci 
kanuna bağhy.an gece yar•sı 

saat 24 t ~ saatlerin bir saat 
ileri alınmasına karar ver
miştir. 

--o---

Valiler 
Arasındf' 
Ankara - ['olu valisi Naci 

Trabzu:ıa, Trabzun valisi 

Osman Kadri Afyona, Af
yon valisi Ahmet Durmuş 

Soluya naklen tayin olun
muşlardır. 

Bulgarlar yakın taribled n
de biri balkaıı mubareb ti 
~ırasmda diğeri de 1914 
harbinde olmak üz'! rC! ıtd 

defa hataya düşmüşle r ve 
bu hatala ne ın cezalarını 

çekmışlerdir Bu iki hatada n 
ders alan Bulgaristan 1939 

harbi karşısında şimdiye 
kadar doğru dürüst bir po
liti r:a takip etmişti, Bulgar-

lar bu poiitikanın mükafa· 
tına görmüşlerdir. 

Mihverin ileti vaziyetinde 

bu mücadeleye karışma kla 
Bulga•istan b.r şey tide 
cdemiyeceği gibi, mülki ta · 
mamhğını ve belki de Ltik· 
l.ilini tehlik< ye düşüı miiş 

olacaktı. Bu itibarladır ki 
Bulgarların verdikleri s n 
karar, yerinde ve isabetli 
bir karardır. 

A. Ş. ESMER 

ı reşahmııın takdiriLİ ve baş
vekilimizin teş'ı!kkürücü ka
zanacak mühim neticeler 
verdiği. iki seneden beri bir 
kaç devrede binlere-.! uçucu 
yetiştirildiği, yüzlerce Hseli 
gencin bava yedek subayı 
olarak, hizmete başladakları, 
geçen senelerde yüzlerce 
olarak gösterilen sayılar ye
rine şi:ndi b inler üzerinde 
konuşnlduğu, millf.tio v..: 
gençlığ n gösterdiği umumi 
a!ika sayesinde ordumuzun 

Sovyet 1 usya ... 
nı v ziyeti 
an aşıl yor 

Zürih ( A.A ) - Son z.a· 
mantardaki Alman - Sovyet 
göıüjm eleri hakkında neşre· 

dıl~n haberler şnalardı .. : 
Boğ.ızlir:::laıı ve KÜç.Jk As

ya~au g"~er.:k Ffüsti.1 v~ 
M1s1.1 i stıla içın b;, projt! 
mevcut idiyse de bu proje 
Sovyetler birliğinin muhale
fdi üzerine terkedilmiştir. 

Her Hirlü sui t efebhümüu 
önüne g eçmek için Sovyet· 
leı birliği hükumeti Moloto
fun Alman hükumetiyle gö
rüşmt:sine karar vermiştir. 

Yapılan konuşmalor Sov · 
yetler birliği ile Almanyayı 

doğrudan doğr uya alakadar 
eden meselelere b :l srcdı!

miştir. 

Moskova mihveri ker,di
siylc anlaşma yapacak bir 
teşekkül olarak tat ıınaktan 
imtina etwektedir. Binaen

aleyh Sovyetler hıikumt tı 

uazikane, fakat :ızimkarnnc 

bir surette Berlin konuşma-

larına l talyanıu iştirak etti
rilmesi fikrini redd.:tıniştir. 
Almanya, ltalya ve J "pon a 

ara$ıııda askeri bir ittifak 
mahiyetind e olan üç öo~t 

paktıaa ait meselelerin de 
görüşülme~ini Rusya kabul 
etm emiştir . 

Rusya bundrın sonra da 
Çine yardım etmeğe devam 
edecektir. 

Berlio konu15ma!arındaSov· 
yetler birliği Karadeniz ve 

doğular statükonun muha
fazası nı şiddeti\! müdafaa 
etmiştir. 

Beş yaşında i 
riyaziye alimi 

Loui Miller isminode beş 
yaşında bir çocuk Pansil
vaoya üniversitesinde pro
fesörler tarafmdan bir tet
kik ınevzuu olmuştur. 

Bu çocuk kendi yaşıoda 
değil, daha çok büyük yaş 
ta olanların yapamtyacakları 
hesapları gayet kolaylıkla 

ve doğru olarak yapmakta 
• imiş. 

kısa bir müddet zarfrnda 
muazzam bava ihtiyat kuv
vdlerine ma ik olacağı te
barüz ettirilmiştir. 

Raporda paraşütçülük ça
lışmaları üzerinde fazla du· 
ruJmakta ve bunlara daha 

ziyade ehemmh et verilmek 
sureti!~ teknık sahada b ş-

ka mcrr. le kctlerden üstün 

unsurlar yetisti mek imka
nının basıl olduğu gösteri!
ınehtedir. 

T .. u .. 

ih 
Londra ( A . .o..) -·D yli T d

g ..ıf gu guetesi yazıyor: 

Mussolınİ t.ueı.ftoduo ihzar 
oluna ... l t xlyaı:ı-Yunan harbi 
Hitlerin Balkanlardaki pro
jesini altüst etmiştir. 

Sulgnrların, Avrupa llIZa · 

mıoa ademi iltihakı buna 
en kuvYetli deHldi r. 

BuJgaristanıo harekete geç 
mesi beklenirkeu, Yunırnis· 
tanı ı elde ettiği askeri za
fer ve bilhassa Türkiyenin 
kat'i ihtarı, ' Sofycl :zimarr.
darlarını doğru düşünmeğe 

sev ketmiştir. 

----ımım----

1 gilte Q v 
Sovyet Rusya 
g'ÖrÜşmeleri 
Londra (A.A) - Royte

rin siyasi muhabit inin Lon
dra ı::alahiyettar mahfilleri -
den öğr n 1iğine gö. e Sov
yetler bırliğıniu Londra bü 
yük elçisi Maişki dün öğie
d~n aODra hariciye miiste 
şarı .3ut!an ziynret etmiştir. 
Konuşm.::lu siyasi vaziy tin 

umumi surdte tetkikine v _ 
iki tarafı la,rndar eden mes-

el lerin müzakeresine tcthsis 
edilmiştır. 

uıım nam umnm 111."ır ııuvıııuım ınııııtııı·nı11ıuı,.ttııtıtı uıwuuıuuı 

ı Halkın sesi :::r~r .. ~ 
111111 1111!11 ııcıı. tıııım IRlllUHlllllıllll llCllJI' -.. 

Gaz ve i • 
ı-

yormuş ? I • • 

Ticaret lisesinin yambn
şıada buluoao bakkal dak
kirnndo bir baftedaoberi 
gaz bulunmadığı ve etraf 
müşterilerinin bu dükkan 
sahibine müracaat ettikleri 
baide 0 her gün gidiyo um 
bana bir Jitre bile gaz ver
miyorlar,, diye şikayet etti ği 
biz- haber verilmiştir. Hakı
kat böyle ise lütfen bu dük
kana da d ğer emsali gibi 
yeteı· derecede gaz verilme
ı:ıfoi Belediyemizin himme 
tinden rica ederiz. Zira : 

Halkın SBS.I Hakkın 
Sasldlr 

y 
Çarpı 

Birinci kordonda N 
yolları:ıda çahşan şoför 
mas oğlu lngil!z tabasıO 
Chries idaresindr.ki ka!JJ 
nu lbrabim oğlu Mc:bOI 
çarptırarak hafif sure 
yaraJaomasınn sebebiyet' 
diğiadeo yakalanmıştır. 

---o--
yip bi san' 
lkiçt ş le ık Dündar sok 

ğında Jsn oğlu iş11iz t• 
mından Sabri 18 yaştarı0 

Lütfü kızı., Kadriyeyi .,ıe 
faat mukabilinde fuhşa te 
vik dtiğ:nden yakal• 
ınış lır. 

--o--
G ç adınl 
f uhş teşvilı 

684üo'=ü sokaktu Mu•t 
kızı 55 yaşında Emine ıoef 
faat mu 1rnbilinde Mu•~0 
kızı 28 yaşında Fatma 
nevveri fuhşa bşvik et 
ğirıden yakalanmıştır. 

--o 

Bıçak· taş1111~1• 
Bitpazarındafi Yusuf og . 

sabıkalı Boz Beldria a•e~ 
rinde bir bıcak bulun•'' 
aho mıştır. 

Di2' r )erine 
Örnek ~,I 

Gaz saklıyan bir ba" b 
500 ıira para cezasına dJ11 e 
kum edildiği gibi iki se~, 
de Muğla vilayetine siirgu, 
d ·ı . k ·1 "ıı:ll' 

l ı mesıııe arar verı ~ 

O omatik sıı

ette ça ısı 
ka kan tiyatt0 

S. ~ 'kt' d~ btıb' ıy~sı veya ı ısa ı 1 
ranl~r öteden beri musiki ", 
sacat muhibbi olan YuP•~. 
lıların bu kabiliyetlerini "'·ııı 
h~-.:sjit etmemiştir. Meqf1

1 O' 
bile bunlara dokuooıUf , .,, 
Yazın 40 derece bararet•1~ 
de k pah tiyatrolara b• , 
rağbet etmediğinden o ıııe'. 
simde tiyatrolar kapah ";, 
lunuyordu. Fakat bunuo 
bir çaresi bulunmuştur. 

11
, 

Meşhur aktirist KotoP ~ 
1. . . f dilt 
ının nnmrna ıza e e , 

ve Omocio meydanında 1;, 
pılao tiyatronun İoşasJP O' 
öyle mahirane tertibat 'f' 
cuda getirmiştirki yaz o>e t' 
siminde gayet sıcak gnııle, 
d e tiyatronun çatıst otodJ' ,, 
tik olarak kalkmakta , 
yıldızlar ve ay bütün Jet• 

fetiyle görülmektedir. 1 
Tiyatronun duvarlar•", 

dahi en latif tabii man••1~, 
ları gösteren tablolar •
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maktadır. bO' 
Şimrli bu mıel diğer o' 

Uin tiy tro hinalarma t• 
ricen tatbik ediimektedit· 


