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S,\ VE AÇIK A 1 ----" kdenızde 1 - Habeş impara-
~ 0skovadan . giliz haşmeti tm·unu be· 

llra Sof yanın yıkıl ıya- yanatı. 

tekzibi ı caktır Hortum (A.A) - H beş 
imparatoru H ile Sclase 
Royter muhabirine yaptığı 
beyanatta bilhassa denıiştir 

ki: 

l:)t~k& baş yazımızda 
1

,_.. Taıu ajansının, Bul-
•ıttıa Iİtdj-. • Alman kıt'alarının 

So I• •e gireceği hakkında 
'Ytt1er B · J. - • • ,, ır ıgınıo ne rızası 

"' ~e .dt hab~ri bulunduiu

lfi ~·~ neırcttiği resmi teb· 
hild·ıçın dl\şlindüklerimizi 

•trniıfk 8 1 • 

~ uı&n de ayni haberler 
•klıı d , b a Bulgar aıansının 
t111a• L 

l 
1 uir tebliiini okuduk. 

tlıa· .. 
8

1P ıudur: 
lcıt' 111ıar ajansı, Alman 

1 
•lırıaın Bulıaristandan 

'lt'k d' 1 leriae -.e bn hususta 
ıpı, 

~ıld .. 111•tik bir teıebbils ya• 

1 
'L ı1ı11a dair yabancı mem-

'••tl tİll •rde J•pılmıt olan şa· 
lt d•rı teksibe sa\i\ıiyet

r '' .,, 
._ a. Filof•a beyanatından 
t•~rı B•lıar blkimetinİD 
.. llal • ••la 'J•nıı tarafından ya-
~o " l,u tekzip, Bulıarların 
\.·"llllan ile deıt geçinmek 

·'• .. 'tt l•ıterdikleri samimi 

d 
'-11llla dürüat bir ifadesin-

'' ~ l ıka bir ıey değildir. 
11 1••e11 Alman matbuatı ile 
~ti' 111 ı' A bf'lt .. ll-.ı ıyası ma ı erının 

._, l•r baıvekili ile hariciye 

''''" b "'ll 11l u husustaki beya· 
,, ~rhu iyi karfılamama1arı 
"l· •tti bunlar hakkında 
qıç .,. 

.._. ır tarafı memaun ede-
ı1tte)ı "'b' .. 1 'b' hir mu ım soz er,, gı ı 

dı bllitaleada bulunmaları 

lco l~sterir ki Bulgaristan 

,6~~'111ıuz siyasi ve milli 

•u "'Yet ve istikllllerini ko· 
Yoflll•ia azmetmiş buluau-

t ''· 

•i Sofya hükumeti bu dürüst 
hıer d h ın e devam ettikçe 
'rıı b' hllk ıtaraf ve ıulb dostu 

k Üaıetterin ve hem de 

"'orıııularının itimad ve ıem
"'tiıi . ~,,_ Ilı lcaıanacağı muhak-

llbr . 
'-.____ SIRRI SANLI 

~LHAMR.A 

' n \1 bl•vıim filimleaini n en 
•eli olan 

"ltaiyanlar tarafından Adis· 
Ababada dikilen heykeli yı· 
karak yerine Yuda arsfaoı
DlP mermer heykelini dike· 
ceiım. Ordunun başında 
duşınaua karşı harp edece· 
ğiw. isyan ~enişlem;ştir. 

Memleketine ibanet (:den 
eski müttefikim ltnlyanlauu 
günlen sayılıdır. 

Liyon, ( A .A ) - Hav~s 
ajansı bildiriyor: 

lngiliı kuvvetlerinin Tob
ruk istikametinde ilerliyerek 
bu şehri muhasara etmesi 
Italyada derin akisler uyan
dırmıştır. Arbk Akdenlzde 
logiliı haşmetinin yıkılamı
yıcağı meydana çıktığı gibi 
ltılyan milli topraklarının 
bir kısmı da tehlikede gö
rülmektedir. ltalyanlnn Trab· 
luıta yaptıkları fedakirhklar 
malum olduğuna göre bu 
yerlerin tehlikeye düşmesi 
Romayı telişe düşürecek 
mahiyettedir. --o--

Gocam tepelerini titreten 
41 davulumun sesi benim 
u .. illetime yakın olduğumu 
bildirmektedir. Davullarımın 
sesini duyun ve Italyanlar 
tarafından barba zorla mec .. 
bur edilmiş olan eski asker
lerimin }Üıl rcesi itelyau 
kıt'olarınd n k ç rak milli 
bayrağımız altında loptan
maktadır.,, 

Sovyet- u gar 
ticaret mü-

r :~ zakereleri 
Sof ya (A.A) - Sovyet - ~ 

Bulgar ticaret munhedeleri • 
bilhassa karşılıklı kontenjan· 
latın arttırılması etrafında 
cereyan etmektedir. 

--o---
Yu2oslav 
kabineşinde ' 

Roma, (A.A) - Belgrad
dan bildiriyor: 

Yugoslav kabinesinde baıı 
değişiklikler yapılması bek
leniyor. 

Yugoslav sa
hillerinde Ital

cesedleri yan 
Belgrad (A.A)-Dün Ad

ı iyatik danizinde dalgal~r 
Yugoslav sabilioin muhtelif 
noktalarına ve bilhassa Dub· 
rovniğe birçok üniformalı 
ceset atmıştır. 

l{._h • •• ı· 
vecı guze ı 

ttıf,,d 

ltalyau kooıolosu cesetle
ri teşhis için sabile gitmiş· 
tir. 

Bunları~ Arnavutluk açık-

Hab•ı imparatoru Haile 

Selase 

Tütün 

lngil
er • ayakta 
urmasi e harp 

ten ko u abilir 
Nevyork, (A.A) - Bura 

gazete} ri yazdıkları ıriaka
lel-rde, mihver bu harbi 
kazan mıyacaktır. Ve ergeç 
harp knti bir netice alacak-

' hr. ltalyanların Afrikada ve 
Arnavutlukta uğradıkları he
zimet vaziyeti aydınlanmak
tadır. Amerika logilterenin 
ayakta durmasile harpten 
korunabilir. Şayed logiltere 
yıkılır a o zaman Amerika 
tehlikeye düşecek ve düı
manlarına karşı karııya ka• 
lacaktır. Demektedirler. 

pıyasası 

Satış sekiz milyonu buldu. 
mübayaala
etmektedir· 

logiliz\er de 
rına devam 
ler. 

Tütün sabşt bugün her t 
tarafta hararetle devam et
miştır. Fiyatlar düne naz.a
ran biraz düşüktür. 

Dün akşama kadar dikili, Ber in Mahfil-
Bergama, Akhisar, 1 ire, 1 • 8 1 b 
Likta, Ödemiş, Buca, Bor· eri U 2'8r 8f 
nova, Seydlköyü, Cu"llaovası, V&kİIİDİD bey 8 
Ahmetbeyli ve Gesrede beş t d 
milyon kilo tütün mübayaa na ın an mem 
edilmiştir. nun kalmadılar 

Bu günkü satışla umumi 
yekunun sekı z milyonu bul· 

ması muhtemeldir. 
Onbatıoğlu ve Seyit Yu--suf Kııragöıoğlu müessese· 

dün ve bugün 85-90 kuruş 
arasında tütün almıştır. Bu 
müessese 2 milyon kilo tü-

tün alacaktır. 
Amerikahlar ise üç mil

yon kilo tütün müb•yaa 
edeceklerdir.~ 

' 

Bern, ( A.A ) - Havaa 
ajansı bildiriyor: 

lsviçrede Tida gazetesi 
yazdığı bir makalede diyor 
ki: "Bulgar başvekili Filofun 
söylediği nutuk Berlinde em
niyetsizlik uyandırmıştır. Zi· 
ra bu nutuk herkese bot 
görünmek siyasetini takip 
etmektedir. Bu vaziyet kar· 
tısında Filofun uıun bir za
man mevki iktidarda kalmı· 
yacağı tahmin edilmektedir." 

~'lır. en ıaf ere koşan bir 

~. 1 .... ribi .. y~rcilerin 
p •rlade f&tahatına de· 

larında torpillenen bir as
keri nakliye vapurunda Ö· 

lenlerden oldufıu tahmin 

Doktor - Kalbinizin fazla bir ç~rpıntııı var. 
Haola - Bu çarpınb oldukça 7llkaek olaa vizila paraşıaı peıin bayıldıktan sonra lıll• 

•• idi. Merak etmeyiniz. 



------------ ------· ;----------1 Doktorun 'öşesi 1 Matbuat hOllsaları Bir lok motif 
yoldan çıkarak 

devrildi --- ___ , ___ ---
Sinsi sinsi zehirlıuen ve öldüren 

bir hastalık : __ .. 
ŞEKER H STALIÖI 

Yemek tertibi - Sabah kı hvaltııı : $•
keri az çay veya kaynamıı bir şey : Ot11z 
rram kızarmış ekmek, Em gram yaiııı 

siiiı .. 
Saat onda; 250 gram ıblaa ur veya baı

ka bir kaynamış Ye ıekersis ıeak içki .. 

••• 
Öğle yemeği - Kaynamış veya ıskara 

150 gram et, yahut 2 yumurla, yahut kay
namıı veya kııermıı, derisi Eioyulmuş, su
ya veyahut yağı iyice ıüıülmüş balık, is
tenilen zerzevat ve yemiş, ara sıra yirmi 
gram peynir, kuru çöre1'; 50 gram kızar
mıı ekmek .. 
Akşam saat dörtte; 250 gram kaynamıı 

ııcak tekersiz bir içki .. 

Akıam yemeii-100 gram kaynamış sY· 
ya ıskara olmuş et, yahut iki rafadan yu
murta, 150 gram zarıavat, istenilen yemiı 
10 ırram kızarmıı ekmek. 

•* .. 
N11,l korumalı?-Biriken yığlan yakmak 

i~in çok doğru ve dlbgün bedeni hareket
ler yapmak, jimnastik, gövdeyi saia ıola, 
öne, arkaya 1 : 30 dakika oynatmak ve 
böylec• karında biriken yağları eritmek, 
gllle kaldırmak, liatik aletlerle oynamak, 
çekip bırakmak, sabah erk !n yürüyüş 
yapmak, saatta en az 7 kilometre yiirü
yecek kadar hızlı yürllmek, imkan varsa 
bunu jimnastik adımla yapmak, tenis oy
namak, bisiklete binmek, yiizmek, daha 
iyiıi kıhç talimi yapmak, sıcak veya soğuk 
banyolar, banyodan dahı iyisi kuru kuru 
vücuda masaj yapmak. 

Y etişmiıler yedi, çocukl r 8 ıaathın zi
yade uyumamak Jizımdır. 

Karahisar maden suyu içmok, iogiliıtuıu 
gibi sürgün ilaçları almak, k r . onat kul
lanmak işetici ilaçlar içmek evde y pıla
cak ıeylerdir. 

Hekimin vereceği ilaçl11rı kullanmak ve 
ılSzDnD dinlemek icabeder. 

- SON-

FAYDALI BiLGiLER 

Nezlenin önüne 
ge,mek için •• 

Rütu'>etli havalarda aczin olmak ihti
mali baş gösterdiği zaman gece yatarken 
bir çay fincanı kaynar su içerisine üç şe
ker, yuvarlak kesilmiş bir parça limon ve 
çorba kaşığı rom (Rhum) atılır ve sıcak 
sıcak içilirse nezlenin önüne geçilmiş olur. 

... 
M•bilyc Beyal•rı .. flelJiJ_ 

T~LKl'ON: aae2 

ULUS: 

Sın hldlseıere 
dair. 

'•lilt Rıfkı Atay 

Arnavutluiuu kar tipileri 
altıada, Yunanlılar ileri ha-

reketlerine devam etmiıler 
•• bayramın ü~!adi rüafi 
Kiliaurayı almışlardır. Afrika 
çöltiniln kum sağnaklarına 

rağmen g"neral VVaYellin 

cesur kıtaları T obrukun mu
hasarasını tamamlamaktadır. 

Bu sırada Romadan gelen 
bir telgraf nazırlar meclisi-

nin "harbe devam etmek 

hususundaki kati azmını,, 
bildiren bir beyanname neş· 

rettiğini haber vermekte idi. 
Harbe devam etmemek için 

dahi bazı ciddi sebepler 
olmadığı zaman, böyle be-

yannameler nef rine ihtiyaç 
hi11edilmez. 

Avrupa kıtasında ve Bal
kanlarda istiklallerini kay
beden veya mu haf aza eden 
milletler, daha .,ikin bir 

intizar vaziyetine ıirmişler
dir. logilizlerin bir taraftan 
mukavemet, diğer taraftan 

muvaffakıyeti ve Amerika
nın kati ve şümullü kararı, 
bu memleketlere, mağl6bi-

yet ve istilanın dahi her 
şeyin sonu olmadığı kanaa
tini vermiştir. Ya bir zar 

lstanbul-Pendiı~!en day
darpafaya geien '>ir trenin 
lekomotifi Suaüiy~Je sonra 
bir virajda yoldu! çıkmış ye 

devrilmif ise eh ~~komotifi 
••ronlara baihl'ao zineir 
kırıldığı için •agenlara bir 

şey olmamıf •e nuıkioiıtlere 
de bir zarar ı elm~miştir. 

---o-..... -
Istanbulda 

müthiş oğuk
lar devam 

ediyor •• 
Istanbul - .24 uattanberi 

devam eden kar aurmuı ol. 

makla beraber ııtoğuk bütün 
şiddetiyle dev•m etmekte 
dir. 

Don yllıünden ::ı.ünal:ialAt 
gDçlükle temia adilmekte · 
dir. 

---o----
Hazineden ma
aş alan dul, 
yetim ve te

kaütler 
Maliye Vekileti 193' yılı 

içinde haıioeden yetim, dul 
ve tekaüt maaı• alanların 
bir istatistiğini hazırlımak-

darbeıi, ya uıua bir harp; tadır. 
her şey, ıihiuleri bu iki istatistik askeri ve mülki 

ihtimalden biri fistünde d ~- olarak iki kısım iizrine ola-
şündlirmektedir. caktır. 

(ımııııııııımaımn•mmm• 1111111mllll!I!' ,ııınııııııııııı•ım• •••••mt\ 
; BORSA 11 RADYO 1 

14 - 39 kuruş arasında 
4383 çuval üzüm, 8,25-15,50 

kuruş arasındn 983 çuval 
incir, 28 kuruştan 16 çuYal 

sisam, 59 - 75 kuruıtan 74 
balye pamuk satılmiştır. 

--o--

Metrôlı 700 
vagon tamir 

ediliyor 
---o--

Ankara - Metruk balu
nan 700 kadar vagonun 
tamir edilmesi için Sivas, 

Eskişehir ve Yedikule c.-r 
atölyelerioe nakledılwi~ti,. 

Buolardau 500 den fdzlası 
istifade edebil cek bir hale 
konulacaktır. Atö yelerde 

geceli güudüılü ç4lışaıa devam 
etmektedir. 

18 proğram v~ memleket 
saat ayarı 18.fl3 "1ilıik pi. 
li.30 konuşm HS.45 çocuk 
saatı 19.15 mibik çucuklar 
için 19.30 memleket sut 

ayarı ve ajan• haberleri 
19.45 müzik gefıt konseri 

~O 15 Radyo g"ıs!esi 20.45 
müzik fasıl heyc:ti 21.10 

konuşma 21.25 müzik beste 
ve semaller 21.45 müz;k ri-

y.ueticumhur baedosu 22.30 
memleket saat ayarı, ajanı 

haberleri, bor~aiar fiatleri 

22.45 müzik pl. ~3.25 ·l3.30 
yarınki proğ<am ve kapa" 
Dıf. 

Dr. Işık 
lzmir Memlekc\ 'ıaataneai 

Rontkcn mvtebaııaır;ı 

Rontken ve Eleı.-u1k tedavisi 
yapılır. ikinci SC!!'İer S kak 

"}O '\Jn Tf:I ~FO'\l 154' 
----~-------•-w---rm _____ rma•w a •• ~ .__ -
S. Ferit Eczacıbaşı 

Kolony esans, p!dro, ve kremleri 
Tilrkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokulaır hiç şüphesiz kristal şişeler 
modern aaıbalajlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizin daima olduğu gibı ba
tında Jı•leeektir . 
lınur isimlerile taklitleriııe 

rit iımiae dikkat. 
Ye fe-

IS .. 2 iaci ki•a• 19-41 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERIKADA 

' (46) Yazan: Halil Zeki O~ 
Mektubun biri de doktor Eınad Gribi' 

16nderiliyordu. Buda d,.. milnıile o•' 
,oktan röremediğinden tee11fif ediyor fi 

sıhhat dileyordu. 
Turu mektupları okurken arkadaıı ~ 

çantasının köşe bueağıoı karışbrıyordu ~ 
bu s11ada bu arkadaş Turuya bir p•rf' 
klğıt uzattı. 

Bu kağıdın üıtünde şifreli mektupları' 
üstündeki işaretlere benzeyen iıaretltf 
vardı. 

Bunda ıifre'lin anahtarı olduğuaa şBP' 
he yoktu. 

Zabit kıza döaerek, müatehziyane b~ 
ta vırla : 

- Ne Yuh tnaf Ben size şimdi bu oıek' 
tuplarıa şif relerini halledeceğim. Dedi f

1 

m.,ktupları terclimeye baıladı. 
Mektupların hepsi de Sluıterin imzaııtl 

taııyorlardı. . 
Mektubun biri vapurun hareketindeD İ~1 

giln evvel Yubaoaya yazımııtı. Mekto• 
şöyle idi : 

" Aziz Yenni ; 

Gidip mis Mouiu aıimetinden e•vel ••' 
at Ilı ile beş arasında görilnilz. Bu s••1 

doktorun buluamadıiı stattır. Biıe ab••I• 
dtn hıber versia.,, 

Hamiş: Bütün etyanızı 
mal Bremene gideriz. 

imza: KARL 
b 1 l·btİ' aıır ayıa, 

Senin KARL'ı• 
Bundan sonraki mektup ta N evyorkt' 

Rue ersid lrive de 276 numarada Kıt• ~ 
Moog adlı bir kadıne yazılıyordu. Tabk~' t 

kat heyeti poliıi Moo~ adını ilk defa İf1'. ~ 
tiyordu. Bu mektup heyete bir ekıir fİ~ 
geldi. Naıi ştfiein bu genç kadından ilıil' 
ci bir Mata Herri yaratmak istediğini •' • 
tatmıştı. O mektup ta şudur: 

Aziz Miı Moog, 

" Bu seyahat seferinde ben meıuaudl•' 
Bana vekalet eden miı Yenni size b' ~ 
mektubu verecektir. Bir kerre daha ıef•: , 
zclik edemiyeceğimi:ıden ne kadar oılt' 

•ı e11ifimf 

Nasıl gidiyorsunuz? Her şeyin 
~ 

yoluocl' , 
gittiğini ümit ederim. 
Boşanma meselesi ne oldu? Ben bur•cl' 

her şeyi hazırladım Almanyada bncud'
1 

kalkmak için bir işaretiniz kifi gelecekti' 
Nasıl olsa her ştıy yoluna girecektir.,, ,ı· 

"Siz miı Yen niye her şeyi söyliyebilif' ı 
niz. Her suretle emniyet dahi edebilirıl• 

1 
zira bu kız pek mert bir k11dır." 

Sonsuz dostluklarla : Kari Sltıst•f 
11 Bohn ifo ne oldunuz?" ., 

Bu mektup tahkikat heyetince sade ~ 
f• verecek bir şekilde değildi. Buo1Jf' t 
beraber her halde liir ip ucu sayılmakt' l 
dahi biili kalamazdı. •f' 1 

Y\;tmiş dolarıu ilişik olduğu mektup 1
, 1 

Rumribe gönderilmişti. Bu mektup ta tlf l 
le yazılmıştı: 

Aziı dostum, 

"1 - Y enni yediyle size talimata•~ 
için yetmiş dolar gönderiyorum. s11;,
kırk dolarını bu talimatnameyi size ' I 
adama veriniz, otuz dolar da ıizda k•1' t 

2 - Ent rpris ve Yor ktun tayyarel,ıf' 
nin p!nnlarını hak kında ne yaptınız? 1 
planlar t mam gelirse bin doları ••Y-~ 
hazırız Eğer siz bunları 300 dolarla 
etlebiliueaiz yetli y6z dolar ela ıiıi11 ° 
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HABERLERiU 
.ar 
• dü .. 

v Bu hafta lik maçları şün· lu·•gv u·· 1° . -
------··-------

Bir gün sonra 
!ardır: d Anka 

ikinci takımlar arasında a 
2'eliyor 

a 

daha 
1 l<e11di kendime ı• müta
b·'Yı Yürütüyordu•. Kart 
_,~1)1•dın dciiltlir. Çünk6 
•d ıoııe aöıftımeğe cesaret 
Ilı t11ıeı. KoDuıuı ken utaa-

'Y•c a (ı ,.- k- k 'f t . ~' ~auı , yUD u eşı e tıgı 
e . lere bakılırsa bu vadide 
,:•~ol yOrümüı. Maharetin 
ı.ı:ı-e etmek caiz değil. 
. ısa: Bu, ihtiyar annesi. 

•uaı · • 
ıatabdadından dolayı 

'"bile 1 b' ed 1 1 Jr UJu)e mOracaat 
k ttelc benim dostluğumu 
1' '1•nnıak iıtiyen bir dul. 
';tübe görmüş bir kadın. 

" •k11t ne kadar olsa insan 
•elle b 1 1c,11d .. e ecıne düşmekten 
... d}llı alamıyor. Hiç sev. "41t , ... 
kı l•aı Sultaoıhmet par-

111 'd k lt b il er c-a yavaş giden 

11 ' tlıtı geride b11akırcı
ll1 'd' l'ir .11 ıyordum. Saat üçe 

'(·Ilı'. lcala bahçeye girdim. 
ırıııı d k'k 11~ a ı ayı büyllk bir 

s.~~h 1ııte1i içinde geçirdim. 
~·-t tım üçe geldi, Oıt&-
". .. 1 k h 111, oy e a ve rengi 

he lltohı kimH yok. Üçü 
fı OD ' • • 

)o~ • yırmı ıeçh, gene 
ae ;. Üçü kuk, elli, elJi beş 
h~ ç 

1k rene yok. Dört, dört 
!~ oldu, yok-, yok, yok. 

' t:,,k••n hali bu, olabilir a. 
' ıııh tlide haller her zaman 
İ' tıı Ur edebilir. Yarın anla 

bir mektup 
aldım •. 
1 • d , mış, ey e tam mile y lnı z-

mıı. Kağıtta: "Geliniz de, 

diyor iyice tanışalım.,, iyice 
tanışmak! Bu kelimelerin 
kendilerine göre manalan 
var. lyi~e tanışmak ah genç· 
Jik! Ne ksdar heyeçanlısın. 
Akşam yemeğimi biraha

nede yddim Saat sekiz bu
çuk vardı, kırmızı evin 
sokağına girdim. Uzaktan, 

merak ile bir yufka gibi 
kabaran gözlerimle karan-

hğı delerek kırmıu eve ba· 
kıyordum! Hiç bir ışık gö
rüamüyordu. Yaklaştım: 

Gözlerim y•nılmamış, ziya 
yok. 

Demek ki ihtiyata riayet 
ediyor! Kapının önüne gel
dim, tavsiyesi veçhile ü' de
fa öksürdüm. Aradan iki 
dakika ya geçti ya geçme
di, kapı aralıkland1. Hanım 
efendinin sesi : 

- Çabuk giriniz! 

imrini verdi. Tam bu sı
rada bekçi köşedea sopesi-

le (pati) diye vurdu. Kedi
nin sesini işiterek deliğe 
kaçan bir fare telaşile ka
pıdan i~eriye kl\ydım. 

- Sonu var -

saat 12 de Altınöidu - Altay. 
Hakem: Faruk Kataroğlu, 
birinci takımlar arasında 
saat 14 te Demirıııpor - Kar-

şıyakc. Hakem. Has n Yanık. 
Yan hakemleri: Fehmi Lris 
ve Mustafa Senkal. 

Saat 16 da Altıaordu - Al
tay. Hakelll: Esat Merter. 
Yan hakemleri: Muz ffer 
Koral ve Mustafa Bayrn. 

Yapılacak atletizm mü3a· 
bRkaları da şunlardır: 

Kültürpark dahilinde (Sa
karya koşusu). 

3 cü kategori 3500 metre. 
1 ve 2 ci kategori 6500 

metre. 
Mükafatı olan bu koşulara 

herkes girebilir. 
--o---•• 

Oküzleri bö-
ceklerden ko
rümak için 
ispanyada bazı köylerde 

öküzlerin baılarını, böcek· 

lerden korumak içiu, koyun 
poslariylc örterler. 

--o--
Evlenmenin 
yıldönümleri
ne verilen 

isimler İ' ~ık; dedim. Tahminim doğru Ka J k J 
. iıtt ı. Ertesi iÜD aldığım ki- pa 1 a an Evlendiğinin her yıldönü· 

"'•k Caküdudan gelen odalar. ID kok U• müve bir isim takarak tesid 
'i•r) •krabalarıodan birini etmek ecnebilerdc idettir. 

~lld ~llltk mecburiyetinde su nasıl 2ide• ~~d~~~Jn CD meıbur)arı ŞDD• 
dib· ·~ıtn, onun için relrme· 

.. ~~· bildiriyordu. rİ)İr? Birinci ıenei devriyt: Pa-
Qır ü muk düğümü; ikinci: Kiğid 

d,b 1 D sonra bir kiğıt Sayfiyeden avdet edince 
, bi .. 'b•ldun. Bu kigwıtta o"yle düğümü; beıinci: Odun dü-

• uzun müddet kapalı kalan w Ü d' • y- dilw 
•e~,· ... •her Vilrdı ki benı' ıOm i ye ıncı: un · gümü; 

y .. odalarda garip bir koku K ı d 

Ankara (Husuıi)-Yeni

şebirde Bak nlıklar mahal-
lesinde yapılm kta olan ye-

ni inhiserl r umum 

Jüğü bin sı bitmek 

redir. 

müdür· 

fi zere· 

lnbis rlar umum müdür· 

lüğü ilkba hard ş ehrimiıe 

tı akledilmiş bulunacaktır. 

---o---
Hind is 

Çi in 
na 

üf usu 
Çınle, Hindistnnın nüfusu 

düoyada mevcut iosaolarıa 

hemen hemen yarasını teşkil 
etmektedir . 

--o·--
Çinde soy 

adları 
Şana ve V ang Çinlilerde 

soyadlarıdır. Çinde Şang ve 

Vanglar aşağı yukarı müsa
vidirler. Ve elli milyonu te-

cavüz etmektedirler. Bu ra
kamı fazla görmemeıi. 385 
milyon nüfusu olan Çinliler 

arasında soyadı sayısı dört 
yüxli geçmemektedir. 

----o---
Eski Romada 

talebeyi 
döver erdi 

Eski Romada, fena hare· 
ketleri görülen talebeye da

yak atılırdı. Pek hızlı vur· 
mazlardı, vuruş sayısı had-
den fazla olurdu. T uhammül 
edemeyip ölenlerde pek faz
la idi. 

15 - 2 inci kinun 1941 

üngada Nele Olugor 
v 

g -
n 

• • es rı 

Avrupa barl rında numa· 
ra yapa n bir Rus kızının, 

num rası diz kapaklarını se
yırcilere göstermekten iba
rettir. Bu kızın diz kapak· 
1 rı gergin olduğu 'zama11 
heı· hangi bir in anın diz 
kapağıoa benzemektedir.Fa
k t dik duıup diz kepak-
1 r1nı buruşturunca, deriler 

o tarzda buruşur ki, her diz 
kap ğmda bir insan bııı 
resmi meydana çıkar. 

--o--
Volkanların 

buharını kaçır· 

mak mümkün 
olsa ••• 

Larderollo ve Toıkan ya
nar dağlarından çıkan bu
harı toplamak mümkün ola
bilseydi, bu buh r kuvvet
lerinden elde edilebilecek 
elektrıkle Piza şehri ve ci-
varını elektrikle aydınlatmak 
mümkün olabilirdi. 

--o---
Takke cehle· 
rinde neler 
taşırlar? 

Filipio adalarının, Ban 
Vok kabilelerinde genç kız· 
ltırın başlarıoa giydikleri 
takJ,eler ceplidir. Genç kız
lar sigaralarını, paralarıDI ve 
mücevherlerini t kke cep
lerinde taıırlar. 

--o--
S .;J ten hasıl 

olan buz. ''"t•tttıını· de. n. )istik top gibi onuncu: a ay üğ'ümü; on 
• ~ olur. Bunu gidermek için b · · p ı d" w ü -b.._.

1 
• Bızım bacı efendi eşıncı: orse en ug mu; 

.. 
0 

açık ağııh madeni bir kap yirminci: Billur düğümi\; yir- Donmuş göllerin üzerin-
,,,... ıeee aizli olarak · · b' 'kt k 1 HUKUK MEZUNU d k' b t b k 1 l 

.. , ~ w • ıçıne ır mı ar o onya mi beşinci: Gümüş dDğümü; e ı uz a a a arı ya nız 
ltaıa1 •ıırıyor. Evine! Kır· koymalı ve yakmalıdır. otuzuncu: inci düğümü; kır· iL YA ARDITI ÖZONARAN gölün suyunudan blsıl olma 
~tti .. tve! Obb.. Aylardan Kolonyayı yanıp bitinceye kıncı: Yakut düğilnü; ellinci: Her nevi emlak icar ve is· değildir. Sisli havalarda, ıiı 
ttlı~1 °111iGdea 2eçtiğim kır· kadar bırakmalıdır. Odada Altın düğümü; elli betinci: ticarmı, ticaret ve sanayi er· t yrıca iki milimetre ka-
~· ••e A · 1 k h babı ile sermaye sahiplerini ta· I I w d b h ) • . '''fi I " ~DHI o ge en ı suiali veren oı bir koku Elmas düğümü; Altmışıncı: nıştırmayı taahhüd ede. Orta ın ıgın a uz usu e getir-, 1 Q 'trfe tJsküdara git· hasıl olur. Platin düğümü. Yemiş çarşı 45 İZMiR mektedir. 

'
d::ı\'ldeıı itibaren Ellinci yılına basan SARDA Boyama atelyesl s(iyın müşterilerinden gördüğü rağbetebir şükran karşılığı olmak üzere 15/1/941 M 
kitıı 5/2/941 e Ladar bir ı y müddetle aşağıdaki tenzilatı v pmıştır. Buqarle bir kostüm temizleme ve ütülesi içiıı yalnız 125 kuruş, bir ipek robun 1 

Ytvi bir surette temizlenmesi için 125 kuruı, bir şapka~ın kimyevi bir surette temizlenmesi i~in 40 kuruş ve her türlü elbise boy nm sı için pek 1 
pek büyük tenzilat yapacakr. Buhala ve Kimyevi Teınlzleme ve Boyama atelye i 1 

~ ~~ Saman iskeleainde Mimar Kemalettin Caddesi Ttı:lefon Şirketi karşısında No. 21 
1 1 
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,, ~ 41 OLONY Si f 
f ı Eczaeı K. KAMiL AKTAŞ'ın ı 

ı $ A HE S E R I ı· 

~,, .... H i L A L E C Z A N E S i i t .......... " ............................... . 
~;:l'!'ir Gümrükl~r Başmü- ' 
'«tlti" •• d 

İt· , ı.9 gun en: 
1~ o)ı..ı 41 Salı günü sıtat 14 de açık artırma ile satıl cağı 
~\'''td'Q.' 11 ve mftfrdatı s ,tıı serYİ9İ ilin tahtasında asılı 

·t.9•ı' Y•zıh eşyanın mfiıteriıi çıkmadıiından satışının 
~•rıamita rftaft ıaat 14 de t~hir edilii ilin olu· 

TAYY elef on 36 - 46 
Bayram Haftası 

8 - 1 - 941 Çar,amba günü matinelerden itibaren 
C•nlı bir tarih .. Yüksek bir aşk.. Üç erkeğin aşkı uğrund bayatını 
Heyecanlı bir mevzu.. Çıldırtan 3 Saat/ık feda eden bir kadın .. Ağlatırcasına 

bir kıskançlık hissi ve müessir bir şk dr mı 

Beyaz sire 2 Şımal . a unu 
( HALİ M E) (LA LOI DU NORD) 

Sinema l udrctinin büyük harikası OYNIYANLAR: Michele Morgan • 

Tu" RKÇ[ tQ"ZLU" MUAZZAM FlLM Pierre Richard Vilaı Charles Vahel 
y FRANSIZCA Sözlü 

MATiNELER: ŞiMAL KANUNU BEYAZ ESiRE 
Bayram günleri.. 1 i -2 - 5 - 8.15 12.30- 3.30-6.30-10 
Diğer iÜnler.. 2 - 5 - 8 3.30 - 6.30 - 9.30 
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Dahiliye 
Vekilimiz 
Ankara da 

Dalailiye VekiliMi z 
Faik Ô2trak 

1 
1 

Ankara (Huıuıi) - Bay· 
ram müıabetiyle lıtanbuJa 
siden dahiliye vekilimiz 8. 
Faik Ôztrak ıehrimize dön
mlıt&r. 

Tepedelen 
müşkül bir 
vaziyette 

Londra, 14 (A.A) - As
keri mahfilJeria bildirdiğine 
göre Yunanlılar Kilisuranın 

ıimali garbisinde kuçük fa
kat ehemmiyetli ilerleme 
kaydetmiılerdir. 

Bu ilerleme Yunanlıları 
Kiliıuradan ve batti Berat 
civarından bir bayii öteye 
eriıtirecektir. Ynnan kuv
vetleri Tepedelenin garp is
tikametinde dağlık arazi 
boyunca ilerlemelerine de· 
vam etmektedirler. Bu ha-
rekat neticesinde T epedelen 
mlltkül bir vaziyette kal
mııtır. 

ltalyan ordusunun Togon 
mıntakaıında rehine olarak 
alıp ıötürdOğü Yunanlıların 
miktarı yüzQ ~eçmektedir. 

Bunların lkibetleri mcç
buld&r. 

--o--
- Yunan 

Demiryolları 

Sulh Meselesi!Loryan ve Dün- ftitjft ff ie[ftLEiij" 
Ne Zaman kerk bomba- L~ ~ll;tKa;tCktS 

Konuşulabile- landı. Sağlık işleri 
• Londra (A.A)-Hava n•· ViJiyet umumi hıbıssıh-

cektır ? zaretiain tebliği : ba meclisi yarın sıhhat mü· 

Londra (A.A) - Royttrin Pazartesiyi salıya bailı· dlir16iiiade toplanarak vi-
verdiii bir habere göre ıula yan srece fena havaya rai- llvet sağlık işlerini tetkik 

ye harp mescleri için yapı- mea sahil mtidafaa ıenisi- ••ecektir. 

lan suallere şu ıaratle ce- ne mensup tayyarelerden 
vaplar verilmiıtir: mftrekkep kOftik bir kuyvet 

"lngilterenia sulh mesele- Loryan deniz lltıüne mu-
ıini ciddi bir ıekilde mev- vaffakiyetli bir b&cum yap· 
zau babıetmek ifia dOımanı 
mağlCip etmekten baıka bir 
çare bulunmadığı mul6mdur. 
Bununla barabcr Londra hü
kümeti sulh meıclelerini mft· 
zakere etmek i,in Domin
yomlar ve Amerika ile de 

görüşmeler yapmak m,cbu
riyetinde bulunduğu unudul
mamalıdır. 

lagilteroia herkesin bil
diği veçhiyle anavatanda bir 
(mar davaıı da vardır. 

Baıvekil 8. Ç6rçilin bu 
hususta yakında baıı ibtidai 

beyanatta bulunmaıı da m•h
temeldir.,, 

-----o--
In2iliz ıark 

orduları umu .. 
mi karargahı
nın tebliği 

Kahire, (A.A) - Umumi 
karargahının tebliği: 

Libyada kayde değer bir 
şey yoktur. loriliz la ava 
kuvvetleri, Sicilya adasına da 

bazı yerleri bücam yapmıı

lar ve iki tayyare hangarına 
tam isabet vaki olmuı han

ğarın biri yıkılmıı Ye diğe
ride yanmııhr. Yerde bulu
nan 9 tayyare yakılmıştır. 

Tayyarelerimizin ikisi üsle
rine dönmemiş ise de biri-
ıinin milrette batı kurtulmuı· 
tur. Bingazi, Derne, Dok 

ve petrol depoları bomba
lanmış ve Arnavutlukta Be-

rat şehrindeki askeri hedef· 
ler muvaffakıyetle bomba
lanmııtır. 

---o---

mıılardır. 

Ağır bombaların fabrika
Jarda, bahriye batarya mev

zileri ile doklarda inşaat 

&zerinde iufilik ettiği rnl1· 

ıahede olunmuştur. 

Bombardıman servisine 

mensup tayyareler de Dün· 
kerk mıntakasında bed efJe

re de hücumlar yapmıılar 

ee bir büyllk yangın, m&te
addit küçlk yansıınlar çı· 

karmıılardır. 

Bu harekata iıtirak eden 
tayyarelerimizin hepsi üsle· 

rine dönmüıtür. 

--o---
Akdenizde 12 
düşman tay- · 

• 
yaresı 

düşürüldü 
Londra, (A.A) - Amira 1-

lık dairesinin bir tebliğine 

g6re gemi kafilelerinin ge
çiıini muhafaza için merkeıi 

Akdenizde 7 Kinunuıani 

ile 13 Kiauuusani arasına 

yapılan harekit esnasında 

bir ltalyan destroyeri bahrıl· 

--o--
Gidenler 

Kıtabya mebuıa B. Ali-

ettin Tiritoğlu Uıak'a, Ay
dıa belediye reisi bay Et-
hem Menderes Aokaraya, 
Güzel sanatlar akademisi 
profeıöıü bay Mazhar Reı
mon lıtanbu1a, münakalat 
vekilcti ıcflerinden bay Ali 
Kemal Ugur ankaraye, yllk
ıek ziraat enstitüsil rektörü 
bay Calip Ülgen ankaraya 
gıcmişlerdir. 

--o--
Bina vergisia
den muaf tutu 

lan yerler 
Bina vergisi kanununun 

a,üncü maddesinin altıncı 

hlua11oda çiftçilerin ıirai 

iıtibsalitta ~ ullaadıkları bi

nalara Yerilmiı ve muafiyetin 
eaas meıguliyeti zürra olan 

fabıslara mahsus olduğu sa
nılarak esas meıgalesi zira
raat olmıyan ıahıslara ait 
bu gibi binalara mezkur 
muafiyetten istifade ettiril· 
memekte ve vergiye tibi 
tutulmakta olduklJrı ırörBI· 
müıtnr. 

Bunun üzerine maliye ve

kaletinden vilayete tebliğ 

edilen Büyük MiJlet Mccli
ıinin tefsir kararına göre 
muafiyetten istifade ettiril
memekte olan bu kabil bi

naların da ver giden iatisna 
~clilmelcri bi !dirilmiştir. 

--o--
ltalyanlar 
Prevezeyi 
bombaladılar 

am. yapmıya-
caklardır Alman tekni-

mııtır. Billbara bir In6iliz 
destroyeri hasara uğramış 

fakat bu gemi limana dön
mDıtür. ltclyan ve Alman 
havö kuvvetlerinin lnıiliz 

gemilerine biicumları netice
sinde bir tayyare gemisi ve 
bir kruvazör baıara u;

ramıı ve kayıplar kaydet

miıtir. Asgari 12 düıman 

tayyaresi düıilrülmilı ve ay

rıca daha bir miktar tar 
yare de hasara uğra hl· 
mııtır. 

Atina (A.A)-ltalyan tay

'°lllreleri dün Prevezeyi bom· 
udın etmiılerdir. Bombar

•ıman neticesinde pek az 
41ü ve yaralı vardır. lstanbul -Huu1ıi- Türk 

Yuoan ve Bulgar demiryol
larının üç taraflı müıterek 

eıya tarifuinc Bulgarlar ta
rafıadan zam yapılacağı ali
lradarlara bildirilmiştir. 

TOrk ve Yunan demiryol
laıı idareleri Bulgar demir· 
yollarında yapılan bu zam 
dolayısiyle kendi tarifelerin-

de bir güna zam yıpmıma· 
ia aralarında kerarlaşhrmış· 
larclar. 

siyenleri dö
nüyorlar .• 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
ajansın verdiği habere göre 
Almanya Eıtonya ye Le
tonyada bulunan teknisyen

lerin Moskova ile 1939 yı

lında yapılan anlaıma muci· 
bincc Almanyaya nakilleri 
başla ır ışh r. Sonlardan beı 

yüzü ana vatana dönmllı 
bulunuyor. 

Saksı içinde 
yetiştirilen 

meşeler. 
' Japonyada evlerde ıakıı 
içinde yetiıtirilen cilce me
ıeler vudır. Bu meşeler 

fazla bOyilmezler, fakat yap

raklara bilyük meıelerin 

yaprakları kadar büyük 
olur. 

--o--
Bul2'ar ajansı- 1 

DID tekzibi 
Sofya ( A.A ) - Bulrar 

• anıı Alma a kıtaları nın 

B11lgariıtan geçtiklerine ve 
~u buıuıta diplomatik bir 

eeıebbib yapıldığına dair 

ı 
-..hancı memleketlerde ya· 

•ıJmıı olan ıayiaları tekzibe 
..ıabiyettardar. 

15 - 2 l•cl kla•• lMl 
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~I~~~~ 
Sarhoşluk ve 
bıcak teşhiri 

Mersin1ide Mustafa oif• 
kasap Ha1an sarbot oldaja 
halde rezalet çıkaıdıiı •• 
hamil bulunduğu ka1ap baça• 
iını da toıbir ettiii 16rlle· 
rek yakalanmııtır. 

--o--
Zehirlendi 

Alsancakta karakol ıoka· 
ğ'ında oturan Recep kııı 

1eyaep iliç yerine yanlıılık· 

Ja tendiirdiot içtiğinden •• • 
hirlenmiı •e baatabaaey• 
kaldmlmııtır. 

--o--

Bıçak taşımak 
Yeni ıiaemada Ali ojl• 

F eridin &zerinde bir bıçık 
bulunarak alıamııtİr. 

--o--
Esrar sattı 
Keçeciler caddesind• 

Kadri oılu Medetin lamad 
adında bir ıabaa earar ıat
tığl sırada 338 ıram earet 
ile birlikte yalralaamıttır. 

Firari italyao 
2-eneral ve 

subayları bir 
" magaraya 

gizlenmişler 
Londra (A.A) ·- Soa • 

nan mal6mata röre To 
istikametine doiru firar ed 
ltalya ıeneral •• aab•J 
randan miJırekkep gruba 
de etmek içia yapılan • 
tırmalar iyi netice yerlD 
tedir. 

Hanken tipinde bir 
yarenin pilotu bunları• 

niz kenarında bir mai• 
saklandıklarını ı&rmOI 
derhal haber vermiıtir. 
nun üzerine bir larlli' il 
gemisi bir motörbot i• 
r~k buraları araıbr 
Generaller arasında 
Bırraai kumandanı da 
doğu ıannedilmektedit• 
giliı deniz, hava ve 

kuvYetleriaio ba sureti• 
tıkları İf birlij'iade• 
parlak neticeler elde 
cej'i anlaıılmııtır, 

--o--
Portsaitt 

kahve 2el 
lstanbul (Huıuıi) ""' 

gllalerde Poriıaitt•• 

yetli miktarda kah•' 
mesi bekleamektedll' 
Kahveler gelir geldi:! 
ıadaki balıran ort•CP"'" 
kacaktır. 


