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'l'iirkün Kafası 
kızdığı Ve Ay
ranı Kabardığı 

Zaman! 
A ıncrika hariciye nazırı 
~ l\or del Hull hariciye 

~bclhıeninde düaya ahvali 
le •lclcında b ~yan atta buluaur
lc tQ her hangi bir bilcuma 
~ •rıı Türlciyeaia elleri bailı 
t '11111Y•~ığını söylemekle 
b ii~lıc: g•zcte•erinin aylardan 
t tlcrı bağırdıkları bir bıkikatı 
' '•r etmiı oldu. 

l&rlı umumi efkarına bu 
~derle tercilman olan 8. 

ordt1 Hull'e teıekknr et
Cllefde beraber büyüle diplo
:•ho b,yaoatını blrkaç sa

ri• daha tamamlamayı mu
"•falc bulduk. 

BiitGo ciba11 iyice 6iren· 
~tlidir ki; Tüuk vahnına 
ıa:'•• Y•pıl•cak berhan~i bir 
b· c:uaıa Tilrk mıılcti yalrıız 
~ llıtidafaa ve mukıwemet 

a İl Slcrmekfe kalmayıp O OQD 

~t~cl Yurduna ayak basmak 
4 ~· 'Yec:ek düşaı olarıa k&fa

• rfaı t!taıek içio her mani 
.,'' Ytlup geçcıı korkunç ve 
._•Y.ııılaıaz bir sel g· ibı mu
"•ln l 

1 bir hücuma geçmekte 
~trc &c d d - . ) a ar tere dut etmı· 
tcektir. 

Sev ·ı· d "• . il• ı yur unu her gün 
·"'bı b' Yet ır. Dmran ve mtdroİ· 
•• eaerıle ıüılemeğe çalı
de b. Tlirk rnilletinı bu me· 
t, ~· •e kültürel mesaisinde 
-~;ı ~t~ek isteyenlere Türk 
't6 kh &abat edecektir ki 

111 ~ Un kafası kızdığı, ayra-

~ed •bardığı, vatanını tehli
iııe,~ IÖrdüğü zaman harp 
d&hbi, yurt düımanlarile 
~., .it.neyi her ıeyden ve 
11a,1a •ıteu daha bOyük bir 
•• ~~~t ve iıtakle becerir 

.. ~ır. 
'-rıy~le Proı»ataada vaıJta· 
itti, • Terkleri Grkltmek ?:'••• İyi bılıbalar ki : 
)'tı~lcler, radyoların a•ıri· 
ı,._, dejU ea bl)ilk top· 
ttt.. •i•ılaı1nda11 f•ıkıraa 
t ·•••111· u •lilı ı fi elue bile me· 
ş-:;1Qai7en bir millettir. 

ılilı bu kadar ••. 

81RRI SANLI 

'11llta •· · • iL~ uzerıne 
~ defa hü-
~111 yapıldı. 

'ls , .. .._ (Loaclra radyoıa 
•I tel»lif: ) 

a..... dlaıaa tayyareleri 
....... llıi defa bar· 
~ .... ,.. .... bir .... 

• 

Ankara (a.a)-Türk-Eleo 
ticaret ofisinin fildrl ,ini 
yay n Türk-Eten mecmu ısı· 
nıo son yısı-,da 1 lııni r be· 
lediye reisi doktor B<! bçet 
Uz iki memleket arssuıdaki 
dostluk ve iktisadi münase
betler hakkında bir YilZI 

neıretmiştir. 

lımir bdediye reisi bu 
yazısında iki memlckt>t • ra
sındak i DO r.evi dostluğuo 

bir taribçesioi yopara k iki 
mill e. tin tarih boyunca te· 
m ~lan ve k ütle bz.li de 

ihtilatlara neticesi olarak iç· f 
timai Adetleri, bültilr ve li· 1. 
sanlan itibariyle birbiriyle Belediye "Reiaimi:z. -- - -~ --- ----~---- ---~ 

- Devamı 4 üncü •ahifede_-::__ Dr. Behçet U:31 "'"' -
~~~~~~~--~--

ya la Sela l 
ni2i bombardı- 1 

man ettiler 

Bombalar hastahanege 
düşerek bir kişi ölmüş 
ve 10 kişi gara anmış 

Atina (a.a)-Yuıu:.n d hi- l 
li ema yet nezaretinin kb 
Jiği : 
Düşm n hava kuvvetleri 

düu Seları ik üzerinde uça
rak Selanik sivil mahallele
rini bombardıman tmiştir. 
Tayyareler bilbcssa şehrin 
askeri h stanesini hedef it
tihaz etmiş ve düşman 
bombalarından bir kişi öl
müı ve 10 kişi yaralanmış-
tır. Yaralıların dördü kadın 
hastabakıcıdır. Selinikden 
başka bazı köylere de bom
ba atmışlarsa da köylerde 
hiç bir zarar yapmağa mu
vaffak olamamışlardır. --o--

~ ''A manya d 
nızlere hak· 
olmad 2-ı ·ç 

f d~niz~I ı r 

r ... 

lngiliz tayyareleri 

lngiliz Hava 
Nezaretinin 

Tebliği 

Lo d Halif a ·s 
B~ Vels i e 
ırörüştü Londra ( a.a ) - lngiliz 

hava nezaretinin tebliği: Vaşington ( . )-fogiftere 
Bir dDım•n bomardımaa büyük elçisi Lotd Halifaks 

tayyaresi lnıılterenin ıarkın
daki Kontluki dahilindeki 
bir ıebtre bir ~ok bomhalar 
atmııı• da biç bir zarar ol
mamııtır. 

Ôiledea ıonra lngiltereniu 
ceaubt ıarln11ndaki bir oehi
re bir ~ok t•yyareler akın 
yaparak bulutlar arasandaı. 
bombalar atmıılardır. Zarar 
aı olmakla beraber bir kaç 
61& ve yaralı •1rdır. 

Loadra ( a.a ) - Avrupa 
üzer iade fena ha •a ıartla
rıaa raimen lngiliz h1ı•a 
kuvvetleri hi~ bir faaliyet

dün hariciye müsteşarı bay 
Vels ile bir saat görüştük-

ten sonra g zetecileri kabul 

ederek bilhassa şunları söy· 
lemi~tir : 

"Sovyetlet Birliğine yapı· 
fan ihracat işini görüşece
ğim. ~ira Sovyet" Rusyııya 

külliyetli Amerikan malı 
sevkedilmektedir.,, 

--o--
Yugoslav budu 
duoda ehl.ke 

de balaamamıılardır. 
Lond.a (a.a)-lngiliz ha•a İ~r ti verildi 

ve dabilt emniyet aeıareti-
DİD tebliii : Belgrad (a. a) - ltalya -

Garp sahilleri a~ıklarJn· Yuıoel v hududunda dun bir 

ış go 
y • 

Mudrit (a.a) - Eoformu
siyon gazetesinin dün y zdı
ğı bir y zıda eıcümle diyor 
ki: (lngiliz endüsbisiue ya
pılan hücumlar bir şey yap-
mamıştır. Alman bomb rdı· 
m nına rağmen lugiliz mil· 
Jetinin }üks~k maneviyatı 
gittikçe daha ziyade kuv-
vetlenmektedir. Almany ise 
denizlere bakim olmadığı 
için denizaltı ile iş görmek 
istiyor.,, 

us 

Metaksa• 
Atina - (Atina radyosu 

ımet 13 30) resmi tebliğ : 
Bu bab aat altıda bat· 

vekilimiz 8 y Meteksaı 

mudnrip olduğu hançere 
hast lığından kurtulamıya• 

r • vef t etmiştir. 

Halinn Sı.:: i - Sevgili ve 
k bran:an başvekilleri i kay 
bed :ı El u milletine en sa
mimi t %İy tlerimizi sun1.r ve 
keJerlerioe işt;r k ederiz. 

va 

zar 
batan 

url r. 
Londr ( .e) - Amiralbk 

dairesi in tebliği: Kanunu 
sani ayının son üçüocü haf-
tası içinde batan beş lngiliz 
vapuru cem o 34282 tonili· 
to. 6 müttefik 24130 tooill
to hepsi 11 v pur ve 58212 
tonilato bacmindedir. 

\§ ... 

da dDtmaaın ufak mikyaı· 
ta haya haliyeti olmuıtur. 
Haıar 111 •• yarah pek 

tehlike işareti verilmiş Ye 

bir tayyare çok alçaktan 
uçarak fiyome iıtikımıtinde 

- Böyle nereye koşuyorsun? 

ellldlr • '" bol•m tur. 

Karıya ipek bir caketlik 
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1 
~2kt~~ı: öşe!!.~ l~l!_~~~j l!':!l~L~ 

Ne,,iyahndan 

Ve e -Tübe ·küloz 
Ak ciğer vereminin höyle başlanııcuula 
.talık henüz ileri ede:.:o basta doktora 
iracıat ederek cijerleri rontıcnle m••· 
ne •e balgam112da mjkrop araıtınh11a 
atahğın mahiyeti erken anlaıılır. Teda•i 
D JreıekJi o)au tedbirler erken alınırsa 
m hasta kurtulmuş •e bem de etrafı 
runmos olur. 
Maamafih verem diğer a ıi lautalıklar 
bi kısa bir za112anda iyi elun bir baatahk 
j'ildir. · 
TedaYisi altı aydan dört sene)'c kadar 
ren •erem vak' lan v rdır. Hastaların 
ı uzun müddeti beklemesi e ona göre 
dbir alması lazımdır. H stahk çok 1.ire
k diye '! bretmiyecler, perhizi bozanlar, 
um gelen öğütlere dikin. t etmiycnler 
kfanmı§ mikrobu azdırarak h stahğa ye· 
den uyandırırl r, iyileşmeleri de güçleşir. 
Veremin teıhisi için, aıikiir lime tlerio 
lirmesini beklemek değru değildir. Haı· 
bk tamamiyle meydaııa çakmadan ev•el 
rem ıilphelenildiği zaman bir taraftan 
ntgen ile muayene edilerek ak ciğeri r· 
: hastalık baılangıcı görüf e ceği ıibi, di
:r taraftan çıkan balgamın laboratuvar
' mikroskop muayenesinde, araştırılarak 
ırem mikrobu görmekle teşhis olunur. 
Bundan maada verem şüphe edilenlerin 
erilerine tüberkülin denilen madde ıürü· 
rek •eya şırınga edilerek rizli •erem 
ap elm dıj'ı anıaıılabitir. 
Bu usul ile yapılan umun i ar ştırma· 
rla şehir balkının yüzde 70-80 niabetin
s Yerem mikrobu ile bulaıtıkları glSrül
Bıtür. 

Köy1erde bu nisbet daha aıdır. Tüber· 
illin ıırıngasından sonra mü.'lbet iraz gl· 
ilen kimseler• n bir kısmı verem hsstah
ıaı Yaktiyle geçirmiş kimse erdir. Hasta· 
iı fail olmıyanlarda da tüberkülin reak
yonu müıbet görülür. 
Hastalık biraz dab ilcıluıe basta ök-

lrDkle balgam çıkarır ve a a sıra kan 

mar, detmansızhk çoğ hr, bast çahşa
ıaz •e nihayet yatağa düşer. Bu devirde 
aataiığıo iyileşmesi biraz d ha güçleşir 
e uzar. 
Veremin baık&larına si yt ti en çok bu 

evirde olur. Bu devirde has talar mendil
"ine veya huauıi cep tükürük hokkasına 
mkilrmelidir. 

Balgam ve tnkürüğü mikrop öldürücü 
i~larla temi.zlemeli, hokka ve mendilleri 
odalı eularl kayn tm lı v harice bulaı .. 
ıaıına meydan vcrilmemelic ir. Bu ıibi 
astelar ,~ocukların yanına 1.itmemeli ve 
imseyi öpmemeaine dikkat \!di melidir. 

.Sorıu Var -

{ 

Elektrik ki o· Bıçak a tehdit 
t t ., • Keçecilerde lnkıl p ıoka

V8 &rl eSI iında hmail ojlu Cemal, 
• k bir lacak meselesinden 

aynen lp 8 Mehmet oğlu Hasanı bıçakla 
edi i. tehdit ettiiinden yakalan

••ttır. 
Elektrik kilovat tarifesi 

tetkik eden tarife komis

yonu toplanmış Ye on d6rt 
buçuk kuruıtao ibaret olan 

elektrik kilovat tarifesinin 
aynen mubaf zası ittifakla 

kabul edilmiıtir. 

--·---
• 1 tayin 

fzmir Kız öğretmen oka· 
lo mezunlarından Bn; Sshi· 

re Çelik Ödcmi~İD Kiraz 

nahiyesi öğrehneoliiine ta
yin edilmiıtir. 

--e--
Zelzele 

E•velki gece Değirmc:n

dere nahiyesinde snd 3.40 

do dört saniye deYam eden 
ufki bir zcılzt le olmuştur. 

Sarsınb zıırarsı:z ıeçmiştir. 

DYO~ 
18 00 Progr .• m •e mem- · 

leket ıaat aylu ı, 18 03 Mii· 
zik: Oda musil isi (pl.) 18 30 

Konuşma (Dış rıolitika hidi· 

seleri), 18.-t6 Çocuk saati, 

19.15 Çocuklar için musiki, 

19.30 Ajans hı berleri, 19.45 

Müzik: Fasıl heyeti, 20. 15 

Radyo g zetesı, 20.45 Mti 

zik: Mubtelıf ş rkılar, 21.10 

Konuşmn, 21.25 Müıik: Ri

yaseticumbur bandosu (Şef 

ıhsan Künçct), 22.30 Ajans 

h berleri, ~2.45 Müzik: Dans 

müziği (pi.), l3.25 23.30 
K•P ınş. 

--o--
Hırsızlık 

Keçecilerde Odunpaza· 
rında Mehmet oilu lbrabim, 
Ali o&"lu tuh fiyeci Nacioin 
mağazuındno ' d t peşııi
rini çalarken yakal omııtır. 

f Keçecile yerfüürünlerde 
Mustafa oilo Hasan Remıi 
oğlu eh et Nurinin bir 
caketi ile bir kran.t Yesare· 
sini ıaldıiı sırada yakalcnı· 
mııtır. 

----o-· 
Ya alam k 
Karşıyaka Mimar Sinan 

ıokağıuda lbrabim oğlu 
Kadri lbrahim ojlu HüsQyin 

r srnda s~rboşluk saikasile 
~· nn kavgada birbirlerini 
bıç ki hafıf surette yarala· 
dıklcrından yakalanmıılar· 
dar. 

12.50 30 kuruştan 2701 
çuvd iızüm, 7-15 kuruştan 
317 çuval incir, 72-74 ku
ruştan 319 balya pamuk, 
9,75 kuruştan ~5 ton buğ· 
dey, 5.50 kuruştan 12 ton 

cpamuk çekirdeği satılmıştır. --o--
Eşya v oto
mob0I lastı2"· 

eel 
lstnnbul - Diin şehrimize 

logıltered n büyük bir parti 
ithalat eşyası geJmiotir. Bu 
eşya arasında iki bin kadar 
otoroobil 1 stiği de •ardır. 

HALKIN HAKKIN SESiDiR 

Doğru bi lif deiil mi? 
Bir lütüo işleme binasının öoftııden ı•~erkeu bir mubar· 

ririmiıin anlattığn:ıa i6n; buraya toplanan işçi kHdınlarıııın 
adedi herh ide be~ yüzden aşaiı değilmiş. Ôğrenildiiine 
göre bu müesse~e, ancak yüz l'eya yüz t:lli işçi alaee.kmı~, 
bu miktar işçinin bir gün evvel t sbit crHJer k kimlerin 
ıhDacağı bir liste hahnd t azim edilme.si ve isimlerini 
yazılarak kapı11ın ônüne sılmesı daha uygun ols gerektir. 
Bu suretle hem saatlerce gfii ültüaün önüne geçilmiş Ye 

hem de kapı önünde "Seo girecek io, ben gireceğim .. gibi 
itişim ve kakışınayw meyd n bırakılmamış olur. 

HALKIH SESi HAKKIN SESiDiR 

So erit Eczacıbaşı 
Kolauv . esanı, podra, •c kr mlcri 

Tilrkiyemizde mi li olmıyou bu eu en· ı · · 
fes kokular biJ ıüphcsiı kristal şişeler :' (,.. / 
motl.ern ambalajlnril B~yram •• yılba§ı U 
hediyelerimizin daima •ldufu ıtbı ba· , '--! 
ııo4a ı•I Hktb. 

er iılmlertl• ta\tlltlwt•• altla ••1'JUI eWlı•ti .,. P•-

• - 2 hıd ki••• 19&1 

(S7) Y sz:an: Halli Zeki Oıma 

- Matmaeel, ı6ylediklerinize m•Yafık 
mıdu? 

- Evet bay Turru haıfı harfaaa. 
- E şimdi doktor Gribi bakalım siı •• 

fliyecekainb:? 
- Ben .ukeri •eniki ha•İ biç bir nrf 

Yer•edim. 
Ben ona yahudiler hakkında oetlar Y• 

~ifahi malümatta bulundum. 
Doktur genç kıza döndü ~• kinli tdr 

ifade ile Almanca olarak sordu ; 
- Benim size Yetdiğim maltmat sırf 

yahudilere aitti dej'il mi? 
Faknt Y enni bu kinli nazarlara mıillp 

olmadı. Derhal şu cevapta bulunda : 
- Hayır, Her doktor, ben zarllan alır~ 

ken sizin Slustere muhteviyatının aıker1 
vesikalardan mOreıkkep olduğuna ı6yledi· 
ğinizi işittim. 

Bu söz üzerine doktoru af akan boidu. 
Kıp kırmızı oldu. Gözleri yuvaluıddan fır
lar gibi bir hal aldı. Diılerini aıcırdattı. 
Bu anda Yenninin botazına şarılaıaiı zan· 
nedildi. 

Ba muYakkat cinneti bir kusmak takip 
etti. 

- Dı:s•nmı vıır -

Pazar 2'Üuka konser 
bmir Ku:ılıy cemiyeti tarafında Paz•r 

günü Halkevinde verilen konı"re lımirin 
musiki se~eoleri gelmekte gecikmemişler
dir. Konser, konscnatuyar profesörlerin· 
den B. Albert Braun, lise öğretmenlerin
den B. Safabettin Göktepe ve 8. Nuri Sa· 
mi tarafınd n verilmiştir. 

Programın ilk kısmında Mozarttan, Fe
rit Hilmiden ve daha bazı muşikiainaslar
dan puçal~r çuhnmıştır. 

Profesör bay Braunun çalışı aamiin ta
rafudan büyük takdirlerle karşıla:ımıştlr. 

Solo kısmında viyolon el B. Nuri Sami' 
nio ~alışı, insan sesine en yakın c.lan bu 
enstrumanla konsere yeni bir revnak 
verdi. 

Çalınan pat çalar hakikaten dinliyenleri 
teshil· etmiştir. 

Bütün parçalarda piyano ile r fakat ede• 
kıymetli piyi oistlerimizden B. Salôhettio 
Göktepe Beetboveoio sonatlarını çalmıi• 
başladiğı zam ıı: k ndisioi tekdirle .kartı• 
ll:mamak kııbıl olamıyordu. 

Parçalar «Jrasnıdcıki ba:ıı jestleri bi~ 11'" 

rıtmıyoı, bilakis kendisinin içinden yaıat
tığı bu musikiyi Beetbovenin ifadeıio• 

uygun bir tarzda canlandırıyordu. 
Halk rno::etoo ~ahıton ziyade, içten , ... 

len ve samimiyette ifade edilen bir mu9İ .. 
kiye daha ço · bağl oıyor. 

Büyük iokılibımız bundan sonra ıarP 

tekciğine uymuş kendi naamelerimiz.le te .. 
rennüm edilr.;tlidir. 

Bunun için de bu sah da muvaffakıyet 
elde etmek içia muh kk k l'arp iatatl•" 
rınıo parı ları odan istif de etmek Ye dill .. 
lem• ze•kinı tataak laıı•d11. 

lamirİD •ıun sen lerdea lııeri yatdt•I 
~usiki ec11İyf. ti. bu sel.ada ah han a41••' 
bir ihd sidir. 

Pazar rGnkü kenseri t rtip denlui telr" 
rik ederk ... n lzmirlileri D6yle koaHrl•rll 
aJa aıra seYiadiraıelerJai clil•••m•k el4i"IJ 
ı•l•iy•r. 
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' 11trtk . . 
l)or le • ~enne ıcrıne Mehtap deniz üstüod'- titri-
~e t endı kendine: yordu. G zinonun önüne 

tfl' •llı ıüyal diye t ekti\er. Cazb t başlamıştı. 
kıJordu. .. 

1 •Ar Musiki, deniı, mehtap. 
~lbi .•erı L6pcni onan Leyla: 
hd 

111 '•lınııb. Bir rli• - Muhakkak diyordu •. 
' r~tlajdı Arscn Lü- Şimdi başlıyac k. 
10 1 aeldl Beraber Nafile. nafile, nafile.. Sa-
'i 'Ptılar. Çok sıc k hilden f peycu açılmışlardı. 
ıı:toı atını idi. Arbk 2'erı, kızın sabri kal-

~ 
" ınamı~b, deHkanhnın yanın 

: '-tlalra buıt atıla· otnrdu: 

'hrd, - Cehit.. • · Jı obcB2'ım. 
ttk ' Banli iliı-ı aşk et. Se\'iyo· 
d•traY•ı 2ilnlnde serin rum!.. dedi. 

l 't ~raıında yarı çıp- Yarım sn at sonra kayığm 
bir ' 0 aliıel bir k~dı- oturuiacak yerlerini ,ıkar-

ftyfe f 1 •• tt1ı r ıııldamaınak mış ar, ı~ıae yanyADR 'e 
~t,ld~ •rk~k i'in ıok ayn kar uzaomı:,1 .. rdı : 
'•k '· - Niçin şimchye kadu • ,:t llt çare ki Cabit hana il~na I! şk etmemişti o 
L •llt)I eabit. 
·~ı •çmadı Ye.aya-
k •rıb n • - Çüuku sPni seviyo. um 
t, Sııtta uıerıne usan-

tt, rıaı ıün~,. Yer- Leyin .. Ötcl ıl •t la !JSİ f•ğlf:n· 
ce idi. Bunda o so:.ıra hep· 

it)J& fevJc l sine paydoı.. Arsen Liipen 
'>ld1r •ide bir •tlcu- tK7beldir oldu. 
"J i'1111a e • d. G u 
' tıllda mın ı. üne· _ B J T 7 J _ 

)'; n h ricıye 
encümeninde, Amerika bfi
kta ındinin Jıpony ile bir 
anlaşmaya v rm k için elin· 
den gelen her şeyi yaptığı· 
nı, fakrıt bu teşebbü ün 
müsbet netice vermediğini 

ı.öytemİ§tİr. 

Ualya şimdi ancak kendi 
dertleriyle oJak dar olm .. k
tadır. Bremen fr dyo u Bre· 
men geçidinden Almn ı
kerlerinio cenuba doğru ak· 
tığını söylemiştir. 

Sicilyada 10 bin k dar 
Alman askerlerinin toplan· 
dığı t bmiııı ediliyor. ltnlyn
dan gelen yolcul r İtalyan 
ballnnıo yeis Ye ümitsizlik 
içinde olduğunu ttöyliyorlar. 

Bu yeisin sebe i, biıhassa 
İtalya b rbe girmezden cY· 

vel logiliz imparatorluğunua 
yıkılmış olduğu hok ında 
yapalan prop gandalnrdır. 

Filhakika o güalcrde İn
giliz donanmasının imha 
edildiği ve büyük Britaoya 
imparatorluğunun ç6kmek 

1ı; içillde •e ıık mayo~a· 
•ta 16 bu •Oc:udun büı
•11ıd, &tlltıtiiine kaildi. 

- ilıere olduğu ltalyan miile-
50 Sene sonra tine teıki edilmişti. 

~· O ltıaııa? delilranh7a 
"· deıuıi seyrcdi-
•ettiraııe 
0ıtı"ııı den ma7oıunun 
'tıallıı :- ııkardı. Ôteki 
~illıdi • bdifso kaydıJ'· 

~'ttı. l\. •ırtı ac:famakıJh 
t içill t endiıine baktn
~t d,1.•hidi Jifa tuttu. 
ll oJ, •ltıııhnın i6ıleri 

d "' ~· sırtında dolat· 
~İt l> t'"'ti ~'•lııaından sira· 

u_' bi1
111 .letirmiıti. Leyli 

r tı tr 
112•rı istedi. Du-

'ttıiı ' 11na iliştirdi. 

h • h d ltalyanl r bu propagan· 
apıs ane en danın hakikaten ne kadar 

~ıkan b·r suçlu uza~ old~ğunu anlamııkta 
'"" ıracıhnedılcr. 

b •. .. .. I 

UgUD U gii• Popolo Ditalya, italyaaııo 

••ı ••ı•• h henüz hazırlığını trımamla· 
rU tU U &yata madan İngilizler tarafından 

ta ha mm ÜI h~le ile harbe sürüklendiği· 
nı yazmıştır. 

edemiyor lngiliz rndyosu buna ce· 

ı 1 d M 
. 

1
• vap verer k Bay Çörçilin 

ta ya a aıco eone h b · · 
d d b 

.. 
1891 

. b ltalyanın ar e gırme mden 
a ın a 111 sencsı a· . . d. 
• .. evYe) Mu!sohnıye gönder ı-
zırao1uda kıskançblı yuıün- ~. • h l J t t '- -ıd- _ gı mesap a ır a mış ır. 
den aıuısını o urmuş •e M ı· . · b 
nehre atmı§tı. usııo ınının o za~an u 

M0bkeme 0 zaman Leo- mektub cevabı pe seıt Si~e )trde~ Cabide: 
t '-' tabmet amma ne'yi müebbed hapis cezası 

p. ~ 1••nıı'"> • • ı;a mabkfım etmişti. Elli sc-

olmuştu. ltalyurun harbe gir-

ister Gül, ıs ter Ağla 
A 

" "'bit · dedı. Deh- ıı.edenberi Caı:liane b pish • 
ta ~.~, '~~atiinde yatan nesinde yatao bu adamı 
t~~,, l>. 'lıldi. Dekolte kral affetmiştir. 

A 

1 .,.d f ' 8 BBi 
o • 

zını -
za ı ı ul-

an ılare 
Ank ra (a.a) - Milli mü

dafa •ekili S ffet Arıkan 

ajanııınız atideki mektubu 
göndermiştir. 

Bazı şahısların Milli mü
d faa •ekili ünvaniyle n • 

mım b2stırdıldarı sahte 
kartviı:itierle lstanbul v kıf
lar bnşmüdürlüğüne ve tra-

mvoy şirkdioe eski yazı ile 
t v iyeuomeler göoderdikle:_ 

ri bu idarelerin bana mü
r caatkırile anh:.şılmışhr. 

Şimdiye k dar kimseye 
nnme vermedim. Y anlıshğa 

mahal kalmam k üze;e key· 
, fiyeti bildiririm. 

--o-
İhraca 
birlikleri. 

Ankaraya giden ihracat 
birlikleri umumi kitibi B. 
Atıf inan dün Ticaret veki· 

letile birliklerin muhtelif 
işleri hakkında temaslarda 

bulunmuştur. Bay Atıf inan 
hafta sonunda avdet eyliye~ 
cektir. - - az 2 EZ S&m!&C 

mesinden mesul olan nozır
lar cepheye sevkedilmekte-

dirler. Bir kaç gün evvel 
Farinaci cepheye sevkedil· 

mitti. Daha sonra Mussoli· 
ninin demadı hariciye raoz11ı 
Kont CıAuonun Arnavutluğa 

gittiği bildirildi. Bugün de 
ıafı ve maarif nazırlarının 

cepheye gittikleri bildiril
miştir. 

E "it'lle h~l!lakıızın blir· Leone hapisten çıktıktan 
a 

1 h~t ır eda ile siga• sonra doğduju tehre flit· 
'- lef ll 

1
' Sig ra yanar- miıtir. 

t~ı . Yattığı verden Fakat burada akrabasın· 
il etı . ı ' · r;-,lt llın itine bakı- dan ve eski tanıdıldarıadan 
t,aı, u:t faydaaııJ Ca- bi~ kiınıcyi bulamamışiar. 

Müşteri - Y bu, kahveniz, kab?e değil nohut kokuyor. 
Garson - Daha ne istiyorsun bayım? Bir çok memle· 

ketlerd nohudun bir danesi için bio toub lak abyorlar .. 
Bizim memleketimizde kahv~ biraz kıt amma şeker çok, 

~ nı atlır etmedi. Iıin en fenası buıünkO mo· 

'~~ @aııi~~ dero bayat kendisini ıoa 
" i'ı1a1 b·ı· ıa mehtapta dereee ; 11rtm1ştır. 

indi 11Yordu. O da OtomohiJler, el•kkik 

arpa, buğday, nohut bol.. , 
Ey okuyucum sen de bu g rsonuu 7erind~ cev bına: 

ister GOi, ister Ağla 
'tk · (Belki mehtapta tramvayları, tayyareler ve 

~hild~der) diyordu. ea- sair birçok ıcyler Leoaeyi ı DUYDUK DUYMADIK DEMEYiN ! . ı 
.. ... 1 ı Yarın akşam snnt 9,30 da Bütün bmirin aylardanberi ı 
~ •ndaı. hazırla· adeta sersem• d6adilrmfiş- ı 
''I ı sonsuz heyecan VE ıabırsızhklarla beklediği 
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BAZI DİKEH, 
BAZI GÜL m;•-----

Nohut atma 
Eğer beni dinlersen 
Kimseye yüz karartma 
Ey kahveci kendini 
O kadar yükıek satma 

Kahvenin yok!uiuoda, 
Müşteri ç clduğunda 
San'att hile y pıp, 
S kın adam aldatma .. 

Hileyi çakan olur, 
C nnn y kan olur 
ihtikar kötü şeydir 
Bu zehirden sen tatma. 

Azıcık ver öz olaun, 
Hep lehinde söı olıuıt; 
Müdavimler gözlne 
Bir diken gibi batına. 

Her müşterin hi~ olur, 
San'aba da piç olur 
istemzsen bu derdi 
Kahvene nohut katma .. 

BATMAZDIKEN 

Herkes 
Bi melcıd•r •• 
Boş lan ~işelerin mantar· 

la11nı atmayınız. OıtlerİD• 
bir z gaı. dökünüz. Mantar· 
lar bu gazı yavaş yavaı çe• 
ker. 

Kış günlerinde: soba yak· 
yakmakta, ateş tutuşturmak· 
ta pek işe yarar. 

§ 
Bıçakl rınızı pas tutma

ması veya paslarının temiz
lenmesi için önce gaı:ete 
kiğıtlarile siliniz. Sonra kay• 
nar suda yıkayınız ve zım· 
paralayınız. 

Düngada Heler oıuuor? 
• • 

uş vergısı 
Moravyada, Hakenıtad 

eyaleti balkı kuı merakhıı· 
dırlar. Evlerde bir çok kaı· 
lar kafeslerde beslenmekte
dir. Belediye kuıları tutup 
kafesi erde beslemeyi ıayri 
ios ni bir hareket tellkki 
etmekte olduğundan, kuş 
merakına bir oihayet •er· 
mek emelile kuş beıliyea· 
lerden, kuş başına yilkıek 
miktarda bir vergi tarhına 
karar vermiştir. 

.. t'titıli . Y ~abıt.. Leone bu kadar ğOrültü 

~~et b 
1•ıı· nıi? dedi. •rasıı::da ı.asıı yaşay c•i•nı ; H 1 i.i Y A S 1 i Bi şehrın nü-
uyu,lb•z mııı- bilmemekte •• evindeo çı • t TA YRONE POVVER - MYRNA LOY ı 

"" mağa kor ma tadtr. . y k • f u bı·r kıtanın b. ··~.,. ı [LAM RA Sınema&ında Sayın Halkımıza arın a fOm • US 
·~~ .... k .... O .. L .. O .......... y$ ........ s ...... l ........ i ! aaat 9,30 da. Fiatlerde zam yoktur. Local - : nu··fusundan 
~"- • n ızı lütfen evvelden k p ttırınız. ı 
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~~~?1lıo~~~~~AT Dr. Fa r· Işık i BARBAROS ev· d VENEDIK i 
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Nevyorkuo nüfusu, bUUln 
Avu!luralya kıtaaında mev
cud nüfustan daha fazladır. 

at n alıyoruz 
Yabancı dillerle baıılmış kitapları 

iyi fiatlerle aatıo ahyoruııı. 
ADRES: Atatürlı cı11Ul••i11-

ıl• 102 nu,,.aratla 
Holo~ot•• klt•ph~n••I 



' ita yanlar ya
kıcı alev fışkı

ran aletler 
kullanıyorlar 

Atiaa ( a.a ) - Royteria 
Yaio•lav hududundaki mu· 
ha biri bildiriyot: 

ArnaYutlukta İtalyanlar ta
rafuıdan taarruz buiOa şid· 
detlenmiı •e İtalyanlar ya• 
kıcı alev fıık11an aletler 
kullanmıılaua da bu vaziyet 
kahraman Yunan aakerinin 
hiç maneviyatini bozmamıt 

bilakis italyıa,arın bütün ta
arruzları püıkürtülmuştür. 

lngiliz - Yunan kuvvetleri 
Skopi nehri civarında ital· 
yan tayyareleriyle •iddetli 
bir muharebeye tutuımuşlar 
ve 3 İtalyan bombardıman 
tayyaresi Elbasana kaçmıı· 
lardır. 

Tayyarelerin biriai ajır 
hasara ujramııtır. --o--
Nazırlar, yük
sek devlet me
murları yemin 

edecekler. 
Viıi, (•.a) - NaıularJa 

ve y6kaek devlet mem•rla
rı devlet reisi buıurunda 

yemin ederek sadakatlerini 
bHdireceklerdir. Ve devlet 
ı eiıine karşı meıul olacak-

lardır. Şayet Hzifelerini hi· 
ya net ederlerse devlet rei· 
ainin yaptıracaiı tahkikat· 
tan ıonra aıajıdaki cezalar 
ile tecziye ediJeceklerdir. 

Evveli ıiyaıl hukuktan 
mahrumiyet, sonra Franıa 
veya miiıtemlekelerdeki ks· 
lelerin birisinde hapıedile
ceklerdir. Bu cezalarla c1:zti 
tedbirler on seneden evvel 
vazife gören memurlar hak
kında tatbik edile~ektir. 

Mareıal Peten demiıtir ki 
"Tarih yalnız beni mubake
edecektir." 

Viıi (a.a) - Mareıal Pe
ten dün meclisi iyan ve 
mebusın reisleıini kabul 
ederek 16r01mU1t6r. --o--
Bükreşte isyan 
esnasında çalı

nan mallar 
toplanıyor 

BOkreı (a.a)-PcJis iıyaa 
esnasında çalınan para ve 
eıyaları çıkarmakla meşgul
dur. Çalıman etyılar 70 
kamyon eıyadır. Bunların 
içinde Radyo, diki~ mnki· 
neleri, piyano •• daha bir 
tok lDkı ena bulunmakta· 
dır. Te•kif edilen genç bir 
lejyonerin nzeriode 34 mil 
yon ley ~ıkmııtır. 

B. Vilki vam 
kamarasında 

Loudra, (a.a) - B. Vilki 
dün Avam kamarasına gi
derek büyük miınfirlere 
mahıuı locadan Avam ka· 
maraaının m6zakerelerioi 
dinlemiştir. 

Vilki öğle yemeğini A•am 
kamaraınıdaki huıuıi lokan
tada maden nazırı ile bera
ber Jemişler Ye yemekten 
sonra Vilki Avam kamarası 
reisine takdim edilmiştir. 

Loadra, 28 (a.a) - Van
del Vilki fogiltere banka· 
ıını ziyaret etmittir. Müdür 
Morganla iÖrüşmüştür. Vilki 
lngiltere bankasına giderken 
alarm verılmiı ve alarm mil
teakıp kendisine hatıra ola· 
rak bir infialli: bombası par
çası takdim oluamuıtar. 

o 

enzr ~----
f]basan bom- ,,!!!~~~U~~!~~ı 

balandı. ULUS: 

Kahire, (a.a) - logiliz J" k • t b .1. b• 
hava kuvvetleri dün Libyada , U mus a Si IDB ır 
Eritre, Derne, Bingazi ve 1 m·ısaı 
Arnavutlukta Elbasanı ınu· 
•affakıyetler hücumlar yap· 
mıılardır. Elbasanda askeri 
depolarla kıılalara atılan 
bombalarda tam isabet ol-
muı ve muazzam zarar 
yapılmıı ve kasaba ıiyab 
bir duman içinde kalmıotır. 
Ayrıca avcı tayyarelerimiz 

• keıif uçuşlarında bulunmuş 
lardır. Bu harekat esnaaıada 
hiç bir düıman tayyareıine 
raıt ielinmediği ribi bütün 
tayyarelerimiz Hlimea üıle· 
rine dönmüılerdir. 

Londra, (a.a) - Trablus
garpteki booıba deniz ve 
bava üssü ltalyanlar tarafıa· 
dan terkedilmiıtir. lngiliz 

Kemal TURAN 
Fazla istihsal yapacağız 

Çünkü, mahsullerimizin de· 
ierleadirilmesini •e bundan 
bizzat müstahsilin faydalan· 
masıoı artık b&ışarmaktayız. 
Son tütün satışları Türk 
müstahıiline bu yolda veri
lecek parlak bir misal ol
muıtu•. 
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Ba k~r öy b 
"-

yük bir tehi' 
2eçirdi 

lıtanbul-Bu sabah S 
köyüode yeni mahillede 
sokatında Cemal adıacil 
zatın evinden yangın 

karak siiratle tevestB 
mek iıtidadını g5ater 

Rüzglr f İddctle eıtijİ 
yangı• bir hıyli ge 
miı, civardaki e•let 
ıap oldujundan bıJ 
varda oturanlar pek b 
bir tehlike atlatmııJar 

lstanbul ve Bakırköy İ 
yeleri yangın mabıl 
büyük bir ırayret sır~ 
mitler ve atcıin daha ıı 
bilyümesine mani olıO ,i l\ı 
dır. Y aagıo .. heı ev ~· ~.., 
tao ıonra ıondürülebdıP l 

Amerika Hari- ı ueri müfıe•eleri bur•y• gir
mişlerdir. Burası, tahrip 

Lise ve ortao
kullar talebe
erine gönde
rilecek mek
tuplar hak

kında 
Gümrükı;rcl't • 

cıye nazırının 

beyanatı. 
Vaıington (a.a) - Ame

rika hariciye nazırı Kordel 
Hull dün hariciye encüme
nınde dünya abyali hakkın 
da beya•atta bulunurkent 
•rnrkiyenin iter hanıi bir 
hücuma kartı koyab~leceii" 
kanaalinde olduauııu aöyle· 
mittir. 

--o----
General Anto

neskon un .. ... soz er. 
Bükreş (a.a)-Yeni kabi

nenin tetekkü!ü münnebe· 
tiyle general Antaneıko be 
y•natta bulunarak demiştir 
ki : 

"Mihverin yanı başında 

yürüyecrğiz. Horiciye nera· 
retini de üıerime aldığım 

hükumet mihnrin bü) ük 
Führerle Duçenin yanında· 

dır.,, 

---o--
AME iKA 
Maliye nazı
rının mühim 
beyanatı ••• 
Vaıiugton (a.a)-lngi ite· 

reye yardım içio hazırlanan 
liyiba dolayiniyle maliye na· . 
zın ezcümle demiştir ki: 

" Fransız hezimetinden 
sonra ingiltereye yapılan 

yardımlar çok artmıştır. la
giltereye elimizden gelen 
bütün muaveneti esirremi
ycceii:ı. 

lngilterenio 2000 tayya
rclik bir sipariı kanon pro· 
jeıi henüz kabul edilmedi· 
jinden bu sipario v.:ıiJme· 
mittir. KanuOJ kabul edilir 
edilmez inıiltuenia bDUhs 
iatekleri yerin• retirilecek· 
tir .• 

edilen ltalyan tayyarelerile 
doludur. Bu meyanda dört 
deniz ta yyareainin de enkazı 
vardır. 

Derneyi bombardıman 
eden topluın ıcsi. Bomba
dan duyalmaktadır. 

latan bul (Hususi)-lstan • 
bal liıe ve orta mekteplere 
devam eden nihaıi talebe-

ler namına relecek mektup
lar badema kontrol edilecek 
ve sahiplerine verilmiyecek-

~D~O~a~;:~!1 
leti, memlekette bir ~ 
darJığına meydan • .,rı 

Ar DB VU dl ukla tir. 

mesi için latanbul qe,. il 
ııümrükler inde buluoıll; 

tün kahvelerin sata a ~ 
nlmaaına karar verrı:İft --o---

iki ltalyan tay- Türk- len mec
muasında Bele-

bl 
Keırar alilsadaı l .. a ~ 

ıilıui,tir. Bu kab11ei ·r çıl yaresi dü-
şürüldü. 

Atine, (Lo11dra radyoı.u 

8.15 reami tebliğ) - Düt
man taarruzları p s lhtül
müş ve yeniden bir çok cıir 

ahndıiı gibi b va dafi top· 
)arımız tarafından iki düş · 

man tayyaremi düoürülmüı
tür. 

Atioa, 28 ( a.a ) - Rad
yoda · bildirildiğine göre 

ltalyanların ıon günlerdeki 
zayiatı, h rbiu başmdanberi 
verdikleri zayiatın en ağı
rıdır: 

Yunanlılar, ltalyan mevzi· 
)erine girdiklerinde, bu mev· 

zileri cestlerlerle dolu bul· 
muşlardır. --o--
Habeşistan da 
son vaziyet. 

Hartum (a.a) - Habeşiı
tanda harekat inki~af etmek· 

tedir. Tsaoanın 25 kilometre 
cenubunda ltalyanlarla Ha-
beıliler ara11nda vuku b•lan 
bir çarpıımada; İtalyanlar 77 
ölü ve yaralı bırakmışlardır. 
Habeşlerin zayiatı azdır. 

Bıçak teşhiri 
Keçecilerde Bit pazarında 

Celil oilu Kenan, •iız 
ka•rası yDzlladen Mehmet 
•ilu şof6r lsmaile bıtak 
teıhir ettiiiaden yakalan
mııtır. 

diye reisimizin 
bir yazısı 

- Baıtarafı 1 inci aahilede -
kaynaıtıklarıra ve aralaun· 
daki dostluğun daima zin
de ve kuvvetli kalmasının 

böyle kuvvetli bir ıuura ve 
temiz hislere dayanmasından 
ileri geldiğ ' ni kaydetmiştir. 

Doktor Behçet Uz bundan 
ıonra lzmir enternasyon&l 
fuarına Elen bükümetinin 
devamlı ve zcnrin bir şekil
de iştirakinin bu yakınlığın 

ca h em fiatler ınub' 
• ,11: 

edilecek, hem de pıY ' 
kahve bolJanacakbr. lr 

--·O--- ~t· 
it 

Borsada se , 
~ ... 

laptan bs ~ 

yerler. su ıJ 
tında· kald 
Buraa - ViliyetiD 

"azal1arda ve bilbaıtl 
m )paşa kazasında ye do 

rıe yliplar olmuı •e ~t 
yükselmiş ve bir çok , 

su altında kalmıştır. ~ a 
en güul tezahürlerinden biri met lizımieJen tertibi'' 
olacsğını yazmaktadır. 

--oı--
mıştır. Nüfuıca zayiat ), 
tur. ~ --o---lngil zler yeni-

den ltalya lar· Tütün Piy 
Tütna satııları b-' ttf 't~ 

dan yoz esir devam etmektedir. S• ~o 

aldılar. milyona balıi olmuıto'İ '-i 
tahsilin elinde t&tllJS ~l 

Kahire (a.a)-Jnriliı şark k&ı!mııtu. MOıtabsill'' ı,' 
umumi karargihının tebliği: yetlerinden çok meoı0 '1 

Dcrnede tahıid t devam lar. '-
etmektedir. ~ 

Seyyar kollarımız ıtaJyao Macar bari ~ 
kollarına tazyiki devam edi· • ~ t 
yor. nazırı k• 't 

Yeniden 100 esir ahnmış- ) ı, 1 
tar . .Şimdiye kadar alınan o aca~ 
eıirleria mikdarı 1200 li 

bulmuıtur. Habeıist•nda 
H111beı vatanperverleri ital· 

)'1'.Dları fena aalde Stk.Jfhr· 
maktanır. 

Budapeşte (a.a) ""' 
ed n Macar bari•İY' 
Kont Çakinln J•tl•'

1 ristanıo BOkr•ı el~if 
rilecektir. 


