
' ·ı Romanyadaki Inv 
isyan hakkın- büyü 

da pilanço o 

m n 
Bükreş (a.a)-Demir mu-

zlerin 
zaferi 

s betile 
hdızlar tarafından y pı1en -.--,.._.,.._......,,.;.-_....,_.,....__ 

....... -m eket dahilind t t ik 
h yanda Bükreş dahil oldu

ğu halde bütüc memleket 

dahilinde 380 kişi ölmüş ve 
442 kişi yaralal• mıştır. Or
duda 14 ö .ü ve 32 yaralı 

vardır. Sivil ha lktan da 
32 kişi yaralanmıştır. 

seyahatına çıkt lar. 

Reiaicumlaurumu• bir 
Ankar (Husuıi)-Rei i-

tedlıik aeyahatinde. 

Bükrtşte 106 t ş da 392 
kişi tevkif edılmiş ve şioı -

diye kadu d t~vk ıf cdi

l~nlerin 2022 kişiye baliğ 

olaıuştur. Bunlardan 269 ki

şi filen iştirak etmiı ve di· 
ğerleri polisce zan altında 
bulunmaktadular. 

--o--
Japon Haric~

e nazırının 

beyanatı. 
Tokyo, (a.a) - Japon 

hariciye nazırı Mahuoka 

Japon ve Sovyet münase· 
b tleriain tanzimi içiu iki 
devlet arasında bir uoktai 

nazar bulunduğ'uau söyliye· 
rek demiıtir ki: 

- Bu anlaşmamız ticari 
meseleler hakkında olacaktır 

~' . '. . . . . . 
'[.•~ 1 .... . . .. ' . ·.. . • . '· ~ . 
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Emir A bdallala 

Londra (a .a) - Jngiliıler 

tarafından Tr abluıgarpdaki 

bliyük muzaff riyet dolayi

sile Emir Abdullah Fi1iıtia· 

deki İngiliz fevkalade ko· 

miseri v sıtasile İDgiliz hll· 

kiimetine bir mesaj gönde

rerek imp ratorluk ordula

rının kazandıklen muzaffe• 

riyetten dolayı memnuniye

tini izhar etmiş ve nihai 

zaferden de emin oldupnu 
ay11ca ilave t.tmiştir. • comhurumuz Milli Şef lsmet 

İnöni dün gece sa t 23 de 
hususi treniyle Ankaradan 
hareket ederek memleket 
dahilinde seyabata çıkmış

lardır. 
Bôyük ıefimiz iıtasyonda 

erki ı hülliımet tarafından 

uğurlaomıılardır. 

Bugün biiyük bir törenle eh di 
hat2ahına tevdi edildi •• 

istira-

Milli Şefimizin Erzuruma 
teşrif buyurm ları muhte
meldir. 

Hit er mühım 
bir nutuk 

söyledi. 

A tinı, ( a.a ) - Nazırlar 
' heyeti YuD&D milletine me
sajında ezcümle deniliyor ki: 
.. Bu elemli andıa kralın em
rile hükumet, mütevafanın 
büyük eserine devam etmek 

gibi ağır bir mira ı &zerine 
almaktadır. Büyük şefin 
milletiJJ hayatında ı<fhğı 
çığ'ır çoktanberi Yunan mil
letinin vicdanına hakedilmit 

bulanmaktad1r. Herkes ••· 
tanın şer f ve b6rriyetini 
büyük ölüoün tabayul ettiği 

gibi aolamaktadu. Büyük, 
Metaksaıın naşi önünde ve 
hükumetin onun bliyük ese-

rine devam meıuliyetiai 

üzerine aldıiJ ıu anda ilk 
d&ıüacemiz. fcref meydan
larında Yunan ismine şanlı 
bir bile ören muharip lruv-

Berlin (Radyo) - Bugüo 
Naıyonal Sosyalizmin ikti· 
dar mevkiine gelişinin seki
zinci yıldönUmü münaıcbe

tile saat 17.45 te Hitler 
Spor palasta bir nutuk söy· 
lemiıtir. 

Siyam başku-1General Metak 

Alman devlet reisi Ver
say muahede inden beri ge· 
çen bidiselerin tarihçesini 
yapmıı, Nasyonal Sosyaliz· 
min buıardığı işl.:ri batır

latmıtbr. 
Nutuk tarihi rnütalielarla 

baıhyarak demokraıiye en 
ıiddetli hOcumları ibtinı et· 
miıtir. B. Hitlu kendisini 
demokrat ve harpçı 8ritan· 

- Devamı 4 nci ıalailctle -

mandanlıiı ın 

· bir tebliii 
Londra (a.a) - Siyam 

ordusu baıkumaudanhğının 

neşrettiği bir tebliğ-de mu· 

ha11maho durduğu bildiril· 

m~ktedir. 

Bu iki ay devam eden 

çarpıımalarda yiiz öla ve 

200 yara h vırd1r. 

ölümü sası 

münasebetiyle 
Dost •e müttefikimiz Yu· 

nan hükGmetioin baıvekili 

General MetakıHın ölümü 

dolayiılyle kanoneo bergün 

bayrak çekmekte olan dai
reler bu ıabab bayraklarını 

yarıya kadar indirmek sure· 
tile mateme iıtırik etmiı
lerdir. 

v tlerimize tevcih etmekte
dir. 

Yu an milletinin büyük 
mukadder tıııa doğru azim
kiraııc yürüyiişiine dc•am 
edeceiine şüphe yoktur'" 

Atina ( a.a } - General 
Metakaaıın cenazeıi bugiia 
büyük bir merasimle kaldı· 
rılarak ebedi istirahatgihı
na konac ldır. 

üçler Paktı 
Tokyo (a. ) - Japonyaaın 

yeni Berlio elçiıi Oıima ı•· 
zetecile,e şu b yanatta ltu
lunmuıtur: 

- Oçli pakbn azami in· 
kiıafını temin için sarfedileD 

gayretlere iştirak etmek 
üzere Berliae ıidiyorum. 
japony milleti unutmamalı-
dır ki şu inde Japonya, 
Almanya ve italya araaıada 
iıbirliği yapmak en mObim 
vaıifemdir. 
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~ZABITA HABERLERi ~ 
• •• m•• ••• ,........,. m»=•'*m m 

•• Dokt~-~- ~ş~~_: ._~l!_~~~!j 
Sıhhat ve lctimai Maaoenet vekaleti . 

Neır iyatından 

Ve e -Tübe kü oz 
Kışın balıky ğı çok faideHdir. 
Ha~tanıD bulunduğu ikliDJin de ehemmi

yeti vardır. Yüksek, çamlık, sert rüzgir· 
)ara maruz olmıyan y~yla ve açılr, tozauz 
yerlerde hava değiştirmekle de çok faide 
görürler. 

Evinde iıtir hat etniui kabil ofmı-
yan ve muntozam hayat geçiremiyen 
ve iyi bakılamıyacağı aalaşıJon veremlileri 
ıeııatoryomlarda tedavi etmek lizlmdır. 

Sanateryomda bir tareftau muntazam 
uyku, istirahat ve kuvvetli yiyecekler ile 
tedavi edilirken diğer toraft n da ıöids 
içine hava vuilerek sun'i (Poömotor•"•) 
tedavisi yapJl1r. 

Bu tedaviden h ıta olan a~ciğeri tenef
füsten alakoyup istirahate sevkeder. Bu 
hava verme usulü mütehass11 dolı torun gö· 
reçeği lüzum üzerine bir çok dlfalor tek· 
rar olunabilir. 

VE EMDEN 
asıl korunulur? 

Yurdunu seven her kes lıendiıini ve 
çoluk çocuğunu vertmden sakınmaltdır. 
Veremli olan kimıe bir taraftan kendini 
tedavi ettirirken diğer taraftan çevresin
deki çoluk çocuğuna ve yu1 ddaşına haa
tehğı bulaşbım mak Y ıifesi ile de mü· 
ketlefrir. 

Vereme tutaJmamak ne kı d r mömkün 
ise, tutu!ıı oları Yaktiııde teıb is ve tedavi 
ettirm k, hastalığı etrııfa yaymamak ta 
ulus l bir borçtur. 

Aile ıçinde veremli olduğu anlaıılan haa· 
tenın odası, yatağı, eşyHı ve kapları ay· 
rı olmalıdır. Kullandığı mendil, peşkir, ça
tal, kaşık ve saire kaynar su ile yıkan· 
malıdır. 

Veremliler tükürük ve balg mnn !ıuıu-

ıi tükü rük hokk sıai tilkürm eli ve bu gi
bi hokka ve kaplardaki balg mlar mikro· 
bu etrafa yayılmıyacak tanda liğım ve 
abdesthane çukurlar111a dökülmeli ve kap· 
lar sud2 kaynatılmahdır. 

Şayet mendile tükürmüş ise bunlar da 
sodalı suda kaynatılma!ıdı . • Odası ıslak 
bezle sihnmeli ve etrafa toz kalkma
malıdır. 

Küçük çocukların ayakla b.uılan ve pis
leocn yerlerde emekleyip gezmesine mey
dan vermemeli ve yere düşen pis şeyleri 
ağızlarına sokmam larına dikkat edilme
lidir, Emeklemek istiyen çocuklar için 
yere temiz bir çarıaf sererek piı yerlerde 
emekletilmemelidir. 

- Sona Var -

Kam•f H Mobilya Boyaltırı Geldi 
TEL•FON: ( 3112) 

Belediye 
Memurları 
Hakkında 

Haber aldığımıza göre 
Belediye memurları hakkın
da bir nizamname hazırlan
maktadar. 

Bu nizama• meye göre 
belediye meoıurları diğer 
devlet memurları ıibi sene
de bir ay mezuniyet alacak
lardır. 

--o--
31 milyon kilo 

satıldı 
Tütün satışları devam et

mt:ktedir. Satı 31 milyon 
kiloyu bulmuştur. Hafta ni-

hayetinde satılmamış tütlln 
kalmıyscaktır. Bunun için 

tütüncülerimiz vaziyetten 
ç.ok memnundurlar. 

--o--
Şeher meclisi 
Şehir meclisi önümüzd\. ki 

Pazartes' günü öğledeb son· 

ra Şubet devresi toplantı
ları na ba1hyacukt1r. 

o---
Kahramanlar

.._ t:a kt#11';2:S~ ır.:t:ıl .. 

Y ank sicilık 
Kestelli caddeıiode Musa 

oğlu sabıkalı Mehmet Meh
met oğlu seyyar halıcı Ha-
sanın cebinden yankeıicilik 
ıuretile 15 lira parasını çal-

dığından paralarla birlikte· 
yakalanmıştır. 

--ıo--

Tehdit 
Damlacıkta HHan oğlu 

Mehmet ev meselesinden 

Hcsan kızı Hafize ve kızı 
Fatmayı tehdit ettiğinden 

yokalaDmışbr. 

--o---
Kız kaçırma 
Kemerde Gı zil er cadde

sinde lbr bim uğlu Şakir, 

llç senedenberi tanı ' 1 ğı ls
mail ku:ı Hayriyeyi kaçndt
iından suçlu lrakalanmışbr. 

--o--
Sarhoşluk 

Karşıyak banliyo treninde 
Dalsız ve sağırlar oıüe11eae
sinde Mntemet Mehmet oğlu 

Hüseyin Uslan oğlu K~ndini 
idare edemiyecek derecede 

sarhoş olduğu görülerek ya· 
kalanmıştır. 

c :;:u .. 

da posta şubesi ithal edilecek 
Jzmir merkez posta telgnf 

ve telefon ınüdüriyetirıce 
Kahramanlarda bir posta 

şubesi açmıştır. Kahraman
lar halkı bu11d ,.o çok m~m

nuu olmuşlardır. 
--o--

Gide ler 
Aydın mebusa Dr. Şakir 

Şener S~keye, Konya ime· 
busu Ali Rıza Türd isten· 
hula gitmişlerdir. 

18.00 program ve memle· 
ket saat ayarı. 18 03 müzik 
radyo Sving b uarteri 18 30 
müzik fasıl heY.eti 19.00 
müzik seçılmiı ş rkılar 19.30 
UJemleket saat ayarı ve 
ajanı haberleri 19.45 müzik 

yeni şarkı Ye türküler 20.15 
radyo gazetesi 20.45 temıil 
21.30 koouıma 21.46 müzik 
radyo salon orke1trası 22.30 
memleket saat ayarı ajanı 

ha b rleri. borsalar fiatleri 
32.45 radyo salon orkeıtraaı 
programrnın devamı 23.00 
müzik cazbant pl.23 25-23.30 
yarınki program ve kapanış 

kauçuklar 
Haber aldığunız göre, 

Ticaret vekaletı logiliz kor
poraayoou tarafıadsn geh~ 

ritm•t ve halen gümrükleri
mizde bulurıaa k11uçuklerdan 
80 ton bam kauçu~un yur~ 
dumuza sokulmasına karar 
verilmiştir. 

Bu kauçuklar ihtiyaç niı· 
betiode alakadarlara tevzi 
oluoac•khr. 

ıımıt aıı; aııııı ıııımı ııınrn 

15 33 kuruş arasında 625 
çuval üı üm, 7,25 J6.25 43 
çuval incir, 7 kuruştan 87 

çuval bakla, 7,75 kuruştan 

20 çuval kumdarı, 29 k uruı· 

tan 40 çuval sisam, 72 ku· 
ruştan 20 balye pamuk 

satılm1şhr. 

--o--
Zelze 

Evvelki glln Afyonkara

hiıardc saat 3,50 şiddetli ve 

Seferihi1arda saat aJhda 
orta tiddette zelzele hisse
dilmiştir. 

S. Ferit Eczacıbaşı 
Kolony \ esanı, podra, ve kremleri 

Türkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokıılar hiç şüphesiz kıistal şişeler 
modern ambalajla ile Bayram ve yılbaşı 
hediyel rimizin daima olduğu gibı ba
tında relecektir. 

Benzer iıimlerfle taklitlerine aldanmayınız etJldti ve F e · 
rtt lamla• dikkat. IF • El' ANESI 

31 - 2 lacl klna• t9'1 

(58) 

- Ben tamam size bu garip 
bahsedecektim. Bu pek tuhaf bir 
gil mi? dedi •. 

Turru da cevap verdi: 
- Evet pek tuhaf! 

- Bakmıı bay Turru, ıörüyor 11111 

ki hen aize ICarlo Slu3teri tanıJJJ•d 
iddia ederken her şeyi DfatmaJll•t ~ 
Çünkü benim yahudi aleyhtarbğı111d•11 ~ 
layı bcııi mesul mevkide bırakacaiı11•• 
kokmuıtum. 

Fakat yahucli alevhtarlıiımJa vat••• 
bb:mdimin mahiyetini ta~dir edecelı. 
kida oldufunu.ıu auJadığımdan ıirJJ;'). 
nu saklamağa lüzum görmiyorum. 
şundan ibaretir: ~ 

- Bakınız, Karlo Sluster adıad• 
eli'' vardır. O, Avrupa vapurunda Stevar 

sık gelir ve beni görür b:!n de on• 
rikan yahudilcrinin faaliyeti bakkılldl 
porf ar veririm. A 
O, bu malumatı Almanyaya götllr6fı 

da vatanım hakkında oynadıkları 01° 
mini olmak içia çok ihtiyaç vardıt• 
yahudi entrikasına boykotajla pıulı~ 
edildiğini elbette işitmişsinizdir. ti 
butün bunun neden ibaret olduğuo0 ~ 
ani dıoıı: değil mi bay Turıu? işte tı 
Slusteri ben böyle tanuım. Mnnaıebl 
bundan 'bart:ttir. t 

Doktor müf ettiıin bu aözlere itilll~İ· 
mcdiğini aohyarek sükutu ihtiyar el 

- Ya bu kutu nedir ? el 
Diye vaki olan ıu~le de fU 

aldı : • ~ 
- Ha, bu mu? Tam ben de bo 6 

dan bahsedecek idim. Doğruıuau ', 
mek lazım gelirse ben de bunun .,e sılı 
ğunun farkıoc:a değilim. Bir gün, bO ~ 
ter, tahminen beş altı hafta evvel )Jil 
beniml görüştü. Giderken gayri t• f 
surette bu k&ıhıyu bureda bıraktı. ~i 
ben bunu açmağ bile lüzum gör~.,,. 
Hattl cıta dıen mi) et bile vt rl!ico 
derken bı.nu n: is Elt &Ôor Böh11>cY' 
mtmi söyledi. ~ ,t·· 

Biraı: düşündüUen sonra devalJJ d' ' 
- Evet zaı~nederim ki Eleanor .1,ı 

Tamemen batu)am yorum. Ebellllll;,, 
vermedim. Bu 1-radırrın gtlip bunu 
iatiyeceğini söyledi. 

Likin ne gelen ve ne de arıy•0 

Ben de bunu unuttum gitti. p 
Doktor bir in sükut etti. QdaY1 

sülc üt kapladı. 1,1.., 
Bu müddette doktor Griebl 111

8 t' 
gözlerinin içit.e bakıyordu. Müfettİf1~' 
va1iyeth:n do"torun bildiğini sa\lıll' 
c btettiğini anhyordu. 'f 

Bırden bire telefon çaldı. Mnfett• 
tora ahizeyi uzatarak: 

- Konuşunuz! emrini verdi fi 

etti : 
Konuşuuaz fakat bir şey söyle"'' 

Meşğul bulunduğunuzu söyleyio! 
- Pe iyi tfendim. ,~ 

Bu esnada telefonda bir kadıll d:~i 
tildi. Telefon telinin öteki acuo 
hatap şöyJe diyordu: 1 1 

- Aziz ae\ gihm, ne oluyorıu"" ı.' 
saatte ne ile mesgulıunuı? Hast~~ 
nız bana aiıi iki kişinin ahp g&t 
aöylemiıti. 
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l Sabahle7in erkenden te· ' onları seyrediyordum. Ara Ukbahar yaida~tıkça Al-
tfoQ çaldı, ııra da bakıılarımız birbirile manyanın Am~rikanın yar· Salhane ıs tasuonun. 

daki bekleme oda 
hakkında 

1aı~çbm. Arkadaıım Naci- birleıiyordu. O zaman idı· dımı gelmeden harbı netice· 
~ aa .•eıini hemen tanımııtım. nın Leman olğunu öğrendi lendirmek için yaptığı ha-
ltı bana·. k d zarlıklar etrafında bir talsım ğim yeıil gözlü genç a ın 
,- Kazam lrardeıim. Bu- fcvkaJide munta~am, beyaz tahminler ileri süriilüyor. 
~kQ boı bir zamarıında mut· diılerini hafafçe göstererek Kolombiya radyosunun ka-
lla • baaa uira.. Amma ib. tatlı tatlı gülümıiyordu. naatince Almanya aıağıdaki 

Okuyucularımızdan aldığı
mız bir mektupta Salbaae 

b.•1 etme, tana anlatacak _ Sonu var _ teıebbüsleri yapabilir: 
,~:dçoo.k feylerim var.. Di- 1-Evveli lngiltareyi iıti-

istasyonundaki bekleme oda
sının halka açılmadığı ve bu 
yüzden sofrukta ve yağmur-FA YDALI BiLGiLER liya teş~bbüs edebilir. Fa-

tiacinin mlihim bir iti ol· kat lngiJterede bugün böy-
llltıaydı böyle .. babın ra- Kolay ıe bir teşebbüsü karı•l•mnk 
~tt trken bir saatinde tele· için 4 milyon aakÖ)r ~arcıır. 

da balkın dışarıda ksldıkları 
şikiyet ediliyor.Ehemmiyetle 
çok değerli de9let demlryol
ları sekizinci işletme müdü 
rünün nazarı dikkatini cel· 

oaa ed· b p d• dı. 1P te eni çağırmaz- an lSpanya 2-Almanya Cebelüttan· 
1( ka taarruz edebilir. Bunu 

•Uctam, a-iyindim. Biraz 450 gram makine Ş1!ker ini 
IOQr 12 k 1 arkadaşımın evinin ynmuı ta suısı ile beş 
.,, 'Pııı.Qı çıhyordtım. Karşı · dakika kariıtm p ince rt n-

d • çıkan bizmetçİ)'e ıor· Jelcnmit ikı limonan kabuğu 
~Ilı: ve iki limonun soyu ilive 

i; Naci evde deiil mi? 
1111ldçi: 

tı,;- E•et, dedi, içeride ya-
r. 

.. , Odaıına a-irdiöim za~an .,,,. . . 
~llldıyı karyolaaında yatarken 
idJ, tam. Adamalullı baı ta 

d ....... Geçmiı olsun Nacı de
•ın • ne ol dan böyle? 
G&t&maemeie çahıarak: 

•ık Birader bırak Atlab 
1-t IQa.. dedi. haatalandım .• 
ta~Qa de •ık yüzünden has-

''dıaa. 

edilerek karııhrılroah. 
Buna 200 gram en ince 

(uu gibi) irmik sert olunca
ya kadmr vurularak köpür
tülmüı 12 yumurt nıo akı 
ilive edilmeli, tekrar karıt· 
tarılmalı. Yıilınmış ve un 
ıerpilmit kaplara konup orta 
ateıli fırında 45 dakika ka
dar piıirmeli. 

--o--
Tül perdelerin 

kordonları 
t,) Atk yüz&nden mi has- Pcncenlnin tül perdeleri 

''dua? Naaıl ıey o.. umumiyetle bir taraftan di-
b.~ Baı bayağı.. Dinle de ğer tarafa kordonla çekilir. 
bi :· Buadan iki ay evvel ( Trinale ) detıilen demirin 

r ıı j • K d •- halkaları arasından g~çen laltlc çıa a 1116yüne geç. 
•ıp liıım geldi. Köprlldcn kordon ekseriyetle güç itler 

'lra bindim. ve çıbuk pDrilzlenip kopar. 
li•va .n. ld G Bu bale mioi olmak için Çı~t fuze i. liverteye 

•ın ş- J kordonu (takmazdan evvel) .. '-ip ·b· oy e oturacak m6· 
lal, L.• ır yer ararken gözii- bir mum parçası sürerek 
t•ıa uırbiriaden gilzel iki cililamah. Mumlanan kordon •u.: ~·~•n iliıti. Hele ma- hemen kalkar arasıadan ko· 
oı.'a R•Yınmiı. yeıil gCSzli )ayca gidip gelir. hem de 

yapma11na ispanya ve Fı n· bederiz. 

sa eııgeldir. Almanya bu --o--
iki memleketle İf birliği te- Yeniden bir miktar kah-
min edememiştir. ve yurdumuza girecek. 

3-Balkaulara doğru ta- Ticart.t Vekaleti, yu,,.du-
arru:ıa girişebilir. Böyle bir muzda herhangi bir kahve 

buhranına meydan verme-
ttşebbüs için de Bulgaristan mek için ıiparis edilen kah-
YugoılllY)a ve Türkiyeyi k<ıı· 

velcrin 1ıelmesine kadar 
zınmığa mecburdur. Halbu- Mersinde 500 ve latan• 
ki bunu yapamamıştır. Bu- bulda 500 ton kahvenin 
11unla beraber Almanyanın fiyat bakımından bir bal 
bir taarruza hazırlamakta ıureti bulunarak yurdumuza 
olduğu muhakkaktır. sokulma11na karar yerilmiı-

Dernenin diişmeıinden tir. 
sonra lngilizler için Binga- ler_d_i_v_e_ş_e_h-ir __ a_n_ca_k_ 1_2_ B_i_-

ziye kadar mühim bir mu- rinci teırinde bombardıman 
kavemete tesad6f etmek edilerek iıtihklmları yıkıl-
imkinı kalmamıştır. Ba iti- dıktan ıoara düımnıtü. 
barla şimdi serbest kalan 1912 de Derne civarı fey-
motörıü birliklerin Bingazi kalide muharebelere ıabne 
istikametinde çok süratle olmuıtu. O.smanlı imparator-
ilerlemeleri muhtemeldir. luğa devrinde bir kaza olan 
Derne h•Jikında lusıca biraz Derne ltalyaular eline geç-
malümıt verelim. bkten sonra viJiyet haline 

Burası şarki Sireuaikanıo konmuıtu. Dernenin Düfusu 
soa bir tahrire nazaran 

Bi.,gaziden sonra en mühim 11360 hr. Fakat ıon zaman-
ıebri ve limanıdu. 30 Eylül larda bu niifuı çok fazlalaı-
1911 de ltaJyan donaaıoası- mışb. 
nın bahri nümayişine sahne Radyo gazetesine göre. 
olmuştu. O zaman Türk Jngiltere geçen ıcnedenberi 
asketi makamatı şehrin tes- 12 kruvazör daha inıa et
limine muvafakat etmemiş- ı miıtir. 

llleaa Pek cana yakındı. He· kolayca pürüzlenmediği içın 

't-d feçtim. KarııJarıaa u.ıun müddet kopmadan iş Izmı·r aba c asker k cube 
llıı1 b~rtı. Cebimde yeni çak- görür. Y D 1 ~ -
tı._, •r .. kitap vardı onu aç- 1 °-- • b k J v d 
)ıp Guya okuyormuı a-i bi c· ıd• !! J)• v • Si aş 80 1 g ID an: 
ti._d•Yor. fakat kitabın &ıe 1 ID i(UZ e lgl 1 - 337 doğumlularan yoklamaları ile yoklamaları ile 
.._la t1a lcırıımdaki kadıtılar- Cildin güzel olması ve 332 dahil 324 doğumlular dahil ihtiyat ve ruhsatlı erlerin 
'İt töı&aıü ayırmıyordum.. uzun müddet gençliğiai IJJU· yoklaUJalirı 18 Nisan Cuma gününden sonra bırakıldığından 
)eıu''•lık maviler a-iyiamiı hafaza ctmeıi için şu ı&zel- 18 Şobat 941 Pazartesi gününe kadar şubeye müracaat 
t\fı IÖal6 kadın benim ta- lik sayu çok faydalıdır: edilmemesi. 
~-,~~doğru baktı. Kitabın 200 gram balia gül suyu, 2 - 323 Doğumlu ve aıaiı doğumlular evvelki ilin 
1-tı_ Q eQ kaçamak baltıı· SO gram ıaf gliserin, 10 veçbile ıubeyc gününde gelmeleri iliD ohınur. 
t, b,~~Q ıeyretiğimi görlin- pm borakı alll!ah. Gül ıu· •• 1 ws, :,w "H ,man• 
Oaı 1rtıe gllllbuedi. yu içerisinde borakıı erit- : DUYDUK DUYMADIK DEMEYiN 1 . ı 

~oıa-. •r kaıramda cavıl cıwıl meli, Dzeriae ıli.erini ilive ı Bugün Bütün lzmirin aylardanberi ı 
ıa, k l~rlcen ben de sözleri- ederek giiıelce kanıtırmah ı sonsuz heyecan VE Hbırsızhklarla beklediği ı 
Y tıil'lı alt misafiri oluyordum. ve şiıe içinde muhafaza et· ı Dünyanın Seki;ıinci Harikaaı .. T O R K Ç E S Ô Z L O ı 
d,, ((6röıl&n6n adı Leman· meli. ı H 1 N T .... -y A S 1 ı 
U,lal tfirae bir arkadaıını Sabah akıam yıkandıktan : U ı 

• BiZi DİKEi, c 

BAZI GOL -------
Marsık 

Ey kömürcü dikkat et 
Kömürlerin pek ıslak 
Sonra seni söylerim 
Hatır. gönül bilmem bak 

Ben hem gülOm,hem dike 
Batarım biıı sık ,ıı k 
Halka kömür verirken 
Doldurma öyle maraık 

Duymayanlar olmadı 
lbtikir kanununu 
Bilmiyot HD, bilendea 
~orda, öğren bir bunu 

Okumak biliyorsan 
Al, oku neler vardır, 
Hile yapmak. kanana 

Mugayyir, ibtikirdır!. 

Bu kanuna çarpılaa.ı, 
Onu iyi hatırlar 
Kömürleri ıslatma 
Seni de ıılahrlar. 

AlikaJı a-6rl11e 
Y•narsın cayar, cayır 
Kömür diye 11tbjın 
Marsığı hemen ayır .. 

BATMAZDIKEN 

Bir adam on 
günlük karısın 

öldürdü 
Muğla (Hususi) - Aa)ea. 

ÜrgOplü olup Yatağa• na
hiyesinde oturan Abdunala
man oğlu Necip adındaki 
ıahaı, on gün evvel e•lea
diği kuııını geçimıiıllk yl
zünden öldürülmüıt6r. 

Necip. bir yıl önce karı11 
Esmayı kaçarmiş •e on ıla 
evvel de evlenmiılerdi. Eam 
19 yaşında idi. Necip kansı 
Esmayı muhtelif yerlerindea 
vurarak öldurmüıtür. 

Katil, vak'ayi mlitealrip 
kaçmııtar. Vak•a mahalliae 
müddeiumumi muavini bay 
Şevki Yamaç ve hlk6met 
tabibi Dr. Ekrem Uslu fit

miıler ve tahkikata el ko1-
muılard11. Katil ıiddetle ta
lı ip edilmektedır. ----

~ita"~ 'ce gidiyordu. Artık ıonra bu sudan bir pamukla t TA YRONE POVVER - MYRNA LOY ı 
~·~ .... •pamı,, açıktan açığa ynze ıürmdidir. i ELAMRA Sin<.,.-1aautda Sayın Halkımıza Bugün j Sudanda Fülaklar. bat 
t ...... Fhtlerde ıam yoktur. Locnla- tuvaletine ,.

0
k fazla itina 

A .................... .., ... ... . ................ ı nnızı lütfen evvelden kapattırınız. ı 7 

Sudanda baş 
tuvaleti 

ı ~Jtı R •• K ) ı 4iıl'. tc=-- ederler. Saçlarına demir ça-
ı t•ırıiri D uya O onyası ı ...................................................... buklar ve halkalar takarak 
~ Kolonyasiyle meşhur eden ~CZACI KEMAL ı ı TA y y AR E sınamasında Telefon: ı mütenevvi ~ekiller verirler. 
t AKT AŞ'ın ıaheserlerınden ı ı U 3646 ı Meğer uç tuvaleti • modala· 
~ H ·ı L A .. L E C Z A il E s 1 ı : Seneoin en büyük ve ıeçUJe film ıerilerimizi bozma- ı rı yalnız rmedeni inaanlara 
~... n ı ı mak için badema hiç bir filmin bir baftadan fazla göıte· ı arız olmuyormuı. ~" ................ ,..-............................ : •ı • v • • 1 b" k kd' 1 h J '" ı 1 sı klJ rı emıyecegını. ya oız ır ço ta ır r:re maı ar o up gor-

l y .\~it k MEZUNU Dr Fahr" lcık ı mek arzusunu izh&r buyuran sayın m6şterilerirniıin bu ı Satın alıyoru 
ıt,. tae,,· DITI ÔZONARAT • Y ı talepleri karşnnıda MECBURi olarak. : . • 
~i ti 

1 enıvaJ •e emJik ida- lımlr Memleket ~utanui ı 8 AR B A R o s d G d v E NE o 1 1 ı Yabanc~ dillerle baaılmıf kıtapl 
~· ıı '•ret • Roatken miltehaHm ı evrın e ı iyi fıatlerle satın alıyoruı . 
..... ~ ' • ı ve aanayı er• ADRES A - L ,U. . ~W\lt._, •raaaye aabiplerinl ta· Ro11tlcea •• Ele~uuc teda•lal : tatar1e ca .,,.. 

it .!' t.&hbGd ede. Orta yapılar. lldaci Deıier Sokalı ı Filmini perıembe rünü de Halk matine fiatlerile •ö•teHcetiı. ı 
1 
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Habeş ·mpara- Bitler mühim 1 

toru un 
yanatı. 

be- bir nutuk 

Habeı imparatoru • 
Haile Selaae 

Londra {Radyo) - Habeş 
imparatoru Haile Sel se 
Royter ajansına aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Kederli geçen ıe e
terden ıonra kendi memle
ketime dönmüş bulunmak
tan son derece bahtiyarım. 
Kurtuluş mücadelesi içinde 
benimle beraber olanlar 
arasında ordularımın sabık 

kumandanı Ras KasH da 
mevcuttur. 

Ordum ç rpışmaya hazır . 
dır. Ve müttefikimiı büyük 
Britanyanıa yardımları 1aye· 
sinde çok iyi teçhiz edilmiş 

lir. Ardumun ıstırabını pay
laşmaya geldim. Zafer ka
zanıhacaya kadar ben de 
onlar gibi yaşıyacağım. 

--o--
Mısırın milli 

müdafaa 
büdçesi 

Kahire - (Londra radyo· 
su 8.15) resmi tebliğ : 

Mısır hükumeti yeni büd
çesinde milli mOdafaaya 6 
milyon 650 bin Jira ayırmış· 
tir. 

---o---
Hiç bir zarar 

olmadı. 
Londra (a. ) - Fran ız 

sahiller;nden lcgiliz sebille
rine Alman uzun menzilli 
toplar ateş açmışlana da biç 
bir zarar olmamıştır. 

söyledi. 
Baf tarafı 1 inci sahifede 

yalılar tarafından harbe 
mecbur edilen ıulhsever bir 
insan olarak taavir etmişUr. 

Alman devlet reisi Ame
rikanın lngiltereye yardımın
dan istlbf afla bahsetmiş ve 
şunları &öylenıiıtir: 

- logiltereye yardım et
mek istiyen herkH bilmeli
dir ki torpil kovanJarımnan 
yaaından geçecek olan her 
gemi batıralacikhr. Amerika 
bar be girerse harp hedefle· 
rimiz derhal değişecek ve 
Avrupa buna mukavemet 
ede:cektir. 

HiUd Amerikaya harbe 
harışmamaıını ihtar etmiş, 

Almanya ile İtalya atasında 
anlaşmazlık iddialarıoın saç· 
ma olduğunu söylemit ve 
ablokadan bahsederken harp 
zamanında lüks hayat bek 
leaemiyeceğini, fakat Al· 
mauyanın biç bir zaman 
açhktan ölmiyeceğini, Bri· 
tanyalılann Alaanlardan zi 
yade ablokanın te.irındeo 
muztarip olacaklarını söyle· 
miştir. 

Hitler .. her nereye iugiliz 
aıkeri getirse oıaya Alman 
ordusu )Üriiyecektir. 1941 
senesi tarihte en milhim se
neyi teıkil edecektir. 'Zira 
bu sene .zarfında naayonal 
ıosyaliıt düşüaceai dünyaya 
yayılmış bulunacaktır. 

Zaferi elde edeceğimiz

den emiuim. 1941 mücade 
le1inde bizi terketmcmesi 

içia Cenabıbukka dua ede
iim,, demiı, ilkbaharda mü· 
him deniz hıırekilh yapıla
cağını bildirmittir. 

---o--
Çung inede 

şiddet i çarpış
malar devam 

ediyor •. 
Londra - (Londra rad

yosu 8.15) resmi tebliğ : 

Çinin ıimali ıarkisinde Ja
ponların hücumları çok art
mııtır. 

Çinin bu kısmında tecem
mü etmiı olan 100 bin kiıi
lik Şang Kay-Şek ordusuna 
karıı yapılıan bir harekettir. 

' 

Çungkingde tiddetli çarpış
malar devam etmektedir. 

--·--
Hamure 
le h k 

mek- Hava faaliyeti 
ı da olmadı. 

31 - 2 inci k l':DD t941 

Anadolu un 
şiddetli ve 
soğuklar 

he ta .. afında 
görülmemiş 

devam ediyor 

\1'~~!i1~!!~ 
Anadolunun ekseri yerle· 

rinde birkaç gündenberi de
vam etmekte olan kar fırtı-
nası bazı yerlerde durmuş · 

tur. 

Denizliye bir metre Dinar, 
Eğirdir, BaJadiz, lspartaya 
üç metre; Uıak ve Afyon 
1,5 metre kar yağmııtır. 

D ğlarda aç kelan kurt, 
çakal ve tilkiler bazı köy-

1 

lere inmişlerdir. 
Balıkesir (Hususi) _: Bir 

kaç gündenberi yağan yağ· 
murJardan şehrimizdeki de· 

relere fazla su geJmiı ve 
ü:ı.~rlerindeki köpı üleri aş· 
mııtır. 

Tepelerden inen ıulu çarıı 
ve mahallelerdeki caddeleri 
iatili etmiş ve nakliyat epiy 
müddd durmuıtur. 

ULUS: 

Afrika muharebelıri
/ nin inkiıafl 

F lib Rıfkı At11 

logiliz mukavemet de~ 
bilhass" son aylardaD fi 
mütemadiyen kabarıyor 

köpürüyor. Bilhaısa 1ta11~ 
faşiımi ideologlarınıa, 1" 
cihan hakimiyeti naııri1~ 
lerini çok erken ve bil1 

---------------------- sarabatla ilin etmit 01111•1"; A 
lngiliz mücadelesine ,e~ • • Yunanlılar 

itaıuanıardan ikisi 
zabit olmak Ozere iki 

güz asker esir aldılar 
Atina - (Londra radyosu 

8 15 Yunan batkumaııdan· 
lığ1Dın en IOD tebliği.) 

Arnavudlukta muvaffakı· 

yetli harekat devam etmek· 
tedir. Dün tekrar ltalyan· 

lardan yediıi zabit olmak 
üzere 200 er esir ahnmııtır. 

Düşman Avlunya istika
metioe doğru ,~ ldlmektedir. 

ltalyanların vniydi çok 
müşkülleşmietir. Ve iki ltal· 
yan tayyareıi Yuuaniıtan 

uaziıibde yere düş Üt ülmüştUr. 

o 

DERNEDE 
temizleme ame 
)iyesi devam 

ediyor 

Iskenderona 
gelen benzin · 
ve tpet ollar 
tevzi ediliyor 

lşk nderona ilk puti ola· 
rak 5100 ton benzin ve pet
rol gelmıstir. ithaline b•şla· 
nılan bu benzin ve petroller 
ceouD vilayetlerimizin ihtiya
cını kartılıyaeaktır. 

Cenup viliyetlerimizia ben· 
zin ve petrol ihtiyacı bun· 
dan böyle lstanbul veya 
Mersin tarikiyle değil doğ-

rudan doğruya lskeuderun 
yoluyla temin oluDacaktır. 

--o--

mek istenen manaya 

kimseyi inandırmaz olOJ~ 
tur. H yat sahası fütub•t 'f 
hğıoın, zaferi elde etO'' 
olmak ueşesi ile ifşa oıorı: 
ıırJarı, mihv ria maddi o> ~ ' 
külabnı manevi ıifl~ ~ 
at brmışhr. Buu unla ber• tf' .~ 
bilha11a gelecek Sonbıb ,ı ~ 
k d . -· . •1' a ar geçırecegımız . ~ 

Avrupa kıtası ve bütDO ,_ 
saniyet alemi için, en ~ J, 
kunç buhran devri olıl' ) 
ebemmyetini mubafıı• e b 
yor. Ümitli ve ümitsİlı 
yük ve kati çarpıt.O 
olacalr, yeni ıstıraplar çe 
lecektir. 

Amerika 25 bin Süvey~--ka11ı.ı, 
tayyare yapı- lınayapılan~ 

yor d h. b• 
Vaıiagton, 30 ( a.a ) - CUm 8 IC 

Havas ajanıı bildiriyor: Hü- h l 8 dJ 
k6met 50 bin tayyarelik bir asar o Dl ' 
ıtok yapmak projesini ter- Kahire - (Londr• r 
k~derek 2.5 ~in tayyarel~k yosu 8.15 re1mi tebli~·)' 
bır stokla ıktıfa edecektır. Düşman tayyareler• 

Kahire ( a.a ) - Londra Bu stok 1942 senesinde ta- Silveyş kanalı havza••"' 
radyosu 8,15 lngiliz Şark mamlan. caktır. bava taarruzu yapıo•t1 

ordularının resmi tebliii: Çok büyük bir stok yap- da atılan bombalardall 
1 Derne zaptedildikten ıonra m .. ktao sarfı nazar edilme· bir hasar kaydedilıo'"' 

temizleme ameliyabna devam ıinin sebebi tayyarelerin çok . sa 
Diişman tayyareler• 

edlmelt. tedir. Alınan esirlerin sari bir tekimül g çirmekte ııe' 
mikdan çok mühimdir. Harp olmasıdır. kanalına doğru uçat 1 

melzeme•İ de çoktur. Kuv
vdlerimiz ileri hare1'itlarına 
devam etmektedir. 

Kahire (a.a) - Küçük bir 
balıkçı limanı olan Derne, 
Tobruknn sukutundan bir 

--o keoderiye ve Kahire~'.,. 
Albay Noks ıiı.e iıoretleri :~,ı~ 

Diyor ki: Fiyat mors 
b k·ıat 

Hl·ııarı·n ı·daresı altında e teş 1 
hafta sonra ıaptedilmiıtir. d J C 
Buranın fevkalide müsteh· uaıamaktansa ölmeği 8 ÇB iŞ& 
kem mevkii {olmadığı halde • memurııat 
italyaıılar buradan lngiliz tercih ederim.. Ticaret vekileti, f.i'ttı· 
mevzilerini obüs yağmuruna V L d d 

aııngton - on ra ra • kabe teııkilitında ı• • 
tutmuılar ve diğer yerlerden yosu 8, 15 reımi tebliğ: I r 

daha ziyade mukavemet gös· ı Amerika Bahriye Nazırı olunacak memur •' 0ıı 
termişlerdir. 1 Albay Nokı beyanatta bulu- imtihanda muvaf~alı 1 

Derne garniı.oııunda 10 bin narak demiştir ki: rı peyderpey tayıo 
kişinin bulunduğu tahmin edil· "Hitlerin iaarsi• altında tedir. ti" 

mekte iıe bunların çoğu yaşamaktanaa ölmeği tercih Şimdiye kadar-t~ tı-' 
kaçmağa muvaffak olmuı- edeı im. miş ola o me•urlar 

1 
el' 

tardır. Dcrnede bol ve çc-k Nihai zaferden eminim. in- da fiyat mürakabe "'~, 
ıu bulunmaktadır. giltere mığlüp oluna Ame· lerinin nezareti altı" ~ıe 

Belediye !nbbat işi ri mü Londra (a.a) -lngiliz ha- Dernede artık çöl bitmekte rika hükümeti de tehlikeye hşarak staj gör~';,ı 
dftrlüğü, izmirde b zı fmo- va ve dahili e•niyet neza· ve buodan sonra tepeler gireceğinden lngilternin mu- Bunlar, stajJarnıı ılı O' 
ların hamur gibi ekmek çı- rdinio tebli~i . mevcut olmakla beraber düı- h11kkak muvaffak olması için tikçe Vekiletin IB~" t' 
kardığını tcsbit cvlemi ve Dün ingi!tere Oıerinde man isterae Derue ile Bin- elmiıden geleni yapmalıyız dOğii diğer vilıyel8' ve fnınl rdan numuneler hiç bir bava faaliyeti olma- gazi arasında kendııine bir ve yardımlarımızı da sür'at· 'ı mllrakabe kontrol 
alarak tahlil ettirmiştir: mııtır. miidafaa battı yapabilir. leıtirmeliyiı." tayin edileceklerdit• 
.. _...l!l!a11:1m ... owıımıı:mm•mw .. w .............. ıwıll!E ....... a::s~1 .. l!!lll .................................... 1İiıı11 .. ..-.. .,. ...................... ~ 
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