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: '!!_ A,.Ç.JK.. y . b l AT KOŞULARINA DON «'\ ----- Rozveltin nut- unan mat u-
laa lllerik~yı ku etrafında a! na~ırı mü- BA~,!;:,~_N_D_I_ 
~ .. kb~ kım ınıııtereue Junanısta. hım hır nutuk Ha va ın bi · az soiuk olması-
~lir? na Çine ,a tatanıa~ı s!yledi 1 na rağme yar şiar çok 
~ıu .. ~~u!i.~:~: mDYakkaten tehllkeae Cephelerde zaferleri- zevkb v heyecanlı oldu 
.:_~.::.::·· ~.~ı:~; olan bütün milletlere mız şimşek gibi 
:·~U:-:~d~i~e:,~~=- kagts ız ve şartsız çakmaktadır 

Ptlalle t d "" • At' ( ) y t ,.... C:e i IODIUI ve gardım B eceaız ına a.a - anan ma -
it J•rdu11tardan başka buat nazırı bay Kondaniı 

__,---ıt dtiilıe de Birleıik gazeteciler cemiyetinde söy-
' : htlk6aıetlerini dot· 1 diği bir nutukta eıcümle 

'-
0ir'lya, reımen ve demiştir ki : 

ı,~'"'•1 Ye enerjik ev- Yunan ordusunun yarat-
q lale ıa. lldiyebilecek mıı olduğu mucizeler birli· 

t ~- tlpheıiıki rene ğimizin sağlamhğıoa mcdyu-
....: .. takbr. odur. Yunanistan tarihinin en 

..,...,. __ 1 • Berllnia Romadan ideal devresini yaııyor. 
~it olcyoyu da mihvere Atina gazetecileri vatana 

:• Aaaırikaya ve b&· büy&k hizmetler etmektedir-
••• •IDolırııllere karıı ler. Ve bir milyon drahmi 

llltlolıudajuuu b&t&n iane vermiılerdir. Cepheler-
hlı ll& 1••1 d&n1a rica· de zaferlerimiz şimıek gibi 

l&r takdir etmlt ve çakmaktadır. Zaferlerde iki 
·~ llııaırelen tedbir· amil vardır' biri ıilib diğe-

....... i• batlamııh. ri de kalem ve ı&:ıdür. 

Dünkii yapılan kofulardara bir '"•örünüf 

At koıularının birincisi 1 yetine kadar çok muntazam 
diln Kızılçullu alanında bio- ve zevkli geçmiıtir. Bilha .. 
lerce halkın huzurile yapıl- gelen halka Huıaı1 maha· 
mıştar. Koşu ar ba_ş an niha· Devamı 4 ünci aalailede 

sa.ı.. la la&ylk BritaDJ•Y• Yunan matbuatının vazi· 
•tlia 1Jlk yardımlar ve fesi kimilen askeridir. Ga-
"r~~~ orduıanun b&Uln zetecilerimiz bunu hakkıle 
Ptit, --naua ikmali için _Vaıington (a.a) - Reiıi· ifa etmektedirler. Yunan 

Mes'ut Bir Yıl 141 Numaralı 
~h~ ~ l'rr1 reımi aefer- c&mhur Rüı.velt düa alııım davasının kudıiyttini anla-

.. ~ tedbirlerin filiyat Beyaz aaray nezdine memur tacaklar gazetecilerdir. 
L_ 11r;' '-t dönd&rllctı ıazeteciler birliiiaia ıerefı- Aramızda bir eksiklik var. 
~ l.lt 'il tecelliıiaden baı- ne verdiği akıam ziyafetin· Şimdi M~taluai aramızda 

ltt, ~~J cleiildir. de bir nutuk ıöylemiı, bu değildir. Bu büyük ıef beş 
'h .. : a .. ,.. • nutuk Alman iıgalindeki f d ı k '!l.it~' , .. L .. ll ıçi11dir ki diln- sene zar ın a ya nız as er-

.. al aı_ memleketlerin 'dilleri de da- f b d w ·ı · A ... dt11a 1_ Jua ve idealiıt lerini ıe er er egı aynı 
~~IL,0•rat hlkümeti olan bil olmak &zere 14 dil ize· zamanda fikirleride seferbet 

111 
la111 d rinden radyo ile neıredil- ' k ti d' • ı· lla 11 emokraıilere etmiı ve __ uv-ve_e_a ırmış 1r. 

'

'-1 1 •ele 6n&ne geçmek miıtir. 
•te lı Enternaıyonal mahıafilde ~ı· 

... k.... 11Yvetle, ailihla LIZBONDA L~• -ılDalıtan. harp ili· bu nutuk ıi:ııdiye kadar ya-

~~ktıÇ•lcla111i1eceği mu- :~:~:i;::~::~7,. en m&himi Kagboldug"" u1J zannedilen 
t.~ı,,:İ Baaa inanmak 

~ 'cl•ta~u:~,,~ir kere tecrll· H~~r~~: ::yti~.:~~~ t~:~ mühürlü vesikalar 
81ARI SANLI bu nutkun verildiii ziyafet- 0tomobı'ld8 bulundu 

te hazır bulunuyorlardı. 
Ruıveltin nutku ıu ıuret· Liıbon (a.a)-l1>gilterenin 

Anıerİ ka le devam etmiıtir : lıpanya elçisi ansızın oto-

'

• Buılln biltüo ıöyliyecek- mobil ile Lizbona gelerek 
t..... • ~ ılosg lerim berfi barfiae tarihe Albay Donavon ile bir mü· 
lQf~ -. (R d S 21 geçecektir. Bugllnki harp l6kat yapmııtır. Albay Por· 
L.ı' 1 

, .. , Z • 10 · ' baılamadan •ace 1 eylül b k'I' ·ı d ö ü ._ • " •la d u tekiz aıve ı ı ı e e g ı ı· 
~,1 .. "'llaer11ıa • • baıvekili 1939 tarihinde bir çok kim· müıtlir. 
,..;--dt..... o~~loıuaun yeni ıelerden daha fazla endit•· 
~.._ ..... &k d ı Donavoa baıı mübilrlü 
~lt t''ii•l •• l!I arıaa de idim. Amerikan milleti 
1 ~, .. ~Yle111iıtir. bagOa tarihinin blylk bir veıikalar1n kaybolduğundan 
~ ~ - .......... ıahifeaini Jazıyor. teliıa d61mD111ede bilihue~ l tM ~ •Ti 1 A ıS Deoamı 4 ünc6 aahifede mühllrlü vesikalar otomobil· 

t'lllrn • de bulunmuı ve telif zail ol-l '-ıı-.,.11 llU&lll Fuarı I Hab~-:id~nda ma,ıu .. ___ _ 
t ..._, le. •çıl111aıı11a az bir ı Y 

t :-r~ ·--~clığa için KtUtOr·ı ınalllz ve Belçlka IS· Tahsile 
1 tt., il ••d• çılıımalara ı giden 

talebemiz '-,, 1a,:ı!'1 devam edil- ı kırları uanuana harp 21 
j L.~.. •111ııtar. 2 t dl 1 
1 ~ ~ ... t •ıı •••• m•h•ı- ı etmek e r er Amerlkaua 
t 19.f ... iye edilmek· S Kahire, ( a.a ) - ltalyaa 

Yardılar 

• ... ,1 f,,,. blt&a Avru- ı Somaliıiaden Habeıiıtaaa 
' "••lır1818 ı giren imparatorluk kuvvet• 

'-ILtır. fevkinde i leri mltema~iyea ilerlemekte 

lO lf~ZIRLANINIZI ı ve laıiliı kuvvetlerinin ya
~toe 20 Eylal ı aıada Belçikalılude harp 

.. ............ .tmektıdirler. 

-~ .. --
Aakara ( a.a ) - M•dco 

aram enıtitUıtı tarafından 
Amerikıya g8nderilen 21 
talebenia Ne•yorka vardık
lar1 haber abDmıtlar. 

dönümü Yunan tebliği 
--.. ~-

Atina, (a.a) - 141 numa· 
ralı Yunan resmi tebliil: 
Dün hafif, orta ve ıiddetli 
derectde topçu faaliyeti 
olmuştur. 

Atin•, ( a.a ) - Emniyet 
nezaretioiD tei:Hği: ltalyaa 
tayyareleri Mora yar1m ada
sında bir limana bomlna 
atmışlarsa da hiç bir zarar 
olmamıştır. Eıe denizinde de 
bir adada bir kaaabaya al
çaktan mitralyöz ateıiae 
tutulmuıtur. Ulll ve yarah 

• yoktur. 

lran Şehin,ahı Ala Haz.reti 
Hümayun Rıza Şah Pehlevi 

Evvelki gün ıehrimiz lran 
konıoloıbınesinde b6yük 
müceddid haşmetl6 Iran- ıe
hioşahı Riza şah Pehlevi 
hazretlerini• mesut doğum 
yildönümtı münasebetiyle ya· 
pılan parlak ve parlak oldu
ğu derecede de samimi ka
bul resminde valimiz, müı-• tabkem mevki kumandanda-
aımız, belediye reisimiz, vi
liyet erklaı, konsoloılar, 

mattuat mümessilleri ve şeb· 
rimiıin bazı tanınmış yilkıek 

aileleri hnır bnlunmuşlar· 
dır. 

-Dnamı 4 6nc6 ıahil•d•-

--11m--
Alm nya ve 
ltalyanın bir 
aylık tayya· 
re zayiah 

Londra (a.a) - HaYa ••· 
zaretinin tebliğf: 

Mihvercilerin 1 l O tayya• 

resi d&türülmilıtir. Bna 
mükabil 22 tayyaremiı lale· 
rine dömemiı iıe de pilot· 
ların ekseriıi..kurtalmaıtar. __ ...,__ 

Palermoda ıi 
detli zelzele 

oldu 
Palermo (ı.a) - Dibi P 

lermoda çok ıldcletll ı 
olmuıtur. 
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SAHiFE 2 

DOKTORUN KÖŞESi,_ ---
Sinır ve 
rı akarş 

b ş ağ ·ı a .. 
ey pm 1? 

Gençlerin bilylimc z m nl rında, çabuk 
büyüyen çocukl rd çok okum&.ktan ileri 
ğelen beyin yorgunluğund , fen yemekler 
yemekten ve evde oturup t dışarı çıkmı· 
yanlarda, çok yiyenlerde baıağrıları sık ve 
~iddetli olur. 

• •• 
Nasıl iyi etmeli? - Sebeplerini bulup 

iyi etmek hekimlerin işidir. Evlerde y pa· 
bileceğimiz aspirin, sulfata im ~. ağny n 
baıa ıir eli su ile ıılanmıo bezler koymak, 
kolonya ile ovmaktır. 

* " "' Başağrııı - Bütlln başairıl rındoo, b • 
şın yalnız bir t rafında. olması, her hafta 

veya her ay nöbetle tutması ve nöbetlerin 
arası, rahat geçme ile ve semp tik denilen 
ıinir kümesine mabıuı arızalar - but ntı, 
kusmak, sıkıntı, baş dönmesi, görmekte 

bozukluk - fark dilir. Sempatik kilmesinin 
bozulmasından iJ ri relen yarım beşağruı-

nın sebebi, hazım ve mide boz.uklukl rı 
yahut kadın yumurtalarının çıkardıkları 

suyun çıkmasında zorluklar ruhi h stalık
lar, heyecanlar ve şu vey bu y mektir. 

* • o 
Naııl korumalı? - Y rım b şağr11ı olan· 

lar korunma emirlerine baş eğmelidirler: 

Et, yumurta, kuzukulağı, uıpan k, taze 
f aıu1ye, av etleri, midye, istakoz gibi k .. 

bukla deniz bayv nları, çikol t , tuzl nmıl 
et ve balık, terbiyeli yemekler yem meli, 

iıpirtolu içkiler içmemeli; yalnız zerı v t 
ve yemi~le geçinmelidir. Açık havada be

den terbiyesi yapmalı, tutkunluğu menet
melidir. 

- Dewamı ' r -

FAYDALI BiLGiLERi: 

· Gümüş takımla 
mizlemek • çi s 

ı te
bu 

Gümüş takımlarını temizlemek için evde 
yapılan ve pek ucuza mal olan bir sabun 
tertibi: 

1 1 1 
1 1 

80 gram rendelenmiş abuu, 15 gram 
manyezi kalıine ve biraz ıu ilave ederek 
pomat yapmalı ve sa km h. 

I • 
Bu sabunun içine n lburlarda atılan 

(poudre rouge d'A12gleterre) ilive edilirse 
gDmüı takımlan d ha parl k olur. 1 

' , ı 

ı • Tuzun sulan p ur -
o 

maması ıçı 
ı , 

Rutubet olan yerlerde tuz yaşlanır. Pek 
kuru yerde ise külçe haline gelir. Her iki 

1 surette de kull nılm sı güçleşir. Bun çare 
: : bir kilo tuz altı gram s f gliserin il ve 

i edip karıştırmaktır. Tuzd hiç bir değişik-
. lik olmaz ve g yet iyi muhafaza edilir. 
1 

'Vünlü kumaşla ı; b u • 
ları nasıl yı ama ? 
Ytınlü kum şiarın, fa-.ilelerio, örme bJuz.· 

1•ıın, svcterlerin yık ndıktan Bondra yu-
ı mu~ak v gevoek kalması için hafif ılık 

'labunlu su ile yıkamak ve çalkama suyu 

i lçeriılne bir çorba katılı ıli11rin il ' 
r tm•k klfldlr. 

(AlttıN sEsi) 

a 
bayrağı altın gire

cek vapurlar hakkındaki 
niz mnameye yeni bir fıkra 
eklenme ine lüzum görlllmOş 
ve bun dair nizama me 
resmi g zetede inti ar et
miştir. 

İl .. ve edilen fıkr ıudur: 
"Memleket içinde ve dı

şında h rp, seferberlik ve 
seferberliğe h ıırlık ve ikti
ıadi buhranlar gibi fevk lfl· 
de h ilerden dolayı tayin 
edilen yaş haddi d bilinde 
vapur alınması imkinınz ve· 
ya müşkül bulunduğu tak
dirde esa niz mnameuin 
birinci maddesindeki vesi
kaların tetkiki ile ber ber 
gemioin muamele esoasınd 
s lahiyetli ve feuni bir mer
ci tarafıodao muayenesi ic
r olanarak sağl mhğı ve 
seyrüıefer kabiliyeti bir ra · 
porla teıbit edildikten son· 
ra münakalat vekilinin k -
r rile bu hadden yukarı va· 
purlar dahi lın bilir ,, 

--o--
23 • san 

aya ı 
Çocuk Esirgeme kurumu 

genel merkezi, bu yıl 23 N i
san çocuk bayramının geçen 
yıll rdakinden daha geniş 
ve şümullu olması ve yurdun 
en mühim meselelerinden 
olan çocuk davasındaki ç • 
hşmaları, alınan neticeleri 
tebellür ettirecek şekilde 
kutlanması için şimdiden 
haıırbkl ra başl mal rını bü· 
tün merkez ve koll rına bir 
tamimle bildirmiştir. 

Vilayet umum 
• • mec ısı 

Vilayet umumi meclisi 
y nn ıaat 14 te yapac ğı 
toplantı ile 941 enesi me· 
saisi t maml nmış olacak· 
br. 

Bu toplantıd vil"yetin 
194 I bütçesinin m sraf kı· 
sıml rı ile incir lh pi jı me· 
seleıine d ir hususi encü
menin hazırl dığı maıb ta 
müı kere edilecektir. .......... ~ ...... ,, .... 
Ky 

sa 'a arı 
MU terllerl her yerd 

{ arar ve bulur 
Büyük mebaret ve müş· 

teriıerinc karşı gösterdiği 
n zlkiae mudmeleleri ile 
herkesi memnun eden Av
rup terzilik mektepleıio-

den diplomalı terzi B. Ki
zıaı Ş agüder terzih nesi 
Kemer itıud Meserret oteli 
karşı ında (67) num ralı da
ireye nakletmiştir. 

işinden memnun kol n 
müşterilerinin onu yeni tel
y ıinde d• bulac ki rı mu
hakkaktır. 

• e ı 

•• un 
- Baştar fı 1 nci sahifede -

sebe memurlannıo göstermiş 
oldukları nezaket ve karıı
layı' cidden şııyanı t kdir· 
dir. 

Birincı koş : 800 metre 
me af olan bu koşuya beş 
b y an iştir k etaıiş, Elh n• 
dan birinci, Selçuk ikinci, 
Hev s üçüocü gelmiştir. 

ikinci ,.Hendikap,, koşusu: 
1800 metre me afe olan bu 
koşuda çok zevkli ve heye• 
caoh olmuş, birinciliği Al· 
ceylan, i kinciliği Ceylin \'e 
üçüncülüğü Güllü k z nmış· 
hr. 

Üçüocü koşu: Me afe 1400 
olup Subutay birinci, Ruva 
ikinci ve Yetiş liçüncii gel
miştir. 

Dördüncü koşu: 1600 met
re mesafe olan bu koşuda 
birinci Yıldırım, Ner_giı 
ikinci ve Sitti Berani üçün
cü gelmiıtir. 

Beşinci koşu: Bu en son 
koşuda Romans birinci, Sipka 

ikinci ve Taşpınar üçüncll 
gelmiştir. 

Gelecek pazar yapılacak 
olan koşulara bir çok yeni· 

den tanınmış atlar iştirak 

edecektir. 
---o---

a lar tren 
seyrüsefer
er·ni bozdu 

Son iki gün içinde yağatt 
karlar, tıen !eferleriod~ bazı 

iotiıamsndıklara sebebiyet 
vermiştir. 

Afyonla Uşak arasında ve 
Dinar havalisinde fazla mik· 
tarda kar bulunması sebe-
biyle lokomotiflerin önüne 
Kürüyen konmak suretiyle 

stf erlerin muntazam şekilde 
teminine çalışılmaktadır. 

--o---
ve arruz 

lkiçeşmelik caddesinde 
Eşref oğlu ibmhim sebepsiz 
olarak A li kızı Hamidenin 
evine t rruz ettiğinden ya· 
kalanmıştar. 

,__.__.o..-..... --

Y r lamak 
lkiçoşmclik caddesinde 

S lib oğlu Ömer Aliettin 
oğlu Kemali bıçakla baca· 
ğından hafif rıurette yarala· 
dığmdan yakalanmıştır. 

---o--
ıçak taşımak 
Peştemalcılnrdo Yusuf 

oğlu Hü!eyiı in, Sinckhde 
Hasan kızı Ayşenin ve LA
ie ıokağıoda Must fa oilu 
Alinin tlzerlerinde birer bı· 
çak bulunarak ahnmııhr. 

(95) 

Boning buı u Rusberge ı6yledi. 
hiddete geldi. PJinlaıa abnmaıı ıeı 
ortaya koydu. Ve ilive etti: 

- Biz onl .rı U ohelden a.lırız, ic• 
cebir kullaoını. I 

Bir güm so :ır Boning Unkeli g&t~ 
plinl rı isted , bunları neresi t lep e 
oraya göııder eceğini söyledi. Derke" 
ele çetallaştı. 
Akşam meçhul bir şahıs Uokanıa .aıııııı~ıı.ı 

çıktı , plaaları iatedi. Derken İl arb lJ 
vardı . Uokal yakayı zor kurtardı. 
ıordo: 

- Siz bir Alman hafiyesi miıioiı? 
- Orası size lizım de~il l 

1
_, 

- P•inlar ya ımda değil. Fakat ' 
oluyor, neden bu vesikalarla alakad•' 

yorsuouz ? ~ t 
- Dedik a ! olmaaı size lizım d• 
- Çare yok plitlar yerine verildi·~ 

daa size bir faide temin edilemiyec• 
Burada iki taraf ta ıllküt etti. Bit 

veda etmeden ayrıldılar. 

Boning bu vak'ayı bay Turroye .:~ 
ettikten ıonrn ıüklt etti. Beı daır.ı 
Is fıtle geçmedi. 

Turro bu sükutu iblil ederek ıordO: 
- Söyle Boning ! Sen alelide bit 

son olduğun halde bu nazilerin itiaı• 
nasıl kazandın? ... •ol• 

- Ben Alman • Amerikan birJıgı 
fiz azalarına hulul ettim. 

- Ordung Dienstio şefi olmaiı•. 
muvaffak oldun? Böyle bir mevkii 
etmek için Almanlara hayli hiıaıet ' 
olmalısın değil mi ? 

Bu söz üzerine Boning hayli telAth 
rüudü. Fakat bu suali cevapsız da b1 

mazdı. Nihayet yeni bazı ifıaata '°' 
oldu. Ve şu cevabı verdi: 

- Ben bunların arasından R111 

çatmıştım . Bu adam ise çok zamaad•' 

Gestapoya hizmet ediyordu. . ? 
- Siz de Geatapoya dahil midinıJ 
- Hayı efendim. 
- F k t ben sizin bu Ruıberge y-' 

ettiğinizi biliyorum. 

- E\'et yardım ettim.11 

- Ne suretle? 

Sonu va1 -
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(No.7) w;;;::~~~~~~ 
Yazan: A. Fuat Tul)seven 

uzaklaş buradan 
-ı..ı. k •• ~i!-bam geliyor 

httuYe1a b dıleruıe doi· O sırada kendioe gelen Hal-
. ''•dı~ .bQ •damı ıör6n· miı, derhal yattığı çemenlerin 
• •• ı rıh· ıme israr· üıeriDden kalkaıak, büliin 

lta,,~irn çevikliğile koşup, korunun 
hah llZakJaı bura· sık sğaçları arasında gözden 

•dı~taa •nı Reli yor diye kaybolmuştu .• 
d111h •~nra 11rt üıtQ Biraz sonra vak'a mabalioe 
'tt&. 8 •ııcın dibine gelen lbrahimin baban, oğlu· 
ibrıllıi~ Vaziyet karıı· nu o mnhaldeki ağacın altın · 

~•da; ç&n~~adan "uzak· da baygın bir halde görünce 
•li11ıeıin· ona aıak- komşusuna knşı pek büyfik 

t, b11 •a:· serpen du· bir nefret duymuştu .. 
'- l>•1aa i~et~~a ev~el lbrahimio babası cabil ol · 
~~ti ' 1 ım,. dıye duğu halde inssn ve insolığın 
~"'-ı.. oı.a b . ne demek olduj'unu biliyordu 
•t ti 1 • u kelıme- Temiz kalpli ihtiyar atan· 

i · Ilı eıaıai b. · · • 
libi •er ır ıacı dan inerek oğlunun bıııoı 

~-~iaaq pe: dudak- dizlerinin Ozerine alıp, onu 
,, ltyi a rerek her konuıturmağa çalıımııtı .. 
'l11ıe1aıerı unutmu~tu. lbrahim gbzlerini açınca 

•e bir 
0

11. 
11 üıerıae ilk ıuali Halmiı olmuıtu: 

la .uneı . x.· l 
"•liJiı· . sıçeaın - Baba Halmiı nerede? 

~~ )tr41811101~ ~arı HÇ· ihtiyar koylil metin bir aeı· 

(HAtkıl'J sEsı ) ---

Novyorktan bildirildiğine 
göre son zamanlarda Ame· 
rikada yeniden buharla mü· 

tebarrik tayyare motörlerine 
karşı büyük bir alika uyan· 

mıf bulunmaktadır. Ameri· 
kanın askeri mebafili, bir 

zamanlar ortaya atdan,fakat 
sonra terkcdilen bu mesele 

ilzerio~e yeniden meşgul 
olmaktadır. 

Bahis mevzuu olan 3000, 

5000 beygir ltuvvetinde bu
harlı turbinlerdir. 

_,,,_ 

Gece gözlOklerı 
Amerikıaaın "Popular Sa· 

yens,, mecmuasının y zdı· 

ğına nazarın. ıoa zamanlar· 
da ingiliı ordusunun talim 

ve terbiyesinde genfı mik
yHt& "gece g6ıliikleri,. tat· 
bik edilmektedir. .,Gece 
g&zl6klerl,, bildiğimiz alell· 

de siyah camlı g&ılllkler· 
dir. 

L lrlıe11. Yale a dırmak le bu ıorguyu ceva plaudırdı. 
•"- ısına ya lngiliz askerleri bu ıöı· 

~'tı_ bir el b. Hılmiı kôyde oğlum.. me- lükleri takmak suretiyle eı· 
hlı.a ' llıa11i on~11 u rak etme .. O kızı sana ala- yanı, hedeflerin gece nasıl 
ç,tıL "ottıııa oHmuıt~. eağım., Halmiı senin kGrın 

• lıaıtı b:~a almı· olmığa liyık bir kız .• Senin görllnebileceklerini tetkik 
' "1tlllla111 :•ı~ı n~- burada babasıyla boğeştuğunul etmekte Tc bunların gece 

l :bı ibuy: ııtedı; bana o haber verdi, Onun manıaralarile ünsiyet kes· 
ita dd•derek. onun se• bu fedakirhğıoı benim unut- betmektedirler. '' :-~ı. · mıyacağım gibi, seuia de u· lnriıiz askerleri ba ıaye ... 
t._ 'fi•dılctan nutmıyacağına eminim .. Hay· de-, nişangihı görmeden ıteı 

~:•laiı yatan·~~~~ di, tutu~ bakayım omuzma.. yapmak usullerini de öiren· 
'rd'llır d~1a tatap ho· lbrahım kolunu babasının mektedirler. 
'~•taa •tl•bi •öylenmeıi· omuzuna uzatırken miUhiı bir 
'\lallll llaitti. feryad kopardı: 
'"C.lc lrabpe., Senin - Babacığım kolum!. Kolu· 
''• ltç la

1
na benziyen mu kaldıramıyorum baba!. 

~ bl,, '1 
• Haydi kalk S 

l. 'litaa ır fıllık!. - onu var-
._ ••• ·ı· . 'llJ I• ıııne ı&yle· 
)1 .. , itı:'• t•banımüt e-
~t._'Lt •li11i de muba-
"lt ~ '" 1 . k Romanımızı takibeden kari 
it "•le b cıı alarak, lerimizin biziları baılanaıcı n· 

-.,:~ b,,:1t•~m1,: tı; dan devam edemediklerinden 
a.. 'Ilı t a ' " 1z ba· aeçen nuıhaların hülisalarını 

· l\aıa .. ' inaaniıetten • 
:~''d: llaerbaaıet eti. çıkarmamız için bilhaasa mat 
~~1._ il b&ıblitlln kö· baamıza maracat etmişlerdir. 

11, ıa.,,~1l>.ha1ıı kızının Yarınki sayımızda deierli 
''Plf P. brabimin karilerimlzin bu isteklerini 

.-....,_, . llaııtı.. yerine getireceğiz. 
~·- •11-=~~------------~~--~~ııı--~-: lltlb•ıı EJb bugftn matinelerdeni 

t , ... Bmr&DIDmbaren takdim ede-
~lıt111eaı en büynk S ürpriıli Proğıamı ı 

bir ' doyulmaze• B J G • ı 't_,,~•heıer ır a o ecesı: 
'~ h lalar: Luiae Raıner· Villiam povell ı 

b •ftt ' . - a - ı q'tl fllz aıuvaffakiyet kazanan misilsiz harika ı 

1: kadın Benimdir i 
rlcçe S&ılü ve logilizce ıözlii ı 

Hülisa 

l', TELEFON: 3646 

-o-

Tauuare işaret 
ıambaları 

Şimdiye kadar tayyareler 

kendi aralanndııı radyo va ... 

ııtaaile irtibat tesis etmekte 
idiler. 

Bir tayyare filosunun ku· 
mandanı. kendilerine baih 
o1ın tayyarelere, radyo va· 

ııtasile emirler vermekte 
idi. 

Fakat bu usul düşmana 

tayyarenin yerini belli et· 

mek bakımından mahzurlu 
idi. 

Son zamanlarda İngilizler, 

kısa mesafelerde radyo ye
rine hususi bir nevi İşftret 

lambaları kullanmığa baıla· 
mıılardır. 

Bu limbalar sayesinde, 

tayyareler, hem kendi ara· 

farında irtibat yapmakta, 

hem de yerlerini dOşmana 

belli etmemektedirdirler. " )Yare Sinemasında i 
~ç._ g Bu hafta iki bOyllk filim ı D F h • Jşık 
' • ııa •a K 1 Rakka l r. a rı 
'--... tarkılı: iZi seı bmlr Memleket butaneal 

llıa Y•r z kA A k ı Rontkea müteba11111 
2 S 8d attıtı: 0r8 ) S erı Rontkeo .... Elelr.btk teda•l•I 

' Cumırteıi pıur ılalerl 12 30dı bıılırı 1apıhr. lkla1t a.,.ı.r Sekılr 
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B"ze gö der 8 en bir mektup 
"Bu son iki y zarfında ayakkaplarıcda b riz bir fırlama 

müş hede edilmektedir. Bu d ı bir ihtikar değil midir ? 
Acaba ortada ne gibi bir sebep ve beb ne vardır'ıi pabuç· 
lar böyle pohallnnmışbr. Şilkürler olsun memleketimizin 
her tarafand normal vaziyet devam etmektedir. Bazı ııdai 
maddelerde pek az bir yükseltme görülmüşse de o da. i bir 
iki şeye munhasır gibid r. YerJi kösele ve derilerimiz meb· 
zuldür. Biz orta b llılar ve mali vaziyeti zayif olanlar lllkı 
istemiyoraz. Yeter ki ayağımı z çıplak kalmasın, bunda da 
bir ihtikar pilaoı mı seziliyor?! Adil hühümetimiı buna da 
merhametli ve müşfik elini uzatırsa halkımız ıüpheıiz mia· 
nettar kalac ktır. Lütfen benim de bu dilcğimiu neırini 
rica ederim . ., 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Aslan şak ya 
g lir mi? 

Bir sirkte asi n ve p p -
ğan bir numara yap~ kt • 
dırlar. Aslanın karşısına pa· 

pığan ç1karılm kta ve pa
pağan aslanı görür görmez 
onun sesinin ayni bir ıe le 

kükremektedir. Ar lan, pa· 
pağanın karşısına çıkbği ıa· 

man hidd tli de olsa papa· 
ğan1n kendi taklidini yap· 

masından hoşlanmakta ve 
hiddeti geçmektedir. 

Yastık radyo 
Yeni icad edilen yaıtık 

radyolar, görünüıte ayaea 

bir b ı yastığıdır. Yaıtı;ıa 

bir kenarından ıarkaa kor· 

donun ucu bir prize takıba· 

ca, baıını bu yastığa koyaa 
kimse, radyo dinlemektedir. 

istasyon değiıtirmek deç ok 
kolaydır. Yastığın kordon 

çıkan ucunun mukabili uç· 
daki bir sıra dllzmeye baı· 

mak suretile istasyonlar de 
ğişmektedir. 

Izmir Defterdarlı2ından: 
25/3/932 l'aribine kmdar hazineden takıitle meıkea, 

ziraata mahsus arazi ve toprak mahsullerini hazırlayan. 
imal ve tasfiye eden veya faaliyeti toprak mabıallerile 
alakalı bulunan imalithane, fabrika ve mümasili gayri 
meııkul saba alanların mütebaki borçları, 3975 numarala 
kanun mucibince 940 mali ıenesinden itibaren yirmi sene· 
ye tecil edilmiıtir. 

1 - Mesken: 
Bir kimsenin ayni kaza dahilinde, maliyeden taksitle al

dığı evden ba1ka uhdei tasarrufanda diğer bir evi yokıa 
bu satın aldığı ev mesken addedilir. Ve tecilden iıtifade 
eder. Bunuc için de müşterinin, işbu ev merkez kaza dahi· 
linde kiin iıe beled.ye zabıtasından, n11hiyelerde ise nahi· 
müdürlüklerinden ve köylerde ise ihtiyar heyetlerinden ka· 
za dahilinde uhdei tasarrufunda baıkaca evi olmadıiıaı 
dair resmi bir vesika ahp defterdarlık milli emlik mUdilr· 
lüğüne tevdi etmesi lizımdar. 

2 - Ziraata mahsus arazi : 
Merkez kaza hududu dahil veya haricinde olmalarına : 

bağ, bahçe, meyvahk veya tarlı gibi cins farkına bakılmak· 
sızın ziraata mahsus araziyi ıatın alanlar bu kanunun tecil 
hü~ümlerinden istifade ederler Arsalar bu htıkllmden mlı· 
te1nadır. 

Belediye hududu dahilindeki arazi iaıaata mahıuı araa 
mahiyetindedir. Ancak, bu gibi arazinin arsa olmayıp hı· 
len ziraatta kullanılmakta olduğu, müıteri tarafından ıira· 
at müdürlüğüoeade alınacak bir vesika ile teHik edildiii 

takdirde o müşteri 3975 numaralı kanunun tecile mnteallik 
bükmllnden istifade eder. 

3 - Toprak mabıullerini hazırlayan, imal ve tasfiye 
eden veya faaliyeti toprak mahsullerile alikala bulunu 
imalitbane. fabrika ve mümasili gayrimenkuller : 

Çırçır, çe1tik, fındık. fıstık ve badem gibi mabıulleri çe· 

kirdek veya k buklarından ayırm11k, tohum ve çekirdekte• 
yağ istihsal veya bu gibi yağları tasfiye etmek, hububab 

kırarak veya üğüterek un ve emsali maddelere çevirmek 

ve sairo gibi ameliyeleri yapan imalithane, fabrika ve em· 

aaU binaları s tın almıı olanlar da 3975 numarala kanaa 

hükmünden istifade edebileceklerdir. 

4 - Bu hususta daha fazla izahat almak istiyenlerla 

Milli Emllk mlid6rltıi6ne müracaat etmeleri ilia oluaur. 
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Rozveltin nu - J on k v ... ti -
ku etr f oda ripüs _J!_!'t••tddü 
Baıtarafı 1 inci sahil ede 

Milletimiz maruz kaldığı 
tehlikeyi atlatmışbr. Ve bu 
tehlikeye karıı koymak için 
harekete geçiyor. Prüsya 
otokrasisi fena idi. Nazizm 
bundan daha fenadır. 
Reiıicümhur ödünç verme 

ve kiralama kanununun her 
Uirlü harp malzemesi ve 
iaıe maddelerine ve bunların 
nakli için icıp eden bütün 
kolaylıklara ıamil olduğunu 
izah ederek gönderilmesini 
emrettiği bir çok levazımın 
yola çıktığını ıöylemiş ve 
demiıtir ki: 

Burada Vaşİc>gtonda pa
rola alirattir. Hem de ini 
ılrat .• Bu parolanın bütün 
millet tarafından istenildi
jinden şllphe yoktur. Bütün 
Amerikan milletinin en bü
yiik fedakirlıklar yapması 
Jlzım gelecektir. 

itaat diktatörler tarafın
dan zorla kabul ettirdikleri, 
fakat sadakat anc•k bu in· 
sanların istiyerek kabul et
tikleri şeydir. Amerikan azmi 
16ıumıuz sabotajlarla halel
dar olmıyacaktır. Amerika· 
lılar vaziyetin vehımctini 
takdir etmiılerdir. Amerika
lılar, lagiltereye, Yunaniı

tana, Çbıe ve vatanları mu
vakkaten tehlike'de olan 
bütün milletlere kayıtsız ve 
ıartsız bir yardımı bugünden 
itibaren kat'i zaferin ahna· 
cağı giine kadar durmadan 
yapacaklard1r. 

B, Ruıvelt nutkuna ıöyle 
devam etmittir : 

Memleketimiz demokrasi· 
nin tersaneıi olacaktır. Bu 
rolü tam olarak oyaıyacak 

ve diktatörlükler iobilal e
dince dünyanın yeniden ima· 
11 ve tanzimi meselesinde 
de en büyük rolü oynıyacak
tır. 

Demiı ve ıözleri şöyle 
bitirmiştir: 

- Şuna inanıyoruz ki 
diktatörliikler tarafından 
ırklarının Oatünlüğü hakkın· 
da ileri sür61en övllnmeler 
baıtan başa budalahktır. 
Diğer insanlara efendilik 
edecek bir millet biç bir 
zaman mevcut olmamııtır, 

balen mevcut değildir ve 
hiç bir zaman da mevcul 
olmıyacakhr. 

Eni, boyu ve askeri kuda 
reti dolayisiyJe diğer millet
leri ve diğer ırklara kaz 
ayağı denilen resmi geçit 
adımiyle ezerek dünyaya 
tahakküm etmek hakkı ol
duğunu bildiren her hangi 
bir millete dünyanın biç bir 
ihtiyacı yoktur. Şuna inanı
yoruz ki her millet, ne ka
dar kilçük olursa olıun mil
let olarak yaıamak tabii 
hakkına maliktir. Bntnn tı· 
rihimiıde bu derecede yap
mıya dejer bir it karıı11nda 

Conking (a.a) - Şeruren 
ey letinin g rbinde 20 bin 
Japon askerinin dört gün 
ılreD şiddetli hücumundan 
sonra Çinlıler tarafından 
püskürtülmüştür. Bu mu
harebeye iştirik eden Ja· 
ponların 13 tayyaresinden 
6sıda düşfirütmüştur. 

--o- w 

SPOR HABERLERi 
Ankara - Ankaragucü 

ıahesında Birlikspor ve Mas
keapor arasındaki karşılaş

mada Maskespor 3 · 1 galıp 
gelmiştir. Harbiye idman· 
yurdu Demirspor arasındaki 
karşılaşmada Harbiye ldmaa
yurdu bir sıfır galip gel
miştir. 

lstanbul - Şeref stadında 
Fenerbahçe - lstanbulsporu 
2 1 yenmiştir. Birinci dev· 
rede her iki takım berabere 
kalmışlardı. 

Galatasaray· Beıiktaş ara· 
ıındaki maçta oyua sert ve 
favullu olmuştur. Birinci 
devre Galatasarayın bir sıfır 
galibiyetile bitmiştir. ikinci 
devrede iki taraf ta gol çı· 
karmadığındao maç Beıik
taşın mığlubiyetile netice· 
lenmiştir. 

---o---
400 Düşman 

tayyares· tah· 
• 

rıp edildi 
Londra (a.ıl)-Royter ajnn

sının salihiyetli kaynakla
rından öğrendiğine göre 

şimdiye kadar Ingiliz ve 
müttefik harp gemileriyle 
ticaret vapurlarının müdafaa 

ıiliblan tarafından 400 den 
fazla düşman tayyuesi tah· 

rip edilmiş veya hasara uğ
rahlmışbr. 

---o--
Ja~on hariciye 

nazırı 
Harbin (a.a) - Japon ha

riciye narını M.atsuoka d6n 
saat 17,45 te tayyare ile He
sinkiogerden Harb!Pe gel· 
mit ve kısa bir istirahattan 
sonra trenle Mançuriye ha
reket etmiştir. 

wwwo--

Atinada kısa 
hır alarm işa

reti verildi 
Atina (a.ı) - Dün Ati

nada k11a bir aflrm iıareti 
verilmiş ve saat 6, 10 da baı
hyan tehlikeişareti6,30 kadar 
devam etmiştir. 

biç bir zaman kalmamıştık. 
ıstikbalde çocuklarımız ve 
torunlarımız bizleri takdis 
edecek !erdir. 

Londra (a.a) - Royterin 
diplomatik muh biri yazı· 

yor: 
B. Ruzveltin azimkir ve 

kati nutku Londrada de· 
mokrasi davasın en sarih 
ve en anlayışlı Amerikan 
yardımı vadı olarak telikki 
edılmiştir. 

B. Ruzveltio bilhassa ge
mi mesele inin müştaceliye· 
tir.ıi teb r6z ettirdiği kaydo 
lunmaktadır. 

B. Ruzvcltin bunları gön
dereceğiz ciimlcsi bu daki
kada İngiltere için en cesa· 

ret verici mesajı teşkil et· 
mekte ve iki hükumet ara-

ııoda tam cnlaşmayı gös
termektedir. 

Bir tesadüf eseri olarak 
Ruzveltin nutkund•n birkaç 

saat sanra Hıtler de bir nutuk 
BÖylemiştir. 

Hitler bu nutkunda arbk 
mutad mahiyet almış olan 
kendisini ve partisini haldı 

göstermek teşebbüslerini 
tekrar etmiştir. 

Maamafih nutkun it lyaya 
temas eden kısmı çok mani· 

dardır. Bu cümleler hiç ol· 
mazsa yakın bir istikbal için 

Bitlerin plinlarının esas he
defini müttefikine yardım 

etmek ihtiyacını teşkil etti
ğini gösterir gibidir. 

--o---
'vlonya ve Be
rat limanları 
bombalandı 
Kahire, (a a) - lngiltere 

orta şark hava karargahının 
tebliği: Dün logiliz bombar

dıman tayyareleri Arnavud
lukta Berat, Avlonya liman-

larını bombardıman etmiştir. 

Beratta bir benzin deposu 

ateşlenmiş ve alev 80 kilo 
metreden görünmliştür. Dört 

düşman tayyaresi imha edil· 
miştir. 11 Martt• 7, 13 

M utta 1 Sdüşman tayys resi daha 
tahrip edilerek düşürülmüş· 
tür. 

--o-._.-
Muğ ad~ 

Zelzeleler 
Muğla ( .a) - Dün biri 

şehrimizde ve ikisi Marma
riste olmak üzere vilayeti· 
miz dahilinde üç yer sarsın
tısı hissedilmiştir. Hasar 
yoktur. 

----o---

• yo cu ren erı 
Bdgrad ( a a ) - Emin 

menbalardan alınan habeı
lere göre, Bulgariıtaada 
yolcu trenleri seyrüseferi 
dürdurulmuştur. 0Aplomatik 
pasaportu olmadığı takdirde 
hiç bir yolcu BulgaristaDa 
girememekte ve Bulgarhıtan· 
dan çıkamamaktadır. 

---o----
Mes'ut Bir Yıl 

dönümü 
-Baıtarafı 1 inci aalailede -

Ş hinşah Riza Şah Pehlevi 
Hazretleri asırlarca süren 
fetut ve perişanlık sahnele
rinden lranı kurtarmış ve 
ve yeni h•ynta kavuşturmuş 
ve onu saDatao ve içtimai 
hayatin ve ziraatın en yük
sek derece:sine ulaşhrmış ve 
filkesini en korkunç ö1iim 
uçurumundan kurtar rak va· 
tanın saadeti için her türlü 
fedakirlığı ifa etmiş çok 
yükşek ve Iranın tam ma
manasile hala,kirı oian bu 
büyük mümtaz ve enerjik 
şahsiyettir. 

Müceddidio sayesinde bu· 
gün Iran inhidat yerine itila 
ve terakki sembolü elmuş

tur. 
Şebinşahıo bu mes'ut do

ğum gününü tea'id için ya
pılan törenin pek neş'eli 
geçmeıine sebep, başta 8. 
konsolos olduğu halde B. 
başkitip ve B. tercümanın 
misafirlerini izaz içia aarfet
tikleri çok nazikine gayret 
olmuıtur. 

mıııııııııııımııııınuımwııııııııımınııııııııııımımıuınuını 

ZABITA 

Hırzızlık 
Alsancak Şehitlerde Ya· 

suf oğlu Sabri, Süleyman 

oğlu Hüseyin ve Mehmet 
oğlu Hasan, Ahmet oğlu 

Hasan ve Veli oğlu Süley
manın bahçelerinden ~ogioar 

çaldıldarındnn yakalanmışlar
dır. 

§ Saman iskelesinde Halil 
oğlu garson Şerif Rüstem 
oğlu kahveci Remzinin kah· 

vesinde kahve fincanı ve 
saire çaldığınden yakalan
mıştır. 

--1111111--
Kumar 
Oynatmak 

Kemerde Kağıthane 
caddesinde Şaban oğlu kah

veci lbrahim, kahvesinde 

her mill"'tin, Alma• 
nio dahi böyle dOt 
den şüphe etmiyo 
sırada bütün vicdaO 
lığı kahramanlarla 
olduğunda teredd8t 

mez. • 
Kendiıine tevecc 

diği dakikaya kad,r 
etmek istemiyen bit 
hilriyet vo toprak bt 
masun kahncıya k• 
türlü nisbet, mulı• 
hesapları ayakları 

çiğoiyerek, mücadel: 
azmi ve karan, abli 
ıiletin bir kıymet 
çıkarılmasına çahşıl 
zamanlarda, inıaob~ 
veren bir misal tetlı 
tedir. 

7 Gün de 
eden Ital 
taaruzları 
hic birse 

görü idi 
Arnavutlukta 1 
zaglatı gOzdB 

Atinı, (Londr• 
8.15) - YunaD ~ı.i: 
danhğın resmi tebhar~ 
vudlukta merkel c• -
7 gündenberi defi 
ltalyan taarruzu d 
dün hiç bir taarrol 
dilmemiştir. 

120 bin kitideO ti 
yeni kuvvetin iJtib• af 
yan başkumaadıoı• 
tırmıı olduğu tı•''ı 
bir se01ere veraıelll 
yan zayiata yoıd• 
Tanınmış Faşiıt f' 
rinden alta kişide 
yahud esir düşmBt1 

domuz ltalyan ta• 

göğüı gererek pli•~ 
deYam ~~~ 

Münak', 
Vekil• 

lstanbul - Mili'' 
kili Cevdet Ketİ~g 
dün akş1t.m ıa•t ,i 
kara treniyle şeb 
miıtir. , / 

---Hindiçini Valii ibiş oğlu Mehmet, Ahmet 
oğlu Feyzullah ve Şabao Amerik• • • 

u.ınumısı· 
Tokyo (a.a)- Viıi hllkii

meti Hindiçioi valii umumi
sini geriye çığarmağa karar 
vermiıtir. 

oğlu Galibe kumu oynattı- •ı 
ğından bir deste iskambil geDIJ '-
kiğıdı bir yaıı t•htası ve 7 Oklant~ (a.•)...,.. 1 
buçuk lira ile birlikte suç kan kruvazlSri1

1
' 

fistli yakalanmışlardır. ı Atlanda relaıiftlt• 
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