
(Her gün çıkar 

- BULG 
DA Ki KARA ULUT 

tiy~~•ra (•.•)-Dün Hari- müteaddit defalar yapmış 
d, ekilttinde sa at 13 oldukları fikir teatilerinden 
liır- .•t•ğıdaki beyanname elde edilen nıcsud neticele· 
s,,~:~~ vekili Bay Şükrü ri müıahcdc etmiş oldulduı 
~ttk glu ile Bulgaristaaın cihetle; Türkiye Cumhuriye· 

0 
1111 •ra Elçisi Bay Kirof tiyla Bulgaristan kr lhğı 

;;A l'~n~a İtnza edilmiştir: arumdıı bozulmtz sulh ve 
~ Itri r ve Bulgar hükumet- samimi ve ebedi dostluk ca· 
J, '' i~·llıitekabil menfaatlcrı ri olacağını tesbit eden 
.,/ İtiQıı~ Dleınleket arasınd ki dostluk misaklarına sa-
1 oı,,,lt •e dostluğun tam dık olarak, yekdiğcrlerinin 
/ı '''d llıuhafaz.sı bakımla- emniyet ve masuniyetine 
fı •eçıa'". harici siyasetlerinin mütekabilen riayet netic!!· 
~-'•ual ttı · 'f d · · · d il kül 1 ~yın ve ı a e ıçın ıın e en m ş zaman ar- \ 

0 ~ıs~Aı~~İİİİİııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
jf 1\ VE AÇIK 
l··~ Bulgar hariciye 

'Irk-Bulgar nazırı diyorki: H;;~~~es:.:":!~~:: 
ıl dost) "' f da sulh ve sükunu temine \J.. l - u2u. il -·- \ yaramış olan bu itimatkir 

.~ lrtıue harb-a, sulhu ıTurk - Bul~a~ dostl_uk t' siyasete birbirine karşı de-
~ it b vam arzusiyle hidiselerin 

P
•·; •Orumak ı·ç·ın ha- egannamesının n_eşrın. 1 eşiğinde yeni bir fikir tca-

d bllh b ht tisinde bulunmağ karar 
o.ı' ~ır~nmıştır. en assa _a_ ıgarım . vermişler ve bı • memle-

• ~ l\1•b•ercilerle laııiltere 
ı~~ •ıaad, ;e Yunanistan ara· 
i Qıııh,, ~vıın eden en kanlı 
1 '•lk, e elerin bidiseleria 

fıtt1,. "1 Ufuklarına tehlikeli 
,. J ,. .. •• 

" ~flltelt tı~ ~aber veren bir 
/. ~'''"d gıbı aksettirdikleri 

' -' '1i\l y' .. liirk • Bulgar dost
f, •a-.,1 •rnıurlu bir havadan 

t,,i,h,r•rlık giineıli bir gün 
d~~ '.lıtıİfli ve sevincini basıl 
t• 'tat,,~~ . Tür.k~yed~, Bulga-

~ı,ı,,. . •ılerını, sıya1i me· , ıı,, .... b. 

Sofya (a. )-Bulgar ajan
sı bildiriyor : 

Türk-Bulgur anlaşması 
üzerine neıredilen beyanname 
dolayiıiyle hari.ciye nazırı B. 
Popof matbuata beyanatta 
buluaarak demiştir ki : 

"Türkiye ile Bulgaristan 
arasında dostane ve samimi 

memleket d b evvelce baı· 
ka devletlerle yaptıkları mü
teaddit taahhütleri bu an· 
laşma biç bir valut haleldar 
etmiyecektir. 

Almanlar her halde bu 
anlaşmayı mihv r için bir 
muvaff akiyet telikki ede
rek propagandaya koyul -
caklardır. 

Daha evvelden Türkiyey 
gelip dönen İngiliz nskeri 
Devamı 4 üncü sahifede 

ketlerle müte ddit t abhüd
leri haleld r olmamak üze
re, atideki müşabedclt r 
üzerinde mutabık k lmışlar

dır : 
1 - Türkiye ve Bulg -

ristan; her lilrlü tnarruzd n 
içtinabı, harici aiy setlerinin 
d ğişmez bir s sı olarak 
telakki ederler. 

2 - iki biikümet birbiri· 
ne k rşi en dostane niyet~ 
lerle müteh s is olup yeni 
büyük komşuluk miln sebet-

!:>abib, Neıriyat 
Amiri ve Bq 

ubarriri 
Si RI SANLI 

Senelik 7,5 Lira 
6 Aylık 4 ,, 

SAYISI (100) PARA 

-

Ierinde mütekabil itimadı 
muhafaza etmek ve daha 
ziyade inkişaf ettirmek az
mindedirler. 

3 - iki hükumet memle· 
ketleri ar sındaki ticari m6· 
badelelere, iktisadi bünye
lerHe uygun olan azami İn· 
kiş fı temin edecek vasıta

ları t harriye amade olduk· 
larını beyan ederler. 

4 - Hükümet, tarafeyn 
matbuatının yazılarında ye• 
-Devamı 4 üncü ıahilede-

~~~~~--~ 

AM !INGILIZ TAY
NA- Y ARELERI 
B - işgal altında bulunan 

A ı limanları bombaladı ----Vaşington (a.a.) - Bey z 
sarayda yapıl n toplantıda 

ziraat nnzırı da hn21r bulun· 
muştur. Zfraat nazırıoın bu 
toplantıda bulunması da in
giltereye verilecek yiyecek 

meselelerinin görüşüldüğü 

anlaşılmakt dır. 

Nazır biliibare bey n tta 
bulun rak demiştir ki: 

"Jngiltereye gönderilecek 
gıda m ddelerini nakledecek 
v pur meselesi mühimdir, 
Bu ciheti tetkik edi)·oruz. 

--m-

Londra ( a.a ) - Alman 
tayyareleri dün lngiltere 

üzerinne yaptıklan uçuılarda 

attıkları bombalardan cüz'i 

zarar olmuştur. lngiliz tay

yareleride işgal altında bu· 
lunan liman ve askeri üslere 
bombardıman etmiş ve mühim 

hasarlar yapmışlardır. 

Bu yiyecek meseleleri ve 

nakil işlerini yakında aaan 

meclisinde görüıecej'iz." 

; , '•ı . !' sulh ve sükun l a. tQa'lt:tai 1 ~ 11lde halletmeğe 
ı:.J. 811

" İçi' dı~ı devlettir. Bu· '?, 1111,,. 11 ır ki Türkiye ve 

~ 
Qıtk .••t•na dostluk göster
~ 1 ••tiy 1 r ~ \l ııt d en erde Türk ve 

bir aoktai nazar teatisinin 
buğün neşredilmesinden bil · 
hıssa çok bahtiyarım. Bu 
anlaşma TOrkiye ile Bulga· 
ristan ua11ndaki dostJuğu 
takviye dmiş ve dostlukla
rına 7eni bir delil teşkil 

etmiıtir. 
Londra (a.a)-Türkiye ile 

Bulgaristan arasında anlaş
ma dolayisi e neoredilea 
beyanname bilb11sa bir 
ademi tecavüz paktıdır. iki 

Türk Hava kurumu o y d. yaşına bastı 

Kara ve denizlerde kuvvetli olduğumuz kadar havalara da hakimiz 
•ilJ ••ıtıi~~let ve milletinin 

Y••etre . arzu ve esaılı 
ö,., '•ne aygırı düşecek 

aahifede 

~--------.....=~--------------------

Bütiln lınıiri hayret ve he· 
yecan f utJuası çalkalayacak 

•• 
Orümcek 

Adam 
adlı bu meralilı, esr rengiz 

ve fen b rik sı fılmini 
yakında 

Asri 
Si enıad 

görecek ve h~y,an 
lrnlacalurnız. 

' 

Türk göklerinin çelik ve yılmaz bekçileri 

T. Hava kurumu 16 ,u- 1 bulnrmyor. Memİeketin çok 1 olduiu kadar kııa za!°aad• 
batta on yedi yaşıba basmıı J ciddi bir ih\iyacının mümkUa 1 - Dnamı4 nca •aluled• -
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, 
O TORU ÖŞESİ_,._ --,=-

Bul ş cı h s al~-.a. .... 
dan ek 
humma 

bir •• ur 
v 
dn 

v 
rın ted v· 
Ölüm 14:21 gün arasında gelir. Kalp 

tinin alevlenmesi, böbrek mt h faz larının 
ddetli iltib bı gibi hast lıkl ırın karışm -
ndan hasta birdenbire ölebilir. Hast h
ın ağır şekillerinde, kıç et eri k ugren 
lur, akciğer ve boroları birli de levlenir, 
inirlerde rabatsızlıkl r görüliir, barnakl r
lan kan gelir ve barsaklsr delinir. 

Çok kere b şlangıcınd ı ara hummoyı 
anımak gilçtür. Hekimler a ldenm mol rı 
çin, pislik içinde ve k nd mikrop· r r· 
ar, k od Vidal u uliyle orıışhrma yap r· 

ar. 

Nasıl korum lı? - Haat lığın salgm z -
uanında şüpheli ve kirli au ıçmemeli, t • 
te zerzevat, l ta v pis yerlerden çıkn
-ılmış midye, istiribye yemem eli, sin kleri, 
~ireleri ve t btakurusunu öldürmeli ve 
.nikrop t şıy ul rı yarmalıdır. Bunları dü-
1ünmektense en iyi ve n kol yı şılan· 
aıaktır. 

Korunm k ve h !l!ly b km k yolu. -
Bulunabildiii k dar büyük bir od da h s· 
tayı yatırm lı; yatak odanın ortası kon
malı, güode birk ç kere od nın h v sı 
değişthilmeli, hast ya soğuk h va çarpma
masına dikk t etmelidir. Eğer bav soğuk
sa hastanın yat ğını bir bölme (par vana) 
ile soğuktan kurtarmalı ve odad teş yak
malı, fakat odamn sıcaklığı 16 dereceyi 
geçmemelidir. Perdeler, resim çerçeveled, 
halılar, oda eşy sı tekmil çıkarılm lı, od 
boş kal~alıdır. 

Odanın temizliği, toz kaldırmamak için, 
ıslak bir paç vr , yahut toz çekici bir let
le yapılmalıdır. 

Hast çok temiz tutulm lıdır. Hast nın 
pisliği ve sadiği içinde göıtaşı, kresiJ, sön
memiş kireç bulunan bir k ba konmalıdır. 
Hast nın yanın y lnız bakıcı} r girmeli 
ve oda içinde giyme ve çık rkeu o:i d 
bırakm k üzere ayn bir gömlek kullanm • 
lıdırlar. Haat nın od sında yiyecek ve içe
cek hiçbir şey olmamalı ve ellerini abun, 
yahut göztaşı ıle yıkam dan yemek yeme· 
melidir. H stay bak ular günde en nz iki 
aaat gezmeli ve b v almalıdır. 

Hastanın ğz.ı, 2ünde birk ç kere bori
ı eli veva y lDız iyice kaya tahp ıçine bir z 
naneruhu atılmış su ite yıkanmalı ve bir 
dit tozu ile dişleri fırç 1 omalıdır. Bu sa: 
yede ağzının fen kokması, lıur~ması zal-
tılır ve başka bir h st lığın k rışm sının 
da önü ebnır. 

Kumaı ve Mobilya Boyaları G idi 
TELEFON: ( 3.8 8 2J 

--lllll!D-

Cum ov sına tabi Göl
cükler k r} esin den Abdul-
1 h kızı Cevriye namında 
bir kadın ölüı ken bütün 
servetini teşkil eden beşi
birlik altıuının Kızılay ve
rilmesini v siyet etmiştir. 
Bu vasiyet yeri ıe getirilerek· 
ltın dün Kn ı!aya teslim 

edilmiştir. Bu hamiyetli v -
tandaşın ölüm nnınd Kızı
layı düşünmek suretiyle gös
terdiği yüksele hassasiyet 
büyük t kdirle k rşıl nmış· 

tır. 

--o--
ae 

e 
ece 

-

T lebe yurtlnrı yurd tali
m tn melerini aynen tatbik 
ctmedikl ri, tal belere gece 
geç v kitlere k d r sineme, 

tiyatro veyahut dışarıde otur
mal u a izin \erdikleri gö 
rülmüştür. 

Bu vaziyet, talebelerin 
sıhhi vaziyetleı ini bozm k
tadır. 

Ayni z m ndo yemeklerin 
tnm k lori verecek m bi· 
yette olm dığı şik"yetlcri 
mucip olm ktadır. 

Maal.'if vekilliği, bu gibi 
yurtforı esaslı surette teftiş
ten geçirmektedir. 

Yurt talebeleri, t limat· 
n meleri hükürnleri e göre, 
akşam en geç 22 ye kad r 
y tmış bulun c ki rdır. 

H LK H 

Bit yenikti nrpal rin ihr ç 
edilip edilmiyeceği sorul
muştnr. 

Ticaret Vekaleti t r fın
dar verilecek hususi müsa
ade ile buna imken olduğu 
anlaşılmakt dır. 

---o--
94 u rı 

On birinci lzmir enter
nasyonal fuarının ufişleri si
pariş edılmiştir. Eunl r tn
bedilerek hemen nsılacnk, 
ccGebi memleketlere ve ec· 
nebi memleketlerdeki sefa
ret ve konsoloslakl rımıza 
d gönde ileccktir. 

Fu r h zırhkl rı, mevcut 
proğr mıoa ğöre sistemli 
bir şekilde d vıın etmekte-
dir. · 

----o---
di e 

Bel~diye daimi encümeni 
düo öğleden sonr topl -
naralt muhtelif işleri tetkik 
eylemiş ve kararlar ittihaz 
tylemi şt r. 

--ı:ı::c- -

14,50 - 34 kuruşt n 315 
çuval üıum, 6,50-13 kuruş
tan 528 çuval incir, 29,50-30 
kuruştnn 185 ton susam 66 · 
72,50 kuruşt n 138 b ly 
pamuk satılmıştır. 

z 
At türk heykelinin bulundugu Cumhuriyet meydanındaki 

hoparlörüo ğzı denize doğru çevrilmiştir. Bunun biç ol
mazsa biraz yan olarak ·Kordon, Tıc ret lisesi ve Nikiih 
dairesi bahçesine çevriımesi h kkı ada al kadarlard n rica 
etmiş ik. Bir aç gündenb~.i yeniden bir çok mektuplar 
aldık' Bu ricamıu tekrar ederek halkımızın dileğinin }e-• 
rin g tirilmesini dileri. Zirn: 

HA SE 1 

i T a • 1 

KKI SESiDiR 

Telefon ı 
36-46 ı 

(73) Yaz n: Halil Zeki OsID:,. 

S n ofes • kimdir? 
ve mar·f tleri 

Hatte bunla rıu Alm ny da ki c sus teşki• 
litının yüksek şeflerinden istihs 1 edeme
dikleri emirleri ve mütaleaları dokt~rda11 
hyorlaedı. lata 

Yeni merkezin müfettişi sıf tile Lonko · ı, 
feski s hrale.rlİ ki tayyare . sker ve zabit.. ı. B 
lerile de münasebetleri tesie etmişti. oo· ~ic 
]ara yedirir, içirir, şişeler birbirini takiP kok 
ettikçe bu ku •naz c sus, bu zavallı asker td, 
ve z bitteri söyletir, ağızlarıd n pek sır 

r
ıet 

avlam ğn muyaffak olurdu. kt, 
Loukofeski pek cesur bir fedai idi. E•· ile 

rak ç lmak hususunda kendi de borular• 1 et 

girer, k s lara uaht r uydurur, çok kerr~ ., 
veaikia yerinde fotoğrafını alır bir şeyta~ ,'' kok 
Hüla n on yt rıy cak damları avlaın•I 

11 
ti. 

ve kandırm ğa erbaptır. Bu adamın casuf t6: 
olarak yar tıldığın hüküm verilse sezadır· N, 

Almanyaya Amerikad ki sanatkirlarılt de 
getirilmesi fikrini ort y koıan o olmuşt&J• 
Çünkü bu adnm ~merik n ~sr.~r.ının P ~ ~ ~v 
z yıf bir surette mud f a edıldıgıne vak .. 
idi. S natkirları Alm uy y gelınek1' •ık 
esrarın c nını da Alm nyay lmış idi. . 'it. 

Bfitün tahkikat dev m ederken Lonkof~1 
' Pıt 

Amerikayı terkedeli üç yıl olmuştu. : t· 
yıl evveline k dar yaptığını yapmış, fa~• f •t~6 
sevdiği bir k dınl ara ında bir ibtıli. t, 
neticesinde, kadının d Lonkofskinio yıP ~ııa 
tıklnrını bilmesi itibarile, Amerikayı ter1'' ~l 
mecbur kalmıştı. Faknt Amerika il~ .oı;: k 
c susluk alakasına nihayet vermemıştı. ko 
casus aşıkın en büyük emeli bir yolu~~ '"ı 
bulup sevdiği kadını Almanya ya gön.d~r ~i l ~ 
mek ve ondan orada intikam alm k ıdı \ 

bun da doktor" v sıta bırakmıştı. t'' 
S n o d Van er \fe ~~~ 

af erunlu~u ~ ~ 
bar•· iıt 

Vaktiyle ve nazi casuslarının en . ,ti ~il 
retli f aliyette bulundukları ve bu faahf IS' ~İtı 
rbrdıkları günlerde idı ki Vilhehn L" 111 ~i 

kofiski; o Lonkofiski ki bugün AlmaoY•
0 
f' ~t~ 

hava orduları nez retinde büyük bir r:Pe )o 

ki işg l etmektedir. · !O' lı . 
Kendi ine ihanet ettiği zeh hında b;

0
,, 

n n S cto de V nger nam kadından . ti· 
karak klcnany da ihtiyarı ik met etr:P':,· ~t 

Halbuki Santo hlikı az bozuk bir 

dındı. .,ıf' 1)( 
Lonkofiski ve onua c susları ile t• f'' ~h 

tığından evvel de ayli bubyanlı bir bJ ~tı 
geçirdi. it'' 

Oıı do tlaıı Divild Santo diye b 

ederlerdi. 1'' 
Bunun manası : "H fa~ m~şr~p . eloı~~ 

f kat t m miyle müst kıl bıt fıkrıo fe '' 
ve hakkiyle hay lperest bir meşrep,, 

mektir. 

ta 
• 

Van2er 
dir? ı d, 

1907 de Utm de doğmuş Stutg0
'0,_

b nger olan b basının ya!'ındı bDY 

idi . 

: Bu hafta Fransızc nözlü 2 filim birden ı 
ı Carol Lomb rd ve K y Fraoeis'n Garı Grant ile beraber: 
ı fevkalide b r tarzda yoıra tıkları. : • ı K ) K bk h krala Bach'ın Tania ı i • 8 SIZ r Fedor ve G zinodc P is revüsü: 

:
2 

C c • f Matineler: 2-5-8,15 Pa- ı 
ı - nımı çı ••• zar günü 12,30 d başlar ı 

$A 'r 1 1 llt ?.! W 
- Sonu var -



be 1 Yaba 
: nın 

• Yaun: 
1- : H ı .net 

F c. iJur.: 
Es . 

. ' iıte~~ kadından ı el yıkanır mı? Elini evde yı-
lıııi uzat · O gene kasana. diye ıöylendi. F kat 

loze ~llr ınca bü s fer Rüotü ona uzun uzun dil dö-
t•ıkıtıtık P~c~k ıondere· kerek tenekesini kaldırttı. 

ıçtnde kal- 1 Musluğun altında elini ş kır 
'd' 

• • 
1•iııe u şakır yık dı. 

9tlki g~·Daıı eli bi- Çeşmenin önünden ayral-
dokua 1 

. ve sanki dıktan sonra tekrar parmak-
b· uyoraıu h' . . 
ır Çtbukı ş ıssını larını kokluyor. 

'1!ıııı Qc .ukla. par- - Hay haspa bay. Ne 
ı k,ç a: ıle ıktı. müthiş koku kullanıyormuş. 
RGıtij .. Un ilerledik. H li elimi yıkadıg-ım bnlde 

e tıun b d i· 9'1tlki ş on a- parmaklarımın ucunda o 
.&.izıru bbeşesi k ima- baygın koku hissediliyor. 

0 Bit , lıçaldar açmı- Acaba bir yere girip eJimi 
~l•rın '' ~k aağ elinin sabunl mı yıkasam? 

l YUıii -
• llra •sabi ne gotü~- Oua ces ret vermek için: 

I 1,, •old başınt aag· - Canım, dedim, eve 
. ~· 81111: •n 18ia doiru gider gitmez senin parm k-

1 •cı td . larını koklıyacak değiller 
•o'-ı erıın, dedi sagw l "•sa ' ya. 
•da ııa... Hem o kadar yıkadın. Kal-

fltrıın 
~'tird· •rzuıunu ye- mışs bile artık bissedilme-

f• '-klıt111 un. S ğ elimin yecek derecede hafif bir 
' lıef• 1 ~oldadım. Bur- koku kalmııtır. r• t ıa bır k '-

re e•tt) . .otlu geldi. O başını dertli dertli iki 
d•· ' ' t6 elını sıkbiım t rafa sallıyor: 

~, ~~o~u.:eı kadının bay- - Ah kardeşim, diyordu, 
g 5o L tı. P•rmaklarıma sen bizim bayanın burnunun 
u "ın. ıt• N · ne kadar keskin oldugunu 
ıo d •sı)? d~d· tahmin edemezsin. Benim 

tıJ· thıeu· k 11 parmak· üzerimdeki yabancı kadın 
lı ı okuyor değil kokusunu metrelerce uıak-
ıf ~ ~9tt.. p tan hissedebilir... Hay kör 
Je '• Denıiu ek nefis bir olasıca o k dına da nere-

· ''k•tk itDç k dının den ra l dık bilmem ki ... 
ı. 1• '''· '

11 P•rmaklarım 5• • ~ Rüştü yolda bir yere da-
Oç 1•1e11 f ha uğrayıp sabunla ellerini 

1t k;~ e benim de iyice yıkam d n evine dön-

i(if t '6 tliıı medi .. 
p· 1 kok e bu baygın Hikmet Feridun Eı 1
k., ~ 11ldııı i Usunun sinmiş 

110 ~klrıı11tı :.eta telaş için-
sıı hıkk ıraı evvel kıı-

11 ~Otıf •tıda ban ver· 
uot· 'ıllttu ttaıısı taaıamile u
er , "' f\ .· 
i ~· t:ı tıtitb . •ca. ' dıyordu ben 

'• 
1
P le ' ı? ' Rid vıııta kokuları 

k'l l)lıtıı;trıe111 ... Neme li-e ; tti k dururrken ev-
' 'Yd,, Uşkulandırmanın 
• hayı,' k v,, ki?. Şimdi 
. tidtt okular saçarak 

•' ııt· •enı h ar ti ~il 1ttııp emen 11kı 
iye, ~i llt? "~~şlıyacak ... Bu 

0 " ı.. ~ Uıtn "-ınıin kokusu? 
• 0111 ~4 b .. "l ile baıın nasıl 

t' 'tt .. r D 
e y

0
' Oauıı i ~ha neler de 

"I k ttı.. Çı11 bu koku-
JıJ' !I 1 "'tl). 

0 , ' 111 Çaresine bak-
k0' N 
işti· ş·•aıl? 
,,,· ~ti 'llıdj .... "' "•d goruraün? 

~ •tını b'" . 
f ~Ol ''-t•a oylc söyliye· 

•~t ~L bi11, ''•Yın eski ka· 

Gagri tabii garadılışta 
çocuklar var mıdır? 

Londra t babeti ruhiye 
esstitüsü profesörleri, gayri 
bıbii yaradıhşt çocuk olma
yacağı iddiasındadırlar. 

Gayri tabii görünen ço
çukların bu halleri yaşadık
ları, içinde büyüdilkleri mu
hitin kendilezini idare ede
m miş olmcsınd mış. Ensti· 
tüye verilen 264 gayri tabii 
çocuk bir ene içinde nor
mal h le gelmişlerdir. 

---oı--

81 DAM 
ömrü bogunca ne ka

dar uemek ger ? 
Bir istatistik merııklısının •r 11,._ ısıtııQ d k' ~tı th . yanın a ı hesabına nazaran vasat de-

it•P -a o,,d, ~~eıı yokuşa recede iıtihası bulunan bir 
· ~GQ(illde d 11 çeşme, bu· adam yetmiş yaşına vardığı 

•' - t. llii te ~- 8•kalar var· sırada, h yatının başl ngı-
•f . Qıt lle"e • • d ld . • . ~1;,ı .' Ş •d,nı sını o u· cındanben beş tonluk yırmı 

JI '~i " t,,. ~ yaklaşarak: vagon muhteviyAh yiyecek 
" Yık .. e"e · ~'' 'Yly ı.ı çek de yemiş bulunmakt dir. Bu he-

t,ıı ltıe Ö1ı~rn! dedi. sapça kendi ikletinin 1700 
""'trı fit 12

.deki saka : defa fazlasını yiyor demek-
,,~~ tnıdiye ıuyu ile tir, 

Al •••• ~ t ........ Mı ........................... . 
1tıtıitj 1< 111 Rüya Kolonyası i 

olony . 
•sıyle meşhur eden ECZACI KEMAL ı 

" AKTAŞ'ın ıabeıerlerioden ı 

"'~.. HiLAL ECZANESi i ...................... (·~·· ............. . 

anın 

berberi" bir 
miras bıraktı 

Geçen oyın yirmisine doğru 
Nevyorkta P ul Rochester 
edında bir adem ölmüştür. 
San'ah berberlik idi. Ölü 
münden sonra oğullarına bir 
milyon dolar miras bır ktığı 
anlaşılmıştır. 

Paul Roch sterin berber· 
Jiği nev'ı şahsa münh sır bir 
berberlik idi. O, yalnız ölen· 
lere hizmet ederd;, Bir cena
ze kump oy sın mensuptu. 
Tuv let yaptığı ölü başına 

beş dolar alırdı. 
Günde v sati onbeş ölüye 

tuv let y ptığına göre 
bir güolü'· kaz ncı 75 doları 
buluyordu, 

Paul Rochester bu san'a
tın otuz yıl evvel başı mış 

ve bu sayede bu mu zzam 
par yı toplıyabilmiştir. 

Oğulları d berberdirler. 
F k t onlar ölüleri değil 
dirileri braş ekmektedir: 

--o---
H a o aaı 

Yapılan tetkiklere göre 
lsanın doğumundan .SOO e
ne evvel, lranlılar kırlongıç· 
ları hava postaıınd kullan
mışl r. Kuşl r, bütün devir
lerde uzak yerlere mektup· 
lan nakletmekte büyiik rol 
oynamışlardır. Kırla!ıgıçlar· 

dan soar hava mün k liib· 
nı güvercinler yapmıştır. Fa
kat hakiki ilk hav post • 
cıhğını 1870 yılında Gam· 
beta bir balonla y pmıştır. 

T yy re ile bava postacı
lığı ise 1919 yılında Fr nsa
da başl mıştır. ilk hava yo· 
lu, Pari • Uluz - Rab t ve 
P ris - Londra r sınd te· 
sis edilmiştir. Bund n sonra 
t yyare ile bava postacılığı 

daha ziyade y yılarak Fran· 
s ile Cezayir rasınd ve 
P risle diğer Avrupa mer-

kezleri arasında her gün y • 

pılmıştır. Fr nsadan onra 
diğer memleketlerde de h -
va postal rı t mmüm et
miştir. 

---o---
MI IRDA. 

c k 
icra VekiJleri Heyeti, 

Koordinasyon heyetinin yeni 
bir k r rı kabul etmişlir. Bu 
karar ile T opr k M ahsullerı 
Ofisi memleket ihtiyatı ola
rak un stokları vücuda ge
tirmeğe ve bunları fevkolide 
hallerin icabettiği şekil ve 
mahallerde muhafaza ve 
id re etmeğe memur edil
mektedir. 

---o--
SA UL 

Qtha-Ge ·ri e 
at eşy 1 

lst nbula 80 ton hGm 
k uçuk ile 5600 ton otomo· 
bil iç ve dış lastiği getiril
miştir. Ticaret vekôleti 
gerek k uçukl rı ve gerek 
otomobil ve kamyon l&stik
lerini alakalı firmalar ar -
sında ve ihtiyac göre tevzi 
etmek üzere hazırlıklar yap• 
maktadır. Keza yeniden ge
len bir miktar teoekenin de 
t kaim, tevzi ve s tışlannın 
mürak besi için h zırlıklar 
yapılm ktadır. 

--o--
VER 1 
UN AR 

-
D 

lbr c t resmi ihdas oluna
cağı, bazı vergi kanunları nd 
değişiklik yapıl c ğı y zıl 
mı sa da Maliye vek" Jeti 
nezdinde icr olun n t hki· 
k ta göre, her ene olduğ"' 
gibi bu sene de bütçe dola
yısiyle başlanılan tetkiklere 
dsvam edildiği ve elyevm 
hazırlık mahiyet dışınd ya
pılm sı ve tek rrür ettiril
miş hiç bir şey bulunmadığı 
ol şılmışbr. 

--o--
IRSIZLIK 

· Umuınh nede S&leym n 
oğlu arab cı Sultan Meh
met kızı F tmanın ile ma a 

üzeriude bulunan 2 torak ve 
4 paket sigar sını ç ldığın· 
dan y k lanmıştır. 

§ Kem.er 1148 sokakta 
Ahmet oğlu Ali muhtelif ta-

rihlerde Mehmet oğlu lbr • 
him, Memiş, Yusuf, Mehmet 

ve Alinin h r r, pantolon 
ve bir yorg nını ç ldığınd n 
yak 1 umıştır. 

--o--

İKEN, 

B ZI GOL _,_ ____ _ 
Şeb 1 güzeli 

Sefer ta ı kolunda, 
Düz Şehitlık yolu11da 
Sabah akşam görülen 
O Şehitlik güzeli; 

Giderkn f brikaya 
Biamez oto tr mv ya 
f kti adı pek sever 
O Şehitlik güzdi .. 

H y h t tmış demek 
Bilir; sevmek, sevilmek 

Mes'ut eder eşini 
O şehitlik güzeli .. 

Elleri n sırsa d . 
Her bir h li sırs da 
Ayrı güzelli taşır 

O Şehitlık güzeli .. 

Muntazam hayati var, 
Elinde san'atı vu 
Hem çalışkao,hem kibar 

O Şehitlik güzeli .. 

BA TMAZDIKEN 

F' müraka-
e om syonu 

Vilayet Hat mürakabe ko
misyonu bugüa saat 9,30 da 
mıntaka ticaret müdürlüğün
de toplanmıştır. 

lımir sicil ticaret memur· 
luğundaa: 

- Eli Beaveniıte • ticaret 
uc.vanile Izmirde Y tmiş çar
şısında ber nevi dahili tica
retle iştiga\ eden Eli Benve· 
nist~nin işbu ticaret unvanı 
tic re!: k nunu hükümlerine 
göre sicilin 2938 numarasına 
k yıt ve te cil edildiği ilin 
olunur. 593 

Kıymetli bir 
san'atkirı 

MUşterllerl her yerde 
.. arar ve bulur 

Büyük meharet ve müı· 

terilerine karşı gösterdiği 
nazikine mu meleleri ile 
herkesi memnun eden Av· 
rup terzilik mektepleıin· 
den diplomah terzi B. Ka
zım Şangüdcr terzihane1i 

Kemeraltında Meserret oteli 
karşısınd (67) numaralı da
ireye nakletmiıtir. 

işinden memnun kalan 
müşterilerinin onu yeni atel· 
yesinde de bulacakları mu
hakk ktır. 

Himagei hagvanat ce
miuetinin bir uardımı 

Mısırda bim yei h yvanat Ja P n ma 
uc z 

a I· r. Fa Işık • r 
cemiyeti Yun n ordusund -
ki katırların tedavisi için 
seyyar h staneler tertibine 
ve ilaç depoları açmağ k -
rar vermiştir. l ne topl om -
sına başlRumıştır. 

150 seyyar bast ne çıla 
caktır. Ayrıc katırlar için 
7000 sargı ve 200 örtü h -
ıırlanmıştır. 

"' ın gu 
Japonyada, imal th ne ve 

f brikalard ç lışın k dınla

lzmir Memleket baataneal 
Rontken mütehaa1ıaı 

Rontken ve Elektrik teda•lal 
y pılır. ikinci 8oy;er Sokak 
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tı alıyoruz rın v ati yevmiyeleri on S 
beş kuruşla yirmi kuruş r -
sındadır. Tevekkeli değil Ja· Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerle aabn ahyoruz. 
pon melluı dünya piy sasın
da diğerlerine rek bet ede
bil 11 ektedir. 

ADRES: Atatürk cadde•in
de 102 numarada 

Kolokoças kltaphane•I 



Radyo g zetesine göre 
Balkanlardaki vsziy t bütün 

düny cfk'"rı umumiyesini 
lakadar eden ehemmiyetli 

me.!ele olmakta devam edi
yor. Bu vaziyet iki kısımdır: 

Evvel"' - Yugoslavy baş
vekili ve h riciye nazırının 

Berştesg d n eeyah tine te
alluk ediyor. Yugoslavya 
g zetelerinin bu ziyaret et-
rafınd yazdıkl rı yazılar! 
Yugoıl v devlet ad mi rrnın 

sözleri müph mdir. Alm n 
devlet ad mi rile yapılan 

görilşmeler etrafında s rih 
malum t verilmemektedir. 

Rom ny d ki b zırlıkl r 
etr fınd iki riv yet v rdır: 

Birinci riv yet Almanların 
y pdıkl rı tcfsfrlerdir. Bun 
nazaran Alm nl rın Ingiltcre 
ile giriştikleri müc delede 
Rumen petrollerin ihtiyaç
ları v rdır. 

lngilizler bu petrolleri teh
dit etmektedirler. Gener 1 
Vevel ordusu se:best kal
dıktan sonr B lkanlard bir 
cephe ç rak petroJ!eri teh· 
ribe teşebbü edebilir. Ro· 
manyad Alm n skerlerinin 
t bşidi böyle bir tcş bbüse 
mani olmak içindir. 

ikinci riv yet: Alm n hn
zırhklarının cenuba doğru 
yapıl c k bir t zyik h reke
tini istihdaf ettiğidir. Bu 
h berde ısr r eden lngiliz
lerdir. 

TÜRK - BULGAR 
ANLAŞMASI 

ikinci kı ım Bulgaristana 
taalluk ediyor. Bugün yalmz 
Bulg r hükfımetile Tür iye 
Cümhuriyet hükumeti ra
sınd Ankarad yapılan gö
rüşmelerden sonra imza 
edilen bir anlaşm oın met
nini okum k. Bulg ristauın 
vaziyetini nlamağa kif yet 
eder. B lk n sulhunu tak
viye husa und her i i 
milletin samimi arzu unu bu 
beyanname göstermektedir. 

---o----
-Tür 

ost 
2'8 

v g • 
- Başt r fı 1 nci s hifede -

bir fıkir ve mn~udla ool ra 

y klaşm k h .. v j ve hlf} 
sın düşm mı:lidi kr. 

Türkiye bugün her z m n
d n feıl hat b h ıırl nmış, 
onua sükiinuau boırn k i tl
yecek her banği bir kuvvete 
k rşı t m minas yl il b 
lanmış ve bir iş retc b:ık r 
bir v ziyette bulunuyorsa bu
nun yegane ~ :nil ve saild 
Turk yurdunda ve onun em
niyet mınt .sında sulhu 
tehlikeye dıışmuş gö mcm k 
içindir. 

M 

Lizbon (a.e) - lspany ve 
Portekiıde şimdiye kad r 
misli görülmemiş fırtın 1 r 
olmuştur. Fırtına s tte80mil 
sür tle esmekt idi. Beş mil 
uzunluğund deniz dalga 
davarları görulmüş birtayynre 
ve 6 gemi batmıştır. 

Madrid ile Lizbon ve di-
ğer şehirler arasınd ki tel
gr f ve tel fon muhaberat 
ve mün kal t durmuştur. 

lsp ayada bir tr n fırbna
·d n devriler k 3 vagon nc-
hire düşmüştür. K zadan 25 
kişi ölmilş, 1 ?S kişi y r 1 n-
mıştır. Birço" şehirler h r p 
olmuş, kilise kuleleri, f brikn 
bac: ları devrilmiştir. 

Hükumet muv katen p t
rol kullaaılm sını mcnnet
mi tir. 

Porte izde 77 kişi ölmüş, 

yüzlerce kişi y r l nmış ve 
200"işik ybolmuştur. Görül n 
lftzum üzerine 1900 ınıfı 
silah altına ç ğmlmıştır. 

--o--
• 

• yo 
-81'ştaraf ı 1 nci sahifede
hey ti Türk-Bulgar müz • 
kerelerioden tamamen ha-
berdardır. 

Türkiye -Bulgaristan an-
Jaşması Türkiyenin Ingiltere 
ile olan b ğ ılık vaziyeti hiç 
bir sllr tlc değiştirmiy cektir. 

ez TürlıiJ enin Yun ni&t • 
na ol n do'ıtluğunu da hiç 
bir vakit h leld r etmiyece ·
tir. 

Sofy ( .G ) - lngiltere 
büyük lçiıd Bulgar gazete-
1 rine bcyaırntt bulunar k 
demiştir ki: 

"lngiltere~in siya eti, Bul
g ristanın bitaraflığı ve bu-
bi Bul~ r t pr klcrıo ir • 
r yet etmeme idir. 

E2" r Bulgarist n bit ref
lığı kayip ve harp Bulgar 
topr klarına i tikol der e 
v zivet deği ebilir. Sofy dan 
içiliğin gidip gitmeme i 

Alm nyctnın hattı hareketine 
bağlıdır. Eğer Bulg rist o 
bit r fhğmı aybeder e bu· 

UD mesul ve müsebbibi Al
m ny olacaktır." 

ı iş ? 
Loradr ( a)-Sal hiyetii 

iugiliz m hfil eri bugli bal
k n vzıiyt ti i tetkık eder
ken çe ınge di:iv.ta ıyorlar. 

Hitl rin Yugosl vyaya tek
lifi i h l d ki bab _rler 

b 

vlctl rini 
tat ı s itr 'yete mecbur 
etm ği ı tıh af tm. kt dır. 

Mamafih u u ul b kleoen 
ıa A ru !flY • 

leriyc sürmek
dec~ği manası 

Atina - Londr radyo u 
8,15 Yun n başkumand n· 
lığı ın resmi tebliği: 
Kıtaatımız hficümlanna mu

v ff ıyetle devam etmekte
dir. Yenidcnlt ly nlardan330 
kad r esir 6subay ve mühim 
mi.ktnrda h rp m lzemesi t 
Idık. Düşmanın merkez 
cepheıiod 2000 metre yük- · 
seklibteki tepelerde bulunan 
müstahkem mevkileri kiimi 
len z ptedilerek pü kürlül· 
müştür. 

Vcışiogtou ( .n) - Ay n 
meclisi kiral m ve ödüuç 
verme k nua proje inin mü· 
zakeresinc başlanmıştır. 
Azadarı 8 rklev söz al rak 

demiştir ki: 
"Bugünkü b rp Alm ny -

n ekonomik, dini, siyasi 
ve entellekrüel bir tcb klıüm 
tesisine teşebbüs için ynp· 
tığı bir mücadcl dir. Fatihi 
durdurm k için bir tek usul 
vardır. Bu uısul de onu m ğ
lüp etmektir. 

--o-- Eğer Amerika birleşik dev
letleri Hitleri Avrupad mağ
lup etmek için logiltereye 

a yardım etmezse bir gün ya 
• onun önünde boyun eğmek 

ga 

rı 

ı tır. 

• wey .. but onu bizz t kendi 
memleketimizde mağllp et
mek mecburiyetinde kalaca
ğız.,, 

Baştarafı 1 inci sahifede 

niden müşahedesi, i,. bu be
yannamenin mevı.uunu teş· 

hil eden dostluk ve müte
k bil itimaddan mülhem 
ol ceğını iımit etmek ister
ler. 

nkar d 17 Şub t 1941 
t rihinde iki nüsha ol rck 
tanzim edilmiştir. 

* ... ol' 

Türk-Bulgar müşterek be-
yannamesinin imzasını mü· 
te kip H riciye vekili bay 
Şükrü S racoğlu, Anadolu 
Aj nsına şu beyanatta bu
lunmuşlardır: 

- Bazı zam olar; küçük • 
s bepler büyük i ler ve iyi
likler yar tmıştır. Bu gDn 
imzol dığımıı: mütcv zi e er
de, Bal anlarda yeni k rı

şıklıklara belki de mani ol -
c ktır. 

Bulgar s firi bay Kirof 
d şunları öylemiştir: 

-Hükumetim namına Bul
g ristan ve Türkiye ar sın
daki mütekabil itim d ve 
do tluğun bir delili ol bu 
bey nn meyi imz tti· 
ğimden dolayı şahaeo pek 
bahtiyarım. 

Hericiye vek leti umu~i 
·katibi bay Menemeacioğfu 

da beyaou .. weyi (Yakıcı bir 
yımgı hava ı rasınd esen 
brafıf ve serin bir ı üzgfir) 
kelimeleriyle t vsif etmiş

tir. 

V şington, ( P., ) - Bay 
Ruzvelt ş hsi mümt. s li 
Hopl.dnsin ıle Beyaz s ayd 
sabahıu ikisiae k dar go üş 
müşl rdir. 

Bil h re öı 1 n 8. Lee, 
hükumet teşekküllerinin elin
de bulunan bilcümle çiftlik 
m bsulü fazlasının sntılması, 
mühad le o1uaması, kir 1 o
ması, borç verilmesi vey but 
her hangi diğer bir tarzd 
t sarruf edilmesi için rei e 
sal'"hiyet itası h kkında bir 
tadil teklifinde bulunmuştur. 

Cümhuriyetçi p rti i lideri 
muavini B. Austin şu sözleri 
cıöylemiştir: 

"Bu kanun projesi bütün 
dünya k rşısında şunu bil
diriyor ki biz Hıtlere hiç 
itim t etmiyoruz. Onun es -
ret rejımine muhalifiz. Ve 
binnctice Amerika birleşik 
devletleri Hitlerin sulh şart
larını dikte edecek kuvvette 
olduğu miiddetçc yapılac k 
bir ulb mu hedesine muha
liftir.,, 

....... -o---
Tü k a 
17 gaşına 

romu 
a tı 

-Baştarafı 1 inci sahifede
karşıl nm ıı gayesile kuru· 
lan bu halk mütsseaesinin 
bugiine ad r elde ettiği 
muvaff akiy tler milletin h -
vacıhğa k rşı ol~n alah sını 
ve yort evgimiıi göstermek 
bakımınd n göğüı kabartan 
bir değere yükıelmiştır. 

Hav Kurumu bugün mo-
tö lu tayyarecılık, planörcü
lük ve parcşütçülük sah J • 
rnıdeld mcs i i için elli ka
dar motö. lü tayy r , yüzler· 
ce par şüt, iki yuzden f z-
1 plBnöre, lnöoü, Etlik,Eti-
mesğutd muteaddıt t yy 
r lı ngarlarıo , modern bir 
t yyare ve p' c.ör hbrik ı 

on Ets nesğutt pilot mek· 
tehi ola ak b zırlanmış bfi 
yü mue sc: lerc malik bu 
luo aHt ; H va kurumu un 
dığer L" 1 rıh: b'rlikt bu 
m ıı.cwc t e h :sislc. ı ç m l 
yon lirayı gcç .. o bir luym .. t 
arz tmektedir. 

İKDAM: 

aponga da h 
karışacak nıd 

ABiDiN DAVER: 

J pony nıo ihtiraslatl 
olduğu için, düşnııll 
o nisbette f ıl dır, J• 
bu kadar düşmaol•. 
çık mıyac ğı için, 11

, 

harbe girmekten 
Uz · şark kuvvet ç 
Avrup daki müttefi 
y rdım m ks dını g 
tedir. 

e 
An araga 

--
Ist nbul, (Hususi) ~ 

rad butuu n Adliye·~ 
8. Fethi Okyar tetk~ 
dev m etmektedir. 
y rın Ank ray d6 

muhtemeldir. a• 
Adliye Vekili bug 

zetecilere şunl rı öyle 
- Meşhut cürümlet 

kem lerinden iyi r•• 
alm ktayız. Cürmü ı1' 
nöbetçi m hkemesiaiO 
dah geç vakte kadar 
m sını düşünüyoruz. 

it k nunlard d bası 
lit yapılac ktır. 

K bire, (a.a) - Oıt~~ 
lngiliz umumi kararı 
tebliği: 

Libyad ve Eritrede 
yet değişmemi tir. 1 

H beşistan Kormu1'~ 
Şub tt düşaıcıile, , 
Sudan ve Kenya toP' 

rında rtık esi~ler _rı1~1 
olm k üzere bıç bır 
kalmamıştir. . 

1 
Gondara doğru h•' 

miz tekr r b şlaıuıştar· 
dolf gölüniln harp 1111' 1 
snıd kıtalarımız aüfu• 
dev m etmektedirler· 

lta]yan Som tiıiod:. J 
m n kuvvetleri şiıo 1

1 
nehri hattın kad8 '1'i* 
müşlerdir. Bu rad ,ıı 
yunu zaptı sır sınd• . 

d•• b e(I top ve ıger er P 
1 m .. lzemesi ta nif edı 

ve sayılw ·t dır. 


