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·ıterenin as
ri ve siyasi 

1

1 
aaliyetleri ---•ıilterenia Libyada Ye 
Yanan ordularına yar-
ıareti ile de Arnavut· 

a İtalyanlara bir yıldı ım 
i ile en mtlthit darbe· 
varmaja karar Yerdiği, 

anın kapı i)nl veya &vi 
bir havmu uyılan Adri 
k denisiade de en lti
a bup malzemeıi ve 

a maddeleri ile ~ dolu 
Jan vapurlarını batırma· 
•e italyaa doaaamasıaı 
aldırmamap, kımıldan
ia haılamaıı ile aala· 

aldadır. 
&mal ki lagilb erklnı 
Jelİ, italyaaıa Alman

bir aıkert yardım 
•tı•aftaf de dik· 

... ,... alank italyaa 

in eiliz Orta • Arnavutlukta 
Şark kararıri- Yananlılar 
hının tebliği durmadan 
Kahire (A.A) - Octaıark 

kumand alığı umum karaı
gibındaıı: 

Hava fıfolarımız Bardiye 
ve derneye çok tiddetli hü· 
camlar yaparak bombardı
man etmiılerdir. Deroede 
k~ılalar, polis karakolları, 
askeri otomobiller ıarajları 
bombalaamıt ve ı.levler için· 
de bırakıfmııtır. Dlrt düt· 
man tayyaresi dlltlrlllmlı
tür. 

Kahire (AlA) - Dlfmaa 
tayyareleri Maltaya bilcam 
yapmıılaraa da haıarat yok
tur. Bir dlımaa tay1areıl 

diltlirlllm&ftlr. 

ilerliyorlar 
--o--

Atiaa (A.A)-Yunaa or

dusu havama bafıf ••rette 
iyileımeıindea istifade ede· 
rek Arnavutluk cepbuhala 
mubtehf aoktalarıacha daha 
serbestçe ı.rewtta bal ... 
muıtuL 

Yaaaa ilerleyiıi dla cew· 
benin buı b6lpl.,.._ 
derin olmuf ve Jni hnlll 
kilere yol bull'la ... tır. 

lllltllliltla iflai biri• ev
Wtlrmek içla hir ,.Jclı· 
taarblaf ltir kat daha 

BiR lNGILIZ ZIRHLISI 

Kahire ( A.A ) - laıili• 
tayyareleri AYloayacla kııla
larla petrol depolan lseriae 
bomba atmiı ve iDfilik ve 
yanıaalar çıkarılmııbr. 

Kahire (A.A)-8• •kRW 
buraya •el•• uWlen ... 
re Bardi,. et~ faali. 
yette bula••• JıiıWa mo· 
tirli cldtamlan taklllaea 
24 kilometre aa..ıatu!la 
bir kavlı halinde Uma••• 
etrafını k81atan ital,aa •I · 
dafaaılDID barid mallitla • 
dotru ilerlemektedir. 

enlttmd llıumaaa 
iı Waaayor. 

7lk .......,.-.., •·' 
ita aıkerl hlla• •• 

terle dltm•maı yere 
p çalıfırkea Lord 
akı gibi iaıiUı politi
•• diplomaailiaia ea 
k ye ea HllbiJ&tlİ bir 
aı da Amerika hlk8 · 
•••dinde bl1lk elçi 

ıladermejii karar 
~dde de ai1ui aabadı1 

taı,ık bir diplomatik 
deleJ• atılmıı bulana• 

lhmtaı tahliyetlere pek 
miyet .,. kıymet ure• 
cliia1ada Lord Hali

OJll&Jacıtı mllbim 
laerkea takdir edebi-

Loadra (A.A)-Sabillma
R'llua aermlerİll• measap 
Rnreıerimi& Berlia • Uslo 

1ola lurid• bombalar 
_._,ar ... •••lryolua• ......... 

w. INGILIZ.· 
Donanmasllll• 

Mühim Bir 
Mu vaff akiyeti 

-o 
Loadra (A.A) - lrgiliz 

amiralhtının tebliği : 

Akdeni• donanmasının 
•tar v• ha-fif clzltamlan 
ltal1anın Araavutlakla olan 
balart D111v-la hatlarını 
zorlamak lzere Adriyahk 
denizinde bazı hareketlerde 
buluamuflardır. 

• 

Akdeniz donanması bat· 
kumandanlıtanıa bildirdiğiae 
16re 18 birinci Klnaa ge
cesi amiral PrUram Vippe· 
ria kumandası altında bala· 
nan krovea.lr ve toı bito 
muhripleriadea mlrekkep 
hir kaYYet Adriyatıjıa Bari 
ve Draç limaalanaa kadar 
olan kıımı tamamiyle tara• 
auıtır. 

Hiç bir dilımaa gemıııne 
t-diif edilmemiştir, Ayni 
gece. urfıada bizzat bııka
maaclan tarafından idare 
edile• zırblılarclaa mllrekkep 
Aiier bir kunet Taranto 
botızıDı ıeçerek cenubi 
Araavatlaktaki italyan ka'f
vetleri içia ea bayati bir 
iaıe Hm~m olan AYlonyaJI 
aoa derece ağır bir bombar
dıaıan altına lmııtır. Ytlk· 
ıek lnfillkli ıllllelerden loo 
ton kadar ablmııtır. Blt&a 
bu hneklt unaııada dit· 
maaıa ldı bir makaYı•ıti-
•• tuad.,. MU.••iftlr • 

Lord Halifaks 
A.mA~llrA ı..:;_ 

yük elçisi 
oluyor 

il. LORD HALIFAKS 
Londra (A.A)-Londrada 

iyi haber alan mahafillerde 
ingiltereain Vaşiagton bl
ylk elçiliği için hale• ciddi 
••rette iımi ıeçea zat Lort 
Halifakıbr. 

Eter 1.ord HaUfakı, Va· 
ılnrton blylk elçOiii vaıi
feeai kabal edene bittabi 
bbiaede bazı detlıiklıkler 
ler olacak ye RJ Loid Cor
caa de.vlet nazın aafatiyle 
harp kabineıiae ıirmeai si· 
yaıl mahfillerde fazla ıiirp· 
riıle karıdanmıyacaktı . 

Royterin ele- Hariciye 
y•a."lllk ...,. ... ı.- wu.-ıaı-a • .-...... -
biri bildiriyor da yapılan 

değitiklikler 
Loadra (A.A)- Royteria y eai ilıclu ola- 11 .... 

denizdlik mababiri bildiri· koaaoloılajııaa merkaaa 
yor: 

lngiliz harp ıemileriaia 
Adriyatik deaiziae girmekle 
ltalyaya yeai ve kU'fvetli 
bir darbe iadirilmiı demek· 
tir. Arbk lngiliz doama11ma 
Adriyatik denizinde ge· 
zmeıi ltalyai ile Arnavut
luk ara11ada Dakli1atı kea· 
mit bulunmaktadır. 

Adri1atik deaiziade ltal
yan cleaiz clb'itamlana bir 
kıımı balaadaiu halele ban
lar meydana çıkmak cua
retini bile ılıt~emitler• 
dlr. Akdeniz filoıu baıka· 
maadaaı Avloayayı ıiddetU 
bir bombardıman etmipir. 
Arbk Adriyatik deaizi la-

. giliz cloaaomaaıaa açılımı 

bulunmaktadır. Bari Ota~ 
lfmaaıaa 165 kilometre me• 
•fededir. 

lnıiliz clonaama11, Maıo
liniaia birçok defalar ıiril· 
mez deaiz dediil hu denizde 
bt,kaç bia mil dahilinde bir 
tarama yapmıılarclır. 

bay Aaaf Ghealr, mmYla 
koanloalaia• merkesd• 
Rifat Alb•l'8t· açalı .. .._ 
Şam kouoloalata•• m•r· 
kezde• f ,kret Şefik Oaclo
gaacı, Viyana kalOlollap 
muavin kouoloı AWarra•· 
ma• aaı., merkue .... 
ımrak 1eria• baplar ola
rak merkadea Galib. 111• 
barek Eldem derecelerile 
nakil ve ta1I• olum...,. 
dır. 

Örfi idare 
~omatanı 

_.,_ 

Aakara (Haıuıt) - Jaa• 
darma geael komlllaaa n 
lrft idare komutam paeral 
Ali Rııa Artukal ıelarimls· 
ele bir mlddet dan ... 
cakbr. Geural M • .,,,,. 
içinde jaa.._. am• ko
mutanhiı• alt .............. 
olacakbr. 

Hollanda prensi 

Kadın - Haydı, hi· 
ze iyi bir yer bam
layıaıı. 

Erkek - Oç kiti· 
lik mi? Vaıingtoa (A.A)- Beyaz 

ıarayıa misafiri olan Hol
laacla preaıi din V aıinı
toadaa Nıvyorka hareket 
•t•iftir. 

~cak - A••
iki kiplik yeM otu
nna be• ralaataas 
....... ..... i'1D 
dlrt kitllik olaa 
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Müzwin broıışitler YONLARININ liye vekileti
F AALIYETI Bin bir emri ---ıııııınuıııııı---

M l:ım İll bronfitlerden her ne pahasıaa 
ol•rsa olıun çekinmeliyiz, ~azı kimseler 
batta daha ıen~ deneceğ bir yaıta sık sık 
lkılrmektedirler. 

Bol bol siıara İJerler. Son ·a blylk bir 
ıeref Ye meziyetmiş ıibi 5ab lı aktam her 
1erde Ye ller zaman öksürür dururlar. Za
••n zaman balıam da çıkarırlar. Şlphe
siı h• ikstiriklerde siruannı yani nikoti
ain çek tesiri 9ard11. 

Bazı kimselere sigara hiç iyi gelmiyor. 
Hele genç kadınlar görüyoru! ki sırf gö· 
reaek ve modaya kurban ola. ak ıiıaraya 
alıımaktadırlar, bir iki sigara içince der
hal çarpıntı başlıyor. 

Kendilerine fenalık geldiği halde sigara 
tekliflerini redde cesaret edt rniyorlar. Si
gara içmek şeref değildir. Bunu açıkca 
a6ylemek lizımdır. 

TlitDnGn uzviyete hiç bir faydası yok
tur. 

Zararlara çoktur. Şüphesiz birçok defa 
tlltlia6n sararları izam edilmi ı kalbde ve 
ciierde ve damarlarda görülun hastalıkla· 
na yeglne ıebebi tütündür, ıieailmişti. Bu 
mt!ıddea doğru değildir, Tüttiıı sadece te· 
aeffh borularını tahrif eder ve kalb ve 
damarlarda bir bastahk Yarsl! onu arttı· 
rır. 

Haıtalıj'ın ilcrlemeıine seb~p olar. Bu 
sebeple tali olarak zararlar husule getirir. 
Mamafih bazı vakMyid., mese.i göz sinirini 
kurutarak körlüğe de sebep olabiJir, 

Yabancı döviizlerin 
vasati çek fiyatları 
lkincikiaun 1941 ayı içind ! nazarı iti

bare alınacak yabancı döviz·erin vasati 
çey fiyatları tesbıt edilmiştir. Buna göre 
sterlin 523,75 kuruı, dolar 13214.875 liret 
651.46 lniçre frangı 2973.75, drahmi99.75 
levn 162.25, İsveç krunu 3101. pezeta 
1319.50, pengü 2'52.25, ley 62.58 dinar 
317.50, yen 3112.75, fıalandiya markı 
268.50 rubi 39.2250 kuruştur. 

FAYDALI BiLGiLER 

iLERLiYOR 
--o--

icra Vekiller heyeti tara· 
fındaıa tanip olunan bir 
tali•atname ile araziais bal· 
kı•ıza teprak teni olu•a
caktı. 

Maliye vekaleti ile tapu 
ve katlastre ur.Bum müdir· 

lükleıi tarafuıdan yurdun 

multtelif yerl-.!rinde teyzii 
arazi komisyonları teşkil 

edilmiıti. 

Bunlardan Aokara kCSyle

rinde çalışan bir ve iki nu· 
maralı tevzii arazi komis-

yonlarından alı nan raporlara 

nazaran öoüm üzdeki yaz 

devresinde komisyonların 
faaliyetlerini daha verimli 

bir ıekle sokabilmek için 
Maliye vekileti millt emlik 

idaresiyle tapu ve kadas ro 
umum mlldOrltiğil nasında 

temaslar yapılmaktadır. Vi
layetlerdeki komisyoolar1n 

faaliyetlerinden bugüne ka· 
dar alınan neticelere 16re 

çahşmalardan hazine ve 
halk ifin büyük iıtifadeler 

temin edi eceği imit edil
mektedir. 

Komisyoolarıo faaliyet ne-

ticesinin birkaç misli arttı

rılabilmesi maksadiyle mü
bayaası lüzumlu görülen 

fenni aletlerin dııardan cel· 
bi için Maliye vekiletl ile 

Ticaret vekaleti ara11nda 
görüşmeler yapılmaktadır. 

---fJ--

Asker aileleri~t r pılaeak 
yardım laakkıocla taYzihaa 
Dalailiye Yekiletiaclen Yili
yete bir emir r•lmiıtir. 

B•nda laazer v• ıeferde 
45 ıiindea ziyatle ml4detle 
askerde bula anlarda• yiye
eek Ye saire ilatiyaçları lte
denberi kendileri tarafında• 
tedarik edilen ve başka mu
ayenet edecek kimseleri ve 
ayrıca mahalline göte iaare 
ve ihtiyaçlarını temin ede
cek servet ve gelirleri bu
lunmadığı anlaşılanlara a•ker 
mükellefiyeti kanunu muci
bince usul, furug, zevce, 
erk.ek ve kız kardeılerine 
askere ğittikleri günden ter
hisleri tarihine kadar yar
dım edilecektir. 

---· · ... 
BORSA 
HABERLERi 
12.50 - 29 kuruı arasında 

.1733 çuval üzüm, 12 kur•ı
tan 1' çuval mercümek, 20· 
22 kuruş arasında 165 çuval 
susam, 53,50-54 kuruş ara
sında 22 balya pamuk, 31,73-
44,50 kwuş arasında 382,000 
kilo zeyti nyayı ntılmıştır. 

-~--

inhisarlar teş
kilat ve memu

rin kanun 
• • 

proıesı 
Büyük Millet Meclisi büd

ce encümeni gümrük ve in
hisarlar vekili B. Raif Ka-Dr. Fahri Iıık 

- Jzmir Memleket hastanesi radeniziıı buz:uıiyle dün top· 
Rontken mütehatsııı lanmıı, inhisarlar umum mü· 

Yağlı boya üzerınde
kı parmak izi ~ri 

Rontken ve Elektrik tedavisi dürlüğünün teıkilit ve me• 
yapılır. lkinCi Beyler Sokak murin kanun projesini mü• 

29 No. TELEFON 2542 zakeı e etıniştir. , ..................... ~ ............. ~, 
i!!LHAMAA Sinemasındaf Beyaz yağlı boya kapıların üzerindeki 

parmak izlerioi temizlemek içia sodalı su 
yahut sabunlu su kullanılırsa bu su leke
lerle beraber yağh boyayı da kısoıen çık~
rır. Bir patatesi ortadan k serek lekelerin 
lzerine sürmeli sonra temiz bir bezle sil
meli Lekeler tamamen çıkar, boyalara ka
tiyyeo bir ıey olmaz. 

ı. 

Kumıı ve Mobilya Boyaları Geldi 
(T elefou 3882) 

ı Bugüa matinelerden ıtibaren ı 
:Donyayı ateşu verip milyonlarca insan kanı akmasına se- ı 
ı bep olan büyük harbin menıeini, içyüzlinü b&tü:n çıplak-: 
ı lığı ile takdinı eden Muazzam Fransız Filmi ' 

iSAL T ANAT KURBANLARlf 
ı Yaratanlar -Edvige Feuillere Jobo Lodga ı 
ı Foks jurnalda en son ve mühim haıberler.. ı ' ı Seanslar: her gUn 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da başlar ı 
ıcumartegi ve pazar günleri 11,30 ve 1.30da başlar. ı 
:Dikkat: Haftaıun her gth1unde ilk seanslar ucuz halk ı 
ı matinf:teridı,.,. ı 
ı Fıatlcri M nıt vı i 20, Balkon 25, ~oltak 30 kuruştur, ı 
~:.~~~~~·~~ ...... ~~~~~·-~~~~ ~~~ 'Ql- •• ,,._, • • .... 

.... 9•~"'" ~•• ,,...,. "•'-+<t .. +. ..-.... ..,..,...,.,...0•• .... ••v• .. 
~Tayy re Sinemasında TEL: 3646f 
: BU HAFTA ı 
ı T6rkçe Sl>alü ı 

f İS flKLi4L KAHRAR4ANI i 
ıKahramaı.hk - Cengaveılık ve vata p ~rverliğ D parlak ve ı 
ı canh bir timnli olan ŞQb"'ser ı 
ı Ayrıca: Karıncalı Dolap ''Gülün~lü komik,, ı 
lY•kınşark (fngiJiz.ftaJyan) barbına ait son 3 no.Ju haberler: 
ı Matineler: 3-5-7-Ye 9,15te ı 

ı •umart•si ve Pazar ılnleri 1 de ili•• .. aaıı ı ................ . ...................................... .. 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMEAIKAD----

1 
(2') Y asaa: Halil Ieki O 

Esrarenıi• seyabatı 

Doktor lriebl 11111 ıatırıı 

ıaoa ıımanua uııındı ____ .. ___ _ 
Büyftk şef ve parti sizden me•auadat· 

Ümit ederim ki bundan sonra d• 

parlak taçlarla t~tevvuç edecektir. 
Dedikten sonra doktora yer g6sterdi 

devam etti: 

- Blit6n bunları vatanpen · rlik du 
sile yı.pıuız ys pını:ı, demiyorum. 

Banan altı tabit mallmdur. Si•den 
yeceğimis yardımlara makabil size Ba 
rada glıel lıtir ıato hediye edilecektir. 

Ayni zamanda ıiı:e biı alman tay 
zabiti rltbesini Ye tahsisatını da t• 
ediyoruz. Bu tahsisat terekküm ed 
ıerek g6rctereccğimiz lüzum üzerine •• 
1.in bizzat hissedecıjiaiz ihtiyaç iz• 
artık almanyada daimi kalmak için ı 
ğini.ı zaman buada emrinize imade 
sermaye ile ile karıılaımıı olacaluıall· 

Doktor bütün bunları teredditslı k• 
ederken gizleri de taı gG.ıl&kleriain altı 
da pırıl p1r1l p11rlıyorlardı. 

Uzan uzadıya teıekküre ve miaaett 
ğa dair siz söylemek istedi fakat ı• · 
cinden hazırladığı bu ctimıeleri anutt•· 

Yalnız ıunu diye bildi: 

- Size sunulmak iizere bir arızam 

Bu söz iizerine kendisine refakat ı 
fon Bonin ile Meıızet bu bu ce1arett•• 
liı gösterdi. 

Fakat doktor söze devamla onların 
dabaleıine meydan vermedi: 

- Gyesende bir miilk var hoıuma ıil 
yor. 

Bu m11k ise Berlinli bir yahudinia tJI 
lıdır. ihtimal ufak bir taıyik •.• 

Albay s6ze karııarak: 

- Anlaşıldı. anlatıldı. 

Sizin partiye yapmıı olduklarınıza k,d 
her ıey m&mkün. 

Diyerek bahai kapadı. 

O g&n, doktor gribel, mis KateriD f" 
.raeklerini miınfir oldukları otelde yedil"' 

~ 

Ferdası günü Bonin ve Menzel hazır 
dukları halde Eden otelinin bab9eıi• 
koıluk ziyafetinde balu11dalar. 

Bu iki casuı güzel it.terine abayı -" 
mıılardı. 

Ondan ııe gözlerini ve ne de kulakl 
ıu ayıramıyorlardı. 

LAf olsun diye boyna k11a bitap ede•'~ 
S .. 1 v . . t••" - iı, r ray ayiu aıını\ona ııt ı 

mi? 

Diye lakaydarne bir sual sordu. 

Kateriu ta cevabı verdi: 

- Eıvet, çok kere. 

- Öyle ise orada çok kimseler t•,ıl' 
11nız. 

- Oh .... Pek çok. 

-Denıaınr,... 
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l Sizin Türkanda ayrılmanız
da bir tesadüf eseri olmak-

1 

la beraber belki hayırlı ı 
----•<1-----

Ayşe teyze blylldlr• ya· 
luşır bir tavarla: 

- Göriyorauouz ya ujfol'.'11, 
tledi, iıııaular tesadüf rüzgi 

rının elinde bir kuru yaprak 
ıibidirlcr. Bu rOıgir eaları 

istediği yere ataı. Benim B. 
Alımetle evlenmem bir te.sa.· 
diif Heri oldu. 

dolu klşeleri de, kellarımnı 

arasını. aldıiım biricik sev

ı-ilim hmetin, dad•kları ua
sıadau sızan ılık nefesi ele 
,ektiii bütün elem ve ızh· 
rabı et'ittim. 

,. 
Sizin Tiirkindan ayrılma

nız da bir teHdüf eseri ol
lnakla beraber belki bayırlı
dar. 

Bugün kahı v .. lidcm Ayşe 
teyze, kain pederim 8. Pıb
met, zevc~m ismet ve emek
tar Aslan dayı birlikte 1 tan-

- !ğer bay Ahmet va
dını tutarlarsa cidden bayırlı 
olacak. 

-Bnuı:ıo için ben de ny
rıu ıGı veriyorum. Kızını 

lımetia ıiı:i sevdiğine emin 
olabilirsiniz. O arkadaıı '1 iir· 

kının vefasız oldui11nu bil
tliii itin ıiai onuolabaı bata 

bırrktı. Şimdı artık her ka
dının sevgisi bir olmadığmı 

· lDlamıısıaıadır. Bunau için 
l"aımı mea'at edeeetiaiıden 
e•inim. 

- ltimadınııa teıekkirler 
etlerim teyze. Siıden birşcy 
.taba ıormak istiyorum. 

- lvet. 
- IYioiıde misafir kal· 

dıiım gece sabaha karıı 
odamın kapısı açılarak i~e-

bula gitmek üzere bindiği
miz Bandırma tireoıı:;de, lı-

mir belediye reisi B. Behçet 

Uz'un lzoıirde yarattığı bil· 

yük eserin biı verdiği ha
yat ve saadetle kurduğumuz 
aile topluluğunun çözülmez 
aşk bağhtriyle bağlnndığını 
düşihüyor ve bu topluluğun 
ebediyen sarsılmıyacağınt 
hatırladıkça, biıe mes'ut 
gUınler yaşatwağa vesile ola:ı 

güıel fuarın g3ıelliğini tekrar 
tekrar 2uıyor 'le aynı zaman

da onu kuran · sayın 
hel~diyc reisi Behçet Un 

en içli dnalaramııı yılpm~k 
tan gP.ri kalmıyoruz. 

20-10-940 
SON 

Mekteplerde 
Tasarruf riye biri ıirmişti. Bunun 

lcim oldujuou ıiıe sormayı 
-o

'1nuttum. 
- Ab, oğlum küçükten- ~ Maarif vekaleti mektep-

beri elimizde büyilttüiümüı lerde kırtasiye tasarrufuna 

o Dildare ahlaksızın biri riayet edilmesi hakkında 
çıkb y4 • Sizi ilk görüşte teşkilatına yeni bir t•mim 

abayı harlatmış1 gec~ yarısı yapmıştır. Bu tamimi yazı-
yazdığı bir mektubu yatağı- yoruz : 

llııa koymak tefebbüsünde •• Baıı ınualJimleriu tale· 
buluomuı, fakat mektubiyle heyi fazlaca kırtasiye teda-
beraber Aralan dayı tara- ıikine meçbur ettikleri gö 
fınd&n yakalanmış, ertesi rülmekted!r. 

aün ailemize kir getireceğini Bir ders için müteaddid 
Püıünerek çoktanberi talibi d ft r e er er tutturnlınakt n vaz 
bluuao namusla bir gençle 
onu da eYlendirdik. ge~il~~li, defterleri kapla

mak ıçm en ucuz kağıtlar-
- Bu da iyi.. Bayan Jsw • oan veya gazete kiğıtların-

lllelle biraz geımemıze wu- dan faydalanmalıdır. Tt:da-
ıaade eder miıni.z? 

- Onu bay Ahmede . o
ranuı. 

- Müsaade eder misini:&? 

-:,ıHadi bağalum, bu ağ-

fam da böğle gezin d<? yarın 
111ııu1lı olar~k ge.ıerainız. 

- Hakikaten yarın nişan· 

lanacak mıyıı? 

- Allah rı!lmet ederse. 

- Eh şimdilik allaha ıs· 
nıarladık. 

tiki müşkül ve pahalı bo-

yal~r, pergel fokımları, Jrn

maşlar, örgü rnalzemcsi gıbi 

eşyaı ın sahn alınnı sı hı.su

sunda tal beyi tazyik etmt;k 

asla doğru değildir. Bugun

kü dlicya şartları altında 

her sabada tasarruf yapıl

ması bir zaruret olduğu gi

bi, buna tasarruf terbiJesi 

bnkımmdan da ihtiyaç vau

dır. 

(Ha Hun si) 21 lacı Klan 

"•r•ttaı m vı:ffaklret sırlarından : • TEPEDELEN 
D n ın l --o--

Yunanlıların ltalyanları 
m.ağlup ede• ede önlerine 

----l:ı.l 

.IJD/tf ile a.leldtle adam arasında n• farlt. varJır1 Brı 
aaale r•hiyat ilmi ıayet kua bir •erJap r1eriyor: 

katıp kapısına dayandığı Te· 
pedel.en k:ısabası Avlooya
nın ıimalinde Adriy•tik de
nizine akan Voyusa nebrile 
Ergiri- Berat şosesi üzerin
dedir. Aekerlik ve ıevkül
cayişe mühim bir mcYkie 

sahiptir. 

Deltanın aırrı yalnı~ bir 110/ttadadır : Zelıdyı 

bir telr 'ey fıserirt.de t~k11if edebilmek v• 
6aıtn manevi kDdretlerimisi 6ir 

•ro.J• lı•llcın•alt ... 

Buıı-ünkü ruhiyat ilminin f 
babası ismi verilen iogilb: 
ilimi VilJiam James "d hi
J'-r alelade kimselerden r ah
larının yaradılışı itibarile de
ğil, bir şey üzerine dik'<atw 
lerioi teksif etmeleri ve bu 
teksif edişin derecesi ile ay
r!lırlcır,, der. 

Büyük bir essayiste olan 
meşhur iıS'giliz romancısı 
Aldous Huxley'in " her ço
cuk on yaşına kadar bir di· 
hidir ,, diye bir sözü var
dır. 

Huxley bununla •çocuğun, 
her rasgeldiği ıey üzerinde, 
onu anlamak için, bütün 
zihnini teksif edişini hatır· 

latmak istiyor. 
Goetheye o bliyük şahe· 

serlerini nasıl meydana ge
t!tdiğıoi sordukları zaman 
°Kulay, demit, bütü kuv
vetlerimi ellerime veriyo· 
rum. 11 

Yine bliylik bir ingiliı 

essayiste'i olan Anold iie
nett, fikrini bir iş üzerinde 
temerküz hasıııasıDı ".ı.ihine 
vazifesini söyliycrek yaptır
mak ve onu itaate sevket· 
mektir,, diye tarif eder. 

Blitüo bunların bize an· 
lattıkları bir şey var : "bü
yük bir eser vücude getir
mek Te büyük bir işi başar
mak için zihnimizi ve bütün 
mauevi kuvvetlerimizi o iş 

üzerinde toplamamız lizım· 
dır. 

Büyük ve güç bir iş ya
pan bir adamın halindeki 
sükunet bizi baıan hayrete 
sev keder. 

Meseli, bir beyin liıe · 
rinde ameliyat yapan ve 
ncşterioin bir milimetrelik 
bir yanlışı o adamın haya
tına mal olabilecek bir opa
ratörtiu hareketleri gayet 
sakindir. 

Siz ODU görünce bu 11alA
kasııhğına,, adeta kızarsı

a nız. 

Halbuki, yanıhyorsuncz : 
Bilakis onun halindeki o 
sükül}d, bütün ztbaini, meş · 
gul olduğu iş üzerine top
lanıış ve ondan başka bir 
şey düşüomez olduğundan 
ileri gelmektedir. 

* * lir 

Alimlerin d21gmhklau dar· 
bımeseJ halinde gelmiştir. 

· Buua dair türlil türlü fıkra 

uydururlar. Olmuş veya ola
bilir türlü türlü hikiye an
latırlar. 

Y A1AN : Vahit C6lt•lıin 

Iştc olmaılardan bir ta
nesi : 

Amerik DID Hcrvard fiai· 
vcrsitesi prof törlerinden 
mE şhur \"e mütev ffo profe-

sör Josiah Royce'u yağmur
lu bir günde ünivcrsıtenin 

avlusu"d,.., ne arkasında mu

şamba, ne cliude şemaiye, 

durmuş bir talebe ile konu· 
şuyor görmüşler. 

Y ağaıur adamakıllı yeığı

yor ve zavallı talebe sözü 

kesip kaçmak istiyormuı. 

Fakat profesör öyle hara
retli bir metafiıik münaka
şasına dalmış ki sözü bir 

t6rlti kasmiyor, dakikalarca 
anlatıyor. 

J~ziah Royce'a sonra me· 
seleyi anlatmışlar : 

"-Yağmur yağıyor muy

du? biç farkında değildim!,, 
demiş. 

-Sonu var-

ister Gül, ıstar Ağla 

T d pedelenin bizct: ş6h-
reli T rpeddeoli meşhur 
Ali pP-şaya dını vermit ol
masıadsn, paşa, birkaç ha· 
tın evvel i cedleri itibarile 
aslen Türk ve Kütabyahdır. 
1741-1822 yılları araaında 
yaşamış, Y anyada 30 ıene 
valilik, daha doğrusu dere
beylik etmiş olmasından pa
şa, birkaç batın belenen 
ikinci M bmudun lstanbula 
çağırması üzerine ikibetioi 
anhyarak isyan edip Yanya 
kalesinde iki s ene devlete 
karşı durmuş, oranın zaptı 

sırasında göldeki adaya geç
tiği vakıt vurulmuştu. 

Saraya gönderilen baıı 
sur dışına, göğdesi de Yan· 
ynda gömülmüştür. 

-ıııımı-

Elektrik şirke
tinin teberruu 

lzmir Tramvay ve Elek· 
trik Şirketi Türk Hava ku· 
rumuna 1500 lira tebenu 
etmittir. 

Onu Mahalle Bakkalla
rından Sor! •• 

•• 
-Y sbo nerelerdesin, artık bayram ayı mı olduu, yGz&al 

gören cennetlik olacak ? 

- Azizim yanlış söyliyorsunt' ben her vakit buralarda· 

yun. Bu gftnlerde yihü'lü göremadiğim bir şey varsa mut· 

laka kömürdilr! 

- Neler ıöyliyorsua dostum, kömür bu kadar kıymete 
mi bindi? 

- Onu gitte mahalle bakkallarından, ve onlardan itini 

gücünü bırakıp ta k6mftr almağa ç.ahıan ıavallı fakırlerden 
sor!.. 

Sen de ey okuyucum bu hale: 

ister GOi, ister Ağla 

Kazanç 
v 

nın 

Ver2isi 
Naza ı 

lzmir DefterdarlıAından 

ükellefleri· 
Dikkatına 

940 Kazanç vergisi son taksiti ödeme müddeti bu ayın 
sonuncu günü hitam bulmaktadır. Vergi bakiye borçlarını 
vermiyeulerin vergileri yüade 10 faılesile derhal ve hacıen 
tahsil edilecektir. 

Ayın son günlerinde şubelerde f a:ıla kala balık olduğun· 
daıı alikadarların o güıı zaman kaybetmelerine mahal kal· 

maması için taksit b:>rçlarınMl şimdiden mensup bulunduk
ları maliye tahsil şubelerine yatırmal rı sayın mükellefler-
den rica olunur. 14-16-18-21 

... ~·'-"'------ Gula gula peğ g·c ç 
ralma ... 

••• MiLLi PiYANGO BiLETLERiNiZi (SAADET) 
"••rın lııklua mdıns HYda 1 lfitt1iadıa ahaıı) Çorakkapı Poliı morkozi karıııı N~; 864 Huıliı Tabsiıı Ô.ıdcı l~lcfo.ı 3497 



SAHiFE 4 

Köm 
kar 

ht 
v 

-··------
ISLAK KÖMURLER 8 KU

RUŞA S TILIYOR 

Kömir hakkında gün re~
miyor ki okuyucularımızdan 
bir çok şiklyet mektubu al
mıyalım. Halk 11ızlaaıyor. Bır 
kaç kömür tilccarı isted ı k· 
leri gibi piyasayı ellerin de 
tutmaktadırlar. 

Alakadar makamların iz. 
mirde ınilyonlarca stok kö-

mür olduğunu evvelce söy· 
!emişlerdi. Bu stok kömürler 

nerelerdedir ve ne zııman 

ortaya çıkacaktır? 

Satılan kömür su içinde
dir. Üstelik taş ve toprağı 

da baıka. lzmire timdiyc 

Kaymakam ve 
mektupçular 
arasında naki 

ve tayinler 
--o--

Antalya mektupçusu bay 
Cemil Sargut Korkuteli 
kaymakamlığına, Manavgat 

kaymakam• Halit Gökkaya 
Gördes kaymakamhğıoa,Kaş 

kaymakamı Osman Tekin 

lmroz kaymakamlığına, ma

halli idareler umum müdür

lüğü şeflerinden Sabit Ko

cabeyoğJu Kaş kaymakam-
1t-'ına, Başvekalet hususi 

kalemi memurlarından Ra
şit Erensoy Mannvgat kay-

makamlığma tayin edilmiş

lerdir. 

--o--
Ankara 
Radyosu 

-o--

18.00 Proğram ve memle
ket saat ayarı 

18.03 Müzik : Radyo caz 
orkestrası 

18 40 Müzik : Saz eserlerı 
19.00 Konuşma ( Glinün 

meıeleJeri) 

19.15 Müzi : Tür ~ fol !o r 
örnekleri 

19.30 Memleket sa at 
ayarı ve a jaas h berleri 

19.45 Müzik : Muhtelif 
ıarkılar 

20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik: Fasıi heye

ti. 
21.15 Konuıma (Biblivog· 

rafya) 

21.30 Müzik : Radyo sa
lon orkestrası 

22.30 Memleket 1aat •)a
rı Ye ajanı haberleri, bor· 
Alır •• fiatleri 

kadar Kemalpıaşa, P rsa, 
Seferihiaar ve daha bir ~ok 
civar kazalardan mühim mik-

tarda kömGr geliyordu. bun 
lar ne oldu? 

Soğukların şiddetlendiği 
bir ıııırada kömOrlerin malüm 
olmıyan esbaplan ortadan 

kaybolması her cihetten ca
libi dikkattir. 

Halkımız, şehrin her d er
dine çok yakından alakadar 

olan çalışkan belediye reisi
mizden bu ihtikiirin önüne 
geçmelerini rlca etmektedir
ler. 

Belediyelerin 
imar faali et

leri esbit 
ediliyor 

Dahiliye vekaleti beledi
yelerin imar faaliyetlerini 
te!llbite karar vermiştir. Bu 
cümleden olarak vekalet 
viliyetlerin merkerz ve mül
hakat belediyelerinin 1940 

mali yıhna ait bütçe, vari
dat ve masraf yekônlariyle 
ıu, elektrik, harita ve saire 
gibi belediyelerin imar pro
gramlarına göre umumi va· 
ziyetlerini irae edecek ma
lümat istemiıtir. 

--o-~ 

B. Refi Bayar 
Gömül ü 

Evvelki gün vefat ettiğini 
teessürle haber aldığımız 
eski Başvekil 8. Celil Ba
yaun büyük oğlu B.Refi Ba· 

yarın.cenaze merasimi htanbul 
da dün büyük bir kalabalıkla 
yapılmış ve aile kabristanına 
gömülmüştür. 

-----o---
Sivrisinek yu

va arı imha 
edilecek 

Sıtm baatııhğı tevlit eden 
ve yurddaıların sağlıklarına 
zarar veren sivrisinek yuva· 
lnrıaın köylerde imhası bak~ 
kında dahiliye vekaletindan 
villyete mühim bir tamim 
gelmiıtir. 

22.50 Konuıma : (lugiliz
ce· Yalnız kıH dalga posta· 
siyle) 

22.50 milzik: Cazbant pi. 
(Sa t 23. 10 .a kadar yalnız 
uzun dalsra poıtaaiyle) · 

13.~S ~3.30 Y arıaki proi
ram ve kapanıf. 

(Halkın"S••I) 

-
-

d tı 
• 

ız ne 
girdi 
--o--

Radyo ıazetesine g6re, 
Bardiya müdııfaaıı rörinüşo 
göre ina-Hiz ileri barekatuu 
iki üç ıün ıe~iktirmiştir. 

Buna mukabil Bardiyayı 
mldafaa eden 2 - 3 fırkalık 
ltir İtalyan kuvveti ingilizte
rin eline esir düşecektir. 

Anlaşıldığına göre Tobru
kun müdafaasını hazırlamak 
için İtalyanlar bu fedakar
lığı kabule mecbur olmuşlar
dır. 

Bardiyadaki kuvvetler ta
mamen mahsur bir haldedir
ler. Bunlar teslim olduğu 

takdirde italyan ordusunun 
10 15 gün içindeki zayiatı 
sekiz tümeni ynni takriben 
120 bin kişiyi bulacaktır. 

Y unanhlar büyük miktar
da esir ve ganimetler almış
lardır. Şimal cephesinde 
eht:mmiyetli muvaffakıyetler 
kazıınarak it Jyanları çok 
ağır zayiata uğratm1şlardır. 

Merkezde Tepedelen ve Ki· 
liıura civarında Yunanhlar 
tarafından sıkıştırılan İtalyan 
kuvvetleri ricate mecbur ol
muşlardır. 

lngiliz donanmasının bü
yük muharebe gemileri Ad· 
riydik denizine girmişlerdir. 
İngilizler büyük muharebe 
gemilerini Adriyatiğe sok
madan evvel düşman deniz 
kuvvetlerinin Adiryatikte 
bulunup bulunmadığını anla
mak için evveli torpito 
muhripleri ve kruvazörlerden 
mlrekkep bir kuvvet gön· 
dermişlerdi. 

Draç·Bari hattına kadar 
yapılan tarama bu mınteka
da vaziyetin emniyetli ol
duğunu göstermiştir. Bun
dab sonra büyük muharebe 
gemileri Otrato boğazından 

geçmişler ve Avlonyaya yüz 
tonluk kadar gulleler atmış
lardır. 

lngıliz donanması şimdiye 
kadar düşman Hhillerine ve 
düşmau üslerine sokulamı
yordu. 

Ancak uzaktan bir ablo
ka ile tesirini gössermekte 
idi: 

Taranto taarruzunda ltal
yanlerın üç büyük harp 
g~misi hareketsiz hın.kıl
dıktan ve İtalyanlar deniz 

temaslarında yükıek sürat
le harp sahasından uzaklaı~ 
tıktao sonra İngilizler daha 

ziyade İtalyan sahillerine 
yaklaşmak kararını vermiş· 
lerdir. 

Bu suretle ltalya - Libya 
arasındaki İtalyan nakliyatı
nın ikmali darbeleDmiştir. 
Şimdi de Arnavutluğun İtal
ya ile irtibatının kesilmiı 
olmaıı Yunan ordusunun 
ileri harekltıın daha ziyade 
kolaylaıtıraıakt11. 

• 
--o- -

Falih Rıfkı Atay : 
Dftn gazetelerimizde çıkan 

bir D. N. B. telgrafı, Arna-

vutluk ye Libya bozıunla
rnıdan hayli ağır bir buhran 

geçirdij'ine şüphe olmıyan 
İtalyan halkı mane•iyatmı 

teselli etmekte idi. Her iki 
taraftaki muYaffakiyetler 

yunanlılar ve İn gilizler tara· 
frndan mübalağa edilmiştir; 

ricatler ve küçük toprak 
kayıpları harbin neticesi 

üstüne tesir etmez; İtalyan 

ordusu, müşkü l ata karşıfıya· 
ukbr, ilah .... 

Bu vdnkirlığn biç bir şey 
denemez. Afrik a darbelerin· 
d en bir gnyc de. faşizm re
jimini bizzat İtalya içinde 
itibardan düşü mek olduğu· 

ne gör~, böyle bir faciayı 
önlemek için, ricat ve boz
gunlarm ehemmiyeti ne ka
dar kıiçliltülse yerindedir. 
Hatti bu zaferlerin, strateji 

bakımından, İtalyanın lehine 
olduğu iddia edilmiş olma
ıına bak verebiliriz. 

B•güne kadar alınan en 
kötü netice, hakikaten, ara
zi kayıpları ve ricatler de
ğildir: İtalyan kudrethıin, 

italy.an davası ile, Ye mihver 
harbinden kendisine düşen 

hisse ile mütenasip olmama
sıdır. Bu davama İtalyanın 

takat haddini aşar görün
mesidir. "Narvikten Trablus
garba kadar elde tutulan 
zafer,,, bir ucurıdan, birden
bire aksayıvermiş, tesanlit 
yerinde ise de muvazene 
bozulmuştur. Esirlerin sayı· 
sından, ricatlerin kilometre~ 
sinden. verilen toprakların 
satıh mesahasından dahıı 
mühim olaıu budur. 

---o---

ihracı müraka
beye tabi ma
deler hakk n-
da yapı acak 
muameleler 

--o-.....-

Gümr6.k ve inbiaarlar ve
kaleti, muhtelif nizamname· 
h.rle ihracı müıakebe altına 
ahnaıı fındık, yumurta, pa
lamut, çekirdeksiz kuru 
üzüm, tiftik, yapağı hakkın
da yapılacak muamelelere 
dair gümrüklere yeDİ direk· 
tifler vermiştir. Bu direktif· 
ler ile vekalet nizamname
ler hükümlerinin harfiyen 
tatbiki ihracatçılara 20 gün 
müddetle verilen kontrol 
vesikalariyle muhtelif parti~ 

ler halinde ihracat yapılma
sına meydan verilmemesini 
ve müddeti biten kontrol 
vesikaları muhteviyatı eşya

nıo hiç bir suretle ihracına 
iıi11 .-erilmomuhıi bildirmiş· 

tir. 

21 laclltl••• 

-
Kemer Gaziler caddesiod• 

Bayram oğlu Ahmet ve Alı"' 
met kızı Akile kira ile HaJ" 
rallab oğlu Mebmedin otar
dukları evinden iki ıGmlek 
•e iki çift kundurasını çal· 
dıklarından yakalanmışlardır. 

§ Karııyaka Yamanlarda 
Ahınet oğlu Ali belediyey• 
ait Yamanlar gazinoıuada• 
su tesisatına ait altı buçuk 
metre kurşun borularını çal
dığından borularla birlikte 
yak o lanmııtır. 

§ Kestelli caddesinde De
mir oğlu Y osufuo küçük yıl· 
dtz otelınden bir palton ıı 1l 

çaldığıuuan palto ile birlikt• 
yakalanmıştır. 

---o---

Kız kaçı mak 
lkiçeşınelik eşrefpaş• cad

desinde Mehmet oğlu Ali 
AbbH kızı 17 yasında Ya
ıarı kaçırarak kirlettij'İ 
şikayet edilmiş .-e ıu~l11 
yakalanmıştır. 

oonuada ıaıır oıuuor 

Dünyanın 

ortası 
Çinde bir mabedde yere 

çizilmiş bir daire meveuttur. 

Çinliler asırlarca bu daire
nin dünyanın tam ortası ol-

duğuna inanmışlar ve mabe• 
dde her zaman ibir rahip 

bu dairenin içinde oturmak· 
tadır. 

-o-

Göller ülkesi 
Kanadt1daki büyük göller 

bütün dünyadaki göllerill 
ihtiva ettiği miktar suyud 
yarısını ihtiva etmektedirler. 
Bu yüzden Kanadaya btiyük 
göller ülkesi ismi verilmiıtir. 

Ama 
Kumandan 
1421 seneainde Alman or

dularile harbeden Bohemya
lılarıo kumandanı Von Ziık• 
bir ama idi. Ama olmasın• 
rağmeil harbi sonuna kadar 

idare etti ve kendi ordus11 
bu harpte galebe çaldı. 

-o-

Aerodinamik 
trenler 

Aerodinamik bir 
150 yolcu nakletmek 

treni11 
i~iD 

sarfettiği kuwvei muharrik•, 

ayni mesafeyi katedmek içi• 
bir otomobilin sarfettiti 
k••••İ •ulaarrikeclen fazlı 
cleiiltlir. 


