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Görenler 
Söylesin! 

lngiliz 
onanması 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar. 

---" •pon balkı üçler pak-
' tuu büyilk bir bay· 
~ ribi büyilk tezahürlerle 
~11ladı. Bu miinasebetle 
-._'il Hariciye Nazm, Al
~"' ltalyan btlyiik elçi· 
t'f il de bulunduğu bir zi
"-ttte İradettiii nutkunda 

'ille demiştir ki: 
~Çler paktı, yalnız bir 
~ değıl, beşeriyetin sa 
tıe e yardım edecek bir 

~tar. Çüakii sulhu tc:mio 
~lcte, harbin genişleme
"- lllani olmaktı&dar. Yeni 
~lbı, bütün düııya için fay-

butuyoruz •• 
'"-1 Matsuoka bu sözleri 
~•ek istiyor ki her ne 
J- , Almanya, ltalya ve 
~1• fılen, ordalar1 ile 
~il d6nyayı fethetmek 
~ • •iliha scrılmışlar ve 
''4alc yerleri zapt ve işgal 
~lerıe de oaların aııl 
,•dı dünyayı sulha ka
~'IDaktır. Bu iddia, bir 
~ l1a tüfeği ile bir kuş 
t\~"dllllteo sonra yakahya
İ. "•eni öldürmek için de
"- fakat tutup okşamak ve 
~ek için bir kurşunla 
t"-e kanlar içınde yere se
' ~ Canını aldım" deme-

Çok benziyor. 
8-,Dlann da, en büyük 
~~taları tarafındaa en 
~I bir abloka altında 
~it . d11kları bir anda, ken
~ 'iQe istedikleri kadar, 
~ ... lıda ve çok lüzumhı 
"'l '"ler satan memleket· 
~ '-Ptederc:k onların her 
'ı.Lı- kuvvet ve hayat kay· 
~ıu bir mBdafaa vaıı
flt •ı ellerine ıeçirmeleri 
'8ia '-latmak istiyorlar ki; 
". b ... lan ticaret usulleri· 
-,._:11ahedeler abkimına 
\, •e peıin para ile sa
fi 1 '

111a•ia pek taraftar d-= · 
llııı a. bıı ey~eli onları eli· 
"~ leçirelim, memleketin 
'~I IDevkilerioi, ha•a ve 
•, tlalerini kendi subay 
~.~~riıaize teslim edelim, 
l\~ iıe tam bir itaat ve 
•, ~el 16ıtererek h rriyet 
~... ~lcltlini insaf ve m~r 
'.:U•iıe terkedenlere 
~'" IOnra yapılacak yar-
ltt tı l»iı biliriz. 

~'-' &çler paktını imuh-
~~~'. Y•phklara ile ıly
~ •tı araaıadaki fark ve 
•, !•ti t6renler bu sulh 
•.-,:•ıaaa meseleıiain diln
\._11 -...ı bir kavra Ye ai
t.-. ıialc fırbauı çıkaraca

'•a.•akta sorlak çek-

8HUtl SANLI 

INGILIZLERlN MÜTHiŞ DENiZ HARP EJDERLERINDEN 

INGILIZ 
DON NMASI 

--o--
Leros adasını 
bombardıman 

etti 
Kahire (AA) - l"ifiliz 

donanması dün Leıos ada
aına bir muvaffaKiyt-tli bir 
bombardıman yapmıılardtr. 
34 aın ve 24 yaralı vardır. 
Aıkeri hedefler harap ol~ 

muştur. 

Şiıa ali 
Afrikada 

--oı--

Kahire (A.A) --· Astarada 
120 kişilik bir düşman müf
rezesini lngiliz kuvvetleri ta
rafıodau ağır hasarata uğra· 
tdrnııtır. c~nubi Afrika bir
laği bava kuvvetleri de Ha

beşistandaki muhtelıf ltalyan 
baYa meydanlarını ve diğer 

aske,i hedefleri bombalamış
tir. 

Zarar 9ok mtibimdir. .. _ ......... ~ .................. " ............ _ .... .. 
Yarın başlıyoruz 

ı Genç tairlerimizden A. Fuat Tuğseyeoin yazdıiı 11Fu- ı 
1 ar Sevdalıları. adlı nefis romanını yarın tefrikaya batlı ı 
ı yoruz. Bu romandan bir barça : ı 
ı Vapurun kilpeştesine dayanmış, denizin mazlum man· ı 
ı zaraıını seyreden bir kaç geoç, bir halk melodisine uy· ı 
ı durdukları ıu gllfteyi •ğsr ağır söylüyorlardı. ı 
1 Ey lzmir, t:y nurlu diyar ı 
ı Se•ilec:ek çok yerin var ı 
ı Hele bize ~zel Fuar ı 
1 Atıkların bir bağıdır ı 
ı SeYdaların kayaağıdu.. ı ...................................................... 

Şarborıu bir uığın ha
rabe haline getirdi 

Londra ( A.A ) - Bazı 
Fransız gazetelerinin yazdı

ğına göre logilizler Şarbur
gu öyle bombardıman et
mişlerdir ki Şarburg liı a
nı şimdi bir yığın barab~

den başka bir şey değildi 
Dem~ktedirler. 

---o'--
Amerika do-
nanmasının 

manevraları 
Nevyork (A.A) --- Ameri

ka harp g mİll ri manavra
larıoa dev.1m etmektedirler. 
Hc1vanada bulunan diğer ge
ıniler de bu manevralara iş

tirak edeceklerdir. 
--o--

Pasa por ları 
vize etmiyecek 

Nevyı>rk (A.A)-Amuika 
hükumeti, Japonya, Hindiçi
ni ve Hong· Kong'a gide
ceklerin muvalckat bir za
man içio pa3aportlarını vi
ze <.tmemeğe karar vermiş ir. 

1 ebliğ 
sauım ıa kentroı me
murıarını buaon 11at 

14.30-a ıtaduııa 
. daıat .. 

Umumi nüfus ıayımı, sa
yım, kontrol ve yedek me
murları için viliyetin tebliği: 

1-20 birimci tetrin 1940 
pazar g6nl yapılacak olan 
umumi nifuı ıayımında 
kendilerine Yaıife Yerilen 
sayım, kuntrol ve•1edek me· 
murları ile biızat tarafımdan 
bir ı~hlıme yapılacak, sa• 
yım we kontrel memurları 
bir birleri le tanııtırılacaktar. 

2-lzmir Belediye hududu 
dahilindeki ve merkeze baih 
k6ylerdeki bütln sayım, 
kontrol ye yedek memurl•
rınıa ba11gi daiıe, müe11eıe 

ve meslekte olurlarsa olıun
lar IS birinci tetrin 940 
salı ıDnl ıaat 14,30 (ond6rt 
otuz) da AlıaDcak ıtadyo
munda ber halde hazır bu
lanmalarıDı dileria .. 

İzmir Valiıi 
F. TUKSAL 

--o--
YENi SABAH: 
Hüseyin Cahid Yalçırı; 

.. Büyük. bir manevra" baı· 
lakla yazısında diyor ki: 

"Mihver devletlerinin bi
yük bir siyasi ve askeri ma
nevrflsı kar111ında bulunuyo
a uz. Bunun umumi hatları 
meydana çıkmışbr. Fakat 
soo gayesı henüz bulutlar 
içind 0 dir. 

Üçler mısakının imzalan
~• ı bu manevrada ilk göze 
çarpan esaslı adımı t~tkıl 

etti. 
Mihver devlet.~ri U&ak 

şarkta Japonya ik malim 
olan anlaşm11yı yaparken za
hiren lagilterye kar~ı b r 
kareket yapmış gibi iÖrün
mt.k iı.tiyorlaıdı. fakak ba
kikatta bunun gayesi So11i· 
ertlcr BirJiğioi mubter:z va 
uzak du·mağa ıevkıJtmt.\tea 
ibarettir. 

Bu muahede i!Dıalanır.ken 
Soviyt:tler 81:-h~ine evvelde• 
haber verilmiş oldu~u mu
hakkaktır. 

Alman kuvvetleri Reman· 
yayı işgali manevraıu• ea 
merkez Ye temelli adı•ını 
teşkil ec!iy r. Romaoyanın 

müılibane istiliıınJan da 
Sovyetler Birliğine haber ve· 
rilmiş olacağını ilk dakikada 
muhakkak addetmittik D&a 
Berlinden gelen bir telıraf 
bunun muhakkak biyle oldu
ğunu bildirdi. 

Alman diplomasisinin Mos
kovaya yapmıt olduiu teb· 
liğ!n resmi metninden bittabi 
haberdar değiliz. Fakat bu 
biç bir vakit hakiki Almau 
maksadını taarib ye itiraf 
eden bir beyanat olamaı. 

Oç&zlii miıakı darhal tat
bik eden Romanya itr•li 
işte Taziyeti blyle İ•ala •• 
tenvir etmiı bulunayor. 

G6zllm8slla inlncle bl
yllk çapta bir manevra bv
lundutun• •e bunda laer 
ıeyden eY•el Rusyadaa ı• · 
lebilecek bir muhalefetia 
inine ıeçmek tedbirleri 
ahndıiını mGplaede ettikte• 
ıoara manevraDın b•ada" 
soara hedeflerini ditlaae
ie •ıra ıelirkea b•nluıa 
asıl nihai lıetlefjer elclakları 
ıtiphesisdir. 

Bu ıaye nedir? Her laal
de ilk hazırlık deYrMİDİll 

Ruıyayı itin içinden auk 
tutmağa hasredilmesine 'aa• 

zaran gayeainin Rusyayı ~·k 
yakından allkadar edebile• 
eek meseleler olma• taltii· 

[ De•amı 31ael •Jfada ) 
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IHAYATTA MUVAFFAq -----
İ DLMANIN sınLARı_. Korkunc bir· 

~ Dövizlerin va-
1 sati fiyatleri 

Yangın --o--
Ilı,~ auatta,herkes MuvaQ '. • 

§ o··ıu··m t tra_k_ oıabilir~i!-Evetıı ışare ı 

1 ikiociteşrio 1940 tari
hinden 30 ikinciteşrin 1940 
akşamına kadar itibare alın· 
ması lizım gelen ve borsa-

Geçen giio bu sütunuıı> 
memleketimizin ağaçlarla 
lenmesi için yeni ve &oe 
bir kanun lihiyasıoıo i• 
landığını Ye hftktmetilll 
bu hususta büyük fed• 
lıkJarı gaze aldığını iftib 
yazmıştık. 

1 Yazan: SIRRI SANLI ~ 
'-11l11111111111ıııımı -89- ıııımım1111muaııul 

Müzakere ve fikir tea. 
tlsinde bulunmanın kıu

met ve ehemmigeti 
bOUOktOr 

-o-

Her hanği bir işe başla

nılacağı zaman her halde o 
itin ehliyle ve aklı erenlerle 

önceden görüşmek ve müda

velei efkarda bulunmak çok 
faydalı olur. Yalnız btzı bu· 

ıusatta çok düşünmek. bir 
iı üzerinde çok incelemek 

ve vehimli hareket etmek te 

lloğru değildir. Biraz da mü· 

tevekil olmak ve işi şansa 

terketmek ve fakat elden 

gelebileo her türlü tedbiri 
barakmamak muvaffakıyet 
tartlarıodır. 

Cenabı Peygamber: "Ve 
emrübüm; yani sizler bir işe 

teıebbüs ~deceğ"inir; zaman 
birbirnizle konuşun ve fikir 
teatifiadc bulunun " diye 
emir buyurmuştur. 

Şu halde görüşenin, müoa· 
kaşa ve fikir teatisinin kıy· 
met ve ehemmiyeti büyük
tür. Zira aksi akıldan ve 
fikir fikirden üstündür, der
ler. Bazan senin göremedi
ğin ve düşünemdiğin nokta
ları karşuındaki daha iyi 
g6rebilir. Fikirler makul ve 
mantıki olursa kabul edilir. 

Onun için müdavelei ef
kirda bulunmadan ve bilen-

lere danışmadan bir işe dal
manın çok defa zararları da 
görüldüğü şüphesizdir. 

Aziı vatandaş, her hususta 
adımlarını emniyet ve iti
matla atcnak içio her işte 
iyi ve ioce düşün. adımla
rını h !Sapla at bu da muvaf
fakıyet şartlarındandır. 

-Devamı var-

DIKK T 
• 

Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa gazinosu bü
yük fedarkarlıklarla açıldı. 
Soğuk su başlarmda yeşil çi
men ve nar ayva lığaç· 
)arı altında rğlenceli va-
kit geçirmek ve kışllk •nar 

ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 
etmek için Pınarbaşı Safa 
gaıinosuna koşmalı munta
zam servis ucuz fiat 

KOŞ GÖR 

l:lususi ziyafetler ehven fiatla 
kabul edilir. Her zaman be-
lediyenin garaj santralından 
•to~üıler hareket et111ektedir . 

··------
2-

-Ben sizi gayet iyi tanı- t renklisini onuo avucuna koy-
yorum; dedi. Siz Kromvel- dum.,. 
siniz. Evimizin önünden ge
çerken bir çok defalar gör
düm, sizi. .. Sizden herkes 
korkuyor, fakat ben kork
muyorum. Siz beni tanıyor 
musunuz? 

Hafif bir tebessüm Krom-
velin çehresindeki sert hat
Jerı birııız siler gibi oldu. 

- Hayır, küçük, dedi. 
Seni şimdi t.nıdım. Fakat 
emin ol biç unutmayaca .. 
ğım. 

Ne ıyı •.. Şu halde ba· 
bam gibi siz de beni ku· 
cağımzda sallayıoız, baka
yım! 

- H .. y bay... Sen baoa 
kızımı hatırlatıyorsun, küçük-
0 da senin kadarken senin 
gibi güzeldi. 

- Siz kızınızı çok mu se
verdiniz? Babam beni çok 
sever. 

- Evet çok severim. O 
emrederdi, ben itaat eder
dim. 

- Ya o? o da ıizi sever 
mi idi? 

- Tabii. 

- Ben de sızı seviyorum 
Haydi, beni öp! 

- Demek ona vekAlet 
etmek istiyorsun?. 

- Evet. 
- Şu halde sen emre-

deceksin, ben de itaat ede
ceğim, öyle mi? 

- Evet. 

Bu sırada içeri giren bir 
zabit mahkumların hazır ol
duklarını bildirdi. Kromvet 
masalaruı birinin üstünden 
iki beyaz ve bir kırmızı 

renkte üç kemik fiş aldı. 

- Küçük dedi. Şimdi be · 
nim bir işim va ... Bunu bana 
yapmalısln. Yammızdaki o
dada arkaları lsapıya dönük 
üç adam göreceksin. Bu fiş
leri onların avuçlarına koy. 
Haydi bakalım ! 

Abi en fazla kırmlzı fişten 
hoşlaomıştı. Bu fiş miralay 
!ardan idam edilecek olanı 

gösb:ncekti. Abi koşa kosa 
içeriki odaya gitti. Geri 
döndüğü zaman seYincicdeıı 
yerinde duramıyordu. 

- Ben onlardan birisini 
tanıdım. dedi. Beoim babam 
o. 1:.n güzel fişi, kırmızı 

Çocuk geldiği yere tekrar 
dönerek babasının koluna 
asıldı. 

- Haydi baba, gideJim. 
- Yavrum ben gidemem. 
Zabitlerden biri genç kızı 

babasından ayırmak istedi. 
Abi hiddetle ayağını yere 
vurarak bağırdı : 

- Babam benimlı. gele
cek diyorum. Annem basta: 
Babamı eve götürmeğe mec
burum. 

A bi sözünün tesir etme• 
diğini görünce Kromvelin 

bulunduğu odaya koştu. Q. 
nu kolundan siirUkliyerek 
getirdi. 

- Babamı bırakmıyorlar, 
dedi. :ialbuki benim onu 
eve g6türmem lizım. Aonem 
hastalanda. Yatakta yatı
yor. 

Hani demin ne söyfe
miştiniz, yal Ben emredecek
tim, siz de itaat edecek de
ğil miydiniz ? 

- Emrediyorum işte, ba
bamı bırakımı:! 

Zabitler, askerler, mah
kum miralaylar, hepsi ağlı
yorlardı. 

Kromvel bu tesadüfü ma
nevi bir i,aret telikki et
mişti. Bir kaç saniye düşftn
dü, sonra : 

- Kfiçtık kız benim tara
fıından emredi"or, dedi. 
MahkGmu bırakınız, effedil
di o! 

Nahled~n 

ÔMER FEHMi 

-SON-

Doktor Öpuatör . .. 
Dahi Oke 

İZMİR ASKERi HASTANESi 
KULAK, BURUN ye BOÔAZ 

HASTALIKLARI MÜSEHASSISI 
ikinci Beyler sokağı No. (80) 
Hastalarını laer gün öğleden 
sonra kabul ve tedavi eder 

Or. Fahri şık 
tzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. lkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

da kote olan Ye olinıyan 
dövizlerin •asati fiya tleri 
afağıda gösterildiği tekilde 
teıbit edilmiştir. 

1 Sterlin 
100 Dolar 

Lira Kr. San. 
5 23 875 

131 95 

" 
Liret 

tt lsviçre frangı29 73 

" 
Florin 

" 
Rayşmark 

" Belçika frangı 

ti Drahmi o 99 

" 
Leva 1 62 

" 
Çekoslovak k. 

ti Pezeta 13 89 

" 
Zloti 

" Pengö 26 52 
ti Ley o 61 

" 
Dinar 3 17 

" 
Yen 31 13 

" 
lsveç kuronu 31 01 

" 
Ruble 

SıJıhiye 
vekaletinde 

25 

75 
25 

75 

1S 
50 
50 

25 

Sıhhat Ye içtimai muaye
net vekaleti müsteşar mua
Yini Dr. Süleyman Kuman 
ve kil et teftiş heyeti reisli
ğine ve teftiş heyeti reisi 
Dr. Osman ismet Temizer 
müsteşar mua•inliğine al
makta oldukları 100 er lira 
asli maaşla naklen tayin 
olunmuşlardır. 

--o-

ihracat 
Birliklerinde 
Zeytinyağı, pamuk ve ku

ru meyve ihracat birlikleri 
idare heyeti dün toplanarak b• 
birliklerinin iştigal mevzula11 
na ait maddelerin satış ve 
fiatleriyle muhtelif işler üze-
rinde kararlar vermişler
dir. 

KİRALIK VE SATILIK 
Hastabaoe karşısında bir 

tarafı Bahri baba parkına 
nazır havadar ve ferahlı 
elektrik, su tesisatına malık 
dört odalı bir ev kiralıktır. 

Seneliği peşin olar ak 250 
liradır. 
Erkek Lisesi alatı dersiye 

6-6 İfyarı Kenan TfJ.rlt 

Bugün ise esefle, diiP 
zetelerde okunan şu badi 
kaydediyoruz: 

"Heybeli adada 10,000 
yanmış t" 

Biz ataçlaran yurda 
için ne kadar eheoııı>İ1 
bir senet Ye gtızellik k 
nagı olduğunu ye ağaçl 
bir öz evlid gibi bakılıP 
iayret edilmesini bayk1 

ken, bu kötü haber, 
son derece mütee!Sİr ve 
tarıp etmiştir. 

Hükumetimizin 
istedığini yikmak en bil 
bir cinayettir. Bu iho.ıal 
kaytsizlik veya tedbirıi 
yizünden doğan bu 
mütbi~ facialarıa bed 
fail Ye mesulleri şiddetle 
kip Ye tecziye oluoJPah 

Halkın sesi ~::rc1 
- Dlll•llllt--11-~lllllt---

G. Rogers k 
casından 
ayrıdı 

Holivud film yıldızların 
Ginger Rogers, gene f 
artisti o an kocası LeYS 
resden mahkeme kar• 
ayrılmıştır. 

Ginger Rogers, koca•• 
kendisini d6rt senedeob 
ttırketmiş olduğunu ve e 
den kovduğunu, yap• 
bir şey kalmadığı içiD 
evden çıkıp gittiğini, 
7tizden sinir hastalığın• 
radığıoı, Len Ayresio, k 
di sanatını, giyinişini d 
larıoı, bir kelime ile 
şeyini tenkid eyleditinİ 
dia c:tmiştir. 

Satılık bakk 
liye dükkiJJ 
Karataşta loönü caddel 

de kuakoluo karşısında 
numarala bakkaliye •e o> 
kir at dükkan; devı eo s• 
bktır. 

Dükkana milı aoaat ol 
malıdır. 4-~ 

, ıuz 1 •• , .,~~~~~~~~~ ..... ~····~· ... ··· .. i ELHAMRA SİNEMASINOA 
1 BugUn matlnelerden itibaren 
ı Güzelliğiae daya.:ıaın17.1cağın1z lnrikulide bir filiOl 

• • K.anatlı -~adınlar ı .. ı ................... IZMIR ...................... ı ı 
Fransızca s6ılü 

ı KlZ Ku••ıtu••r Lı•sesı• Nihari ı :Başröllerde: Altce Fay - Constence Bennett _ Nanay l(e!l 
ı ER KEK Leyli ı ı F oks jurnalde. en son ve mfthim laaberler 

ı Orta okul Ye Lise sınıfları Yard1r. Ciddi bir tahsil Ye ı ı Seanslar: her gün 1-3,30-5,30-7,30-9,30 
ı terbiye yuvasıdır. logilizce; Fransızca, Almanca derslerine: ı Cumartesi 'fe Paıar 11,30da başlar 
1 ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nibarı 75 lirAdır. Üç ı ı Dikkat - Haftanın bütün günlerinde ilk başlama se 
ı taksitte alınır._ Memur çoc~k-larından yüzde 10, ıehit ço- ı ı .ansları UCUZ HALK MATINELERIDIR. Fi. 20- 25- ~ 
ı cuklarından yuzde 40 tenzı)at yapılır.. ı -...~••••~...,..••• ..,.,. • • •••• • • ~ 
.......................... ............................ '1119 -.-~r •• ~n"i"r"··'rmag: 



a ( .... lr .... .., 15 lr<1 T'ııin 

Ilı, ister ıııa 1 Lüks otomobil 'Türk Gazetele- 'Romanyaya ne 
ri ne diyor a,. kadar asker 

lyervPrİ • • d k 
hiciv ıcın e vırtı • el· -(Baştarafı Bırinci Sayfada)

dir. Bu meselelerin de bü 
tün ba!kaolardan ve be ğa·.
larla lstanbuldan başka b"r 
ıey o!mıyacağı aş ikardır. 

gelecek 
Bilkre ş (A.A)-Bir Almaa 

bnbriye heyetinin yana lt•
raya gelmesi beklenmekte
dir. Bu laeyetin ıeyahatı ıa
·ııldı;ına ılre Karadeaiıtle 
Klatence civarında bir de· 
niz il118 ile allkadardır. 

--o-

1.t.nbnl gazetesinde 
11 okuduk: 

olan bir doktort 
~ dok.tor arkadatını 
' etmek için evine 

ı. Geten doktor t 
"°~loru muayene eder· 
l'ln ba1ta doktoru 
h ıelmiı olan iki 

~biri Mekine ıordu: 
.. lttorlar, hasta ol

l&man aiye kendi 
~·Dİ tedavi etmezler? 

•~·· tevap Yerdi: 
-.Ubardan ~ok kor-
.. ondan! 

fıkradak i ıon ceYap 
doktorları bir till'lü 
•11ıiyen ve onlara çok 

lı ve zehirden acı 
Jıımak fır1ataaı ka-

nıeıbur Franıız 
.lll11laarrir Ye tanrı 

e_ •a Laatalığını haber 
Oau tedaviye giden 
hiımetçiıi ile: 

~ea doktora ıöyle
'&la rabatıız old•
ıi7aret kabul ede· 

, aoara tekrar iyi 
•e baıladıiım bir ko • 

'11 tamamlamak niye
' diye göaderdiii 

' -tulatta. 
._~darı da fazla deiil 
..._llala beraber bu ce

cl&ılln Ye aonra 

ııı, lıtar Alla 

~ :-- o 
" ~ler caddeaine Ali 
["1 •laaaet elinde çakı ile 
,,_ :• te elinden bu ça
~ ._le iıtiyen Mustafa 

~ Jaıında Sabrinin 
~ hafif ıurette yara-
~ •a ıebebiyet verdi-

~-n_m_ıı_t_ır_. ____ ___ 

, 
biseli hırsız ____ , .. ____ _ 

laeirlioYa - Aydın (Hususi) - Nalaiyemiıin pazarı 
idi. Bakkal Hüınll Tayazın diıklcinıad çıraklık eden Manisa 
viliyetinia Akhisar kazasının Tefenni mahallesinde 10 nu
maralı hanesinde kayıtlı Mustafa o;ıa lbrabim Yekiyi pa
zarın bakkal Htısntiye Yerdiği teliıteo iıtifade ederek çek
mecuiadea 200 lira alarak la11suıi bir teneulla otomobili 
ile Slkeye hareket etmit\ir. 

Llks bir teae11ilb otemobili itinde yırtık elbiıeli biriaia 
elinde bel pua tı arcanmul Gormencıj'ın jandarmaııaın na
zarı dikkatini celbebiğiaden yakalanmııtır. 

...... -: .............................................. .. 
DUNY ADA NELER OLUYOR • 

ULUS: 
14 Yardım ve müdafaa kar

tııında Ametika" bthklı ya 
zıda: 

14 fngiliı - Amerikan tesa 
~üdün6ıı daha z.i)ade arttı 
ğınıt Bırmaoya yolunun açı l 
ması Amerikada bftyük bir 
mema•niyet uyandırdığır:ı vP. 

Ameriknın lngiltereye yap
makt& olduğu tayyare yar
dımını iki buçuk misliae çı • 
kardığını Ye lngilterenin her 
zaman Avrupa bava, kara
larına bakim olacağım ıon 
gilalerdeki variyet bunu is-
pat etmiştir ... Demekt dir . 

Mamaida bir deniz tay· 
yareleri üssil teaiıi için ltal• 
yan tayyare ıabayları Ro
mony:ıya gelmiılerdir. 

Bükreıteki Alman mah
fillerine g6re pek yakında 
11 Alman fırkası Ro•aaya
da bulunacaktır. 

Silih bulundu 

.... ~ .... ,. .......... ,.. .............................. . TAN: 

icra dairesinde tawaa ara
rıada bir çifte tiifenıiyle 
bir mavzer l.11luamuıtur. 

Bunların Yuaaa itıali za
manındaıa kalclıiı anlaıılmıı· 
tır. 

Amerika Londrada bi-
Kadı )arının siklet hırsızları 

_,.__ 

ıuılandıkları kozııtlk 
1939 Temmuz.unda Ame

rikan ticaret dairt: ıi tarafın· 

daa neıredilea bir istatiıti

ie g6re Amerika kadınla
rının bir senelik kozmatik 
ıarfiyah bedeli TOrk lira11 
olarak SOOtlOOtOOO u bal
ma ktadır. 

-o-

Farııırın uarııtı 
ııtlbtlılırı 

---o-

Bir Amerikalı Alim, Çinin 
Linan eyaletinde uzun mld
det kaldığı eaaada farelerin 
çok ustalıklı bir ıurette ken· 
dilerioi kedilerden koruduk · 
larını ve batti k-dileri im · 
laa ettiklerini ılrmlttlr. 

llim yapbj'ı tedkiklerde 
frelerin kedilere kar11 aı

nmızın ııkul müdafaa usul-
lerinden bazılarını tetkik et
tiklerini ııörmüıtür. Fareler, 
yerde asrımızın istihkamla
rı gibi uzun oy11klaı kazı 

yorlarmış ve bu istıbkamla · 
un içeriıioe 20 30 kadar fa· 
re saklanarak kedildin ta
arruzunu bekliyorlarmış Ke
di fare ist hkimın a y.ıkl•t· 
tığı zaman fardereeo biri 
istih"imdan dışarı çakarak 
kediyi kendiıi ııe biicu111 et· 
sin diye tahrik cdiyermaş, 
yabud da kendisi11i fetla 
~diyermuı. 

Kedi kovala••i• başlatlı· 
ğı zaman fare, arkadaş!ara

oın bulunduiu (oyuia) yak
laııyor ve bu ıırada ıizle
nea 20-30 fare birden kedi· 
nin iizerine laDcam ediyor· 
larmıı. 

Yapılan tetkiklerdeo,Lon
drada ıon giinlerde en fazla 
bisiklet hırsızhğı 1apıldı 
mt:ydana çıkmııtar. Hıraı:alar, 
beımzinin ve•ikaya biadiril
mesi Ozerine iıe yarayacak 
eıyanın daha ziyade bisik· 
Jet oldui1ına inanmıt balu
naca klar kit bu teytan ara
balarına fazla rajbet giiıter
mektedirler. 

-o-

Dünyanın en 
büyük~yazı 

makinesi 
NeYyork sergisinde hşbir 

edilmiş olan dOnyanın ea 
bOyük yaıı makinesi bir 
Amerikan -gazeteıi tarafın

dan Mb!" ahımıştar. Bu yazı 
makineainin sikleti 14 ton· 
dur, elektrikle mltebarrik
tir. Harfleri 8 t•ntim cesa
metindedir. Huıu· i bir ter· 
tibat 1ayeainde yazılan yazı 
bir sinema perdeıine akıet
tirilmektedir. Bu takdirde 
yazılarnbq misli b&y&mek
tedir. Bu makineyi satın 

alan gazete, bunu ıo'J bava
di•leri ıokaktaki okuyucula-
rına bildirmek lbtre l.ullan· 
••1lt"'dır. 

-o-

16ncıçocuğun u 
doğuran kadın 

Bir kadın tek baıına 16 
çoçuk doğurabilir mı? Bu 
cidden m6nıkaşaya d~ğer 

bir meseledir. Fakat lagiliz. 
ı•ıetelerinde yaııldıiına göre 
Romada ltalyan prof~lirle· 
riadea Konıtatini'ain karun 
16 na oğlunu doiurmuıtur. 

M. Zelcuiya Sertel, Sov· 
yet Rusya ne için susuyor? 
Baılıklı yazısında diyor ki: 

Aradan bir hafta g çtiği 
halde Moskovanın bili sesi 
işitilmemiştir. Bililcis bu 
itin Soyyetlerin muvaffakı-

yetile yapıldıiı kanaatini ve
ren bazı emareler vardır. 

MibYer devletleri balkan· 
larda yeni bir harekete geç
mezden eY•el Sovye t Rus
yayı kollamaya ve onun 
fÜpbeaini izaleye itina et
miılerdir. Zaten harpten 
uzak kalmak siyasetini ta-
kip eden Sovyet Rusya mib
yer devletlerinin bu temina-
tına inanmış olacaktır kit 
Romanyanın itgali karşısın
da ı&kOtl tercih etmektt
dir. 

HAKiKAT: 

HOrrıuıt ıa ııtlkllll 
!OIR ölOmO IİZB 11111 
ılllıtıırdan ııkınıık 

ıazııdır ! 
Necip Ali; ••Balkanlarda 

yeni bir waziyet., baıhiı al
tında JHdıj'ı yazıda: 

.. Almanlar Komanyaya Ya
r up yerlettikten ıoara BaJ
kaalarda yeni bir laidi•e 
beklemek lizımtlır. Alaaan
larıa Tlrlıiyeye doi•• bir 
laareket yapacaiındaa bab· 
ıedilmektedir. 

Bu yaziyet karı11ıada t.iz 
kararımızı çoktaa wermit b•· 
lunayoruz. Tlrkla cesaret 
ve kabramaalıj1 malimdur. 
lıtiklll için lllmii ıkhe 
almıt milletlerden her laalde 
ıakınmak lizımdır • ., 

VATAN: 
Alamed Emin Yal•••; 

14 Milyonlarca insanın ca•I••· 
mıt ideaJi., baılıkh ya111nda 
eıcllmle diyor ki: 

.. Aıyad•, Afrikada yliz
lerce milyon insan Tlrkireye 
yeni bir laa1atan mljedıi 

glzi1le bakmai• abtmıtlar
dır .• 

YABANCI ASKER• 
LiK $UBESi BA·

ANLIGI DAN: 
Yüksek ebliyetnameli kııa hizmetlilerin yedek subay -oku

luna sevkedileceğiaden ıubemize miirı caatları illa olaa•r. 

Çok kıymetli sa tankir 
B. lbrabim Aybaıs 

Bir elektrik itiaiz Ye ltil
laa11a •lta11 yek ıılea ... k 
dereeetle az olan ltir (ratl,.) 
tamirinis eldu •9rt b• çek 
değerli Ye ayni zaman.la 
mütevazi Ye i111afh saa'At· 
kirın Ku,ıyakada Ke•alpata 
cad~ıiode (lOI) au•araı. 
"Elalctrik Y Radye., atelye-

ıine kotunuz. 

Radyonun laastalıklarıaı 
hthiı we tedaYİ laaıaıuatla 
gösterdiii sadakat Ye •ella
rete siz de bizler ıibi lı.a7ra• 
kalaeakııaız. Hararetle la•
siye ederi&. Alimin Yardıiı neticeye, ıl · 

re, bu ıuretle Çi11cle, Uaaa 
mıntakaıında b•ll• kedi 
hiç kalmamıı ıibiclir. Fare
ler kedileri imha etmiıler

dir. 

Milli p·yanıro Biletlerini:ıi (SAADeT) 
kl .. el•den al1111z)CoraUı.aı:n1 Pollın..M"ul laaı1111Neı 864Haıaa Ta11ıia UadeıT.ae~'7 



SAHIPE 4 (Hellrln -1) 

~.--------~. --------------------------------------------------
rH;~~~-kt~~-~ fiitıRHiiERL~i Yugoslavya Sovyet 

Destroyeri 
Romen vapu
ru batırmamış 

lnun ogutlerı:IO- &..,..,. .,,._......... BaşvekiJi 
- ---0-- uıllD• Borsa Diyor ki: 
Gene üzüm ve Haberleri 
nebati gıdalar 

hakkında 
---o---

Baılluaı gıdalar o lduğ11 
gibi öldOren glda

ıarda vardır 
-9-

0 da kuıu dolması ka-
dar beıleyici ve bir çok 
noktada ondan faydalıdır. 
Kuıu dolmaııaı her ıama~ 

yiyemezsiniz. Pabah olduk
tao batka hazmi de güçtür. 
Hele biraz mide ... iı zayıf ise 
bazım ve temsil hususlar ıo
da arazalannaz varıa ve bil
haasa mafsal ağrıları, roma
tiama gibi bir tikiyetiniz 
me•cut ise, kabızdan, taz· 
yikten muztarip bulunuyor
sanız ve bilhassa yatınız yi-
7ecek seçmek hususunda 
sizi diltliaceli davranmıya 

aevkediyorsa o zaman biç 
kuzu veya bindi dolmasına 
iltifat etmeyinizl 
ManzaHaı da lezzeti ka

dar a•fiı olan bir tabak 
lalBa lalnlade bız.1r duran 
ea mlhim ve en kuvvetli 
SJdadar. Hiç bir lokanta 
mlfteriaine bir tabak ye
mekle birlikte bir kadeh 
maden SU} u ikram etmez. 
Halbuki bir tabak taze 
kimden en nefis cinsten 
olmak lzere bir bardak ma
dea suyunun da leneti ve 
1a .... ıarı vardır. 

--o--
Borsada 13.50-27.50 kuruş 

2553 çuval 6zilm, 8· 18 ku
ruı 907 çuval incir satılmıı
tır. 

--o--
Gelenler 

·Gidenler 
Denizli mebusu 8. Kiıım 

Samanlı lıtanbuldao şehri
mize ıelmiı, Kitahya me
buıu B. Vedit Ôzg6ren la
tan bula ritmiıtir. 

--o--
iskan umum 

müdürü 
Sıhhat Vekaleti iskin 

umum müdilrii Dr. Cevdet 
Ankaradan şehrimize gel· 
mittir. lzmirde birkaç gün 
kalarak iskia işlerini tetkik 
edecek ve bu arada göç
menler ia toprak, arazi ve 
tohumluk ibtiyaçlarile meş· 
gul olacaktır. 

--o·--
1940 Şilt mü

sabakaları 
20 llkteırin pazar giinü 

umumi n6fua sayımı yapıla
cağından 1940 Şild müa
bakalarına 27 ilktetrin pazar 
günü devam edilecektir. ................................................... 
Hulun 
Beyanatı 

-o-
Vatinfton (A.A) - Ame

rika Birleıik devletleri hari-
ciye aa ıarı 8. Hul bugDn 
ıazetecilere yaptığı g6rilt· 
mede deniz ve ha•a iialeri 
hakkında kolaylıklar g6ater
ilmesi meseleıinio Amerika 
Birle tik devletler ile muhtelif 
cunubi Amerika roemle ket
leri araıında müzakere mev
zuunu teşkil etmiş olduğu· 

nu bildirmiıtir. 

---o---

Şekeri, azota, potaıı, de
miri ve aayu hep içindedir. 
Ôyle memleketler var ki, 
kim yemeli ideta bir ae
fabet sayarlar. Oralarda 
lautalannı liztlmle tedavi 
etmek bile bir muvaffakıyet
tir. Biz elimiıia altında bu
laDan bu SJda ve sıhhat 
ekairinden klfi derecede 
iıtifadeyi düıüamiiyoruz. 

Hatta çeıitlerinin çoklutuna 
r6re cnları biribirdea iyice 
ayırmak ııere "'fi isimleri Belgrad, Ati na 
bile yokl•r. 

Hallı Dolıloru ve Sofya Üze-
-Devam t.dccek- • d t • k 

l aasw __ .. rın e azyı a. 

Ertuğrul Sadi mı yapılacak? 
Melek'te 

Diln akıam Ertuğrul Sadi 
Tek tarafından Melek sioe 
muında temıil edilen piye1 
çok beienilmittir. Bu akıam 
da 11Kudret helva11" temsil 
edilecektir. Mevzu g6zeldir 
Ta•aiye ederiz. ----------Ramazan -13-

sALı 
l.uak GIDÔtle lldndiAk,am Y ahı 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
t.'2 6.19 12.10 15.22 17.44 19.lS ............... .. 

--o--
Londra ( A.A ) - Royter 

ajansından: lagiliz ve 
Rumen münaıebetleri hak-
kında timdiden bir 4ey söy
lenemez. lngiliz tabası ıilr· 
atla Romanyayı terketmek
tedirler. 

Balkan merkezlerinden ge
len haberlere g6re vaziyetin 
çok girkin olduğunu, ltalyan
lann Arnavutlukta yeniden 
tahıidat yaptıklarını ve pek 
yakında da Belırad, Atina 
Sofya &zerinde tazyikler ya
pılacaj'ı bildirilmektedir. 

--o--
"icabında hudutlarımı
zı kanımızla mOdaf aa 

edeceğiz" 
Belgrad (A.A)-Almanlar

la yapılmakta olan ticari 
mnzakereler bir çıkmaza 

girmiştir. 

Loodra (A.A) - logiliz 
radyosuna göre Yugosla\ ya 
başvekili dilo Üskiipte ıöy· 
lediği bir nutukda ıöyle de
mittir : 

-Bu toprakları kanımızla 
kazandık. Bu topraklar ma• 
zide bizim olmuıtur. Tarıhi 

sebepler ve katlandığımız 

fedakirhklar dolayi•ıle bu· 
gün de bizimdir. 

Arnavutluk ile Bulgariı

tanın cenup Yugoılavyaıı 

üzerindeki t mellerindtn bah· 
scden başvdsil demiştir ki: 

-Yugoslav milltti cenup 
Yugoılavyası topraklarrnı, 

bütün Yugoslavya hudutla
rını icabında kaniyle müda
faaya azmetm,ştir. 

---o.---

ROMANYA 
PETROL 
SAHASINDA 

--o-
Bilkreı (A.A)- D. N. 8. 

bıldiriyor: 
Balcoi civarında hususi 

bir şahsa ait bir sondaj p.ı
zartesi aabıbı atet almııtır. 

Bu ıondajda çalışan amele
niD ifadeıine göre kazaya 
sondaj aletlerinden birinin 
çıkardığı kıvılcımlar sebep 
olmuıtur. 

Bu buıuıta tahkikata de
vam• olunmaktadır. Ateı 
civarında diğer bir ıondajin 
depo~una da sirayet eylemiş 
ve depo da 111fılik etu. iştir. 
Aht buodao batka Hlock 
petrol tirketine ait üç Üll cü 
bir ıondaja da sirayet tt
mittir. Ateş söndürülmüştür. 

Vatanın emniyeti biıdeo 
bol kanat ve bol uçucu iı
tiyor. Küçük gördüğümüz 

fjtreleıimizi bava kuruıııuna 
vermekle memleketin bu 
isteğini karşalamış oluruz. 

--o·--
86kreı (A.A)•- Bir Sov

yet destroyerinin bir Ro
men vapuru batırdığı hak
kında çıkarılan ıayia aaıl
nıdır. 

--o--
Tas ajansının 

tekzibi 
Moıkova (A.A) - Sov

yetler birliği ile lngilter~, 
Tllrkiye Yuıo!lavya ve Yu-

nanistan arasında mllzakereler 
cereyan etmekte olduğu 
hakkında Deyli Telgraf ga
zetesinde çıkan bir haberi 

ITas ajansı tekzip etmiştir. 

---o--
Hava 
Muharebeleri 
Londra ( A A ) - Dün 

Barlinde iki il .. rm işareti 

verilmiştir. Berlin bava ba
tnyalarının şiddt tli aletle
rine rağmen lngiliz tayyare
leri askeri hedtflere muvaf· 
fakıyetle bombalamışlardır. 

--o--
lngiltereye 
Yapılaccak 
Yardım 
Vaıington (A.A)-Ame· 

rikanıo logiltereye yapacağı 
yardım için bir komisyon 
hşekklil etmiıtir. 

--o-
Bükreşe 60 Al

man 
daha 

pilotu 
v:eldi 

Bilkreş (A.A) - Bugila 
buraya 60 Alman tayyare 
pilotu gelmittir. 

-llllZiB--

BURSA DA 
Pasif korunma 

tecrübeleri 
Bursa (Hususi) - Bug&o 

ilk defa şehrimizde muvaf 
faluyetle p ıif korunma tec
r iibe eri va pılmııhr. .............. .. .......... 

ı Kemalizm bayrağımızdır ı 
i ...................... .... 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
10 1 ioai teırin 940 perşeaıbe ıiinll._den itibarea 

1--Kadın ihmal Edilince 
Fran•ı•ca Saada 

OYNIY ANLAR : 
VVerren Viliam Gail Patrielı-V. Landija• 

1--YIL MA Z ALI 
Bir haftada binlerce kişi gardll, beğendi, istedi. 

MATiNELER: Kadın lbm•I Edilince S-6-9,lS 
Yılmaz Ali (Yalnız 4,15-7,15 

Karııkaya Rayeg•• 
tında seyyar pamuk 
Ahmet oilu Riz• 
suçlu Riza maj'dur 
kıza Seherin evine 
avluda 18 kilo mik 
ki pamuğu attığı ıır 

gara ateılerkea yao•• 
ritin baıı ani olarak 
ta sirayet etmif ya 
mukları ıöadllrmej'• J 
ken suçlunun iki el 
zü bafıf ıurette 1a•_,k 
retteyaamak auretil• 
lanmıftır ve Memleket 
taneı ne kaldırılmıf '' 
kikata başlanmııtır. 

Bıçakla te 
Kuantıua Halil Rıf• 

şa caddc:siode Abd 
man oğl" Hasan ve 
lu Ramazan Ya prakh 
dur Ali ile suçlu R• 
araJaı ıodil c:sludenbe'l 
kavra neticesıodeD 
rine mutber olup ıect 
tafa ojJu Aliyi evi 
suçlular bıçak teıbir 
leriodea btr iki ıuÇ .. 
kalaamııtır. 

--o--
Taş çaldl 
Alıancak yanııa 1 

lsmail otlu Ahmet ve 
oğ1u Silleyman Akbat 
gın yerlerinde belediJ• 
arsalardan bir araba 
çıkarıp kaçırmak iat• 
bir arrada yakalanmııl 

Dost Yun•' 
nistanda 
--o--

YunanistaniatanıD 
hudularıada dart ıe 

beri yapılmakta olaD 
faa hattının i11ıaaı bil 
ay evvel tamamlaooılf 
buna .. Metaksaı battı .. 
verilmittir. 
Yunaaiatanın ıi•il _. 

tiaadl seferberliği içt. 
icap eden tedbirler • 
ve kanunlar netrolulll 
Seferberliğe ait ola• 
eıaah kanun 1939 ... 
de neıredilmit ve •• 
ıirmiıtir. Bu kaauna 
aeferberlak vakuanda ~ 
kadınlar1, cephe ıeritl 
metlerinde mOlaim bit 
oyaıyacaklardır. 

Alman harİ 
ye nazıtl .. ~ 

Berlin (A.A)-~• 
ric:iye nasırı ba1 Ribt 
din Romea el~iıiai 
•t•lflir. 


