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Si\ VE AÇIK ı· • • 1 ~ lktısad Vekı R o 
'eden herkes Istanbu da tnl600 i ond i 

yada 
Al a 

va 

iN 
an-

, ra haber· kikat yapıyo as 
~ tıneıinanıyor? ~-

erı ·şi öldü 

"'ııı~ı· ı •' •ı b k"I' B çU A •şve ı ı y Çör-
~İiııi; l111anya Bulgariıtanı 

llırı ere1t kOçük Yuaaaiı
ı &yük •Y•klart ltında e:ıilen 
ı d,d lllenfıati ltalyaoın 
liii 

1
1111 koşıçağını ıöyle-

0 ••ıı ~~•n Berlin ve Sofya~ 
t•idır ;r takzip yağmuru 
~t k 1 lllıştı. Bugün Alm n-

l:tttad~llldi tekziplerini gene 
J 'b eri te'- . . ı i R t".Zıp etmek ıster 

ltistı oınanya tuikile Bul· 
••rorıı 11 sınırların ı yısız 

0 tıkı, •rla •ıker, tayyare ve 
6 Mip 'd Yığmakta devam 
i ta._, Uruyorlar. Bulgaris· 
i~ 'hel Rtlince daha bir hafta 
ı# İr ı·1 eıı hararetli ve samimi 

''tıl k '· •ltdi". • omşıdanaa karşı 
ı1I •ııı if,~1 dostluk duygul • 
(•••tın e eder ve Çörçilin 

11 ~tke, ~ Y•lanlamıya yelte· 
~- tııı1 ıı B Ugün, Alman kıta· 
1'ı'titrııeı . ulgır toprakların 

1 trı11i b' . ~ t lkki 11 ır b rp sebebı 

lktisad Vekili Hüsnü Çakır 
lstaubul (Huııusi) - ikti

sat vekili Hüsnü Çakır ve· 
kilete bağh mües!elerde 
tetkiklerine b ı!amıştır. Ve 
p muk ipliği satış ve tevzii 
işiyle de mc:şğul olmuştur. 

Birç k kıta ar Ko .. s Atina ( . )-Dahili emni· Roma ( . ) - D. N. B. 
• yet nezaretinin tebliği : ajansı bildiriyor: tencede akle amade Düşm•m tayyareleri dün Resmi tebliğ: Cenovanın 

Preve:ıeyi bomb rdımnn et- lngiliz gemileri t rafından 

b u 1 u n m a t a i m i ş mişlcrscdc zeytin ğ çl rı bombardımırn edildiği esnada 
cüzi zarar görmüştür. 144kışı ölmüş ve272 kişi yara· 

Türkiye - Romanya mU- Atioa ( .a)-Bütün gııze- lımmıştır. 
nasebatı bozulmaktadır teler italynn tayyarecileri ---- d 
B.. t T.. t tarafından sivil b ıkın bom· y a 

U ruş e ur aze O bardımanını nefretle yaza· UD ra ve Blbı·se 
Gl·ıerı· te k·ıı edı"ldı·,ıer rak diyorlar ki : 

14Pire bombardım nında37 • t" b• 
Nevyork (a.o.) - Bükreş- çocuk ve kadın k tledilmiş- V8S( aga , a 1 

ten gelen b berlere göre tir. Bu k tliamlar bu cinn- Bükreş, ( .a) - Kundura 
Rom oyada 600 bin kişiden yelleri Rom k tilleri üze- ve elbise mağ zal rı ıtok-
mürekkep 30 k dar Alman rinde k Jmıyasc k ve ilahın larını hOkümete bildirmeğe 
fırkası mevcuttur. Bunl r Ro- öaz.ebine maruz kal cakl r· mecbur tutulmaktadır! r. 
m oyayı kontrol lbnda bu- dır.,, Kundur ve elbise vesika 
lundurm kt dır. Şimdiye k • usulüne tabi tutulac ktar. 

d r yalnız avcı t yyarelerivardı 8 AY V L K •• C E 
yeniden bomb rdıman tay- Ç N GID OR iO S T N _ 
yareleri de gcUrilmi tve şimdi S I L L E R ( 
Rom nyada 450 t yyaere Vaşington ( . ) - B. Vilki 

bulunm ktadır. ~inin ~ P? lar t rafınd .n Tehlikeli mıntaka ola. 
Bu kuvvetler Roman yanın ı~g ı edılmıyen lu mınd bır • .. • • • 

her tar&tın dt\ğtlm kin tetkik sayab b yapm ğa k • rak ılan eoıldı 
beraber Yugosl v hududunda rar vermiştir. Vilki Çine 

Bükreş (a. ) - Royter •tlece ... olunın maısı lazım 
i ~top,!''i şurada bur .. da 
f' •.. ~•rıd A L M 1 ıtt 1 yap rak kendi-
' •ıu, ıJ' Ot, Ş göıtermeğe çalışı· 

3 farka ve diğer kıtal r Pa ifik üzerinden tayy reyle 
Kösteacede tabşit edilmiştir. geçecektir. 

Bur d kıt hır nakle ma· .-----

bildiriyor : 
Karadenizde Köstencenin 25 NY 

09 •ııt111,~ • halde ateıli ve 
ıll~ tklip 

1 '~•de ve tebliğlerle 
e~ ~~itti ':•len Bay Çörçilin 
nt ~··•ı d er reçen günün 
,,, ttfe t,:dh~- kuvvetli hiidiıe· 

Yunaıı sta 
Sulhmu teklif etti ? 

p lakı- .. , v t 'd tt' - ' it· ~ tdif . e eyı e ıgı; 
j ~ldır eauyen bir hakikat 

t. J\ı ru ille d 
, 111,, llrzı•kt Y •na çıkmış bu- ı 
,- ~~ltcfik•dır. Bunun için ._ 
e l tiki d ' doat, bitaraf ve ı 

t d t d" 
d

t t .. uımın memleket-
t "" l' h ' t'd ıyade neden Loa-
•betı Yolıruun verdikleri 

•et tıe ia d et.... aıa ıkl rına hay· 
C:et . "Qenı '-"tit, e11: lizım gele· 

Londr , { .a ) - Deyli 
Ekspres gazetesine göre Ai· 
manyanıo Atin elçisi Yunan 
hilkiımetine aşağıdaki ulb 
şartlannı teklif etmiştir: 

1 - Yunanistan Arn vut· 
luktaki kaıançl rını. muha· 
faza etmek şartile muhasa
matı durdurar k askerlerini 
terhis ve bitarafhğını ilin 
etmelidir. 

2 - Yunanist n lngilte
redeo Girid dahil o1ar k 
kuvvetlerini Yun n toprak· 
!arından geri çekmesini iste· 
melidir. 

3 - Almany bu ş rtla· 
rın k bul ü takdirinde Yun -
niıtana yeni bir it ly n 
taarruzuna k rşı g ranti 
verecektir. 

Yunanistan Almanyanın 
kendilerine garanti verdiği 
memleketlerin düçar olduk-
ları akıbeti bilmektedir. Bir 
Alman garantisinden Yunan 
milletinin duyduğu nefreti 
bu vaziyet izah etmektedir. 

Girit 
Hava 
ruzu 

ad s na 
Taar

Yapıld 
Ati na ( .a )-Emiyet neza· 

retiain tebliği : 
DOşm o tayyareleri dlln 

Zaate adaaını bombardıman 
etmi~lerdir. Girit adasınd 
da köy mıntakasın bom
balar tmıı1 rdır. Ha ar va 
zayi t yoktur. 

de bir vbziyctte bulunm k
tadar. Cuma günü Roman· 
yay yeniden Avusturya d ğ 
fırkaları gelmiştir, Gelen 
kıt !arın ucu bucağı görül· 
memektedir. 

Ayni z m nd Türkiye 
Romanya ar sındaki müna· 
sebetlerde bozulm k üzere
dir. Rom ny d Türk gaze
tecileri tevkif edilmişlerdir. 

Romen h lkı Brit ny le· 
hindedir. Petrol mınt kası-

nın İngiliz tayyareleri ter -

•.. 

K sta 
Gösterileri 

ak kilometre cenup:s bili tehlikeli ay mıntek olarak ilan edilmiı-

u apıldı t~. ~u~_ala~da~i fenerlerde 
sondurulmuştur. Şayet bu 

Kars ( .a) - Bur da 750 mıatak y girecek gimiler 
kay kçının gosterileri yapıl· tehlik ye m ruz k lacaklar-
mıştır. Bu gösterirlcrde vali dır. 
ve müst hkem mevki kuman· 
danı d bulunmuştur. 

fınd n bombardım nından 
korkulmakt d1r. H lk ingil
ten~nin galip gel ceğinden 
emin ol r k istikbali s bır
sızhkla beklemektedir. 

R. RUK 
ILEŞTI 

Kahire ( . ) - Sarılıktan 
h sta bulun n M jeste Kral 
Faruk t mamer iyileşmiıtir. 

Be l m kıı - Doktor, iyi olmanız için il~t rını eve seve içmenizi t vıiye etti. 
H at - Öyl ise onl rı an sen, k ndi elinle içirtecek in. 
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Bulaşıcı hastalıklar
dan lekeli va kara 
humma ve bunla
rın tedavi yolları 

Mikrop taşıyan bir aşçı kadının 10 se
ne içinde 7 aileyi kara hummaya bulışbr· 
dığı ve bunlardan 36 sının hastalığa tutul· 
duğu görülmilştür. 

Kara humma insandan insa11a hastaların 
henüz iyi olmuşların, mikrop taııyanların 
çıkardığı zehirli pisliklerden geçer. Uzak 
yerlere kadar içilecek su, süt, yeyecek 
zerzevat, çiğ yemiş, lağımlara yakın 
yerlerden çıkarılmış midye ve istil'idyeler 
ıiaek, pin, tahtakurusu, gibi hayvanlardan 
bulaıar. 

Kara humma anlaşılmaz bir kırıklıkla 
baılar. iştah kaybolur, baş ağrır, ateş 4:6 
gün içinde yavaş yavaş 40 d ~receye yük
ıelir. Hazım )'Olları bozulur, dil pelteleşir. 
Sirgün baılar. Sonra basta çok büyük zi
fa düşer. Sürgün daha sulu ve çok gelir, 
hastaların karnında ve arkasında ufak u
f •k kırmızı lekeler peyda olur. Bu bal 
lo:15 gün sı:rer. Ateş 40 derece inat eder, 
dil kupkurudur. Eğer basta iyi olacaksa 
&çüncü haftaya doğru ateş 37 dereceye 
düşer, sidik bollaşır. hastanın dili düıel
meğe baılar. Birçok hastalıklarla karışan 
bu hastalık tehlikeli bir şekil ahr. Karaşan 
haıtahkların en korkuncu bazım yollarında 
olandır: hastalığın 14:21 inci gününde bar
ıaklardan kan akar. Kan siynhhr ve gün· 
de bir kaç kere pislik içinde görülür. Kan 
gelir ielmex ateı birdenbire düşer ve bir 
kaç saat sonra yeniden yükselir. Barsak 
delinir; ince barsakların son birleştiği yer· 

de açılan bu delik, evveli batsaktan kan 
akarak karın iç zarının alevi enmesi kus
mak, bıçkırak, karın şişmesile yavaş yavaş 
olabildiği gibi, ateş birdenbire ve çok 

azahr; fakat, barsaktan kan gelmesindeki 
ateı düşüklüğüne benzemez. Ancak üç ve
ya dört gün ıonra çakmağa başlar. 

Akciğer, kalp, damarlar, böbrek, kemik, 
baatahkları da kara bummaye. karışabilir. 

iyilik baatalığın ilerlemesi şekline bağlı· 
dır. Efmemiş şeklinde 10:15, orta şeklinde 
3 hafta uzun ve tekrarlayan şeklidde -

yilzde be~ baıtalığın tekrarlaması yani baş· 
tan başlamasına tesadüf olunur - tekrar
lama ateş düştükten 6:15 gün içinde olur 
ve bir haftadan üç haftada iyi olurlar. 

Ölüm ayrı ayrı yaşlarda başka başkadır. 
Orta hesapla yetişmiş in!aı;larda yüzde 
on dört, ikinci çocu"lukti:l yüzde sekiz, 
meme emen çocuklarda züzdc yetmiştir. 

- 9e lC. 1 Hır -

-
Kuma, o• Mobilya Beyalerı 8e1Ji 

TKLEFON: ( 3 8 8 2.) 

-Şehir Haberleri_ 

ZABITAMIZ Alkapon imza. 
Azılı bir hır- 'sile gönderilen 
sızı yakaladı 1 Mektup kahramaeıarı 

--mmıı--

Muhtelif hırsızlıkların faiti 
Edremitli sabıkalı takımın
dan Recep oğlu Recep za· 
bıtamız tarafından yakalan
mıştır. Recep muhtelif ta
rihlerde kamyon lastiği, mü· 
teaddit paltolar, muşamma 
ve - pudösü Çaldığı tesbit 
edilmiş ve eşyalara sattığı 

ve sRkladığı yerden alınarak 
sahiplerine iade edilmiştir. 

--o,--
SPOR HABERLERİ 

Dün Als ocak stadyumun
da lik maçlarına devam edil
miştir. 
ilk maç Göztepe · Karşıyaka 

arasında yapılmıı ve Göz.te

pe iler 8 - 1 Karşıyakalıları, 
Altay - .\teş takımları ara· 

sında yapılaıı maçta da Al· 
.. tayhlar sıfıra karşı 3 ile 
"Ateşlil;ri yemnişlerdır. 

Ankara-ikinci devre lik 
maçl rına devam edilmiştir. 

İlk karşılaşmayı Gençlerbir
liği-Birlikspor yaptılar. Genç· 

lerbirliği güzel bir oyun 
çıkararak maçı beş iki ka· 
zanmıştı . 

ikinci maç Ankaragücü 
ile Demirsaor arasında ya-

pıldı. Ankaragüclüler 01!
mirsporlularm yaptığı üç 

gole mukabil ilti gol atarak 
maçı kaybettiler. 

lstanbul - Şeref stadınd 
sekiz bin seyircinin önünde 
yapıldı. 

ilk maçı Vda-Sülaymani 
ye takımları yı. ptılar ve iki 
iki berabere kaldılar. 

Galatasaray - lstanbulıpor 
arasında yapılaa maçta, Is· 
tnnbulspor enerjik bir oyun 

çı il ar arak Galata sarayı üç 
sıfır yenmiştir. 

--l!Il!lB--
Halkapınar Pamuk men

sucat fabrikaın direktörüne 
(Alkapon) imzasiyle gönde
rilen mektup hadiscsiJde 
alakalı bulunduğu zannedi- . 
len üç kişinin zabıtaca adli· 
yeye verildiğini yazmıştık. 
Almğımız malücn ta göre bu 
üç kişiden Mustafa oğlu 
Mehmet Songultay ile Bilal 
oğlu Celil Parlak had se ile 
münasebeti ri göıülmiyerek 

serbest bıralul a:ıışlardır. 
--o---

Asansör ocağnn 
da •• mus ere 

Cumartesi ve pazar gece· 
leri C. H. Partisi Asansör 
ocağının verdiği iki gecelik 
müıamerede halk neş'eli bir 
v kit geçirmiş, bilhassa ikinci 
gece hastalığı dolayısıyle 
sahoey~ çıkamıyan gençler
den Abmel, evvela birinci 
gece tertip ettiği komedi 
piyesiyle Asansör halkını 
sürekli kahkahalara gark 
etmiştir. 

--o---
Verem mücadele cemi
getinin senelik kongresi 

V crcm mücadele cemi ye· 
tinin senelik kongresi için 
bütün bazu lık!ar tamamlan· 
mışhr. Kongre yaran öğleden 
sonra saat 17 de cemiyetin 
Beyler sokağındaki dispan • 
ser bioasınd salonunda 
toplanacalmr. 

--o--
Bir leblebici fırını 
az daha uanıuordu 

An af ar talar caddesindeki 
leblebici Hasanıo fırınındaki 
bacadan yangın çıkmışsa da 
itfaiyemiz tarafından derhal 
söndürülmüştür. 

Günün mühim karşılaşma- 1 
sı Beşiktaş-Fener arasında 

alto çslmış 
lsmetpaşa bulvarında Ali 

yapılmıştar.J oğlu Ahmet; Salih oğlu B. 
Fenerin gayretlerine rağ- Azizin fotoğraflı nesinden 

men oyun bir ıııfar Beşikta:- bir palto ve bir kutu cam 
şın galibiyetiyl<> bitmiştir. çalmış ve yakalanmıştır. 

f(LH.AMR==A sı·nemasında Yur~uoun ~e~ k~rı~ toprağıt 
• nı mudaf aa ıçın bır avuç k b-ı 
~ ramanıa vatan uğrunda ne harikalar yardacağıoı temsil ı i eden senenin en hararetli aşk-heyecan ve ka~ramanlık- ı 
: !arla şaheseri VAHŞi K-· oşuBaşrollerde·Clo·ı 
ı bütün renkli dette Colbert ı 
ı Heuri Fonda, Foks jurnalda-harp mıatakelarından ve dün-: 
:yanın belli başlı siyaset merkezlerinden gelen en son haberler: 
ıseanslar h .- rgünl.45· 3.30·5 30· 7.30·ve9.30~a başlar, cumar·ı 
ıtesi, pazar güaleri ll .30vcl.30da başlar.-ılk seanslar ucuz: 
halk matiaclerıdir. Fiatleri 20 - 25 - 30 kuruştur. ı -- -mEml"~B!l:211::2'.lmfll!DE'CJl':!IG-Rm O! Z •• : s N , .. 

ı • d Telefon ı : Tayyare sınemasın a 36-46 ı 
ı Bu hafla Fransızca sözlü 2 filim birden ı 
ı Carol Lombard ve Kay Francis'n Gcrı Grant ile beraber: 
ı fevkalide b' r tarzda yarattıkları. : • ı K Jb J Kahk.ıha kralı Bach'ın Tania ı i • 8 SiZi BrlFedor ve Gazinode Pa is revüsü% 

:2 C • 1 Matineler: 2-5-8,15 Pa- ı 
ı - anımın ıçı ••• zar gfinii 12,30 da baılar ı 

ALMA 
~,. 

~ eli,.., 
.. ~ı. 
~ 

iı._ 
(73) Yazan: Halil Zeki ita 

1.1, 

Sankofteski kimdit h'-e 

ve marifetleri 41r. 

merkezi tesis e ttiklerini, bu merke~. ~ 
sıra dört beş film bobini göaderdij•P 4-tJ 
bobinlerin her biri otuz altı gizli t• ~ 
modeli gösterc'iğini de öğrenmişti. , •-.ı. 
Amerikadı ioşa ediJmekte olan yı• l 

dafi topunun ınodelini bu Montreal ~~ 
merkezinin na 111 elde edildiğiui öl a~ 
memişti. ta. 

.~ 
G ariu bir tesadİI' ~ 

fün ifşaatı -~ 
Doktor Gribel tevkif edilirkeDı 

aldığı bir emre tevfikan Kanıd,•~1-... 

casusların Jistesiai tanzim ediyordu. 
yazıhanesinin bir gözünde bulu11•• 
emri saklıyamnmıştt. Bu emre göre -----· .-...... ~ 
casuslar merk.ızi, lngilterenin doaıi•~.--
rındaki tezgib1arında inşa ettiği tay 
hakkında maluaıat istemekle beraber 
zamanda Amerika - Kanada bo)'Unc• 
propagandasına ehemmiyet verildt 
istiyordu. Şimali şarkıya doğru k•f 
büyü~ gıuplar geçirmek için imkiO 
olmadığını tayin için bu yerlerin toP 
fik barit laranı da arıyorlardı. 

Bundan başka büyük harp sanayii ~ 
seselerinio mutemedlerini elde etase 
yapılacak fedakarlıklar veya bu nı~• it 
lerin icabında berhava edilmeler• d• 
sun da baş vur olacak çareler bakkıll 
bazı yollar gösteriliyordn. 

Yeni casusluk 111 

kezleri 
Federal büro öğrenmiıti ki ber fi 

Gribelin yardımı ile Nevyurtnere L~11 t'i 
de y:-ni casuı merkezi tesis etmiştı. j 

yerde Amerikanın büyük vapur t~ılJ 3 
vardır. Ve bu tezgiblarda yeoı >'~t 
pek çok harp gemisi inşa ediloı• i 
Burada olduğu gibi Amerikanın gedl 
gih merkezi olan Nevyork ve Vaıi•f 
da yeııi merkezler tesis etmişti. 

Gerçi bu merkezlerin.casusları d.>~ 
doğraya Berlindeo geliyordu, fak~ 
işleri doktor G•ibl tarafından teDl111 

mişti. 

Bonkof eski bu tesisatta doktor0~t 
ileti idi, Bur.ıd• elde edilen mılCJllll' 
ç lınan plinlt r Berline J•ponya 1° 
gidiyordu. dl 

Hülasa Lonkofeski Amerikanın bÜ!,, 
tigablarına en muktedir, zeki ve ce 1" 
soslara birleşlirmeğe muvaffak ~bi 
Bilhassa Bostöa, Bnkalo, Bristol 1 -
lere, berşeyi göze almış: korku hildl' 
manlar yerleştirilmişti. ti 

Doktor Gribliyi yükselten Sluıt•' ~ 
kofeıkidir. Bu iki kişi Almanya ild-' I 
rika arasında m_kik ciokuduklarıo2·,,ı 

·tıtıYı 
Almanyadaki şeflerine doktorun .• 

1 
'I 

sadıkınd n, her vakit bııbsettık 
1

f1 
dolayı doktorua kredisi günden sıl• 
s liyordu. 

- .!onu var ....-



i Yabancı a 
i nın okus 

~ .. a:---..; • • 
1 hty, 112Ün sokakta filine• 
~1111 lla rısgeldim. Oaua 
6atu

11
;

1un konuştuk. Ayak 
diye be dedikodu yaptık" 
•lklı emen söylerim. Niçin 

\'YayılD? 
~ tlcv k' 
ilın k 1 o aün rastladı-

0 ttıı •dın zevcemden çok 
t bir t :ok gOzel, çok zarif 
t lıy.,c,~ 1

11 olsun. Neden sak
S rıııoun? 

dıt 011
"' bazı erkekler var-. 

' ıc,,il, ·ı 
j, Çıkltt rı e birlikte ıekağa 
~f derJer~r, Yahut bir yere gi-

kirane boyanmıt genç bir 
kadınla karşılaıbk. Bu ke· 
ku, renk ve yumuşa1dıktaa 

yoğrulmuş bir mabluktu. 
Arkadaşımı görllnce dur· 

du. 
Gülerek ona elini uzattı. 

Rüştü göze çarp n bir şaş
kınlık içıade bu küçük gü
zel eli - sanki mikroptan 

korkuyormuş gibi - par
maki rının ucu Ha sıktı. 

R&ıtilnüa bu hareketine bir 
mana verememiştim. Evet 

hayatta öyle titiz adamlar 
vardır ki mikrop korkuswı· t o,,d, aı:. 1 b' k d 

,.j laflrfar auZe il a ına 
.. .J dan el sıkmazlar, pek mec-
cr trlteL. b h k .. ,ıf ~ok Dil ti( bu yabancı kadını bur olunca u are eti par-

g fikri:· tel bulur. Fakat bu maklarının ucu ile üstüokö-
l\ı1k 1 kırııına söyliyemez. rü yaparlar. 

~Ot'-t'llJfık kavgaı;ndan Likin bizim rilşlü bunlar-
' lı il Ugo • • 
- 'lİç b" ıçın. Halbuki ben dan değildi. 

~eıa oyJe değilimdir. He- O herkesin e!ini-bemde 
"1 : liltel buldaaum kadı- d 

• lüıamlu, lüzumıuz yerler e-
' f. ' 8 sıkardı. 

1d' lıaJ k •it karıcığım, Ne gü-
~ l'•ce •dı1a değilmi? diye Halbuki şimdi şu güzel, 
ıı •eıaı, ine aöıteririm. yani minimini ve pek yumuşak 

,41; ~'dı1ıı'1llıyacağıa ben öyle olduğunu tahmin ettiğim bu 
ro' lıkı, ... •rın aıanasız k11kanç- eJi niçin yüzünde itikir 
.~ hııeaı, ~ Pabuç bırakacak, bir can ııkıntııı ile ve par-
r ı deiili~ •.ra korkacak adam maklarının ucu ile sıkmış-
~ ~ 

1 
dır. tı. 

_{ e erzı 
os01 ''çtrJ eaı efendim, öyle Arkadaşım beni de bu 
•f'~ diıeı: .''P•n kıskançlık ha- güzel kadına takdim etti. 
0 o ~ttb. tıııe tabammlll ede- Bir müddet ayak üzerinde 

po( ~it k konuıtuk. 
k,,._ •dın111 bir erkeai d d ı 

~ ı· ••tıın . • Bu ka ın sa ece güze 
ıı>, ı İfllk .. ••ı ıçin ortada tevi- d~ğildi. 
lı ~ deliller~111 olmıyan birçok 

e!•' dı,, 111 bulunmHı lizım-
b~ 1 ~~itli b 
dl ttke11 •na bunları ıöy-

insanın alakasını keidi 
üzerine çekmesini çok iyi 
biliyor, bu ıuretle bir kat 
daha güzelleıiyordu. 

- Sonu var -
~I tiy·llıun boylu, pek gll
~ayet ıaaat-

et s,~l);llıir D-e-f-te_r_d_a-rl_ı_iı_n_d ___ a_n_: -
~ ' 
3 

o,,ll Muhamen B. 
f 97 ~ Lira K. 

jl l\.t.rf L dd • 
0~ lls 1Ylm;a bostanlı 1700 oo. yala ca esı 

o~i 3g sı6 6 •.da 7 parsel 321,25 m.m. 220/l kapu 
· -~V 8 1\, tı1 no.lu araa 65 00 
g• i 

3 
•d 'tıyaka bostanlı 1809 no. şeref ıokak 1356 

e;ef 99 1<,' 14 pauel 161 m.m. 13 taj no.lu ana 33 00 
~. t l3;:1Y ka bostanlı 1813 no. toprak sokak 

0';
0
J 40 t,jl ada 3 parsel 20 m,m. 83 kapı 12 

g O l\, 1 diikkaa 
13;~1Yılı:a bostanlı 1790 no. kemal sokak 

i'" iOı tljf •dı 3 pusel 86 m.m. 31/ /. kapı 16 
t t 6 1\, ı •rsa 
sı e trJ~k11Y•ka bostınh 1795·1790 n. kemal ve 

iQ 3lt3tep sokak 1347 ada l parsel 58 m.m. 

0~ 2 f\,r kapı 4 tajlı arsa 
as't 157 11Y1 ka boıtanh 1791 c. mektep sokak 

010 iQ'l t'jt •dı 4 parsel 292 m.m. 102/l kıpı 11 
.ı l\ 1 •ra1 

ı: ,,,, k 
r 1347 Y• • bostanlı 1794 n. mektep ıokak 

tO~ ~ '(1
4 

t,jh d'..d 5 parsel 140 m.11. 103 kıpı 13 
at I<,, ukkin 

ıııı. "; Şıy b 

100 00 

35 00 

30 00 

30 00 

150 oo 
1:. iOs 'd' '] • a alaybey 1669 n. ıüzan sokak 16 

bJ ,V 1<,r Par•el 379 m.m. 29/4 kapı 39 tajlı arsa 160 00 
e~ 42 !ı•ka alaybey 1676 no. bidayet sokak 

ı io6 ~•ile ' 12 parsel 34 m.m. 16 kapı 39 tajlı 
t 1 ( ~ 200 00 ~ 1\. .. ,, 

~ ı1 l3 -ı•kı •I ybey 1678 no. müıteri sokak 
,~ ~ •o7 t,ilı .,.• 3 ParHI 63,25 m.uı. 2/1 kapı 4 

.J·J''ı~ ~.. •ııc o Ottt 120 00 

[ ...... ,.....,... ...... ...... 
D .. 

[ .-.-~-..... ] 
[ ,....!!............. ] 
[ O or? ] ............ ~ ..... 
Yaş 
se ioluyor 

a 
u ! 

40 ile 50 y rasmdaki in
sanlarla 25 yaşıod ki iasan
lann, ellerinde birer tüfek 

bulunsa ve bir iş ret üzeri
ne hepsi birden tetikleri 

çekmek suretile tüfekleri 
patlatsalar, 40 ile 50 yaşın-

da olınlu işaret verildikten 
sonra tüfekleri ilk p tlatan-

lar olurlarmış. 25 yaşındaki
ler aniyenin yirmide biri 

kadar bir zaman gecikirler
miş. 

Katil r 
Zayıftırlar 
Hemen hemen bütün ka· 

tiller zayıftırlar. Bunu nazarı 

dikkate alarak tetkikler ya
pın bir ruhiyat mütehassısı, 

şişmanların r hat şışmanların 
rah t yaşıyan insanlar oldu-

ğunu, bu yüzden cio yet 
işlemenin akıll rından bile 

geçirmiyeceğini iddia etmek
tedir. 

-·-
vahşi 

hay 1a 
Et yiyen bayv nlar ra

sında en vahşi kurttur. Bir 

kurt kendi an sıodiln doğan 
kardeşini biie yer. 

En büyük 
~! a v n 

en"rj 
ğ ı : 

eş 
Y eryü~ünde[y şıyen bizler 

için en büyük enerji mem
baı güneştir. Gerçi güneşle 

aramızd 150,000,000 kilome 
tre k..1dar süren bir boşluk 

vars da biz güneşte'1 radyas· 

yon tarikile birçok enerji alı
yoruz.(Güoeş sabit mıktarı) 

denilen enerji mıktarındao r
zıa beher santimetre murab-

baın dakikada isabet eden 
1.94 kaloridir. Bu sabit mık-

tar ayd n ay , yıld n yıl gö· 
re değişmekte olup yüzde 5 

ili, 6 kadar farkeder. Maa
mafih vasati olarak arzın be-

her santimetre mur bbıına da
kıkada 1.94 kalori isbet eder. 

Bunu 2 kalori ol rak k bul 

edip yeryuzünün mesabasım1 
zarbederek güneşin etr fa yay 
dığı takat.en arz hisesine dü-

şen mıktar 230 milyon kere 
milyon beygir kuvvetidir. bu 

besab göre güneşin kimyevi 
radyasyon tak ti bunun: 

2,000,000,000 mislidir;yani 
460,000 milyon kere milyon 
kere milyon beygir kuvveti· 

dir· bu r dyasyon ne r~den 
güneş yüzünün suhuneti 6000 
derece kadardır. içer ine gi
rilmedikçe suhunet artar. Meı· 

kezinde suhunet birkaç dere
ceyi bulur. Bu enerjiyi güneş 

yüzünün mesabasına taksim 
ederek beher santimetre mu-

rabbaına isabet eden takat 
9 beygir kuvvetini yakındır, 

Güneş yüzüde lckeier gö· 
rüoür. Güneş lekeleri peryo
dik olup müddetleri 11 sene 
ve birk ç ydan ib rettir. 

---------------------------------------------------------------ıokak 944 ada 5 k rsel 387 m.m. 5/1 k pı 
no.lu rsa 58 00 

410 Göıtepe tramv y c d. çıkmazı sok k 946 _ __ 
ada 11 pöirsel 911 m.m. 615 kapı no.lu ars 185 00 

411 Göztepe 77 no Ju eşrefpnşa sok k 931 da 
4 parsel 969 m.m. 6/1 kapı no.ln a11a 145 35 

412 Göztepe Amerik n mektebi karşısınd 90 
no lu sokak 935 d 9 parsel 381. 75 m.m. 
4/4 kapı no.lu ersa 

413 Göztepe mirakan mektebi karşısında 90 
no lu sokak 935 ada 7 p rsel 435,75 m.m. 
412 kapı no.lu rsa 

414 Göztepe merikao mektebi k rşısınd 90 
no.lu sokak 935 ad 6 p rsel 64 7,25 m.m 
4/1 kapı no.lu ars ~ 

415 Dnrağ ç umurbey 1527 no.lu altın sok k 
1414 d 7 parsel 35 m.m. 31 yeni 53 
tajlı h ne 

416 Kobramanlar kuru çay 1517 no.lu sebetçi 
ıokak 1376 d 18 parsel 85 m.m. 41 yeni 

57 15 

87 00 

129 40 

150 00 

25 tajh h ne 400 00 

Yukarıd yazılı emvalin miilkiyetleri peşin par vey 
ikinci tertip tasfiye vesikaeile bed il ri ödenmek üzere 
8·2·941 tarihinden itibaren 17 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Ih leleri 24-2-941 tarihinde sa t 14 dedir. 

İKEN, 

y 1 üzeli 
Sırm takmış ışıkl r 

Saçının her teline 
Gönül çabuk bağlanır 
Bayr kh güzeline •• 

Yüzü güzel ay gibi, 
Yürliyüşü y y gibi 
Gelmesin alay gibi 
Bayraklı güzeline .. 

Hem hoppadır,hem de fCD 

Sen de şık ve güzelsen 
Aztcık yüz göstersen 
Bnvıakh güzeline; 

Y oklaıır, ko~ar gelir, 
Sevinçle coşar gelir 
Yüz gösteren yar gelir 
B yraklı güzeline .. 

işte böyle atarım, 
Dostluğunu tatarım 

Bekar olsam çatarım 
Bayraklı güzeline .. 

BATMAZDIKEN 

Izmi ekülliyet· 
i k hv v:eliyor 

1 taobul - Yakında güm
rüğe gelecek olan on bin 
çuval k hvenin 3500 çuvalı 
lzmire gönderilecektir. 
~~~~---.---. 

iz 
As 

ır yerli 
erlik 

Ş besinden: 
Asheri hastanesinde üçün

cü devre y rdımcı hemıire
ler kursu için kaydedilmiı 
bay nlar evr klarını yaptır-
mak ve kurs başlamaları 
için şubeye gelmeleri ve 
henüz kaydolm mış bayan
ların da bu fıraab kaçırma-
m 1 rı için bir hafta zarfın· 
da şubeye müracaatla kay· 
dolmaları ilin olunur. 

Işık 
lzmlr Memleket haataneıl 

Rontken mütehaHııı 
Rontken ve Elektrik teda•lıl 
y pılır. ikinci D yler Sokalıı: 

"ı9 No TE EFON. 7S4, 

S t n alıyoruz 
Yabancı dillerle basılmış kitapları 

iyi fiatlerle satın alıyoruz. 

ADRES: Atatürk caJJeıin
Je 102 numarada 

Kolokoças kltaphanasl 

anısa Oteli 
Keçecilerde Lale Si

nema ı karşısında 

UŞADASI OTELİ 
Keçeciler Hacı Sadullah 
efendi sokağında Salih ••••• 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinde yüzde 7,5 de
pozito akçesi yatırar lı yevmi mezkôrda M. Emlak müdür
lüğünde müteşekkil sabş komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 447 

: Gazoz fabrik sı karşısında 
ı Bu Oteller lzm irin en 

eti~ I ~a 3 p, P~ 77 no.lu eş efpışa okak 935 adı 
•' r ~6ıttae1 454,50 m.m. 6/3 kapı no.lu arsa 

~ 3 p,:Pe 77 no.lu Eşrefpaşa ıokak 931 ada 
t6ll:•l 722 m.m. 6/5 kapı no.lu arsa 

ı ezacı K. AfllllL KT AŞ'ın : temiz ve en ucuı otelleri-
68 10 • ş A H E S E R / ı dir, lzmire gelen bUtün • • .. ı misafirler bu otellerde 

Pe 91 no.lu ııfık ıokak ve eırefpıı• 
108 30 ı H 1 LAL ECZANE S 1, ı mısafı'r olurlar. 

:. ..................... ""•• =il'~ .................. ~;;·--------
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Ki INGILIZt 
:o L N-

DULE' 
B D 

Tayy 
limdos i .................. 
bomba adıl 

y alkan mesele i bahsın-
"ingiltere h rbı m - da vazi etin tumoı aşını 1 r ıh ımda bu uoaıl 

neferler e yakıodl 
görüşeceğiz dige bağırdılar 

azanaoaktır" Türkige teş il etmişti 

Kahire ( . }-logiliz bom· 
· bardım n tayyareleri R dos· 
ta Limdoı lim nın 
hücum ederek birçok bom
ba atmış ve bombaların ek
serisi binaların ar su:: düş
m6ı ve mühim zar rlar yap· 
mıştır. 

Habeşi,tanda Desiye bom
bardım n edilmiş Er.trede 
muvaffakiyetli hücumlar ya
pılarak düşm o tecemmü 
noktaları bomba.lanmıştır. 

--o--
,,BiR MILYO 
Türk Or. usu 

Trakgada çelik dı
varıarın arkasında 
hazır bulunuuor" 

Londra (a.a)-Deyli Meyi 
gazeteıi Almauy dan ber
gi1n Romanyay 40 tren ha· 
reket ettiğini yazmaktadır. 
Bu gazeteye höre bir Türk 
ıahsiyeti Türkiyenin hareke-
te ıeçmek için belki ken
diıine taarruzun vukuunu 
beklemiyeceğini söylemiştir. 

Y -etişmiş bir milyon Türk 
ordusu Trakyadaki çelik dı
varlaran arkasnıd hazır bu
lunuyor. Bu ordu müstevli
leri veya onların suç ortak· 
larını ezmeğe hazırdır. 

Bulgar kıtalarının Türki-
ye hududuna ilerledikleri 
söyleniyor. 

Bu hareketin hedefi Al-
man kıtaları Yun n budu· 
duna varıncay k dar Tür
kiyenin hareketini tehir et
mektir. 

Bulgaristana Alm n kıta
lannın girmesi h rp sebebi 
addedilmiycceğini temin et· 
mek için Bulgatistan Anka
rada ümitsiz g yretler s r
fetiııektedir. 

INGILTER 
yardım 

Vaşington (a.e) - Ödünç 
verme ve kiralama k nun 
projesinin müzakeresine l:ıaş
lacaği gÜnÜa arifesinde ay n 
meclisindeki muh fal z mü
cadeleyi b zırlam kla ve 
elde edebilccekl ri reyleri 
saymakla meşğul bulunuyor-
lar. 

En müsait tahminler bile 
muhelefetin azami 30 rey 
kazanabileği mekezin edir. 
Velerio riyaset ettiği grup 
B. Ruzvelte verilecek sala· 
hiyetleri t hdit logiltercye 
gidecek v pur k fiJelerioio 
himayesi içia Amerikan ge· 
milerinin kullanılm sım men 
eden iki tadili k bul ettir· 
meğc çalışacaktır • 

Vaşington (a. )-Londra· 
y giden Amerik reisicum
hurunun şahsi mümessili 
Liıbondan V şington v
det etmiştir. MümeEsil ga
zetecilere bey natta bulun -
rak demiştir ki : 

"logiltereni borbı mu· 
h kk k k zanac ğı kan a
tındayı m." 

--o--
y 

ere i imiş ? 
Loodr , ( .a) -· Müstakil 

Fr nsız ajansı bildiriyor: 
Londrad ki Romaoyanın 

es1:ti elçisi B. Tibe 1 Sunday 
Taymiste bir m kale neşre· 
derek Alm ny nın iki sev· 
kulceyş hedefi koli dığını 
yazmaktadır. Bunlardan biri 
Selinik, diğeri de Boğ z-
1 rdır. 

Çünkü bu iki yer, Muoul 
petrol kuyularına, Süveyşe 
ve Ş rki Akdeniı:e kol y
lı ki hücum edilmesine mü· 
s ittir. 

----o--
Yu n ıl r2SO 
s·rdahaald ar 

Atin (Loura radyosu S. 
8.15)-Yunan b şkumandan
hğının tebliği : 

Kuvveti rimiz m h ili ta · 
arruzl rda bulunmuşlar ve 
düşm nı mevzilerinden püs-

ürterek büyük muv ff ki
yetler kazanmışl rdır. Yeni-
den 250 uir ve mühim mik· 
tard b rp malzemesi aldık. 
Bomb rdıman tayy relerimiz 
de düşmanın tahaşşüt nok-
taların bomb ter k düş
mana p nik yaptırmıştır. 

--o--
gıl

0

z s f 
Bulgar haricige na. 

zırı ne görüştü 
Sofya (a a) - logiltereuin 

Sofya elçisi V ndel evvelki 
kşam Bulgar h riciye na-

zırı Popof ile y ptıfı gör&ş
me esn gıod 1 gi'te hüku-
metinin Bulgaristanda balen 
mevcut vaziyet b kkındaki 
olıt i n zarını teyit etmiş

tir. Görüşme bir s t sür-
müştür. 

F A s z 
ecli i 

Vişi ( .a)-NazırJ r mec
lisi diln Pctcnin riy setinde 
toplan r k içtimai meselcJer 
işıizlik ve iptidai madd fer 
ve hfikumet teşkilitıuda y -
pıl n baıı b dillt hakkın de 
görllşerck kararl r almışl r
dır. 

~~~~~~~~~~~-

MiLLi IYAN 

Londr ( .a ) - Mut d 
olarak h ft nın h diselerioi 
icmal eden p zar matbu tı
nın kana tine göre, bir lıaç 
gü denberi bütün gazeteleri 

" endişeye düıürmüş olan Bnl-ı 
k n meselesi bahsinde v zi

yetia temel taşını Tiirkiye teş
kil etmiştir. 

"Opserv " gazeteesinin dip 
lom tik muhabiri diyor ki: 

"Bugünkü vaziyete rağmen 
b rbin derh 1 yakın şark 
yayılac ğını zannetmek için 
sebep olmadığı Ingilterede 
malumdur. Yegane tehdit 
şudur: 

Almanyanın Irak petrolle 
rioi ele geçirmek ve Mısıra 
hücum etmek için Tiirkiye 
üıeriaden geçmeğe teşebbüs 
etmesi hnli, buna binaen 
Türkiyenin rolü birinci dere
cede ehemmiyeti haizdir. 

F kat bu hav disin d v -
sına ıhanet etmedikçe böyle 
bir teşebbü!üne intiz r edie· 
mez. Ancak Türkiyenin azmi 
E erlinde, Londra ve Mo ko-
v d pek iyi bilinmektedir:!.. 

--o---
• 2' m e-
o 

Londr ı (a.a) - Amir lhk 
d iresinin bir emirn meıd 
müdaf nizamnameleri mu
cibince bazı istisu 1 rla 1600 
tQnil"tod n fazla büyüklükte 
gemilerde logilizce haber 
servisleriai redyod n lebi
lccek birer radyo hizesi 
bulunmnsını mecburi kılmak
tadır. 

p e • 
• v zıyet 

Vaşington (a. )-Ameri
ka h riciye nazırı, logiliz 
büyük elçisi Lort Holifakı 
ve V şiogtonun Avustralya 
elçisi ile görüşmüştür. Bu 
görüşmelerde P sifikdc i 
vaziyetin mllz kere edildiği 
sanılm tadır. 

A: 

lst nbul ( . ) - Bir k ç solo!u da şunları söyJeoıİ~ 
gün evvel lngiltcrenin Bük· - Son döıt günde >. (; 

Berlinde 

reş elçiligi erk nını lmnk kıt tının bir çoğu sofi~ 
için köstenceye giden lımir hududuna sevkedilmiştit· 
vapuru düa s t İ3.45 tc reketimizden bir güo e 
limanımız gelmiştir. Kö.stencede bir panik ol 

lagiliz elçisi refikaları ve Bunun sebebi gök yüıll . 
oğlu ile, Belçik 

1 
Holl oda görülen iki tayynredir. ;• 

elçileri ve refik ları bu v • laıin sonradan RumeD ttı ff e 
purla gelaıişlerdir. yaresi olduğu anlaşıloııt~ S 

Sir Rejined Horn vapur- Makineli Alman kıl;;ı /\• 
da kendisini ziyaret eden Bulg ristan hududuna c)o tİ: , 
Türk ve ecnebi g zetecilere giderken Rumen zı~ 

1 

kısa bir b ·yanatta buluna. beni evimde kapanma 'İ: 1 
r k demiştir ki : bur etmiştir. Ben Alm•', 'te 

- Istanbuld bir k ç güo bir aya v rmadan :suı~• / İt~ 
kaim k niyetindeyim. Bir z tana girecekler kanaatıO oı 
istirahat için tayyare ile yim. ı/. tı 
Mısıra gideceğim. Rumanyad kendi •' ~ • 

Romanya ile siyaşi müna- riy)e kalmış daha bit e 
sebetlerimizio katından ev Iniiliz vardır. Bualard•11 

vel va!diyle Romanyaya il- tanesi hareket odeceJİ 
ticı:ı etmiş ol n üç bin Po- giln Almanlar tarafıll 
lonyalının Alm nl r teslimi tevkif edilmiştir. I 
münasebetiyle Antoueskoya lzmir vapuru Kösteo'',r 
bir prktesto otası verdim. h reket ederken ynıl J 

Romany ile siy si müna- Alman neferi rıhtımcl• ~J. J 
sebetlerimiıhı k tı bir z ru- !anarak ıessiz sessiz v•~ 
ret halini almıştır. Bir çok · dı J" 
lngilizler buna mecburiyet temaşaya koyulmuşlar 'I 
h sıl olm smılao müteessir· reket esnasında vıP fi 
dirler. bulunan İngilizler bu 11e 

lere: ~ 
Antanesko ile son mül&

katımda Rum ~D b şvekili 
logilizlcrin M carlarl değil 

de Rumenlerle katı mön se
b t etmesini dostane bir 
hareket saymıyacaiını aöy· 
)emiştir. Antonesko Alm n· 
ları h rpten galip çıkacak
ları düşüncesiyle kendi ha-
reketlerini m zur gösterme· 
ğe çalışmaktadır. 

Romanyad bir çok kim
seler logiliz tayy relerinin 
bir ta rıuzueru beklemekte
dir. lngilizlerin yakında 

oraya gelmeleri fikri kendi
lerine zararı dokunaceğnn 

bildikleri h lde bir çok Ro
menlere hoş görünmektedir. 

logiltrenin Köstfnce kon-

- "Yakında Berliod• ~ 
luşac ğız" diye bağırd.i~I: 
vakit Alman neferler• J il 
best ve yüksek bir f fı 
gülmeğe başlamışlardır· ~ •i 

Vapurda bulunaD İ bi 
Amerik lı mühendis de / lıı 
tebessim bir çehre ile f :, 

l rı nlatmıştır: ·/ ~l 
- Ben bir mübeod• iı. t' 

Vaktile Majinonun iof'A • 
çalıştım. Almanler b0''tl h 
zaptettiler. TransilvaııYj /. ' 
kimatınde çalıştım. sıı9,1 Q 
da Macarlar aldılar· ,~ ~ 
raby istibkimlarınd• ~, ~ 
tım. Bur sanı da Rusl•' /, b 
lar.. Ben de bundall 'J •i 
su setleri yapmakl• ısı 
olac ğım .. 

1 L N 
h s beı hususiye müdiit 1 

B çak taşı ak i .. den: 
ld rei hususiyei vilayetçe vaktile mektep oı. .. rak jO 

Lıle sinem sınd Hamdi 
oğlu Ahmedin üzerind bir 
bıç k bulanarak hnmışbr. 

§ Eşrefpaş caddesinde 
Şakir oğlu G libin üıerindc 
bir bıkaç bulunarak alınmış

b şlanılmış olan iz.mirde Hat y caddesinde Aripb•5'
11
,

mesi nam mevkideki bin da kısmen serbestçe JJJ1~ 
kısmen de dıvar içerisinde buluaa muhtelif ebat •' 
mette 4392 lır mub mmen bedelli 21960,82 kilo. 
portel kötürü olarak satılmak üzere 17-2-941 t•'1 

't'b 15 .. d t•'' ı 1 aren gu~ mn detle açık ar~hrmaya çıkarıtoııt n 
S k t k 

tış şarti rı ı gormek ve okum k ıstiyenlerio hergOO fl'J, 
8 ID 1 1 sehı hususiye müdftriyeti v ridat kalemine vo peY 

1 

L le sinemasında Hamdi istiyenlderin de ihale tarihi olan 3-3-941 paıare•1 ~ 

tır. 

oğlu Hhmet O m n kızı sa t 11 de muv kkat t minat olan 329 lira 45 kurut• 
Hayriyeye sarluntıhkta bu- bank m lıbuzları vey temio t mektupları ile birlilıt; 
lunduğundan yakalanmıştır. yet d imi encümenine mOrac tları. (587) 17 - 19 .. 7 

) 
Kl•••lnden alıcız.. Çora ·kapı Poliı Merk•Jİ 
urıııı No, 864 Haıaa Tahaln ONDER Telefoo: 


