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1 
ENTERNASYO~AL FUAIUNI BİR MİLYO~ 

Kİ İ GÖRECEK ... 
Yükselme, refah, sulh ve saudet yolunda bölün
mez ~ir bütün olarak yürüyen Türkiyenin ye
gane Izmir Enternasyonal fuarında bu sene as
gari bir milyon alıcı bulacc.ksınız .. 

20 ACiUSTOS - 20 EYLÜL 194.0 1 
YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

• n Mühim Beyanat ekili -
:··········· rn . ~ •••···••···· 
~ spanya·h~;b~ .. 
• • 
~ gırecek mi? 

Milli Şefimiz dün Siv asa gittiler 
-* .. 

·~ Riva;;;· muhtelif 
: a· - = 
: ı~~ ~aı:,af~an Cebelüt
: b · 1 1 ıstı:yorlar 

Sivaslılar büyük birse-
1" taPaftan da ' 

lrtad d •••• 
~.:ı n • 10 (A.A) 
•w gnıetes· - •Havas• Mad-

vinç içinde bulunuyor 
0lacaktır ~ 1·~l:belüttarık İspanyol l"ıkııı f J>a aş ıgı altında Cebelütta
nıc'>Cle 1 0~~a~a a\'dc. tinin bir namus 
sened\:n be- .u~unu Yazm. ktadır. 200 

: hak ı Jı0 Frı evaın etme ktc olan bu 
.. nı l"d "'1 ranko h"·k ·· ,: e ı ir. t"Pnn u .umcti tamir et-

ııuıu nln Ya namusunun intika-

UiJt T~~~e;~N verını tır. 
Marlrid 10 DA ... 

konun k~Yni (~;A) . Cnıeral Fran
llazu1 B S 0 •. n lspanya dahiliye 
ridd() İn~- 1 .crrn Suner dün gece Mad-
. . ...... ıı sef . s· 
ın \'C'rdi i . ın ır Saınucl Hoarc-
tur. ~ zıynftttr: hazır bulunmuş-

1sr>:ınyo] d • . 
: ('far1:tind ..... ~tlıforden biri İngiliz 
: defa oltıra~ vBnfon bir ziyafette ilk 
: bulunnınsının ·ı Serra Sun~rin hazır 
: ~ c>~tlerini SJ;ruıyol - lngiliz mil· 
• hır i n ~aH'ıha dogr ·ı ··· • rPt old ~ u gı tıgıne 
:.~·!~trrıistir uguna na1.arı dikkati 

•••••••••• 

-·--
Reisicümhurumuz 

candan sevgi tezahür
lerile karşılandılar -·-Sivas, 1 O (A.A) - Reisicümhur 

Milli Şef ismet lnönü bugün saat 

1 7 .1 5 te Sivasa teşrif ettiler. istas
yonda tlım komutanı, vilayet, Parti 
erkanı ve on binlerce halk kitlesinin 
candan sevgi tezahürleriyle karşı· 
lanmış ve doğruca ikametlerine tah
sis edilen vali konağına inmişlerdir . 

Af nk~··H~~b~··· 
Sivaslılar Milli Şefe olan bağlılık

larını duyurmak fırsatını bir daha 
bulduklarından sevinç ve neşe için
de bayram yapmaktadırlar. Rei.sidim1ı unrnmz geçen defnki seyahat'leriııde halkla konttşurlcırklm 

. ----. 
lngütep -
taa,.,.qz eye yapılacafı 
say11Ghi':;. IHıf langıcı 

ını._ -·--8AkKıoc.AKoGLU 
llarbin on ilti---:. - . ...,._ _ _... ___ _ 

~oruı.., Şiı.ıdiye no ayı içinde bnlunu-
eketle.ri Alınan kadar bütiin taarruz 1ıa-

Fiatlerin teıpit ve mürakabesi 

lthalit birliklerine mü
him vazifeler veriliyor 

l'e 'fhala haa:u·lık ~adan ~elmiştir. İngilte- :x..,x 

:rıır1aarn1:ıun ınut;vres.ıyıc meşguldür. Araya fü ... ulı" mütevassıtlar sokulmıyacak, 
d ~dan Y~paJ ınadıyen Almanya ta- ~ 
• 

1

~ihver dev]lllasının da sebebi aşikar- har nisbetleri tayin edilecek 
~ın hoğu etleıi harbi kaza bilm k Fiat mürakabe teşkilatına dair Tica- şimdive kadar elde edilen neticeler, bir-tirın ~ tnayı en k na e ., 

İ e~e llıt>ebu~ ısa bir zamanda bi- ret vekAletince hazırlanan talimatname liklerin bu vadide faydalı hizmetler gö-

ROMANYADA TEMASLAR 
--·--

Macaristan teklif
lerini bildirdi -·"Bükreş" tc~ bir şey 
söylenihniyor 

Bükre, 10 (A.A) - <Stcfani, 
Fevkalade murahhas sıfatiyle Buda

peştede Macar zimamdarları j)e ilk te

ması yapılncnk olan Romanyanın Ru
- SONU 3 ÜNCÜ SAHlFEDE -

tıgıltere i urlar. vilayete gelmiştir. rebileceklerini göstermiştir. Bu teşek-
~~ı kanaati.:c~rbi uzatmakla kazana- Talimatnameye göre, fiat mürakabe küllerden daha ziyade istifade edilmek ALMANLARIN HAVADAKi• 
~t~i~~~s~~f ey}eı:~!~ng~Tena!~dyhf kuvve!- işlerinde ithalAt birliklerine- mühim va- maksadiy]e mevcut tecrübelere müste-
ğı lı .qJınatı L-

1 
' mu a aa vazı- zifeler tevdi edilmektedir Birliklere niden ithalat eıntiasının ihtiyaçlara gö-

b er ,..... • uazır •klarını arttırın · t , __ . t ·· d r· t ·· k b Gv 0-Bl.YETLERI. ilıyor Jın tistiinde g l b" .a· bağlı ithalat, devletçe temin edilen ko- re a~ım ve evzıın eve ıa mura a e- MA l 
8iitÜn .. e en ır nzıfe laylıkfara ve icabında açılan akreditif- sinde ithalat birlikleripe düşen vazife-

1ngılterey dunya Alrnanya , İtal , lere müsteniden veya azasının şahsi te- ler ve çalışma tarzlarının esao;ları tesbit --•--

SOMALİOEKİ İTALYAN 
MUVAFFAKIYETİ -·-

Mihvercilere 
beklediklerini 
vermiyecek -·-Denizlere ve vazigete 
ınoiltere hikimdir 

Londrn 10 (A.A) - Ro~ ter ajan,.ının 
diplomatik muharriri yazıyor: 

ltalynn ve Alman matbuatı lngılız 
Somnlisinin İtalyanlar tarofın•lan istila
sı münns ı >tiyle ilfinı şadüm:ıni etmek
tedirler. Bu istilanın Britnn~ a impara
torluğu için bir ölüm çanı olduğu, İngi
liz Somnlisinin istilii.sı tngiltern için Sü
veyş kanalının ve Hindistan yolunun 
kaparumısı demek olduğu ve lngiliz do
nanmasının AkdenizdC!' mahsur kalması 
:nannsını ifade ettiği yazılmaktadır. 

Londrnda şu mütalenlar yürütiilmek
tedir: 

İtalyanlar biitüıı Somali arazisini iş
gal etmeğe muvaffak dahi ol.salar key
fiyet hiç bir zaman Süveyş kanalını ve 
Hindistan yolunu flıhlikeye koyamıya
cağı gibi kısır bir muvaffnkıyetten iba
ret kalmış oluı;. Çünkü 1talyanlar de
ni7.lere hakim bulunmamaktadırlar. tn
~ilizler Şap deniz.inde hakimiyeti mu
hafaza ettikçe İtalyanların Somalideld 
vaziyetleri Habeşistanda kalmış olduk
ları t<ıkdirde bulunacakları vaziyetten 
daha faz.la biı· değişiklik aı:zetmiyecek
tir. Daima münferit kalacaklar ve tn
gilterenin abloknsı dolayısi~ le İtalyan 
nakliyatını temin cdemiyeceklerclir. 

Mihver devletleri matbuatının dün
yaya inandırmak jstediğinin hilafına 
olarak Berberanın zaptı, Aden için en 
küçiik bir tehlike teşkil etmiyeceği gibi 
İngilizlere Şap denizini de kapatamaz. 
İngiliz donanması İtalyanlara karşı hem 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Her gün miicUıfaa teşkilatı artan İngil

tereyi ve burnva taarruz için iis olarak 
k11llanılan baı;ltC'a scıhilleri gösterir harita 

IT'~iltereniıi 
u~üdafaası 

-'$--

Amerikaya 11 bin 
tay yare ısmarlandı -·-Bütün siparişlerin ye· 
kônu 2,S milyar dolar! 
Nevyork, 1 O (A.A) - ingiliz mil

bayaa komisyonunun salahiyettar bir 
mümessili dün akşam beyanatta bulu· 
narak. Alman hava ve d~niz kuvvetle
rinin gayretlerine rağmen Jngilterenin 
Amerikan harp levazımı nakletmek için 
mebzul deniz vasıtalanna malik bulun· 

- SONU 3 ÜNCÜ. ŞAHlFEDE -

Ticaret Vekilinin çok mühim beyanatı 
x.x-------------

"Şahsi kalan, hırsa daya
~rken' L~•Pacaklan bü '.~k h"')anın şebbüsleriyle yapılmakta olduğuna na- edilmiştir. b k 
la~~ alai "'!'~. Afrikada ~ u.~~ zaran, ithalat birliklerinin fiat nizamı- İthalat birlikleri mevzuuna dahil mad- Maneviyatı ozaca nan 
.~ ıı.~~1 gustenrıi tir ita~z şı de • nın tesisi hususundaki vaz.üesi, hayati- delerden memlekette mevcudu aı. olan 

li!~ SOtnalı_s~anın sarkınd.a bu1an or ı:· yetlerl ile alAkadar bir ehemmiyet taşı- ve milli sanayi faaliyetlerimizle alakalı kadar Vahim oldu 
bir ticaret sistemi-

nıtaıkdar arZ:!ne hiicunı etmicle un~n b' • maktadır. Yine bu talimatnameye göre, - SONU 4 ONCO SAHlFEDE - -·--arru 1 de el . ~ r ~ e ır 
~~~~~d~~g~ı~~~~~&--------------------------- Almatı tayyar~ler·ı-
t·ıc . nıevcut b en denızınde lngil- H • • v k • ı • B s .. 1L 

hılış~ewnıek, .. ibl;l~ıan deniz üslerin! arıcıye e ı ı araç- d d kanaı a a da l\tısı a a yapılan askerı • 11 i n y Üz e o 11 u n a n 
l\kd ·~· Zaptetnıe~" saldırmak, Siiveyş 
bir enı2de İngil' • .Sap denizinde \"e "" ı A k . tt. fazlası d iisii rii ld ii 
. i~~":ı:~ar so~~:~:,aıunasmı müşkül og u o araya g l I .. 

t"i ıleri:-' da ltalyanı Londra, 10 (A.A) - İngiliz. hava 
:retc d~e nıu\'aff· k aruı elde ettiklc- kuvvetlerinin evvelki gün 60 Alınan 
~· UŞijrnıekt d"a ayetleri insanı hay- x•x tayyaresi düşünnek suretiyle elde et-
tıin ISfanda buıu~a::· .Trablusta \'e Ha- Vtli B. Fuat Tuksal ile B. Relik ince ve B. Atıf tikleri parlak muv.ıffokıyetle dün Afri-
tıiıJeaııa ~'alanla İrfbltalyan kuvvetleri- inan vekili Salihlly e kadar uğurladılar kada 15 İtalyan tayyaresinin dilşürül-
"etıer~ hakinı olan 1 

• at~rı kesiktir. De- mesiylc kaz.anılan muvaffakıyet gazete-
tiına{ı daha kol' 

1 
Ingıltercnin bu kuv- Hariciye vekili B. Saraçoğlu yonda kesif bir halk tabakası ve bükü- ler tarafından ingiliz tayyarelerinin 

efınek \'erilebilir at 1tla ezcbilmcsine ih- Salihli-10 (Hususi) - Bir müddetten- met erkanı vekili hararetle selamlamış- kayfiyct itibariyle olan üstünlüğüne yc
ingil' ~<.'dir. Ya~i 

1 
a at iş aksine tecelli beri Gölcükteki 'köşklerinde iştirahat )ardır. ni bir delil olnrak tebariiz ettirilmektc-

tnu,.~~r~~: hiicunı H~:arkdtaki kuvvetler etmekte olan hariciye vekilimiz B. Sa- Saraçoğlunu c Yeni Asır> namına se- dir. 
<ılnı k CUllYetler d . c e \'e mevzii raçoğlu Şükri.i yayladan otomobille Sa- lamladım. Fevkalade zin~e ve neşeliydi. Matbuat Almanların tayyare itibariy
du/ıtadırlar. Bı e ıstihsaJine mtl\'affak lihliyi şereOendirmi§ler ve- trene bağla- cYeni Asır> a selam ve muhabbetlerini le olan geniş kayn:.ıklarmı teslim etmek-

. lal" h ırıun sebcb" d h • l · 1 b ·· (dlin) bild" d" h lk k k t h"" deki .,a arp ha .. · . ı e malum- nan ususı vagon arıy e ugun ır ı ve n ın ço coş un eza ura- le beraber yüzde onu geçen zayiatın 
l'İin ıı:arniıonlarınıtı~ı ~k~n bu bölgeler- Ankaraya hareket eylemişlerdir. tı arasında Ankaraya hareket etti. düşman maneviyatına içtinap edilmez 
''at rhe girdi~· a vıye etmiş bir Gölcük yaylasında bulunmakta olan * bir şekilde tesir edeceğini kaydeyle-
\'e ~nla İrtibatı '\:ıct~;an ordulanm'n ana İzmir valisi B. Fuat Toksal, Manisa me- V ALl GELDİ mektedir. 
taıı ·ir;J' göre tertibl~ı eccğini hesaplamış busu B. Refik İnce, İzmir parti idare Salihliye kadar hariciye vekili B. Sa- Deyli Telgraf clipor ki : 
ttıilda;tı, İngiliz : .•nı.;lrtııştır. İtalyan heyeti reisi B. Atıf lnan, hariciye vekl- raçoğluna refakat etmiş olan valimiz B. Almanlar bUyUk bir hcz.imele uğra-
\'etler:~. Plaııında de.r . ansız müşterek lini Salihliye kadar uğurlamışlar, istas- Fuat Toksal, dün lzmire avdet etmiştir. rnışlardır. Yüzde onu geçen zayiat ma
llın ,_ustündür B .~ış edilen kuv- neviyat için fenadır .. Ve hnsar muhare-

Oun • ugu · 
J\.frika 

1 
• bulundu~ n _ısc Fr~ tes- 1 •ıt A •k M d J J beye iştirak eden tayyarelerin çokluğu 

rtıildar:akı hliistenıl;k C~e~lc lngiltere ngı ere ve merı a ısır an ta - nisbetinde artmaktadır. Bununla bera-
clbette ~ zaruretinde .:a~crını te~ başına ber bize karşı biiyiik hava 1narruzunun 
rı-:,ı t ... nı ıayatj ehcnunj ~~~- lngiltere --·-- yanlara yenı· tecrübe edilmesine intizar etmeliyiz. 

• ne cevaz verenıeyız,, 
~~------x.x·~---------

uff arp sonunun getireceği ifıtısadi şefıli uuzuflla 
görmeğe imlıiin olmadığından tacirlerin lüzum
suzluğunu bugünden lıestirmelı mümlıün değil» 

istanbul 1 O (Yeni Asır) - Tica- zuhla görmeğe imkan olmadığından 
ret vekili B. Nazmi T opçuoğlu, it- bu zümrenin lüzumsuzluğunu bu
halat ve ihrncat işlerinin devletleş- günden kestirmek mümkün değil
tirilmesi mevzuu üzerinde mühim dir. Yalnız zamanın şartları içinde 

be b 1 Vekl·ı de- münhasıran şahsi, ferdi kalan ve yanatta u unmuştur. 
miştir ki: 

«-Tacirin emniyet içindç hayat
ta bir fonksiyonu olduğuna kani 
bulunmaktayız. Bugünkü harp so
nunun getireceği iktısadi şek]i vü-

hırsa dayanan bir ticaret sistemine 
cevaz veremeyiz. 

Önümüzdeki tecrübe günleiinde 
ümidimiz boşa çıkt1ğı takdirde icap 
eden tedbirleri almakta tereddüt et
miyeceğimizden emin olunabilir.» 

Yeni su mahsulleri kanunu 

Körfezdeki deniz cana
varları imha edilecek tutab· leke l'olJ Yeh haız bulunan L d h Kitle halinde yapılan son taarruzun es-

tr-.ı• · ıllnıek İ•·in °ı:1nı emniyet altmda On raya U• k" bel ed k kaf ... ır er· . " azını gel .. b• h•t ı tecrü erin teyit en a ::ımeti - i-
Ciıkt . 1nı alntakt en mudafna ır 1 ap . lelere karşı Alman hava harbinin mu- x.Y 
geli~ ~sana nıiit~ı- asla geç kalmı.ra- SUSAi bı·r mu··şa- vaffak ol:ımıyacağını ispat etmektedir.. ua,,ırlanan yenı· la'"yı'hada bu gibi vaziyet· 
dC!Jı ransan111 r !18 eylemek lazım --•-- Bu muvaffakıyctsiilik Almanlnrı şehir- Uı ""' 
hıkı geı:eıı nıiidd ~nı Yıkılışının üzerin- h. uMısır İngiltere ile lcr.imizi siddetli bir surette bombardı- ler de d d l . b l ~~~A kapatınakci•'i~nuk~r·bıraktığı boş- ıt ~eliyor mana scvkedcbilir. Bununla beraber bi- er piş e i mış u unu yor 
ti ..... ı -...;n ltah·anı ~ u ı değildir. ~ beraberdir ve dostuııu . k b ı d k lz.mı"ı· ko""rfez.indn balık istihsalatının 
'" er d J arın eld tt"kl • arkadan vurmıyacak>> zım mu a i taarruzumuz. a gitti ·çe ~· falla k c ınühinısc e c 1 eri ne- -- -- daha şiddetli bir ın2hiyct kesbedecektir. :••••111 

.. 
11

" .. , .... , ..... , ............... : azalmı-;; olması, Ü7.e>rinde ch(")llmiyetle 
Jıropa <'ildi tınııu~i :;~c.z. Bunlar daha Almanları,. yeni usaJ Kahire, lO (A.A) - B. Mussoliniye NAZİLERiN SONU GELECEK : Amerı·ka çok : durulma.ı ]5.z.ım gelen bir me .. ele halini 
lııl 'gaııdaya k nrlannı avutmak t ! a.. d h' b it 1 M ba ı · 1 N Chr · l t · Al l : _ : çoktan almıştır. 
1 ... lll.ıh" •• h;ı.· reketlcrlld\:\etB\'ermek i .. ı·n ya-' aarruz arını yaHın an ıta en • ayn ve ısır• ş ıgı atın- . evs onıc e gaze esı man arın 

• 1 11 .. t a.•a. da neşrettiği bir ~çık mektupta Elmu lngiliz deniz.1ictıretine karşı elde etmek- : t k : YıllardanbC'ri körfezde üreyen köpek 
tanın •c:ı~ nıiisnı·t b. 1 u nıevsim Afrika etHIH edecefı . .. . . ·· - 1 ·· ·· d kl · h ı rr k ·muazzam ~n -· b 1 ~ k ı b • b l L·. Yaa..... 

1 
u unnu'-·or 

11 
b . N k .. savver gazetesınde B. Fıkrı Abasa şoy· e ovun ü erı mu ayye muva a ıyet- : ~ : 1 :ı ıg•. -ap um aga, c:uçuna, ve ayı a ı-

•JUYiik ':"•lir arı, <:öll • ., · a eşıs- evyor ·, 1 O (A.A) - Nevyork Ti- ]e demektedir : lerden bahsederek diyor ki : • ğı gıbi den;z canavarları balık geçil yer-
tııilhinı ~ıkya tıı nsker~n ~~gı? • ateşi ~es gazetesinin Vaşigton muhabiri, de- - Ahalisinin hiı.lerini hesaba katma- - Bir gün bu Alman ynlank.rı serisı )ar yaptırıyor J ..... •ni tut()r<'k balı~ara büyük z.ar~rlar 

8un engeldir. 
1 

arc nt ıçın en nız harekiıt dairesi şef muavini Kont dan Mısırı pliinlarınız meyanına sokma- taşacak ve bunları uyduranları boğa- vermekte, onları mıha etmektedırler. 
b· tınla L _ • l R Ch k ır ka. OJCtaber Af 'k d . anımı osert onnayhun Londra bü- ruz sizin için akilane bir hareket olma- ~a tır. Bu yalanlan uyduranlar bütün . u • • Bu hususta İzmir balıkçılar cemiyeti re-
leri ı.::k ay sonra idd:ı; a akı .. h~rbin yük elçiliği ne7.dinde hususi müşahit sa gerektir. Büyül: Britanya ile Mısır Ingiliz. harp \'C ticmct filolarının on iki Va!mgton, 1 O (A.A) - Bırleşı~ isliğ.i ~·eni bir rapor hnzırlıy~rak defter-
her "' h kııv,'etlidir M~nıncsı ıhtunal- olarak tayin edildiğini ''e rdakatinde arasında çoktan beri teessüs el~ dost· mislini batırınca her Alman şüphelen- Amerıka ordusu 70 tonluk ''e 75 mı- darlığa vermiştir. 
le~ -:hasına olu~sa 1 

1 
ver d~vletle~i iki subay olduğu lıalde vazifesine hare- luk bağları mcvcuıtur. Bu rabıtalar bir ıncğc başlıyacaktır. Ve işte Nazilerin : limetreli~ toplarla ~ücehhez muaz_za_m D~fterdar B. Miinıi.-ız Tarhan'ın ay· 

il_. ........:ınelt, Ylllni ~İ'run harp talı- ket etmek Üz~re bulunduğunu haber ittifak muahedesiyle en yüksek haddine sonu o zaman gelecf!_ktir. : ta~klar ın~ . ~tm~ge ~ara~ v~mnştır. rıca yaptığı 1etkikatın ne'ticcsini de ilfı-
ak llled>tıri~e~c -mutla- v~rmelctedir. varmıştır. Mısır her türlü namus kaide- ALMAN MÜBALAGALARI :.Mıkdan hildırıl~en ilk aıpar~ Be!h-. ve edet~ btı mrvzu üzerinde Maliye 

edll'leı-. Bu Bu tayinin Ruzvehio doğrudan doğ- terinin çiinendiii bu muazzam mücade- Londnıı 10 (ıkA) - Diinkü Alman tleheaD Loc0•0tıv~ Coaıpany firketme ! YekAle&e icap eden malGmatı wrece. 
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Bir vatan 1borcu: 
.................... 

V azif elerın en !~o y .... -

~IF Hav_a_k_u_r_u-~:-n_a_a_y_d_a_ 

olmazsa 1 O kuruş veriı 
hiç e ep erde 

talebe kabulü 
başlanıldı 

ızda evlet 
• z e 

ılaıı ihracat 
'l'ürlı lıanatlarının, TiirJı lıavacdarının sayısına 
her gün ne ilave edebilmeh lıabUse, tJu ~o:dalıi 

tedbirlerin hepsine baş vurmah zorundayız 
--------ı.:.xx 

Son günlerin harp haberleri, ~ece 1 fırsattır. Türk kanatlarının, Tiirk hava
ı;undüz. gökler<len yapılan baskınlar cılnnnın sayısına her gün nt" ilave edc
inhisar etmiş gibidir. Karayı siingiilerle. bilmek kabilse, bu yoldaki tı:-dbırlerin 
denizi gemilerle emniyet altına alabilen hepsine başvurmak zorundayız.. 
insanlar uykuların en koyu Lir anında Hazırlıklanmızın daha geniş olaLil
bir bombanın sizi yntağıruzdn ynknla- mesi, hepimizin elindedir. Türk hava 
masına güç mani olabilmektedirler. kurumuna ) npaC'ağımız yarClım. milli 
T yynre hudut tnnımıynn. çok millet- havacılık ç.alrnmnlanmızın daha canlı is
lerin rohııunı knçıran bir tehlike kayna- !emesi için kiıfidir. Türk hava kurumu 
ğı olmuştur. Karşısındakini bir daha kamplnn, tunç yüzlii genç-havacılarımız
k.ımıldıyamıyacnk hale getirebilmek için la dolup boşalmaktadır. Kurumun aza 
uğraş:ınlar. uçan silah ve insan sayı mı, ınyısı ne kadar artarsa havacılık kamp
düşmnn takatini son damlasına kadar kırı o kadar fazla randıman ı. r('(" k
eritebilecek bir rokanın çıknrmak azmi- tir 
le çalı ıyor. lngiltere ad ının gökleri, Ayda hiç olmazsa on kuruş ı.·erccek 
yeryüzünün en usla ve en yılmaz knnat- milli bir davanın muvaffok olmnsınn 
)arının en büyük boğuşmnSlna sahne ola- yardım etmekten kaçınabilecek bir tek 
cağa benziyor. Hüliısa: gök. bütün kü- vatanda tasaV"vur etmek güçtür. Belki, 
çük milletlerin ümitlerini bağladıkları bir çoklarımız. bazı maniler yiizünden 
bir kuvveti yn silip süpürecek, yahut bu memleket hizmetiyle meşgul olnıağa 
haklı olnn tarafın muzaffer kanat ses- \·nkit bulamamış olabilirler. 1 le bu "'a
leriyle dolacnk. ziyette bulunanlara, milletlerin hayatı 

----~-------x~x----~-------

Orta oııuı ;e Liselerde J Bu ihracat ye unu te muz a S milyon kiloya 
yatılı talebe üc etleri ve 900 in liraya yaklaşmıştır •. 

Bu vıl Bolu \'e Bursa onnan mekteple- x .v.x-------
ı-ine parasız yatılı 100 talebe alınacak, G ... çl'n Temmuz ayı içinde li"!anımız- bin kilo, Finlandiyaya 19406 lıralık 
bunlar üç S<'nelik hir tah"il <lewcsindon dan dı~ memleketlere devlet elıyle ya- l963i kilo. İ<ıveçe 6900 lıralık 30 bin ki
'lonra omıan :niıhl ııdıs muavini olarak pılan ıhracatı göstC'rir bir istatıstık tan- lo muhtelif mahsul ihraç edilmiştir. 
calısacaklardır Bı.ı mektebe gırccek z.im edilmiştir. Bu ihr:ıcatın umumi kıymeti 866.454 
olanların vücutca . aglaın. havvıınn bin- Ticaret ve sana) i odası tı rafından hn- lira, uınunü kilosu 4,684 86'l dir. 
meğ(' alıskm, da~ amklı, ıyi nhlaklı. orta zırlanan bu istatistiğe göre, Amerıkaya BiR HAFTALIK tHRACAT 
mektebi pek ivi veya iyı derece ile bi- 246638 lira kıymetinde 2,306.917 kilo, 
tirmi~ olmaları şart koşulmuştur. Yunnnistana 11424 lir<ı kıymPtind(' 

İ tC'klilerin do~n:dan do ;ruya Bursa 1,011,0JO kilo, Macarıstana 55827 lira 
orman ınektl'binc ınüra!.'aat ederek l:a- kıyın tind" H4.000 kilo Romanynyn 
}'ltlarını yaptırmalctrı Jfızım gelmektedir. 325 926 lira kıymetinde 310,562 kilo, 
YÜKSEK DE1 'IZ TİCARET K"nadaya :1640 lira kıymetinde 244.000 
MEKTEBİNE DE TALEBE ALINIYOR kilo, Brezilyaya G0196 1iralık 165,575 

Ticaret ~eınilerinc kaptan ve makinist kilo, Litvanyaya 24000 liralık 100,000 
yf"tiştmn lst.anbuldaki yüksek deniz ti- kilo, Ürugvaya 57394 liralık 94400 kilo, 
caret mnktC'bi de talebe knydına bac:la- Çekoslovakyaya 16934 liralık 78842 ki
mıştır. Bu ııı~kt"bı bitirenler gemilerde lo, Venczücllaya 35979 lirrı kıymetinde 
güv •rle ve makin znbiti olarak 100 lira 69516 kilo, Bulgaristana 2190 liralık 30 

l Ağustostan 7 Ağustosu kndar bir 
haftn içind~ limanımızd:ın ~ apılnn ihra
cat şu kadardır : 

Mııcaristana 38341 lira kıymetinde 
128100 kilo palamut hiil.asası, 10980 lir:ı 
kıymetinde 120,000 kilo palamut, 4890 
lira kıymetinde 24000 kilo çam hülasası. 
Letonyaya 12000 1ira kıym~ tindi:' 50,000 
kilo susam, Yunanistana 4246 liralık 
1718 baş oğlak ve G91 liralık 180 koyun, 
11046 liralık 42t sıi';ır sevkedilmi~tir .. 

maasl<1 vazüe ala::aklardır. Bundan son- ----------------
rn her üç senede bir terfi ederek bare
nlin üçüncü d .. re::"sine k:ıdar yUksele
bileceklerdir 

Bergamada evvelki 
gece zelzele oldu 

Yunanistana hayvan 
gönderiliyor Harbin buhranlı aısıntıl:ırı içınde çırpı- göklere bağlı olduğunu ve bin bir gaile 

nan milletler, gözlerini göklere çevinniş içinde bile milli ha,·acılığımıza yardım 
beldeşirlerken, henüz harp dışında ka- latımgeldiğini hatırlatmak istıyoruz. 

Yatılı ve pnrasız olan mektepte tale
benin kitap. iaşe. elbise ve bütün ihti
~ aclnrı mektC'p tarafınd:ın temin olun ---·--- ~·----

!anların, sükunla geçen her saatten. im- Vazifelerin en kolayı ile me!!elelerin Bergwnada evvelki gece saat 1.35 te Son günlerde DiJ.rili iskelesinden Yu-

kanın .>ettiği kadar istifade edebilmesi. en zorunu halledebiliriz. m:1ktdır. hafifçe, saat 1.45 te şiddetlice üçer sa- nanistana canlı hayvan ihracatına baş-

knçmlmamaSl ı·zım gelen en kıymetli SERVER ZlYA GOREViN 'Üçü lise, uçu yüksek olmak iizere al
tı sınıftan mürekkep olan mektebin yal
nız birinci sınıfına orta mektebi veya 
lise sekiz.inci smıfını bitirmiş olan tnlebe 
alınmaktadır. Yn ları müsait olmak 
şartiyle lisenin diğer sınıflarından da 
talebe alınabilecektir, Orta mektebi ge-
çen ders sene!;i bitirmiş olanlar da alın

niye devam t.-den iki zelzele kaydedil- lanmıştır. • 
miştir. Zarar yoktur. Veteriner müdürü B. Nazım Uygur, 

--·-- 1 kazadaki hayvan n.racat işlerini ve bu 

Aııkara radyosu 1 
Yeni su mahsulleri 

kanunu 

POLİSTE hayvanların sağlık durumunu tetkik 
----- için Dikiliye gitmistir. 

8U~ iJ N 1 
8.30 program ve memleket saat a,ı. a

rı 6.35 müzik marşlar (Pl.) 9.00 Ajans 
haberleri 9.1 O ev kadını yemek listesi 
9.20 - 9.30 müzik hnfıf sarkılar (Pi.) 
12. 30 program ve memleket saat a,ran 
12. 35 müzik 1 - Mustafa luet b('s
tenigiir şarkı (Gayriden bulmaz tescili) 
2 - ishak Varan bestenig"r şarkı (Gö
nül sana çoktan bende) 3 - Refik Fer
san hicaz şarkı (Ey benim gonca gü-
1 üm) 4 - Saadettin Kaynak hicaz tür
kü (Ela gözlerine kurban olduğum) 
12.50 Ajans haberleri 1 3.05 muzik 
türküler ve oyun havabrı 1 '3.2S - 14 . .30 
müzik radyo salon orkestra"ı 1 - Gle
ssmer sabah selamı 2 - Dosta\ ~el:'ım 
sana Viyana 3 - Benatzky hebt"kler 
perisi filminden neşeliyim şarkı;ıı 4 -
Mannfred Karmençita (Seren:ıd) S -
Thomsen dun 6 - Scneider Viyana h:ı
tmısı 7 - Myddleton i rlanda melidi
lcri üzerine müntehabat 18.00 program 
ve memleket at ayarı 18.0S müzik 
pazar çayı (Pi.) 18. 30 müzik mdodi
ler (Pi.) 18.45 müzik radyo caz orkest
rası (lbrahim öz.gür idaresinde) 19.30 
müzik 1 - Latif Ağa hicazkar rkı 
(Yokttır zaman gel) 2 - Haşim bey 
Hicazkar şarkı (Şeb ta seher zarü - za
rım) 3 - Musa Süreyya - kürdili hicaz
kt--: şarkı (Cün doğmayacak) 4 - kür
dili hicaz.kur Şc rkı (Çılgınca sevip tit
rediğim günleri nnsan) 19.45 memleket 
saat ayarı ve Ajans haberleri 20.00 mü
z.ik halk türküleri 20.15 müzik fasıl he
yeti 20.45 konuşma 21.00 müzik t -
Rahmi bey uşak şarkı (Ağyare nigi'ıh 
eylediğim) 2 - Lemi u ak şarkı (Bu 
İmtidadı cevreki) 3 - Rahmi bey ta
hir puselik şarkı (Geçti o gamlı eyynmı 
serma) 4 - Deniz oğlu sehnaz puselik 
şarkı (Yolun bulamam) müzik (de
vam) B: 1 - Ali Rifut suzinak şarkı 
(Kar etmedi zalim) 2 - Refik Fersnn 
suzinak rkı (Canıı kimi isterse) 3 -
Nuri Halil Poyraz nihavent şarkı (Bir 
goncai terdir o peri) 4 - Saadettin 

-·-·--- BAŞT nAJ-1 1 ind SAllİl-'lmE -

ğı tabüdir. 
B,,., altı &-n-denbC'ri balıkh ınede dal

yan mahsulü arasında bir kiloluk çiou
raya tesadüf cdi1a1enıektedır. :Evvelce 
hmir dalyanlarında sene-de 300-500 kilo 
balık yumurtası istihsal edilirken son 
yıllarda bu rakam 50-100 kiloya kadar 
dü~ınüşttir. Bunun Pb"bi, deniz cana
\', rl.,rının yı:>n"c k bnlıkları ımh-ı ('tm('
lcridir. 

Balıkcı1ar. cemi} etleri vasıl si~ le 
nuhtel"f zan: 1 .. rdil lcs"bbüslnrdc bu
lunınaşlar, körfozdt'ki ~anavnrları im
ha icin l.-ulJ ... ,a~klaı 1 aletleri tedarik 
etmek üz •re 5000 lıı·a ist ·mh;Jcrdir. Fa
kat m sele ile kimse.' alakadar olmnmış
hr, 

Bu pm·a l"mın C"dılecek olursa d ~niz 
canav.arları süratl inıl\a ~dıl(>c k \"C 

körfez balıkçılığı ihya olunac.a'klır. 

Haz.ırlanan ~ ni su ınnhsull 'ri kanunu 
layihasında bu gibi mühim vaz.ivetlerin 
naz.arı dikkate alındı~ına dair balıkçı
lar c miyetint' tebligatta bulunulrnus
tur. Bina naleyh İzmir körfezinin uuık 
olrn1yan bir atide canavarl:ırdan tl'miz
lenmE'sine intizar eylem k lazım ııelir. 

Bu crnavrların imhasilc d.ıha cok ba
lık tutulması mümkün olacağı icht, dev
let hazinec;inin de varidatını arttır::ıcak
tır. Halk ta ucuz balık .l iyec('ği ıçin 
bundan istıfade ,edecektir. 

Bu miinasebcllc- vaptıj!ımız t tkikten 
an 1 lsıldıj!ına eöre 1zıni rde balıkcıl ıkla 
uğraS3n 150-200 esnaf. bunlara illıveten 
500-600 kadar da balık işçisi vartlır. 

Kaynnk nihavent şarkı (Kirpiklerinin 
gölge ") 21. 30 müzik gorge bızet knr
menin 4 uvertürii Veber Freıschütz ope
rasının kısaltılmışı 22. 30 memleket sa
at ayan ve Ajnns haberleri 22.4S Aj.ms 
Spor servisi 2 3.00 müzik cazbant (Pi.) 
23.2S - 23.30 yarınki proı:;rnm ve kn-

'11~ktadır. 
Fakat talibin bu zaman zarfında ne 

iş yapmış olduğunu rt'sınen tevsik et
mesi luzımdır 

Alınac:ık talebenin yaşı 15 ten küçük, 
19 dan bü~·ük ve hüviyet cüzdanlarının 
nrao harflt'riylt' olmaması lazımdır. 

Fazla talip zuhur Pderse müsabaka 
imtihanı yapılacak, İngilizce bilenler 
t •reih olunacaktır. 

Kabul edilen talebeden noterden mu
saddak ve muteber bir kdıl tarafından 
imzalı tanhhütnaınr. alın::ıcak. mektepte 
tl'drisata 1 Tesrinievvelde başlanacak-
tır. 

SANAT OKULU1''DA 
Dünden itibaren şehrimiz Sanat oku

lunda talebe kavıt ve kabuliinc başlan
mıştır. Kayıtlar 18 ~ğustostn kapanacak, 
ayın yirminci p,Unii imtihanlara b:ışlan:ı
caktır. 

YATILl TALEBE ÜCRETİ 
Bu sene şehrimizdeki yatılı orta okul

larla liselere alınarak yatılı talebenin 
ücreti dört lira arttınlarak 210 lira ola
rak karnrla..c:;t.ırılmıştır. -- --
Yeniden kini 

alındı 
Sıhhat vektıletinden şelmmiz. sıhhat 

müdürlüğüne mühim uıikdarda kinin 
""e kinin ampülü geldiği gibi vilayet 
bütçesinden ayrılan mücadele tahsisati
le 50 liralık kinin satın alınmıştır. 

Bunlar kaza ve nahiyelere scvkedıl
miştir. --·--BELE D İY E 

Reisinin tefti~leri 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 

Knrşıyaknyn giderek Belediyeye ait mü
c.sseseleri teftiş etmiş ve alakadarlar::ı 
direktifler vcrıniştir. Bundan sonra 

Baıını ve lıolunu lıırdı 
Evvelki gün Se:ydiköyde Çay mahal

lesinde bir htıdise olmuştur. 
Ömer Çipur ile arkadaşı Osman oğlu 

Milinin arasında eski bir hüsumetten 
dolaf;l knvga çıkmıştır. Mümin, gecele
yin Omcrin.>·olwıu beklemiş ve elinde
ki demirle Omeri başından ağır surette 
yaralamıştır. Ömerin sağ kolunu da kır
mıştır. Mümin yak:ılanmış, yaralı has
taneye kaldırılmışt.r. 

Evvelki akşamki 
tramvay kazası 
Evvelki akşam Güzclyalıda tramvay 

deposu önünde bir kaza olmuştur. 
Tramvay bilctçilcrinden B. Mehmet 

tr:ımva.y arabasına elektrik prizini ta
karken düşmüş, iki tramvay arasında 
kalmıştır. Vatman işin farkına varama
mış, trmvayı yürüterek biletçinin yara
larunasına sebep olmuştur. 

Bu yüzden tramvaylar bir müddet 
Güzclyalıya gidememişler Karantina 
Konak arasında çnlışnuşlıırdır. 

Bulunan ceseıtelıi esrar 
Mcrsinlide gümrük muhafaza memur

larına ait baraka önündeki denizde bir 
kadın cesedi bulunduğunu dün yazmış
tık. 

Yapılan tahkikat cesedin Şayak fabri
kasında çalışan Abdurrahman kızı 25 
yaşında Bn. Kıymete ait olduğunu gös
termiştir. 

Cesette ~ç bir yara ve bere görüle
memiştir. Üstünde yalruz bir kombine
zon \'e kilotu vardır Kilotunun altında 
kan lekeleri bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Kızın bir gençle tanıştığı, fakat aile

sinin bu gençle evlenmesine müsaade 
etmediği söylcnilrrıektedir. Bu münase
betin derecesi ve kızın ölümündeki se
bep zabıtaca tahkik edılmcktedir. 

Karısını yaraladı 
Tepecikte oturan Ahmet oğlu Yusuf, 

geçimsizlik yüzünden karısı Firdesi taş
la başına vurınak suretiyle yaralamış
tu·. 

r-.z:=-----------~-
D eniz Lokantası 

Behçet Uz, fuara gelerek akşam geç va-
1 kite kadar orada meşgul olmuştur. 

Trende bir hırsız 
Ödemişten trenle Baymdıra gelmekte 

olan hususi muhnf:cbe memurlarından 
B. Mustafa Ertuğrul ile B. Ali Eryürü
kün hırsızlık maksadiyle ceplerini yok
lıyan Tavaslı Mehmet oğlu Mustafa zaKonak Vapur. iskelesi üzerinde. TELEFON : 4007 

Güzel lzmirin en güzel salonudur 
Serin h a va emsalsiz gurup, muntazam ve 
temiz servis, nelis yemekler ancak deniz 

lokantasında bulunabilir 
En müşkülpesentleri bile tatmin eden bu Lokantada dört kap yemek 

YALNIZ " 65 ,, KURUŞTUR. 

, ................................................... . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nüius sayısından 
maksat nedir? 
Nüfus sayımı &onunda toplanacak bıtaca yakalanmıştır. 

malumat hiç bir kimseye hiç bir mu- YaJıalanan esrarcılar 
kcllcfiyet tahıniliııe sebep olmıyacak- Dolaplıkuyu mahallesinde Ali ef. cad-
tır. Hatta nüfus sayımının nüfus ka- desinde Ahmet oğlu Mustafa, Mehmet 
yıtlarile, nlifus ciizdanlarilc bile ala- kansı Zeynep ,.e km Halide, bir dük
knsı yoktur. Yegane gaye fertler ve kAnda esrar satarken üç gram esrarla 
hüviyetler mevz~ubahis olınakşızın birlikte tutulmuşlardır. 
sadece rakam hai~nde nüfusun 5a"'1SI-: B ) b ı . . • . • " • un ar za ıl.a memur aruıa ağır söz-
nı 'l' 'asıflannı ,cshıt etm~ktır. : }erle hakarette de bulunmuşlar ve meş-

i 
BAŞVEKALET : hut suçlar mahkemesine sevkcdilmişler-

statb--til .. umum müdürlUl<U • dir 
······································"···· . 

C•h H idi. Verdan nraba gilı.crgahından çekil- büste bulundu. F'akat o sırada sur'un 
:UllUlllll lll~ ı an atun Hllltlllllllll: mesinl ihtar etmemiş olsa idi, Aydoğdu J<apısı nçıldı. lçindcn çıkan bir çok Hıı-
- _ mutlaka bir arabanın altında kalıp e7J- remi asker arabaların üzerinde bulu-
: E lccckti. Çünkil çok gcçrncdcn o araba- nanların ctrnfını surdılar. Üzerlerine 
E YA ZAN.• : lar dchşe11:i ?ir o;;el gibi ynnlanndan yu- ipten ağlar attılar. Aydoğdu ile Verdan 
: T elrika: 96 Curci Zeydan : varıanıp wıtı. kılınç oarreıeriyle ağları .ıcesıyorıaroı. 
- _ - Arabalann ı..:of:.ru aşağıyu yU\•arlnndı. Aydoğdu bağırdı: 

ı>usuya düştüğünil aulıyarak hemen kı- Verdan hemen yetişti. Bir hamle ile Bazılan Sur duvarnun ynnına vanp Aln~1-J 1 
hncuu çekti. Bir arslan gibi üzerlerine bekçileri kaçırdıktan sonnı Aydoğduya durdu. Bunların üzerine ~ıh,p sura tır- f l l 1,'i'll' art! Kkı mçl~r1.~ıı. ykıok mu?'> 
hücum etti. Ölümü istihkar eden bir şid- yanaşarak ipleri kt•.sti. Aydoğdu serbest nıanmak miimkiln idi. Aydoğdu bunu pHer e ··.ırp1 ehmeb.mer. ıgc ya şır ~· 
d 1 t1 sağ sola kılın .l--'bel J l b kıl ald d 1 .. •. da 1 S .. . ' arenu er iç ır ce\•ap vermediler. et ve sm• e e a ç U<U"" er o unca emen · ıncını ı. A am nri}•- goruncc a m anmı • urun uzc:rıne •.. • A ·dowd 1 .. . d ld - hald 
_.J,....! d M ha .rnl .. .. den l be be 1 h ' . k k d" . .J •• d L ) g u ara >a ıızenn c o ugu e ıuu.uiyor u. u es er onun onun e ra r Haremi ere Ucum etti. Ço- emrını vererc ·en ısı ue on en Koştu. dU k 1 d b 1 .• • a· . , d 
kaçınai!a başladılar. Aydoğdu onlan ta- ğwıu telef eltiler. Snğ kalanlar firara O zmnnıın kadar surun Uzc:ri adam ile . şmana 1 ınç ar e cı ~- ~ ırı) or u. 
kip cUi. Fakat takip ederken bir çukurn :ı,iiz. tuttu. Aydoğdu karşısında düşman dolmuştu. Muhacımleri.n ilzcrine yağ- ~ı1:'y;t arabanın ~h~?51 uzer~den aya
"lllvtırlandı. Kılıncı bir tarafa düşü;i. kalmadığını göril!ıcc •Surn hücum! .. • mur gibi ok, tnş yağdmyorlardı. Fcrga- gı kal ara~ yer_e .duştu. B:ışı hır kayaya 
Haremiler d~manı öüşürmck için her emrini verdi. Fakat heuüz sözünü hiti- neli Türkleı· Aydo~du olduğu hnldc ok- çarpıldı. Kendını kaybetlı. 
tarafta böyle kuyular ~ıp üzerlerini rir bitirmez sanki bir dağ yıkılıyor gibi lnra. taşlara ehemmiyet \"Cnniyerek hü- Verdan Aydoğduyu bu halde görün
ortmüşlerdi. Muhadmlcr derhal Aydoğ- büyük bir taraka k01>tu. Haremllcr te- cum1Pnnı teşdit ediyorlordı. Aydoğdu- ce kendini unutarak onun imdadına 
<lunun Uzerinc atılchlar. Ayaklarını, kol- penin üzerinde gizli yerlerde büyük ta • nuıı ktilahı düşınü~. clbL~si parçalan- koştu. 1"akat Haremilerln miktarı çok 
lannı iple ba~lıyarak çukurtlan çıkarma- lıır ile dolu araoolar hazırlamışlardı. ıruş, saçları perişan olmuş idi. O sırada idi. Etraflarını sarmışlardı. Onları esir 
ğa çalıştılar. İşte bu tında kopan bir ayak Di.işman surlara y~naştığı znman üzeri- bir aynnya baksa .idi kendisinin Hnlif c- alarak sur'un içine naklettiler. Oradan 
ve silah gürültiisil arasında Verdanın ne bwılan yuvarlıyncaklardı. İşte gü- nin müsnhibi Aydoğdu olduğunu tanı- kapının üzerinde bulunan kuleye çıka
•yeti.ştik!• diye bağırdığı işitildi. riiltü bu nrab:ılaruı aşağıya doğru yu- yamıyacrıktı. rak kulenin kumandanının önünde bı-

Muhacimlcr .P.yduğdwıun yanına bek- varlanmalan gürültüsü idi. Verdan he- Verdan, Aydogdu ile yanyana harp raktılar. Kumandan hemen emretti. Su 
çi koyarak gürültü kopan tarafa gittiler. men bağırdı: ediyortiu. Aydoğdu nereye saldırsa o da getirdiler. Aydoğdunun üzerine serpti-
Aydoğdu adamlarının kendisinin imda- - Taşlı arabalar yuvarlıyorlar. Bir oraya saldırıyordu. Aydoğduyu, sur ka- ler. Aydoğdu ayılınca kılıncını olmak 
dınn $!eldikletlui ar.lıynrnk: tar.ıfa çekilip kcnciııizi sakınınız. pısının yanında arnbJardan birinin üze- için ::ıyağa knlkmak, düşman üzerine 

' 1 lrri k ' 1\ l - Aydo • du bir t. rı • <' kildı. Kılınc ile 1 rine çıkarak ~r'un ilzrrine tırmanma- sıcramnk istedi. Kendıni iplPr ile sıkıca 
t:XU CTWU\! UUil !Jc.: • • UUh t.:U .1 '" ~ G\..U.) ~ t AA.Ha ".ua.L.4 • e u,... ...... •-l. • ...-1.._ı oı1 aa&.. • , ... .-. r ' 1 ,.,. 1 

--·--İHRACAT LİSANS 
BVROSU ~EFLİGİ 
Ticaret vekaleti dış ticaret dairesi r.t

portörlerinden B. Ekrem Geriş, mmta
ka ticaret müdürlüğünde ihdas edilen 
ihracat lisans bürosu şefliğine tayin 
olunmuş ve şehrimize gelerek vnzüesi
ne başlamıştır. 

Her türlü mahsul için ihracat lisansı 
verecek olan bu büroya ayni daire me
murlanndan iki kişi de verilmiştir. 

GELENLER 
İzmir mebuSl! eski iktısat vekili bay 

Rahml Köken, Izmir mebusu B. Sadet
tin Epilonen, Denizli mebusu B. Kazım 
Samanlı Ankaradaıı şehrimize gelmiş
lerdir. 

MEZUNİYET 
İkinci Sorgu hakimi B. Hasan Basri 

Güna1c bir ay mezuniyet verilmiştir. _.._.. __ 
TAN 
SineınasındaJıi yangın 
Dün sant 19 da lkiçeşmelikte Tan si-

nemasında yangın çıkmıştır. 
Yangın, sinema dairesindeki !ilimlerin 

ateş alınası yüzünden zuhur etmiş, oer• 
hal yetişen zabıta ve itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Zarar yoktur. Yalnız. makinist yüzün
den ve kollarından hafif surette ve itf ai
ye erlerinden B. Mehmet bir camekan 
üzerine düşmek suretiyle ellerinden ya
ralanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teşekkür 
Babamız avuknt izzet Özcuralın 

vefatı münnsebebyle bir çok tanıdık
l:ırınuzdan taziyet mektuplan almak
tayız.. Bunların hepsine nyn ayrı ce
vap vermeğe büyük kederimiz. mfuii 
olmaktadır. 

Taziyette bulunan zevat ile cenaze
sine iştirak eden baro reisi B. Münir 
Birsel'e ve muhtC!rem meslekdaşlan
na, dostlarımıza en samiınt teşekkür
lerimizi arzederiz. 

Kızlan ,.e damadı Yemişçi 
CEI\IAL ALİ$AN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

Dikkat E . 
İzmir Enternasyonal fuan iktısadi : 

mühim bir hadisedir. •İktısacil yürü-: 
yüş• mecmuası lzmirin bu mühim! 
iktısadi hadisesine lUzını gelen ehem- : 
ıniyeti vcı·cre:k, fev'kalAde bir fuar : 
nüshası hazırlamakUıdır. Fuarın açıl- : 
dığı gün bir •İktısadi yürüyüş• ınec- : 
muası alınız. Sizin için bulunması bir : 
hatıra olacaktır. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

halde bağlı idl Aydoğdu esareti pek gi
ran gördü. Karşısındakilerin yUzüne ba
ğırdı: 

- Muharebede jpler ile iş görıneğe 
tenezzül etmek si7jn için nynıdır. Mert 
insanlar iseniz aramızda kılınc1 hakem 
yapını7. öldürünUz, esir etmeyiniz, de
cli. 

- 56-
DER1'LEŞMEK 

Aydoğdu bunu söyledikten sonra kar
şısında bulunanlara <likkatle baklı. Ku
le kumandanı bir iskemle ilzeıinde otu
ruyordu. Haremilere mahsus külah ve 
şalvar giymiş idi. Ziya gayet zaif idi. 
Aydoğdu kumandanın yüzüne iyi baka
madı. Murikeden kurtulan Haremi as
kerden bir kaç kişi ornda duruyor, Fari
si konuşuyorlartl1. Aydoğdu Farisiyi de 
biliyordu. Aynı ibareyi fnrisi ile kuman
dana hitaben tekrar ~tti. Kumandan 
hiç bir cevap vermedi. Fakat adamları
na işaret etti. Hep dışm·ı çıktılar. Ku
mnndan :ırknlarından kapıyı kapadı. 
Sonra Aydoğduya yanaşarak iptida 
onWl, sonra da Verdanın b::ığlarını cfü
~ü Arebi ih•: 

.. ~ t 1 

arbı 
--ıı:-

- HAŞ1'Alrnl'I 1 ind SAHİFE:DE "" 
hiicumun iki Yolu 'nrrlır : 

Biri doğrml;n dojiruyıı Biiyiilı; 1Jri~ 
~·n ndnhınnn dcni1dcn 'c ha\ :ıdnn sa'"'' 
rarak nskl'r ihraç ~ tmck .. 

Diğeri imıuıratorluk Jııllarınn hii~':! 
la hunları ele ~cdm1ck, miistcınlel<cı-· 
le ingiltercnnı irtihahnı kc_çmck. ~ 

Bn iki ~oldun hırincisi i<;in ancak...,. 
tl) lık hir müddet kalmı tır. iki n~·L~ 
ra hural:ırda denizde \'<' lıa,•nda ....,
ket ·' ııpmak imkim.c;ız hir duruma ftt".. 
ecktir. Hattfı hugiin için bile Ah~ 
öyle bir scrı:üzcsti kolny kolay gö~~;.lı 
dmunanıaktndır. Blitün iddialar b1JY 
nn aylar geçtiği halde İngiliz ndnla:: 
) aınl cnğı si:iylcm u hücumdan 
yoktur. 

Afrika harbi için ~ ukandakinin '·~ 
ne olarak çok ~ akında me\'sim ını rJ. 
~lacaldır. Afrika h.:ırhindc en mühİ11l ~ 
ltall an ordusun:ı diişecektir. Libya eJt 
l\lısnra saldırmak, Siive~·~ kanalını 
geçirmek, belki dı! ~cbclüttnrıka 311_.ı: 
lacak bir hiicumla lugifü donanına;ı. 
Akdcnizdcn uzaklnştırmağa mecbur ,.. 
mak mih' crcilcrin Büyük Britan~~ 
kar ı tasarladıkları taarruzun ilk ad....
ru teşkil (•dt--ccktir. Böyle bir Pıa;; 
mU\uffakıycti luıkılmtcn İngiltercY! &r 
müşkül duruma dii örebilir. Şimali !" 
rikn ile Anupanın irtibatını tesis ~ 
~n~armı mill\'crdl~ knz.andır~b~ 
Liıkın ımutnuunak lazımdır ki lngıl1P
l\1:~ırdaki miidafan lerübatmı ınüt;, 
diyen nrttmnakta ,.c denizler ha~ 
yetine giİ\'cncrc.k mihver devletle~ 
planlnnıu m u\•arr ukıyetsi1Jiğe süriİ~ 
yccck fodbirlcrc ha \•urmnktadır. 1'I 
,·crcilcrin taarru1l:ın ınu\•a{fakı>'~ 
neticcknemczse i in tcı'Sine dönecerıtl' 
ana nıtnnla irtibatları bulunmıyıın._u. 
yan ordulımnııı fazla mukn\'cmct iıP
nım kaybedecekleri de nıuhnkk!~ 
Bu \'nziyelc ::üre önümüz.deki n>~ 
çöl mnlınrebclerinin arzcdcccği ~ 

dikkatıcıİ~ii~l~~lıtoôZi --·--Mısırdan ltalyanlar~ 
yeni bir hitap 

BAŞTARAFJ l inci SAYFAD.ı\"" 
lede dostunu arkadan vurmuş biri ; 
bi adi bir namla, yahut taahhütle bİ' 
inkar "ederek namusunu lekeley~.Ai.11 

kitle gibi çıkmak i$ememektedir. ~ 
olunurz aziz Düçe:, İngiltereyc -~~ 
her hangı bir vefasızlık düşlinccsı ıv-' 
aklımıza gclmemist iı. 1Jlt' 
Eğer propaganda ajanslarınızdan 1 

aksini iddi:ı etmişse sizi her halde aldll 
ıruş olmalıdır. 

------------------~--_./ 
KISACA: 
• •• • •• •• 
YİNE SİVRİSİNEK "' 
YAZAN: Eaacı K. Kamil ~ 

Bılmem bana mı öyle geliyor, bu -~ 
ne sivrisinek var. Var diyorum, çil~ 
geçen sene yoktu, mücadele ve JllV:. 
bu muzır mahlUklnrın köküne kibrit~~ 
yu dökmek üz.ere idi. Mnamnfih rDV' 
bollaşsm, yine olru.'Clkları odur. #. 

Sivrisinek için hır hayli darbi ırı. rıi' 
!erimiz vardır. Mı::5elu aAnlıyana sı~, 
sinek saz, anlamayana davul zurna 
ne güzel, ne beliğ bir ı;özdiir!.. ~" 

Bu sineğe bilmem neden sivri deıı
ler ~ Delip geçtiği için mi dersiniz?.~ 
gün sivrisineğin SJtına yaptığını b~fıi' 
yen kalmamıştır. Maamafih şimdi sı 
sineğin mutlaka sıtmalı olacağını ~ 
netmek te doğru olamaz. Bu muzıt.__.ll' 
şercnin küleks cinsleri sıtmaya yalJlll""" 
cıdır. Kondukları yere müvaz.i d~ 
yan, başı aşağı, kuyruk tarafı ~ 
du.ran sivrisinekler<ien korkmak g " 

Iııce sesli, mızmız, cllız insanJar8 .. ıı 
sivrisinek denilir, Şu mevsimde ~,:;: 
kimseyi, bu mızınız mahlUklarla pn 

laştırınasın. Vakıa pompalı haşcrat ~ 
lan var runma. dedim ya, anlıyana "J 
ıisinek saz., anlamıyana dnvul z~ 

- ··" •···· ··•·······•····••···•••···•······· : s 
Mevlüt i , 

Pek hazin bir şekilde hayata gDı} 
lerini kapıyan yavrwn Cahit iç.in.~ J' 
gUn Karşıyakada Osıruınpaşa ~ 
de ikindi namazını ınütenkip ıncdilJ 
dü şerif okutulauıktır. Arzu ~uy~ ! 
ranlann hazır bu1unabi1melcr.ı JÇ : 

•ıA ] , arz ve ı an o unur. ; 
Zekfıi ,,,,. 

···················· · ················~ 

Aydoğdu sesi işitince ürkti.i. ço.ı>;! 
tanıdığı bir ses idi. Kumandanın yU\tl• 
iyice bakb. Hemen 1anıyarnk hilA J 

~~ . 
- Hammad! dedi. Kumandan Ay6', 

aunun samimi dostu, Ynkutenin ni~ 
lısı Hammad idi. 

- Evet, Hanınınd'ıuı. 
Aydoğdu hayret içinde idi· 
- Buraya niçin geldin?. f 

- Niçin mi? Sorınağa )Uzum ~a~ -~~-
Senden milfarakat ettikten sonra D'"'-, 

ya geldim. Bu Mccusinin hiznıetirıe '9 
dinı. Bunun müsebbibi hep senin ~ 1" 
dostundur. Ondan intikam almak dçıf 
bunclan <1nha müessir vasıta buta~a le.• 
Yazık değil mi? Dostun bu keslcırt aıı· 
lıılçları kendi nleyhine bulundurac if 
na kendi lehine istimal etse idi dah21 

olmaz mı idi? . til'' 
Aydoğdu teessür \'e meyusı}•c 

rağmen tebessüm ederek: . tt1' 
- Dostum zalim değildir, ded1lt ıı1'' 

sonı·a Hammadın Cihanı arıyacağı h 
kındnki vtıdini hntırlıyarnk: ~ .A 

- Me-rnk C'tme. Seni memnun ~ 
bir haber getiriyorum. B"n de 
. . ' 



.... 11. ACUSTos PAZAR 

FRANSADA TEK PARTİ -·-Action Fran-
caise mt-.halif 

-~-I C.cnc\ tf' 1 O ( A , 
lıldiriyor: -,) - D. N. B. 

Action Fr . 
1 k cı11caıse gaz t • F d 
lir te parti kurulma el eshı . dransa .a 
Yet alınaktad C sı a ey ın e vazı
Partinin merkr. . azett" bu bünyede bir 
tanıları esk ezıyet veya birlik ısmiyle 
c;ok bl'n .. ·ı~ 1 P~rlaml'nto manevralanne. 

.. ,,l'C'Cgı " J tedir. muta aasını yürütmek-

Actıon han .. b cuısc c.- g- 1 ır Pnrtı ak' . . nazaran. oy e 
valckat bir ı par~ilerın seyyıatinin mu-
- mdceı olacaktır. 

Si~~~. SULH HUKUK MAHKEME-

D.ı, acı dl'\ 1 
8\'uktıt M et dlmiı yollan vekili 
~·on hUf ;a.t .c;n:u tarnfından Söke is
\'\ış alcvhin~ı 9

1

40 .ı~~nfa oğlu Bekir Ça
alacaıt cbvas d -1250 numara ile açbğı 
ikaınetgtı.hı~ ın an dolnyı müddeialeyhin 
Zete ile va1t!n.1~e ·huliyetine mebni ga
ınuayl en gü 

1 j unen tebligat üzerine de 
den hakkın; c tnnhkemeye gelmediğin
tnuhr'.crne d~ gıy.'.lµ kararı verilmiş ve 
snat ıo 5-9-940 Pe~cmbe ·· u r...._ na taliki k • .., gun 
fiu.ndan müdd .:;e ?1ür \erilmı oldu
cut ctınesi eı e~hın bızzat i patı vli-
kil ~ônde~~tahu.t tarafından bir ve-
&!Yabi ..... uh k aksi takdırde hakkında 
..:1 ... n eın d 
•uece~i lüz eye evamla karar ve-
olrnaıt urnu teuüg ka 
1.k 'e bit- 1 :!-L ma mımı kaim 
ı kılının k 1 1.C>J:•nsı dıvanhaneye ta-

n SUrt'tile ilan olunur. 
""'%: 3180 (1636) 

1940 

Amerikada yeni 
müdafaa 

hazırlıkları --·--Kübadalıi istasyon da 
talıviye ediliyor •• 
V.tşington 10 (A.A) ~Amerika bah-

riye nezareti Klıbn"dnki Guatanamo is
tasyonunun tak\'İ) c C'dileccğini bildır
ıniştir. Bmaya Eyliild.- Guatingco K(ı
badan 2.900 subay \'C t r göndımlf'cek
tir. 

MODAFAA MASRAFLARI 
VE AÇIK 
Vaşington 10 (A.A J - Haz.in • nazırı 

B Morgenthau cok artan miidafoa mas
rafları dolayı iyle ı.imdi Amerikanın 
onümüzdeki 30 Nısanda bütun mali ~e
neyi 12 milyar dolarlık bir masrafla 
karşılamakta olduğunu kongre komıtc
sine bildirmiştir. 

Açığın 5 milyar 700 mil~ on dolar ola
c<wı tnhmln edilmektedir -- -lngilterenin ın .. daf aası 
- BASTAltAFI t inci SAHİFEDE -

du{rnnu bildirmi tir. 
Amerikac\an inviltercye gönderilen 

mallar binden fazla vapurla nakledil
mektedir. inıniterenin Amerikndaki si
pa~leri evvelce Fransa tarafından ya
pılanlar da dahil olmak üzere iki ila iki 
buçuk milya dolar tahmin edilmektedir. 
Bu yekiınun yansı tayyare sipari,idir. 
Amerikaya ıipariş ediln 11.000 tayya
reden şimdiye kadar 20900 Ü teslim 
edilmiştir. 

Sayın 
Dikkat 

Halkımızın nazarı dikkatine 
Siz.i ynzın bogucu sıcaklarından kur

taracak cep ve masa Vantilatörleıimi7.i 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vantilatörlerımiz uırif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması \"C bayanların el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
rıca tavsiyeye şayandır. 

OBA !MWWWY& -= 

KISMİ ALK L YASAGI --·--
Fransada iki 

içki menedildi -·-Cene\TC, 10 (A.A) - J) N. B bıldi-
nyor : Mnrcsal Pdt. ı. hükiiıneti alkolik
liğc karşı enerjik bir mücadele açınnk 
kararını vermiştir. Vişidc alınan tedbir
ler ilk önce Fransada aperitif, bilhassa 
ap enl iç:ıneği men tmektedir. Şaınpan
l a ve şarap istihlakine memnuiyet ko
nulmamıştır . -*-
ROMANYADA TEMASLAR 

-ııı--

- llAS1'AH..'\FI l iNCİ SAHİI'EDE -
men ııefiri Bosey dün Kral Karo! tara
fından kabul edilmiştir Bulgar hükü
metiyle ilk teması yapan Cadere de 
Kral tarafından kabul edılmiştir. Baş
vekil Gigurtu ile harici) e nn.zırı Manoi
lesko da bu mülakatlardn hazır bulun
muştur. 

Bükrcşiıı siyasi mahfillerinde Rumen 
Macar görü,meleri hakkında büyük bir 
ketumiyet gösterimektedir. 

MACARLAR TEKLtFLERJNl 
BiLDiRDiLER 
Bükreş. 1 O (A.A) - D. N B. 

Ajansı bidiriyor: 
Macar sefiri B. Bardossy dun aksam 

l(ont Csnkynin bir muhtırasını hariciye 
nnzırın::ı tevdi rtmiştir. 

Bükreş siyasi mahfilleri bu muhtıra
nın Macar hükümclinin iki memleket 
nrn">ındaki müzakerelere ait tekliflerini 
ihtiv ı ettiği zannındadırlnr. 

tZMtR BELEDtYESiNDEN: 
- Kadifekale kazinosunun bir buçuk 

sene müddetle kiraya verilmesi yazı iş
len müdürlüğündeki şartnamesi veçh.i
le açık arttırmaya konumu tur. Bir bu
çuk St'nelik muhnmmcn bedeli icarı 75 
lira muvakkut teminatı 5 lira 65 kuruş

! tur. Taliplerin öğleden evvel teminatı 
cümhuriyet merkez bnnkasına yatırdık
tan ve belediye riyasetinden alacnklan 
ehliyet vesikasını ihtihsal ettikten sonra 
ihale tnrihi olnn 11 / 8 / 940 çarşamba 
günü saat 16 da encümene müracantlan. 

2. 6. 11, 16 .3041 ( IH9) 

v e satmak 
• ~.veya İstiyenler ••. 
llbyenJere .. kazalannda emlaki olup ta satmak veya 8lmak 

1 - Halil Rifot paşa caddesi 340 sa
yılı soknktnn itibaren Değirmendağı 
istikametine 15 O metre hoyda knnnli-

'

. zasyon yapı ırılmaşı. fen jşleri müdürli.i
ğündeki keşif ve ş:ı.rtnameııi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
832 lira muvakkat teminatı 62 lirn 40 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 

c 

lzın• azaınd ı kolaylık gösterilir. 
ır e Kem l __ı 

Y~haned era hnc:a Hacı Hasan otelinde 60 No. lu 
e... CAVtT 

evvel cümhuriyet merkez bankasına ya-
tırnrnk makbuzlariyle birlikte ihale ta
rihi olan 2 1 81940 çarşamba günü s.:ı
at 16 da encümene mürncaatlan. 

l - Süm('r mahallesinde 4 i 4 sayılı 
......... ~ Telefon: 3903 sokaktan itibaren 35 O metre boyda bo-

~-~~~---------------------~~ zulan adi kaldırımın tamiri, fen işleri ıfEkw~- . müdiirliiğündeki keşif \'e şartnamesi 
1'. c z'.'.:""'&U.UK M'USABAKASI İMTİHANI veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ba • ıraat Bank d Keşif hedeli 1400 lira muvakkat temi-
.. 

0ktınıızın asın an: natı ı 05 liradır. Taliplerin teminatı öğ-
rnM~baka irrıufu:bo ve ajansları iclr. lüzumu kadar mumır rılınmrık iııcrc leden evvel cümhuriyet merkez banka-

de Usabakn .nı Yapıla~'!ttır. ı · n :ışa.ı:.. Ya gırcbilmek . . sıntı yntırarak makbuzlıniyle iha e tun-
18 d 1;1, 30 dan ka ıc.n en n7. orta mektep ınczuııu olmak ve yaşı 18- hi olan 2118/940 çar•:ımb:ı gunü saat en !IC'h yU n tul11n .... n~·-1- •:<•rttı " 

!nUrJ ~ı::ı Yaşta ,__ .- .. •uuutu1. V" r. 16 dıı encümene müracantlan 
A-~k stn•ı• ... ~ 0umlaı ı!f1tiban. girebilirlerse de 18 yaşından C\'\'Cl ıne- 6 20 3 t ı c. ( 161 O) 
• "lKQra 1 - geçemez!.,... 7, 1 1, 1 . ~ 

Yacaktır ' 7mir \•e İ ta i'; el k 1-Karşıyaka tcmiılik işleri hayvanlan-Orta . n ut a i imtihanlara orta mektep ınezurılnrı alınını- na senelik lS,OOO kilo saman satın alın-
tnak ~ktl·p mezunları · · al · ınası yaLI işleri müdürli.iğündeki .şartna
LAnlliA dwam edecek ıc.n tı, lise mezunları için on iki aydan az olma- ı11esı' \'eçhill' ''Cnidcn ar•k eksiltmeye 
mu. 40-50 LİS ' staj müddeti zarfında ORTA MEKTEP MEZUN- - ,, ...,. 
kan\af~akıYet d~rec ~ ~1F.Z~LARINA 60-75 liraya kadar \'C imtihandaki konulmuştur. Muhammen bedeli 300 li
be.r lln.i~le ınuayyenederıyle mutenasip surette licret \'Cl ilir. Bunların barcın ra muvakkat tcminııtı 22 lira 50 kuruş
faıt <stal J devıesini •~kicb•rccc hakları ~taj devresinde mahfuz tutulınnkla bera- tur. Taliplerin teminatı öğleden C\'\'cl 

hh 1 anlara .... t?ll ynpıl cak ]eki · 'h d · · d d f Ciiınhuriyet merkez harikasına yatıra
q•ı..ı?il) TEKAünE T . a .• f!leS ımtı an a ıyı erece e muva - r-·•. makbuzlarilc ihale tarihi olan 26-:a· E DF.ıtECE '!lw .. l\BI DAIMI AYJ.IKLI MEMUR KADROSU DA- aK 

Usı.ıt Yabancı dil FU1..A$1 ~İYESİNE BAŞLANIR 8-940 Pazartesi glinü saat 16 da cncU-
Ji;:ı .. sabit ola~ı~ ransıb. z.~ ... lngilizce, Almancaya) hihakkırı vakıf olduğu mene müracaatları. 

rın· ":''llı askerliğ" . a ır 1ıı.tun dereceden maaş verilir. 2 - Karşıyaka temizlik işleri haywın-
~-~{a bedinc.cye ~Japnı::ı~ış olanlt.nn daimi kadroya alınmalar7 askerlikle- lanna senelik 15.00il kilo nrpa satın alın-

baı __ Usa akct imtih 1~r tch :- olunur. ması yazı işleri müdürlüğündeki şartna-
ı.ur :ı;.... nnı..1.rıııa Ada A k ,_ı lık mesi vc,.hile yeniden arık eksiltmeye ko-r... - - ' ~rnc l;\.__ na, n ·ara Anı.uıva Ba ·esir Bursa Diyar- " · .... 

·~tam ' ~urum Eskiş • • " • · ' ' nulmuştur. Muhammen bedeli 825 lira §Ube!l'~n~. Rayseri ı( chir, C. Antep, Giresun, Istnnbul, İzmir, Kars, muvakkat teminatı 62 liradır. Taliplerin 
için 

2 
ırnızde orta r~eko:ıla. Malatya, Samsun, Sıvas, Ordu, Trabzon, Van 

11r •• 2 Ve 23 Ar. .. , t tep mezunları için 20, 21 Ağustosta, Lise mezunları teminatı öğleden evvel Cümhuriyet 
.. 1USabak ,., •• s osta sa.,t d ku.zda b merkez bankasına yatırarak makbuzla-

lebilir- anın tafsilat · 
0 

· • aşlanaeaktlr. rile ihale tarihi olan 26-8-940 Pazartesi ~kl· . 1 ~ul-..eJcnmı7.Clcn elde edilecek izahnnmclerdc görü-
dUrı .... ılerın lll\lsn'·-'- . . . günü saat 16 da encümene mliracaatlan. 
lihiı~ğ~e ve. Anka~daJcı ıştırnk cd<!bilecekleri mahnldcki Banka şube mü- 3 - Karşıyaka tramvay idaresi hay-

~dar rnUracaat Bankanın Personel İşleri müdürlüğüne 19-8_940 ta- vanlarınn senelik 10,000 kilo arpa satın 
A eln.deri lhınıdır. 3093 (1643) alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
qYdın Da· ... şartnamesi vcçhile açık eksiltmeye ko-

l - Ek ·ı ıını Encümeninden· nulmuştur. Muhammen bedeli 550 lira 
O+ 5 sr trncye le. la . • muvakknt teminatı 41 lira 25 kuruştur. 
kald 40 kilornetrcl . onu n ış Aydın - Muğla yolunun O +090- Taliplerin teminatı oğleden evvel Cüın-

ırım İn§a d erı arasında 20682 60 lira keşif bedelli parke huriyct merkez nı.nkasıııa yatırarak 
2 - Bu • " .

81 ır. ' makbuzlarile ihale tarihi olan 26-8-940 
a DL • \! aJt Şartn r .:1 •• 
h : ~ilhnc şarln nmt·. w <'\'rak şunlardır Pazartesi günii saat lıı ua encumene 

4vıukav ı aınesı ınüracaatlan. 
c - n_ e e Projesi 4 K k t ·d · l • d _ TYU1dll"lık işle . • - arşıya a ram vay ı arcsı ıa) -

CSvı;-ei t" b n ~ .. llel ~rtıı;,mesı vanlarına senelik 11,000 kilo saınan sa-
~ : ~cşif hi.il~r: ·l~~e v: ~argir lıışaatma oıt fenni .şartname, tın alınması, yazı işleri müdürli4,"tilndeki 
3 - İsaş \'c kum r·e 1 \'(' sılsıle: fiyat, sartnamcsi veçhile yeniden açık eksilt-

Eksu Ul'enler- b ııra ıkbri, meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
l\i d trne 29-8-940 u Ş<ırln'":me ve evrakı N f "d"' 1 ..... d .. bilirl 220 lira muvakkat tcminab 16 lira 50 

n e l"apıJac .. ı. tarihindC" P ,__ .. .. a ıa mu ur. ugun c .g~rc er. kuru.ştur. Tnliplerın teminatı öğleden 
4 - Eks·ı <u\lır. crşeınuc ~unu saat 16 tLt vılayet daımı encüme- e\'\'el Cüınhurivct merkez bankasına l'n-
5 - L'L ! lıne kapalı , · " 

nat \' ~ılt.ıne.re g· bı;aı • usulikdiı. tırarak makbuzlanle ihale tarihi olan 
,. ermesi \ ırc ılnıek için · t klil . 26-8-940 Pazartesi gür.il saat 16 da en-
ı.: ticaret od e Aydın vilitretiı d ıs~ . crın 1551.12 liralık mU\·akkat tenıi- cümcnc mlirncaatfarı. 
Z\4ildırını ;.,· ası \'esikası b 1 

1 en u ış için alınmış müteahhitlik vesikası 
6 _ T;kıl~{·apnıış olr~ı 111~~d ı ve şimdiye kadar ı 0000 liralık ıxırke ve 5 - Temizlik işleri lıay\'anlamıa senc-

CV\·elizıe k ı mektup! .u.un ıı . lik 100,000 kilo saman satın alınması 
llltıkabu· dacıhr' vilayetn :r~~an~a 3 üncü maddede ~·azılı saatlen bir saat ynzı i -Jerl ıniidiirlüğiindeki şartnamesi 
llladded~n ~ \'eıilccektirenp::ıımcnıne getirilerek encüı~n reisliğine makbuz vcçhilc yeniden ncık eksiltmeye konul
ka "'Yllıılı · ,1s~ ile p .. d il k muştur. l\Iulı<ımmcn bedeli 2000 lira 

Patılnıış <ıl saate kad:ır ~l . l on er ece mektupların nihayet üçüncü muvakkat teminatı 150 liradır. Taliple-
nıası lazıınd p ınış 0 ınası \'e dış zarfın mühüı· mumu ile iyk-e 

ır ostada ) k k riıı teminatı ~ .. ledC>n evvel Cilmhuriyet o aca geci meler kabul edilmez. 
blM'lalt ll- lS-19-23 317!) (1G40) merkez bankasınn yntırarak makbuı.la-c....... rile ihale tarihi olan 26-8-940 Pazartesi 
~ "No •e Enam bank ~üni.i saat 16 d:ı cfü•ümene müracaatları. 

Yeri asından: 6 - Temizlik işleri hay,·anlanna sc-
296 Mel'Sinlı M Nosu Ne,•'i Kıymeti Depoz.itosu nelik 120.000 kilo arpa satın alınması 
t __ ;ıı<>kak 17 l.ı U\ veı , y T. L. yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
~lı 2.36 M2. e unusbey 2, 2-1 Ev v<: 900 180 veçhilc yeniden kapalı mrflı eksiltmeye 

n~ SClat l~:~rıd_ı Ya2ılı gayri ın .. dükkan konulmuştur. Muhammen bedeli 6600 
lrt - İstC'kl.i al ıhalesı Yapılmak ~.okulun pazarlık suretiyle 13 8 940 salı gü- lira muvakkat teminatı 495 liradır. İha-

2lırrnay8 gj <ı anıar-ın lıizas d uzere arttırmaya konulmuştur. lesi 26-8-940 Pa;;arıcsi günü saat 16,30-
).fUZCt rınel ri.. ın a yazılı depozito akçesini \'CZneruize yatırarak dadır. 2490 sayılı kununun tarifatı dahi-

} ede El.r ü.Suıda verilen bed:!l, linde hazırlanmış teklif Jncktupları iha-
. • le gilnil azaml saat 15,30 a kadar encü-

SAHiF E 3 
x :s:: 

SOMALİOEKİ İTALYAN 
MUVAFFAKIYETİ -·--

Ziraat Vekili Borsada 
tetkiklerde bulunacak 

- llAŞT ARAI,..l 1 tNCİ SAHİFEDE -
~----~-----x ... x~--~~----~--~ 

Habeşistanda, hem dc velev ki ltalyan
lar tarafından t.unnmen işgal edilmiş 
bulunsa, Soınalide nblokasımı mükem
melen de\'nın edebile-cektir. 

Maarif Vekili de /stanbula gitti 
l:.f.X 

Askeri mnhııfil ~unu ilave dmck-te
dır: 
Yukankı ınülfı.hazat her ne olursa ol

sun Somaliyi İtalyanlara terk ctmeğe 
tngiliılerin hic tc- niyetleri ~ iktur 

lTALYAN KARARGAHINA HÜCUM 
Londra 10 (A.A) .- İngiliz amirallı

gının tebliği: 
Sabah f'rkend n denız kuvvetleri tay

yarel. r'nden bir Varlus tayyarcsı Avus
turalya kruvazörü Hobort'tan uçarak 
Somalide Zeila'da )'eni tcsin edilmiş 
olan İtalyan kamrgfıhı üzcrine pike ile 
hiicumlar yaparak ha.sarat ika etmiştir. 
Bu tayyare sair askeri hedeflere> de hü
cum ederek kamyon ve erkanıharbiye 
otomobill,.,rini ha<=aro uğratmış ve İtal
yan askerlerine zayiat vcrdirmistir. 

V:ırlus tav~ arclerı ~alimen gt'misine 
avdet etmiştir. 

lTALYANLARIN NETlCEStZ 
MUKABELESl 
İtalyan tayyarclerı Adende harp ge

milerimize hücum etmiştir. Pek yük
sekten uçan tayyarelerin bombaları ne 
hasarat VC' ne de insanc:a zayiat yapabil
mistir. 

KAHiREDE 
"'IEŞREDILEN TEBUc 
Hahire, 1 O (A.A) - Kahirede neş-

Bursa 10 (A.A) - Ziraat vekili Muh
lis Erkmcn dün aksam Karaköy yoliyle 
şehrimize gelmiştir. 

Ziraat vekili bir kaç gün şehrimizde 
istırahat C'decek ve tetkiklerde buluna-

Bu sene Birleşik 
Amerika da 

pamuk noksan -·--Nevyork. 1 O (A.A) - D. N. B. Bıl-
diriyor: 

Mahsul hakkında yapılan son tahmin
lere nnzamn, Amerikanın pabuk mah
sulünün 11,043 milyon balya olduğu 
tahmiu edilmektedir. Geçen sene mah
sulü 11.092 balyaya baliğ olmuştu. Pa
muk zeriyatı nonnnl zamanın yüzde 
72 ai nisbetinde tahmin edilmektedir. 

redilen umumi karargnh resmi tebliği: 
Somalide ltalyanların esaslı mevzileri 

istikametinde ileri hareketi devam et
mektedir. Diğer cephelerde her tarafta 
sükunet '\'ardır. 

ı•m~_., ___ .. ___ Ml_llill".mll_mı __ ., ___ !!lıw.•-:ı:t:ii-lll"ÇllllWSllE'.:ı ~ 

1 1 
Gözlük için 

YA LNIZ 

Kemal K. Aktas 
~ 

Hilal Eczanesi 

caktır. 
İstanbul 10 (Yeni Asır) - Maarif \'e

kiü B. Hasan Ali Yücel, bir kaç gün i.s· 
lirahat etmek Uzcre ~ehrhnizt> gelmiş. 
tir . 

Londra - Mısır 
seferi için 

alınan tay3·are 
--.... -

Nevyork. 1 O (A.A) Ne••york 
muhabirleri meşhur Ameriknlı tayyare-
ci \'e sporcu B. Houardı Hughese ait 
olan \'e uçan liıboratuar adıyla tanınan 
büyük tayynrenin dün akşam lngiltere
ye gitmek üzere Lo Ancelostan 'ev· 
yorkn hareket ettiğini bildirmektedir
Jer 

B. Hugbes bundan iki sene evvel yap
tığı büyük dünya seynhntını mezkur 
tnyynre ile ynpmı;ıtı. Bu tayyarenin İn-
giliz satın alma komisyonu tarafından 
Londra ile Mısır arasındaki hava sefer
lerinde kullanılmak üz.ere son günlerde 
satm alındığı söylenilmektedir. 

uUMD AL » --·--l 'l\l t.:Mi DE. 'İZ ACENTELİliİ LTD 
HEl~LENIC LİNES LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALlK MUl\'TAZAM HAREKET 

PA'ERAi vapuru 3 - 5 e~·lill arasında 
İz.mirden dowu NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA \'npunı 13-15 eylCıl ara
sında İzmirden dof,nı ?l."EVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA \•aplAru 21-23 eylul ara

sında İmıirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

-------:11--~----------mlml________ ATHİNAİ i\'t.Pur:u 28 - 30 eyltll ara-
S1HHA1 VEKALETINlN RESMi RUHSATINI HAlZ sında İzmirden doitru l\ı"EVYORKA ha· 

K A Ş E reket edecektir. 
NOT : Bütün ,•apurlanmızın ambar 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larmı, ROMATİZMAsan· 
cdarmı SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal g~lrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 

·algınlığına karşı miies· 
sir ili~tır. 

İcabında aünd e 1 - 3 kaıe 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

izm•r Vakıllar müdürlüğünden: 
Nrunazguhta Alaybcy caddesinde kain milftii esbak Ahmet Say-it vakfından 

45-47 nolu ciükkiıun scneliğ~ 48 lira lizerinden talibi uhdesindedir. 
İhalesi 14~940 Çarşamba glinü saat 10 dadır. Fazlasına talip olanların va· 

kıflar idaresine müracaatlal·ı ilan ohmur. 1639 (3186) 

İZMİR V AKJFLAR MtlDVRLiJGUNDEN : 
Bu kene tamiri yapılan ve senelik bedeli icarı 216 iki yilz on altı lira olan 

Medine :yokuşundn kfiln 5 numaralı ev hali hazıriylc kiraya verilmek üzere 
müzayedeye konulmuştur. İhalesi 19/8/ 940 pazartesi gilnü saat ondadır. Talip 
olanların Vakıflar idaresine müracaatleri... 8-11-15 3131 (1617) 

İZMİR DEF'J'ERDARLIDINDAH : 
Menemen emvaline kllU!n(' vergisinden borçlu Kavalalı Hüseyine ait hac

zedilen Mc.lcmcnin Bozköy Biçerova mevkiinde 25 dönüm tarlası mahalli 
idare heyctı knrariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 15 ağustos 940 pi'!rşembe günü saat 16 da mezkGr kaza idare he-
yetine münıcaatlcri Hfuı nh:.nur. 4 - 8 - 11 3077 (1597) 

ÇAMAL'J'l'J'UZLA.SIMVDVRLVOVHDEH: 
Tuz sıyırma işine 1 eylQ!rlc ba.'ilanacaktır. İs götürü olup geçmiş senelerin 

yevmiye tutarı 125 illi 225 kuruş arasındadır. }ş istiyenlcriıı bu tarihten ev-
vel tuzlaya ınüracantlerL. 4 - 7 -11 3055 (1598) 

içi elektrik \'nntil§tör tesisatı ile mü
cehhezdir. Gerek vapurların muvasalat 
tarihleri. gerek rnpur isimleri ve nav· 
tunları hakkında ncentamız harp dola• 
yısiyle hiç bir taahhüt altına ~innez. 

Daha faz.la tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •Ul\fUAL• 
umum! deniz acentcliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunw. TELEFON : 4072 

············· · ·· ··· ~············· · ···· ······ . . 
OLIVfER VE E • 

ŞVREKASI LTD. : 
VAPUR ACENTASI 

A1'ATÜ'RK CADU~l Rees binası 
TEU'..Irc>N: 2443 

Londra ve Llverpol hatları l~ 
piyasanın ihUyncına göre \•apurla
nmız gpfor vanacaklardır. ................... ~ ...................••.•. 

DR. Salp Ali DOLBAK 
ootuM VE KADIN UASTA· 

UKLARI OPERATÖRÜ 
PROFESöR LtEPMANNIN SABIK 

BAŞ ASlST ANI 
Birinci Beyler Numruı zade sokak 

No. 2.. TELE1'~0N : 4270 
Herglin hastalarını saat 12 - 14,30 va 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya S A L J günleri muayene 

parasızdır ... 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMİ K ULAKÇI 
Kulak, burun. Bo~az hastalıklan 

. Mütehassısı 
Muayenehanesi : Birinci Beyler 

No. 42- TELEFON : 2311 
Evi : Göztepe Tnım\•ay Cad. No. 8M 

TELEFON: 3668 

OPERATÖR DOKTOR 
AHME'J' CEMiL ORAL 

Fransız Jlast:ınesi Operatörü 
Her glin ölleye kı.dar Fransa bastanoı 
sinde, öileden son ra Birinci Beyler soı 
ka~ında- No. 42 •• Tt.."LEFON : 2310 

~111 .. lllllll ... liiBilll .. ll!ll!!:O*~ ....... M .... 4............. 1 
İZMİR 3 üncü SULH HUKUK MAH·• 

i çimi gayet Jcuetli. me\'Simin 1 KEMESİI\~EN: 
en riizel 

GAZOZ(,U HfJSBİL 
LIMOHA2'ASI 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya çılnnqtır •• 
HER ECZANFDE B ULUNUR 

UlUUl\11 llEPOSU : 

C A 11 
LABORATUVARI 

Davacı llazinc ~·ekili avukat Zehra 
tarafından Güzclyıdı tramvay caddesin
de 209 noda oturan Enver Gürdal aley
hine 940-1750 numara ile açılan alacak 
davasından dolayı M. nleyhc gönderilen 
davetiyenin ikametgahının meçhul kal
ma.sına binnen bilfi tebliğ iade edilmiş
tir. 

M. aleyh :ilanen \·aki tebligata rağ
men mahkemeye gelmediğinden hakkın
da gıyap karan verilmiş \•e muhakeme 
22-8-940 Perşembe gilnü saat 10 na bı
rakılmış olduğundun M. aleyhin mez· 
k\ır gün \ 'C saatta bizzat ispatı vücut 
e'tmcsi veya namına bir vekil gönderme
si aksi takdirde hakkında gıyaben mah-

İS BAS KASI ARKASINDA kemeye de\'anı olunacağı lüzumu tebliğ 
No. 5 .. iSTANBUL makamına kalın olmak ve bu ilanm bir 

··~ • nüshası dh·anhaneye talile kılınmak su· - -------•_•,!_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•~•-••••••ı::m••••- rctile ilan olunur. 3182 (1637) 

Dr. Süleyman Çol'llh 1 o o K T o a z A y ı 
Cocuk hastabklan mütehassısı Demir AJI KAMÇIOOLU Şehit Fadıl ilk rnektebinden aldığm1 

TELEFON: 2310 Cilt \ 'e Tena!ıoül hastabklan \ 'e mezuniyet şahadetnamcsi ile meccant 
Muayene hanesi 42 B irinci beyler So. ELEKTRiK TEDA VlLERl yatı mektebine girmek üzere hazı.rladı-
Evi: Göztepe Karakol karşısı 834/ 1 Birinci Beyler Sokaiı No. 55- İzmir ğım bütün ewakı zayi ettim. Yenisini 
Londranın ( Tbe llospital For Sick Elhamra Siaemaw ukasmda sabahtan alacağımdan bunların hükmU ohnadıit· 



Bu suale şöyle 
cevap vermek 
mümkündür: __ ,,. __ 

Tayyareye ehemmi
yet vermediği için! 

S on muharebeler tanklarla motöriz.e 
kuv" et denen bındırilmiş kıtalann tay
yare himayesi altında ne kadar büyiik 
bır kuvvet olduğunu açıkça ispat ebniş
tir. Vakıalar göstcrmıştir ki müttefik 
devletler, ALnanlann tatbik ettikleri bu 
tarza layık olduğu ehemmiyeti verme
mişler ve eski tekniği muhafw.ada ısrar 
t;tmek suretiyle gaflete düşmüşlerdir. 
Geçen eylulde başlayıp o ay içinde bi
ü n Polonyadaki Alman harekôtının ye
nil.k ve mahiyetini öğrenmek ve bunun 
ü z.c. :nde işlemek ~aman ve imkanı ol
<l ..ığu halde bunun yapılmamış olduğu
n müttefik orduların yuvarlandıkları 
vnz.i}'ctten güzelce anlıyoruz. Bu gaflete 
asl.C'ri makamlar kadar kendilerine bir 
kn met verilmiş olan bir çok asker' mü
tehassıs ve muharrirlerin de düştükle
rini söylemek lwmdır. 

Hİit GAf'LET NÜl\IUNESİ 
Polonya harbinin bittiği tarihten altı 

}edi ay gibi uzun bir zaman sonra Fran
sanın meşhur Le 'fümps gazetesinin -bir 
kıymeti bulunmak icap eden - askeri 
mul-.arririnin Tan!;: - Tayyare mevzuu
mı ı a nsada Uiyık olduğu kıymetin ve
rilım dıgini gösteren bir yazısı çıkmıştı. 
V.'.:.kınlı.mn dehşeti önünde Fransarun 
dü ııı u c; oldui,ıu gafleti, Tank - Tayyare 
me• ..ı u etrafında arz.ettiği hatalı kana
~ t i r i göstermiş olmak için o yazının 
bıı un neşrind<? biı· fayda bulmaktayız .. 

Mc\Zuubahis yazı pratik sahada geri
liğin \'e enerji cksıkliğinin açık bir ör
neği olarak okunmak ve kat'i bir karar 
vermekten korkaııların dolambaçlı bir 
muhakeme tarzı yi.irüterek hakikatten 
nasıl uzaklaştıklarını göstermek itibari
le ıbn Ue mütalaa c<lilmek 157.ımdır. 

Le Temps diyor ki : ·Zırhlı fırkalar 
tarafından Polonyada elde edilen hayre
te ncğer neticeler, tanklara karşı mu
hart:bc mesclesini ilk plana aldı. Mese
leyi hal için, iki kategoride toplanabilen 
pek mütenevvi vasıtalar nazarı itibara 
alını} ordu : Muhte~if .şekillerde 'mfıni; 
husu&i silfıhlarla ateş, toplar, maynlcr, 
yahut mukabil taarruza sürülmüş tank-
1 -ır, tayyarecilikten de hizmet beklenme-
' tahmine layıktı ve filhakika bir çak 

t:..:nebi mecmualar, bunun kullan~ıru sc
f'll ('ylemektedir. 

Bunlara göre, ta} yare, bugünkü in.şa 
tarzına nazaran tank zırhlılarının en za
il olduğu yerlere ateş edebildiği, ve 
hiicumlannı, tankların siirati, ilerleme 
derinlikleri ne olunsa olsun, sık sık tek
rar edebildiği; nih&}' et hiç bir araii arı
zası ateşinden gizllycmediği için tankın 
t:n korkunç düşmanıdır. Bunlara, tay
~areden atılan meımilerin delici kudre
tinin, saniyede yü~ metreden fazla bir 
hızla uçan tayyar~1erin süratleri saye
sinde artmakta olduğunu da ilave et
mek 15.zımdır. Bu mütenevvi hususiyet
ler. tayyarenin zırhlı makinelere karşı 
diğer hiç bir harp vasıtasının malik ol
madığı üstünlüklerini münakaşa götür
mez bir şekilde arzeder, fakat bu üs
tünlüklerden istifade edebilmek için 
tayyarenin feveran mıntakasına vaktin
de vasıl olması ve orada, yetecek bir 
ha: ket serbcstisinı elde bulundurması 
icap edecektir. Bu iki şart ekseriya ta
hakkuk edecek nidir? Kat'i olarak bi
linemez. 

* Müdahale süratini alfıkalandıran hu
sus hakkında, her şeyden evvel, tankla-
rın hı.ırbc girmesinin baskın elde edecek 
surette hazırlanacağı nazarı dikkate 
alınmak lazımdır, eğer mukabil hareket 
hemen olmazsa mütearrızların sürati, 
hasım tertibatı içine derinliğine girme
~e ve müdafaanın teşkilfitını bozmağa 
imkrm bırakacaktır Şu halde bunlara 
karşı ani bir surette müessir olmağa 
muktE'dir olmak ltı.zımdır. Halbuki tay
ynn..~lik, cephe ÜZC'rinde devamlı suret
te karakol tesis etmek imkanına malik 
değildir. ve mane"Ta sürntlcri ne olur
sa olsun, alarmt: tdilmiş filolar, ancak 
bir mikdar ?.aman sonra hatlara erişebi
lirler. 

Bundan başka hu filolar, orada der
hal, Polonyada meydana gelmiş olduğu 
~bi, mühim bütü:1 taarruzları setredc
cek olan avcılar Vl! dafi tayyare topçu
luğuna şiddetle çarpmak tehlikesine atı· 
lacaklardır, harp s:ıhasma vasıl olur ol
maz hava boğuşmasiyle bağlanacak ve 
bu sebeple yer iizcrindeki müdahalele
rinin tesiri o derecede azalacaktır. Zırh
lı mı:ıkinelere karşı, alçak irtifadan bir
biri ardından mütenkip geç.işlerden iba
ret olan taarruz için tayyarelerin dağı
nık olmak mecburiyetlerinden dolayı, 
m cılarla himaye bunlara ancak karar
sız VE' esassız <;('kilde bir emniyet vere
bilecektir ve bC:yll!ee atış ve bombardı
manları sıhhatlı ı·larak yapmak için lü
zumlu olan hareket serbcstisi tayyare
Jerde umumiyetle bulunmıyacaktır. 

* Su haldt' tn' yareciligin zırhlı fırkala-
ra karşı muharebe) e girmesi, hfısıl ola
r.'{ Hızi~t:tlerin bır çoğunda si.ıratli ve 
t ırli neticd er C'ldt edilmesine müsaa
de etımyen şaı tlnı. maruz bulunuyor 
d ml"ktir. Bundan dolayı da hu fırlca
Jarı du::-durmnk ve imha etmek için her 
~eyden önce mahallinde vücuda getiri
lecek ve ihtiyaca göre mukabil taarruza 
geçirilecek tanklarla tesiri tamamlana
cak manialar ve yer ateşlerine en çok 
güvenmek ihtiyatkfırhk olacaktır. 

Bununla bcrabeı tayyareciliğin zırhlı 
fırkalara karşı D<'k faydalı olacakları 
bir 'nz.iyet vardır : Zırhlı fırkalar, mU
c!af. tertibatını biilün derinliğince kı-
.np Mı:best an~ vardıkl.qi ve hasım . . 

Trakyada kalkınma 
hamlelerinin semereleri 
şHN~Hıvo~ıi ieoiıiz. Bir çok köyler birer hayat 
LEHiN CEBi ALINMASI h h 1. ) . t. 
Amerikalıların S8 8 1 8 IDe ge MIŞ 1 

pek hoşuna 
gitmedi -·-lngiliz mıntakasını beg. 

nelmilel gönüllüler 
muhat aza edecek 

Londra, 1 O (A.A) Vaşington 
siyasi mahfilleri bazı 1 ngiliz kıtalarınm 
ve bilhassa Pekindeki gıımizonların bir 
fayda temin etmediklerini kabul eyle
mekle beraber Şanghaydaki askeri kı
taların geri çekilmesini iyi görmemekte 
ve halin beynelmilel mıntakada asayiş 
ve sükunu muhafaza ile mükellef bulu
nan Amerika bahriye neferlerinin yükü
nü pek fazla ağırlnştırmı olacağını be
yan etmektedir. 

Aynı mahfiller beynelmilel nüfuz 
mıntakasında İngiliz menfaatlerinin ha
kim bir vaziyette bulunudğunu da i~a
ret etmektedir. 

Mezkur mahfiller umumi siynset ba
kımından her hangi bir şekilde yatıştır• 
mn hareketi sayılabilecek bir teşebbü
sün halen müşkül olduğu kanaatindedir
ler. 

iNGtUZLERiN SöYLEDIKLERi 
Londra, 1 O (AA) - İngiliz kıtaları 

K anunsani 19 2 7 den beri Şanghayda 
bulunmaktadır. Filhakika o zaman ko
munist orduları Yang - Tse nehri bo
yunca ilerlemekte ve bütün Çini anarşi 
kaplamakta jdi. 

Beynelmilel imtiyazlı mıntakayı mü
dafaa etmek üzere mezkur tarihte 
20.000 İngiliz askeri Şanghaya gönde
rilmişti. Bu mıntaka içinden bilhassa ln
gilizJerin idaresi altındaki kısım büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. Zira mahalli Çin 
mahkemesi bu mıntakada bulunmakta
dır. japonya tarafından himaye edilen 
Çin hükümeti epey müddetten beri bu 
mahkemeyi hükmü altına almak iste
mektedir. 

lngiliz mıntakasırun bundan böyle 
ber millete mensup iki bin kişilik bir g(;
nüllü kıt.ası marifetiyle muhafaza edile
ceği zannedilmektedir. 

lngiliz nüfuz mıntakasından başka 
bin kadar Amerikan askeri tarafından 
muhafaza edilmekte olan Ameriknn 
mıntakası ile halyanların ve F ransızla
rın idare ettikleri kısımlarda mezkur 
beynelmilel mıntaka hudutları içinde 
bulunmaktadır. --·--K aradenizi Baltık 

denizine bağlıyan 
kanal acıldı • 

Moskova, ı O (A.A) - Karadenizi 
Baltık denizine bağlayan Dinyeper ka
nalının inşaatı bitmiş, kanal seyrü !!efere 
açılmıştır. 

kabiliyette manialar meydana getirilme
den evvcl memleket içine doğru sürntle 
ilcrledikleir zaman ... 

Bu halde tayyı.ırecilik yer değiştirme 
kudretinden ve sür.ıtinden istifade ede
rek bu hücuma karşı ilk olarak müda
hale edebilir. Ve düşmanın av himayesi 
ile dafi topçusu scyrekleşeceği iç.in ha
vaya hakim olan hücum tayyareleri te
sirli neticeler alabililrer. 

Halbuki tanklara karşı tayyareciliğin 
doğrudan doğruya yapacnğı hareket bir 
çok tesadüfler.? bağlı bulunmasına mu
kabil hava silahı, tankların yaklaşmak
ta olduklarını. mikdarlannı, tertibatları
nı ve ilerleme vaziyetlerini haber ver
mek ve topçunun ateşini de'"tanzim. et
mek suretiyle bunlı.ırın tahribi işine iş
tirak edebilir .. Ve hazan bir tek tayya
re bile, yer mtidafoa tertibatını erken
den haberdar etmek ve dafi tank vası
talannın kuvvetini bir kaç misli arttır
mış olmak için buııJann atışını tnnz.im 
edere'ft bu işi görebilir. İşte tayyareler 
için zırhlı fırkalara karşı harpte en emin 
ve birinci ~elen tarz budur:.n 

GAFU..'TIN SONU: HEZIMI<..."T 
Görülüyor ki Tempsin salahiyettar 

olmak lazım gelen askeri muharriri, 
hülfısa olarak, tayyı.ırenin kara harple
rindeki taarruz ve istilfı hareketlerinde 
en büytik ve tesirli silah olduğunu inkar 
e;dıvor. ancak müd<ıfaa harplerinde çok 
işe yanyacnğını s<ıyliyor. Ayni muharri
re göre bu işe yuramnk keyfiyeti de, 
dü man müdafaa tE'rtibatını derinliğine 
yarıp r,eçtikt.?n ve böyle tertibatı olını
yan araz.iye ~irdiktcn sonra kendisini 
gösterecek! .. 

Polonya harbinden G _ i ay sonra sliy
lenilmiş olan bu !!Özler, Fransadaki gaf
letin derecesini, azametini göstcrmeğe 
kfifidir. 

İşte bu gaflet ve tayyare silfihının en 
iyi tarzda nasıl kullanılacağı hakkında
ki koyu cehalettir ki Fransa.da tayyare
ye fazla ehemmiyet verilmemesine se
bep olmuş, Fransanın ser! hezimetinde 
en ~ük amil»rclen birini teşkil et-

-·-Yüzlerce asrın yüz üstü llıralıtığı fıöylerimiz istihsal ve ilıtısat hayatın
da süraııe ııaıııınmalıta refaha Jıavuşmafıtadır 

TRAKYA. 9 (Hususi Muhabirimizden) - Bugünkü reji- her bakımdan yükseltmek gibi asli bir maksadla yer yer vü
rnin en büyük davasını teşkil eden köy kalkınması yönünden cuda getirilen fidanlıklar, Tavuk, Tavşan, An ve Aygır is
TRAKY A MINT AKASINDA şimdiye kadar atılan devamlı taeyonları, spor sahaları, biçki yurtları, parklar ve muhtelif 
hamleler, büyük bir kütleye yeni bir hayat ve yeni bir refah sanat kursları karşısında halk ve Halk Hükiimeti hesabına 
mecrası açmış bulunuyor. Bir çok köyler Cümhuriyet idaresi- memnuniyet duymamak mümkün değildir. Bütun bu mües
nin içtimai, iktısadi, zirai hedeflerine erişen birer hayat sa- seseler devrin düşünce ve duygu tarzlarını gelecek nesillere 
hası haline gelebilmişlerdir. ifade edecek maddi birer misal teşkil ettikleri gibi köylümü-

Yüzlerce asrın yüzüstü bıraktığı köylülerimizi istihsal ve ik· zün umumi çehresini yakındn tamamen değiştirecek mahi-
tısat hayatında bilgi sahibi etmek, onların umumi seviyesini yettedir. ı 

Amerika harici
yesi sefiri 
tenkit etti -·--

Bel~ilıaya dair yapılan 

EN KÜÇÜi FRANSIZ 
MÜSTEMLEKESİ -·General "De 

ALMANLARIN HAVADAKİ 
MAGl ÜBİYETLERİ 

--*--
- HAŞTARAFI 1 inci SAIÜFEDE -

be:va!fat Amer!lı~ h~Jı .. ü- Gaulle" e iltiha-
metınin resmı fılırını 

tebliğindeki ınübal1'ıgalar hakkında mü
taHi.a ;y ürüten salahiyetli Londra mah
filleri imanların bu kadar fazla miiba
lfiga yaparak hakih.ıti bu derece tahrıf 
lüzumunu hbsctmelerini manalı bul
maktadırlar. 1'"akat Alman ricali haki
kati milletlerinden tam ınanasiyle ve 
ebedi olarak gizliyemezler .. Alman tay
yarecilerhıin giirdiik1erini bu tebJiğler
lc mukayese etmelerine mfmi olunamaz. 
Bunlar aralarında sekiz ve on hatta 16 
Yunkers veya Me~serchmidtin bir kaç 
dakika zarfında alevler içinde düştiiğii
nii görmüşken üç tayyarcmiz kayıptır 
gibi tebliğlere tabii inanamazlar. Böyle 
bir vaziyet karşısında muhayyel muvaf
fnkıyctleri hakikat ~ apmak kolay bir ~Y 
değildir. 

göstermiyor kını bı•ldı·rdı• 
Vapngton, 10 (A.A) - Salı günü 

Londraya gelmiş olan Birleşik Ameri
kanın Brüksel sefiri B. Cudahy 8. Ruz
velt tarafından avdet etmeğe davet edil
mİ§tİr. 

Hariciye nezareti, Londra matbua
tına yapmıı olduğu beyanattan dolayı 
mezkıir sefiri resmen tenkit etmİ§tİr. 

8. Sumner Vera B. Cudahynin avde
te davet edilmit olduğunu söylerken ıu 
cümleleri ihtiva eden resmi bir beyan
name de okumuıtur: 

Londrada ıazetelere yapılan beyanat 
hariciye nezaretince verilmİJ olan daimi 
talimabn ihlil edilmesidir. Sefir tarafın
dan aarfedilmiş olan bazı mütalaalar 
Birleşik Amerikanın noktai nazannm 
tercümanı olarak telakki edilmemelidir. 

Mezkur beyanname şu miitalaayı da 
ilave etmektedir: 

Bu hadise Birleşik Amerikanın hari
ci mümessillerinin hariciye nezaretince 
verilmiş olan talimata ne kadar ehem
miyet vermeleri lazım geldiğini bir ker
re daha isbat· etmektedir. Bu tnlimatna· 
meler ise böyle kritik bir devrede hari
ciye nezaretince verilmi§ olan direktif
ler haricınde bir glına umumi heyanııtın 
yapılmasını menetmektedir. 

Hatırlardadır ki B. Cudahy beyana
tında Kra) Leopoldun karariy)e Belc;i
kanın iktısadi vaziyetinden bahsetmiş 
bulunuyordu. 

B. Sumner Yeis sözlerine şöyle niha· 
yet vermiştir: 

B.Cu dahynin Belçika milletinin ınÜs· 
takbel refahına gösterdiği alakadan kim
senin şüphe etmediğinden emin bulun
mak tayım. Bu alakaya Birleşik Ameri
rikan milleti de İştirak etmektedir. 

----.tr---
1 n g il tere ve Amerika ___ * __ _ 

- BASTARAJ':I 1 inci SAHİJ<'EDE -
ruya verdiği bir emir üzerine yapıldığı 
tahmin edilmektedir. 

Aynı muhabir, bahriye neznrc:Line 
mensup bazı müşahitlerin B. Ruzvdtin 
bu yeni tedbirini, cümhurrei.!inin Al
manların lngiltereye karşı yapacakları 
taarruzda yeni usuller kullanacaklarını 
tahmin ederek ealiıhiyetli sub.ıylardan 
bu husus'ta raporlar almak btediğine 
atfcylemekte olduklarını ilave ı:tmekte· 
dir. 

Amiral Ghormayh. Londradaki Amc· 
rika atnşenevaline tabi olmıyacaktır. 
Filhakika bu derece yüksek rütbeli bir 
subayın müşahit olarak gönderilmesi ilk 
defa vaki olmaktadır. -:x-

A LMAN-RUMEN 
DOSTLUGUNDAN 

N VMUNELER •• 
Bükreş, 1 O (A.A) - D. N. B. bil

diriyor: 
Special Sud Est gazetesinin bildirdi

ğine göre, memleket muhafızı namı al
tında tanınmı~ olan ve Rumen gençlik
lerinin statülerinde yapılmış olan tadi
lat münascbetiy}e Hiılerci gençlik birliği 
ile Alman gc:nç kızları birliğinin hir mu
rahhas heyeti Bükreşe gelmiştir. Murah
haslar Rumen gençler birliğinin misafiri 
olup Sinaiada veliaht prens Mişe] tara
fından kabul edilerek Karpatlarda ya
pacakları iki günlük bir sehayat esna· 
sında memleket muhahz.ı birliğine Ş'"f 
yetiştirrneğe mahsus iki mektebi ziyaret 
edeceklerdir. 

Suriye ve Lüllnandalıi 
İtalyan ban1ıaları 
Roma, (A.A) - Stefani Ajansı bil

diriyor: 
Banco Di Romanın Suriye ve Lüb

nandaki. bilhassa Beyrut, T rablusşam, 
Halep, Şam. Hamus v~ Antakya şube
lerine harp bidayetinde Fransız maka
rnalı tarafından vazedilen haciz kaldı
rılmıştır. 

Tevkif edilerek temerküz kampla
rında tecrid ed ilen memurlar da serbf.st 

·-Yeni Kaledongadan da 
agni karar beklenigor 
Londra, 10 (A.A) - Yeni Hebri

dea adaları valisi, general Degaulle· e 
bir telgraf çekerek müstemleke idaresi
nin general Degaulle.ün bayrağı etra
fında toplanmakla şeref duyduğunu 
resmen bildirmiştir. 

TcJgyaf şunları da ihtiva etmektedir: 
Yeni Hebrides ndalarının Fransız 

ahalisi hürmet ve itimadla general De
gaulle'ün emri altına girer, silah tutabi
lecek her ferdini ilöndermeğe de amade 
bulundurmaktadır. Adanın halkı bu ri
cnyı nihai zafere kndar kendisiy]e bir
likte harbetmek için kat·i bir vaid gibi 
telakki etmesini bildirmiştir. 

Telgraf şu cümlelerle nihayet bul
maktadır: 

Yaşasın ölmez Fransa .. Yaşasın ln
giltere .. 

General Degııul valiye şu cevabı ver-
miştir: , 

Vakit ve zamanı gelince kendilerine 
müracaat edeceğimi eli silah tutan ve fili 
hizmet etmeği taahhüt eden bütün ar
kadaşlara bildirmenizi rica ederim. 

Bu mesele hakkında Londra mahafili 
şu mütalaayı yürütmektedir: 

Yeni Hebrides adaları Fransız im
paratorluğunun en küçük bir bölgesi ol
makla beraber bu telgrafın derin bir şu
mulü vardır. Jktısadi noktai nazarJan 
ehemmiyeti çok büyük bulunmaktadır. 
Zira bu müstemleke senede milyonlarca 
ton Kopra, pamuk, kakao ve kahve ih
raç etmektedir. Bütün bu ihracat şimdi 
lngiliı:lerin ve müttefiklerinin emrıne 
amade bulunmaktadır. 

YENt KALEDONYAYA 
GELINCE. .. 
Haber alındığına göre. yeni Kaledon

ya da Hebrides adnlarından cesaret 
alarak yakmda general Degaul lehine 
olarak karar verecektir. 

Fiatlerin tespit 

USTALIKLI YALAN UYDURU
YORLAR A:\ll\IA .. 

Buna binaendir ki Alman tebligleri 
hemen daim<ı Fransa Belçıkn ve Hol
landa toprakları üzerinde İngiliz hava 
filolarının düşüriiltlüğünü sanki fotQğ· 
rnfla tcsbit edilmiş gibi bildinnekte, fa
kat Almanya üzcrinae İngiliz tayyaresi 
düşürüldüğünden asla bahsetmemekte
dir. Yine bu tebliğler İngilterede yakı
lan ' fabrikaların alevlerinin çok uzak
lardan görülmüş olduğunu bildirir. 
Çünkü bu nevi iddialar A1man milleti 
tarafından ne teyit ne de tekzip edile
bilir. Fakat Almanyada İngilizlerin yap
tıkları hasarat daima gizlenemez. Görin
gin hiç bir İngiliz tayyared~i Almanya
yı bombardıman edcmiyecektir iddiası
nın ne kadar yanlış olduğunu hcı· gece 
Almanya üzerine yaptığımız baskınlar 
nasıl ispat etmişse lngiltere üz.erine ya
pılan bas.kınlar hakkındaki tebliğlerin 
doğru olmadığını da her baskından son
ra tayyarcc..ilerin kili~e ayinleı·inde bo
~alan l'andalyeleri ıspat etmektedir. -·-Meşhur Salami s muha· 

r ebesinin 31ddönüm ü 
Atinn, 10 (A.A) - D. N. B. Bildi

riyor: 
Salnmis •muharebesinin kahramanı 

Themistocleun ölümünön iki bin dört 
yuzuncü yıldönümünün Pirede ıesit 
edilmesine B. Metaksas müsade etmiır 
tir. 

ve mürakabesi 
~~~~---~-x~x~-~--~--~-

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - olan ve ithali li:izumlu maddelerin mık

bulunan mad<lekrın, ithalini müteakip 
umumi menfaatler bakımından sıraya 
konacak ihtiyaçlara nazaran taksim ve 
tevzii VekfıletçC' kabul edilmiş bir usul
dlir. 
SATIŞLAR DURDURULAB1LECEK 
Bir maddenin tevzi usuliine tabi tu

tulması kararı, o andan itibaren satışla
nn durdurulmasını ve tevzi listesine in
tiuırı tazammun ettiğinden bu karar 
derhal birlikler umwni katipleri tarafın
dan bütün azalara tahriren tebliğ olu
nacaktır. 

İthalfıtçılar, tevzi listesi dahilinde ha
reket edeceklerdir. Şimdiye kadar yal
nız demir ithalfıtında tatbik E'dilrn bu 
ustıl bundan böyle madeni eşya ve mal
zeme ithaHitçılnr birl" ine kayıtlı aza 
tarafından getirilmiş ve getiı;Jecek yu
varlak çubuk demirlerle sair profıl de-
mir]er (Lama demiri, köşebent ve saire, 
tel, çivi ve saç gibi birliğin mevzuuna 
dahi] maddeler) tevzi usulüne t;ıl,i ol
makta devam edecektir. 
'fEVZİ USULÜ 
OLMIYAN MADDELER 
Çuval, deri. kahve, çay ve manifatura 

ithalfıtında şimdilik tevzi usulüne gidil
memistir. Yalnız icabında ithal edilen 
mallardan bir kısmının ihtiyat olnrak 
muhafaza edılmesi tedbiri alınabilecek
tir. Piyasa vaziyeti bu tedbiri lüzumlu 
kıldığı takdirde birHkleı·, Vekalete tek
lifte bulunacaklardır. 
MEVCUT MAL BiLDIRtLECEK 

Tevzi usuliinc tfıbi olsun olmasın. bir
lik mevzuuna dahil maddelerin aza elin
deki mevcutlaııı her ay mıntaka ticaret 
müdürlüğüne ve Vekalete 'bilciiellecek-
·., t 

tar ve nevileri zamanında V ekruete bil
dirilecektir. 

KAR NISBETLER1 VE FIA T 
BirliklCT mevzularına dahil madde

lerde fiat kontrolii, umumi surette kar 
yüzdelerı nisbeti tayini ve mümkün olan 
ahvalde !iat tesbiti suretiyle yapılacnk
tır. Bu maksatla, şu yolun takip edilme
si mu\•afık göri.ilmüştür: 

Çay, kahve, demir, deri ve çuval ti
caretinde lstanbulda ithalatçı ile, vnr:;a 
ikinci ellere ayrı ayrı veya müştereken 
verilmesi kabul edilecek gayri safi kar 
yüzdeleri bittetkik Vekalet~e 1esbıt ve 
ilfin olunacaktır. 

Yine İstanbul piyasasında her mad
denin hususi va?Jyeti göz önüne alına
rak, ithalfıtçının doğrudan doğruya müs
tehlike veya perakendeciye satlş yap
ması veya araya ikinci ellerin brışması 
mutat olduğuna göre, yüzdeleri bu tah
ditler dahilinde ifade olunacaktır. Bun
dan maksat. araya fuzuli mütevassıtlnrın 
girmesine mani olmak ve bir malın it
hal finti mahim olunca bunun toptan 
\'e yarı toptan olarak en son satıcı tara
fından k~ç kuruş üwrıne satılacağı si.i
huletle tayin edebilnıcği temin e1ın-.k
tir. Böylece fiat kontrolörlerinın de va
zifesi kolaylaştırılmış olacaktır. 

Kfır yüzdesi tesbit ,.e i1fın edildikten 
sonra her partinin orijinal faturası ve 
ithalat resimlerinin tediyesine ait ve~aik 
birliğe verilecek ve perakenderinin sa
tış fiati tesbit olunacnktır. 

MERS1N VE 1ZM1RDE 
Mersin ve İzmirden ithal olunac~k 

maddeler hakkında mıntaka 1icaret mü
lükleri birer ra}lOJ' haaırl..,arak Ti. 

Fransada a rP 
1 

mes'ulü arama~ 
doğru mu? 

Londra, 10 (A.A) - Royter Ai 
bildiriyor: 

Fransanın R.ion kasabasında ~ 
mesuliyeti hakkında cereyan etıne 
olan muhakemeden bahseden Tıı> 
gazetesi şunları yazmaktadır: 

Hiç bir Fransız devlet ndamınıtı 
çen Eylulde harp ilanından dolayı ~ 
disini mesul addetmesi için her hıı 
b ir sebep yoktur. Fransa verdiği 9 

tutarak haşin bir surette taarruza ur 
yan küçük bir memleketin imda 1 
koşmus ve yeniden doğan barbıır 
karşı Avrupanın eski medeniyet 11~ 
sını müdafaa için ayaklanmıştır. 

hiikümeti bu hareketin bir ciirüıll 0
, 

rak telakki edilmesine müsaade etfll 
suretiyle Rion muhakemesinin nazi Pb 
pagandasının bir aleti olmasını kıı 
etmiş bulunuyor. ~ 

Hitler daima V ersay muahed il' 
harp mesuliyetlerine ait hüküınl~ 11' 
kabusu altında kalmı~tır. Bugün ~ Y"'., 
ne evvelki galiplere aynı hareketı ~ 
makla Hitler intikam almağa aznı ı!P 
bulunmaktadır. Harbin fiiliyatt.a. ~ t' 
müttefikleri tarafından ilim edildı~ tf 
bu suretle onların mesul ve mücriltl ..J 
yılmalan lazım geleceğini iddia. et;dl 
çocukça bir harekettir. Böyle bır ~ 
nazilerin harp ilan ebneksizin sıt9 >"jl 
Avusturya, Çekoslovakya ve Polo11ıİı" 
askeri kuvvetlerle istila etmiş bul~ ~ 
karşısında her türlü ikna kuv"etııı 
mahrum kalır. 

~-~-~--~-~---~-' 
DOKTORUN KÖŞESi ' .................. -, ı 

Saçlarınızı tararken •. · . . .,. 
Erkekler saçlarının kısa kestırıP l,.-

kallarını uzattıkları, bayanlar da - V 
zılarının rivayetine gön: akıllorıııı Jı 
saltıp - saçlarını uzattıkları zaman!~ 
kadın tarakları erkek taraklannd~~ cJe 
ka türlü olurdu. Kadınlar fil dışııı dif 
bir tarafı sık dişli, bir tarafı seyre\1,. tarak kullanırl~r. ortasına da rast_ı....ı 

Ruhsara döküldükçe <' geysur 
perİt8"' 

Her veçhile te§bihi rnehi eıı"et' 
pya11· .. 

Beyti gibi kadınlığa ve kadın sa~~ 
na yakışacak sözler yazdırırlardı: E..f le' 
]erin sakal tarağı ince ve hafıf, 11

; 

kıymetli ve pahada nğır tah,tadsıı ıt 
dişli olurdu. Sakalı olmıyan sade J)' 

bıyıklı delikanlılar da bir tarafında ıt'' 
nalı ince fırça kullanırlar ve arada '

0 
da fırçayla bıyıklarını sıvadılitan. 5 f' 
ra aynasına bakarak kendilerini be • 
nirlerdi. Her hnlde kadın ve erkek tıı~ 
let eş}•ası biribirine karışmazdı. . er 

Kadınların saçlarını kestirmeler•· er 
keklerin de sakal ve bıyıklarını traŞ er 
meleri adet olduktan sonrft kadın ~d,.,. 
kek arnsındn, saç tuvaleti bakırnıo ~ 
ayrılık kalma.d.ı. ikisin~ de bi.r t&fl:~ 
bir fırça yetışıyor. Musavat ınsıırı ıeıı 
daima hoşuna gittiği~~en ~aç ~u;:.,,,· 
jşinde de kadına erkegın musavı 
!arına bir diyecek olmaz. ~~ 

Ancak, tarakların ve fırçaların 1''~ 
birleşince bazı evlerde kadın ve er d' 
ayrı ayrı tarak ve fırça kullanm1Y'1'111• 

lüzum görmüyorlar. Kız ve erkek rıı~ 
deşler biribirlerinin, genç kız babaj;,. 
taraklarını ve fırc;aları~ı .k~llanı~or ~ 

Aile "r\rasında teklıfsızlık, şuph t_ 
pek iyi bir ~ey olmakla beraber -:;; / 
meklerde çatal, kaşık ve peçete gı Jl~ 
tuvalet eşyasında da karışıklık, 58 

bakımından cım sıkar. ;fi' 
Tarak da, fırça da yalnız saçJarııfcıı' 

tizam vermekle kalmazlar. Bir t~~11ı;ıe' 
da saçların arasında ve başın derısı ,,ıı 
rinde birikmiş tozlan, yağlar, ~e 

1
tell 

toplarlar. İarakla fırçanın bu hiz.rne ~ 
onları kullanım bir tek kimsenin sŞÇ dt 
bas sağlığı için pek faydalı iSC' ' 
aynı tarağı ve: fırçayı başka bir bıışıtıelif 
bibi kullanınca fayda yerine zarar g ,ıı' 
bir baştan kalkan kirler ve onla1?.11 ,iıı' 
sındaki mikroplar öteki başın uıc 
konarlar. ı~~ 

Hde tarakla fırçanın arasına kPt '1ııı1 
dökülmüs saçlar .. Şiiphesiz hanrlllf

5

11
J•' 

ki gayet ~normal halde bulunan io:a,,. 
rın bile saçları daima dökülür. ~ır 'YJı 
telinin ömrü ıki yıldan nihayet do~! ~~· 
kadar si.ırer. Ondan sonra saç te 

1 Jt6~ 
künden ayrılır ve başın üzerinde. ,fi' 
!erinden henüz ayrılmamış ıaçlarırı c!'f 
sında knlır. Saç mütehassıslarının h Jı1' 
!arına göre her gün çocukların ba~tl t1e9 
90, olgun insanların başından 3 bllşıP' 
108 kadar, yaşlanmış olanların ).fi' 

dan da 120 tel böyle köklt:rinden 
11 

lırlar. l d.. ]ıir1'e: 
Tarak yahut fırça saç arı uzc I ,,ıı 

o dökülmüş telleri de topla~l~r: :,ııı1 
saçlarının tellerinden her bırının ed~ 
ömrünü bilirse, o kndar telin dii<ı~5ı1'1 
hiç merak etmeden tarağın ve fır·ı)ei 
biribiriyle ve parmaklariyle tern.1• 1 _..ıı

1 

-1 .. kl• •·· Fakat tarakla fırçanın arasına ao "ltfo~ 
tellerle sıkışmış olan tozlnr ve !11; ıı) ıı' 
lar knlır. Başka bir başın sahıb 
tarakla fırçayı kullanınca da.. )tl~ 

Bir tarakla bir fırça, kadın ve et11~ı1'1 
hc:r basa lüzumludur. Saçların tıf ıı 
havalandıracak, temizleyecek v..,r Ji{ 
hayet di.ızeltecek onlardır. Taragıfl er'jlı 
leri s"yrek olan, sık dişli tarağa t 11 
edilir, çünkü saçları hırpnl?maz ;f" lı 
Şın derisini tahriş etmez. Bır tara . .;I 

h. ·kletı ... 
fırça yalnız bir başa ızmet ettı . 0ıır 
kit bile onları her gün temİ7. hır lı~ç el 
ic;inde tutmak ve arada sırada - 1''' 
mazsa haftada bir defo - çokc;P f\ 1"~ 
bonatlı bir su içerisinde (Bu suY0 ııi' 
litresine bir kaşık kadar da aJll~ıı''~ 
katmak iyi olur) bir kaç saat bırP. d~ 
temizletmek, sonra sabunlıyarak ~,ıı' 
bir temiz su ile yıkamak \'e kuftl 
lazımdır. 

Aym tarakla fuqayı 
kiıme kullanınca 


