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IZMİR 
FUARINDA EN GÜZEL MALLAR VE EN BO-

YÜK UCUZLUK MEVCUTTUR 
Memleketimizde, el emeği, husu i ·crm::ıye \'e 
Devlt't eliyle meydana getir ilen sınai, zir::ıi \ 'C 

ticari bütiin mallar İzmir Entenmsyonal fuarın
da en giizc] bir şekilde te hir edilerek en uruz 
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rPcattnda 
n gazetemiz mesuliyet kabul etmez Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin be1cçisi, sabahları ~ıkar siya~ gazetc>dir YENl ASIR matbaasında basılmıştır 

=··· ...... . 
: ·•·•······•·•·•··• : B ·························································· 
i aşvekil dün Milli Şef 
tarafından kabul edildi 
Nafıa Vekili döndü ı 

' . 
?'raıı a x-ıtx E 
:.Sah;ıf..dda •11'!'ran f aaıiyeti hızlaştı.. MarmarcıS 

d lstanbu1 5 ~~·. ısheleler teusi ve ıslah olunuyor .. : 
(~~tor B Re!ik~:ıA~ır) - Başvekil ya~an avdet etm~ ve ~u ~şam 

un salı.th) Şi 1' Y am bu sabah (dun) akşam Ankaraya gıtmiştır. 
da otoınobi)fo ~· ı, M8;Sla~ ve civarın- Vekil, Trakyada imar faaliyetinin 
zı 1 lkik, tta bu1f gezıntı yap!lllş, ba- hız.la devam ettiğini, başta yol. iskele, 
~~ra ReisicUınh unrnuştur. Öğleden su işleri geldiğini, Edirne • Havza -
a uı buyuruim urumuz tnrafından Uzunköprü - Keşan_ Gelibolu - Ece-

daBbşvekıı Yarın~~~· .. abat yolunun inşasına süratlc dPVam 
kll'nılrnektcdir gun) Ankara- edildiğini söylemiş, Trakyanın Mar-

2' * · mara sahillerinde muhtelif iskelele-: 
Pakyada im . . rin tevsi ve ıslahına başlanıldığını, : 
~t~nbul 5 (Y . Ol' ıslerı inşaat faaliyetinin veriminden ve in- : 

.~~ •• ılı ~l:ıl"ral Al' e~ı Asır) - Nafın tizamından memnun olduğunu ilave : 
••••••••••1o,,•,,,uat Cebesov Trak- etmiştir : 

Roınan;:~:··········;~:~;~~:~:···~::~ 
Vaziyet trolü Japon-
'l'eı ~ -·-
dott' Ve korkunun lann elinde 
kal':rduğu tered üt ve -•--

rsızıtk içindedir .Japonya Fransadan 
-;_A•-- .. gizli taleplerde de 

Büt" .. Kkı OCAKOGLU Jnr!unmUfc .. 
Arınan"" dunya lngi]t ---- Nevyork 5 (A.A) - Ncvyork Times 
herl tanrrUZtuıu hckre~ e ~ np~lacak r.a '"'tesinin Şnnghay muhnbirine göı·e, 
Jl;".ııı% t1~nYanın Biiy~k~ıı. ycnı ~ın- Japonya Fransız Hindiçinisinln fiili 
ı-e se~ ug~nu bir Yıldırım hrıtb~la ım- kontrolünü aşağı yukarı tamamen elde 
1irdiğin·cn~n .imkfınsızlığın kar 1lle ye- etmiş ve cenubi Çin'i sıkıştınnak1a bu
lardaki 

1 ~ıldırıncktl'dir E a an~t ge- lunmuştur. Muhabir ilave ediyor: 
böJgcsind 1Yns'i faaliyet: A~~sen alkan- .Japonyanın Hmıoide'J Fransızlardruı 
lcıı hUYiike ~u.lhıın ntuhafnzarsınupan1,-? t b~ı p,.izli taleplerde bu1unduğu ve bu arada 
... '·- •tına · a gos crı- ç· d Y h d d d •· "l ... u.,...,.enı ' nııhver d •1 ti . • ın or usu unnan u u un n goru -
duldarınınetd ç~~lerfoi aram~ e be~nın dü~ü takdirde Hindiçini yolu ile kıtaat 
sıtihunun clı!ı sayılabilir ; lku u

1
n- nrklini de istedikleri bildirilmektedir. 

hcd f' llluhafo· · a an ar 
f<!'d e !k?Ialihndur ~~sındaki gayretlerin 
danarı ·ınde oldu: ~~~a ham madde 
dır da hiiyiik ın~ .. ıt!bı ıaşe bakımın-
lcıtİııllcle i ga} alt~k,_!'labtla karşı karşıya-

' Ve 1 k ua ulunan 1 d fcrın ğ açı şiınd'd • yer er e 
Jnsa e e ha lanıı t 1

1
;11 tesırlerini gös-

ıı ıun açlıktan ~d"hllo~ynda binlerce 
dah ar~ içinde ge ', u erı bildiriliyor. 
ğı a .~"r \'ok i galÇ\!cek kışın bu faciayı 
liaI~Uphcsizdir A~ıntakalanna sokaca
.: ll~larda h · ınanya hiç olmazsa 
._ Yoli ] uzur ve "k• 
111 h Y e ordu ihr su unu ınuhafa-
Rayc11. '!'en1lcket1erJnçlaruun bir kısmı-

n~ını glitnıektedi~n ele geçirebilmek 
B na hlu\•aff ak · 

d u. lıtısusta ı._ ,. ol?cak nıı? 
e lllıhvc d ~t ı hır "c . ... ı rist r evleu . . .. ~ soy cncme:LSc 

• an \'e B er:ınııı Roın 
•htila{J ulgarisıı anya 1\'Iaca-
bü 'Ü ı hleselelcr· uı arasında mevcut dJ ; gayret -~11 sul? Yolile halli için 
dır' H ~~ız Şura~~n~c~dıklte.ri tneydanda
lnan. mıl·lc bir nu mamnk Iiizım
llıcsil ıının ~eni r:;ı~ _ına ınutlaka Ro
hl\lk~b~n •. tlit istiklal~ aıd rlıkJar knbul et-

1 ınd • ı en vnz · 
ı• Ituıncn ~ e ide l'dilebilir. geçmesı 

lngiliz müdafa
ası ve Amerika

nın yardımı -·-lrlanda da mütaarrıza 
karfı hazırlanıyor -·AmerifıaJı general 

Perşing, ingiltereye 
destroyer verilmesini 
isti11or ... 
Vaşington S ( A.A) -· - Umumi harp

te Avnıpadaki Amerika kuvvetlerinin 
başkmnandaıllığım yap~ olan genenll 
Perching dün akşam radyoda iradettiği 
nutukta Amerikanın Ingiltereye eski 
destroyerlerinden en az ellisini terk et
mek suretile demokrasinin müdafaasına 
ve Amerikanın emniyetini temine yar
dun etmesini Ütemİ§tir. Bununla bera
ber general bu harp eınasmda Avrupa
ya yeniden seferi kıtalar gönderilmesini 
dü,ünmenin delilik olacağını ilave ey
lemiştir. 

Dünyanın bugünkü vaziyeti Amerika 
için vahim bir tehlike sezmekte oldu
ğunu bildiren general Perching, Ameri
ka İngiltereye yardım ettiği ve dt:stro
yerlerile lngiliz filosunun korunmıısı
na hadim olduğu takdirde yeni bir harp
ten bizzat kendisini korumuş olacağım 
bildirmiştir. 

IRLANDADA HAZIRLIK 
Dublin 5 (A.A) - Vaterford' da 

bir nutuk söyliyen posta nazırı Little 
E.ire. Askerlerin sahilleri, karalan ve 
bütün milleti mütenrrıza karşı miidafaa 
edeceklerini söylemiştir. Müdafaa hiz
metleri için ka) ;:)edilenlere hitap eden 
nnzır her ihtimale knr§ı hazır olmanın 
hükümct ve millet için vazife olduf,unu 
ve ordunun maneviyatının hiç bir za
man bugünkü kadar yüksek olmadığını 
bildirmiştir. 

~usya ·ı C\• et ada l 
knrak ı e Alnıannının ın ~~n Sovyet 
lcrin dı Politika) ta:zyıkınden kor-

lngilterenin gittikçe artan tayyare 1:uuvetinden bir kaç parça 

c teınn - annı ınih d l Panik Yul ettirnt 1 . 'er ev et-
)a ha Ş~klinde tecell; erı taın siyasi bir 
1linıu~~ı~. ilk ayların~ etmiştir. P-.oman
ınnr. gunu hluhar a ınemlckctin bü-

..,.a h ı nz.a nzın • l 
tabya haş anıış, hatta k l ıy e hazırlan. 
la ~ Udutıarınd .. ra Karol Bcsa
l:ı .. _ r haııgj bir t n soylcdiği nutuklar-
~ ... ea~'lıu aarruzun ·ı·hı 

Yetlc . temin e •l . . sı a a karşı-
fika rın notası k l enuşti, Lakin Sov-
lto sı altiist olın al\ısında Rumen poli-
l>o~daıı istinıda~ ~~~erhal .. n.~rlin ve 
ınanya ~nu_ s?)lemck ~~ dokü.lmiiştür. 
fnat)nM ll anı degv i 'ıkl'kt m ğclırse Ro-

.... tenıi ı en b" ··k 
ıiıtr İng·ı·. n edcl'ck dcv')d' uy~. men
faz.a ed ı ız. ve PrunMı ı.rı ır. Dunc ka-
şıs.ındn en v~ her hang~~antisini mulı:ı
:tnak nıııttefik r taarruz knr
\e b k~.rariyie har saOnrındn l'eral-
l:ıir ın~~ik korku i~in;aıı~lığı yapan 
lu nıer c ete nıihver e oyun eğen 
letJ... haınet göst devletleri as 

"r ki crcınezıc O • 
hın \'e n uıun Yıllnrd r. . dev-
diyle d ulgaristana kar:" b~rı l\lacaris
arttırrn OstJuJ<Jarını her ~1 .!11U2?heret VU· 
devfetf ış. bulunu, l gun bıraz daha 

er1 R "" ar Ev 

l __ itler tereddüt 
ederse belki 
de mahvo
lacaktır --·--

İngiltere taarruza ve 
Almanyayatayyare 
ltücumlal'lnı arttırrna
ğa hazırlanıyor ... 
Londra 5 (A.A) - Şimal orduları 

karargahı nezdindcki Royterin muha
biri sunları yazmaktadır: 

Büyük Britanya bir mevkii müstah
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lngiliz gençleri 
çok cesur ve 
her şeyi feda

)"8 amade 
--'$-

General HGort» diyor fıi 
HGenç nesil büyüfı dtiva· 
mız için hel' şeyi fedaya 

amadedir .. » 
Londra 5 (A.A) - Fransadaki İn

giliz seferi kıtalarına kumanda etmi~ 
olan Lord Gort dün akşam radyoda 
söylediği bir nutukta ezcümle şöyle de-

- SONU 3 o~co SJ\.llİFlillE -

Vilayetimizin umumi Ziraat vaziyeti 
~--~-----------x.~:---------------~ Atacarist onınnlnvı. kc Jger ınihvcr 

tavsi .nn ve Bul ~ • ıt7.anmak için B h 
ıııcrnt~::~;;1e buıu.na~~·~hı~1 fedakar~·~ u sene anason em az 
besledik) ~ Bcrlınc ve Ro nrsn bu ıkı ' 

~lerti.ı, l\~~~tiınat sarsılacn~~~;·a ka~ h d f • ti k d • • •• k 
i;~~~~:~~J:~e;~i~i~;lga;ev:c:~~ed~~ em e ıa er ço uşu 

ıtekını R<ı \!rıntıı lısti.ind en 
l'e 'llaz&rına n~anya ha Vekil~ !f tacak~ır, :XaJX 

c:t!ristn . ıtlcr Cl ı·ı ı ı e harıci- G 55 k l f • J b l 'l.Uııtunn l~e bir anla ~a al,na kndar ::\in. ecen &ene uruş 0 an tat eT U yı 
)) b . ll ıhtar e ·I . 'ra varnutları r·. 15 .k ' T .. k h ıı . . . ıei:i rıca tneseles~nt:dlllı tır. Ayni ihtar~~ Uruş. - UfÜn Ve pamU ma SU ert lYl 

ne de . en dolnv B t 
Hulgar • p apıldıf!ında şı·~ ~ ulgarlar Ziraat müdiirü B. Refet Diker vila-ı Tütün mahsulü kemiyet ve keyfiyet 
<!hınul 0 "ll~cn nıiizaker~j ~ yoktur. j Y?tin muhtelif mıntakalarında zirat tet- itibariyle gayet miisaittir. Bugünlerde 

S()~·U Bır kaı· gün soerı başlamış k!klerde bulunmaktadır. Aldığımız ma- , bazı münferit hastalıklar görülmüşse 
2 lNci SAUi;~l> d~ Ru-

1 
ıumatn göre vilflyetin zirni vaziyeti de bu salgın halinde değildir ve basta-

t - umumi şekilde iyidir. - SONU 3 'ONCC SAHİFEDE -

İngiliz adalarını mildafaa için hazırlanan en son sistem harp ııasıtalarından bir kaçı 

In~ilterede iki 
Japon daha 
tevkif edildi 

-*--
İngiltere • Japon a 
münasebetleri 
Jıesilecefı mi?-. 
Tokyo 5 (AA) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, İngilterede diğer iki 
japon tebaası daha tevkif edilmiştir. 
Bunlar Formose bankalarından birinde 
çalışan B. Tnkyski Eguchi ile aslen Al
man olan Bayıın Milly Yoshii adlı bir 
ressam karısıdır. 

Yine aynı japon ajansına göre, bun
lar da, tevkif olun. o Makihara ve Ta
nase'ye isnnl ~dılen cürümle töhmet al
tına alın'llL.<> bulunmaktadırlar. 

B. Eguchi 10 Temmuzdan. Bavan Yos
htl İS" 13 Tcmn u danb ri Londrada 
Pcntonville hapi h nesind mevkuf bu
lunmaktadırlar. 

Japon S"fareti müsteşaı ı Okamata tn
rafındnn ingiliz haı iciye nezareti neı.
dinde b4nlann tahliyesi hakkında yapı
lan teşebbüsler ~imdiye k::.clar hiç bir 
netice vermeıni~1ir. 

1TALYAN AJANSINA GÖRE 
Tokyo 5 (A.A) - «Stefani> 
l\lliyako gazetesinin bildirdiğine göre, 

japonya lngilterede tevkif edilen japon
ların dcThal tahliyesini b'tiyecek, aynı 
zamandn siyasi miimessilJer i)c konso
losluk memurları hariç olmak üzere 
hali hazırda İngilterede bulunan bütün 
japon tebaasını bir fın evvel memlekete 

- SONU 3 ÜNCÜ SAIItFEDE -

Yeni Valimiz B. Fuat 
Toksal dün lzmire geldi 

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

V ap ur da hararetle istikbal olunan valimiz 
doğruca vilayete gitti, işe- ba~ladı 

Yeni valimiz B. Fuat Toksal kendisini karşılıyanla.r arasında 
İzmir valiliğine 1ayin olunan Samsun mandan, vali muavini, mektupçu, adli· 

valisi B. Fuat Toksal dün sabah saat on- ye ve vilayet erkfuı.ı, parti erkanı karşı
da Tırhnn vapuriyle lstanbuldan şehri- lamış, asker, polis ve muzika resmi se
mize gelmiş, hararetle istikb::ıl olunmuş- lam ifa eylemiştir. 
tur. Vali vapurdan inince doğru vilayet 

Valiyi vapurda belediye reisi, ku- makamına giderek vazifesine başlamış-
tır. Vali muavini B. Emin Kırış, B. Fuat 

Istanbul - lzmir - Nevyork 
Toksala icap eden devir muamelesini 
yapmış, valimiz vilayet işlerini tedvire 
bll§lamış, gelen evrakı havale etmiştir. 

~--~~----~---x~x~~~-----~~--- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ihracat için doğru vapur 
seferleri başlıyor 

Yunanistanda 
birliğin yıl-

ilk vapur Eyliil i tidalannda 
Izmirden vük alacak 

Hellenik Line adındaki \'apur kum· 
panyası letanbul - İzmir - Pire - Nev
york arasında muntazam ·vapur efer
leri ihdas ettiğini ticaret vekaletine bil
dirmiş, vekalet te keyfiyetten şehrimiz
deki alakadarları mnlıimattar etmiştir. 

Bu seferler ihracat mevsiminde haf
tada bir vapur tahsis edilmek tıuretile 
yapılacaktır. Kumpanyanın Anghira ve 
Athinai vapurları Nevyorktan Yunanis
tan ve Türkiye için hamule nlarak hn-

rv;go~ıary·ay;·" 
~ sahlacak 
• 

· pamuklar 
Yugoslavya ile hükümetimiz ara

sında aktedilen ticaret anlaşmasının • 
İzmirdeki alakadarlara tebliğine in
tizar edilmektedir. Yugoslavyaya 
1 00 ton pamuk ihraç edilecektir. 
Bu suretle Egede mevcut pamuk 
atoklannın Yugoslavyaya sevkedile
ceği anlaşı1makta ise de pamuk ih
racatçıları birliğine bu hususta hiç 
bir iş' ar vaki olmamışhr. Vaziyet 
hafta sonuna kadar tenevvür ede
cektir. 

Haber aldığımıza göre, Adana ve 
Mersinde ziraat bankası tarafından 
sabn alınmakta olan pamuklar da 
Yu~oslavyaya ihraç edilecektir. ........................................... 

reket eylemişlerdir. 
Eyluliin ilk günlerinde lzmirden Nev

york için yük alarak hareket ~decektir. 
Bunu takiben birer hafta fası]a ile Ho
landin, Anghyrn ve Athinni vapurları 
lzmirdcn yük alarak doğruca Amerika
ya gidecektir. 

Mezklır vapurlar Türkiye ve Yunn
nistandan başkn limanlara uğrnmıyacağı 
için yollarda kontrol müşkülatına uğra
mıyacakları zannediliyor. 

Bu vapur seferleri ötedenberi Ameri
kaya devam eden ihracatımızın idame
sini temin edecek mahiyette görülmek
tedir. 

işbu vapurlar dektrik \'C entilfısyon 
tertibatını haiz bulunduğundan tütün 
nakliyatında ve bütün mahsuller için 
faydalı olacaktır. 

Umdal acentesi bu vapurları eskisi 
gibi şehrimizde temsil edecektir. 

Posiç acentesi de Cenubi Amerika 
için ayda bir hareket etmek üzere Yu
goslav vnpurlan ile müzakerede bulun
maktadır. 

ltalyan tayyareleri 
çok yükseklerden 

Dost Yunrınistancla birliği tı•mitw mu .. 
uaffa1: olan general l\fetaksas 

Atinn 5 (A.A) - Atina ajansı bildi
riyor: 

Dün stadyumda yapılan §enlikleri1 

stadyum iç.inde ve dışında biriken mu· 
nzzam kütleler ve bütün Yunanistan ta .. 
kip etmiştir. Zir::ı bu tezahUrat radyo ile 
de nesredilmiştir. Akşam muhtelif te
şekküllere mensup 200,000 kişi ziraat 
bankasının balkonunda bulunan B. Me
taksa~ın önünden geçmiş ve bu suretle 

UCU yor 4 Ağustos dötdi.incü yılını yaparak be-
• şinci yıla girmiştir. 

--·--- Her tarafta milli havalar ve hallt ~l\o 
Malta, 5 (A.A) - Dilşmnn avcı tay- kıları söylenmiş, bü~lin şehirler. don~ 

yareleri bugün Malta üzerinde çok yük- mıştır. Meta~as lehındeki şev~ ve he. 
sekten uçmuşlardır. Top sesleri işi~ yecanlı tezahürat gece geç vakitlere ka-
milıse de ltool'be aU§lliemi§tir. dar devam etmiştir . 



SAHiFE 2 

KADINLAR İÇİN 
• • • • • • • • • • • • • 

iyi bir ev ka ını hangi 
işlerde belli olur? 

Aşagıdaki suallere cevap vererek kendi 
kendinizi imtihan edebilirsiniz 

Jyi bir e"· kadını olmak, her kadının 
becerebildiği bir şey değildir. c Ben iyi 
bir ev kadınıyım> demekle de bu temin 
edilmiş olmaz. Ev kadınını yaptığı iş 
gösterir. Bakalım siz de iyi bir ev kadı
nı mısınız} Bunu hiç olmaz.sa kendi ken· 
dinize bir tecrübeden geçiriniz. 

c lyi ev kadını> vasfını kazanabilmek 
için. bir çok işleri hatasız yapmak la
zımdır. Bunlardan yirmi danesi birer 
sual şeklinde aşağıda yazılıdır. Her su
ale cA.B.C> işaretlerile Üç türlü cevap 
verilmiştir. Şimdi elinize bir kağıt, ka
lem alınız. Her suali ve cevaplarını oku
duktan sonra, hangi cevabı doğru bu
luyorsanız kuğıda işaret ediniz. Mesela 
birinci sualin cA.> cevabını. ikinci su
alin cC.> cevabını doğru buldunuzsa 
kiiğıdınızn csual bir, cevap A.>, csual 
iki, cevap C. > diye işaret ediniz. 

* İşte sualler ve İntihap edeceğiniz ce-
vaplan: 

1 - Et nasıl ısknrada pi~irilir? 
a) lskarayı ateşe koymazdan önce 

mi eti ıskarayn koyarsınız} 
b) Yoksa eti hafifçe tuzlanmış. biber

ler, kimyonlar ve biraz da zeytinyağına 
bular da çok kızgın bir ıskarn üstüne mi 
koyarsınız~ 

c) Yoksa ısknrayı yağladıktan sonra 
mı eti üstüne koyarsınız) 

2 - ipekli bir kombinezon nasıl ütü
lenir? 

a) Kuruduktan sonra çok sıcak bir 
ütüyle mH 

b) Hafifçe nemli olarak az sıcak bir 
utüyle mi} 

c) Yoksa çok nernlı ve 1cak bir 
ütiiylc mi) 

3 - ipek çorap nasıl yıkanır? 
a) Çama~r suyu ile bir gün evvel ıs

tlıtıp ertesi günü mü yıkarsınız} 
a.) Bir mendil ıribi ~bunlıyarak mı 

yıkarsmıı:! 
c) Yoksa ılık ve köpüklü bir suda 

rıkadıktan sonra yine ayni hararetle bir 
ııud.:ı c;alkayarak mı> 

4 - Patatesleri nasıl piPmıeli? 
a) Yıkadıktan sonra kabukları ile 

beraber pişirip kabuklarını sonra mı 
soymalı> 

b) Kabuklarını oydulttan sonra mı 
pişirmdi> 

c) Yoka& oyduktan ve doğradıktan 
sonra mı) 

5 - Kuru fuulya naaıl pqirilir? 
a) Uzun müddet kuvvetli, kuvvetli 

kaynatmalı mı> 
b) Bir gün cvvdden suya mı koy

maJı) 

c) Yoksa sıcak su içine mi atmalı> 
6 - Kırmızı prap nasıl içilir? 
a) Hafifçe ısıblarak mı> 
b) Soğuk mu} 
c) Buzlu mu) 
~7 - En iböarlı miaafirinW sofnıda 

nereye oturtursunuz? 
a) Karşınıza mı ? 
b) Solunuza mı> 
c) Sağınıza mı) 
8 - Bir yünlü kumaı yıkandıktan 

sonra naaıl kurutulm? 
a) iyice sıkıldıktan sonra bir ateşin 

karşısına, yahut kalorifer radiyatörünün 
üstüne serilerek mi) 

b) Güneşe serilerek mi) 
c) Yoksa iki havlu arasında kurutul

duktan sonra gölgeli, fakat hava alır 
bir yerde temiz bir örtü üstüne yaya· 
rak mıi 

9 - Bulaşık tuı ve çukurlan nıuJ 
temizlenir? 

a) Soğuk ve sabunlu su ile mi? 
b) Sıcnk su ve nrap sabunu ile fırça

lıyarak mı> 
c) Bir süngerle ve üdi sabunla yıka

yarak mı) 
10 - Güç ev itleri yapan bir bayan 

ellerinin giizclliiüü nasıl muhafaza 
edet"? 

a) Elleri eski \'tlynhut lastik eldiven
lerle mi muhafaza dmeli? 

b) İş bittikten sonra sıcak suda fır
çalamalı mı? 

c) Yoksa pis şeylere ancak panıulk
lannızın ucuyla dvkunarak mı ellerini
zin güıellij::ini muhafaza edersiniz? 

11 - Burgulu bir ~ivi da\'Dra nasıl 
raktlır? 

a) Çekiçle mi? 
b) Evvelfi bir burgu ile duvarda delik 

açılarak mı? 

c} Yahut duvar.1 vur:ı, vura sokula
rak mı? 

12 - Dumr kağıtlarındaki lekeler na
sıl tcmidcnir? 

a) Sabunlu ve ı:,:!ak bir bez hafif ha
fif sürülerek sonra sade su ile sabunla
mıı alıp kuru bir l•ezle kuruhyarak mı? 

b) Lekeleri nerrJi Moskof toprağı ile 
örtüp iyice kuruttuktan sonra fırçalıya
rak ını? 

c) Benziıili bir bezle yavaş yavaş ı,i

lcrek mi? 
13 - Gümüş tepsi nııSJl temizlenir? 
a) Sıcak sirke ile yıkayıp üstüne talas 

döküp kurutarak ııu? 
b) Güderiyle uğuşturarak mı? 
c) Kesilmiş bir limonla uğuşturup 

calkalayıp kurutaı«k mı? 
14 - Ci151ı hir nııısn nasıl tcnıizlmir? 
a) Üstüne cilfı silrerek mi? 
b) Fırçalıyarak mı? 
c) Yumuşak bir bezi sabunlayıp sıle

rck mi? 
15 - Yiinlü bir gömlek nasıl yıkanır? 
a) Ilık ve sabun. u suda yıkayıp nyni 

hararette bir suda mı çalkarsınız? 
b) Kaynatır mısınız.? 
c) Yün gômleği benzin içine mı so-

karsınız? 
16 - Knpsüllii Jıiı şişe nasıl açılır? 
a) Kapsülü bir bıçakla mı açarsınız? 
b) Bir kıskaçla mı? 
c) Kapsülle el a:asına bir cam kfığıdı 

mı koyarsııırz 7 
l 7 - Yemek tabakları nasıl uıtılır? 

a) İçine yemek koymadan bir kaç 
dakika evvel, fırının a~ı.ı başında bıra
kılarak ını? 

b) Sıcak suya daldırılarak mı? 
c) Tencere kapağının yerine oturtula

rak mı? 
18 - Terbiye mıı.ıl yaı>ılır? 
a) Yemek pişti;,den sonra yunım1.ayı 

dogrudan doğruya yemeğin içine mi 
kırar ve limonu üstüne mi sıkarsınız? 

b) Yoksa yumurtayı dısarıda kırıp ye-
meğin içine döktüktt:n sonra biraz kay
natır mısınız? 

c) Yoksa dışarıda bir tabak içinde 
yumurtayla limoııu içice çalkaladıktan 
sonra içine yeme~in salçasını az döke
rek alıştırıp tencereyi ate.şin üstünden 
çeker çekmez mi içine boşaltır ve knnş
tırırsınız? 

19 - -Siyah bir yünlüden yağ leke
sini nasıl ~ıkanrsınız? 

a) Üstüne hcmL'U pudra ekip bir 
müddet bırnktıkt1ln sonra sert bir fır
ça ile f ırçalıyıırnk mı? 

b) Amonynklı bir su ile silerek mi? 
c) Yalnız su ve sabunla silerek mi? 
20 - Hasır şapkanızı na! ıl temizlersi-

niz ? 
a) Benzine daldırıp çıkarıldıktan son

ra hafif fırçalar mısınız? 
b) Yan su ve yeın limonla ıslak bir 

süngeri yavaş yavnş üstünden geçirip 
üstüne talk pudrası döküp fırçalıyarak 
mı? 

c) Yoksa aınony;ık1ı su ile hafifçe ıs
latılmış bir fırça ile hafif hafif fırçala
dıktan sonra gölgede kurutarak mı? 

* Knğıda işaret etmiş olduğunuz ce\•ap-
larmızı, aşağıda yazılı ve doğru olan 
ce\-aplarla karşılaştırınu.. Eğer bütün 
cevaplarınız doğru i c, tam bir ev kadı
nısınız demektir. 

Yirmi sual içinden on be~inc doğru 
cevap vcrebilınişst.'lliz yine iyi bir ev 
kadını addedilirsiniz .. 

On iki suale doğru cevap vermişseniz 
kusuru az bir ev kadınısıruz demektir. 

Sekiz veya sekizden aşağı suale doğru 
cevap verebilmişserıiz, ev kadınlığı ile 
hiç alfıknnız bulunmadığına kendiniz de 
inanınız. 
Şimdi dikkat ediniz. her sualin doğru 

cevabı sunlardır : 
1 - B doğrudur. 
2 - B doi!rudur. 
3 - C doirudur. 
4 - A doirudm. 
S - B doğrudur. 
6 - A doğrudur. 
7 - C doğrudur. 
8 - C doğrudur. 
9 - B doğnadur. 

10 - A doğrudur. 
11 - B doirud ur. 
12 - B doğrudur. 
1~ - A doğrudur. 
14 - C doğrudur. 
15 - A doğrudur. 
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Kral bir anda her tarafa yayılan ke- Ölüm odasının eşiğinde madam Dö 
derli haberi duymuş olsa idi muhakkak Mentenon rahip Telyeye .şunları sö;·ledi: 
fıkibeti daha elemli olacaktı. - Bann verdiği randevuyu duydunuz. 
Söylendiğine göre saltanatın biricik Ah bu adam, beni hiç bir zaman sev

\'tlrisi Dük Danjo son nefesini vermek ınedi .. 
.üzere olan bUyük tabasının yatağından - Madam ya ben ne diyeyim?. Bel
bir kaç adım ötedeki beşiğinde ayni su- ki yirmi defa krala bir niyabet meclisi, 
.rette ölüm istırnbı geçirmekte idi. bir parlümento te.skilini tavsiye ettim .. 

Böylece Fransa tacı Dük Dorleana Her defasında teklifimi reddetti. Bil
geçiyordu. Bir ldhza içinde iki kralın hassa kendi zulmünün kurbanı kanunu 
npru1man1an boşandı. Kral daha son ne- esasiden bahsedilmesine hiç te tahammül 
fesini vermeden etrafındakilerin Iakay- etmiyordu. Nihayet o saltanat sona er
disini ve nankörlüklerini gördü. O de- mi.ş bulunu;·or. Ben Dük Dorlearun nez
rece ki, saltanatın Dük Dorleana geçti- dine koşuyorum madam! .. 
ğl ~niliıicc yalnız kurtizanlar, yalnız Ölen kralın yanında Vcrsayın rahibi 
sarayın maiyet halkı değil, ayni zaman- yalnız kalmıştı. Hızınetçiler sadakatle
da mnclnm dö Mentenon lle rahip Telye I rinin delili olan samimi t~ürlc ağla
bilc On dördüncü Luinin yanından ay- şıyorlardı. Madam dö Mentcnon ise alel
rılarak kaçmaktn ı tical l'ttilcr. 1 acele kendi noortmanındn ibadet salo-

YENi A.flR 

POLİSTE 

Bucada feci 
bir cinayet -·-Çirhin bir telılifi redde· 

den 8 yaşındalıi çoculı 
öldürüldü 

Bucanın Tahtalı köyünde bir cinayet 
olmuştur. Aslen Konyalı olup Tahtalı 
köyünde oturan 15 yao;;ında Mustafa oi{
lu Hüseyin, arkadaşı ob:ı 8 yaşındaki 
Fethi Simav isimli çocuj::a çirkin bir 
teklifte bulunmuştur. 
FcUıi bu teklifi kabul etmemi~, şid

detle muhnlciet ve mukavemet etmiştir. 
Buca civarında bir bağ kenarında 

bu yiizden başlıyan mücadele esnasın
da Hüseyin, arzusuna ram olmıyan Fet
hiyi bo.Tazını sıkarak boğup öldürmüş
tür. Kücük katil yakalanmış, adliyeye 
verilmi.stir. 

sap A met te öl ü 
Gaziler mahallesinde Cumartesi gece

si bir cinny t olrnus, Sıtkı isminde biri 
hfidio;e yerinde aldığı yaralardan ölmüş, 
kasap Ahmet tc- ~r.ır surette yaralanın~ 
tır. 

.Mt>mleket hastanesine nakledilen ka
sap Ahmet te hayata gözlerini yummuş
tur. c;nı:ıyet tahkikatına devam edil
mektedir. 

N A lE AR 
Bayındır istasyonunda oturan Abdul

lah Tekerin evinde yapılan aramada 
10 gram esrrır bulunmuştur. Abdullah 
tutulmuştur. 

--a--
Dikilide dün 
zelzele oldu 

Dün sabah sant 9 da Dikili kazasında 
iki saniye devam eden bir 7,.lz"le ol· 
mu tur. Hıısarat yoktur. --·--GÜMRtJK 
Memurları arasında 
İ:r.mir gfünrük muayene memuru bay 

Hamdi İkat Kartal gümrük idare me
murluğuna, yine İzmir gümrük ın~ıaye
ne memuı'.Jarından B. Ziy-ct Yiğit Istan
bul gümrüğü mut"ycnc ıneınurluğuna, 
B. İhsan Aktim Hatay - Yayla dağı mu
ayene memurluğum., Hatay nıuı:ıyene 
meınurlanndan B. Muammer ve Istan
bul muayene memurlarından B. İzzet 
Yurd da İzmir muayene memurlukları· 
na nakil ve tayin <.>dilınişlerdir. * İzmir salon gümrüğil baş memuru 
B. Ekrem İdilin nı3aşı 35 liraya çıkarıl
mıştır 

--~·--25 BİN LİRA ÇALAN 
MEMUR •• 
Şehrimizdeki bir mües:;c.senin 25 bin 

lirasını çalmakla maznun ayni müessese 
memurlarından O:;man oğ'iu B. Ahmet 
Fethi hakkındaki dilvaya yarın şehrimiz 
~i,ıır ceza mahkemesinde başlanacnktır. 

:Maznunun çaldığ: paranın bir kısmı
nı Arikarada bulumm \'alidesine gönder
diği, diğer kısmını burada bir bakkala 
emanet bıraktığı iddia olunmaktadır. 

Maznun bir müJdct uğramadığı ci
hetle bakkal tarafıııdan mesele zabıtaya 
haber verilmiş. hırsızlık bu suretle 
ıneydaııa çıkmıştır. --·--Borsanın yeni r eisi 

v e velıili 
Boraanın yeni idare heyeti dün öğ· 

leden sonra ilk içtimaını akdetmiştir. 
Borsa riyasetine tüccardan B. Cevdet 
Alanyalı, reis vekilliğine B. Necati Bö
rekçioğlu seçilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir muhasip iş arıyor 

Bütün usuUcrc ve ka,·anine vakıf 
iyi bir muhasip iş aramaktadır. Gü
nün mahdut saatlerinde de vazife ka
bul edebilir. 

Arzu edt?nleriıı Sandıkçılarda 887 
inci sokak H nu;naraya müracaatleri. 

4....:.. 6 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 -- C dotrudur. 
17 - B doğrudur. 
18 - C doğrudur. 
19 - B doğrudur. 
2 0 - B doğrudur. 

nuna çekildi. Kmlııı ölümünü ve kendi 
başına gelecek felaketi bir kaç saat ev
vel haber veren mukaddes kitap halılar 
üzerinde bulunuyordu. Falcılığın birin
ci kı.~mı tahakkuk etmişti. Şimdi ikinci 
kısmının tnhakkuku kalıyordu. Yani 
bundan sonra kendi mukadderatı mev
zu ubahi~ti. :Madam dö Mentenon kara
rını vermişti : 

Bu gece hiç vak.it kaybetmeden bu 
ölüm şatosundan kaçacak... Anlıyordu 
ki sakınılmaz. bir iilüm şimdi kendisini 
takip etmektedir. Sen Sirin bir köşesin
de kapanacak, kapıları hiç bir kin ve 
intikam duygusunun kendisine edşemi
yeceği .şekildi? sım sıkı kapat:.lcak.. On 
Dördüncü Luinin drkasında kendi ihti
mamını, şefk;ıtini ve tesellilerini bekli
yen Dük Danju dn öllim halinde bulu
nuyorsa bunun ne ehemmiyeti vardı? 

Madam dö Menlenon için menuuba
his olan ancak kendi hayatı, kendi sela
meti idi. Gülünç bir hassasiyet, tclıli
kcli bir sadakat göstererek bu emniyeti 
büsbütün tehlikeyt: düşüremezdi. 

Zili çaldı .. Bir oda hizmetçisi göründü. 
Madam dö Mentcnon kup kuru bir ses-
le şu emri verdi : 

- Arabam on dakikaya kndar hazır 

Türkkuşuna mensup gençler 
~---------~x~x 

Dün tayyare ile~ehrimiz-
den Ankaraya gittiler 

---------x~x~_...------~ 

Havacılığa ve paraşütçülüğe fıarşı aıaııa artıyor 
-----------~~x-------------

Yurt içinde çok muvaffakıyetli bir artmış, bir çok gençler ha\·ac.ı yazılmak 
tur yapan Türkkuşu hava filosu dün üzere teşkilata müracaata karar \'ermiş. 
sabah erkenden şehrimizden Ankaraya lcrclir. 
hareketle öğleyin Ankaraya vasıl ol- Türkkuşu filosu daha kalabalık bir 
mustur. Türkkuşu iilosu mensupları kadro ile sonbaharda ikinci bir yurt içi 
!zmirde hararetle teşyi cdilmirlerdir. gezintisi yapacaktır. Bu gezinti esnasın-
Türkkuşu filosunun ve bilhassa genç da lı.ınire uğrıyacak olan filo, evvelce 

paraşütçülerin yurt içinde yaptıkları de kaydedildiği gibi bir hafta devam 
bu seyahat çok istifadeli olmuştur. Ila- eden hava gösterileri ve paraşütle at
vacılığa karşı esasen mevcut olan alüka lama tecriibeleri yapacaktır. 

'Jf u istik yol es el esi 

e e v·!"'ye çe ver·ı. 
iş olan üh et bit i 

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

Cevap vermiyen, 
sirkete karsı 

inşaata da başlamıyan 
kanun tatbik edilecek 

~ ~ 

------------x~x-----------
Turistik yollan inşa ederken bundan 'at yaptırdığı yerlerde yalnı:l bekçiler 

İmtinala mukavelenin feshini istiyen Re- mevcuttur. 
ji Jeneral §irketine tekrar i~e başlaması Şirketçe turiııtik yollar rnıntaka mü
için vilayetçe verilmis olan on günlük dürlüğüne de hiç bir cevap verilme
mühlet dün bitmiştir. Şirket hiç bir yer- miştir. 
de yeniden inşaata haşlamamı;itır. Vilayet makamı, bu vaziyet karşısın-

Amele ekipleri de faaliyeti tatil et- da icap eden kanuni muameleye hemen 
mış bulunmaktadır. Şimdi şirketin inşa· teve$Sül edecektir. 

Fuar ve ziyaretçileri için hazırlık 
x:,x 

Rir çok eğlenceler, sür
prizler hazırlanıyor 

--------x.x~-------~-
Antalıya v~ Denizli ticaret odaları f aal'da mits· 

talıil pav~onıar a~m ağa lıaral' verdiler 
Açılması çok yalda an İzmir Enter- lan, ışıklı ve renkli sular fı~kıran havuz

nnsyonal Fuarının umumi dekorasyon, lan ve diğer tesisatı fuar ziyaretçilerine 
ışık tertibatı, park kı!lınıları .;ok cazip çok hoı vakit geçirtecektir. 
hir şekilde tanzim edilmektedir. Fuar ve Kültürpark sahasında bu se-

Fuara iştirak ve ziyaret edecekleri ne dikilenlerle beraber yüz binlerce 
eğlendirmek üzere ~ehrim.izde ve Fuar muhtelif ağaç ve milyonlarca çiçek 
sahasında mütenevvi eğlenceler, mil1i mevcuttur. 
danslar ve bir çok sürprizler hazırlan- Tabiatın yalnız bu muhite nasip et· 
maktadır. tiği eğlence şartlarından ve Egenin de.-

Bu meyanda şehrin ,.e civarının da- imi ılık güneşinden kuvvet ve renk ala
inıi eğlence ve istirahat yerleri, plajla- rak inkişaf eden bütün bu ağaç, çiçek 
rı, çam ormanlan, Bergama, Efcs, Sard ve eğlence yerlerinin müstesna dekoru 
gibi meşhur tarihi harabeleri turistler içinde lzmir Entemaıyonal Fuarı gönül· 
için ayn birer eğlence ve istifade mev- leri teshir edecektir. 
zuu teşkil edecektir. * 

Fuarı ihata eden Kültürpark.m sağlık, Antakya ve Denizli ticaret ve sanayi 
ziraat ve kültür müzeleri, hayvanat hah- odalar lzmir Enternasyonal Fuarına 
çesi, paraşütle atlama kulesi, kapalı atış müstekillen İştirak etmeğe karar ver
poligonu, tenis korolan, atlı spor ku- mişlerdir. Bu ilti ticaret odası için birer 
lübü, bisik.let, motosiklet, patinaj yol- paviyon ayrılmıştır. 

F E H 
Memurlarının imtihanı 
Vilayet Nafia müdürlüğü fen memur

larının mühendislik imtihanları dün vi
layet salonunda bir heyet huzurunda 
yapılmışttr. imtihan sualleri Nafia ve
kaletinden gönderilmi~tir. --·--GELENLER~ GİDENLER 

Denizli mebu~u B. Kazım Samanlı ts
tanhuldan şehrimize gelmiştir. Türkku
§U müfettişi B. Emin Ali Yaşın Ankara-
ya gitmiştir. --·--AÇIK MUHABERE 

• ••••••• • •••••• 

Mahlıeme Jıtitipleri 
arasında değişifılilıler 
İkinci hukuk mahkemesi zabıt katibi 

B. Naci Tölengen sulh ceza mahkeme
sine, sulh ceza katiplerinden B. Reşat 
İkinci hukuk mahkE:mesine, ahkruru şah
siye mahkemesi ücretli katiplerinden 
Bn. Meliha Ege asaleten sulh kukuk 
mahkemesi zabıt katipliğine. asliye ema
net daire.si katibi B. $cfik Kaya Ticaret 
mahkemesi zabıt katipliğine, Ticaret 
mahkemesi zabıt katiplerinden B. Mus-
tafa emanet dairesine, birinci sorgu ha
kimliği ücretli katiplerden B. Ahmet 
Şayay asli maaşla tebligat dairesi ka-
tipliğine, Bn. Halide 40 lira ücretle as
liye ceza mahkem~i zabıt katipliğine, 

Selçukta B. Ahmede asliye ceza zabıt kfıtiplerinden B. Meh-
Haberler ancak günü gününe alındığı met Sulh hukuk mahkemesine, bayan 

zaman ııcı:;redilebiür. Gönderdiğiniz ya- Nigar 40 lira il-:retle ahkfunı şahsiye 
zı üç gün tcehhürle elimize geçmiştir. 

1 
mahkemesi wbıt ld\lipliğine tayin edil-

AIAkanıza teşekkür ederiz. ınişlerdir. 

olmalıdu·. Sen Si.re hareket ediyorum .. 
Valizlerimle daha sonra meşgul olursu
nuz. 

Oda hizmetçisi ne bir söz söyledi, ne 
de yerinden kımıldadı .. 

Madam dö Mentenon bu defa daha 
funiranc daha tevbihkar bir sesle hitap 
etti : 

- Ne oluyorsunuz? Bu ahmakça dur· 
gunluğ .. ..ıı sebebi ne? 

Fakat nnsızın göz!eri fal taşı gibi açıl
dı .. Çehresi sarardı. Müthiş bir hayalet, 
bir heyulü karsısında bulunuyormuş gi
bi titredi.. Soluk soluğa dizleri üstüne 
çöktü .. Bu Icvkal5.deliğc sebebiyet ve· 
ren neydi biliyor musunuz? .. 

Madam dö Menknon, Düşes dÜ Bur
go~'lıun ilim ve faziletinden o kadar ha
raretle bahsettiği kel kafalı Dominik 
karşısında idi. Bu adamın dudaklarında 
alaylı bir tebcssürr. vardı. Gözlüğünün 
arkasında canlı bakışları bir çok şeyler 
ifade etmekte idi. 

Madam dö l\lentcnon korku ve dehşet 
içinde : 

- Ekzili .. DiyeLüdL. 
- Evet benderu7_. Eski Alşiın~L. 
Dominik bu alaylı sözden sonra sükn

nctlc ilerlcdı .. Kral gözdesinin geniş kol· 

tuklarından birinde yerleşti. Bacakları
nı birbiri üzerine uttı. Parmaklarını bi
ribirine geçirerek büyüleyici nazarları
nı madam dö Mentcnona dikti. 

- Huzurumun ~lzi biraz sıktığını ve
ya heyecana dü~ürdilğünü görüyorum 
Madam .. Bu heyecanın sebebini bildi
ğimden size hak ta \'eriyorum. Hatıranız 
kuvvetli olmalıdır. Bilhassa bunu mü
~hcde etmekle b:ilitiyarım. Evvela şu
nun için ki beni g~iri..ir görmez şahsiye
time en uygun dü~~n ismi verdiniz. Son
ra yalvaran bir ha' aldınız. Anlaşılyor 
ki maziyi unutmadınız .. 

Madam dö Mentenon büyük güçlük
le : 

- Merhamet! .• Merhamet! diyebildi.. 
- Madam niyazlarınız gibi, yalvar· 

malarınız da pek gc.:ç .. Zira bu yalvarış· 
lar cinayetJerinizden pişmanlık ifade 
eden saatte elinize aldığınız mukaddes 
kit.aba tarafımdan yazılan cümlelerin 
bir neticesidir .• 

Madam dö Mentenon dizleri üzerinde 
adeta sürüklenerek ellerini kaldırdı : 

- Acıyınız bana .. Yalvarırım, merha
met ediniz.. 

Ekzill bu manzera :kıı.rşı.smda hissizdi. 
- Farzcdinir. ki madam, dedi bundan 

o aya a 
az·yet 

--·--
Telaş ve koI1kunu~ e 
doğ rduğu tereddüt 1 
kararsızlı!t içindedir" -·---- BAŞTAltAFI 1 inci SAIJİFEDf."' 

men - i\lar.ar gi.:rii mclerin<.' ha!?lanıt~ 
na mulmkkak nauıriylc bakılabilir. ~ 
ya ,.c Pcstcdcıı gclcn haberlerde ~ 
yoliylc nnla maya ,·arınak arzusu laf" 
bulunmakla beraber ne l\1acnr~ 
'.l'ransilvaııyadruı, ne de Bulgnı:. :el 
Dobricadan \'llZ gct.miyocckleri kal•>~ 
le tebarüz ettirilmektedir. Belki bU it 
bölgenin bazı kısıuılnrı ahali miib:ıd~ll' 
si yoliylc kurtnrıluhilecckse de csnS ~ 
bariylc Romanyamn bu iki toprak ~ 
ça ında geniş fcdakiirlıklar k:ıbul r. 
mcsinc zaruret hasıl olacaktır. tD 

Hunu t:ok iyi kavramış olau ıt'!111 d 
halkında hoşmıtsıızlıık hart'kctlcrı 
ımılısüstur. ıl' 

HnU.f1 müdafna tnrartarı olanlar ıı 
seslerini l ül;scltım•ğc başlamış bu11111 

yarlar. . t" 
U.omanya dış politikasnıı dcğişt•~0 

den baskn tiırlü hir harekete fc\'P
edcnıez miydi? , 

Bizce bu miimkıindü. Eğer Roın:ı~ 
kendisini l.orkuya kaptırmamış but ol 
sa:rdı mill\·er devletleri İngiltere ile ~ır 
lannı kafi bir şekilde paylaşmadan dJP 
carislan , .c Bulg.ıu::.tanıu l~oman.>11 ııJI 
mctalihatta bulunmusına miisandc et (J' 

yeceklcr ve cenubu şarki A vrupadıı r 
I.ônun muhafazası i~in bu ihtilaflı ~111 
selelerin lıa11ini kat'i zaferin neti~cr· 
talik edebileceklerdi. Biikreşin gOS c
cliği telaş, Dobrica \'c Transilvanya !°tit 
~clclcrinin hallini tfırile fırsat ,·erııı~ııl· 

Denebilir ki Alman '\'nrdınıiyJe . 
garlar \"e l\Iacurlar Roı~an:yaya saldıf" 
nıa7Jar mıydı? .. 

11
• 

Biz bu ihtimali çok zaif görürüz. ç·ıı-r 
kii Romanya böyle bir teca\'ÜZÜ öntiıcı 
cck kudreti gö.sternıese dahi pelr~l ı
yuJarının uzun :seneler istimal ~ 
yecck şekilde tahrip edilm~i · .,rt' 
BerJin \'C Romayı daha teenni ile l..,r.
ketc ~e,·kedebilirdi. Bu suretle Bii ~ 
memleketinin nnL1<adderatııu harp 1 
nıma talik etmek imkan ,.e (ırsatlard' 
ele get:irmis olurdu. 
Bumın aksi de 'arit görülebilir •. ~ 

manya ihir taarru7a ui:rradığı takdı p1J 
Karol hattı müdafoası \'C Rumen o~ 
ınülüm bir rol oynıyabilirdi. Mü 11. inıka11sız1ığ1 kar~ısmda petrol menb~te
rmın berha,·a cailrncsi suretiyle pııJ~ 
cavizleri çok a~r ınüşkülata uğralll 
bir \'aziyet ihda.s olwıabilirdi. Topr~ 
rı istiliıya uğrasa da harbin neticCS:;J. 
Romanya tamamiyeti için ümitlere 
!anabilirdi. Bu yoJuıı bırakılarak ~ 
ma haynllerine yer \'erilmesi şün.d~ııt 
Romıınya i.stiklalini tehlikeye d~~; 
bulunuyor. Romanya mesclclerinlıl 
~ı .şekil bize Çcko.slol·akynya knJ1I :~ 
nanan oyunun tekrar edildi~i ~ha . 
veriyor. Yalnız şu kadar var ki Bo_, 
yada başlamak üzere bulunan m~~ 
reler baklanda bü.) ük en~ler h~ fi' 
sürmektedir. ~ltıka\emct tara.Ctarlat' ~ 
aliyettcdir. Ağustos ayı Roman> ~· 
son ~aziyetiui ortaya koyacaktır. JJC 
liyelim \'e görelim.. 

HAKKI OCAKoGıfl 

KISACA: 
•••••••• 
Bekarlık vergisi.. --·--YAZ AN: Ecucı K. IUmil ~ 

Bekarlardan bekar kaldıkları müddet 
çe vergi alacak.la.ı."'mış.. Bckarlığuı ~ 
tanlık oldub'Unu söylerler. Türkün v· 
yük inkılabı sultanı, saltanatı tarihe 
nştırdığı günden itibaren bekarla~ 
esasen sultanlık kalmamıştı. Bence ve 
karlık bir ruh hu!.u~iyeti, bir malşet ıı1' 
mizaç meselesidir. Bekarladan vergi ~ 
makla onlan cvlenmeğe teşvik etJ.11~ 
birbirinden pek uzak şeyler olsa gere~ 
~ekftr, bekarlığınm d:ğe:ini ödiY~, 
u;e, bazı husu.satta bekarlıgın para 1 
ödcnemiyecek kadar kıymetli bir.~.ı 
telakki cdildigi 'Vakidir. Bence i~ 
hayatta bekar kalmak uınumi dUst~[.ıf' 
ra aykırı kalmalcbn başka bir nıaıw 
te malik değildir. Jet 

Evlilik etrafınd:ı pek çok nükt~ 
söylenmiş, kılıbıkLk, kazaklık, erk ı>I' 
gururlarını mevzu yapan sıfatlar olııt el' 
tur. Ben bekarlardnn vergi alınanın tı1'1" 
babı ınucibesini ~k merak ediyo tıf• 
her halde bunun ıçi boş olmıyaca1' 
diyorum. • 

. >"' takriben 30 :;ene evvel ben de aynı dıl 
\"armaların etraf1mda yükselmiş 0kıı. 
ğunu duyayım.. Bu yalvarmalar tD ~ 
kaderin bir neticesi olarak bütün hJI)~ 
tunca kendilerine dostluk ve sad:ık:l 
bağlandığım kimseforden geliyordll· ·r? 

Hatıraruz.ı biraz daha iyi işletmek ı 11 
yalnız iki. 1sinı zLlçredeceğim.. :Moııst 
yör Lui.. Ivon.. 

- Mcrhaınet! •. J\1erhaınet!.. . <'ti 
- Evet merhamet! .. Eğer vaktıle # 

üçtincü Luinio ınesru oğluna ve ~ 
hayatıru bağladığı kadına karŞı - -e 
şimdi benden istectiğiniz merharn~t. ~f 
rilmiş olsaydı ben de seve se,·e sı~ jjj 
fcder, size ncu·dıır.. Fakat düşUnilJl ııJ1 
bir kcrre .. Siz ve sizin dalka~-uk!DPııt' 
vicdan azabı bilıniyen ihtira<;ları jle !( 
lcr yaptılar.? .. Vahşi kurtların kall ıc!' 
mekten haz duyan zulüm.kar ~çeJcl"' 
siıi ve dalka\'uklarınızı menfur bıt ~ 
bfr intikam yoluna .sürilklemi.ştir~l' 
zavallı kurbanınızın saadetini . ~ (1 
maktan ba.c;ka bir .ş1:y dü.şün.medinlı-~ 
diirdiincü Lui bila merhamet .Mon rıt!ı. 
yür Luiden ismini, :ısalet unvanla ı:V" 
hürriyetini Yt! an::.sını aldı.. Mazare 
saray basamaklaruıda yetişen piçi> ~ 
ru veliahtı zındadan 7.ındana ~u · 
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Yalnız insanlarla 
maymunlarda . . 

1-J. . ••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;~:~sı;:ı,:71d~ir Dün lstanbulda bir bü- --·--İnsanlarla ,hayvanlar arasında müşte-

t.• - · -nalküta 5 (A A 
tarı Kalk\ıta ·a · ) -:- Daccar posta ka-
çıkınıştır. 17 ~ki ?~.tı~ mesafede yoldan 
mıştır. Kaza b~ı 0 n:1Uş, 40 kişi yaralan
dir. Hattın b" ır suikaste atfedilmt>kte
<lığı te bit dı~lrn!ı~ın vidasının çıkarıl-

e ı mıştır. 

y -*-
en i valimiz B. 

Fuat Toksal dün 
lzmire geldi 

- BA$TAUAFt 1 . . S,. •• ,..,.... ..... 
ıncı nnu.a:.uE _ 

Gerek De · li 
Sanısu.ıı vali~~nd va1iliğinde ve gerek 
B. Fuat T ksg 

1 
e çok muvaffak olan 

0 a İzmir" k d Yan, muhir b"l . ı ya ın an tanı-
YeniJilie ve 

1ha~~, hır .. ~~tır .. Çalışmada 
Yet vcrmekt d" ~ buyuk hır ehemmi
lerj Otn.!Jındae ah. ~ht~lif vilayet daire
cudutlfl eh.. . C'llklı hır calıc;manın vü
i , rın·n d mn:ı•vet veren valimizin halk 

evaırd b ' tedbirler 1 en ca uk cıkması için 
}faJen ;7 aca;;ı muhcltkaktır. 

yücü kadın yakalandı 
~~--~~-~~x~x·~-~-~~~---

Bir erlıe~i metresinden soğutmalı için lıafılı 
büy üsü yapmıf ... 

lstanbul 5 (Yeni Asır) - Beyoğfon- Bu kadının, ayni evde oturan B. Ri-
da Bayram soka{,.rmda oturan Bayan fati metresinden soğutmak maksadile 
Azmiye, sırt sırta bağladığı iki tahta ka· büyü yııptığı jddia olunmaktadır. Ken· 
şığı Eyyüp mezarlığına gömerken cür- disi adliyeye teslim edilmi~tir. 
mümcşhut halinde yakalanmıştır. 

rek - mikroplu ve mikropsuz - bir çok 
hastalıklar vardır. Bir tanesi de yalnız 
insanlarla maymunlarda - ınaymunların 
da ancak hayvanat sibilesinde yüksel
m~ olanlarında - olur. Tabiat içinde ki
b:ırlaşmış cinslere mahsus bir hastalık 
demek ... 

Bu, eskiden nikris, şimdi de gut de
diğimiz hastalık11r. Verdiği ıstırap ba
zılarında romatizma ağrılarına benzedi
ği için, onu romatizma ile karıştıranlar 
cok olu1'a da gut romatizmadan başka 
bir hastalıkt1r. Romatizma türlü türlü 
sebplerden gelir, halbuki gut hastalığı
nın sebebi, ~imdiki halde, kanda fazla 
a::;il iirık bulunması sayılır. 

Hitler tereddüt ederse 
belki de mahvolacaktır 

/ ng i/terede iki Japon Yalnız insanlarla maymunlara mah
sus olması da bundandır. Pürin dediği-

--·-- d aha tevkif edildi ıniz nlbüminli maddelerin vücut içeri
sinde mc1abolizmasından hasıl olan asit 

--->--- i.irik memeli hayvanlar arasında insan-
- BA$TARAFI J inci SAHİFEDE - - BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE - !arla maymunların en yiiksek derecede 
kem olmekla beraber yalnız bir müda- donmeğc davet edecektir. 'llanlarındnn baskalarında bulunma?_ 
faa hMeketi için dd:il bir taarruz hare- Hoshi gazetesi ise japonya ile lngil- Mesela köpek, kedi, tavsan, hatta albü
keti için de müteyakkiz bulunmaktadır. tere arasındaki siyasi münasebetlerin minleri bakımından inc:ana çok yakın 
Ordu ve donanma şundzn emin bulun· kesilmesini ve Londradaki japon sefiri- olan sı~ır cinsi ve maymunların a<>anı 
mal;tııdır ki Hitler te-eddüt edecek olur- nin derhal geri çnğırılmasını istemekte- nbakaları bu asit ürik maddesini ollan-
sa belki de mr.bvolacal:tır. Hnre~ctini dir. tion haline ce-virerE'k nıkris hastalığına 
bnhara bır:ı.ke.cak olursa projesini tatbik TOKYODA BtR lÇTiMA !utulmaktnn kurtulurlar. 

ı i 1 :csc::: == www--

Besarabyaya 
yahudi muha
cereti serbest 

--Jt..-
Roınanyadan Besarab· 
.)'a.)'a on ilıi bin 
Jıişl geçti .... -·-Bükreş 5 (A.A) - Şimdi Sovyet kı-

talarının işgali altında bulunan eski 
Rumen arazisine yahudHerin muhacerc
tine Rumen makamlannca artık müsaa
de edilmediğine dair ecnebi memleket
lerinde dolaşan haber, neşredilen resmi 
bir tebliğ ile tekzip edilmektedir. 

Bu tebliğde şimdiye kadar Sovyetle
rin işgali altında bulunan araziye 12.000 
kişi sevketmek imkanı hasıl olduğu tas
rih edilmektedir. 

---·~·---

s eç ye i bir 
e l .. zu • 

sıy 
•• • g y r Toksal 1'>2? y~c;ında bulunan B. Fuat 

olrnu tur~ K~ ı;n?a mülk~yeden mezun 
nıuvaffakı\•et ~1:: venı vazifesinde 

etmek imkanını bulamaması muhtemel- Tokyo 5 (A.A) - Yomiri g2ıetesinC' Görülüyor ki yüksek tabakadaki 
dir. ~üre, harbiye, bahriye ve hariciye nn- 'llnymunların insan cinsine yakınlığı sa- --*--

İngiliz bombardıman tayyareleri zırları 1ngilterede japonyalıların tevkifi ~"ce zeka cihetinden değildir, vücudun ifı• USUller·n 
düşmana kendi arazisi üzerinde gittik· meselE."Sini tetkik etmek i.izere tople.na- kimyası bakımından da yakınlık anla- 0 f' ın b• tarzda 

B 
L- ** <;e kuvvetli darbeler indirmeğe hazır- caklardır. Gazete, icti:nadan mühim ne- c;ıJdıktan sonra, bac;ka türlü yakınlıkları 

ç \ · ~"uat Toksal d"" •
1 

!anmaktadır. ticeler çıkacağını bildirmektedir. meydana vurduğundan dolayı insanlar- tadili Üi '"nül ··~or 
ı o ziyaretler k bun og eden sonra bir Uzamakta olan geceler düsman top· 1NG1L1,,LER SERBEST d b" v km 1 D Stokholm 5 (A.A) - Royter: 
adei z."ıuar"tt bn 

1
ul etmlstir. Bu sabah E• an ır co ,unun canını sı ış o an ar-

., ~- e u unacaktır rakları üzerinde şimdikinden daha vasi BIRAKILIYOR vin'e karşı hüH\ öfkelenmek doğrusu Başvekil B. Hansson dün Malmode 
ve daha şumullii akınların '-'apılmasını h k J •• ledigv. hır" nut kta h""IA ten ·· le 

V 
- ,, Londra 5 (A.A) - Japon sdarelı,..., a ·sız o ur... soy ı u. u asa şoy 

'/ • - mümkiin kılacaktır. d · t" l Q y I · dün gelen '·eni bir telgrafta son defa Nıkı·is, tarihte en mec::hur hastalıklar- emış ır: e l T> Y ~ lnailiz hava kuvvetlerı"nin t:.....dı"ye "' "' 1 . d' t" h l . bi ·• "'' n UmUml "' .,.. t k"f d"l 1 ·ı· 1 d a·· k. · · d"n biridir. E.skı· Yunanlılann -.lebı·.,.a- c- sveçın mevcu ıye 1 a en yem r kadar yapm•" olduk!~- hombardonan- ev ı e ı en ngı ız er en ort ıc::ının " l"U ., .,. ..,.. .... • d h b b k ld v b'Jd" ·ı k t · k 1 d ··h t ı ld siyasete ihliynç göstermemekte ise de 4-lTaat vazı· vetı• lar dücmanın hava müdaf. tertibahnın a a ser e.st ıra ı ıgı 1 ın me te- ına gırece {3 ar şo re a mış o U-
T d" - d t k t h ki · 1 · şimdiki usullerin İsveç milletinin de-

- llA TA dag·tlmasın sebebı"yet venni .. ti"r. Bu ır. gun an po ·ra e m onu ınce em~ ve RAFI 
1 

,. · ı · · ·· ·· ·· b h tal - talı · mokratik hissiyatmn uygun bir tarzda 
incl SAHİFEDE - kuvvetler Ruhr gı"bi mühim mıntaka- vecıze erının uçunu u as ıga S1S l kl d k b" · d ] d • t b b 51 inkişaf ve tadiline ihtiyaç vardır.> 

ı ar alına !arda tekasüf ettirilmi~ bulunmakta idi. A k d e ere • ırın e ıa ıın aga arı u a a-
Bnhassa Ödn ~edbirlerle önlenmistir. Manmafih Alm!\m·nnm pek cok malze- 0 ara ra YOSU lığa tutulmazlar, ikincisinde kadınlar B. Hanssonun bu nutku, bazı Alman 

1 enııst b k kl k lm d ı d rivayetlerine ve ezcümle Almanyanm 
su Ü Çok bol • :r, u yıl tütün ~ah- mesi vardır. Bilhassa projektör adedi ----~--- erke. ~ece yaşa ge e en on ar a zaferinden sonra isveç için yeni bir is-
nıahsü1u k ~e nı:ıtstir. Ödemişte tütün cok fazladır. Ve bunlar iyi gruplar ha- nı rıs 0 maz. üçiincüsünde de erkek ço-n1ı>i!a baslanırımmış ve sergilerde kurutul- lin~ aet;..; .... i .. tir. R U G V N cuklar buluğa ermeden önce bu hasta- tiklal demiş ediimekte olduğuna dair 

l'T "'t .. - - ·......- 1 • t t l z1 di ke ti · t Ü"üncU Reich nazariyecisi Dr. Rosen-vnıu · 7 ır. • 7. 30 Pr •n ve memleket saat a•·a- ıı!a u u ma ar, ye s np a mı~. ~ rnıvetl k f:.vvelce hiç gece hücumları .>'apnıı- • k • h 1 berg ı"le 'Iu""ru"hte rıkan b"ır Nazı· g., .. .._ lütü e Ço nefis la b rı, 7.35 Mü7 i:C: Valsler (Pi.) 8 AJ·a· na nı rıs asta ığını sadece erkeklere bağ- .ı\ ... ~ 
h 

n mah..c;ulün"" . . 0 n u seneki yan Alman avc ıları şimdi de az gece " ı tesl tarafından vuku bulan iddin.larn 
akkaktır un ıyı para ed"cegi·ı mu- ı haberleri 8, 1 O Ev kadını - Yemek liste~ı· amıstı. " uçuş an yapmaktadır. Karada gece _, B'~ -k ı k' · f cevap olarak telakkt edilmektedir. Bavl · 8,20/ 8.30 Müzik: Piyano ile caz par· uyu ıe ımın emini~t olduğuna 

d.
1 

~arın vazi t' ışık söndürme neticesi elde edilen ka- c1 • l · 1A k d • ı dir.·1 ız'ıbt i . Ye ı, evvelce d" kavcl""- 1 k S çalan (Pl). aır >ıra umet yo sa a onun zamanın- - - - -.,.. d • "" <;;- ran ı mükemmeldir. abit ış ı klar kar- d k · h J {ı / J J A°NASON .,A 'ze!!ildir. 'üı·u·m a•dır·. 12, 30 Pro"'ram ve memleket ~aat a nı rıs asta ınının sığır cinsinde bu- ngz· fer• • Ju• n U .. ŞU ... 
VE 

.. tondan yapılmış fnbrikvlar üzerine ko- " 1 d ~ b ııı;. ~ 
Anason ""' h 

1 
D080K ayan 12,35 Müzik: (Pl.) 12,50 A 1"ans unma ıgının ilinmemesi ~imdi bizi 

.. , nulmaktadır. J lnrbin hi<layelindenberi d k l A/ 
'idir. Rakatçsu il Urla kazasında çok çalı~makta olan mürettebat yava!J ya- haberleri 13.0S l\lüzik (plak} 13,20/ memnun e ece bir şeydir. Bu haber rÜ en man 

rı Yüzde 60 n<;Şme. kazacoının .An::ı.son- vaş yenilerile tebdil edilmekte ve eski- 14 Müzik. (Pi.) o zaman alın.ınış olsaydı en büyük piri-
Anııson l'ek 1tısbehnde noksandır leri de yenilere talim göstermektedir. 18 Program ve memleket saat ayarı mizin vcizesiyle kadınlan nıkris hasta- fa Y yare/eri 

duğu h 1 ° esi bu knd k · 18,05 Müzik:: caz müLiği (pi.) 18,30 lığından fızat etmekle in°klere yaklaş-
dü a de fiatI ar no san ol- t ı k 1 k Londra, 5 (A.A) - Hava nezareti 
b 1sınUştür. Bu e~-~n beş kunıc:a kadar • 1 •• 11••11•• 1 ......... • 1111 •• • 11 .......... . . çocuk saati 19 Müzik çocuklar için 19 ırmı~ o ması pe ayıp o aca tı. 

a ar ya udi
ında 

celer 
le· ak 
düş·· -·Ellerinde iti a razi 

Ya udilerden 
aıınma~ı d:f.,orıar •• 
Budapcşte 5 (A.A) - cStefoni>: 
Uj Bar Zda gazetesinde neşrettiği bir 

makalede Ziraat nazın Kont Michel 
Teleki, yarım milyon dönümden fazla 
M.ncar nrazisinin takriben 20.000 yahu
dinin elinde bulunduğunu kaydettikten 
sonra bu arazinin yahudiler hakkındaki 
yeni kanun mucibince tedricen zirai is
tihsa1ata sekte vermiyecek surette Hı
ristiyan Macar çiftçilerine terkedilmesi
ni teklif etmektedir. 

---·orf:r---

-~aae - ul~ar 
··zakerele~· 

ş a ı 
--$--

acar· umen 
z eneeleri de 
ı mıdı tllzere ... 

Sofyn 5 (A.A) - Romanyanın Bcl
grad sefiri ile Bulgar başvekili ve harİ• 
dye nnzırı arasında yapılan bir temasla 
Dobrica meselesinin halli için Rumen 
ve Bulgıır hükümetleri arasında ilk mü
zakereler baılamı:ı bulunmaktadır . 

Görüşmeler mütekabil bir anlaşma 
havası içinde cereyan etmistir. 

RUMEN - MACAR 
MOZAKERELERl 
Bükr~ 5 (A.A) - Stefani: 
Romanyanın Roma aefiri Hossy bu 

akoam Bükreşe gelecelttir. 
Sefir fcvkalide murahhas nfatile Ro

manya bükümeti tarafından MKar bii
kümetile resmen temasa ceçerek iki 
memleket amıımda muallakta kalan me-

selelerin halli için Romanya ve Maca· 
ristan arasında baılıyacak olan ilk mö
zakerelerin esasını tesbit et.meğe me
mur edilmiJtir. 

Sefir bundan sonra Macar heyetile 
müzakereye girişecek olan Rumen mu
rahhas heyetine dahil olacaktır. 

u Unan An YULUen mevus bir halde Yalnız evdelıileri söy-: 15 Müzik fasıl heyeti 19.45 memleke~ Senek :filozof bih-Uk hekimin pot kır- bildiriyor: Bu sabah cenubu şarki mın-
ntakarnı nson rnUstahsilleri ,,,k d Je•~ft "GZdıraca .. Sınız: saat ayarı ve ajans h aberleri 20 müzik dı~ını hisset.mis olacak ki kadınlann takasında Uç dilşman avcısı dü.şürül-
dir. l\ra tnürncaat" karnr ,.carmuı ;~learr- .1•r ., H nıkris hastalıih~a tutulmamasını u.c:lu, müştür. Bir tayyaremiz kayıptır. J •ı• J • 

" .. ~ ( 20 ILKTEŞRIN) genel nüfus çifçi.nin saati 2~. ! 5 konuşma (çiftçin~.n - *-- D _O'J JZ genç en 
İnhisarı - d 

1 
k ··r .. h !!aatı ) 20, 30 muzık Ankara radyosu ku- akıllı yasamalarına atfetmiş ve •onlar . !"t 

rnUb ar idaresı b sayımın a yazı aca nu us o gun er h · 2 1 ı 5 b da nkekler gibi derbeder yasarlar.sa er- ln11iltereden Amerilıa"a k , ayaa cttni v. u sene Anason d b k b" 1 d h me ses ve saz eyetı , ser est saat :r ., 

]~er. ltıraftan ..... "k1'e~ın.i bildinniştır· . Dı'- hev e bveyl a 8 ?.f ına ar 
8
a. ta s~n 2 1.30 konuşma (radyo gazetesi) 2 1,45 keklerin hn5talıklaruıa tutulurlar~ de- giden ta""Gre ÇO CeSUr Ve 

e ... ı r b k - azır u unan nu ustur. ır evın, .. "k d l k 22 30 . r .,., 
r. rı topluca h ka n atörleri ve amil- b" · ı . ··r d 1 .. muzı : ta yo sa on or e.ıtrası . mıs ı. Londra, 5 (A.AJ - British Ovcrsas 
uar . are et __, ır aı en~n .nu usun a 0 upt~ 0 gun memleket saat ayan a1·ans haberleri Calinos hekim bir çok işlerde büyiik h • f d ı ı?ı on beş ku <:Uerek Anasonun her ha .., b r b 1 başka bır d l k h d Airviys korporasyonwıa mensup Clore er şeyı e 8• Crtlır. Ce tuşa kadar du""c:ürm·· n..,ı 1 se. epe. mem- borsalar fiatlar 22,4 5 müzik: radyo sa- olrin zı dına söy eme ten oşlan ı~ı d · · · l :ı-·-·-· rek 
A <'l'n s ·• us- lekette, başka bır şeh ırde veya başka 1 k t d 

1 2 3 · · h d v 1 k · t t ld ,_ enız tayyarcsı şın:a atldSUU geçe 
. nasonların b ene 55 kuruşa satılan . . . on or es rası programının evam ıcm a un aga ı:ınnın nı rıse u u UI\- dün Tcrcneuve'deki Botvooda muvasa- d 
ı1~hisarlar ldarue .Yı.ı bu kadar dt""ı~mes"ı bır bınada. askerlıktc, mektepte. müzik cazband (pl.) 23,25/23,30 Ya- larını misal göstererek iddia etmi~se de lAt l . ti B azki t .. , .. a ama e 
" ' hastahanede, seyahatte bulu::ıanlar nk' k t ,_ , l h 1 y k kl h t a e mış r. u uçuş geçen Y ecru- .) 
;:tınr-rnnsind"nsın11ın piyasaya nıu""daha- k •. 1 k ç·· k"· b rı ı program ve apanış. poKrat ın rn asta ıgı er e ere asre - be servisinin devamıdır. 
rA " "' . at ıyen yazı mıyaca lır. un u u k · · f"k • d h · d ğb t h 1 -•--
p,~tnTI( ıı.A178Prtvr- gelmiştir. k b k 1 d b 1 d k: me ıçın ı rı a a zıya e ra e u - - *- . anıuk •vı n UL'ü ·a il imse er ayni gün e u un u - .......................................... mus ve bu fikir yavaş yavas genisleti- A ·1ı B I .,, - BASTARAFI l inci SAHiFEDE -

Zarar ın::ıhsuıu iy"d" p lan yerde yazılmış olacaklardır. MAKBULE KADRİ lerC'k nıkris erkeklerin ask islerinde if- merı anın e ~· a miştir: 
nı k veren ha u 1 ır. amuklara BAŞVEKALET rata varmalarının neticesi bir hastalık sefiri Londrada - lngiliz milleti her bu.susta vazife-
d .,.""1 ... ~edir. A.udı~nera. a mücadele edil- . "k U M""d'" ı··~·· K }t k . . d " EL . -L • b d "·-ue k .1 \e Seyh d Jstatıstı · mum ı u ur ugu U U diye tanınmıc:tı. Londra, 5 (A.A) _Amerikanın Bel- smı yapmış mı ırr ıır.sen)'a gcuıS& o • 

·uıı!\ 1 an an müca •••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••• ):" b" ··1·h--- 1 d lllakin ı ... nı rnnk Uz - F..ski Bizans o yolda ifrat Ue şöhret çika sefiri B. Cudahe dün a~am tayya- ın mu a auuarın zaman zaman c• 
Çe e eri Petirll · ere arsenik tozu Diki•, Birki yurdu ve sergisi 1 k l mokrııtik medeniyetimizin yükselt üJ. srne v<' Ru rnl§ ve Bergama, Fora NVFUS SAYIMJ T T a mıs o1duj!undnn oradn nı ris hasta ı- re ile Lizbondan Londraya gelmiştir. =:;;;-- Şadasına gönderilmiştir ::r • A A Ç I L D I ~ı p~k zivade yayılmıştı. O devirde nık- killerine tercih edildiğini her halde 

•••••· :-:.-:-:-::.. · HAZIRLIKL RI riso tutıılan İstanbullular, şimdi Yalova bile, bu hastalığa tutulabileceklerini gös- müdrikiz. Mııddi bir fayda aramak ve 
OLJ V •••••u•••••••••••••••u• Vali ve lmymakamların nüfwı :sa~ :mı Sergimiz on beş gün devam ede- dediğimiz Kuri kaplıcalarına giderek termoktcdir. Ancak, erkeklik ve kadın- mebzul eğlenceler ve çok uzun olmıyan 

ff;R 'VE işlerine azami alaka göstermesi bı:~ve· cektir. Sabah 9 dan akşam 20 ye kadar hem hastalığın ağrılarını, hem de ask lık hormonlarının yUzde yüz ayn ola- mesai saatlerile hoı bir bayat sürmek 
u Ap.SVRE.,A. .,.

1 
LTD kalet makamından vilayete bildirilmiş- açıktır. Bu müddt-t zarfında talebe ıt~ini söndürmeye çalışırlardı ... Fa- madığı öğrenildikten sonra, nıkris üze- suretile lngilterenin geçmişte Allaha. 

.,. '-' ltw. o. ~ tir. lzmirde sayıma ait hazırlık işleri iler- kayıt ve kabul olunur. Ders müddeti kat 0 zamanda bile kadınlann da nıkrLc;e rine yeni istatistikler ne lpokrat heki- memleket -.·e hemcinslerimize hizmeti 
A'I'A-N~"vn ACENTASI• !emiştir. iki senedir. İkinci sene nihayetinde tutuldukları Feodora imparatoricesinin min, ne de Senek filozofun dediklerini itibarile olan kuvvetini unutmağa müto-

• vıı.._ C'An Maarif vekaletinin ve Maarif müdür- ~ n d k" k k 1 k k ·d k · t d l mayiliL Bu hizmeti olmad n hiç bir bü-D~f Rees btnası • oursa a ı es i an ıcaya sı sı gı ere ıspa e emez er. 
L< 1'EI F.FON OPERATÖR DOKTOR lüğünün tasdikile diploma verilir. : oraya söhret verdiğinden anlasıhr. tm- Haylice zamandnnberi unutulmuş gi- yük millet yaşıyamaz:. 

p' ırıdra ve W · ·' · : 2443 CEVAT ALPSOY Sergimir.~ teşrifinizde müdürlükten : ">aratoriçenin hali malihn old~ğundan bl olnn nikrL<> hastalığı bu yakınlarda Son vakalarda gördüklerim bana öi· 
ıy~rıın ihı· verp0J hatJan için .iUuayenehanCbin\ 2 inci Beyler sokak izahat alnbilirsiniz.. : hu da Snnek filozofun fikrini isoat eder. yeniden moda olma.>·a başladığından bu rebniftir ki genç nesil çok cesur ve ui· 

···~~!: ~"fer v ıvacına göre vapurla- ADRES: Çivici hamamı civarı 839 : 7,aten yeni istatistiklere göre de kadın- bahis Uz.erine bir kaç yazıya daha ta- nmda mücadele ettiğimiz büyük dan 
•••••••••Rflaı·aklardır 45 numaraya ııaklct.oiliıtir. c:ok:lk ~R snvılı evde. : d d d" 

ı::::::~·~·~··~·~··;·~·~··~·;··~· ·;·;··~·:•;··~·~··~!!'!!!!!!!!!!!'!!!'~l~~2~~!!'!!!~(~1~6:0:7)~~~~~~·;•;••;•;••;•~•;•_•~·~·;·•~·:··:·~·:··~·;·:··~·;··~·;·;••;•~ .. ~·~·;••;•;··~l~ar:ı:n~e:rk:e~k~l~e:rd~e~n~p~e:k~a:z~ru::·s:b~e~tt~e~oIB::a~h:amm::~u~·1~e~tm~e~n~iz~i~r~i~c-a~e~d~e~c~eği"'"""m~.~~--~iç~in~h~er~~ıe~yı-·~f-e....,a~ya~~ama~~e~~~·~"""""!~ 

rvıuciYE 
M~fJE.ssE$:~~Rv VE ÇELİK FABRİKALARI 
y~~ e~n~ için 300 lira .. DVRLVOVNDEN : 

olması m O Yi mUteca . 'kıretle dahiliye mütehassısı bir tabip alınacaktır. 
'l'alipler~~ltur. vız 0 aması, n:ı;garl beş sene meslek hizmeti }'apmış 

laı-ib· ın ıcap d 
ıne kad e en vesaiki b ~ . . . . . 

ar Karabük .. aglaınak .suretıle hır l.'>lıda 1lcı en geç 20-8-940 

::::---_ınue~es; rnüdUrlüğüne ınüraMıat etmeleri ilfuı olunur. 
>-- ~12 (1606) ,. 

;./""'irdc veya k ~tiyenler ••. 

1 
ıye.nlere a:zaıni ~ hkda-em)~ olup ta satmak v~ya almak 

0 

lztnirde K Y gostenlır. 
Yazıhaned~~eraltında Hacı Hasan otelinde 60 No. lu 

C AV 1 T 
-- Telefon : 3903 ... ,,, 

Sayın 

Dikkat 
nazarı dikkatine 

Sizi yazın boğucu sıcaklarından kur-
taraeak cep ve masa Vantilatörlerimizi 
takdim ederiz. 20 gram ağırlığında olan 
cep vantilatörlerimiz zarif ve şıklığı ve 
bilhassa saatte bir kuruş gibi ufak bir 
sarfiyat yapması ve bayanların el çan
talarında kolaylıkla taşıyabilmeleri ay
rıca tavsiyeye şayandır. 

• 
i 

IZMIR 

Türkiye umumi deposu 
Hfümil Özödemişli Halefleri 

PAMUK MENSUCAT 
'(ürk Anonim ŞirkP-ti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirdc Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb&4, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallnrı Avrupanın ayni tip memucatına faiktir ... 

"felefonNo. 2211 ve 3079 
1,elgraf adresi : Bayrak lztnir 

\' - ' .. ·- - . . ... . r 

BİR MUHASİP ARANIYOR .. 
Mali bir müessesenin bar-?m harici 150 lira ücretli muhasebeciliği münhıll

dir. Taliplcruı şirket veya mali müf'sseselerde muhasiplik etmiş olması şart
tır. Bu şeruıt altında muha:;beciliği ifa edebileceklerin tercüınei hallerini re
feranslariyie birlikte (E. JC.) remzi altında gazetemiz idarehanesine müraca-
a t etmeleri.. 4 - 5 - 'G (1600) 

IZMtR BELEDlYEStNDEN: BODRUM ASLtYE HUKUK HA-
943 sayılı sokakta belediyeye ait 56 KtMLtClNDEN: • . . 

ve 58 sayılı dükkanların bir sene müd- . B~.drumun Karaabat nahiyesının ye
detle kiraya verilmesi, yazı işleri mü- nı koy ~alkından Bacaks~z oğ~arından 
dürlül'?ündeki şartr.amesi veçhile bir ay 1296 doğumlu M~tafa oglu .~ınin 331 
müddetle pazarlığa bırnkilmıştır. Mu- yılında ve aynı koyden öksuz Mehmet 
hammen bedeli 50 lira muvakkat temi· oğlu 304 doğumlu Mustafanın dn 330 
natı 3 lira 75 kuruc:tur. Taliplerin temi- yılında uınuml harpte nskere sevk edil· 
natı ö~leden evvel iş bankasına yatıra- mi§ler ve gittikleri gündenberi bugüne 
rak makbuzlariyle birlikte ihale tarihi kadar kendilerinden bir habCT alınama· 
olan 16-8-940 Cum:ı günü saat 16 da en- ııuş ve emsallerinin askerden ve esaret-
cUmene müracaatle.rı. ten döndükleri halde bunlar halen av-

18-28-6-15 2774 (1480) det etmemiş ve milli müdafaa vekMe-
OtobUs idaresine 350 ton motorin satın tinin emrine tebaan nüfus ve nskerlik 

alınması, yazı işleri müdürlüğündeki kayıtlarına ölmüştür işareti verilmişse 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksiltme- de gaiplerin emvaline ve ölüme müte
ye konulmuştur. Muhammen bedeli allik haklarının tayinl icin kaydı me-z· 
40350 lira muvnkkat teminatı 3026 lira kurun ınamulünbih olamıyacağından 
25 kuru~tur. lbalesi 7.8.940 çarşamba gü- u~ulen .gaipliklerine hüküm verilmesi 
nU saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun alakndnrandan Ali oğlu Mehmet AU 
tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif Bacaksız tarrafından dava açılmış ev
mektupları ihale günü n7.amt saat 15,30 velce malCimtı olanların bir ay içinde 
za kadar encümen riyasetine verilir. bildirmeleri ilfuı edilmiş olduğu halde 

24, 28, 1, 6 2883 (1525) mUrncaat vakl olmamış oldwundan 
- Kcdifekale kaünosunun bir buçuk J9.-6-940 tarihinden itibaren 20-6-941 

aene müddetle kiraya vetilmesi yazı j,. tarihine kadar bir sene içinde malO.ma
leri müdürlüğündelti tartnameai veçhi- tt olanların mahkemeye ınüracaal:la bit
le açık arttırmaya konumuştur. Bir bu- dirmeleri .iltuı olunur. 3090 (1604) 
çuk aer.elik muhammen bedeli ican 75 
lira muvakkat teminatı S lira 65 kuruş
tur. Taliplerin öğled~n evvel teminatı 
cümhuriyet merkez bankasına yabrdık
tan ve belediye riyasetinden alacakları 
ehliyet vesikasını ihtihıal ettikten sonra 
ihale tarihi olan 17 / 8/940 çarşamba 
günü aaat 16 da encümene müracaatları. 

2, 6, 1 1, 16 3041 ( 1s79) 
Belediyemiz uıbıtası kadrosunda 

münhal bulunan zabıta memurluk:lanna 
yeniden memur alınacaktır. 

Orta mektep mezunu veya muadili 
derecede tahsil görmü_,, ve askerliğini 
yapmış bulunan isteklilerin, tahsil ve 
askerlikten t erhis vesikaları ne birlikte 

9-8-1940 günil yapılacak müsabaka im
tih:ınuıa girmek üzere zabıta müdürlU
ğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. 

6--7-8 (1603) 
Varidat dairesinde münhal bulunan 

50 lira aylık ücretli bir icra memurluğu 
ile 40 lira ücretli şube katipliği için 
7-8-940 tarihine rastlıyan Çar.şamb:-ı 
günü saat 9 da müsabaka imtihanı ya
pılacaktır. Orta mektep mezunu olup 
askerliğini yapmış olmak ve 35 yaşın
dan fazla olmamak şarttır. 

Bu va-ziyette bulunan is'te'klilerin ev
rklarile birlikte riynset makamına mU. 
racaatlan il.tin olunur. 309'2 (1605) 



SARIF'E 4 

Almanların ln
~iltereye asker 
çıkarması müm

kün müdür? --·--Buna kat'iyetle "Bayır» 
demelidir. İngiltere için 
en !iyük te · e hava 

dadır, akat.-
Almanıar, Fransa, Belçika, Hollanda 

ve Norveç sahillerine yerleştikten son
ra her tarafta İngiltereyi:' asker çıkarma 
teşebbüsünde bulunncağı söylenmeğe 
bac;landı. 

Kat'i bir deniz hakimiyeti clde bulun
ması halinde de müdafaaya hazırlanmış 
hir mnmlekete asker çıkarılamıyacağı, 
\" böyl0 bir hareketin kat'i netice temin 
edecek bir şiddet ve devamlılık göstere
miyeceği muhakkak olmakla beraber, 
her kes - Almanların böyle bir maksat
kı s n°lcrdenber1 hazırlandıklarını ka
bul ederek - bu ihraç hareketinin şu \•e
ya bu sartlar altında mümkün olacağı 
ideli 1 iyi~ mütalealar ortaya atmaktan 
çe""" mektedirler. 

H:ı1huki topraklarını sonuna kadar 
miid f aya azmetmiş olan ve bu mak
satla var kuvvetleriyle çalıştıkları söy
lent>n 1 ngilizlerin Almnnlara karaya 
ayak basm~k fırsatını vermiyeceklcri 
açık bir hakikattir. Gerçi gece, denizden 
süratl" hücum botları, torpitolar, kruva
zorl r, ürntli gemilerltw asker taşıyarak 
lngil 1 , dalarına ansızın yanaşabilmek, 
deniz) d ~ hiç bir mania ile karşılaşıl
madıu takdirde imkansız görünmez, fa
kat Alman kuvvetleri hl'nüz gemilerde 
bulıınurken görülüp se-zJldikleri takdir
dl', he,· atılanın vuracağı bu kadar ka
labalık bir kafilenin salimen karaya ya
nasmağa muvaffak o1aca{!ını sanmak ol
dukçn büyük bir saf dillik olur. Bize 
öyle gelir ki İngilizlerin, adalarını mu
hafaza için tesis ettikleri mühim mayn 
tarlalarında Almanlar bir takını gemile
rin bntwa mı göze aldırarak bir yol aca
bilirler. Llıkin, gemilerin yana~mıyaca
ğı kadar yakın ve sığlık sahillerde ku
rulan mayn ve su altındaki tel örgü tu-
7.nklarının, Alman nakliye gemilerini ve 
motörlü mavnalarını, yahut hücum bot
larını - su altı kısımları ne kadar az 
olursa olsun - durduracak kudrette bu
lurıarPklarını kabul etmemek, bu kadar 
ciddi bir tehlike önünde İngilizlerin pek 
fazla tf'dhirsiz kaldıklarını ifade olur ld 
bu imkansızdır. Burada, Boğazdaki 
maynlar gibi, ynkın sahillerdeki bu mü
iafaa tertiplerinin de imhasını - bir ta
kım gemilerin daha kaybını göze aldı
rarak - temin eylemek kabil olduğu dü
şünülebilirse de böyle bir düşünce de, 
beton altına yerleşmiş müdafa. C' }ahla
rının ateşi altında esasen çok büyük fe
dakarlıklar istiyen bir hareketi, bir ta
kım vumuşak mülahazalarla kabili ha
zım bir hale koymak istiyenlcrin harcı 
olnbileceği için makul değildir 

Sözün kısası şudur ki Almanlar, dün
yanın en süratli gemilerini kullan~alar 
ve bugünkü teknik ve endüstrinin bü
tün takatini ortaya koysalar dahi tngil
tereye ihraçta muvaffak olamıyacaklar
dır. 

Bir takımları da ihraç hareketleri es
nasında havadnn pnrnşütlerle asker in
dirilmesi imkanını ele alıp böyle bir te
şebbüsü iyi bir neticeye ulaştırmak ihti-
malleri üzerinde durmak isteğini göste
riyor .. Ve tabiatiylc, aylardan beri düs
man paraşütçülerine karşı da silfilılan
mnk ve tcşkiHitlunmakla meşgul olan 
İmnlterenin, bilhassa böyle bir hareke
tin akla getirilebileceği mıntakalarda, 
hah eli evlerden meydana gelmiş geniş 
bir şehir manzarasiyle fazla meslrun ol
duğunu unutuyorlar. 

Bu arada .şunu da söylemeliyiz ki İn
giltereye bir Alman ihracı imkanlarını 
araştıranların hemen hemen hepsi, İn
giliz tayyarelerinin bütiln d~an sahil
lerini daimi bir göz altında tuttuğunu 
ve muvaffakıyet umduracak kadar bü
yük bir kuvvetin nakil ve himayesini 
temin edecek kudrette çok sayıda en az 
bin kadar geminin gizlenemiyeccğini 
düşünmiyor görünüyorlar. 

Biitün bunlarla beraber, İngiltere için 
en biiyük tehlike, kanaatimizce, Alman
ların ıhraç yapmnsında değil, İngiliz 
adalarının denizvoliannı kontrol altına 
alarak dominyonlar]a olan muvasalası 
üzerinde ciddi sur<:tte mües.çir olmak 
ihtimallerinden ,ı::elınektedir. 
· Alman tayyareciliği, Fransanın şimal 
&:ı~1aJerlne ve Norveçe dayanarak Atlas 
Okyanusu yollarını daimi bir tazyik al
tında bulundurmak vaziyetindedir. An
cak şu var ki bu tazyik te, görünüşe 

rENIASIR 6 AGUSTOS SAL 1 jQıfA 
--~~'"!'"~~~~~~~!!!!!!!!!e!!m!!!!!!!!~~~~~~~~:a:::s:z~~!""'!"'!~!!"""~~!'"'---'!!!!!!~~~!!!!!~~~!!!'!m.~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~".!-~~~~~~-------..;;;;;~----_:.. __. 

...........................•.•..•..••••••.••.••..•..........•....••••••....•..........................••••...••....................................•.......•..•••••••.•••••• ,,,, .. 
BİR 'J'ErKiK 

• 
. 
• • • • • . . . 
• • . .. .. .. . 
• 

···········-

. . 
•••••••z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Her türlü h 0 

cıı· 
mu defe mukte· 

dir bir kale: Yunanistanda 
Metaksas reji
mi ve lngil·z 
n~at uatı 

--*--
'l'ayınis, gen raı Metalı· 
sasın Ven··ı;e ostan da 

büyül! muvaf f alııyet 
lıazandığını söyliyor 

Londra, 5 (A.A) - Yunanistanda 4 
ağustos rejiminin dördüncü yıldönümU 
hakkında tefsiratta bulunan Times ga
zetesi yaz.ıyor : 
Yıldönümü, harp dışında kalmalarını 

general Mctaksasa borçlu olan Yunanlı
lar tarafından hiç şüphesiz icap ettiği 
parlaklıkla tesit edilmektedir. General, 
Yunanistanın istikbalinden milli vaka
rından hiç bir şey feda etmeden bitaraf
lığını muhafaza etmesini temine muvaf
fak olmuştur. Bu iş kolay değildir. Hal
kın hissiyatı uzun 7.amandan beri İngil
tere ve Fransaya karşı çok taraftar bu
lunuyordu. Yeni Yunan - İtalyan dost
luk ve ademi tecuvüz paktınm imzası 
dahi 1923 teki Korfo hadisesinin tevlit 
ettiği ve Arnavutluk ilhakının körükle
diği itimatsızlığı dağıtmanuştı. Roman
yadaki müşkülat Yunanlılar için yeni 
endişe sebepleri olmuştu. Bununla be
raber beynelmilel vaziyet Yunan başve
kilinin 1939 da verilen müttefik garan
tisinden vnz geçmeğe veyahut bir çok 
Yunanlının hissiy<ıtına müvazeneli bita
raflıktan ayrılmak imkanını vermeğe 
sevketmemiştir. Balkan devletlerinin 
müşkülatına vakıf olanlar onun siyase
tini tenkit edemezler. 

Gazete Metaksasın siyasetini ve yap
bğı dahili ıslahatı takdir ve tfızimle ya
dettikten sonra yazısını şu suretle bitir
mektedir: 

Metaksasın Yucanistanı Venizelosun 
ilk ~ünlerinden beri gelip geçen bütün 
devlet adamlarından daha muvaffakı
yetli bir surette idare etmiş olduğunu 
teslim etmek icao eder. --·--Şimdi ye kadar 
yüzden fazla Alman 

şehrind~ askeri 
hedefler bombalandı 
Londra 5 (A.A) - fngiliz hava 

kuvvetlerinin faaliyeti hakkında yapı
lan bir etüd harbin bidayetindenberi 
askeri hedefleor ihtiva eden yüzden faz
la Alman şehrinin bambardıman edil
diğini ve mezkur taarruılar esnasında 
yalnız askeri hedeflerin gözönünde bu
lundurulduğunu meydana koymaktadır. 
Bu hücumlar yüzlerce kilometre mu
rabbaı arazi üzerinde yapılmıştır. Ruhr 
sanayi mıntnkasındnki bir çok şehirler 
gece ve gündüz müteaddit defa bom
bardımı:m edilmiştir. Dusseldorf, Essen 
ve Kassel şehirlerine tamiri kabil olmı
yan büyük ha.sarat ika edilmiştir. Bü
yük Alman limanı Bremendeki depo
lar, hangarlar, bahri inşaat tezgahlan 
ve rıhtımlar üzerine yüzlerce ton bom
ba atılmış ve bilhassa meşhur F ochenulf 
tayyare fabrikası hedef ittihaz edilmiş
tir. Kezalik Hamburgdaki büyük petrol 
tasfiyehanelerile mühimmat fabrikaları 
ve şehrin ortasında bulunan doklar 
ehemmiyetli urette hasara uğratılmış
tır. Bunlardan başka Leipzigdeki bü
yük elektrik santralı da müteaddit defa 
bombardıman edilmiş ve Kici bahri Üs· 
sünde mühim tahribat yapılarak telefa
ta sebebiyet verimiştir. 

bakılırsa, mevcut pike bombardıman 
tayyarelerinin 5 - 6 yüz kilometre açık
lara sürülmesi imkanı bulunmadığı ve 
bu maksatla nomal Heinkel bombardı
man tayyarelcrini kuJlanmak icap ede
ceği için mühim bir kat'iyet temininden 
uzaktır. Bunun için mevcut pike bom
bardıman tayyarelerinde ıslfilıat yap
mak lfızım gelir; bu da az çok bir za
man meselesidir. 

Hülusa, İngilizlerin tedbirsiz bulun
duklarına kat'i bir kanaat getirmedikçe 
İngiltcreye ihraç teşebbüsünde bulun
mak Almanlar için düpedüz bir cinnet 
olacaktır. 

~AK.İR H~\ZIM ERGÖKMF..ı'l 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
-* 

üt·· n anif at ra fiat e • 
1 

• es 1 ou uyo 
-~~~~~~~~~-~*------~~~~~~~~~~ 

Jhı·ııara meydan uerilm iyecelı, sılıı fJir müralıabe tatlJilı oıunacalıtır ... 
Ankara, 5 (A.A} - Ticaret vekili B. lundunılacaktır. İ::.tanbul fiat müraka- safına atabilir. 

Nazmi Topçuoğlu Manifatura fiatleriniıı be komisyonu bu hususta geniş ve kesif Ffat mürakabc komisyonları mcsnile
tesbit ve mürakabcsi hususundaki me- bir çalışma yapmıştır. Filhakika beş altı rinde matbuatımızın bilhassa yardımına 
sai hakkında tenviri ricasiyle kendisine yüz kalem eşyanın fiatı bahis mevzuu muhtaçtu·lar. thtik~r hndiselerini mey
mtiracaat eden muharririmize aşağıdaki olmaktadır. Devam eden bu mesai mat- dana koymak, alınan tedbirleri tekem
bcyanatta bu1unmı.;ştur : buntımızın al~asım celbetmiştir. Bu ta- mille sevke<lecek ikazlarda bulunmak, 

- Halkın mühim ihtiyaçlarından bi- biidir. Ancak umumun menfaatini i.stih- bilgiye, hadiselerin ve alınan tedbirle
risine tekabül etmesi itibariyle manifa- daf eden bu mesaiden dolayı büyük kar- rin dikkatili bir tahliline müstenit ten
tura emteas:ı fiatlcrini hususi bir itina lar ümidi kınlan bazı kimselere mahsus kitler yapmak gibi suretlerde bir yar
ile mürakabe etmek istiyoruz. Bu mak- görüşmelerin muhtelif haberler ~klinde dını ifa ~ olur. 
satla vekaletçe ve İstanbul mürakabe gazetelerimizde inikas edebildiği de gö- İthalat emtiasma müteallik mesaiyi 
komisyonunca yapılmakta ola,µ çalışma- rülmüştür. Bu münasebetle şu nokt:ı yerli manifatura fiatlerinin kontrolü 
)ar nihayetlenmek ve neticeleri ilan üzerinde bilhassa durmak isterim. Fiat esaslarının tesbiti takip edecektir. Sü
edilmek üzeredir. nıiirnkabe komisyonları nıüstehliklcrin merbank müessesatının mamulatı satış-

Bugün manifaturn piyasanıızda mev- menfaatlerini kononayı istihdaf eden ları iktısat Vekaletince yerli mallar pa
cut mallarm esasmı eskiden ithal edil- mesaisinde menfaati muhtel olan kötü zarları vasıtasiyle teşkilat1andırı1makta
miş olup binncticc fiatleri yeni ithal niyet snhiplerinin mukn,·emeti ve mii- dır. Bu cihet müraknbemizi kolay-
edilecek manifatura füıtlerinden aşağı cadelesi ile karşılaşmaktadır. Bunlar laştıracaktır. 
bulunan mallar te:;kiJ etmektedir. tm-afından işae edifcn haberlerin arka- Milli korunma kanıınuna müsteniden 
Bunların :maliyet unsurlarında zaman sında bir fint tcsbiti işinden sarfı ruızar yapılmakta olan mürakabeden henüz 

ile bir değişiklik olmıyacağına göre, fi- et!!m·~~ g~~i maks~tları kolayca görmek teşkilata mailCıp geni~lik veribnemiş ol
atlerinin de zaman ile artmaması lhım mumb.·undıır. ~ ınakla beraber müsbet neticeler elde 
gelir. Binaenaleyh bu nevi ma11ar için Bunun içindir ki bu nevi haberler edilmektedir. Fiatlerin başı boş olmadı
azamt satış fialleri tesbit edilecektir. karşısında küçük bir takdir ve temyiz ğı kanaati piyasada yrlcşmiştir. Geçen 
Bundan böyle gelecek malların da tes- hatası matbuatımızı !int murakabe ko- sene Teşrinlerinde şahidi olduğumuz 
bit edilen kar yüzdeleri dahilinde taay- misyonlarının safından gayri meşru su- Mdiselerin bundan böyle tekerrür et
yün edecek fiatleri kontrol altında bu- rette kazanç temin etmek istiyenlerin miyeeeğine emin olııbiliriz. 

ln~iltere - Ja-
• uonya gergın-

liğinin sonu 
neye varacak? -·--.Japon hariciye nezare· 

tinin sözcüsü bu hususta 
sarih cevap vermiyor

-~-
Tokyo, 5 (A.A) - İngiliz makamla

n tarafından tevkil olunan Japon teba
ası hakkında sorulan bazı suallere ce
vap veren Japon hariciye nezareti na
mına söz söylemeğc salahiyettar bir zat 
ezcümle demiştir ki : 

- Şimdilik bu hususta hiç bir şey 
söyliyemem. Londra sefirimiıJe Lord 
füılifoks arasında cereyan eden mük5-
lemeler hakkında gelecek resmi raporu 
beklemekte ve bundan başka Japon se
faret ve konsolosluklarından yeni tevkif 
olunan Japonlar hakkında gönderilecek 
haberle.re intizar etmekteyiz. 

Ayni zata Japonyanın İngiltere ile 
olan münasebetlerini mii!?külle~tirme
mek maksadiyle bugünkü siyasetini mu
hafaza edip etmiyeceği sorulmuş, o da 
~u cevabı vermiştir : 

- Bugün kat'i olarak bir şey söyleye
mem. Bununfa beraber Japon siyaseti
nin İngiltere de dahil olmak şartile bti-
tün ecnebi memlc-ketlere karşı halen 
mevcut vaziyeti daha vahim safhaya 
sokmamak gayesini takip eylediğini söy
liyebi1irinı. --·--
AMERİKADA 
Gizli Alman faaliyeti 
Nevyork 5 (A.A) - Nevyorkta oto-

mobilJerin seyrüseferini tanzime me
mur komiser Mealey, Alman ticaret 
mü,şaviri Dr. Gerhard Alois Vestrickin 
faaliyeti hakkında tahkikat yapılmasını 
istemesinin muhtemel olduğunu bildir
m~tir. 

B. Mealey, yanlış ma!Omat vermek
ten suçlu olan Vestrickle bir görüşme 
yapmıştır. 

Ncvyork matubatı bir kaç günden
beri Vestriekin faaliyetiyle alakadar bu
lunmaktadır. Herald Tribüne gazetesine 
göre, Vestrick Amerika endüstrisine 
mensup şahsiyı;!tlerle sıkı münasebetler 
tesis eylemiştir. 

Afrikada lngiliz 
tayyarel~rinin 

kaz.andığı mu
vaffakıyet -·-Kahire 5 (A.A) - İngiliz hava km·-

vtlerinin tebliği: 
Düşman bombardıman tnyyareleri 

Marsamatruha hücum ederek bombalar 
atmışlarsa dn İngiliz hava kuvvetlerin-
ce hiç bir zayiat olmamıştır. Tayyarele
rimiz düşman kuvvetlerine karşı çıka-
rak bunları bombalarını denize atmağa 
icbar etmişlerdir. tki düşman tayyaresi 
o ikadar hasarn uğramıştır ki üslerine 
dönmüş olmalarına ihtimal verilmemek
tedir. İtalyan merkezi Afrikasında Da
gabur mıntakasında yerde görülen üç 
bombardıman tayyaresi 50 metre irti
faa inilerek bombardıman edilmiştir. 
Masauva benzin depolarına küçük 
bombardıman tayyareleri tarafından 
hücum edilmiştir. Bütün bombalar inti
hap edilen hedefe düşmUş ve bir binaya 
da isabet vaki olmuştur. 
D~mnn tııyyareleri mukabil hücuma 

kalkmışlar ve hava topları da şiddetli 
ateş açmışlarsa da bütün tayyarelerimiz 
salimen avdet etmiştir. 

Masuava limanı üzerine bir hücum 
yapılmıştır. Küçük irtifadan yapı1an bu 
hUcum esnasında denizaltı gemileri ara
sında bombaların infilak ettiği görülmüş 
ve bir harp gemisine tam bir isabet 
kaydedilmiştir, 

İngiliz Somalisinde üç bombardıman 
tayyaresi bir gemimize hücum etmiştir. 
Tayyarelerimiz mukabil hücwna kalk
mışlar ve bir düşman tayyresini o ka· 
dar hasara uğratmışlardır ki avdct ede
bildiği zannedilmemcktedir. 

--*--
lngiliz.tayyare-

lerinin yeni 
hücumu 

LONDRA, 5 (A.A) - Hava neznrcti
nin jstihbarat servisi İngiliz tayyareleri 
tarafından diin gece Almanyada petrol 
tesisatına yapılan lıticuınlar hakkında 
tafsilat vermektcdır. 

Bu baskınlar cı-,nasında en mühim 
sun'i benzin ıneı kezlerinden bir kaçı 
bombardıman edilmiştir. Monheimde bir 
sanayi müessesesinde yangın (ıkarıl-

lngilterede 
halk hiç bir 
fedakarlıktan 

çekinmiyor --·--Se~~t.!r hastane ihtiyacı 
temin edildi, şimdi fJq"' 
ha ardı lar ~apıl calı 

Londra 5 (A.A) - Belediye reisi 
ile harp gayretlerine :iştirak teşkilatı ıc
ra komitesi reisi Mnreşal Chetvote ta
rafından imzn edilmiş olan bir beyan
namede geçen martta Kızılhaç ve Sen
jan cemiyetleri tarafından, teberrü 
edenlerin isimlerini taşıyacak olan sey
ynr hastahaneler satın alınması için 500 
zer f ngiliz liralık mebluğlar temini ~a
yesini istihdaf eden davete ice.bet eden
]erin şayanı dikkat bir mikdara baliğ ol
duğunu bildirmektedir. 

Bugün Birleşik Amerika dcvletlerile 
Kanadnnın vı• diğer deniz aşın memle
ketlerin göndermiş oldukları hastahane 
otomobilleri de hesaba katılacak olursa 
lüzumlu addedilen seyyar hastahane 
miktarının şimdiden elde edilmiş oldu
ğu söylenebilir. 

Beyannamede şimdi Kızılhaçın diğer 
işleri için mühim mebaliğe ihtiyaç ol
duğu ve bilhassa yeni hastahaneler in
ı:a etmek ve fazlalaşmış bulunan düş
man elindeki esirlere yardım etmek ica
bettiği bildirilmektedir. 

Beyannameyi imza edenin halkın 
bu müesseseye yeni ve kayıtsız bir yar
dımda daha bulunacağını ümit ettikle
rini söylemekte ve seyyar hastahane he
sabının 1 O Ağustostn kapanacağını ila
ve ederek vaz.ifelerini bu güne kadar 
muvaffakıyetle başarmış olanların umu
mi ihtiyaçların temini için vaki olacak 
yeni teberrüleri de ayni gayretle toplı
yacaklanndan emin bulunduklarını ila
ve etmektedir. 

mıştır. 

Tayyarecilerin ifadesine göre, benı.in 
dcpolarıııa yapılan ilk hücumdan beri 
AlmanJnr kara müdafaalarını takviyeye 
mecbur kalmışlardır. 

Ayni ~ece İngili::. tayyareleri Kiel rıh
tnnlarında deniz. tesisatını da ateşe ver
mişlerdir. 

Abbcville yakınmda bir kamyon kafi
lesi 20 metre alçaktan kur~una tutul
muştur. 

Cebelüttank -·--M. verciler buraya hil• 
cum edecekler mi? 

E erlerse zanırlar 
mı? Kaza rlarsa 

ne olur? .. 
-e-

Aimanyanın ingütereye ke11di adala· 
nnda taarruz etmekten vaz geçtiği, çün· 
kü böyle bir teıebbüste bütün kazanç· 
lannın mahvolması tehlikesini gördüğÜ 
söylen· yor. Hadiselerin gidİ}İ de bunu 
göstermektedir. O halde ne olacak? 

Almanlar ıimdiye kadtır ki muvaffa· 
kıyetlerinin semeresini elde etmek için 
lngiltereyi bertaraf etmeğe mecburdur• 
lar. Aksi takdirde bütün emekleri ve 
fedakarlıklan boıa gitmeğe mahkıinı· 
dur. 

Reddi imkansız olan bu mülibazayll 
fÖyle cevap verenler var: 

Almanya ve Italya, ispanyanın da it· 
tirakile Cebelüttanka hücum edecek• 
ler! 

Cebelüttankın zaptı mümkün mü· 
dür? Buna «evet» demek güçtür. 

Faknt İngiltere farzı muhal olarak 
Cebelüttankı kaybetse, harbı da kay· 
betrn~ olur mu? Ve harp biter mi 1 Bıı 
suallere tereddütsüz ccbayır» demek 
mümkündür. 

Maamafih biz, bu bahsin münakaşa• 
sını salahiyetıarlara bırakmak istiyo· 
ruz. Maksadımız. Cebelüttank ve Sep· 
le boğazı hakkında karilerimize baıı 
mahimat vermektir. 

Frenklerin Cibraltar bizim de Cebe• 
lüttank dediğimiz Septe boğazı malôıtı 
olduğu üzere Akdenizle Atlas denizini 
vasleden boğazdır. Bu itibarla boğazın 
her iki tarafı gelip çıkan gemileri kon: 
trol bakımından askeri bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Eskiler buraya Herkül Sütunları der· 
!erdi. Araplar da Bahrüuokak tabir 
eclcrlerdi. 

Septe boğazının en dar yeri 1 3 kilo: 
metredir. Bu noktada denizin derinliğı 
300 m~tredir. Fakat biraz daha şarkın· 
da 900 metre derindir. Sular, Akdeniz· 
den Okyanusa doğru lıkar. Geçidin iki 
kenarı kayalıktır. Manzarası bizim Bo· 
ğaziçindeki gibi latif değil, bilakis fev· 
kalade heybetlidir. 

Boğaza cSepte> denmesinin scbeb! 
Cebeliıttarıkın kar ısında, Afrikadtıki 
Septe şehridir. Frenklerin Ceuta dedik· 
!eri bu şehir yedi kapı üzerine kurulmuş 
olduğu için, «yedi kardeş> manasiyle 
ıı:Septem F rateru diye isimlendirilmiş• 
tir. Zamanın geçmesiyle bu isim kısal• 
tılmış, Septe olmuştur. 

Septe boğazının milattan evvelki za• 
manlara kadar dayanan tarihi ve siya· 
si bir mazisi vardır. Boğazın şimal sn• 
hilinde sırn ile lperler, Kartacalılar, Ro· 
mnJılar, Vandallar, Gotlar, lslamlar, 
Portekizliler, İspanyollar oturmuşlardır· 

ispaııyollar burada müstahkem bir 
mevki tesis etmişlerdir. 1 704 de lspan• 
ya veraseti harbinde Amiral Ruk tara· 
fından yapılan bir baskınla lngilizlerin 
eline geçmiş ve bir daha lspanyollar 
burasını alamamışlardır. Asıl Cebelütta· 
nkın irtifaı 425 metredir. o~nize doğ• 
ru olan uzunJuğu ise 4 kiJometredir. 
Adanın denizde genişliği 1200 metre· 
dir. 

En nihayet noktasındaki burnun adı• 
na «Avrupa burnu~ te~miye olunur. tn: 
gıliz.ler burada clünyanın en kuvvetli 
müstahkem mevkii sayılan toprak altı 
istihkamları yap.nışlardır. Bu kayalılc 
arazide kaynaklar bulunmadığından sıı 
ihtiyacı gayet muazzam sarnıçlarla te
min edilmektedir. 

---.ı:;..---

Hon gkong ve Rangon .. 
da yeniden tevkif 

edilen Japonlar 
Hongkong 5 (A.A) - Hongkong p<>' 

lisi Cumartesi giinü Yamaguşi isminde
ki japonyalıyı tevkif etmiştir. YamuguŞi 
evvelce Fucende tesis edilen ,.e ahire'Jl 
Jlongkongta yt'rleşen kendi adındaki 
kumpanyanın ~ahibidir. 

Şanghay 5 (A.A) - Domei ajansına 
göre, Rangoonda üç japon iş adamı te\I'• 
kif edilmiştir. 

::2ııııııııııs:ı~ - ~11111111111111:: -Cihan Hatun niz oraya beni saldırabilirsiniz. 
Afşin, Aydoğdunun hayattan yeis ge

timıiş olduğu hakkındaki zannı bir emri 
muhakkak gördü. İtlaf için bir tuzak 
şeklini buluncaya kadar bahsi değiştir
mek istiyerek dedi ki: 

mandanların mevkilerini, tabiye usulü
müzü, hendekleri, istihkamatı, pusuları 
göstereyim. 

dılar. Aydoğdu kendi çadırına gitti. 
Verdan kendisini bekliyordu. Başbaşa 
kaldıkları zaman Aydoğdu (Afşin) in 
kC'ndisine söylediği şeyleri naklettikten 
sonra dedi ki: 

ğilim. Bu memuriyette size arkadaş ol• 
maklığım hayatta da, mematta da bera· 
her hulurunnk içindir. ----- -------- ----I efrika: 91 Curci Zevdan YAZAN: ----- ------------------------------------ile katli lüzumuna dair olan mlihim söz

lerini derhatır ettı. Bunu pek muvafık 
buluyordu. Bir hilt He onu öldürmek 
jşin en esaslı mn.1ıini ortadan kaldırdı. 
Bu ise gi.ic bir şey değildi. 

Afşin. bu gibi <lüşüncclerle bir kaç 
giin geçirdi. Niha.\ et Sahip maiyeti as
kerle muvasalat ederek ertesi gün Afş:i
ni ziyaret ı tt1. Af ·Jı~ onu hüsnü istikbal 
ederek devletin nmret ve müzafferiyeti 
uğrunda vukubulcın nccdet ve müzahe
retine teşekküı eyJcdi. Aydoğdunun yü
ziinde yeis ve mahzuniyet asarı görülü
l'Ordu. Filhakika Aydoğdu Cihan hak
kında ümitbahş haberler alamadığı gün
denberi yeis netice:ıi olarak yüzünde bir 
tebeddül hasıl olmuştu. Hissiyatını ne 
kadar ketmetse gbzJeı:i, çehresi hüzün 
saçıyordu. Afşin (Aydoğdu) nun bu ha
lıne dikkat etti. -Fukat bilrnemeilikten 
""idi. Aydoğdunun şec-aaı ve besaletın-

ıneğe başlndı. (Aydoğdu): 
- Eğer bu din \'t. devlete hizmet ic:;in 

çalışırsak bir bor~, bir vazife ödemek
ten başka bir şey ) apmış olmayız, dedi. 

- Pek doğru söyliyorsumız. Vücudu
nuza son derece muhtaç olduğumuz bir 
zamanda geldiniz. Mühim işler gördür
mek için kuınandmılnrımın arasında si
z.in gibi şayam itimat kimse yoktur. Şe
caatinizi, ikdam ve besaletiniı.i kendim 
bizzat tecrübe ettim. 

- Muharebenin uzamasını, fethin he
nüz müyesser olamamasını hoş görmi
yorum. Fakat hasmın istihkfunatını, ara
z.inin bu derece hu.<>usiyet menaatini gö
rünce harikalar vücuda getirdiğinizi 
anladım. Benim geJmekliğimin harbın 
mecrasına hiç bir tesiri olamıyacağmı 
bilirim. Fakat boş durmaktan canım sı
kılmıştı. Harpten hcnım de nasibim ol
s ı dedım. En tehlıkeli mevkilere atil-

- Te~ekkür ederim, Sahip! Sohbeti
niz var olsun. Muharebeyi tacil etmeğe 
liizum görmiyorum. Yolculuk yorgun
luğunuzu giderinceye kadar bekliycbi
liriz. Samra halkı hakkında bana malu
mat wriniı. Emirilmtiminin efendimiz 
nasıldır? 

- Her kes bu Babek ailesinden ötürü 
meraktadır. Muharebede gösterdiğiniz 
azim ve sebat takdir olunuyor. Halife 
hazretlerini, muharebenin bir an evvel 
bitmesi taraftarı gördüğüm için hayatı
nu tehlikeye atarnk muharebenin tfıci
line vesile olmak fikriyle buraya gel
dim. Onun için ya, seri bir muzafferiyet
le (Samra) ya dönmek, yahut şehit ol
mnk istiyorum. 
Aydoğdu bu sözleri söylerken gözleri 

o kadar şiddetli parladı ki Afşin onda 
büyilk manalar okuın\Jştu: 

- Yarın bu hususu müzakere ederiz. 

Afşin bunu söyledikten sonra ayağa 
kalktı. Atların hazırlanmasını emretti. 
Aydoğdu dahi ayağa kalkarak: 
- Buraya vasıl olduğum zamnn bu 

mevkilerin baz.ılrını tetkik ettim. Tabi
ycnin pek büyiik bir maharetle viicuda 
geldiğini kemali hayretle gördüm. 

lkL'ii de usnklar arasında yürtidüler. 
Atlara bindiler. O giin akc;ama kadar 
orduyu ve istihkfünntı teftiş ile vakıt 
geçirdiler. 
Aydoğdu Babek'e karşı büyük biı 

ordu tahşit edilmiş, mükemmel bir tabi
ye ile mükemmel istihkamnt vücuda ge
ürilmiış olduğunu gördü. (Afşin) in 
kendisini ordugahın her tarafını gezdir
diğinden memnun oldu. 

- Bu gibi mükemmel bir ordu. bu 
şehrin {ethi için cok beklememelidir. 
Böyle büylik ve ezici bir kuvvetin taz
yikine. karılı bu şehir ınukayemei ede
mez. 

- Umumi hiicumun tehirine bais olan 
esbabı yarın size nakledeceğim. 

- Afşin htic:umu tfıcil edeceğini bana 
vadetti. En tehlikeli teşebbüsata beni 
memur etmesini kendisinden musırran 
talep ettim. Muh.ıreıbeden sağ dönmez 
isem 1.avallı valideme bakmağa ~eni 
şimdidl'n memur ediyorum. 
Aydoğdu bu sözleıi söylerken sesi kı

sılıyordu. Bu kısıltıyı göstermemek için 
esnemeğe çalıstı. Sonrn tekrar söze baş
lıyarak dedi ki: 

- Validemin kalbini, benim için ne 
kadar zahmet çektiğini sen de biJirsin. 
Sen ona benden sonra benim yerimde 
oğul o1mağa çalışacaksın. (Yakute) yi 
de nişanlısının avdetine kadar muhafa
zaya gayret edeceksin. Nişanlısını tanır
sın zannederim. (Cihan) a gelince o ha
la kaydı hayatta ise, vefatımdan sonra 
onu görlirsen kendisini ne kadar sevdi
ğimi ona söylersin. 

Verdan Aydoğdunun sözünü keserek: 
Bana vasiyetlerde bulunmayınız. 

- Fakat ben şehadete nail olmak içİJl 
hayatımı whlikeye atıyorsam ademdell 
daha elim bir varlığı imha etmek fik• 
riyle atıyorum. Seni bu derece yeise 
düsiirecek sebep yoktur. • 

Verdan içini çekerek yere baktığJ 
halde gözlerinden iki damla yaş akı~tı; 
Snnki bu zfifından utanır gibi gözlerıpl 
kaldırdı: 

- Meyusiyetim pek büyüktür. orıtı 
bilseniz önünüzde gitmekliğimi arıtı 
ederdiniz. Sağ kalırsam size söyleriıll· 
Her nereye gider iseniz yanyana bern· 
her gitme.kliğime, uğrıyaca~ınız her hn· 
le benim de beraber uğramaklıi'.,'ltnı' 
miisaade etmenizi rica ederim. 
Aydoğdu Verdanın mertliğini şayaıı' 

takdir görüyor, onun büyük bir derde 
uğramış olmasını garip bulmıyordtı· 
ÇilnkU bir şeyden dolayı meyus b~t' 
halde bulunduğunu evvelce hissetınil 
idi. Maamalih kendi kendine söyleyirıc~ 
ye kadnr bu hususta xendisinden izaha 
almak istemedi: 


