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Habeşistanda bir çok ..._ ___ ......ılL.•-~~iiiiillıl.-.--.....c;~i;iii 
askeri bedeller inglllz R01tM1t1!1G""' taksiminden ıont'a veni t·aziyetini gösteren harita 

bomba yaemaruna bom., 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tutuıdu... R d 
Londra, 12 (A.A) - Royterin diplo- omanya 80 

;.~: ;:::.~r~E':·:.~ bard!m~!1 tay- BiR ÇOl llGILIZLER 
~~~d:rk':l':;:~: ~o::nhalk:'m"t:: are~ ~~kreşte ISTllBULA GELiYORLAR 
kin için İngilterede vaziyetin Almanya- K 1 .. " d d 
~~r1:;.a berbat olduğunu ileri sürmek- ra saragı onun e e AMERiKA TABAASINA RO· 
te!t7:b~;t~kt:~fı~ v~Z:~SS:=k:: Alman taggarecileri MANYADA FENA MUAMELE 

ne ve IJüyülı Şeflerine 
gli venerelı hadiseleri 
IJfiıyülı IJir itimadı nef sle 
ıa-:io etmelıtedir •• -·-.._F.VK~"T BiLGİN 

--- sini iyi karşılama havası vardır. . d YAPILMll ACAK 
MERSEY KIYILARINA TYA. Stokholm, Zürih, Vişi ve Madritten Jn. go" ru" n u" Rufnı!n bnflıakil muavını ve Demi, 

' giltereye atfedilen bazı sulh şayiaları Berlin 12 (A.A) - D.N.B. ajansı ıu mu~fular şefi Hom Sima 
MiS MANSABINA Dl gelmektedir. .. • • haberi vermektedir: Bükrefte aiyad ----------

Royterin diplomatik muhabiri, muı- Köstencede Jtal yan mahfillerden aıınan mallimata gare tn-
mtıer, lngilterc harbini kazanamadı. BOMBALAR ATILDI tefikler arasında bu yolda bir temayül giltere bUyUk elçisi Sir Reg:lnald Hor ·- ·-·-·-~ - -·- - -·- -1-·-·· 

BULGAR HEYETi Harp ( 'Ok llZUn sürecektir. --·- mevcut olmadığını biJhassa kaydetmek- muallim Vf! teknİIİ• elçilik işlerini bir masJahatgilzara bıra-
Fakat ·ne Alman~·ada, ne de italyada tedir. brak: Bilkreşten lıarekete hıwrlamnak-

efkin umumiye harbin senelerce sür- Sekiz Alman taggarııi Kahire, l2 (A.A) - İngiliz hava kuv- yenleri beklen- tadır. Elçiliğin diğer erkAnı ile bir kılım 
meai ihtimaline karşı hazırlanmış de- ' 'etleri kumandanlığının tebliği : gazeteciler ve diğer hıgillz tebaalan da 
ğilcllr. İnKilterenin bir kaç haftadan faz- , du" ıoru" lmu .. t'tBr Evvelki ~ece İngiliz hava kuvvetleri mekt'!dir harekete hazırlanmaktadır. Sefirin 'bq-

Sofya 12 (A.A) - Almt.ın a;a"'1 
bildiriyor: 

Bir Bulgat' ekonomik he1Jetf bu
gün Alma.n11aya gidecektir. 

la mukavemet edemiyeceğini zanneden- 9 \t Bingazideki askeri hedeflere hücumlar- -~- .ekil general Antonesko ile IOZ1 görOf. 
ler timdi hayretle görüyorlar ki mih,·e- da bulunmuşlardır. Limanda bulunan smda a I mest hiç bir netice vermemi§tlr. Pazartesi aünü gÖTÜ.ff'&elet'e bq

lmıaca.1cttr. Görüpıel~ 1941 ane
aine kadaT otan mübadeleleri teahlt 
edecektir. 

rin azametli harp makinesi İngiliz ada- 8 - depolarda büyük bir yangın çıkmıştır. Tuna delta nw•aa Btıkreş 12 (A.A) - ltoyter blldtrl-
larma karşı aczini tizliyemh C('('~ hale Ma•e uzun menZllU Yangın, tayyarelt!rin dönüşlerinde el- askerleri ve vaparlara yor: 
düşm~ür. toplar arasında atet li kilometre mesafeden vazih bir suret- t)NC() ABll 

Bu milşahede, mıh' er memleketlerin· _ SONU 4 CNCC s.AHtFEDE _ 8öze çarpıyor - SONU 4 S'.BDE - ··-·-·-·- ---------·-· 
de ~fürlHe ~ı itima~ ~r~bil~ tea~ ~~ ınttııttnıumınııttttımıııııınıııııınııımııııunn ~ U (A.A) -~ter ~~ ~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~ 

~~,:;1::u 01::t::~,~=~~ er!~~~e~r~~~:e~C;Cln ~b~;i~a ve dahili Botnl körfezi için ~~r!~~:~m~e:!~~~=a:5!.:.: TllES llZETESllE BiRE r 
mak kabil o1dulu düşüncesi derhal or- Düşman hava filoları dün bir c;ok de- resı dun akşama dogru grup halmde, 
Caya atılmıştır. fa Kent Kontluğu sahillerini geçmi§ler· alçaktan uçarak Bükr~ üzerbıden geç-

Ahnan ve ttal~an gazet~ler~ önümüz- dir .. Bu ':'yyarekrin eks~riaini avcılar f•nJer Sovyet- mişlerdir. Tayyarelerden bir kumıınm 
deki kış mevsimmde harbm sıklet mer· t~kıl ediyordu. 1 üzerinde Alman, diğer kısmının Uzerin-
kezi Afrikaya nakledileceğini gizlemi- Kent Spsseks Kontluklarında ve b• nJ de de Rumen işaretleri görUnmekte idi. 
yorlar. Mevsuk Dl'naklardan sıkan ha- Taymis mansabı ch·arında ~!r çok yer- lerle Jr a acma Tayyareler tehir üzerinden hir kaç de-
berlere göre MISll'a ~ mutasav\·er lcre bombalar atılmıştır. ölu ve yaralı Y fa geçerek halkın dikkatini iizerlerine 
harekatın idaresini Alman kumanda he- mikdarı yüksek değildir. • ttiJ çekmişlerdir. Bunların arasında pike 
yetinin en mümtaz siması sayılan gene- Ederde, dükkanlarda bazı hasar ol- Jmza e er bombardıman tayyareleri göriililyordu. 
nl Keitel denıhte edecekmiş.. ~zı Al· muştur. Düşman tayyareleri C?orsel M k 12 (AA) _ Botn' k"rfezi Diplomatik mehafılde zannedlldiğine 
Jnan cilzütamlan tayyarelerle Libyaya Konıluğunu geçmitlerse de fazla ılerle- hakkınos d:~· So t. _ F' land' 1 0 

1___ aöre, bu bava .........ıdi, İngilizleri korkut-
• .a..-..1:1-:.. . 1 d ' vye ın ıya anuııq mak.. • N l!§ilh~ i 1 __.. -.lıt-ı._ 

sevalC'U..l.o.uuq.. yememış er ır. d" Moskovada So etler Halit içuı, azı am ye tcı .ıp ıı:uuuur 
Resmi tehtiilerdc şimdiye kadar Mı- Dün bef düıman tayyaresi düşürül- kması. uln lis' . . vyba M 1 tofla tir. Tayyarelerin arasında Ahnanyadan 

ud tlannd Alman ask ı · in .. .. B · d k b l omıser er mec ı reısı y o o Al ınr ~ • .1:..~ ti h'ld~ 'im . . ;r :r muştur. eş avcı tatyarenuz e ay o - Finlandiya elçisi bay Pac;ekevi arasında yeni gelen tayyarelelr ~endmevcu.~~,_ • 
JneVoı;anu3e ı m emış ıse e - muştur. . edilrn' f Metind b anlaşma man askeri tayyare erı en murelUlep 
hk devresinde bu dheCin gizli tutulması Londra, 12 (AA) - Dün akoam ik~za ml k ışt' ır. . tl e. ~ k _____ ı! bir grup bir Alman uked nakliye tay-

.. k" d'i M d . . . .k. L d ı me e e ın enınıye ermı OruimlA ı danla d mum un ı r. anı enızının ı ı tarann a uzun men- Baltık d .. d ı..~--· 'dam tmek yaresiyle beraber, hava mey nn an 
·ıı· ı d · d'I · ve cnwn e .,....'-l' ı e e zı ı top ar arasın a ateş teatı e ı mı~- d illh gösterilmektedir birine muvasalat etmi§tir 

İtal;)anlar l\lısıra karı:ı taarruz başla· tir. ~fsun a; .:ı c~ t k.. gir. Romanya b8§V~kili ~ral .Antonea-
dıiı zaman J>oiu Akdenizde knv'\'etli iNCiUZ TEBLICI . ~a er merıye mev ııne • konun beyanatına nazaran Rumen or-
istinat noktalanna sahip olmak emeliyle Londra, 12 (AA) - lngiliz bava miştirM • ddak etl .. k dar dusunun talim ve terbiye 

1fırkaları e'l'• 
S • hik" ı ~ ı ı dır d h'I" · 1 · bl'"' usa sur er on gune a 
b nrryh eyes1 V!~ h~'mk.~a t~~. ış~ışdar 1 •• ve a ı ı lr.emnıdyet nezaret en te ~~~~ Helsinkide teati edilecektir. kA.nını yerle§tirmek fçhı hazırlıklar ya-
.-.u usu a ışı u ume ı uzerın e az. Dün a ıam an gece yansına .uwar Anl b' . . dd . 'b' pılınaktadır DUn öğleden -- kralın 

:ı.ı-"' -··ı-.. Faka v· · h"kü aşmanın ırıncı ma esı mucı ın- • ...,&&& .. 
Y~. Y•'"""~tı~. . t ne ~ı nmaku • - SONU 4 UNC'O SAHiFEDE - ce Finlandiya Aland adalarını tahkim sarayının iinUndeki meydanda bir kaç 
bletınm kapalı go:ıfo mıhvere l ara tm x.: div d l ti · ask rl Alınan tayy ........ ı..ı ~rillın~'~'· · · ... ti d eraı e eme.,. ve ger ev e erın e ......... QI av ·~~-. 
~m yaptııı pyre er, ne e gen '-·---·-·- - - - ak l v• taah- Galaç'tan bl1dfri1dlğlne göre 'l\ına 
Mittelhav-ıerin tazyikleri Surh·edeki 1 R m sat arının emrıne vermemegı • 
D.____ ba 1 •. · ı· 1 hd 1 ~ omanya hüt etmektedir Aland adaları bölgesin- nehrinJn deltumda fbnd1 2000 munta-.. naru;u: su y arını ngı ı:ı e ar ıgın· . : . ~ rin 80 """'TcC - • .......__B 
tlan feragate ikna edememiştir. Bu se· -le ne Finlandiya, ne diger d~vleUe . - NU 4 un DllDll"llıU -

laeple Suriyedeki Fıansaz~oriteleri ital- J • • • d .aske!i maksatlarla kullan.abü~kl~ 
yan müddeiyatını binde nısaret edeme- e ÇJSlDJD ve aJ t~t. ya.pılmıy~cak, asken havaUslen , ,.._...__...-.-. ___ ..._. _____ ~ 
nıi lercli tesıs edilmiyecekür ve mevcut top mev- \ ıımn11111111111111ııııııııııııııııııııııııııttmı111 

fu.ıy~ar Suri}cdeki Fransız ordu· Ankara 12 (A.A) - Batve- ziler~ y~ılacaktır. .. . 
•una ait silihlann on iki adalara nakli- kil doktor Refik Saydam bugün İkincı madd~ ~~~d ad~lan bölg~- 50Jf DAKiKA 
ıü bütiin hava iislerinin kendilerine tes- 1- den ne kasdedildigını tasrıh etmektedir. 
~ini, Suri:rede siyah gömlekli lejyon- saat 11 de Romanya büyük e . o.~cil madde muclblnt;e Sovyetler •••••••••••• 

Barut hçısmı 
ateşliyorlar -·-Balkanları aa/rerf İf· 

gal altına almak 
iıti yorlarmıf •. 

• 
FAKAT AVRUPA TÜRKIYESI, 
BOCAZLAR. ANADOLU. SURI· 

YE VE FILISTINDEKI IUV· 
VETLER UNUTULDU MU? -·-

Japonya 
~·-

Çin harbını bitirme
den Amerika ile 

harbedemez! -·-ÇIN. BIRMANYA YOLUNDAN 
iSTiFADEYE BIŞLADI --·-Vaşinıton, 12 (A.A) - B. Rmvelt 

Uzak Şarkta uzun bir seyahatten avdet 
eden Pan Amerikan Alr Force idare 
heyeti reisiyle BolJanda Bindistam hak· 
kmU Vltmi Ue bir ıörüşnıe yapmlftır .. 
Vitmi Beyaz saraydan çıkarken psete
dlere beyanatında, Hollanda Bindista
nmda pzmiş olduiu bütün yedenle 
her kesin Japon tehlikesini takdir etti· 
ğini söylemiştir . 

5oyYetler ve BoiaZJarm Amerika Uzak Şarktaki Japan .,.... 

vaziyetine bir bala$.. ~ bucüukü vaziyetini ..... 

Londra 12 (A.A) - Brenner mUIAb- Japonlarm 
0

Çinlilerle harp halh•ı :.... 
tmm muhtemel neticelen zaviyesinden Junurken birleşik Amerika ile bir ı.u. 
miiş8hede edilen Balkan vaziyeti tnal- be ıirmek istemiyl-ceti tabiidir. ilkte
llzlerin dikkatini celbetmektedir. Bitle- ahlirii Binnanya yolunun açıhmm .... 
rin MussoUnlye boğazlar, orta .Asya ve Amerikan. İngiliz 1esaniitlü dev.n ... 
Süveyşi vurmak için Balkanlan askert yor .. 
işgal altına almak niyetini blldlrdlğhıe Ananevi siyasetlerine sadık kalan bir
dair Berlindekl bitaraf kaynaklardan leşik Amerika evvelden bn taahhtltlere 
Londraya gelen raporlar, cTaymis> ga- ıirişmenıiştir. Fakat Amerikanm aWala 
1etesi diplomatik muhabirlnbı fU tefsiri vaziyet malbı olduiundan zaten 1ta b-

lar teşkiline miimanaat edibnemesini is- ~i !-1 ~~o'.yu ka~ul et- bırli~ Aland adalarında bır konsolos
tiyorlardı. Bu talepler kabul edilseydi mqtir. Buyiik elçı bafvekile ar- luk ıhdas edecek ve bu konsolosluğun 
Sariye bir itahan kolonisi olacaktı. zı veda eylemittir. vazifesi, m~~t işlerden başka, bu anlaş-

Vişi hiikümetinin tarzı hareketi hiitün - - - ·-- ·-"- - - -·-·-• manın tatbikini kontrol etmek olacaktır. 

ile birlikte neşredllme.ktedlr: bil taahhütlere de lftmm yoktur. 

Bulgan•standa cBu tarzdaki askert sırlar umumiyet-
le kolayca keşfedilemez. Bu gibi haber- Londra, 1% ( A.A) - Çinden bildirill-

AlmaD kıt'BSJ lerin sızmasını, başka pll.'lları gizlemek yor : Binnanya yolu •n Uç ayda tamir 
için bizzat Almanlann tertip etmesi ve edilmiş, tüneller takviye edilmiştir. Fu-Arap efkarı wnıımiyesinde büyük bir 

heyttan U}'andırmaktan hali kalmamıs· 
br. Arap vatanpen erleri pek haklı ola
l'ak Fransanın kendi malı olmı:raıı bir 
memleket hakkındn hiç bir karar ittilıa
Urıa salfıhh ettar olmadığını söylemek· 

v 11 ft. • •• h • hl• v • ' e ., - SONU 4 'ÜNl'O SAetF'EDE - la kamyon bulunursa günde 308 tonlulr 1 ay e tın mu ım t e ıgı mcvcu! ~eğil mı 0 UllHllllllllllllHllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllll naklôyotm Y•P'hnas• bekJeıür. 

tcdirlcr. 
x.x ALMAN AJANSININ 

Sayım ve kontrol memurlar~nı BiR TEKZiBi İtall anlar ~arki Akdenizde bir istinat 
noktası aramakl.ı ayni zamanda Irak \'e 
}'iJistindeki petrv( kuyularım tehdit 
«'dc('ek me\ kic gl'lmeği de isti~ orlardı .. 
Surh c umumi efkarının muhalefeti, 
Fra~sız su hal ]arından çoğunun İngilte
reyc ihanet mahb etinde bir hareketi 
rcJdctmclcri Suriyedcki İlab an hazır
lığını simdilik suyu dü iirmii t i.ir. 

Salı l(ÜnÜ saat 14,30 da 
stadyuma davet 
~---~x4x:~~~~~~ 

Umumi niif us aayımı, sayım, kontrol ve yedek memurlan için vilayetin teb
liği: 

ıu ı L"b d t h l'd ' k b'l 1 - 20 Birincit-•rin 1940 Pazar günü yapılacak olan umumi nüfus sayımında 
aaısırm 'Hl nız ı \ a an c < ı ı a ı ~ l ·ı b' fı 

tnidir? ~ · kendilerine vazife verilen sayım, kontrol ve yedek memur an. ı. e. ~at tara m-
Fikr. · •t'h · l"h. tta h dan bir gÖrÜ•me yapılacak sayım ve kontrol memurlan bınbırlenyle tanı§h-

ımızce " ı vt·rın sa a ı~ e r şa • y • 

siyetleri bile bu ihtimali zaif gördükle- rılacaktır. . . . .. " . .. 
tinden biri CebeliJttankı. diğeri Bal- 2 - lzmir belediye hududu dahılındelu v~ m~rkeze .. baglı koylerdekı biltu~ 
kanları istihdaf rden daha iki tazyik sayım. kontrol ve yedek memurlannın hangı daıre, muesaese ~e meslekte olur 
--.L-· t d.. .. .. ı dır' is- laraa ol.unlar 1 S Birinc:.it-rin 940 Sah g(inü saat 1.f. 30 (On Dort Otuz) da Al-
-...-ı yara mayı uşunmuş er .• ~ 1 ı d'l · 
llllnya henüz mih,·er yanında harbe sancak Stadyomunda her halde hazır bu unma annı ı enm. 
•b'--ıı:. :•·-- ed'lm · t' 1 IZMtR V ALISt - ..... a aaua ı emış ır. F. 11JKSAL 

- SONU Z lari SAYFADA - • 

Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 

Bulgaristanda sanki Abnan kıtalan 
bulunduğu hakkında basın haberleri ve 
şayialan telczip edilmektedir. Berlin si
yasi mahfilleri şu ciheti tebarüz cttir
meldedir ki, halen Avnıpanın cenubu 
şarki memleketleri yeniden İngiliz pro
pagandasına bir merkez teşkil etmiştir 
ve bu propapndamn Mdef:i endişe ya· 
ratmak, cenubu şarki milletledmiD aulh 
i(indeki mesaisine engel olmak ve Av
rupanm bu mıntakasmda bazı memJe.. 
ketlerde halen vnlma gelmekte ollın 
•alkonnaya miai teşkil eylemektir. 

:eL~~·&.ii!.S Vcü:z:lü paktın itnza ... ı.ın bir intiba 
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' 
Hanıazan M iisa ha heleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Palavra davuluna bir 
yumruk aşkedilince 

·- - .. 

neler meydana çıktı? 
YAZAN: Salahettin KANT AR 

9 -
a.~ıa :ttara dautliydim. Tasavvur tiınizin en seçme, en zaril palavracıları 

edJlatıı ki Selçuk lunire yetmiş yedi ki-ı Selçukta randevü vermLılerdir. Ve sivri 
metredl.r. Trenle gidilecek. Hem mas- sineklerinin bolluğundan olacak ki dil
raf bem yorgunluk. Fakat ihvan hatın leri de onların iğneleri gibi nişterlidir. 
kınlır mı? ı İnsanı sokar, kaşındırır, fakat sonunda 

Utar davetlerini memnuniyetle kabul 1 tatlı tatlı güldürür! 
9de~k gıttim. Gittiğime ne iyi etmi
flm. Oyle bir Ramazan filemi geçirdim 
n tiyle bir şahane iftar sofrasına buyur 
edildim ki denizler mürekkep, gemi di
r.kJeri kalem, sahrayi kebir kağıt olsa 
tarifini yaunağa kıfayet etmez. 

Selı;uk ne şirin, ne münbit, ne istik
bali parlak bir yerdir. Fazla olarak yüz
wle asU"lık tarihin şanlı bekayasmı, en 
ıınUhlm arkeoloji eserlerini sinesinde 
lıoplam~r. 

Av hayvanları ve Bülbül dağının kap
tanları ile de meşhurdur. 

Ağzında bakla ıslatabilmek adeti ol
mıyan bu ihvandan biri daha Selçuğa 
varır varmaz kulağıma eğilerek: 

- Sana bir palavra davulu hazırladı
lar. lftarda şerefine çaldırıp mükemmel 
bir sürpriz yapacaklar. Bilmemezliğe 
gel, 

Dedi. Sabırsızlıkla bekledim. 
Nihayet bütün ihvanın iştirakiyle bay 

Şemsinin evinde hazırlanan iftar sofra
sına oturuldu. 
İhvandan ~ sahibi bay Şemsi, muh

tar bay Hasan, Selcuk palavra kulübü 
reisi bay Mehmet Tireli, meşhur bay 
Altındiş Mehmet Karakoç, bay Nadir 
Kral ve daha diğer ihvan, sofrada yirmi 
ki5i idik. 

logiliz. -·-
·ı icaret birliginin Tür

k iye mümeıısili 
lzmirde -·-lngifo: ticaret birliğinin Türkiye mü-

messili Mr. Grabbe İzmİTe gelmiştir. 
Bu zat birliğin mübayaat işleri ve yeni 
iş imkanlariyle meşgul olmaktadır. 

Bununla beraber lngiliz ticaret koor
porasyonu yeniden üzüm ve incir parti
leri satın almı~ veya satın alma mukave
leleri imzalamış değildir. 

Esasen aramızda mevcut anlaşma böy
le teferrüata ait mübayaat için yeni an
laşmalara lüzüm göstermiyecek kadar 
engindir. lngiliz ticaret koorporasyonu 
lüzum gördüğü anda mühim mikyasta 
üzüm ve incir satın alacaktır. Piyasanın 
bundan emniyet duyması lazundır. --·--
De~irmendere
de bir cinayet 

oldu 
Hele g~celeyin harabelere gider, Bül

lrlll dağının eteklerindeki kadim mer
mer caddede piyasa ederseniz, cakal, til
ki, yaban domuzu, sırtlan, pohu kuc:u, 
Ye en Ustte kaplan farelerinden mürek
kep öyle harikulade bir konser dinlersi
oiz ki ln..~n, Köroğlu olsa da, heyecan
dan titrer!. 

Sofra tam Ramazan usulünde ku- Ak~am Değirmendere nahiye
rulmuştu. Bir futbol takımının maç • · c·· ··ıd·· 1·· ko""yu""nde bir ci-

11 k d . b. d . sınm omu uru yapaca t arı a ar genış ır mey an sı-

Daha fevkalMe bir şey! Akşamın ala
ca karanlığı bastl mı, birden bir bulut
tur kalkar. Bu bulut dört metre eninde, 
Od metre kalınlığında ve kırk metre 
uzun!uğundad.ır. 

nisi. İçinde yüzlerce kaseler, tabaklar, nayet olmu~tur. 
kasıklar, pe!?kirler, destiler illi.. Gömüldürlü köy halkından yir· 

Fakat hepsi bomboş! Ben bön bön ha- mi 'yaşlarında Kızıl Ali oğlu Ke-
kınıy~rdum. mal Kırlı, aralarında çıkan bir 

Bildiğimiz bulutlar gibi beyaz veya 
kur§unt ve onlar gibi intizamsız d~
dir. Simsiyahtır ve bir mühendis elin
den çıkmış gibi muntazam bir müstatil 
şeklindedir. 

O anda kapı açıldı. İçeriye ellerinde • • d 5··1 wl 
iri bir davul tutan dört kisi girdi. Da- kavga nettcesın e u eyman og u 
vulu sininin ortasına koyd~lar. Aliyi bıçakla sol memesi altından 

Hayretle baktığım sırada r:v sahibi ağır surette yaralamı~tır. 
?ay Şemsi. aya~a kalkarak R~mazan ve yaralı bir müddet sonra veca 
iftar şerefıne hır nutuk verdıkten son- . • _ • • 

Bu bulut, yine bildiğimiz bulutlar gi
bi, cansız ve buhardan ibaret değildir. 
Bilakis canlı, ruhlu, elli ayaklı, tüylü 
ve fazla olarak {iller gibi de hortumlu
dur. 

ra sağ kolunu kaldırınca davula bir 1çmde hayata gozlennı ymnmus, 
yumruk aşk etti. suçlu yakalanarak Adliyeye veril-

Kalkar kalkmaz bir uğultu, bir vıııl
tıdır başlar. Havaya yükselir, sonra 
tmı vahitte dağıltr, gözden kaybolur. 

Aman efendim görmeliydi. Yumruğu miştir. Bu cinayeH henüz bir esrar 
yer yemez davul güm! diye yarılıp ta uerdesi örtmekted;r. Sebebi ehem
içinden dı~arı fırlıyan o Ramazana mah- miyetle tahkik edilmektedir. 
sus enva çerez ve yemekler; türlü türlü • 

Merak mı ettiniz okuyucularım? Bu 
bulut sivri sinek alayıdır. 

Evet, Selçuğun sivri sineği!. Her ma
lının, her mahsulünün fevkinde meş
hurdur. 

Evet, Selçuğun sivri sineği! Her malı, 
her mahsultl gibi bu da meşhurdur. 

Hele ihvanları. Ne şakrak, ne palav
racı canlardır. Diyebilirim ki memleke-

EKMEK MESELESİ 
Ekmekçiler cemiyetinin aldığı bir ka

rar Uzerine fırıncıl&r mahalle bakkalla
rına ekmek satışında ondalık vermeme
le baslamıslardır. Buna mukabil bazı 
bakknflar, kendilerinden muhtelif mü
bayantta bulunan müşterilerinin evleri
ne ekmek tesliminde devam ediyorlar. 
bittabi bakkalların bu ekmek teslima
tında hi.! bir menfaatleri kalmamıştır. 

İZMİRE GELENLER 
Kütahya saylavt Vedit Özgören, İngi

liz deniz ticaret ataşe muavini Albay 
E. Johusou ve İzmir Belçika konsolosu 
B. Moris Verbek İstanbuldan geldiler. 

reı:;;eller, pastırmalar, çorbalar yumurta. 
lar, tavuk ve balık kızartmaları ilh .. 
Kendi kendilerine kaselere ve çanakla
ra da!!ılıp iltifatımıza muntazır olmasın
lar mı? 

Hayret!. Meğer palavra davulu bu 
imiş. öyle fevkalade bir icat ki ömrü
mün bu altmısıncı yılının bu Ramaza
nında talüm bana bunu da eösterdi. Ar
tık çatal ve kasıklarla nasıl hücum et
Wfüniz tasavvur olunsun! 

ihrac; olunacak mallara 
ait lisans taıe,,nameleri 
İstanbul ve İzmir mıntrıka ticaret 

müdürlükleriyle ıhracat müdürlükleri 
tarafından verilmekte olan ihraç lisans
larının bundan bö.~ le tesisatları hükü
metce satın alınan şirketler ve devlet 
daireleriyle yapılan malzeme mukavele-
leri ve devlet obligasyonları taksitleri ve 
emsali gibi muka\•E-leler ahkamına deb-
lokaja tahsis olunacak mallar icin lisans 
talepnameleri Ticaret vekaletine verile
cek ve muamele vekaletçe tekemmül et
tirilcktir. 

" 
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ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Güzelliğine doyamıyacağınız Harikulade bir film 

Kanatlı Kadınlar 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BA$ ROLLERDE 
ALICE FA'i - CONSTENCE BENNETI' - NANCY K.ELLY 

FOK JURNAL'da, En son ve mühim haberler 
SEANSLAR· Her Gfuı 2-3.30-5.30 - 7.30 - 9.30 Cumartesi ve Pazar 11-:)0-
da başlat. 
DİKKAT: Haftanın bütün günlerinde ilk baslama ~sı UCUZ HALK 
MATİNELERİ'clir. Fi. 20 - 25 - 30 -

E!2 
...... ................................................................................. 
• • 4 • 

~ ~ BlJ~ UK J~?KA YE ~ ~ 
• • • • . . . . 
········ ··· ·· ····· · ···· · ·· ·······················································~····· 

Annesinin günahı 
YAZAN : ti~ YILDIZ 
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parn da :voklu. Her şeyi. göze aldım. Ça
buk koşarak, sağnaktan evvel kapağı 
eve atmağa çalışacaktım. 

Yolun daha yarısına gelmeden ilk iri 
damlabr dil~meğe başladı. Çok geçme
den, hakiki bir tufan şehrin üzerine dö
kUldü. iki tarafı, bahçeli evlerle süslen
miş bir sokakta idim. Sığınacak bir yer 
rok. Başımı yağmur altında eğmiş, kıy-
metli kitaplarımı korınnağa ça.lısarak. 
bacaklarımın uıandı0ı kadar sürat!e vü
rUmeğe calışıyordum. Birden bire kÖ<;k
lnrden birinden çıkan bir otomobil tre
'ııvar kenarında efordu ve kapısı açıldı. 

"nl:lnda oturan adaın; «Bininiz, dedi. 

Sırsıklam olacaksınız!• 
Ne yaptığımı düşünmeden otomobile 

bindim. Delikanlı kapıyı kapatarak oto
mobili harekete getirirken: cNe pis ha
va'.• diye söylendL Fırtınanın robumda 
ve kitaplarımda yaptığı hasarları tesbit 
için ilk önce bunları süzdükten sonra 
gözlerimi kaldırdım ve iki kül renkli 
göz bebeğinin gülümsiyen bakışla.tiyle 
karc;ıla tını. cSizi nereye götüreyim, ha
ya.ı.ı?> 

Acele düı;ündüm. Kendi evime. seh
rin kıyısındaki köhne kuli.ibeve bırak
masını istemezdim!. «Namık Kemal cad
desinin köşesindeki kitapçı önünde in-

-- --
!merika bizden zegtin

gağı istiuor 
Nevyork ticaret ateşeliğimizden ge

len bir mektupta, son zamanlarda ispan
yadan ve italyadan Amerikaya zeytin
yağı ithal edilemediği, bunun muhtelif 
sebeplerden dolayı ileri geldiğini bildir-
mistir. 

Bu itibarla şimali ve cenubi Amerika 
memleketleri şimdi memleketimizden 
zeytinyağı ithaline teşebbüs etmişler ve 
ticaret ateşeliğimize müracaatta bulun
m~lardır. 

Nevyorlt ticaret ateşeliğiıniz, memle
ketimizden zeytinyağı satın almak iste
yen finnalarm adreslerini l.zmir ticaret 
müdürlüğüne bildirmiştir. Bu adreslere 
Üıracat firmalarımız fiyat teklifinde bu
lunacaklardır. --·--LiSE TAYINLER1 

Ankara kız lisesi felsefe öğretmeni 
Bn. Adal.et Aytuna lzmir kız l~esi felse
fe öğretmenliğine, Ordu orta okul Be
Clen Terbiyesi öğretmeni B. Refik Kor
kan İzmir KATataş orta okul Beden Ter
biyesi öğretnıenliı"\ine. Tokat orta okul 
resim yardımcı öğretmeni Bn. $ayme 
Belir, Buca orta okul resim stajyeı:Hği.ne, 
islanbul üniversitesi lisan kurs me~n
lanndan Bn. Sabahat Türkay lımir kız 
lisesi lngilizce ıtajyerliği~ tayin edil
mişlerdir. --·--B!R KAOIN YARALAND1 

Torbalının Kayaı köyi:inde oturan 
Elif adın<Ll bir kadm, çadırdaki yatağın 
Üııterinden bir örtü alırk..en orada bulunan 
av tüfengİ yere düşmüş, ç.ıkan kuTFJn 
YÜcuduna isabetle ağır surette yaralan
mıştır. 

Yaralı hadiseden sonra izmire geti
rirerek Memleket haııtahanesinde tedavi 
allına alınmıştır. 

direbiiir misiniz?:. dedim. 
- Pek al.i. Orada mı çalışıyorsunuz'?. 
- Hayır, fakat bir kitap satın alaca-

ğım da. 
Ciddiyetle bana baktı: 
- Farkındayım, dedi. Mektebe devam 

ediyorsunuz. 
- E\-et, yük.sek ticaretteyim. 
- Ben de 'hukuk tahsilimi yapıyo-

rum. İleride diplomasi mesleğine ~
mek istiyorum. Sizin kitapçıya geldik, 
galiba? 

- Evet. Beni sağnaktan koruduğu
nuz için t~ekkür ederim. 

- Bir şey değil. Fakat bu dakikada 
otomobilden inmeğe kalkışmanızı pek 
tavsiye edem-cm. Mağazanın kapısına 
varmadan sırsıklam olursunuz. Burada 
yağmurun biraz hafifJemesini bekliye
lim .. 

- Amma, .sizin belki gideceğiniz bir 
yer var? 

- Sadece, ki.içük bir lamir için, ga
raja gid.iyoroum. Başka bir defa gide
rim. 
Yağmur başladığı gibi anı olarak ke

siliverdi: «Bir- daha teşekkür ederim, 
de-elim, size gerçekten minnettarım.> 

Valimizin tetkikleri 

En vahim 
Hadiseler 
Karşısıada 

,. .... 
'l'ü,.Jdye lıendi lıuvvetı
ne ve büyük Şef;er~ne 
gfWenerefı hôd iseler i 

ın~a halinde bulunan turistik IJüyüfı bir itima!'• nefsle 
"S' tatıip etmelttedır .• 

yolların vaziyeti gözden geçirildi - aAŞTARAFI ı ·:ci sAYFAOA -

------X.y.lC------- Balkanlara gelinre, Romanyanm müs
takil bir devlet olarak mevcudiyetini 
tehlikeye koyan vaziyet roal\ımdur. 
Şüphe edilemez ki Almanlar fırsat ve 
imkan bulurlarsa Balkanlarda müstak
bel hareketleri için elverişli yeni bir çok 
istinat noktalan daha ele geçirmeğe ça
lışacaklardır. Bu meyanda bir takım 
ham hayallerden b:'lhsedildiğini de işit
mekteyiz. Alınanlar Anadolu yaylalarnı
dan geçmek suretiyle Mısıra ~ı bir 
sefer yapmayı dii!!iinüyorlarmış .. 

Valimiz Balçova köyünd e köylülerle bir hasbi· 
hal yaptı.. Dilekleri tesbit edildi. Köye 

ze~ verilecek.. 
Valimiz B. Fuad Tuksal dün sabah 

beraberinde vilayet turistik yollar mü
dürü bulunduğu halde Paralı köprü, 
Bornova ve Karşıyaka istikametlerinde 
yapılmakta olan turistik yollar inşaatını 
tetkik eylemiş ve Bostanlıya kadar git
miııtir. 

Bu yolların, ihale şartnamesi mucibin
ce zamanında yapılması ehemmiyetle ta
kip edilmektedir. Valimiz bu işin vak
tinde bitirilmesi için her türlü tedbirleri 
almış ve alakadarlara icap eden direk
tifleri vermiştir. 

BALÇOVA KöYONDE 
Valimiz evvelki akşam Balçova kö-

)·Üne giderek köy odasını. balk. od.ası
nı ve kooperatifi ziyaret eylemiıı, köylü 
He çok yakın temaslar da bulunmuştur. 

Halkın ve köylünün işlerine karşı da· 
ima büyük bir alaka gösteren valimiz 
köylünün iht:iyaçlanm dinlemiş ve kendi
leriyle uzun müddet görüşmüştür. 

Köyde mevkuf vakıflardan zeytin 
ağaçlarının köy manevi şahsiyetine bı· 

rakılması hakkında evkafla köy arasın
daki muamele tetkik edilmiştir. Valinin 
Balçova köyünde yaptığı temaslar köy
lü üzerine müshet bir tesir yapmıştır. 
Vali bugün Karaburuna gidecektir. 

Biz buna ihfünal vermiyoruz .. 
Bugünkü Alman devlet adamlarının 

memleketimiz hakkında hulıisu niyetle
rine inandığı.mız için değil.. Almanyanın 
kendi menfa:ıtini düşünerek böyle deli
ce bir harekete girişmiyeceğini zannet
tiğimiz için .. 

... ._...._.._,-.0_('1_·-~~- _C_D_Q-~··-·-·-D-•-c•a-·-·-r---L-·-~-·-·· 

Fillınkika harbin dışında kalmağa ka
rar vermiş olan Türkiye Almanya ile 
hiç bir zaman mu11asamat halinde bu
lunmayı arzu etmez .. 1V ahkenıelerde kararlar Bu hususta çok !!amimi olan hissiyatı
mızın anlaşılmasını isteriz. Fakat muh
temel hiç bir tehlikeye karşı hiç bir za
man gözlerimizi kapamış değiliz .. Türki
ye çok kuvvetlidir. Kendi materyel ve 
moral kuvvetimize, şeflerimizin t~rübe 
edilmiş kudretlerine, vatan müdafaasın
da her zaman cms:ılsiz kahramanlıklar 
yaratan çelik ordumuzun eşsiz kuvveti· 
ne hudutsuz ı;ivenimiz vardır. Bu "'a
ziyette hadiseleri büyük bir itimadı 
nefsle takip etmekteyiz. Çılgınlıklann 
bizim hudutlamnızdan daima uzak kala
cağını ümit ederiz. 

Odemiş ceza evi müdürünün 
davasına dün devam edilmiştir 

~-----x.x:~-~~~~~ 

Ödemiş ceza evindeki mahkfunlan 
geceleyin evlerine salıverdiği iddiasiyle 
mahkemeye sevkedilen Ödemiş eski ce
za evi müdürü B. Rifat ~oğlu ile baş 
gardiyanın duruşmalarına dün asliye 
birinci cezada devam edilmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumwni maka
nu iddiasını scrd~erek maznun hak
kında kafi delfill mevcut olmadığından 
beraetini talep etmiştir. 

Hakim, evrakı tef.kik etmek üzere 
muhakemeyi gelecek hafta pazartesi 
gününe talik etmiştir. 

BİR ESRAR MESELESİ 
Peştemalcı !ar içinde üzerin~ esrar 

bulundurmakla maznun Kamber oğlu 
Alinin muhakemesine dün asliye üçün
cü ceza mahkemesmde başlanmıştır. 

Maznun, dün sorgusunda demiştir ki: 
- Zabıtanm üzerimde bulduğu bu es

rar paketini ben biraz evvel yerde bul
muştum. Daha içini açıp ne var, ne yok 
deme~e mahal kalmadan taharri me
murları yakama yapışhlar. 

Vallahi reis bey içinden esrar çıkaca
~ını aklıma bile getirmemiştim. Üzerim
de bulunan ve benim olduğu iddia edi
len bu esrar pakei.i kat'iyen bana ait 
değildir. Esasen esrar içmem ki.. 

Hakim, suçlunun tevkifine karar ver
mis ve sahit dinlemek için mıihakemeyi 
.,._..~, 

TEVKİF EDİLDİ 

başka bir gtine bırakmıştır. 
BEBAET KARARI 

Tirede eski sandık emlni B. Ahmet 
Akmanın hesabatıru kontrol ve müra
kabe etmediği için memuriyet vazifesi
ni ihmalden dolayı mahkemeye verilen, 
eski Tire mal müdürü, halen Ankarada 
Çankaya mal müdürü olan B. Tahir Er-

ŞEVKEr BİLGİN 

doğanın asliye birinci ceza mahkeme- :ımııııııınuııııııııımmıııııııımmıımımmıııı.: 

sinde devam etmekte olan muhakemesi = 8 • J k = 
dün sona ermiş, suçu sabit olmadığın- = 1 r ay 1 -
dan beraetine karaı verilmiştir. 

BİR DOLANDIRICI = ihracatımız 
Ömer adında birine kıymetsiz bir sa- -

aati yüksek fiatle satarak dolandırıcılık 5 Son bir aylık ihracahmız hakkında § 
yapmaktan suçlu İbrahim oğlu Velinin : dünkü nüshamızda intisiı.r eden ra- E 
muhakemesi dün asliye cezada netice- E kamlarda bazı yanlışwdar olduğu§ 
lendirilmiştir. Suçlu üç ay 15 gün müd- § görülmiiştiir. Deniz aşırı memleket-§ 
dctle hapse ve 58 lira ağır para cezası- : lcrc yapılan ihracat yalnız Birleşik: 
na mahkU.m Qlnıuştur. ~Amerika devletlerine gönderilen § 

BİR KARAR E mallardır ve bmılar da üzüm de~ı.; § 
Emniyeti suiistlınalden suçlu Salt Ak- : incirdir. Birlcsik Amerika devletle- : 

su dün asliye ikincı ceza mahkemesince E rinden başka diğer bir deniz aşın E 
20 gün hapse ve 16 lira 60 ~ ağır : memlekete ihr:u·at yapılmamış, di- : 
para cezasına mahkfün edilmiştir. Eğer ihracatımızın kısmı azamı Avru- § 

CEZAYI TECİI, E pa kontinan memleketlerine kara : 
Emniyeti :suüstimalden maznun fırın E yoliyle yapılnu~tır. E 

amele.sinden Ahmet Tolganın duruşma- :1.11111111111111111ııımıım111111~n11um11ıu11111111 r: 
sı dün bitmiş ve dört ay hapis cezasına 
mahkum cdilmi$tir. Ancak geçmişte bir 
sabıkası olmadığından şimdilik: bu ceza· 
nın teciline karar verilmiştir. 

TÜTÜN BEDELLERİ 
Geçen sene Fransaya sevked.ilen tü

tünlerin bir milyon liraya baliğ olan be
deli şimdiye kadar alınamamıştı .. Vışi 
hükümeti bu parayı Fransız frangı ola
rak ödemiştir. 

HAYVAN SACLICI 
Bir hafladan beri Urla, Cumaovası, 

Seydik.öy ve Dikili kazalarında mevsim 
dolayısiyle zuhur eden hayvan hastalık-
larını mahallinde tetkik eden veteriner 
miir1 üıii dün Dikilideki tetkikahm ik-
mal ettikten sonra Bergamaya geçmiş
tir. B. N8zım. Bergama ve hav.alisinde
ki hayvan hastalıklarını da tetkik ede
rek dönecektir. 

Karataş Tramvay caddesi önünde, bir 
para meselesinden dolayı çalıştığı mü
essese sekreteri Bn. Lemanı makasla ar
k.asından yaralamakla maznun müessese 
kapıcısı Azizi oğlu Şerafettinin dün sulh 
ceza mahkemesinde sorgusu yapılarak 
te"·kif edilmiştir. Muhakemesine pek 
yakında bakılacakbr. 

ESRAR TUTULDU 
Peştemakılar başında Kanber oğlu' m111n111111mn111111uııı111111mumauu111m111ıuı 

Alinin üzerin.de zabıtaca '10 santigram ASKERLİK DAVETİ 
CEZA GÖRENLER 

Sattıkları gıda maddelerinin ürerleri
ni örtmiyen bes bakkal belediyece ce
zalandırılmışlardır. 

esrar bulunarak alınmıştır. Ayni yerde İZMİR YABANCI ASKERLİK şu. 
sabıkalı İsmail oğlu İhsan esrar sat4ğı' BESİNDEN : 
sırada sekiz santigram esrarla tutulmrn:-1 Esk. hir ,_ ı·ı ı._ -- · ışe ası;.er ı ' şuuesıne mensup 
tur. ih · hizı ı· i l '>'l'l ı tiyat ne m ~·apınamış o an <>~ , 

1 •. ••••••••~WWM•t!IJl--llm• '• ' 328, 329 doğumlu piyade eratımn ya-
l BUGtnf LALEDE 1 "bancı askerlik şubesine müracaatleri 

ilan olunur. 
l - Zaferine çe son azametine hud ut olmıyaıı, )Qymctine .baha biçilnıiyen HIHU111UUllllUtllUllllHUUtt11UtttUtlUHllUOOU 

Birieik şahestt TÜRKÇE SÖZLÜ 

VA'l'AH KURTARAN AB.Si.AN 
Heyecım ve merakla seyredeceğiniz ikinci filmimiz 

CİNAYET MEKrEBi .. ......................................................................... . .......... 
TANDA ' 

1 - TİİRKÇE t.arihin en büyiik tleniz ve kara harbini gösteren .. 
DEl.1 PE'l'ROlfVN SONU YAHUT 

POLTAYA MUHAREBE Si 
2 •• Y A.Ş:AJIAK ZBVKriR-

' 

' 

' 

İRENNE DUNNE - DUGLAS F A.İBBA.NKS .• 

.. ......... ,.__ • - _..,,,,.,, "'-?,:.& ··"·--------·' 

- Söylemeğe değmez canım. Her hal- dı. Tekrar ona tesadüf edebilirdim. Aca
de hayatınızı kurtarmış değilim ya ... 

1 
ba benimle konuşmak için duracak mı 

- Robumu, kurtardmız. Bu da be- idi? Hiç ihtimal vermiyordum. Fikri se
r.im için hemen hemen onun gibi bir limim, onun beni hatırlaması için bir se
şey! bep mevcut olmadığını bann ihtar edi-

Bu sözleri söykvr söylemez pişman ol- yordu. Bununla beraber, ümit f'tmek
dum. Fakirliği onun gözüne ı;.rrpmış ten kendimi alamıyordum. Bazan, oto
olan robuma naı.arı dikkatini celbetmek mobilin.in tretuvar kenarında durduğu
neye yarardı? O, nezaketle: nu görürdüm. Bir gün evden ya-ş.lıca bir 

- Size çok yaraşmış ta! dedi. Biı· da- bayanla çok göz alıcı bir genç kızın çık
ha tehlikeye düşecek olursa

1 
tekrar onu tığını gördüm. Annesi ve kız kaı·deşi 

kurtarmak için zamanında yetişeceğimi olmalı idi. Genç kız hararetle bir şeyler 
ümit ederim. anlatıyor ve bayan gülüyordu. Biz ise 

Hakikaten çok kibar, nazikti. Bütün e~~ ~~ gülme~ik. Annemin hiç bir 
gece onu düşündüm. O güzel köşkler- gulu~~ duydug?mu ~~~~rl~yo~·~n~. 
den birinde oturan bir zengin oğlu ola- Onun ıçın hayat hıç te gülunçlu degıldı. 
caktı. Bana devaıtılı bir a1fıka gösterme- Artık onu tekrar görme'lrten ümidi
sini tabü ümit edemezdim. Bununla be- mi kesmiştim. Fakat bir gün, otomobili 
raber, böyle bir şey olsa, ne kadar nefis caddede yanımdan geçli. Arabayı ya
bir macera olurdu. vaşlattığını ve kaldırım kenarına çekti-

Ertesi gün, evlerinin öni.inden yavaş- ğini görünce ~azım tıkanıverdi. Kapı 
ça .~eçtiın. Bu ('vde. tıpkı onun gibi şen açıldı ve o, bana gülümsedi. 
ve kibar görünüyordu. Bütün caddenin - Binmez misiniz? diye sordu. -Ge-
en güzel evi bu idi! çen gün sizden ayrıldıktan sonra - an-

Bundan sonra, artık. evden mektebe cak - isminizi sormağı unuttuğumu ha
ve mektepten eve gidiş benim için ha- tır1adım. 
kiki bir macera olmuştu. Onun evine - İsmim Seza Varol... 
yaklaşırken kalbimin çarpıntıları artar- - Varol siz! ... kurtardığım genç kız-

0 L tt il 
ScloWilc l-·e İzmir eski t e m.~ber'. 

tü.ccarlarmdiui Halil Vehbi lrişik 
müptela olduğu hastalıktan kurtula·' 
auya.rak düıı gıece ccel.iyle .İstaııbUl
tla Paııgaltmdaki evinde ,-efat etıniş
t.İl'. Kederli aile efradına beyanı ta
ziyet ederiz. 

lacm adlarını bilmcğe bilhassa ehem
miyet veririm. 

En büyük bir c.iddiyetle sordum: 
- Bu kadar çok genç kız mı kurta. 

rıyorsunuz? 
Güldü: 
- Daima bu kadar ciddi misiniz? 
- Bilmiyorum, dedim. Şaka ediyor-

dum ... 
- Zavallı b.ir şaka ... Fakat sizi tek

J.·ar görmeğe can atıyordum. 
- Şimdi siz adamakıllı şaka ediyor

sunuz. .. 
Bunu kaliyetle söylemiştim. 
- Neden bu kadar emin görünüyor

sunuz? 
- Ne bileyim, gülünç bir şey! Beni 

tekrar görmeğe neden can atasınız! 
Oturduğu yerde bana döndü. Gülüm· 

siyerek sordu : 
- Bu şehrin en güzel, can alacak kı

zı olduğunuzu size şimdiye kadar kimse 
.;;ö.vleınedi mi? 

Ben. sasırarak mırıldandım: 
- Bu-;,ı.i ciddi olarak düşünüyor mu

;unuz'! Hakikaten güzel miyim'? 

-BiTMEDi--



• -l it.KTESIUN P AZAR 

Mühim IJlr mesele 
•••••••••••••••••• 

Türk kadını Türk erke
ğinden niçin çok kısadır? 

~~~~~-x4x--~~~~~~~-

Ald.turklin hayatında Türk ırkının Her halde memleketin muhtelif mın· 
morfolojik ve dealtriptif ltaraltterini teo- taltalarından alınımı 64.000 kişi üzerin
bit etmek için ( 64.000) lt~i üzerinde de yapılan antropolojik tetl<iklerin ver
•ntropoloji tetkikleri yapılmağa batlan- diği en mühim netice Türk erkeği ile 
mıştı. Bu tetkikler son günlerde netice- Türk kadını arasında vasati böy ö!çüıü 
lenmif olduiiundan Türk tarih !turumu itibariyle 13 santim bir farlt bulunması
oabaşkaru profesör Alet gazetecilere ba- dır. Türk erkeği beynelmilel boy ölçü
zı malllmat vererek Türk.iyede erkeklerin aünde vasatiden yukarı olduğu halde 
boy vasatisi ( 1) metre 65,2 santim, ka- Türle. kadınının boyu nf"den dolayı va,a· 
dınların ( 1) metre 52.2 santim olduğu- tiden aşağı oluyor? 
nu, garp vil6.yetlerinde erk.eklerin şark Hem bu neticeyi kat'i bir hakikat 
vilayetlerinl<ine ni.hetle hsa bulundu- olarak kabul edecek olursak Va - Nu 
ğunu, bcynelınilel boy serisinde erkek- arkadaşımızın dediği gibi sadece topra
lerin bir az yukarı. kadınların ise bir rı.z ğın verimsizliğinden mütevellit uzvi bir 
aşağı olduğunu söylemiıti. küçülme addedemeyiz. Olsa olsa hakiki 

Bu malUmat gazetelerde bazı mül3- amili kadınların erkeklere ni!~betle ya
hazalara yol açmıştır. Bu arada Akşam- şayı§ tarzlarındaki içtimai farklarda ara
da Va • NU şöyle dedi: mak Iazımgelir. Hülasa yalnız kadın ve 

< - Türk. milJetinin vahdetini temin erkek. boyları ara!nndaki nisbetsiz fark 
eden imil boy ölçüleri değil, kültür bir- başlı başına derinle~tirilecek bir tetkik 
Hğidir. Anadolunun bir çok yerlerinde mevzuudur. 
toprağın verimsizliğinden nebatlar ve Antropolojik tetkikat mıntakalara gö
hayvan cinsleri küçülmüştür. lyi bir iskan re yapılmış olduğu için belki köylü ka· 
siyaseti Türkleri eskiden olduğu gibi, dınlar ile şehirli kadınlar hakkındaki ra
dağ parçası ve ay parçası haline soka- kamlann mukayesesi bu hususta bir de.
bilir. Ben şahsen bir kaç nesil içinde receye kadar müsbet bir fikir verebilir. 
boylann pek kısıldığına kani bulunuyo- Türk kadınlarının boylan erkeklere nia
rum. Jyi bir yaşayış ~eraitinin temini ile betle inanılamıyacak derecede kısa y.ö
bugünkü vasati ırk ölçüleri çok deği"le- rünmesi içtimai hayat §artlarından mü
bilir ve doğrusu 1 metre 52.2 gantirnetre tevetlıt ise bu ~artlar köylerde daha 
boyundaki Türk kadınını bir dakika ka· müsait olduğundan köylü kadınların şe
bul etmeği içim istemiyor.> hirli kad· 1Jr,rdan boyca daha yüksek ol-

•• =r":VAALl..,.., _ _,....,, _____ 111"1111-Z:Wll:.L'lıl""'~ _,, .1.. ----,,. 

·-

İcimi ı:ayct Jcızctli, mevsimin 
en gilzel 

GAZOZLU MVSHİL 
LtMO.NATASI 

nlan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya çdımqtır •• 
IIER ECZANfDE BULUNUR 

UMUMi DEPOSll : 

C A N 
L4.BORATUV ARI 
İŞ BANKASI ARKASLVDA 

No. 5 .. İSTANBl.TI. 

----- --
SALİHLİ MAL MVDVRLütVHDEH : 
Salihli kaza .. hududu dahilinde Marmara gö!ü namiyle maruf gölde 

1/10/940 tarihinden 1/10/941 tarihine kadar olan müddet zarfında balık 
avlamak hakkı mültezimine ver;1ccektir 

A - Avlanacak balıkların beherinin 11kleti 500 gramdan fazla olmak 
üzere iki yüz elli bin kilo tahmin edilmiş olup bu balıkların kilosunun mu
hammen kıymeti 2 kuruştan beş bin liradır. 
. B - Şartnameler bf"delsiz olarak bu ilanın yapıldı~ı mal daireeinden veri

lır. 

C - Arttırma 15/ I 0/940 tarihine müsadif Salı günü saat 11 de Salihli 
maJmüdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda icra edilecektir. 

D - Arttırma açık tekilde yapılacaktır. 
E - .Muvakkat. teminat mikdan. mu'ıammen bedelin yü•de 7.5 çuğu olan 

c37S. lıradır. Talıp olanların yevnu mezlturde Salihli malmüdürlüğünde mü
t~k.kil komi9yona mÜTacaat eylemeleri liin olunur. 

5. 8, 11, 13 4194 (2062) 

:· ································· · · · ······························ · ··· ·· ····~······· 

~ Devlet Demır Yollarından ~ 
........... . ..••••......•. .... .. .. .. ....••..... ....... ......... ........ ......... ..•.. : 

- 9 ncu işletme ihtiyacı İçin bir sene zarfında döktürülecek olan ve alel
rniifreda.t mikdarlariyle muhammen bedeli •§ağıda yazılı bulunan lzgara aa.bo 
Ve maltme vagon parçalanndan iba:ret döküm iti 24292.40 1ira muhammen 
bede!.le ve kapalı zarf \ISU]iyle rııünakapıra konulmuıtur. 

Munaltasa 24/101.940 Perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 ncu işletme bi 
nasınd A. E. Komisyonu tarafından yapJacalr.tır. 

l•teklilerin 1821. 93 lira muvakkat teminat ve kanuni ve•aikleriyle teklif 
nıektuplerını ihtiva edecelt olan kapah z•rflarıru aynı gün 'Bat 1 O na kadar lc:o
tnisyona venneleri J.i.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Mikdar Kiloğram NeYİ Muhammen Bedel Ln. 

31935 

103600 
6800 

Makjne ve vagon par
çaları. 
Sabo. 
Izgara. 

9, 11. 13. 15 

7664, 40 
15540, 

1088. 
4235 (2082) 

i~mir Gürnrülıleri Baş Müdürlüğünden : 
lul Izmırdc Kar~nlınada .~ramvay cad~esi .628. 2 : 3 sa.yılı ;vlerde oturan Jnebo-

YEJlfJ AS'IR $ARlll'E t 

CENUBi AFRiKA BIRLICIN· 
DEKi FRANSIZLAR 

Londra 12 (A.A) - Royter bildiri
yor: 

Cenubi Afrika birliğinin Yonagsburg 
şehrinde mevcut bütün Fransızlar top
lanarak hür Fransızların şefi general 
Degole sempatilerini ve bağlılıklarını 
bildirmişlerdir. Bu gençlerden bir çok
ları general Degol ordusuna asker ola
rak iltihak edecekler ve müşterek dava
nın t:ıJıakkuku uğrunda çalışacaklardır. 

duğu anlaşılacaktır. 

* Bununla beraber, antropolojik tetkik-
ler memleketin her mıntakas1nda muay
yen tiplerden ••cilmiş M.000 kişi üze
rinde yapılmı~ olduğu hald~ yİne verdi
~i netic~ ancak ilmi bir ihtiy<ıt ile kabul 
,..dilebilir. Fikrimi7ce bu türlü rakamlar 
i1mi bir kıymeti ifade etmek için nüfus 
11ayımı gibi umumi ve ~ümuHü yapılma· 
~a bile muayyen devrelerden sonra tek
rar ediJmesi ve her antropolojik tetki
nin verdiği netice evvelkiler ile mukayc
cıe olunması )llımdıT. 

Antropolojik tetkiklerin muayyen 
devreler sonunda tC"krar edilmesinden 
cıkacak bit netice Türk ırkının zaman 
ile tekômüle doğru gittiğini, yahut te
reddi ettiğini göstermeğe hizmet etme~ 
o;İdir. Antropometrik ölçülerin fabrika 
İ"lçilerinde rol oynaması, yani bu ölçüler 
ile aynlmıı olan işçilere göre İş verilir
~e daha fazla iş randımanı alınmuı, ya
hut orduda piyade olacakları uzun boy
lulardan ayırmak yürüyüşte daha ziya
de hız temin etmesi ikinci, belki de be
şinci derecede ve tatbik kabiliyeti az 
olan bir favdadır. A. 

Altın ruva 

·~ 

lzmirin bu me~hur 1<olony9$ını Hi 
lal eczahaneıinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplam ıs bir §aheserdir. T akli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESI 

IZMIR BELEDIYESINOEN: 
- Orhan iye mahallesi 65 7 •ayılı so

kaklarda 81,86 parsel 19 /20 ve 25 
em!B.k sayılı evlerin yıktırılması alana ait 
olmak üzere enkazın1n satışı, yazı işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık arttırmaya konulmuştur. 
Keşif bedeli 26 lira 60 l<uru~ muvakkat 
teminatı 2 liradır, taliplerin teminatı C. 
M. bankasına yatırarak. mak.buzlariyle 
ihale tarihi olan 14/ 10/940 pazartesi 
günü saat 16 da encümene müracaatla· 
rı. 29,4,9, 13 (2011) 

1 - Kültürpark dahilindeki sergi .a
rayına ait binanın ihale tarihinden itiba
ren 30/4/ 941 tarihine hdar l<iraya ve
rilmesi, yazı işleri müdürlüğündeki şart· 
namesi veçhile kapalı zarflı arttlrmaya 
konu1muıtur. Muhammen bedeli ican 
7000 lira muvakkat teminatı 525 lira· 
dır. ihalesi 18/ 1 O 940 cuma günü •aat 
16. 30 dadır. 2490 sayılı l<anunun tari· 
!atı dahilinde he.zırlanmış teklif mek
tupları ihale günü saat 15.30 a kadar en• 
cümen riyasetine verilir. 

2 - Aceze ve muhtaçlara tevzi edil
mek üzere otuz bin kilo odun kömürü 
-.atın alınmatı yaz:ı işleri müdürlüğünde
lci şartnamesi veçh.i.Je açık eksil~meye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1350 
lira m"vakkat teminatı 1 Ol lira 25 ku
tuşlur. Taliplerin teminatı C. M. ban· 
kasma yatırarak makbu71ariylc ihale ta
rihi olan 18/ 10/940 Cuma günü saat 
16 da encümene müracaatları. 

4, 9. 13, 17 (2052) 

u~iralık Ev 

Borsa Y enicezaevleriyapılıyor 
tiZÖM 

1751 Üzüm tarım 
266 İnhisar idaresi 

80 E. Rifat 
40 $.Remzi 

2137 y eka.tı 

14 
10 
16 
18 50 

27 
11 50 
21 50 
23 

Bu sene ceza evleri inşaabna 400 
bin lira tahsis edildi 

6484.1 l Eski yek:Un 
66978 ! Umumt yeldin 

~~~~~~x.x•~~~~~~-

No. 7 
No. 8 

14 
16 
19 
23 
27 

.Ankara, 12 (Husı:si) - Adliye veki- başlanmıştır. Boludaki haoishanenin de 
leti memlekette yeni ceza evleri inµsı yalcmda inşaatına geçilecektir. 

No. 9 etrafında haı:ır~larını bit~·~, bazı Bu binaların iJunalinden sonra Elhı.ğ, 
mıntalcalıırda faaliyete geçmiştır. Ağrı, Erzurum Sivas Konya ve Çanak-No. 10 

No. il Yeni ceza evlerinin inşası için tahsis L-•-~- d ·'ti t b'. h ·s1ıan 
edilen bir buçuk milyon liralık para- .....,.,...., e aynı ;> e ırer apı e yap-

İNCİR dan 400 bin lirası bu sene sarfedilecek- tırılması kararlaştınlmıştır. Bu bina-
16 50 tir !arda dokumacılık kundura sanat atel-700 Tarım 11 

30 A. Muhtar 
4 c. Alişan 

15 75 
19 

17 75 B. alık . D . li M . da .. .. l . l cak • -u·"-lar b d 
19 esır, enız ve anı.sa uç y-.ı- •ye en açı a ve mi:l.lll\:wn ura a 

734 Yekıin zer kişilik birer hapishanenin inşasına ~:ıh<:tınlacaklardır. 

55180 Eski yektln 
55914 Umumi yekil.n 

ZEYTİ!'.YAliJ 
50150 kilo 

ZAHİRE 
255 Ton Buğday 

30 ton Arp9 
17 çuval Nohut 

7 çuval Börülce 
50 ton Susam 
5 çuval Susam 

29 ton Kepek 
50 Balya Pamuk 

40 

6 75 
5 

17 75 

2 50 

41 

JAPONLAR BIRMANYA YO· 
LUNU BOM8Alf YORLAR 

g 50 Londra 12 (A.A) - Birmanya yolu-
5 50 nun açılışını Japon matbuatı soğukkan-
8 25 !ılıkla karşılamaktadır. Japonya şimdi-

12 lilı: bu yolun Çinde bulunan kısmını 
20 50 bombardıman etmeltle iktifa etmekte

dir. 
2 75 

64 

UZAK DOGUDAKI AMERiKA 
TABAASı GERi ÇAGıRILIYOR 
Vaşington, 12 (A.A) - BükUmet 

Uzak doğudaki Amerika tebaasının tah
liyesi için Manfata11 ve Vasington va
purlan da dahil olmak üzere büyük 
Amerikan vapurlan göndermek tasav· 
vurıındadır. 

-·ı 
MÜSLÜMAN BIRLICI 

Bütün bir tarih boyunca Şark dünyasının en büyük ve meşhur ASK 

macerası 

Bombay 12 (A.A) - Hind birliği 
müslüman cemiyetinin neşrettiği bir be
yannamede müslürnan memleketlere bir 
taarruz vuku bulduğu takrurde müslü
man Hirulistanın bu memleketlerin ya
nı ba§ında yer alacağını bildirmektedir . 

LEYLA ile MECNUN 
SIHHAl VEKALETiNiN RESMi RUHSATIN! HAiZ 

KASE 

Şiddetli BAŞ, DlŞ ağl'l
larını, ROMAT.tzMAsan• 
cılarını SİNİR, rahatsız
lıklarını derhal gec:irt.r 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algınbğına kal'$1 mües· 
sir ilaçtır. 

icabında aünu ı - 3 ı..,. 
alınır. Her Eczanede bulun•. 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTnRMA iLANI: 

IZMIR BiRiNCi iCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Aç.ık arttırma ile paraya çcVYilecck 
o:ayri menkulün ne olduğu: İzmir birinci 
kordon 418 e•ki ve 266 yeni taj numa
ralı lıalyan konsolo.luğunun tahtı işga
lindeki evin nısıf higsesi. 

~········~~~~~~~·········~ 
: Kocam ölü Gazozcu lsmail Hakkı S 
: Urludan irsen hi.aeei f&yıAma isabet: 
: eden Basmahane Gaziler caddesinde : 

78 sayıda Urlu Oteli ve lmıail Haltlu: 
gazoz labriltaaındalti menkul ve gayri : 
menkulü devren aatılık:br. Müracaat: 
mahalli: Faik paşa Dere aohl 3 No. S 

KAıtŞJYAKA 

Melek sint'ına~ıoda 
Görülmemiş bir program TÜRKÇE 

RACIRESOL 
VE 

ATEŞ ÇEMBERİ 
Muvailakıyetle devam ediyor_ Siz 

de ~elini>. ... Görünüz_ 

uUMDALn 
mru. ıt !>ENİZ ACl!:NTı>LlGI LTD 

HELLF.l'\IC LINES LTU 
İZMİR - NEVYORK AB.ASINDA 

Haftalık muntazam hareket 
KATİNçO RACİ PATERA vapuru 

15116 birinci teşrin arasında İzınirden 
do.b-u Nevyarka hareket edecektir. 

ANCYRA vapuru ayın nihayetinde 
İzmirden d~ Ne\'Yorka hareket ede
celttir. 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida

sında İzmirden d~ Nevyorka har~ 
ket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilfttör tesisatı ile mU· 
cebhezdir. Gerek v"purların muvasalit 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
lunlar:ı hak.kında *centanuz harp dola· 
yısiyle hiç bir :aahbüt albna girmez. 

Takdir olunan kıymet: Tamamına 
konan kıymet yirmi sc)riz bin lira artbr· 
manın yapılacağı yer gün, saat:8-1 l-940 
tarihine müsadif Cuma günü saat 11. 

Daha fazla tafsilat almak için Bırinci 
Kordonda 152 ııumarada • U!'ıtUAL• 
umunü deniz acent,,)jffi Lld. nıüracaat 
edilmp•i rıra ohrn•Jr TEI-EFl">N • 4072 

evde ölü Gazozc:.u t.m.ail Hakkı ka-: :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• nsı Nafize Urlu 1 - 3 ( 411 1) E S OLİVİER VE 
·······················~··················· . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - İşbu gayri menkulün artırma şart 
oamesi 25 / 10/940 tarihinden itibaren 
15875 no ile birinci icra daire•irun mu- TURGUTL1JDA 
ı.yycn numarasında herkesin göre-
bilmesi İçin açıktır. llônda yazılı olan- Dikiş Yurdu 
larda.n fazla malU.mat almak isteyenler, 
i•bu şartnameye ve 14875 d09Ya numa- Turgutluda bir müddeı:teo beri laa· 

: ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESi Bees binMı 
TELl!:FON: 2443 

Loodca •• Uverı><>I batlan lçlıı 
piyasanın ihtiyacına ııöre vapurla. 
nm11 .,.f..,. vanacak.lardır. . ......................................... . rasiyle memuriyetirnize müracaat etme- liyetini tatil etmiı olan. 

lidir. At' p k 7 GoulandJois Brother• 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarda ıue e ona11 ın (HEU,"S) LİMİTID 

yazJı kıymetin yüzde 7,5 niıbetinde pey !I P İ B E 
veya milli bir bankanın teminat melttu- Dilı:İf yurdu daha müsait prtlar. İOANNİS GOULANDRİS \•apurll 
bu tevdi edı1eeelttir (124). içinde : doğru Nevyorlt için mal almak üzere 16 

3 - ipotek oahibi a.laeakldarla diğer lıtiklil mahalle.inde: 34 DU• : ~inlevvel tarihine doğru gelecektir. 
alakadarların ve irtifalı; ha.ldu sahipleri- maralı binada açılarak kayıt i•- : PETROS GOOLANDRİS vapuru doğ-
nin gayri menkul üzerindeki haklamıı • I : ru Nevyork için mal almak üzere 20 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi- )erme haf amıthr • ; teşrinisani tarihine doğru gelecektir. 
alarmı işbu ilin tarihinden itibaTen 15 •••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••••••• • Gelif tarihleri hakkında bir ınesuliyet 
sün içinde evrakı müsbiıderiyle birlikte ---------------- ıderuhte erulmez. Nlivlun ve sair ta&ilat 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. ip.ya çıkmak şartiyle, en çok arttıran• için ATATÜRK caddesinde Cendell ha
Abi halde haklan tapu ö:i!iyl.e sabit ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile- moda 22/26 numara<la : G. J. B. ARKAS 
olmadtkça •bt heddinin payl•pn•an- mezse ihale yapı1amaz ve satlf talebi dii- y--azıhanesine müracaat olunmam rica 
dan hariç kalırlar. ,.,... olwıur. TELEFON : Z80Z 

4 - Gösterilen cünde arttırmaya it- 6 _ Gayri menkul l<endiainc ihale 
tirak edenler artbnna ,..rtnameıini oltu- 1 ltimtt d mal ril .. IJet 
muş ve lüzumlu maliimat alınıt ve bun- '.'.=dan e veyiha alve L"." m.uf--L 
1 k 

L I 4 • ~ __ ıçın e pamyı vermeı.ee ı e 1L&T&r1 eıtD 
arı tamamen auu etmq ad ve ıtı...., 1 alt l< d. · d el ükeelc 

olunurlaT. .o ~r en ••ın. en eTY ~ y ... 
5 T · d·ı d . teklılte buluuan kirue arzetmıı oldugu 

- ayın ı en zaman a gayrı men- L -deli al • •---- 1 k 1 ·· d f ha• ıldıhan k ..., e maga razı o.PUBa ooa, rau o -
u uç ~ a ~. eonra en ço maz veya bu{unmpzp hemen on bet 

uttırana ihale edUu. Ancak arttırma be
deli muhammen luymetin yüzde yelmİf gü:' müddetleiharlttumd~l!a lk~ı~haalrılıp en 
besini bu1maz veya ut-.a iste · al _ çoıt. arttıran• a e e ı ır. ı ı e ara-

' ... yenın """ dak.i Earlt ünl · · ·· d flına rüchanı olan diğer alacaklıJar hulu- sın ve geçen &' er ıçm )1'll"l e 
nupta bedel bunlann o gayri menkul ile 5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
temin edilmiş alacaklarının mecınuun.. rarlar ayraca h.ükmc hacet kalmaksızın 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artbranın memuriyetimizce alıe1dan tahsil olunur. 
tealıhüdü baki kalmak özere arttırma Madde ( 133) 

IZMIR 
Biçki - dikiş ve 
şapka - çiçek 

yurdu 

Güz~!ye.lı Nuri B. aokak. 54 ncü so- on gün daha temdit ve onuneu günü ay- işbu gayri menkul yukarıda gösteri-u Mehmet oglu KaraguUe Ahmet Ziya ıle ortagı Faık oıılu Hubi Çamyamaç 
Me lstanbulda Unkapanı Zeyre~ caddeai 1 3 1 aayılı evde oturan Mwtala oğlu 
haUh~e~ .Fa~ ,Çamyamaç~ muştereken mutasarrıfı bulundukları Akdeniz ma· 
.. ~" ikıncı Kordonda kam c2000> lira tapu kıymetli ve 628 metre murabbaı 
U:terınde in~a edilen cesim kirgir ve Abdi Fuat Akev tütün şirketinin tahtı isti
~~rında bulunan 72 / 3 saydı depo ve mağaza gümrüğe olan 3640 lira bor•ları 

lr.alt No: 6 asri konforu haiz fevkalade nl saatte yapılacak arttırmada, bedeli len 8/ J 1/940 tarihinde 1zmir birinci 
nezar~tli ve 5 odalı ev kirahktır. satış isteyenin alacağına riidıanı olan di· icra memurluğu odasında işbu ilin ve 

Her gün öğleden evvel aynı eve mi.i- ier alacaklıla:rın o cayri menkul ile te· göstailen aıttuma ıartnaınesi dairesinde 

Müeaaı.o ve müdürü: Makbule Kebare 
lstanbuldan §ehrimize gelen bu lıayırlı 
müe- burada da yeti,ıirdiii talebe
leri.De beş ayda ınaarif müdürlüğünden 
mUAaddak diplomalar verd.i mezıın olan 
ı:enç lr.ızlarnnıZlll devre müddetince dik
tikleri di.lr.;,ler tethir edildi böyle kısa 
bir zama.nda vücuda getirilen eeerkr 
tal<dir ve tebriklerle .k.arplandı yaltında 
kayıt kapanacak, derslere batlanacaktır 
yalnız bu devre için ders ücretinde yüz
de elli teozi!At yapıldı 

ıçın .,·ı· h ·ı· 1 it · y .d 1 ayet tn sı ı emva omısyonunun61 sayılı 18-7-940 günlü ve izmir vilayet 

kı .•re. heyetinin 2291 •ayılı 8/10 1940 ııünlü ltarariyle 21 gün müddetle mül-
ıyeı; 12 ı ı O ·940 ·· ·· d · ·b .. gunun en ıtJ aren müzayedeye çıkarılmıştır. 
Magazanın mülkiyeti derhal ... tılacağından taliplerin 5/ 11 /940 salı ~ünü 

•a.a..ı 1 5 de vilHyet idare heye-tine yüzde 7, 5 pe_v akcasiyle birlikte lüzum müra 
<•atlan ilan olunur. 1 3, 20, 26, 2 4 345 ( 2 1 14) 

Öde!~fiyet. Daim i Encü!"!n.~nden : . 
gir ken ış - Adaıııde yo~un~ 6 1- 500.uncu kilometr.osınd• vapılacok olan kılr
bed 1. ~r a!aklı ah,..p kopru ve teferruatının İn'8ah 4 714 lira 18 kuruJ keşif 
~Y ek uzerın~en 13'10/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltm 
la: kiuldut.,.rundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazır
,.ı ... ~~:~ .. an teminatlariyle birlikte 28 Birinciteşrin 940 Pazartesi günü saat 1 1 

•vot daimi •ncümenin'e baş vurmaları. 13, 22 4374 (2119) 

racut. 1 - 4 min edilmif alacalr.lan mecmuund&n faz- .abla.cağı ilin olunur. 4370 (2115) 

İZMİR DEFTERDARLltl.ND.t.N: 
Adı Mükellefin 

adresi 

Amfred kızı Luizi Kancesme 
sörler mektebi 

Ai(usten kızı Sertini • • 

Feliks kızı Darisi • • 

İ:;i Matrulı verginin 
Ait ı·lduğu Ne\·i 

mali vıl 

Sör 931 ila P:: ı 

• 

• • • 

L. K. 

32 16 

32 16 

32 16 

Tebligatın neye dair olduğu ADRES: Kar11yaka Rayegan solı:ak 
No. 39 

IZMIR SICll TiCARET MEMURLU
Millga bir numaralı kazanç temyiz ko- CUNDAN: 
misvonunca.. Al. ö ı...., · ·· · ı · 
İttiİıaz olunan 7 f9t9ll> tarih ve 8738 sa- d o' za. '.>' tdıcdar~t ,u~nvawy ye '~•r
'11 ka · 1 t · ttira ddin e smanıye ca esınuc andevı ha-

k 
ı rarıilY}/_. emyız zırun re e nında 15 numaralo mapzada manifatu-

arar ven wgı... . · · 1 · • 1 ed Al . ra veea.ıre tıcaretıy e lftiga en ı 

Basmahane maliye şubesi mül<ellellerinden Kançeşme oorler mektebi. sörleıi•,den yukanda isimleri yazılı mükellef- özak•oyuıı işbu ticaret ünvanı ticaret 
!er ewelce göstermiş oldukları kanun! ilı:aınetgahlarım terk ile memleket haricine çıktıkları ve gittilderi adresi de kanunu hükümlerine ıı:öce •İcilin 2840 
bildinnediklerinden dolayı kendilerine muktezi tebligat icra edilem~ oldut:ı.ndan keyfiyet 3692 numaralı kanwıun numaraoına kayıt ve tescil edildiği ili.n 
10 ve 11 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine kamı ol=ık üzere ilan ol1U1ur. 4372 (2116) olunur. 066 (2117) 



SAHiFE 4 

DOKTORUN KÖŞESİ 
-·----············ 

Ar"Oa suvu 
--*--

YAZAN: Or. G. A. 

Bugünkü dilimizde onun adı bira ol· 
duğu ~üphesizdir. Fakat eski zaman 
adamları bir:;· ı c;cki~tirmek l'istedikleri 
' 'akit ona bira, içilmesine cevaz vermek 
iı...ıcdikleri vakitte de arpa •uyu derler
di. Gençlerin bira içmeleri ayıp sayı
lır . arpa suyu içmelerinde pek d e büyük 
bir fenalık görülmezdi. Ben de bugün 
birayı hoş görmek niyetinde olduğum
dan ona arpa <ıuyu demeyi tercih ettjm. 

Biraya arpa suyu demekte bir az da 
tarihi hikmet bulunsa gerektir. Bilirsiniz 
kj arpa suyu taraba nisbetle pek kadim
dir. ·revrat . arabın Nuh Peygamber ta
rafından icat edildiğini yazar. Bunu ka .. 
bul etsek bile Nuh tarihin eskiliği ya
nında daha dünkü çocuk demektir. Bir 
rivayete göre de ıarap bir belr.taşi tekke
sinde icat edilmiştir, gene dünkü bir hA
di!le demek .• Halbuki arpanın tahammür 
etmesinden hasıl olan içkinin, Tevratın 
•Öylediği zamanJardan pek çok Önceki 
işleyen tekkelerde, onun buhariyle bir 
az me•t olup ibadet etmek maksadiyle 
kat edilmiş olduğunu yeni tarih k.itapla
n yazar .. O kadar uzak zaman1arda da 
bu içkinin adı bira değil. arpa suyuna 
yakın bir ~ey olsa gerektir. 

Bundan başka, bizim yurdumuzda bi
ranın şaraptan daha ziyade rağbet gör
mesine ebep, bjr az da. eski adamların 
ona arpa euyu dcmcJeri olduğunu zan
nediyorum. Bira, ıarap yetiştircmiyen 
memleketlerin içkisidir. Ozüm diyarı o
Jan memleketlerde de bira içilirse de 
üzümün kızına daha ziyade rağbet gÖ9-

terilir. Bizim yurdumuz hiilis üzüm di
yarı olduğu halde ve inhisarlar idaresi
nin yaphrdığ1 taraplar. erbabının dedik
lerine göre, nefis şeyler oldukları halde 
l.iyik oldukları kadar rağbete bir türlü 
nail olamıyorlar. Buna kar§ılık bira 
ucuzlayınca derhal büyük rağbet gördü. 
Gazetelerden bazıları bir aralık, bira bu
lunamıyor, diye Jikô.yete başladılar. Bi
zim yurdumuz gibi bir üzüm diyarında 
biranın şaraptan ziyade rağbet &"Örme
•İnde jrai terbiyemizin tesiri bulunduğu 
muhtemeldir: Ona arpa suyu deni1ir, 
böyle demekle, kitapta yeri bulunma
dığından yasak. edilmemesi )hım gele
ceğini göıteı:mek isterler .• 

Zaten sağlılr. bakımından da arpa su
yunun günahı pek: azdır, Onun terkibin
deki, yüzde nihayet beş nisbetinde alkol 
praptakinin, hele rakıdakinin yanında 
hiç gibi ka]ır. Bir taraftan da arpa suyu 
ile sarhoş olmalr. haylice güçtür. Çok içil
diği vakit insanı ser.em etmesi, terkibin
C:leki hafif alkolden değil, arpa suyunun 
lezzet vermek İç.İn ona katılan şerbetçi 
otunun haşhaşla aynı fasileden bulun
masından ileri gelir. Çok bira içen al
kolden sarho~ olmaz. bir az haşha~ yut
muş gibi olur. 

Arpa suyu, içindeki ı,erbetçi otunun 
tesiri o kadar çok meydana çıkamıyacak 
mikdarda ic;ilince insanı hem besliyen, 
hem de koruyan bir gıda olur. Bir litre 
arpa suyu, ağırlığının yarısı kadar et, 
yahut patates kadar besler. Hacminin 
üçte ikisik adar da süte bedeldir. Bun
dan dolayı lpokrat hekimin arpa su
yunu yarı yarıya sütle karıştırarak, has
taları beslemek için, zitogala adiy)c iç.ir
diği rivayet edilir. Hollandalı büyÜk he
lôm Boerhavenin de hastaları iyi besle
mek için en ziyade tavsiye ettiği yiyecek 
•u içinde ekmek, içecek de ııtene arpa 
auyu olduğunu ili.ve ederler. Bu zaman
da arpa suyuna süt kanşbnp içecek, ya
hut sade suda ekmek paparası yiyecek 
hasta bulunursa da o iki büyÜk hekimin 
tavsiyelerini tekrar etmiye hiç bir mani 
yoktur. 

Onun koruyucu hassaları yakın za
manlarda meydana çıkmıştır. Arpanın 
kendisinde haylice ve çokça A vitamini 
bulunduğu gibi biranın maya
a1nda pek çok B vitaminleri vardır. Bu 
maya arpa suyunda ürediği zaman vita
minler son derecede çoğalırlar. Ondan 
dolayı arpa ıuyu hem sinirleri teakin 
eder, hem de yenilen yemeklerin fayda 
vermesine hizmet eder. 

Yalnız, arpa suyu ıusuzluğa fayda 
verir, derlerse ona pek inanmamalıdır. 
Şimdiki piyasada arpa ıuyu taşdelen su
yundan ucuz gelirse de, arpa ıuyu içil
dikçe insanın dilini yapışık yapar ve da
ha ziyade içirir. Onun hararet keser diye 
ıannedilmesi soğuk iç.ilmesindendir. 

Fakat, tütün içenler için en zevkli iç
ki arpa suyudur. Tütünün kokusu bira
nın lezzetini arttırır, biranın lezzeti de 
tütünün kokusunu daha güzelleştirir. 
Onun için bira içmeyi sevenlerin bir ta
raf tan da pipo çekiştirmeleri - baz.ıları
nn zannettikleri gibi - züppelik değil, 
z<vk •ahibi olduklarının delilidir. 

__. 

Almanlar Londraya 215 
ton bomba atmıs •• 

Bcrlin, 12 ( A.A) - D. N. B: bildiri
yor : Alman hava kuvvetleri son ;.;rmi 
saatle yalnız Londra üzerine yeniden 
215 hin kilo bom ha atmışlardır. 

MERAKLI $EYLER 
-. . . -. . . -. . . . . . . 
OONYADAKI ŞELALELERiN 

KUVVETi 
Dünyanın malUm bulunan bütün ,eıa. 

lelerinden istihsal edilecek kuvvetin mik
darı hakkında yapılan hesap ve tetkik
ler yeni bitmiştir. Bu şelilelerden munta
zam surette enerji İ!!tihsal edilecek olsa 
yekUnu dört yüz yetmiş jki milyon bey
gir kuvveti tutacaktır. Şimdi bundan an
cak 5 5 milyon beygir kuvveti derecesin
de istifade edilmektedir. Şu halde gerek 
Avrupada gerek diğer kıtal arda henüz 
istifade edilmeyen daha bir çok kuvvet
ler bulunuyor d emektir. 

YENi A.SIR il İLKTESRIN PAZAR 1940. 

Almanlar Macaristanda Fransız üstüva 
........... R~;~nyada ................... G~~Çlik Afrikasında 

•••·•••·•••·••••••••·•••••••••••• ••·•••••••••·••·•••·• MÜTTEFiKLER LEHiNE 
EN BÜYÜK PETROL Ş iRKE · Rumenler aleghine TEZAHÜRAT YA PILMIŞTIR 
TiNiN BAŞINA BiR HOL· t h" tt b 1 d Londra, 12 (A.A) - Fransız kuv-

Ticaret Vekili Istanbulda 
LANDALI GETiRDiLER eza ura a U Un U ve~:!ıs~:;~:,.ar~2:1~=iv~i 

,Royter bildiri- Budapeşte, 12 (A.A) - Macar ajansı Delarmina evvelki gün Belçika ko,,go- Istanbul gümrüğünde bekliyen 
150 O ton mal çıkarılacak 

Bükreş 12 (A.A) 
yor: 

Transilvanyada çıkan Alman gazete
leri Alman kıtalarımn Romanyaya gel
miş olduklanm ve yabancı sabotajını 
önlemek için Rumen petrol mıntakasın
da ve diğer Rumen deniz noktalarında 
nöbet beklediklerini açıkça bildirmiş
lerdir. 
Almanların Rumen petrol endüstr!si

nin kontrolünü ne derece ellerine al
dıklarını gösteren son delil en büyUk 
Rumen petrol şirketi olan Ostro - Ro
mana direktörlüğüne Nazi makamları 
tarafından bir Hollandalının tayini hak
kındaki Al:nan talebidir. 

Alman müdahalesi üzerine Uhey ta
rafından ileri sürülen bir adamın umu
mi direktörlüğe tayini gayri kanunidir. 
Ve Hollanda bunu resmen protesto et-

----&·---

Londra 

bildiriyor : • su umumi valisi Ri~anı ziyaretinden 
Üniversite gençliği Rumen Transil- sonra Leopoldvilden hareketi müttefik

vanyasındaki Macarlara karşı yapılan !er lehine muazzam tezahürata sebebi-
me~ protesto . için .büyü.~ bir. ~ü- yet vermiştir. , 
mayış tertip etmışler~. N~.~Y!_şçiler Belçika kongosu umumi valisı söyle
Alman ve Italyan elçiliklerı onunden diği nutukta kongoda bulunan bütün 
geçerek sempati tezahüratında bulun- Belçikalıların bir muharebe kaybetmek
muşlardır. le bir harbin kaybolınıyacağına iman 

Transilvanyadaki Tvaapvregen şehri- eden bir Fransız hükümetinin ınevcudi
nin Macar ekalliyetleri de bir protesto yetini haber alılıkları zaman duymuş 
mitingi yapmışlardır. oldukları sevinçten bahsetmiştir. 
Budapeşte, 12 (A.A) - Rumen he- Üstüva Afrika umum! valisi verdiği 

yeti şefi on ilk teşrinde Macar hükü- cevapta, tezahürabn Belçika bükümeti
metine bir muhtıra vererek Romnnya- le münasebetlerinin yeniden teessüsüne 
daki Macar ekalliyetlerinin şikayetleri- sebebiyet vermiş olmakla şayam dikkat 
ni tetkik için muhtelit bir bir komisyon bir mahiyet arzetmckte olduğunu, Fran
teşkilini teklif etmiştir. sız ve Belçika milletlerinin eski birlik-

Macar hükümeti mazideki tecrübele- !erine rağmen resmi Fransanın J an 
r~ne ~tinaden böyle bir komis~onun va- tazyiki karşısında bu münasebetleri ka
zıyetı karıştırmaktan başka hır netice tetmek mecburlyetinde kaldığım beyan 

----&·--
vermiyeceğini ileri sürerek bu teklifi etmiştir. 
reddetmiştir. Macar hükügeti gittikçe 
fenalaşan vaziyeti Viyana hakem heye

Amerikanın tine bildirmiştir. 

ı:•x 

İstanbul 12 (Hususi) - Ticaret vekili ı Diğer taraftan yapılan tetkikler neti• 
B. :Nazmi Topçuoğlu şehrimize geldi. cesinde sahipleri tarafından çıkarılmış, 
Bir kaç gün burada tetkikler yapacak- ı antrepolarda bekliyen eşyanın 15000 t<ı
br. Vekil bilhassa gümrüklerde sahiple- ı na baliğ olduğu anlaşılmıştır. 
rl tarafından çıkarılmıyan mallar ve s.:ılr Bunun 4000 tonu, son defa Mete va
tlcarl mevzular etrafında temaslar ya- puriyle tstanbula getirilen ve Fransız 
pacaktır. hUkümetine ait çimentolardır. ____ , __ 

---~-· 

istatistik U. müdürü 
Bütün sayım ve kontrol memur

lanna radyoda hitabetti 
"•" , Ankara, 12 (Hususi) - istatistik Umum müdür sayımın mahkeme işleriy-Romanyada bütün Macar gazete ve 

• -·- mecmualarının saıı yasak ~ilmiştir. Sovget mallarına kog. 
Şehrı hakk ın~a fagdalı TIMES GAZETESiNE GÖRE doğu ambargo kaldırıldı 

umum müdürü B. Celal Aybar bugün le de alakası bulunmadığını tebarüz eı
radyoda, nüfus sayımı işlerin~e vazife tirmiştir. 
alanlara bir hitabede bulunarak vazife- Umum müdür memurların kasten yan .. 
lerlni uzun uzadıya anlatmış. henüz lış mali'imat verildiğini anladıktan anda 
müphem olan bir çok noktalara mukni nüfus cüzdanlarına da müracaat imki
ve anlayışlı izahat vermiştir. nından bahseylemiştir. Yaşlar kesirli bazı malumat Vaşinguın 12 (A.A) - Amerika hü--·-Londrava ha,·a akınlarının devam et

tiği şu günlerde İngiliz payitahtını gör
memiş olan kimselere burada bazı ra
kamlar vermek faydalı olur. 
Matbuatımızda yine hava bombardJ

manları münasebe\iyle Kent ve Esseks 
kontluklarından bahsedilmektedir. 

Kontluk kelime•inin Türkçe müradifi 
(Ayalettir .. ) 

Londra dahi bir şehir olmayıp bir 
kontlulctur. Londranın takribi mcsaha
sı, şimalden cenuba 40 ve şarktan garbe 
40 kilometredir. Yeni Londra dört kö
sesinden martı kanatlı dört peri tarafın
cI , n kaldırılıp, İstanbulun üzerine bıra
kılsa, şimalden cenubo, Karadeniz bo
ğazının methalinden Y eşilköye ve şark
tan garbe de Pendikten Kiiçük Çekme
ceye kadar kaplar 

Bu sahanın üze,_·~nc hesapsız atılan 
bombalar her halde binaların üzerine 
de düşebilirler. Maamafih Londrayı ha
rabe haline koymak için Almanların 
şimdiye kadar attıklariyle mukayese 
edilemiyecek kadar çok bombaya ihti
yaç hissolunacağı da varestei beyandır. 
Manş denizinden el'fuı gemi kafilekri 

geçmekte ve bunlar da Londrada, ge
tirmiş oldukları her türlü eşyayı tahli
ye edecek Uman, rıhtın1, dok, vinç, ame
ı., ve saire bulmaktadırlar. Ayni zaman
da da getirilmiş olan bu eşyalann dahi
le sevki için de. depolar, trenler ve 
kamyonlar dahi vardır. 
Londranın umumi sahası bin kilomet

re murabbaını tecavüz ettiği gibi, nüfu
su da sekiz milyonu tecavüz eder. 

Londra kontluk meclisi şehrin en mü
him meseleleriyle meşgul olmaktadır. 
Bunun bir reisi, 20 kıdemli azası ve 124 
miişaviri vaı·dır. 
Londranın kalbi mesabesinde bulunan 

•City• bir belediye lordu, 25 kıdemli 
aza ve 226 müşavir tarafından idare edi
lir. 

•City• nin daim\ nüfusu takriben 15 
bin kişidir, fakat buraya günde beş yüz 
bin kişi girmektedlr. Maamafih harp 
dolayısiyle, burada bulunan banka hu
sususl müessese ve devairi hükümet 
Londra haricine çıkmışlardır. 

Londrada elliyi mütecaviz tiyatro bi
nası vardır. Sinemalar bu mikdara da
hil değildir. Bundan gayri de otuz adet 
müze vardır. 

Londrada on adet ana demiryolu is
tasyonu mevcuttur. Vaterloo istasyonu
nun 20 adet platformu vardır. Londrada 
123 umumi hastane ile 16 timarhane var
dır. 
Londranın •City• sinde 212 banka ile 

171 sigorta ~keti vardır. 
Sulh zamanında Londrada 62 itfaiye 

istasyonu ile üç adet te Dere itfaiyesi 
vardır. Londranın polis kuvvetlerinin 
mikdan, sulh zamanında 20 bindir. 
Londranın umum mesahası, 4.203 akır 

olup, bundan 722 si sudur. 
Dünyanın bütün seyrisefain şirketle

rinin Londrada Ş\.beleri vardır. 

----&·- --

150 Alman bombar
dıman tayyaresi 

Bükreşte _.,_ 
- BAŞTARAFI t İNCİ SAHİFEDE -

zam Alman askeri bulunmaktadır. Bu 
civarda 24 Alman vapuru da göze çarp
maktadır. 

Köstencede, yüzlerce İtalyan mual
lim ve teknisyeni beklenmektedir. Bun
lar, bu şehir civarındaki Mamaya hava 
meydaniyle deniz tayyareleri üssünün 
inşasına nezaret edeceklerdir. 

Bu sırada Bükreşte iktısadl hayat fa
aliyeti birden bire a•almı~ır. Borsada 
kıymetler sürat! .. dUşmüştür. Borsa ida
resi dün bir tebliğ neşrederek telaşa se
bep olınadığını, borsa kıymetlerini hA
mil olanların bunları ellerinden çıkar
mamaları lüzumunu bildirmiştir. 
Diğer taraftan D.N.B. Alman ajansı 

da general F ranz riyasetinde bir Alman 
askeri heyetinin öğle üzeri Bükreşe 
geldiğini bildirmiştir. 

B t f kümeti Sovyetler birliğine ait olup ev-arU ı. • ı.sını veıce ambargo konulan yedi milyon do-

t l
• 

1 
!ar kıymetindeki makineleri serbest bı-a eş ıyor ar rakmıştır. 

Bundan başka Amerikaya ait ve mec-
mu hacimleri yüz bin tona baliğ olan 
sarınç gemilerinin de Sovyetler tarafın
dan tevkif edilerek kullamlmasına deniz 
komisyonunca müsaade edilmiştir. 
Vaşington 12 (A.A) - Amerika halı· 

hattı hareketi riye komisyonu 4,640,000 dolar muka
bilinde 1ngiltereye silahtan tecrit edil
miş 19 ticaret gemisi satılmıştır. 

- RASTAK,. 1 IN('t SAH1FEDE -
bu haberleri yayması muhtemeldir. Şu 
cihet kayde şayandır ki şimdilik İtalya
nın Yunanistan üzerine tazyiki fazlalaş
mamıştir. 

Mihver devletlerinin 
iki türlü izah edilebilir: 

1 - Cenubu şarlôye doğru ilerleyiş 
kararlaştırılmış olup son hadiseler bu 
ilerleyişin hazırlık safhasıdır. 

2 - Aym mevzu olan Balkan mem
leketlerine, bilhassa Türkiye ve Yuna
nı.s! . n::ı ·"'a rc:ı b . · t ~ !ıdi t ve korkutma 
·1~ ,.. e'ketidir. 

Çarpışmasız avantaj elde etmek için 
tehdit ve korkutma hareketinin aynı 
mevzu içine girebileceğine şu sebeple 
hükmedilebilir: 

Balkan taarruzunun nihat hedefi Sü
veyş kanalı olduğuna göre, bu hedef çok 
uzaktır. Daha evvel, Avrupa Türkiyesi, 
boğazlar, Anadolu, Suriye ve nihayet 
Filistindeki İngiliz kuvvetleri gibi muaz
zam manialarla karşılaşmak lazımdır. 
Diğer taraftan zaman bakımından 

mihver devletleri sıkışık vaziyettedir. 
Kı§ yaklaşmakta olup havalar gittikce 
fenalaşmaktadJr. Umumiyetle basit ol
mıyan münakalat işi sabotaj ihtimalle
riyle daha ziyade güçleşmektedir. Bal
kanlarda vaziyetin bu yeni inkişafları 
karşısında Türkiye ve Yunanistanın 
hattı hareketi sakin ve azirnkar kalmak
tadır. Esasen Türkiye ve Yunanistanın 
vaziyeti, coğrafi bakundan da Romanya
nın vaziyetine hiç benzememektedir. 

Romanya sıkı bir çenber içinde iken 
Türkiye ve Yunanistanın geniş deniz 
hudutları vardJr. Deniz ise mihver dev
letlerinin müttefiki değil, diişmanıdır. 
Çünkü Akdenizde İngiliz kontrolü bü
küm sürmektedir. 

Sovyetlerin hattı hareketi sarih değil
se de, boğazların mihver devletlerinin 
kontrolü altına girmesini müsait bir şe
kilde karşılamıyacağı ve Türkiyenin, 
icap ederse, yapacağı mukavemette Sov
yetler cihetinden müşkülata maruz kal
mıyacağı kolayca tahmin edil .. bilir. 

Almanya ister tehdit ve tahvil, ister 
hakiki taarruz niyetini ~ısın, Türki
ye de, Yunanistan da bu iki ihtimali 
nasıl karşılıyacaklarını bilirler. Birinci 
şıkta, oyuna düşm.iyeceklerdir. lkinci 
şıkta ise, kE!Jldilerini müdafaa edecek
lerdir. 

Harbin bidayetinde Almanlar İngiliz 
hükümetini Balkanlarda banıt fıçısını 
ateşlemeğe çalışmakla itham etmişler
di. Şimdi ise, mihver devletlerinin, o 
zaman İngiltereyi takbih ettikleri şeyi 
yaptıklarını söylemek için tam zaman
dır. Bu suretle hareket etmelerinin ..... 
bebl ı..e, tngiltereye yaptıkları hücum
ların muvaffakıyetsizliğe uğramasıdır. 
Süveyşe karşı tatbik edilecek bir plAn 

Cebelüttanka karşı bir nazire ihtiva et
mezse tam olamaz. Fakat tngiltere dik
katini her iki cihete de tevcih için ha
zır bulunmaktadır. --·--Roman yadan bir çok 

lngilizler lstanbula 
geliyorlar 

BASTAKl\FI 1 inci SAHIF'EOE -
Romanyada bulunan İngilizlerin bü

yük bir kısmı Pazartesi günü Köstence
den tstanbula hareket edecektir. Bük
reşteki sefaret kadrosu da tahdit edile
cekse de diplomatik heyetin hareketi 
henüz mevzuu bahis değildir. 
Bükreş 12 (A.A) - Royter bildiri

yor: 
Amerika elçisi başvekil ve adliye na

zırını ziyaret ederek Amerikan tebaası
nın tevkif edilin]§ ve haklarında fena 
muamele yapılın~ olmasından dolayı 
protesto etmiştir. Başvekil general An
tonesko itizar beyan etmiş ve Amerikan 
tebaasına karşı bundan böyle bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmiyeceğini temin 
etmiştir. Roytere göre elçi meseleye hal
ledilmiş naz.ariy le bakmaktadır. 

--·--ROYTER MUHABiRiNE 
GÖRE -·Almanlar za-

fer ümidini 
kaybetti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
te görülüyordu. 

Üç saat sonra yeni bir hücum yapmış 
olan diğer tayyareler hedeflerini şiddet
le devam etmekte olan bu yangınların 
ışıkları sayesinde kolaylıkla bulabil
mişlerdir. Limanda bulunan üç gemiye 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

Bir kısım bombalar da askeri limana 
isabet etmiştir. Tobruk limanına tekrar 
taarruz edilmiştir. Bu limanda hasara 
uğrıyan gemiler olmuşsa da umumi ha
saratın derecesi tesbit edilememiştir. 

Tayyarelerimiz Eritrede Assab üzeri
ne de hücumlar yapını.şiardır. Büyült 
mendereğin önünde yangın çıkmış ve 
limanda bulunan binalar hasara uğra
tılıruştır. 

Adis Ababa yolu üzerinde bir nakli
ye otomobil koluna mitralyözlerle hü
cum edilmiş ve zayiat verdirilınişti.r. 

Evvelki gün cenubi Afrika hava kuv
vetleri de mutat olan keşiflerini tamaın
lanıı.şlardır. Bütün İngiliz tayyareleri 
üslerine dönmüşlerdir. --·--YENi JAPON SEFiRi 

Tokyo 12 (A.A) - Japonyanın yeni 
Moskova sefiri gazetecilere beyanatta 
bulunarak iki memleket arasındaki mü
na.sebatın ıslahı lüzumundan bahsetmiş
tir. -·-TIMES iDAREHANESiNE 

BOMBA DÜŞTO 
Londra, 12 (A.A) - Tiınes idareha

nesine bir bomba düşmüq ve mühim ha
sara! yapmışsa da gazete eskisi gibi 
intişarına devam ebnektedir. --·-HAVA 
HARBi 

- BASTAPAF'• 1 inci SAHİFEDE -
lngiltereye hava hücumları devam et
mİ§, fakat gece yansından sonraki hü
cumlar pek ehemmiyetsiz olmuştur. 

Londra bölgesine yapılan tedit hü
cumlardan başka Gal eyaletinde, lskoç
yanın batı timaHndc bir .L::aç noktaya 
bombalar atılmıttır, 

Londra bölgesinde bombardıman 
büyiik bir saha üzerine yapılmıştır. Atı
lan bombalar bir otobüse düşerek yol
culardan bir kısmı yaralanmış ve ö1müş, 
bir kısmı da kurtulmuştur. 

Dün akşam Mersey kıyılarına da 
bombalar atılmıştır. lngilterenin batı ıi
malinde h~zı haaaTat varsa da insan za
yiatı azdır. 

Avcılrımız tarafından Üç. bombardı
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Dünkü hava muharebeleri hakkında 
alınan son bir raporda da dün ceman 
sekiz düşman tayyaresinin düşürüldüğü 
anlaşJmaktadır. 

Dokuz avcı tayyaremiz kaybolmuştur. 
Bunla rdan a ltısının pilotları sağ ve ea
llindir. 

B. Celal Aybar memurlara vazifele- yazılmıyacakbr. Yalnız bir yaşını dol
riıti anlatmış, aayım günü karşılaşacak- durmryan çocuklar doğum ayları itiba .. 
lan müşkülleri izah ederek nasıl hareket riyle kayd edilirler. Yeni hrflerle oku
edeceklcrini ifade etmİ§tİr. yup yazma bilmiyenler okur yazar ıayıl-

B. Celi.! Aybar bu aayımın hiç bir mıyacaklardır. 
mükellefiyetle, nüfus kütükleriyle. resmi Dünkü konferasta memurlar anlama .. 
ve gayri resmi kayıtlarla ali.kası bulun- dıkları veya tenvirini istedikleri nokta" 
madığlna bilhassa işaret eylemiştir. ları mülkiye Amirlerine not ettirecekler• 

Filhakika devletin büyÜk ehemmiyet dir. Bu noktalar hemen telgrafla Anka
verdiği bu sayım. miUetin iktısadi, sos- raya bildirilecek ve istatistik umum mü
yal ve nüfus kabiliyetini noksanıız ve dürü ikinci konuşmasında bunlara cevap 
artık~ız anlamak arzusundan ibarettir. verecektir. ----·------ -----~-----·----·---·- .. --.-
Yüksek ziraat enstitüsünü bitiren 
talebelerin imtihanları yapıldı · 

X>j<X 

Ankara 12 (A.A) - Haber alındJğı- enstitüyü ikmal etmişlerdir. Bu sene 
na göre, yilk.sek ziraat enstitüsünün zi- zirai kombinalarda çalışan gençler yeni 
raat fakültesini bitiren ve meslek! staj ziraat makinelerini muvaffakıyetle ida
gören talebeler 10 Birinciteşrin Per- re etffiişlerdir. Ziraat vekili Muhlis Erk
şembe günü, Ziraat vekili Muhlis Erk- men gençleri takdir etmiştir. 
men, enstitü direktörü, Ziraat vekaleti Yliksek ziraat enstitüsü yeni tedrisat 
erkAnı ve fakülte profesörleri huzurun- devresine 14 birinci Teşrin Pazarte~i 
da muvaffaluyetle imtihan verml§ler ve günü ba•lıyacaktır. ---·--·- ·--·-· 

O. N. B. BiLDiRiYOR Alman tebliğine göre -
Alman kıt'alan In2iliz tayyare

bilahare Ro- leri Almanyaya 
manyadan dö- taarruzda 

necekmis bulundu 
Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Romanya için kabul edilen 
garanti üzerine ve Romanyanın izhar 
ettiği arzuya cevaben Alman hükümeti 
Romanyaya bir askeri heyetle lüzumlu 
talim teşekkülleri göndemıiştir. 

B undan başka Rumen petrol kuyula
rının mütemmim muhafazasını tem.in 
için Alman avcı tayyare filolar ı da Ro
ınanyaya nakledilmiştir. 

Romanya ordusuna mensup teşekkül
ler, Rumen ordusunun Rumen hüküme
ü reisi general Antoneskonun projeleri 
mucibince yeniden tanzimi için talim 
kıtaları vazifesini görecek ve vazifele
ri bitince Almanyaya döneceklerdir. 

Alman hükümeti, Alınan askeri heye
tinin Romanyaya gönderilmesine karşı 
siyasi bir alaka gösterebilecek dost hü
kUmetleri bundan haberdar etmiştir. 

--- -tr·---

ıtalgan tebliğine göre 
ln~iliz tayyare

leri Libya 
afakında 

Roma, 12 (A.A) - İtalyan tebliği : 
Şimall Afrikada motörlü keşif kolla

rımız düşmandan iki tank almıştır. Düş
man tayyareleri Libyadaki muhtelif şe
hirleri bombardıman etmişlerdir.. Ha
sar ehcmmiyetsi::dir. 

Şarlô Afrikada düşman tayyareleri 
muhtelif noktalar• hücum etmişlerdir .. 
Hasar ehemmiyet.>ızdir. _,._ 

Bir Alman generali 
Bükreşte karşılandı 

Bükreş. 12 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor : Alman askeri heyetinin havacı
lık kısmı azası general Speitel kuman
dasında öğleden sonra BUkreş civarında 
Berneasse tayyare meydanına gelmiş 
ve meydanda basvekil muavini, harici
ye, lejyoner harek~ti şefi ile milli mü
dafaa müsteşarı tarafından karşılanmış
lardır. General bilAfıare R umen hava 
kuvvetlerine mensup ihtiram kılasım 
ve Yeşil gömlekli bir lejyon kıtasını tef
tlt etmiştir. 

Berlin, 12 (A.A) - Alman tebliği : 
Alınan tayyarekri tarafından atılan 

bombalar Londrada geniş hasarları mu
cip olmuştur. Yangınlar bir çok nokta
larda geniş bir mahiyet almış ve gece 
hücum yapan tayyarelerimize yol gHs· 
!ermiştir. 

Mancester Umanının tesisatında bil .. 
yük yangınlar cıkmış ve Panoda dokla
rının şarkına doğr.ı genişlemiştir. 

Uzun menzilleri toplar Douvr açıkla
rında bir İngiliz deniz kafilesini dağıt
mıştır. Bir denizaltı gemiıniz 21 bin to• 
nilato hacminde üc vapur batırmıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri Hollandada 
bazı şehirlere karşı hücumlarda bulun
muşlardJr. Maddi hasar vardır. 

Alman körfezlerine ve şimal sahiline 
de bir çok hücumlar yapılmıştır. Dil.ş· 
man dün 13 tayyare kaybetmiştir.. Bir 
Alman tayyaresi kayıptır. ___ ..,,..,.. __ _ 

AMERIKANIN MISIR 
ATEŞEMILITERLIGI 

Vaşington, 12 (A.A) - 1922 den beri 
ilk defa olarak Amerika Mısıra bir ate
şemiliter tayin etmiştir. 
İspanyada ateşemiliter muavini olan 

binbaşı Feller beynelmilel vaziyet i~ 
risinde Mısınn bugünkü arzettiği ehem
miyete binaen yakında Kahireye gide
cektir. - ·-Çine sempati 
Şanghay, 12 (A.A) - Çin cümhuri· 

yetinin 29 uncu yıldönümü münasebe
tiyle Şanglıayda alınan sıkı tedbirlere 
rağmen vatanperverler milli Çin ordu• 
lan için mühim ianeler toplamışlar ve 
bir çok vatanperver teşekküller Ça? 
Kay Şeke tebrik telgrafları çekerelc 
müzaheretlerini arı.etmi~Jcrdir. -·-MUSSOLINI PO ORDUSUNU 

TEFTiŞ ETTi 
Rom~ 12 (A.A) - Mussolini tarafın· 

dan tetkik edilen Po ordusu hakkında 
Stefani ajansının muharriri şöyle yat· 
maktadır: 

d3u ordu mükeııunel manevra kabili• 
yetini haizdir ve deniz işleri, meııelA 
Arnavutluğa, l 2 adaya, Libyaya ve ya• 
hut Habeşistana her zaman sevkedil .. 
bilecek vaziyetlldir.> 


