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ilan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eıeTinin be~,,. sabahları çıkaT" aiya&( flCUetediT" YENl ASIR matbaasında basıJ~ır 

Al anlar çın Ro a ıyaya ı·e Balkanlarrı iniş yolu teskil eden T1ınaclan bir göriinii§ 
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llAVACII..IK Romaagada son vaziget Bükreşin geni kararı 
iNGILiZ 

Hava kuvvetle
rinin personel 

üstünlü2ü ---

iki fırka Alman 
askeri ~e-

Ancak şartla 
petrol vere-

liyormuş ceklermiş ----·- ~·.-..-

150 ALMAN ZABiTi ŞiMDi· RUMEN · MACAR IHTILAFı 
DEN BÜKREŞTE YERLEŞMiŞ YiNE HAKEME VERiLiYOR ·-llGILTEREDE PiLOTLAR Bükres 13 (AM- Royter bil- Bükreş. 13 (A.A) - Rador ajansı bil-

IASIL SEÇILln'• diriyor: Dün sabah erkenden husu- diri~·or: Salahiyettar bir menbadan teb-
0 1 al H ·f 1 ku d liğ olunduğuna göre Romanyadan Tür-

- -· si trene gener eı e man a- kiye \"e Yunanistaua petrol ve müşteka-

p.' lotlarda aranan sında 150 Alman subayı Bükrqe tı ihracah durdurulnıan~tır. Yalnız hü
gelmittir. Gelen heyette 3 general kümet bunların memleket değiştirme-

e vs af neleri erdir? 11 albay vardır. Bu subaylar Ro- mesini temin zımnında şiddetli bir kon· 
--·. manyaya muallim oiarak gönderile- trol tt'sisi için tedbirler almıştır. 

İngiltercde tayyare pilotu olmak isti- c~i sanılan. iki fırkanı~ id~~ kad- Budape~"tc, ı:~ (A.A) - Macar ajansı 
yenler pek sıkı bir muayeneye tabi tu- rosunu le!kıl etmektedır. Bukreıte bildiriyor : Macar - Rumen ihtilafı ye
tulmaktadırlar \c hariçten bir kimse cesur Mihael kıtlası Alman umumi niden Viyana hakemlerine verilmiştir .. 
namzetlerden bir kısmının doktorlar karargahı olmu .. tur. Arab, Karan- Macar hiikümeti Romanyadaki Macar 

kil d ~ • c :r halkmm şikfıyetlcrmin Macar gazetele-
he~ teş . e en . · azanm mıı.'1' : sebes ve Taın§varda RuJ11en kıtala- rinde mi.inakasa edilmemesi için talimat 
aesmden. geçıp t~ ı_nu~ affak ol~asını ~ - SONU 4 ÜNC'Ü SAHİFEDE - v<:>rmi tir. 
placak bır şey gıbı gorm~c~rlcr. l\la- ---·- ---·----··- ---------- ____ _.. __ _ 
amafih hakikat şudur ki Jngıltere ha\·a 
kuvvetlerine ahnanık gençlerde bulun
ması arzu edilen ~rtlar harpten cnel
ls:ilerin ayni olmasına, 'e harp dola~ ı
aiyle seviyenin alçalmamıs olmasına rag
men yine bir cok kimseler kabul edil
mektedir. 

Namzetlerin eksc.rileti göz lıastalıkla
nndan dola' ı muvaffak olamamaktadır. 
Projektörle;le gösterilen renkli di kler 
vasıtasiyle yapılan testler gençlerden 
yüzde beşinin daldtonizme, yani renkle
ri ayırt edememek hastalığına müptela 
olduklarını meydana çıkarmıştır. Gözle
rin kun·eti 6 - 7 metre mesafeden göz-

b. . 1 Aml'rıka rcisiciimlmru B. Ruz"Vclt. hariciye nazın B. HuU ile bCTaher lüksüz olarak her ır göz e ayn a~ rı 
okutulan mutat muayene harfleri ile iil- ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111ıııı 

(Ülmektedir. Ruzıeltin beganatı 

lnıriltereye yar
dıma devam 
edeceklerini 

söyledi 
-·-

Uzak Şark ve Amerika 
Uzak Şarktaki 
Amerikalılar 
tahliye olu

nacak 

Bir n;mıutte gizli bir şaşılığın bulun
ması her şeyden daha miihimdir. Çün
kü bir pilotun tayyaresini muvaffakı
y~tle yere indirme kabiliyeti biiyük nis
bette normal göz adele müvazenesinin 
mevcudiyetine bağlıdır. Sivil tayyareci
ler için jki tiirlii ruhsatname mevcuttur. 
•A• ,.e .e .. ruhsatnameleri .. Bunlardan 
•A• ruhsatnamesi esas itibariyle ama
törlere mahsustur. Bunu elde etmek 
i4;in istenilen tıbbi şartlar •B• ruhsatna
naesini haiz pilotlardan ~tenilen şartlar
dan daha az ve kolaydır. Yalnız MB• 
ruhsatnamesini haiz pilot yoku \e eş;)a 
taşı.)abilir \e n keri pilottan istenilen Hiç IJir anlaşma fJizi Japonların Şangllay 
bedeni artların onda da lnılunına l icap yolunıuzdan döndür· fJeynelmilel imtiyazlı 
~;r~ il , e a kerı l'iloUarın haiz olması miyeceJı, ~jJıf!"örlerin mıntaJıasınl da işgal 
lazım gelen şartlar arasında ancak pek siyaseti söJımıyeceJıflr etmeleri muhtemel mi? 
küçük farklar \ardır. Bunlar bilhassa Va§İngton 13 (A.A) - Ameri- Vasington, 13 (A.A) - Amerika bir-
namzedin ha.)atınd:ı gec;irdiği muhtelif k ·· h · • B R it Am 1• Je..:ik dcdetleri harıcive nazırı Hu! dün 
h 1 ki · h. 1 · · .1 1- a cum urreısı • uzve er - ., J 

asta ı arın nıs ı c ıemmıyetı 1 c a a· k h ku l · · f akşam gazetecilerle yaptığı bir görü.şme-
kadardır. Tabii esas maksat faal hizmet- a ava vvet erının garp nun 

d f ed · . de halen temizlenmek için kızakta bulu-
Jerin istediği mezahime \'e sivil tayya- kürreaini mü a aa eceğım ve nan Manhatan ve Va~ington transatlan-
tecilik ~~y~hnı!1 giiçliiklerin~ d~? an- Amerikanın harbe girmesini müıtel- tiklerinin servise haşlar başlamaz Ame
nıa~~ musaıt pılotlar. seçn.ıektı!. Gorme zem olmıyacak bütün yardımlarda rikalıların tahliyesi için derhal Uzak 
''C ışıtme hususunda ıstenılen ıstandart- de ed ~· . .. ı . r B şarka gönderileceğ"ni ve halen Uzak 
lara leti~miJen nanuet~t'r!n elenm~in- vam ec~ı. soy e~ı! ~· · Şaıkt 1 bu tahliye' isinde kullanılabüe-
den \'e sakat bırakmak ıstıdadını goste- Ruzvelt !Unlan ılave etmqtır · k d' ~ be A ·k l uru • • . ce ıger ş mcrı an yo cu vap 
ren uz.' ı ha~tahk alametlerı mc\ cut - Garp nısıf kürresinde bahset- ile bil' kaç şilep bulunduğunu söylemiş-
olan kımselerm <;ıkarılmasından ~oııra. Ü O · ~ , S NU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE 
bir namzedin tanare.)İ emni;)ctlc kul- ,...=.!°..:~!! ~-~.~~~l~~~.=-··--=--0~·-·-·~·----·--=-·· 
lana bilecek bedeni 'c zihni metaneti ha-

Vilayetin mühim tebliği iz olup olmadığı ara~tırılır. 

lngiltere - Amerika ve 
Sovyet Rusya 

Amerika hava 
başkumandanı 
Londraya ~eldi ---·--Sovyet sefiri Londra 

· sıjınalılarını ·gezdi ve 
hallı tarafından 
allıqlandı.. ---Londra 13 (A.A) - Amerika Birle-
şik devletleri hava müdafaa başkuman
danı general Şaney yanında hava kur
mayından bir yllzbaşı olduğu halde dün 
Amerikadan tayyare Ue Lond.raya gel
miştir. General hava hUcuınJarına karşı 
lngilterenin müdafaasını ve sivil halkın 
bombardıman cdi1mesini milşahit sıfa
tiyle tetkik edecektir. 
SO\TYF:r SEF1Rt SICTINAKLARDA 

Londra 13 (A.A) - Royterln diplo
matik muharririnin öğrendiğine :göre 
Sovyet büyük elçisi ve refikası yanla
rında amiral Sir Edvard Evaus olduğu 
halde Lord Balifaksın daveti Uzerine 
evvelki gece bazı Londra sığınaklarını 
gezmişlerdir. Büyük elçi sığınaklann 
birinde halk tarafından alkışlanmıştır. 

---ı:;...---

HVlllıfn nln lleyaı""• 

"Amerika daha 
çok kuvvet
lenmelidir" 

uEn Jı111111etll üç dUda· 
törlük aleyldmlze ,,.,. 
fttifalı yapmaşlaıed• .. n 

Yeni harbın en müthis mahı pıyyarelerin biT" hücumu 
lllllUlllllllllllllllllllUllllllllllllllUllllNllllHIU• 

BE ALIN LONDAA 

eniden ve çolll ! eni bir ha .. va 
şiddetle bom· hucumuna ugra-

balandı dı, hasar az 
Mühim aslıeri ltedefle•e Başka bir İngiliz fehrln• 

Vaşington 13 (A~A) - Cümhuriyet- ile Ha111 saldllerlne de de möhlm zararlar old• 
çilerin reisicilmhur namzedi Vilki Bos- Jaücanı edUdL Yangın çıktı.. 
tonda irat ettiği bir nutukta şunları söy- _ • _ - • -
leınblir: Londra 13 (A.A) _ Dün gün- Londra, 13 (A.A) - Hava ve dahtll 

- Norveç taarruza uğradığı za- düz ve gece lngiliz bombanlonan emniyet; nezaretlc:;ı-inin tebliği : Londra
mandır ki lngiltere kendisine müte- ta areleri Bet-lin üzerinde ve Al- ya v~ cenubi İngiltereye yapılan tayya-

ih ı b.. ··k tehlik • ·· ·• YY ,re hucumları esnasında zayıat ''e haso 
vece o an uyu eyı ıonnUf manyanın mühim ukeri hedefleri, pek cüz'idir. 
ve Vimton Çörçili iktidar mevküne münakalat yollariyle dütman ifıali Midlandın bir şehrinde evlerde, ti~ 
getirmi§tir. Bu kahraman plıaiyet altındaki M&ll! limanları üzerinde rethanelerde ,.e diğer binalarda çok 
İngiliz milletinin mücadele kudreti- faali ette bulunarak muvaffakıyet- mühim hasarlar olmuş ve bir çok yan-

. ak · · ed" iktidarmd y gınlar çıkmıştır 
nlanı arthtınn ~ın Y ~ .• li hücum1ar yapmqlardır • Bu sabah ~k erkenden yangmlaıt 
o er fe'YI yapmaga azmetmıf - SONU 4 'ÜNCÜ SAHiFEDE - - SONU 4 'ÜNl'Ü SAHİFEDE -
bulunuyor. ..- -·- -·-·-·- -·-·-·- -~.-.-.. .. - - ·-•9P•-·- -·- - ·- ·-·-·- -·-·• 
ga~::a:ad:ıı;~::\~:ti~~~e~~:: ıtaıuanların bir IDU- ınailtara -Portekiz ıı 

- SONU 
4 

ONCO SAUİFmE - vaffakıuatıizllii daha lıpanua ıünasebıtıarı 
llHlllllnllllllfllllllUllllllllUlllllDlllllllllllU 

SON DAKİKA ............. 
ıtaıuan tıbliiinı aırı 

Malta civarında 
deniz harbı 

olmuş - _.._ 
ttaıyanlar iki torpido, 
bir destroyer, ingillz· 
ler de gtiya bir kruva
zör kaybetmişler .. 

Roma, 13 (A.A) - ltalyan tebliii : 
11 - 12 ilktcşrin gecesi devriye gez

mekte olan İtalyan torpidolan Malta 
civannda mühim İngiliz deniz kuvvetle
rine taarruz etmişlerdir. 

Nelson tipinde olması muhtemel bir 
düşman kruvazörü batınlınıştır.. Diğer 
düşman gemileri t:~di hasara uğratıl
mıştır. 

İtalyanlar her biri 600 tonilatoluk iki 
torpido ile 1400 tonilitoluk bir destro
yer kaybetmişlerdir. 

Tayyareleri 
daha Maltaya 
varmadan püs-

k .. m·ıd·· ur u ••• 
KIBRISTA TAHRiKAT YAPIL· 

DIGI HABERLERi YAUN 
• 

Portekiz Reisi
cümhuru lngiliz 

elçisini ka
bul etti 

ISPANYOL ASKERi VALiSi 
CEBELOTTARIKA GELiYOR 
Lızbon 13 (A.A) - Portekiz 

cümhurreisi bugün lngiliz dçiaini 
kabul etmiştir. 

Cebelüttarı:k 13 (A.A) - 1ngiltereni.D 
Madrit büyük elçisi Sir Samoel Hor -dün 
akşam Cebclüttarıka gelmiştir. Burada 
üç gün kalacaktır. Elcezirc İspanyol u
kerl valisi de elçi ile Pazartesi gilnil c .. 
belüttarık valiliği konağında verilecek 
öğle yemeğinde bulunacaktır. 
111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Hind Müslü
manlannın mü
him bir karan 

Bu noktalara dair bir fikir elde ede
bilmek i in namudin ailesinin sıhhati, 
~eçirdiği lıastalıklaı, yaptığı sporlar, 
lnaruz kaldığı ) orgunluklar \e onlara 
nasıl kar ı ko)'<hığu i i çok mühimdir. 

Klinik ınua3 ene i~ le elde edilen ma· 
lf.mat namzedin hcdcni kabilil etlerini 
olçmek için ~ apılan testlerle itmam t--di
lir. Bu. namzedin muhtelif bedeni sis
temlerinin tam olduğuna, uzun \"e id
detli zihni 'e bcdeııi faaliyet altında bi
le nıükemmcl bir ahenkle çahsıı> calış
lntyacatını göstt'ril'. 

Bu esnada iki düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Sayım ve kontrol memurlarını Bir tayyareıniz iisrune dönmemiştir. 
İNGiı .. iZLERIN HAVA llÖCUMU 

--.--
Nazizme ve Fcqlzme 
Jıarıı mücadeleye 
Jıarar verdiler-

Namzettc hastalığa karşı yüksek dc
l'ecede bir mukavemet ve süratlc iyileş
lbe kabiliyeti olmalıdır. Bedeni kabili
Yet yalnız atletik \'e sporda gösterilen 
-.uvaffakıyetle iilçülmez. 
""!'!._annedin se<'İlnıcsinde şunlar nazarı 
- .... te alınır : 

Nanızec1in asabi müvazene itibariyle 
.._, ve aile,i vaziyeti, teneffüs ''e kan 

- SONU Z inci SAHİFEDE -

Salı au··nu·· saat 14,30 da Şimali Afrikada keşif kolları müsa-
~ demesi olmuştur. d b" ·· ·· ·· 

Gee<!leyin İtalyan tayyareleri Mersa Malta an ır gonınuş i 
stadv_ uma davet Matruh tesisatını ve tayyare meydanını Malta 13 (A.A) _Dün sabah 

bombardıman etmışlerdir. Tayyareleri- M ltad iki alamı verilm. tir Fakat - *-
Umumi nüfus sayımı, sayım, kontrol ve yedek memurları için vilayetin teb- miz tamamen üslerine dörunilşlerc:lir. a •

1
. a l • d"~ · 

liği: Düşmanın Trablusgarp sahilleri fu.eri- lngı ız .a~cı tayyare erı uşman tay-
ı - 20 Birinciteşrin 1940 Pazar günü yapılacak olan umumi nüfus sayımında ne yaptığı hava taarruzlarında hasar az yarelennı daha adaya varmadan ge

kendilerine vazife verilen sayım, kontrol ve yedek memurları ile bizzat tarafım- olmuştur. Bir düşman tayysei!rl cHlşU- ri püakürbnütlerdir. 
dan bir görü~e yapılacak, sayım ve kontrol memurları biribirleriyle lanlfb- rülmUştür. 
nlacaktır. $arkı Afrikada keşif müsadenıeleri t...IBRIST A T AHRIK.AT YOK 

2 - lzmir belediye hududu dahilindeki ve merkeze bağlı köylerdeki bütün olmuştur. Düşman tayyareleri muhtelif Londra 13 (A.A) Royter 
sayım, kontrol ve yedek memurlannm hangi daire, müaacse ve meslekte olur- Habeşistan kasabalanın bombardıman ajansı, Kıbns adasında bazı tahril~at 
)arsa olsunlar 15 Birinciteırin 940 Salı günü aaat 14.30 (On Dört Otuz) da Al- etmislerdir. Hasar azdır. olduğuna dair ltalyan mcnhalann-
sancak Stadyomunda her. halde hazır bulunmalarını dilerim. d k h b ) · •-1.. · tm '-t tzMtR v ALiSi • an çı an a er erı ~zıp e eK ,._ 

F. TUKSAL dir. 

Londra 13 (A.A) - Hind 
müslümanlan kongTesİ Nazizm 
ve F qizm aleyhinde bulunarak 
bu hususta Büyük Britanyaya İ! 
birliği ve yardım teklif etmiftir. 
Hind müslümanlan yardımlan
nı Nazizm ve F qizmle mücade
le eden diğer hükümetlerle de İt 

! birliji yaparak bunlara tetmile 
~ kendi azaunı davet etmiftir. 
~·-- ---



YENi ASIR 14 Dk tesritt Pazartesi 1940 

lzmirin nüfusu son beş 
yılda ne kadar arttı? 

~~------~x•x 

Bunu önümüzdefıi pazar yapılacah sayım gös· 
terecelı • 5 ~d evuellıi sayımdan bazı rahamıar •• 

~'<-------

Pazar günü memleketimizde üçüncü lam, 3031ikatolik,464 ü ortodoks, 304 ü 
umum! nüfus Bnl'lmı yapılacak .. Malum protestruı. dördü Ermenidir. İzmirde 
olduğu Uzere ilk sayım 927 yılında, ikin- 15366 musevi, 19 dinsiz mevcuttur. 
clsi ise 935 ilk teşrininde ~·apılmıştır. tur .. 

Ge(eD sayımd::ın sonra Izmir vilaye- TABİİYET İŞLERi 
tin_in nüfu;u m_Uhim nisbette arttığına İzmir şehri nüfusunun 167136 si Türk 

Zelzele 10ınta
kasında yapıla

cak inşaat 
nasıl olacak? 

Kuru üzüm ve in~ir ihracab 
z•x---~------------

lhr a ca t yalnız lzmir 
limanından yapılacak 

daır ~d.di. delı~er mev.~t~~r. Bunun tebaasıdır. ecnebi tebaası yalnız 3823 Hususi İft$0 t ve lıÖ", 
derecesını bıttabı ~ günku sayımdan kişiden ibarettir. 133 Almnn tebaası, 272 - ,y 
sonra anlmnak mümkiln olacaktır .. Bu Fransız tebaası 510 İngiliz tebaası 31 euleri icin şfmdililı bir Ticaret v ekiletı·nı·n buna karar 
münasebetle 935 sayımının gösterdiği İspanyol tebaas; 32 İsviçre tebaası i545 mecburiyet .. oJı .. 
lzn:irin _nüfus rak~mlanna bir göz at- İtalynn. tebaası,' 26 Polonya teba~, 35 Zaman zaman zelzele felaketine ma- • b ki • 
malzgıMlfaıdieden ptllı bulmıyoruz. Romanya tebaası, 21 Sovyet tebaası, ruz kalan memleketimizin jeolojik tet- vermeSJ e enıyor 

R N 1'1iFUSU 175 Yugoslav tebausı 514 Yunan teba- k kl · h b" · ı · 1 kl b 
935 d İzm. _ _,u • i en cnüz ıtıri mış o mama a e- x•x----------

HAVACILIK 

1 iZ 
Hava kuvvetle· 

rinin personel 
üstünlü2ü 

IN&ILTEREGE PiLOTLAR 
NASIL SEÇiLii? -·-Pilotlarda aranan 

evsaf nelerlerdir? 
- BA.ŞTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE -

. . sayımın a ır vkyetinin tes- ası mevcuttur. b ı 1 ak bıt edilen nilfusu 304969 zu erkek ve ra er, umumi surette. ze ze e mınt a- İzmir kuru meyve ihracatçıları birli- üçüncü kalite cins incir ve üzümlerden 
291881 i kadın olmak üzere 596.850 ki- MESLEKLER larını gösterir bir zelzele hnritası vücu- ği tarafından, Egeye has maddeler ol- bir kısmını yakınlığı dolayısiyle tstan- deveranı sisteminin sağlamlığı ve marl· 
&ldir. İzmir şehri nüfusundan 108 bininin da getirilmiş bulunmaktadır. Aynca z~!- ması dolayısiyle üzüm ve incir satışla- bul yoliyle Almanyaya sevketmektedirw deki lınstalıklnrı. umumi \'e cerrahi bir 

Bu rakrunn nazaran Türkiye nüfusu meslekleri 935 sayımında layıldyle tes- zele mın~~kalannda bundnn. sonra vu: rıncla İzmirdeki birlikçe yapılması hak- ler. Bu satışlar için lisans verilmekte- muayene neticesi, bunlann içine bede
içinde İstanbul birinciliği, İzmir ikinci- bit cdilememi tir. 12458 kişinin tüccar, c~da gebrılecek olan rcsmı ve husus~ kında verilen kararın yanlış tefsir edil- dir. ni kabiliyet göz, kulak, burun ve boğaz 
Jiği muhafaza etıni.ştir. 7065 kişinin ticari işleriyle meşgul ol- bınaların sarsıntıya knT§l mukavemetlı diği anlaşılmıştır. Bununla beraber yapılan milracaat muayenesi de dahildir. Bunlarn dair el-
İzmir şehrinin nüfusu ise 87592 si er- duğu ve 9558 mesı~k ndamı bulunduğu bir tarzda yapılması icin. de bir talimat- Malfun olduğu Uzere kuru üzüm ve üzerine Ticaret vekaleti bu hususta bir de edilen malumaUnn dikkatli bir hüla-

kek ve 83367 si kadın olmak üzere tesbit edilmiştir. Dığer 27226 kişinin de name hazırlanmıştır. Talımatname, başw incir ihracı İzmir limanına has mad- karar verecektir, Ancak bu karar ve sa çıkarıl::ırnk karnı verilir. 
170!:159 olarak tesbit edilmiştir. muhtelif hizmetlerde ç::ılıştıkları anlaşıl- vekaletin direktifi dniresinde nafıa ve- dele;dir. Bunların ihracı ve kontrolü tatbikatı, 1zmire has olan kuru üzüm ve J{abul edilmemek için knt'i sebepler 

l\JEDENi JIAl. mıstır. kaletince ihzar ve başvekalete takdim de İzmirdeki birliği alakadar etmekte- incirin ihracının da tzmirden yapılması- arasında asabi bir buhran gcçirmi ol-
Yine 935 sayımına göre İzmir vilayeti SAKATLIKLARIN YEK'ÜNU olunm.uştur. , dir. nı temin edecektir. İzmir limanı bu hu- mak, göz rahutsız.hklariyle müternfik 

nüfusunun medeni haline gelince 172087 Yine 935 sayımında tesbit edildiğine Talımatnrune, zelzele harıtnsında zcl- Yalnız lstanbuldaki bazı tacirler, susiyeti mutlaka muhafaza edecektir. .vnnm ba~ nğnlan, sar'anın mevcudiye-
si erkek ve 127,129 zu kadın olmak üze- göre İzmir m rkezınde 301 kör 633 bir 'tele mıntaknsı olarak işaret edilmiş olan __ ,_ - -·-·-·-·--·-·-·-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-· tini gö teren nöbet ve baygınlıklar, ve
re 299207 bekar, 241235 evli, 51679 dul, kolu çolak 58 iki kolu çolak 986 bir verlerde yapılncak re mi ve hususi bi- Çil tc, il ere tohumluk Mekıeplerde havacı- rem, daimi nefes darlıi:rı, mide ynraları, 
S5Ş7 boşanmış nüfus tesbit edilmiştir. ayağı topaİ 163 iki ayağı to~l 472 sa- ,alan muayyen bir tarzda inşa mecburi- göz, kulak, blmtn ve boğaz r:ıhatsızlık-

Izmir merkez kazasmda ise 68668 ev- ğır, dilsiz, İoo knnbur, 118 kötfu.um var- ;'etini tabh~l etmektedir. Ancak bşimkdidli~ Ve nadas lC, İn borç /ık "'e 1·kt1saf ders/•rı' ları vnrdır. 
li aile mevcuttur. Yine merkez kazasın- dır. Sakatların yekunu (2898) dir. iz- ">U mec urıyet resmi inşaatta tat i e ı- .., ..,.. Umumi ''e cerrahi muayene yalnız 
da 13778 zi kadın olmak üzere 15576 mir vilayetinde 10836 sakat mevcuttur. 'ecek, hususi eşhasa ait inşnatta tavsiye para verilecek okutulacak kusur ve hastnlıklnnn mevcudiyetini 
dul mevcuttur. İzmir şehrinin 170.959 NETiCE uretiylc mümkün mertebe talimatna- meydana çıknrın::ık için değil, ayni za. 
nüfusunun. 78497. si okuyu~ r~yı biw Yukarıda bildirdiğimiz rnkıımlann "Tlenin tatbikine gayret edilecektir. Bu manda namzedin iyj bir pilot olacak fiz-
lenlcrden ıbarettir. 2310 kişı ıse yalnız 935 nüfusu sayımı neticelerinden ib::ıret \usular başvekalet tarafından lazımge- Yaşlık, kuraklık ve sair sebeplerle bu tık ve orta okullarda okuyan tnlebe-- yolojik e\·snfı Jıaiz olup olmadığını ta-
okuy~bil.enlerdir. 90!52 kişi okuyup yaz- olduğu habrdan çıkarılmamalıdır. Yani 'enlere tamim olunmuştur. sene mahsül alamıyan ve bu yüzden nin derslerine tktısat ve havacılık ders- yin etmek için yapılır. Bu sebepten do· 
ma b~yenlerden ıbarettir. Yani İzmir bu neticeler şimdi tamamen değişmiş- ZELZELEYE MUKAViM Ziraat bankasına olan borçlarını ödiye- lerl ilavesi esas itibariyle tekarrilr etw layı umumiyetle alelade muayeneJe.rde 
merk~de okuyu.p yazma bilenlerin tir. pazar günkü yeni sayımda gerek iNŞAATIN V ASfFLARl miyen ve yeniden tohumluk yardımı is- miştir. Vek5lctin bu hususta tetkikler icra edilmiycn bir takım ilave testler 
sayısı, bilmlyenlenn sayısından on bin nüfus artışı, gerek medent haller itiba- Zelzeleye mukavim inşaat hakkıodaw tiyen muhtaç çiftçilerimiz hakkında ya- yaptığı şehrimizdeki alakadarlara gelen vardır. 
no0ksandır00 · ....,.~ " .... riyle büyük bir tebeddlille karşılaşılaca- iti talimatnameye göre yapılacak bina- pılacak muameleye dair Ziraat bankası malilınattan anlaşılmıştır. Bunlar arasuıda iki ucunda !istik bo-

• ..ER .ı~-~~.u..r. ğı tabiidir. Bu itibarla sayıma pek bü- lar, duvarların kalınlığı. temel İn!'aatı, umwn miidürlüğünden bankanın şu~ Aynca öğretmen okullan milfredat ru takılı U eklinde bir cam manomet-
İzmır sehrı nuflL"UnWl 151746 si İs- vük bir ehemmiyet atfetmek icap eder. -at•lnrında vcııair kısımlarında alınacnk müdür ve ajanlanna bir tamim gönde- programına ziraat dersleri ilave edile- renin istimali de \'ardır. Nabız testJeri 

·-· - ·-··' . ,_ ,_, _____ --·---- - ·---·----- •edbirler bakımından daha büyük masr- rilmiştir. Bu tamimde: cBu gibi çiftçile- cektir. Öğretmen olncak gençlerin köy- de muhteti[ vaziyetlerde, otururken, id-
NERAKLI $EYLER ra mütevakkıf bulunmaktadır. Bu tali- rln banka mevzuatı dahilinde borçlanw lerde muvaffak olmalarına yanyacak rnan yaparken icrn edilir. Sphygmoma-
• • • • • • • • • •• • • • • • matname hükmünce ahşap ve kilrgir bi- nın tecili, nadası mevcut olanlara tohum olan ziraat dersleri amell olarak gösteri- nometre istimali ile kan tazyiki dahi öl-
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t! apa-'-anı ~dınla· nalar azami iki katlı, tuğla inşaat üç tedarik ederek hemen ekime başlama- lecektlr. çülür. ~ ruH -.1 katlı yapılnbilecektir. ları için kredi verilmesi ve nadası olmı- Mckteplerlmlzde Türk gençliğinin ha- Bundan sonra nefes tutma kabiliyeti 
SiNEMADA GÖRVNCE.. tabilen ampüf Talimatnamenin mühim bir faslı dn yanlara da hem nadas yapmaları ve hem vacılığa al!ıka göstermesi temin edile- ölçlililr. Nonnal sajilam bir gencin nefes 
Öyle günlerde .... aRıyoruz ki insan ya-' ' Elektrı"k ampu"ll · . b"" .. k köylerimizde yapılacak kerpiç inşaata de tohum tedarik etmelerini temin e~ cektir. Gençlik için parola şudur: tutma müddeti asgari bir dakikadır. Ne-

" ,.. erının en uyu ve en "tt" B .. k"' tl d h"l" d k'' k l fesle . . ll" . d r l tu•-··ı:. nn neler olncağını kestiremiyor. Bundan küçüğü ne kadardır~ aı .ır.. .u~ u şar ar a ı ın e oy me üzere evvela nadas yapmak ve bi!A- Mem ekete mümkün olduğu kadar rmı c ı sanıye en aza uı.:..-a 
yedi ay evvel Hollandalı milyoner Van Bunu bir k 

1 
d lerımız ıçın hatıllar ve direklerle takw hara da tohum almak üzere ihtiyaç nis- fazla pilot yetiştirmek ve pilot sayımw muktedir olanuyanlnr yüksek irtifnlardtı 

H d d 
· k dak mera mevzuu yapan ar a vive edilmek sarti l k · • t ·· betinde ikrazat yapılması ve bu ikrnz- on binlere çıkarmalt, tcneffi.is zorluğundan oksijen ııoksanm-

un , enız enarın i villasında yirmi var. Almanyadn en büyük ampülün Ber- · d dil . "'ı· Bv e kerp~ç ıkn.~aa a lm~- dan ·· · l 
iki ya ındalci oğlu Fransuva ile birlikte lin elektrik fiz'k t'f" .. d b 1 d saa e e mısır. u erpıç oy ev erı- larda çiftçi lehine daha faz1a sürat ve --·-- nıutcessır o mağn mahkiınıdurlar. 
satranç oynuyor, hizmetçilerin getirdiği ğu icra edilen 1 

1 
il \~sun el ~un u- nin çatıları icin talimatname kiremldi lrolaylık temini için ipotekli muamele- İZMİR • NAZİLLİ l\lerkezi iisup ~İ!.temi dahi nazan dik-

b 1 1 
e a an an aşı mıştır. •n"sı" e t 1-l b b k 1 k t den backa mUteselsı"l kefalet ve yahut Ar • kate nlınır. Dütiin ''Ücudun reflekslerle 

uzu §Urup an içip keyfediyordu. Bu ampül 50.000 vatlıktır. Ve tek bacı- ..... Y. e ?1t"K. e em e~ . onu nn ayı - "" d ~ 
Aradan yıldırım aüratiyle geçen yedi na 125 apartmanı tenvire kafidir. v lar _da1ıredsınd1c ve çok ıtinalı _Y~pılmak üç kişilik gruplarla da muamele yapıl- &Sın 8 yenı Se.er müra!ik umumi mukabelesi kaydedilir 

ay bugÜn karıımıza, Oünkerk harbinde Alelade ampüllerin fitili san"'n bir şarkttiıy c am nr toprakla da ortuleb!le- ması> bildirilmiştir. Salı günUnden itibaren İz.ınlr - Nazilli ve namzet gi)zleri kapalı oldu~ halde t.!J " b" "'I k Y" ce r --•-- arasında bir motörlU vagon treni ilave- ayakta. dururken, ,.e kollar omuz se\•i-
u en gur uz og unun ar asından ağlayan kızın bir .. saç. telinin _altıda biri kadardır. ZEL. ZELEınEN HARAP d tıbm k · el hir Van H d k ş· d" \/ A il d Askere gı·den muaııım· • ten işlem.eğe başlı;-acak ve büyUk bir >:~ e uza ş en . titrem eri göriı."-

un çı arıyor. ım ı an . mpu .. e .. nn .. e.v.rı sayıl_an, bahsettı·gvı·- OI "N YERLERDE ih 1 S d haf t t lr el 
H d J 1 

_ .n. · tiyaca cevap verecektir. Bu tren her ur. on erece ı ı em er, ummnı-
un ngi terededir ve geçenlerde baw mız ampulun fıtılı ısı'! alelade ampül fiti· lerın· b 1 ift sıl ti ti ·d dd · · ( ıından şöyle bir hadise geçmi~tir: Bir linin 250 mislidir. Faknt kutru ancak iki ~elz~leden harap ola? yerlerde.zelzele OS U5U na gün sabah saat 8.17 de İzmirden hare- ye e roı gu esının azla işlemesin-

gün gittiği sinemada Fransız ve ı tollan- buçuk milimetre tutmaktadır. felaketıyle harabe holıne g:_lmı.ş. kıs- doldurulacak? ketle öğleyin Nazl1llye varacak. akşam den mütevellittir. Namzedi'! ~tılmı~ "' d h - saat 1'7.23 te Nazifüden hareketle sant parmaklarım serbestçe avuç ıçınde tut-
ua or ularının muntazam kıtalar halin- men veya tamamen asara ugramı~ ~e- Maarif vekôletinden gelen bir emirde, mak · ı b h 
Cfe Amsterdamda yaptıkları resmi geri- Y • b hir, 1 as:ıb:ı ve köylerimizin yeniden in- askere giden öğretmenlerin vazifelerinin 22.17 de Alsancağa gelecektir. surctıy e u afif titremeler dahi 

d 
r" enı eton yollar ve d h''k"' A1• h k k --·-- kolayca sezilebilir, 

i gösteren bir filimle kar§ılaşmıştır. şasın a u umet Ui ımatname ü üm- o ulun di~er öğretmenleri tarafından Şimşek sürntiyle ortada yok olıın Hol- şehir rehberi.. lerini tatbik edecektir. yamlmnsı bildirilmıştir. Sargılık k~ğıt mukav· Müvazeııeyi muhafıu.a testleri de ya· 
landa ordusunun bu genç ve gürbüz as- Ali Cetinkaya caddesinin bir kısmı YENt l~RZ1NCAN VE lNŞAA T İlk okullarda ilave vekil öğretmen ta- 1 ihr •• dd pıldıktan sonra tahammüHi ölçmek için 
kerlerini büyük bir heyecanla seyreder- 143G, 1377. 1379 ve 1378 sokaklarla Ne: H:ıber aldığımıza göre tamamiyle ye- vini kabil olmadığı takdirde mevcut öğ- va arın aç mu eti namzet U şeklinde bir cam borunun 

k b d b 
· b d "d ıl · d E · nl ift d rak Dış memleketlere sevkettiğimiz mal- içindeki ci\'nyı üfliycrek kırk milimet-

en ir en ire bunların arasındn kendi catı ey ca desinin bir kısım yeniden nı en ynp ması ıcap e en _,rzıncan için retmc er ç· te risat yapa öğret- 1 oğlunu gönnüıtür. beton yolu yapılacaktır. Bu ;., eksiltme- 1 milyon lirn tahsisat :ıyrılmış bulun- men eksikliğini dolduracaklardır. ann sargılan olarak kullanılmakla yur- re yiiksekliğc çıkarır n onu mümkün ~ k d e dumuza muvakkat muaflıkla sokulan olduğu kadar uzun müddet orada tutar. 
Van Hundu filmin nihayetinde orada ye konulmuştur. ma ta ır. Diğer yerler kısmen veya tn- -- - -baygın bulmuşlardır. Belediye, şehrimiz.in imarı hususunda mamen inşa "'e tamir olunacak resmt 'J'orbalıda nüfus kAl:tt mukavvalann ihraç müddeti iki Müvazcne tecrübcleriııde ınu\•affakıyet 
Şimdi zavallı Hollandalı milyoner bir ~lışmalanna yeniden hız verıniştir. binalar için de 800 bin lira kadar mas- seneden üç seneye çıkarıhnıştır. sizlik yüksek asabi kontrolün kusurlu 

E raf 1 k b ı Sa"ıtnına hazırlı.. --·-- olduğunu güsterir. 
ilim kumpanyasından öteldne giderek Bir şehir rehberi de hazırlatılmakta- yapı ac::ı , öy ece 2 milyon liraya .v H 

onlan filmi kendüıine satmaları için iknaa dır. Bu rehber büyük bir ihtiyaca ce- yakın bir para ile resmi devlet daire ve Torbalı, 12 (Hususi) - Nüfus .saymu Köy enstitüleri sandık· Diğer bir teneffüs kun·etini ölçme 
çalışmaktadır. Ve ne bahasına olursa vap verecektir. mües.5eselerlnc ait binalıırın yeni ve hnzırlıklan bir iki güne kadar ikmal ları için talimatname tee~ilbcsinde.;n~t'f ch:~:rı ~ıümkün ol-
olıun bu filmi almak emelndedr. - -·-- ~elzeleye mukavim inşa tarzına göre ya- edilecektir. Ma if k 1 · dugu kadar ufliyerck yüksege çıkarır. 

* 
Bir kadın bir erk~M pılması mUmkUn olabilecektir. Kaymakamımız B. Ha~Ti Bingöl, sa- 1 . ;: ~t~.~urdun. mıuhtedllf yer- Bacak uzunluğuna bilhassa dikkat 

-.,. 1941 · d vım için ayrılan memurlara hükürnet ~rın e ey cnstıtil erin e teş- edilir. Bacak uzunluğun 1 metre ve boy 

En ,.,.._ ((Ben>> dl"enler- yaraladı.. ınşaat mevsimin e derhal faali- kil olunacak ... ·ardım ve mua enet ile 'T-" 
3 

yete geçilecektir. konağında bir konferans vermiş, yapı- . "' v uzunluğu 1.75 olaıılar piloUuğ'a kabul 
cNevyork Taymis> gazetesi. zamanı- Çukurçeşme mevkünde oturan Hnsi- ~---- lacak işi en küçilk teferrüatına varın- rUtedavıl se~ye sandıklarına ait ta- edilirler. Eter bacnk uzunluğu \'e bo)' 

ınızın tanınmı~ devlet adanılan söz söy- be Kaplaner adındo. bir kadın eski bir caya kadar anlatmıştır. ımatnamelerı hazırlamıya başlamıştır. munluğu daha az ise namzet ameli ola-
lerken eben> zamirini ne kadar kullan· huswnetten doğan kavga neticesinde Şild maçları Sayımın muntazam bir şekilde yapıl- rak bir tayyarede muayene edilir. Pilot 
~ıkları hakkında §U istati }iği neşretmiş- Ahmet Eş - eki dest! ile başından yam- ınası ınaksadiylc kazamıza b:ığh köy ve KJSACA : mahallinden harici kolayca görebildiği 
br: Sabık lngiltcre ba~ckili Çember- lamı.ş ve meşhut suçlar kanununa tevfi- d •• b J d nahiyelerde de lazrm gelen bütün ted- • • • • • • • • ve dümenle frenleri kullanabilirse ka-
layn 250 kelimeden sonra eben> diyor- kan mahkemeye Se\'keclilmiştir. un as a 1 birler ıilınnıış, sayım zarfları memurla- Attan inip eseğe binmek bul edilir. Rasıt \"aıifeleri !~in boyu 1.70 
muş. Sabık Fransız bllfvekili Daladyc. 1111111111111111111111111111111ııııııı 111111111111111111111111 A.ltınordu A1:1J"I, ra teni edilmiştir. 1' AZAN E - . olanlar dahi kabul olunabılir. 
siyasi nutuk ve beyanatında her 2 44 ke- <t• - - - - -- ~ .7 1 'd f : c_uıcı kK. Kfmıl Ak_~·•0• Ulllllllllflllllnlllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll 
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. . 1_u1 N Ü F V C' Qii:~eno de 1.;··emı·r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yı en enaya ınme manasına ıoy- 8 . b ğırıb ımeoc ır « en• e ımesıni ~ tanıyor- ~ u"'• ,,,_ u • OK 1 b ır yar ay .. ıa yor 

R 
• URLARJMJZJN • enmİ§ ir darbimCM:limiz vardır: Attan ~ HI uzvelt, her 1 00 kelimeden sonra, Nl~in sayıJacalıtır? sporu yendiler... . : inip eıeğe bindi derler. Avrupada ben- İZMİR ASKERLiK ŞUBESi Rt.1S-

b
it er 5k4• Muaaolini 83 kelimeden sonra Nüfus sayımı bir de 1 tin l Dün Alsanco.k st~dyomunda şild ın:ır- ~ DİLEKLERİ $ zin buhranından otomobiller durmu" Lİ<iINDEN : 

c en> elimesini ıöy)üyormuı. • v e suıır an 1 "' •u••••••1 • 1 • 111 • .. 1111• 1111•11••••••11•11•• 1 ... Hal İ ird b I d w .. ın-1 jçinde ya.şıyan insanların sadece aza- arına başlanmıştır. Fikistür mucibince Gıda maddeleri tozdan ça akırbaç arah.alar meydana çıkm1ı.. .. e~ ~ e u un ugu a~, an 
lıp çoğalmasını bilmek değil, ayni za- ilk karşılaşmayı Göztcpe ~ Dcmirspor Attan inip eşeğe binme devri ba~amılJ mutekaıt pıynde yarbayı Melunet hsan 

B. A.11 Riza 
()zJıut gtttı.. 

İzmfrdeıı Konya maarif müdürlüğüne 
tayin edilen B. Ali Riza Özkut. dün .sa
bahki Afyon ekspresiyle yeni vazifesi 
ba .. mn hareket etmiştir. 

manda ileri, doğru ve hesaplı bir ya- takımları yapınışl:ııdır. Göztepc, Demir- lıorunmaJı... demek. Benzin kokusunun yerini gübre Arasın şubeye gelmesinin lüzumu il.tın 
şamanın in\kAnlannı bulmak ve tan- SJ>?TU 2 - 3 mağlup etmiştir. Balcılar içinde oturan bir karümiz- kokusuna verdiiine bakılırsa, egzoı bo- olunur. 
zim etmek için yapılır. Bu bakımdan lldnci maç Altınordu - Altay takunla- den dün bir şikaye~ mektubu aldık. ruıunun hırçın ı~iyfe de varda. destur ınımı1111111111111111mıııım1111111m11t11n11111111111 
20 ilkteşrinde yapılacak sayım dev- rı arasında cereyan etmiştir. Bu maç Bu mektupta. bazı bakkalların sattık- aadaıı h~l~f aelef olu~o~la.r de!"ekt~. -· YElfJ NE~RİY Ar 
Jetin daha ileri bir yaşama seviye- çok heyecanlı olmuş ve netice.de Altı- ları tuı:, şeker, pe)'nh- ve yağ gibi mad- Bu gıdıı nereye gıd11tır dıye duşun- ~ 
sine varması içir. alacağı tedbirleri r.ordu O - 3 galip gelmiştir.. Altı· delerin Uzcrleri acık bulunduğu, etraf- düm. Oçüncü vites yerini kırbaca terket~ • • • • • • • • "' • • • • 
saha, çare \'C yollarıru gösterecektir. nordu ~ollerini ikinci devrenin otuzun- tan savrulan toz \'~ toprakların olduğu tiğine göre hadisat, çifte atıp yürüme~e ÖLl\IEZ HATIBALAR _ İbrahim 

. eaş,-dulJet f c~ _cl~kikasmdan sonra ikisini Saiclin ve gibi bunların üstün<> konduğu kaydedil- başladığı yere kadar gidecek, oradan Necdet Göker tarafından yazılmış, Zon-
lstatistik umum müdürlüğü hırını Mazharın ayağından yapabilmiş- mekte \"e bclediye<-c bu gibi hallerin öteye araba da sökmedimi. tatar ağaıı guldakta bastırılm•o: bir eserdir. Muh-

a ' - - - ___ ,;. tir. önüne geçilmesi i..stenilınektedir. yaya kalm11tır diyorum... teli! vatani mevzul;ı ilifü·a etmektedir. 
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B. Ali Riza Öikutu maarif mensupla
rı ve dostlan istasyonda teşyi ctmi.şler
di r. 

: • - • • • • kurtulabilirdim. Fakat bunu yapmağa ı defa siz.i takip ettim. : : su~ u K }-'KA--YE : : cesaret edemiyordum. Bana karşı ne Heyecanlı bir çığlık kopardım: 
: : X .k : : kadar kibar ve sevimli davrnmıcı:tı! Onu - Bunu - bunu .Yaptınız ha? •. 
~ ......... ·.. : : ~ ................................................................ : ......... : gösterişli bir e\• önünde durdurup ora- - Evlerin arkasından bir dolaştıktan 

Annesinin günahı 
YAZAN : tlÇ Yll..DJZ 

-5-
- Tapırw·ak kadar. 11k gündenberi 

bunu bovle düşünmüştüm. Fakat şimdi 
artık eminim. 

Sessizce otomobil gezintisi yapıyor
duk. Sevinçten dilim tutulmuştu. Sonra, 
bana güllimsemek için. tekrar bana dön
dü. 

* 
- Nerede oturU\·orsunıu? - diye sor

du - sizi C'vinize bırakayım. 
Bütlin sevincim uctu. Şimdi ne yap

malı? Evimizi ona ı•österemezdinı. 
- Şey_ dedinı - beni yine k"t::ıpçı

nın önüne bırakır mısınız? 

- Amma da ne çok kitap sarfediw 
yorsunuz? 

- Hayır, sadece bir şey soracağım da. 
- Şu halde sizi kapı önüni!e bekle-

rim. 
Kapıyı açtı. Ben, korku He bağırdım: 
- Hayır, rica ederim. Belki isim uzun 

sürer. Böyle uzun zaman beni :o bı>kliye
cck dev.ilsiniz. 

- Hiç acelem ~·ok. Bavdi, çıkarken 
bPni yine burada bulac:ıksınız. Bu na
"ik vaziyetten nasıl kurtulacağımı bil
miyerek otomobildE'n indim ve ma~~z:ı
va girdim. Arka kapısı öteki sokn<ra açı
lıyordu. İstersem oradan çıkıp elinden 

da oturuyormuş gibi içeri girmeği dü- sonr:ı mağazadan çıktığınızı gördüm ve 
şündüm. Fakat bu fikri de bıraktım. nereye gittiğinize dikkat ettim. 
Her hangi bir aksaklık çıkabilir ve her ürkek bir sesle: 
şey daha beter olurdu, Sonra, e'l.'.İmden - Ya! ... dedim. önüme bakıyordum. 
utanmak bana yıkışır bir -şey mi idi? Gözlerim, yolun önümüzde beyaz bir 
Yanına döndüğüm vakıt, sigara içi- kordela gibi açılan ivicaçlarına takıl

yordu. Derhal elinden altı, otomobilin mıştı. İçimde iki his birbirine karışıyor
arkasın_clan dolaşarak kapıyı bana açtı: du. Evim derneğe cesaret edemediğim 

- Bıraz dolaşsak, nıısıl olur? köhne harabeyi görmtiş olmasından mü-
Sevinçle bu teklifi kabul ettim. tcvellit hicabım ve beni takip ettiğini 
-:. ~emnuniyetle... düşünerek hissettiğim muazzam sevinç. 
Buy~kde.re yoluna 5ıktık. Gözlerin- - Buna rağmen, beni yine görmek is-

d~ _.ses!!ız. hır ~ayranlıgı sarahnten okuw tediniz demek? 
dug~m hır delıkanlının yaı:_ında, bu oto- Bunu hem sordum, hem de derhal 
n:obı~dc oturanın ben olduguma kC'ndiın sorduğuma p'o;man oldum. O, tebcssüm-
lıil<> •• ı~.anamıvordum. le cevap verdi: 

Sozu,..o açtı: .. . .. _ Süphesiz ... 
- Kım olduğumu henuz s.ıze s<>yle- Kolunu arkama uznttı vt- elivle omu• 

mediın. Bu sizi alakadar etmez mi? ı.umu ok.s~dı. • 
- Çok ... Fakat ;\;Onmığı pek sevmem. - * 
- Adem Lütfi Kolağır. Geçen gün Gerili) erek: 

önünde tesadüf ettiğiniz evde otunıye>- - Rica ederim, dedim ı:u·. ' · ~~"ıa· 
rum. Size gelince, nerede yasadığınızı yınız. 
benden gizlemeğe kalkmayınız!. Geçen - Fakat niçin? 

Cevap beklemedi. Kolunu çekecek 
yerde beni kendisine çekti Ye btıjımı 
arka~·a atmağa beni icbar ederek du
daklarını dudaklarıma kondurdu. 

Ben çırpınarak bağırıyordum: 
- Hayır, hayır ... Bırakınız, rica ede

rim. 
Israr etmedi ve otomobili tekrar sür

dü. Onu belki de gücendirdim düşünce
siyle üzülerek giz.lice yüzüne baktım. 
Önun gözleri yola dikilmi~ti ve kendisi
ni rahat rahat seyredebiliyordum. Dü
şünüyordum! Tam manasiyle giizel de
ğil. A~ çok büyük, gözleri ise çok kü
çük. Fakat ne kadar kibar ve şen ... Açık 
pardüsüsündc.n ihmalkarane arkaya 
atılmış fötr şapkasına kadar, he,r şeyi 
ne kadaı· temiz ve şık. 

Durdu. Kulağına eğilerek sordum: 
- Darıldınız mı" 
Omuz silkti: 
- Kim, ben nü? - Yok canını, fakat 

simdi C\'e dönmeliyim, yemekte misafir
lerimiz var. 

Aseleratöre ba..qı. Bir kaç dakika 
"onra beni kapımızın önüne bıraktı. 
-!imi uzattım: 

- Bu gezintiye çok teşekkürler. 

- Bir şey değil. Pek yakında yine 
görüşürüz. 

Motör gürledi ve otomobil, beni ya• 
ya kaldırımı üzerinde valnız bırakarak, 
hareket etti. • 
Yemeğe misafirleri vardı. Lezzetli ye

mekler, zarif kadınlar olacaktı. Ben ise. 
suda haşlanmış patatesle ekmek peynfr 
yedikten sonra geceyi rahatsız mutfağı· 
Jnızda geçirecektim. Bu doğru değildi. 

Eve girince, annem .sordu: 
- Bu delikanlı kim? 
- Lütfi Kolağır. Beni Büyükdeı e 

yolunda biraz dolaştırdı. 
Şık delikanlılarln beraber bu gibi sey

ranlnra alışmışım gibi konuşuyordum. 
llavc ettim: 

- Sıra Selvilerdeki güzel evlerden 
birinde oturuyor. 

- Ona nerede tesadi.i{ ettin? 
- Hani bir sağnak olmuştu ya. o gün 

ıslnnmıyayıın diye beni otomobiline nl· 
dı. 

- Zengin mi? 
- Öyle olsa gerek. Çok ~üzel bir ev· 

de oturuyor ve diplomatlık mesleğine 
hazır~anıyor. 

-BiTMEDi-



ıe te.~rin Pa~11rtesl ,.,,.., 

En mühim ihtiyaç 
•••••••••••••• 

Yangının bizi ciddi su
rette tehdit etmesini 
bekli yorsak, vah bize! 
~---~~-~-~--x·x·~-~----~~---

Asil kanlariyle Anadohmun mukaddes toprak .. 
tarını sulıyan kahramanlar bize böyle 

vasiyet etme"iler .. 
------x"'x 

Bin dokuz yüz kırk harbı ne kara, ne riyle Anadolunun mukaddes topraklarım 
de deniz harbidir. Efsanevi şöhrete sa- sulayan kahramanlar bize böyle vasiyet 
hip donanmalar, uçsuz bucaksız deniz- etmediler. 
lerde avare avare dolaşıyor, yakın bir Vatan onlardan bize emanettir. O 
mazinin kahramanlık menkıbelerine deh- emaneti mutlaka koruyacağız 1 Liıl;in bu, 
şet katan denizaltıları, değersiz bir iki lafla olmaz. Topraklarımızın sel \meti, 
hamleden sonra kuytu limanlarda pinek- gök yüzünde binlerce kanat bulundur-
liyorlar. mamızla kaimdir. 

Bir yıldan beridir muharip devletlere Vatan uçak istiyor.. Pilot ıslıyor. 
mensup hangi piyade alayının, hangi sü- Onun bu dileklerini yerine getirmezsek 
vari bölüğünün ve hangi topçu batarya- bizim selametimiz için can vermiş olan-
11ının yararlığını duyduk~ ların ruhlarını küstürür, muazzap ede-

Bin dokuz yüz kırk harbı hava harbi- riz. 
dir. Havada hakim olan hangi devlet ise Evlutlanmızı Türkkuşuna, boğazımız
nihai zafer ona mevuttur. Harbın bir se- dun kıstığımızı Hava Kurumuna verelim. 
nelik tarihi cihana bu dersi verdi. Binlerce yıllık yurtseverlik şöhretimize, 

istiklal aşkımıza bu yaraşır. 
1ki haftada yıkıldığı için çürük zan- Yerde yatan milyonlarla ııehit)erimi-

nettiğimiz Polonya ile evlatlarının kah- zin mübarek mezarlarını bir gün çiğnet
ramanlığından bir an şüpheye düşmedi- memek istiyorsak, onların üzerine kanad 
ğimiz halde aynı akıbete uğradığını hay- gerelim ı 
retle gördüğümüz Fransa, hasmın hava-
lardaki kahir Üstünlüğüne baş eğdiler. 

Evet: Milletlerin hem istiklfıt. hem de 
istikbali, bundan sonra, kanatlarının 
çokluj;ına bağlıdır. Bunun böyle oldu
ğunu herkesle beraber anlıyan, bu apa
çık hakikatin karşısında lakayt kalama-

---~---

istar: ~ııı Hava Jıur ımu 
,._o-*"'!-e.~ ·ne verilen 
c::u:zplar ... 
İstanbul, 13 (Hususi) - Hava kuru

muna yardım için toplanan kongre ta-
yız.p . . • .. . rafından büvüklerimize cekilen telgraf-

artımızın, bayram gunlerınde sokak- " ba ta M·ıı• Sef 1 k •· M·1ı t 
l d . d.... ·· 1 · 1 d b. . ıara, s ı ı o ma uzere, ı e 
ara ger ır ıgı guze vecıze er en ın, M clis' · · Abd" 'halik R d b 

el L d"' ... . • . d e ı reısı uı en a, aşve-
urursa~ u~gımw ıma e en ve onun kil D R f•k S d G 1 K · · d ih 1. "b r. e ı ay am, ene urmay 

ıçın urmamamw tar ey ıyen ı are- ba~kanı revzı" Çak k c ·· h · t d' " ı:, ma ve ~um urıye 

•r
9
. U __ ,._ ycu Halk Partisi umumt k!Uibi Fikri Tüzer 

unun yanına: c çnıaz:wuı; muınzb E d k d 
1• d d"v b" . .1~ 1. tara ın an ongre & ına cevaplar gel-men ın e ıger ır vecıze ı ave etme ı ve i t" 

·· ·· d d · d • d .. •· l" • m ş ır. onun onun e enn erın uşunme ıyız. --·-_ 

Harekete geçmek için, dört etrafımlZl Fransada e"ne .. ı" 
kasıp kavuran yangının bizi ciddi suret- • U 

le tehdit etmesini bekliyorsak, vah bi- 1Ja1Jadan doğanlar 
z~I Yeni baştan, hür ve müstakil bir Marsilya, 13 (A.A) - Ecnebi baha
Türk '\'atanı kurmak için Atatürkle İnö- dann do~muş 453 memur açığa çıkanl
nünün kumandaları alhnda, asil kanla- mıştır. 

T. C. Ziraat Bankas1 
Klll'lllll.$ tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.0 n Türk Ut-ası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 2c::ı 

7.inl Ye ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRiKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he~aplarında en a:ı (50) 
Unm buJımanlara senede f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ık
ramJye dağıtılacaktır : 

4 Adet ı.ooo Liralık 4 000 Lira 
4 
4 

• 500 • 2 000 

1.0110 • 2Ml 
40 • 1110 4.000 • 

100 • ;,() 5 0110 • 

~ . ~ ·~ . 
160 • 20 3.200 • 
UtKKAT: Hesaplanndak1 paralar bir sene lçindt• !>O lıradan aşa~ dUşmJ· 

Yenlere ikramiye çıktıjb takdirde yUz.de 20 fazlasiyle verilecelctlr. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birinri kanun. 1 Mart ve 1 Haziran Larib· 

lerinde çekilecektir. 

11 .............................. ~ .............. , .. MzrBıimrmr__.• 
...... aaaa .... aa_.~ ........ cm ............. ..,m::ı:aıı!Mlmc~curı~ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Hu her iki otelin müateciri 45 ıeneiilc otelcilik müt~ııı bay Ömer 

..Ütfü Beugü'dir. 
Briıtol oteli elli odab her odada aoğuk ve 11cak akau ıuları, banyoları 

l\ve kaloriteri vardır. Dahili ve beriri müteaddit teletonlan olduğu gibi 
törü ve huıuıi lokanta11 vardU'. 

Bütün aari kotaforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbuJ cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ehni
Yecek derecede ucu7.dur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlik müteha11Jsı 
bay Ömer l üttü Beugünün idare.indedir. Bir defa ziyaret hakikati 
rneydana kovar. Bunur. için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
........ ,." 'ltf"llt>rde buluşurlar. 
O .:z S>PJ S: llWlll! m i 171 1r7,.;r~~ 

Bronşitlere KATRAn HA,KI EKREM 
'=Oocıoaocco--...o-~.J:Y~lOQcıcıc:ıcıc:ıccıc:ıc:ıcıc:ıccccccı=ıı=oc:ıc:ıı:;cıcıcıcıcıc 

OPEKATOR DOKTOR 

41!"Er CEMİL ORAL 
Fransız llastanesi Operatörü 

l~er '6n i.ii:leye kadar fo'ran ız hastane· 
t•nde, öilcdcn sonrtt Hirind Bevler '°" 
atında •• No. 4~ .. Tt.:Lt~•·o~ : 2310 

TEU·:f'ON : 3479 

l>Ot<'fOH orr-:HATÖK 
SAMI KULAKCI 

Kulak. burun. Hoi"!az hast~lıklan 
Milıchassısı 

!\J ua~ cr:t-lıancsi : Birin<-i Uevler 
' • No. 4"?. TEU:Fo~ : ı:uo 

1 
: Cö11l'tl(• r:-ıım' av Cad. No. 884 
n:u:ı:o~ : 3668 

UOKIOK 

Demir Ali KAMÇIOCLU 
Cilt ve Ten~ül hnshılıklan ve 

};l..~KTKİJ; TlmA Vfl.i:KI 
Hirinci ffevler Soka!! No. 55 .. 1mıir 

fo:llıamra Sinemaı.ı ıırka-.ında ""'hahtan 
ak ... nm·ı k:ıdar ha talıırın• kabul ı•der. 

Dr. Süleyman Çoruh 
Cot'uk ha<1talıl. lnrı mli!chassı"ı 

TELEFON: 2JIO 
l\fıııw<-nc hanesi 42 Birinci be' ıer So. 

fü·i: Gözt(•pe Karakol karsıs H31/1 
Londrmııo (Tlıe Hospital f'or Sirlr 

(' lıildrcn) hnstane:-indt• ikın.-li tahsil et· 
mıştir. 

YENi ASIR 

HA- A HARBiNiN AKLA ALMAN ISTILASINA ENGEL 
GELMEZ CiLVELERi TEŞKiL EDEN 

Bir In~iliz tay-
• • • 

yarecısının 

akibeti -·-'l'ayyaresf düşüyor, 
parCJJütle atlıyor, 
yere inerhen-

-+-
Öyle bir gün ki Almanlar Lond •ı 

mütemadiyen bombalıyorlar.. İngilizler 

de durmadan mukabele ediyorlar. Bu 
esnada Londrada şöyle bir vaka oluyor: 

Bir İngiliz tayyaresi, kendisini dört 
tal·aftan saran Alman tayyarclcriyle 
tam bir saat mücadele ettikten sonra 
dlişmeğ · başlıyor, tayyaresi ateş alıyor. 
İngiliz tayyareci metanetini kaybetmek
sizin paraşi.iLünü açıyor ve kendisini 
boşluğa atıyor. 

Fakat, düşman insafsızdır, bu sefer 
beyaz şemsiyen:n altında ufacık bir nok
ta gibi görünen tayyarecinin üzerine 
ateş açıyor. 

İngiliz hnva boşluğunda sukutta dc
v:ım ediyor. lJir aralık ayakları yumu-
şak bir şeye sürülüyor. Dikkatle bakın
ca görüyor ki İngilizlerin bir müdafaa 
vasıtası olarak kullandıkları balonlar
dan birisinin üzerine inmiştir. 

M:ıH\ın a, 1ngiliz1Pr ince tellerle ze
mine bağlı olan bu balonları muayyen 
bir yüksekliğe uçurtup düşman tayya
relerinin önilne mania olarak çıkarmak-
tadırlar. Hususi nö~etçiler aşağıda bu 
balonlarm hareketini takip etmektedir
ler. 

Kazazede İngiliz dUşünce aşağıdaki 
balon nöbetçileri yukarıda bir fevkala
delik olduğunu hissederek hemen balo
nu aşağı çekmi§ler ve üzerinde bir İn
giliz tayyarecisi bulunduğunu hayretle 
görmiişlerdir. 

Tayyareci bu kadar büyük bir mace
ra geçirmesine ra !men en küçük bir be
re bile almamıştır. 

• 

Manş denizinin 
en dar yeri 
neresidir? -·--Bu hususta lngiJizlerıe 

Almanlar ara.sında 
iht ıaı uar! •• 

-+-
Mnnş denizi, Alınanların İngiltereyi 

istila etmelerine karşı duran en büyük 
engellerden biridir ve bugün harbın sık
let merkezi bulunuyor. 

Manş denizinin en dar yeri neresi ol
duğu, el'tın halledilememiş bulunan il
mi meselelerden biridir. Denizci bir mil
let olan İngilizler bile bu meseleyi şim
diye kadar halledememişlerdir. öteden
beri en dar mahallin Cala.is ile Douvre 
arasında bulunduğu hesap edilmekte
dir. Londra ile Faris arasında doğru dc
miryolu bileti verildiği zaman feribot 
ücreti ayrıca alınmamakta, bu ücret 
Calais ile Douvers arasındaki mesafe 
demiryolu ücret tarifelerine göre hesap
lanarak alınmaktadır. Halbuki hakikat
te Kale ile Douvers arasındaki mesafe 
40 kilometre 350 metredir. 

Sonra, İngiltere ile l<"'ransa arasındaki 
en yakın mesafe Calais ile Douvers ara
sı değildir. En kısa mesafenin Douvcrs 
ile Gris Nez (Bozburun) arasında bu
lunduğu muhakkak sayılıyor. Fakat bu 
mesafenin hakiki miktarı hakkında şim
diye kadar ittüak hasıl olmamıştır. 1n
gilterede bu mesafe 32, 33, 35 ve hatta 
38 kilometre diye muhtelif miktarlarda 
gösterilmektedir. 

Alman amirallığına göre Douvers ile 
Bozburun arasındaki mesafe 32 kilo
metre 464 metredir. 

Diğer milletlere gelince, bazıları İn
gilizlerin fikrinde olup Manşın en dar 
mahallI hakkında MlA tereddüt göster-

mektedir. Bazıları ise Alman amirallığı
nın yaotığı riyazi hesaplan kabul et
mc ktedir. 

T. iş Bankası 
Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 

• 
KEŞIDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci te$rln tarihlerinde yapılacaktır 

/ rml940 lkramiyeleri:~Jl?WW, 

J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

2JO Adet 

20110 Lfralılı 2000 Lira 
ı ooo Liralılı 3000 Lira 
soo Liralılı 3aoo l.fra 
250 Lirahlı 3000 Lira 
ıoa Lirafılı 4000 Lira 
so Lfralılı 37 so Lira 

Türkiye t~ Bankasına para )'&hnnaııla yalna para birik~ olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. .. 

t. 
·-. . , ... ·. :' '. . , ~-
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iz mir Yün Mensucatı 
1. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
\'E U(:UZOUR 

Y t!nİ ya'3ttracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

~SA.TIŞ 
Birinci Kordon da 186 numarada 

~ARK 
"'' 

HALI T. A. Ş. 
~~aoc:ıc:ı=c:ıac:ıc:ıaac:ıcıoDCıc:ıac:ıc:ıc:ıc:ıcaa=e>cc:ıaaoocıcıc:ıoooac:ı~_,_~~ 

rt'1aKiYE ŞEKER FABRİKALARI ANONiM 
,'jiRKE'l'i UMUM MVDVRl..VGVHDEN : 
Yf !(sek Ziraat Tahsili Yaptırılacak talebeler 
Müessesemiz: tarafından Avrupa, Amerik~da ve memleketimizde yük .. ek 

1iraat tahsili yaptırılmak üzere 8§8ğıdaki şerait dairesinde talebeler alınac::.k
tır. 

Talip olanlBJın en geç 1/1 1 /940 tarihine kadar Ankarada irlcet umum 
müdürlüğüne mektupla müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 - istenilen vt'.saik: 
a - Kendi el ynzılariyle tercüm~hal varakası. 

b-He.r dersten aldığı notları gö«terir musaddak llse o1n·•nluk \'esil.ası 
c - Nüfuı tezker«".si sureti. 
d - Sıhhat raporu. 
e m Askerlik ,·:ı:dyctleri. 
f - İki boy, i:Ci büst o1mak fi z"re ~ k ı'':.! fotogra 

2 - Talip olanların yaşı 24 den fazla olmıyacaktır. 
3 -- En iyi lise ol~ıınluk derece i alanlar arasından intihap ec'i!e ... ck o!ıın 

taliolere çiftliklerimizd«" bir sene ameli tatbikat yaptınldıktan sonra "o tere
cekleri kabiliyet ve umumi vasınnr.ı göre Avrupa veya Ameriknya gönderile
cek veya Ankarada yüksek ziraat enstitüsünde tahsil ettirilecek olanlar tefrik 
edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbikat müddeti zarfında ııtajyerlere 
l L. 5 O elli lira aylık ücret verilecek ve ayrıca ia!le ve ibateleri temin edile-
cektir. 1 O, 12, 14 4236 (2092) 

DOKTORUN KOŞESi 
•••••••••••••••••• 

En ~Üzel kokulu banyo 
~----------x.x~-----~-------

YAZAN: Dr. G. A. 

Banyonun suyuna güzel kokulu çiçek- on küo çilek almağa kudreti olmıyanlara 
ler yahut gene güzel kokulu otlar kata- da gece yatarken, bir kilonun dörtte bi
rnk o suyun içine girmek - böyle yapını- ri kadar çileği ezip vücuda sürdükten 
ya kudreti olan kese sahipleri için - her sonra sabahleyin maydanoz suyu ile Yl
zaman pek ziyade rağbet bulmuş bir kanmayı tav~iye ederler. Banyodan da
şeydir. Bazı hekimlerin rivayet ettikle- ha ucuz olnn bu şeklin de çilek kokusu
rine göre kokulu banyolardan her biri- nu vücuda sindireceğinden şüphe edile
nin kendisine mahsus fazileti de vardır: mezse de, maydanoz suyu ile yıkanın
Mesela lavanta çiçeği ile banyo kuvvet caya kadar çilek kokusunu uzaktan kok
verir, gülsuyu ile kan§ık düzgün banyo- lamak zarureti olacağı da şüphesizdir. 
su yemeklerde iştah açar, mine çiçeği Hekimler Parisli Bayanın icadına 
banyosu sinirlere ferahlık verir, kekik İnanamamışlarııa da fsveçli meşhur tabi
otu, katır otu v. s. kokulu otlarla banyo at alimi Linne - çileği mi çok sevdiğin
sinirlcri teskin eder, limon banyosu da dendir, yoksa güzel kadınların sözüne 
şişman bayanları zayıflatır. diye şöhret mi inandığındandır, bilinmez - çilekte 
almışlardır. mutlaka bir deva hassası oldujNnu ka-

Kokuların tesiri bu yakın zamanlarda bul ederek dört yıl devamlı surette çilek 
epeyce tetkik edilmekle beraber kokulu yemiş .. ve .. ~.unun üzerin; nikris nğrılan
banyoların gerçekten öyle tsirleri olup nı? ~usbutun kayboldugunu haber ver-
olmadığı henüz sabit olamamıştır. Zaten mışb. . A • • • • 

kokulu banyoları tavsiye etmekten asıl . 1:abıat alım!nden sonra h~kımlenn de 
maksat, banyo suyunun içine giren na- ç~le~~ dahn zı~ade ehemmıyet vererek 
zik vücuda güzel kokuyu sindirmek 0 çılegın _ycnn;esınden baş~n yapn:klann
güzel kokulara şu veya bu hassayı isnat da ve ıncccık sapında bıle - denn tah-
etmek de bahane ols:ı gerektir. liller üzerine - türlü türlü hnssalar Rrn-

öyle Old v d ı·ı· d .. I k mışlardır. Bu ar:ıştınnnlann en meşhur 
ugunun e ı ı e, guze o- · · p · A R b h k. · ·ı 

kulu banyoları h .1 k b netıccsı ıınste . o en e ımın çı e-n en meş uru çı e • an- • • . v I . 
vosu olmasıdır Bunu icat ed p . 1· gı romntızma agrı nnnn karşı de'lra dıye 

· en ans ı t t 1 F k d d·-· 
Bn. Tallien, teninin beyazlığına halel ~bn~ m:ıs1 

1k 0 mu. tu~.d a at 0~kun ~ dıgı 
t. "il • · k b tm k · · · ı k gı ı, çı e mevsımı evam ettı c;e gun e n-e ıren çı erını ·ay e e ıçın c;ı c ·· ·· b - ·ı k 

b · d .• . · "dd" t · d uç yuz, eş yuz gram çı e yemek her anyosuna gır ıgını ı ııı e mışse e · 1 k · 1 ·•· ·· ·· h k" l d h. b" • • romatızma ının escsıne e vermedıgın-
onun sozune e ım er en ıc; ın ınan- d · ı k b ti d •b b 1 
mamış ve herkes Bayanın kendi vücu- en çı ez u ~ure e e r~g et • u amn-
d •· 1 1 ·ı k k k . mıştır. :.aten ıns:ın romatizma agrılnnn-

una. en guze o an çı e o usunu sın- d k l k · • ·ı v• b h -
d . k • · b · d .•.• k b I an urtu ma ıçın çı egın a asına go-
ırme ıçın o anyoya gır ıgıru n u · · k h ·· k"l ·ı k 

etmiştir. re evını sak ta
1
rn ebrilgunh yan~ ı okçıde • 

_ • . . yemeye at ansa e er gun o a ar 
.Bugun d~, ~ıç olmazsa c;ıle~. mevsı- çileğe her halde tahammül edemez. Bun

mınde, her utıyen Ba)•anın en guzel ko- dan başka, çilek çok yenilince insana ka
kulu banyoya girmesi mümkündür: on şıntı verir. 
kilo çileği - t~bii hiç bir tanesi~i yc:ne- Onun için, çileğin daın\a bahalı ve pek 
~en - ez;~ek çıl_ek ba?yosunun çıller uze- az devam eder bir yemiş olması kendisi
rıne t~ıne ~ımıe manmamakla ber~- nin pek çok lehindedir. Ucuz olup da 
~~r! ~ıld~ lcadıfe gibi yumuşaklık verdi- çok zaman devam eteeydi yiyenlere ka· 
!{mı ıddia ederlerse de, yalnız banyo- şıntı vereceğinden bu hassaaı güzel ko
lan İçin günde on kilo çilek alabilecek kusunu bile unuttururdu. 
kese sahiplerinin cildi zaten Yl•muşak Şimdi olduğu gibi arada sırada yeni
olaeağından bu güzelliğin çilek banyo- lince güzel kokusu hoşa gider ve haylice 
sundan önce mi bulunduğu yoba sonra- de şeker yemeye vesile olur. Madenleri 
dan mı geldiğini isbat etmek kabil ola- tamam ve neticeleri alkalen olduğundan 
maz. Onun için, çilek banyosunun da kana ferahlık verir. Fak.at çilekten vita
inanılabilccek tesiri ancak güzel koku- min beklerseniz onda bulunan yalnız 
sunun vücuda sinmesidir. yüzde 40 miligram C vitamini bulmak 

Çilek banyosunun cildi yumuptmak için bir az pancar turşusu yem,.k daha 
tesiri gerçek olduğuna inananlar, günde ucuza mal olur. C. A. 

IP.IW .......................... ,a ..................... . 

Doyçe Oryent bank J 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
ı Z Mı R 
Merkezi : 8t:RUN 

Almanyada 175 $Ubesi mevcuttur .. 
Sennaye ve ihtiyat aJc~i 

17 ı,soo,ooo Ra~hsmarıı 
Tilrkivede şubeleri: ISTANBUL ve IZl\11R 

Mt.'iırda ~ubelt•ri : K.AHIKt \ E ISKENl>KKIVE 
Der türlü banka nıuamelabnı ıfa \'e knbuJ eder. 

Jzmir V alııflar Müdürlüğünden : 
Evkafı mazbutadan Salepçioğlu hanı müştemilatından garaj binasının 

1333 lira 60 kuruşluk keşif ve idari ve fenni şartnamesi mucibince tamiratı 
yapılmak üzere 2 7 /9 /940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuttur. 

Yevmi ihale 17/10/940 tarihine müaadif perıembe günü sabahı Mat 1 O 
da Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. Talip 
olanların yüzde 7,5 teminatlarile birlikte mezkur gün ve saatte Vakıflar ida
resinde müteşekkil komisyona müracaatları -ve prtname ve keşfinin her gün 
mesai saati dahilinde vakıflar idaresinde görülebileceği ilan olunur. 

1,5, 10, 14 4049 (2017) 
-·-D- -·-·- - - -a- - •ı - -·-·· 

u U M D A L n IZMtR BELEDtYEStNDEN ! 
Ui\fUMI UENİZ AC~NTt;LIGI LTD - Kültürpark dahilindeki büyük Fu-

HEl.LENİC LİNt;S Lro ar gazinosunun ihale tarihinden itibaren 
İZMİR - NEVYORK ARASINDA bir sene müddetle kiraya verilmesi yım 

Haftalık muntazam hareket işleri müdürlüiündeki şartnamesi veçhi· 
KATİNÇO RACi PATERA vapuru le açık arttırmaya konulmuştur. Muham• 

15/16 birinci teşrin arasında İzmirden lmen bedeli 1350 lira muvakkat temina
doğru Nevyorka hareket edecektir. tı 161 lira 25 kuruotur. ihale tarihi 

ANGYRA vapuru ayın nihayetinde 27/10/940 Cuma günü saat 16 dadır. 
İzmirden doğru Nevyorka hareket ede- Taliplerin teminatı Cümhuriyet mer\eı 
cektir. bank.asına yabrarak makbuzlariyle endi
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida- mene müracaatlan. 

sında fzmirden doğru Nevyorka hare- 12, 14, 16, 24 (2112) 
ket edecektir. - Kültürpark dahilindeki büyük Fu-

NOT : Bütün vapurlarunwn ambar ar gazinosu için 120 sandalye ve 45 ma· 
içi elektrik vantilatör t.esisab ile mU- sa satın alınmuı yazı işleri müdürlüğün· 
cehhezdir. Gerek v1tpurların muvasalAt deki prtnamesi veçhile açık eksiltmeye 
tarihleri. gerek VAıJUr isimJeri ve nav- konulmuştur. ihalesi 2 7/ I 0/940 Cuma 
lunlan hakkında acentanuz barp dula- günü saat 16 dadır. Hepsinin muham
yısiyle hiç bir !:aahhUt albna girmez. men bedeli sandalye ve mualann behe-

Daha fazla tafsilat almak için Bıri.nci ri üçer liradan 495 lira. muvakkat te
Kordonda 152 LlUmarada •UN'UAL• minatı 37 lira 13 kuru~tur. Taliplerin te
umumt deniz acentdigi Ltd. mUracaat minatı Cümhuriyet merkez bankıuına 
f'ililmpo:i rir~ olıın'..lı TEI .. EJN1,~ • 4072 yatırarak makbuzlariyle tayin edilen gu-n • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ve saatte encümene müracaatlan. 

OLJV!ER VE 12. 14. ıs. 24 cıı ı.3) 
ş V REkAS 1 L TD. 11111111111111ııııııııı~g~~~~ııı111111mımıııııııı 

VAPUR ACENTASI CELAL YARKIN 
A'l'A TÜHK t'AI>IJESİ Rees binası 

TE1.1'.:1''0N: 2443 
Londra ve LlverpoJ ballan için 

piyasanın ihtlvacına göre vapurla· 
rımı1 Sf'f Pr vaoaraklardır. 

···················~······················· GouJandris Brothers 
(HELLAS) LİMİTED 

P t R E 
İOANNİS GOULANDRİS ''apuru 

doğru Nevyork için mal almak Uzerc 16 
teşrinievvel tarihine doğru gelecektir. 
PETROS GOULANDRİS vapuru doğ
nı Nevyork ic;in mal almak üzere 20 
teşrinisani tarihine doğru gelecektir. 

Geliş tarihleri hakkında bir mesuliyet 

tÇ HASTAUKLARJ 
İzmir memleket hastanesi dahiü has

talıklar serlriynt şefı. 
Pazardan maada her glln hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: İkinci Bey

ler sokak numara 25 

im ~ARŞI\' AKA ~ 
Melt·k sin~masında 
Göriilmemiş bir program TÜRKÇE 

HACIRESUL 
deruhte edilmez. N&vlun ve sair tafsilat VE 
için ATATÜRK caddesinde Cendeli ha- ATEŞ ÇEMBERİ 
nında 221~6 numnroda : G. J. B. ARK~S Muvaffakıyetle de\•am ediyor .. Siz 
}azıhanesıne müracaat olunması rıca de P.:eliniı ... Göriinüz.. 
olunur. TELEFON : 2802 •il•--..-•ıiıill•lll-----•:I 



rütün 11e spor 
·-·········· 

Tütün -zararlı mıdır, 
yoksa zararsız mıdır? 

---------x.x.~----~----
Bir kalkanın nasıl iki tarafı varsa her 

mt"sclenin de aynı şekilde iki tarafı ol
duğu pek doğrudur. Herhangi bir me
adeye dair doğru hüküm verebilmek 
İçin o meselenin her iki cihetini müsavi 
surdte dinlemek lazımdır. Neticelere 
vasıl olmadan evvel bir delilin her iki 
cihetine ait bütün hakikatlerin gösteril
miş olmasına emin bulunmak ihtiyacın
dayız. Neticelerin bir kıymeti olabilme
si İçin bunları şahsi rey, garaz veya gay
ri kfıfi delail yerine, diğrudan doğruya 
f8J anı itimat ve garazdan fni menbalar
dan elde edilmiş hakikatlt're İstinat et
fİrmt'l idri. 

3 - Tütün İçmek ağzı veya boğazı 
katiyyen tahriş etmez. Bu husus için tü
tün imalatçılarının iddialanna dinleyiniz. 

4 - Laboratuvarda yapılan tecrübe
lerden birisi tütünün kemiklerin neşvü
nemasına tesir yapmadığını iddia eder. 

Bu, belki doğru olabilir. T ecrübcler
den diğer birisi de kan damarlarını ta
kallüs ettiren şeyin tütün zehirleri olma
dığını, bunun ancak siara içenin nefes 
almasından ileri eldiğini iddia etmiştir. 

Bizim bildiğimiz bir ey varsa o da 
alelade nefes almaktan mütevellit hiç bir 
patolojik hadisenin me\ cut olmaması
dır. * Başka bir tecrübe de tütünün ağız ve 

Sigara içmenin patolojik tesirlerini burun gışai muhatilerine tesir etmediği
rahkik etmek maksadiyle bir sual anketi ni iddia etmiştir. Bu neticeye, tavşanlar 
açılmıştı. Buna cevap verenlerin yüzde üzerindı:- yapılan altı haftalık tecrübeyi 
yirmiden fazlası bunun muzır olmadığını müteakip varılmıııtı. Böyle bir iki tavşan 
beyan etmişlerdi. Gerçi, varılan bu neti- üzerinde yapılan altı haftalık tecrübe si
celerin doğruluğunu garanti edecek se- garanın lehine veya aleyhine? olan bir 
bepler gösterilmekle beraber öğrendiği- şeyi ispata kafi değildir. 
miz bir nokta varsa o da bu yüzde yirmi 5 - Tiryakiler, günün yorucu faali
beş kişinin vardıkları neticelerin hiç yetini müteakip bir sigara içildiği zaman 
bir ilmi araşbrma işiyle meşgul olmamış İnsanın rahatlık ve hafiflik hissettiğini 
ve tJbbın buluşlarına vakıf olmadıkları iddia ederler. Bu, bir çok hallerde belki 
aşikar olan bir grubun şahsi fikir ve rey- doğru olabilir. Lakin şurası hatudan çı
Jerine dayanmış olmasıdır. Bu kabilden karılmamalıdır ki bu, doğrudan doğruya 
neticelerin bilhassa beden terbiyesi sa- tütünün uyuşturucu bir hareketidir ve 
hasında ekseriya talisizlik tevlit ettiği ve binaenaleyh sinirlerin istirahatini temin 
fena tesir bıraktığı muhakkaktır. ve hafiflik kazanmak için tamamen anor-

Sigam içmenin sıhhi bakımdan kıy- mal olan bir usuldür. 
meti olup olmadığını münakaşa etmeden) * 
evvel en az şu iki şart gözönünde bulun- Sigara İçmek keyfiyetinden fertlere 
durulmalıdır. Bu şartlardan birisi ileri veya gruplara ne zaman bahsedilse in
sürülen amillerin hakiki olduğuna emin san daima şu sualle karşılaşmaktan ken
bulunmamızdır. Diğeri, bir kimsenin ho- dini alamıyor. cTütünün zararı var da 
una gitain veya gitmesin meselenin her niçin doktorlar içiyorlar?.> 

LONDAA 
Yeni bir hava 

hücumuna uğra
dı, hasar az 

BASTARAFI l inci SAYFADA 

söndürülmüş veya bastmlınıştll".. Başka 
taraflarda bazı yerler hasara uğramışsa 
da bu hasarların ağır olmadığı ve zayi
atın da yüksek olmadığı anlaşılmıştır. 

Diin kaybolduğu bildirilen bir pilotu
muzun kurtulınus olduğu haber alın
mıştır. 

ALMANLARIN Vl..'RDİGİ 
TAl<'SİLAT .. 
Berlin, 13 (A.A) - Diııı Alman hava 

kuwetleri Londraya ve adanın diğer 
mıntakhlarına kar~ taarruzlara devam 
etmiştir. Geceleyin Alman tayyareleri 
gündiizkü taarruzlar esnasında Londra
da çıkarılmış olan yangınları gönnüş
Jerclir. Heltsingtc şimendifer tesisatı 
tahrip edilmiştir. Bir hava gazı deposu 
ateş almıştır. Geceleyin tayyarelerimiz 
müteaddit silah fabrikalarına hücum et
mişlerdir. 

İki Alman denizaltı gemisi 42 bin to
nilatoluk vapur batırdıklarını bildir
mişlerdir. 

İngiliz tayyareleri bir çok yerlerde 
Almanya üzerinde uçmuşlardır. Bunlar
dan bir kaçı Berlinc kadar gelmiştir. 

Attıkları bombalar maddi hasar yap
mamıştır. Sığınaklara girmemiş olan bn.
zı kimseler yaralanmıştır. İngiliz hava 
kuvvetlerinin garbi ve şimali Almanya
da endüstri tesisau üzerine yaptığı ta
arruzlar muvaffak olamamıştır. Hollan
claya yeniden bir çok İngiliz tayyareleri 
bombalar atmıştır. Bir çok evler hasara 
uğramıştır. 

---~.---

TAftlHTEN BiR Y.4PRAK iki ciheti üzerinde doğru duşunmeğe rı- Bu meyanda biz de bazı doktorların 
za gösterecek bir fikir tavnnın mevcut neden mükeyyefata düşkün olduklarını --•-
olmasıdır. Bilgilerin menbaları ve bun- sorabiliriz. Şurasını iyi biliniz ki nikotin ı •ıt • 
ların ne şekilde istihsal edilmiş oldukları denen zehir şahısları hiç bir suretle biri- ngı ereyı yen
büyük bir ehemmiyeti haizdirler. Şimdi birinden tefrik etmediği için doktorlar 
aııl maksadımıza geçelim. da başkaları kadar tütün zehirlerinden mek .... istiven * müteessir olmaktadırlar. Biz, Bueger 

Tütünün mükemmel bir sıhhate hakiki hastalığına duçar olmuş ve nikotinden ı ı 
Lfr tehlike te§kil ettiğine dair delillerin mütevellit kangren yüzünden her ilti ba- Spanya nası 
menbalar:ı: cağı birden kesilmiş nice doktorlan şah-

1 - Mikdarı ne kadar az, olursa ol- sen tanıyoruz. Tütün zehirleri tesirlerini ezilmişti? 
sun tütünde mevcut nikotin uyuşturucu yavaş gösterdiklerinden bu hadiseler zu-
bir madde olup insan uzviyeti için bir hur edinceye kadar tabiatiyle üzerinden --.Jf.--
:ıehirden başka bir oey değildir. yılların geçmesi lazım gelmiştir. uNa mağlup Armadan 

2 - Nikotin kifi mikdarda alındığı * · 
zaman bilfiil öldürür. Bu noktanın doğ- Nikotinin nazarında günahkar, evliya, denilen l spanyol d o• 
ruluğunu isbat etmek için tanınmış fiz- hatip, muallim, tüccar, sporcu diye ayn ftGnntCl.Sl ftlft Uğradığı 
yolojistlere müracaat ediniz. ayrı kimseler yoktur. Onun zararlarına f " "Jıib f 

3 - Tütün umumi sıhhat üzerinde hepsi de aynı müsavi şartlar r.ltında ma- ecı a e ... -
fena tesir yapar. Bu cihet için eski tirya- ruz kalırlar. Bundan muaf olan kimseler Almanya, İngiHcreyi ezip yok etmek 
kilere müracaat ediniz. Nikotin ani tesir adetçe mahdutsa da, bunu talilerine istiyor. Bunun için var kuvvetiyle çalı-
yapmayan bir zehir olduğu için onun te- borçlu olduklarını unutmamalıdırlar. şafak.1~er c~reye.{~aş vuru~.or. h l t 
airlerinin bir çok hallerde hemen farkı- Şunu da söyleyeyim ki tıbbın tifüse ~g~ .ere.f ~1

1.ag ~,P 
1
ve m~znıf at ek 

na varılmaz. Bu husus ancak sigarayı karşı vaziyeti ne ise, sıhhi bir mesele ol- 1

1~e ıdçın, N1:1tgıkiı.z acıAa lmarıanlnı ışgu d ebme 
.. _ k ff k ı d w d h d • d b' . d .. .. k d azım ır. ı e m ar a unu u:r e muva a o un ugu zaman a a ugun an ızım e tutune arşı uru- akl "dd' 1 d' I H tt• • 
Jyj hissolunacak ve bundan sonra umumi mumuz aynıdır. Tifüse duçar olanlar hiç Yb?p~ctil. adrını 1

• ıa cylde ı er. ha b~ sderı 
hh t k b 1 k kk. .. ld • b' kb"h d'I . k b .. .. ır ıs a an, yıne yı ırım ar ın en 

.ı a te vu u u aca tera 1 gorü ügü ır zaman ta ı e ı mıyere utun ı..-hsetti'l F k t b"t" b l .. d 
· h d" k k f ı· ı b ·ıı • b h 1 • ua er. a a u un u ar soz e zaman ınsan ayrete u~me ten endini aa ıyel er ası erın ve u asta ıgı mey- k ld Al 1 İ il' d 1 k 

1 k d k b 1 
. a ı. man ar, ııg ız a a arına aya 

a amıyaca tır. ana oyan se ep erın arnştınlmasına b k t bb'" .. h .. · · d ' 
4 - Tütün itiyat tevlit eden bir takım hasredilir. · 

1 
asınbalk. eşcd slusuıı.c. e°:uz gklırışcmBe .~-

• dd ı · h "d' B . s· . 1 1 . . . b d er, e ı c a a r.ırışemıyece er. u-
eczaı .~a e ~r~ avı ır. unu anlayabıl- . ıgara. ı~meyen at et e~ımıun un. an tlin yaptıkları, hm•.ı hücumlarından iba-
mek .~çı.~ bu ltıyadı terketmek hususun- d~ı?1a ıçtınapların~. temı.n .• '?1aksadıy!e ıet.. 
~a bu~uk zorl'!.klarla karıılaşmış eski ~af! dere.cede tebaru~ et.tı~dıgım. mezkur Biz bu miinascbetlc, İngiltereyi yık
hryakılere ve mukeyyefata. düşkün kim- ılmı hakıkatler kendılerını talının eder- ınak için bundan evvel yapılmış olan 
eelere baş vurunuz. 9e, ne mutlu bana... Bununla beraber. teşebbüslerden biri hakkında malumat 

5 - Tütün bir atletin iktidannı azal- Bu meselenin her iki cihetini bütün çıp- vermek istiyoruz. 
br. Bu cihet bilhassa mukavemetin el- laklığiyle ortaya koyamamış İsem, be- On altıncı asırda 19panya, Avrupanın 
um olduğu müsabakalarda daha ziyade nim için yapılacak, iş, bu husustaki ten- hakim devletiydi. ingiltere ise ancak de-
tesirlerini gösterir. Bunun tevsiki için lise kitleri memnuniyetle karşılamaktır. nizlerde çok cevvallik gösteriyordu. 1s-
ve orta mekteplerle profesyonel ekiple- ı:;. panya Kralı ikinci Filip bu genç rakibi 
rin spor öğretmenlerine baş vurunuz. A d • ezmek için 1 S88 senesinde Amiral Alek-

6 -. !ütün hayat müddetini kısaltır. VrUpa 8 yeni sandre Farnesed muazzam bir heyeti se-
Bunun ıçın bu hususta yapılmış ilmi araş- firiye hazırlamasını emretti. Flandr sa-
tırmaları t~t~ik ediniz. mahsul yüzde hillerinden hareket edilecek, Büyük Bri-

7 - T utunde mevcut müteaddit ze- tanya istila ohınacaktı. Bir çok güçlük-
hirler bir takım patolojik halleri tevlit k k k ler bu t~bbüsün kuvveden fiile geç-
e.tmek .i.ktidanndadırlar. Bu hususa dair ır DO san mesini bir sene kadar geciktirdi. Amiral 
fızyoloııstlere ve mütehassıs doktorlara Farncse harekete geçmek ve kendisini 
müracaat ediniz. Cenevre 13 (A.A) - Ziraat ensfüU- limanlarda abloka edP.n lngiliz kontro-

8 - 1ikotin kalp ve kan damarla- sünün yaptığı istatistiğe göre bu sene !unu aldatmak için fırsat bekliyordu. Ni
rına fena tesir yapar ve kendine has bir Avrupada hasat geçen senedekine nis- hayet ikinci Filip, lngiliz ablokasını çöz
tekilde de bu damarların takallüs etme- betle yüzde kırk noksandır. 1931 den- mek ve böylece lngiliz adalarının istila-
. · · 1 H beri en az verimli sene bu senedir sını mucıp o ur. ülasa tütün bir takım sını mümkün kılmak üzere ispanyadan 

bedeni intizamsızlıkların yegane müseb- Japonlar yenı• bir donanma göndermeğe karar verdi. 
hibidir. Bunu öğrenmek için buna dair 15 88 senesi Mayıs ayında harp ilan 
yapılmış fenni araııtırmaların neticelerini b• edildi. lspanyol donanması Tagedan 
tetkik etmt'k kitfidir. Bundan baska lr taarruza çıktı. Kumandayı Medina Sidonia dükü 
mütehassısların «tütifo gözü> tesmiye deruhte etmişti. İspanyolların 12 7 tane 
ettikleri bir nevi hastalık daha vardır ki baclamıclar büyük harp gemileri vardı. Bu yaman 
huna müptela olanların yalnız görme y y donanmayı durdurmak vazifesiyle mü-
lı:abiliyetleri ihlal edilmekle kalmaz, ay- Tokyo 13 (A.A) _ Doınel ajansının kellef olan lngiliz amiral Charleıı Ho-
nı zamanda retindeki kan damarlarının merkeı.i Çinden bildirdiğine göre yirmi vardın kumandasındaki kuvvetler ise 
ıekallüs t"tr:ıesiyle rüyet muvakkat bir Çin fırkasına karşı japonların yeni bir ancak 3'4 gemiden ibaretti. 
zaman için tamamen kaybedilebilir. işte taarruzu başlamıştır. Finistere burnu açıklarında bir fırtına, 
bütün bu hadiseler yalnız bir iddiadan lspanyol gemilerini dağıttı. Bunlar tek-
ibaret olmayup aynı zamanda birer ha- Almanları me- rar toplanarak tngiltereye doğru te-
lıikattirler. veccüh etti iki düşman Manşta karşılaş-* v R 1 tıler. Çarpışma ehemmiyetsiz oldu. 

Şimdi de ttitünün "'ıhhate muzır ol- ~Cr Umen er Jspanyollar şimaldeki Amiralleri 
madığınıı. dair serdedilen iddiaları göz- Aleksandre Far:nesc'i beklemiyerek yol-
den aeı;irelim: da"' et etm• • !arına devam ettilerse de Aleksandre 

Tiitün mükemm,.l sıhhate bir tehlike V IŞmlŞ Farnese fazla ihtiyat gösterip Flandr sa-
teşkil etm .. d iğine dair ddillerin menha- Bükreş, 13 (A.A) - Rador ajansı bil- hillerinden yola çıkmadı. İspanyol ku-
lan nelerdir? diriyor : Bundan evvelki kabine ordu- mandam Medna dükü 27 Temmuz-

! - Tütün havat müddetini kısalt- mın teçhiz ve talımi için Almanyanın da Kale önünde demir attı. İngiliz
maz. Bu cihı:-t için bütün hayatları müd- yardımını istemişti. General Antonesko ler mütemadiyen darbeler indirmektey
detince sigara İçmiş olup da normal yaş- ıktidar mevkiinc gelince ayni esas üze- diler. Havaların müsait gitmemesi de 
ta ölmüıı olanların vasiyetnamelerini rinde durmuştur. Almanya kendisine Jspanyollara zarar veriyordu. Hastalar, 
okuyunuz.. vuku bulan daveti dostane bir şekilde yaralılar arttıkça artmıştı. Rica etmek-

Bu gibi kimselerin mt'vcut bulunmuş kabul etmiştir. ten bşka çare kalmamıştı. İspanyol do-
olduğu do~rudur. Lakin biz böylelerinin Alman talim heyetleıinin ilk kısmı nanması, darmadağınık bir halde liman
kaç tanesini biliyoruz? Böyle kimselerin tıenernl Hamsen ve general Spadel ku- larına döndü. Umumi zayiatın 3S büyük 
karaciğer ve böbrekleri, haizi ehemmi- mandasında gelmişlerdir. gemi ve 13 bin insan olduğu görüldü. 
yet .bir ~.rar vuku bulma~a.n ö_nce tütün Maarif ueJıUi B H-•an Tarihlerde cNamağlup Armada> d,.. 
zehırlerını defetmek kabılıyetınde ola- A .. • -.. nen bu ispanyol donanmasına talih y:ır 
bilirler. Bazı ciddi zararlar zuhur etme- il Yucel Afyonda.. olmamıştı. Fakat lspanyol Amirali Far-
clikçe maatteessüf hiç bir tütün içen bu Afyon, 13 (Hususi) - Burada bulu- nese'in müfrit jhtiyatkarlığı da mağlubi-
urarlardan muaf olmadığını anlaya- nan Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel yete sebebiyet vermişti. 

BEALiN 
Yeniden ve çok 
şiddetle bom

balandı 
- BASTAKAFI l inci SAHİFEDE -

Londra 13 (A.A) - İngiliz ha
va nezareti tebliğ ediyor: Bombar
dıman tayyarelerimizden mürekkep 
kuvvetli İngiliz filoları Almanya ve 
Alman işgali albndaki yerlerde as
keri hedeflere hücumlara devam et
mişlerdir. Berlinde bir çok isabetler 
kaydedilmi§tİr. Bu meyanda bir 
elektrik santralı, bir gaz fabrikası 
ve mühim bir emlea garı vardır. 
Almanyanın sair yerlerinde bir alü

minyum fabrikası , bir diğer büyük elek
trik sant.ralı, Esende Krup fabrikaları, 
Foker tayyare fabrikaları, Kolonya ve 
Hanovrda petrol depoları, Dortmund 
ve Ems kanalı köprüsü bir çok askeri 
ve sınai hedefler bombardıman ediJmiş
tir. 

Man§ limanlarında uzun menzilli 
topların mevzilerine hücum edil
mi§tir. Cumartesi alqamı Norveç 
sahillerinde bir gemi kafilesine hü
cum edilerek bir İqe gemisi hasara 
uğratılmış tir. 

Paı.ar gecesi 1~gnl nltındaki Fransada 
Loryan elektrik "antrahna bir hi.icum 
yapılmıştır. 

Tayyarelerimiz.in hepsi salimen üsle
rine dönmii§lerdir. Dii~manın ağır bir 
bombardımmı tayyaresi 1ngilterenin 
şark sahilinde bir balon barajına tesa
düf ederek denize düşmüştür. 

ALMAN AJANSI 
lTtRAF EDtYOR 
Berlin 13 (A.A) - D.N.B. ajansı, İn

giliz tayyarelerinin Berlin ve civarına 
attıkları infilak ve yangın bombalarının 
bir çok kişinin öliiınüne ve yaralanma
sına ve mühim hasarata sebep olduğu. 
mı teyit etmektedir. 
Aynı ajans Londra üzerinde hava çar

pışmaları olduğunu bildirmektedir. 

---.ı:;.---

Ruzveltin beuanatı 

14 tık tesrin PazarteSi 19 .. 

Karadenizde bir facia 

Büyük bir motör battı, 
yolculardan 33 Ü .boğuldu 

İstanbul 13 (Hususi) - Tirebolulu lbrahimin motörü 43 yolcu ile bcı·aber 
Görele kazasının 3 mil açığında su alarak batmıştır. Kazaya geminin istia
bından fazla yolcu alması sebep olmuştur. Bu faciada yolculardan onu kurta
rılmış, 33 il boğulmuştur. 

Görele halkı kazazedeleri kurtarmak için bütün gayretini sarfctmiştir. 
Geminin kaptanı adliyeye verilmiştir. 

.,..~~-·---•-~c~..-.. - •• 1 _ • ..._......_. ~-·.-. .... ..-.t.- ._.<c--~·-·----

Jc~eybeli adada yangın 

Dün 50 dönümlük saha
da on bin çam ağacı yandı 

~---------·x.~------------
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Bugün man muhafaza teşkilatına mensup ınilf

Heybeli ada büyük bir yangın tehlikesi rezeler de iştirak etmişlerdir. 
geçirmiştir. Saat 11 e doğru Rum eytam Ateş Heybeli adanın en güzel çam or-
mektebinin 200 metre kadar ilerisindeki manını mahvetmiştir. 
çam ormanında yangın çıkmış ve ateş 50 - 55 dönümlUk bir sahada on bin 
şiddetli esen rüzg&rm tesiriyle süratle kadar çam ağacı yandığı tesbit edilmlş
genişlemiştir. Hcyheli ada itfaiyesi yan- tir. Ateşin ne suretle çıktığı henüz kat'i 
gını söndiirmeğe muvaffak olamayınca surette tesbit edikmemiştir. Pazar ol
Biiyükadadan yardım istemiş, Büyük ması münasebetiyle adaya giden yolcu
ada itfaiyesinin yaTdımiyle ateş ancak lardan birinin attığı bir sigaradan vukua 
akşama doğru söndürülmüştür. Söndür- gelmiş olması muhtemel görülmektedir .. 
me ameliyesine Heybeli ada halkı, or• Tahkikat devam etmektedir. 
..... - _ ,_ , _ c_ ı·~~.-...-. _ . ..,_0 _ 1_1.._....~~~.-......- -....- ._.,. 

1'icaret Vekili dün Ankara y a dündü 
İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Bir kaç mistir. 

günden beri şehrimizde bulunan Ticaret Vekil Haydarpaşa garında Ticaret 
vekili B. Nazmi Topc;uoğlu bu akşamki vekaletine bağlı daireler erkanı ve 
ekspres iJe Anlmraya hareket et- dostları tarafından uğurlanmıştır. ··----·--_,_._.._,_ .. _ -.. --.,._ -·-·- ··- -b-- -.-.~·-· ---... 
Romanuada son taziuet Vilkinin Beuanatı 
- BASTAF..\Fı 1 inci SAHİFEDE - BAŞTARAFI l inci SAYFADA 
n y erlerini Abnan kıtalarma ver- rika iş adamlarını tuzağa düşürmeğe ça-
m ek üzere tahliye etmiflerdir. lıştıklarmdan bahseden Vilki şunları 

B k k Al k ı Al 
ilave etmiştir: 

ü reşte i man o onisi - _ Etrafımızda dünya harp için-
man subayları şerefine dün akşam dedir. E n kuvvet li üç diktatörliik 

- BAŞTARM'l 1 İNCİ SAHİFEDE - bir kabul resmi tertip etmiştir. aleyhimize bir ittifak yapmı,lardıf. 
·~· • • Öğrenildiğine göre Romanya Ma-

t~gımız y~ız A~e.nkayı ve. Ame- liye nezareti Alman fırkalarının Sulh halinde yqıyabiliriz. Fakat bu 
rikan malikinelerını kaatetm,ı~oruz. murafı için takriben 12 m ilyon in- sulhu nuıl id ame edeceğimizi bil
~~ı zamanda ~tl~s ve Puıfık de- giliz liralık tahsisat ayınnıtlır. m eliyiz. Çok kuvvetli b ir hava kuv-
nızınd7 rahat5a ıahfade hakkımızı Şimdiye kadar gelen Alman u- veti, bir ordu ve bir donanma yap-
kasted malıyız. Ti ki, hiç bir diktatör bak-

ıyoruz. kerlerinin miktarı 20 bindir. Bunla- l ku ak .. · · k d" 
Bu bizL'lı ananevi siyasetimiz olmuş- b" kı M li l T anmıza do nm curetmı en ın-

tur. Biz garp nLqıf kürresinin müdafaa- rın Bır ': acar..;~ yd~ i~v'i: de görmesin. Aramızda hiç birimiz, 
sını liz emniyetimizin müdafaası sa~·- ve rquv an ge l§ er ır. ır ço Hitlerin Atlantiği qacak bir kuvvet 
maktayız Bu hususta hiç bir şüphe kal kıtalar da Mavnalarla T unadan gel- .. d - . • d.. .. k k d p-. - kted" 1 gon erecegmı uşunece .a ar a 
~aması için si~asetimizi bütün açıklı- me ır er. tal değiliz. Fakat yine hiç birimiz 

gıy~u~!~lı A~::ik:nın h arbe hazır- Uzak 'ark ,8 Amırika I~i~le~ .. h~mızdaki kötü n~~etle-
lanmaaı sulh için en sağlam teminat Y rmı duşunmıyecek kadar da kor c:le
oldu~unu kavdetmİ§ v e totaliterle- - BAŞTARAFI ı t.ıSCİ SAHİFEDE - ğiliz. H itler, burada demokrasinin 
rin dem okrallan birbirin den a ra- tir. Hul, Birmanya yolunun İngiltere ta- mu~ ku~~tlerin~ ay~kta bu-
ak • • • • .. Yl. rafından açılmasından sonra Japonların lundugunu gorurae hıç bır zaman 

r yenmek ıstedıklerını soylemıf- Şanghay enternasyonal imtiyazlı mınta- b ' k hakk" I'- · d 
t• R ı d • • k" ıze arıı t e um eme ıenn e 
ır. uzve t emıttır ı: kasını işgal niyecnde bulunduklarına ffak lam - l ak 

- Bu hareket tarzı b ize kartı dair alınan haberlc-r hakkında hiç mn- muva 0 ıyacagını an ıyac -
sölmıiyecektir. H iç bir anlq ma bizi lUmatı olmadığını da bildirmiştir. lır. 
yolumuzdan döndürmiyecektir. Dik- .,._..,_._ - ·- ...... ~--~~..-.-·~--~~-._..~ ._ - .... -...-.~- ·-·· 

tatörle rin hiç b ir anlatmuı hemen Makineye Amerikada mühim 
h em en yalnız batma onlara kartı bir karar verildi 
k oyan büyük hür millete yardım Verilirken 
etmemize mani olamıyacaktır. 

tir~uzvelt sözlerini şöyle bitirmiş- Amarı·•a VB ıı·byarcllar Bitaraflar he!Ul· 
- Diktatörler diy orlar ki Ameri- 1 u u b a ılan 

kalılar t ehlikede olmadıkları temina- 9• b• · A IDa Y P 
tını neden kabul etmiyorlar. Biz §U ı.ç ır şey • me- malzeme mu··sa
cev~ı v eriyoruz: Tarih bize a~ı nkayw lngılte 
temınabn Norveç, Hollanda ve Bel- ı.; • d d•ı• 
çikaya da verildiğini göstenniftir. ere e 1 ıyor 
Ruzvelt n utkunu «yqaam demok- reye yardımdan ·-
rasiler » sözle riyle bitirmift ir. ISVEÇ iÇiN YAPILAN 300 

PANstLvANYADA menedemez BOMBARDIMAN TAYYARESi 
Ohyo 13 (A.A) - Cümhurreisi 

Ruzvelt Ohyoda büyük çelik fahri- Amerika çok muazzam AMERiKA HÜKÜMETINE 
kalarını gezdikten sonra imkanın bir deniz ve hava kuv- TESLiM EDiLDi. olGERLE· 
son nisbetinde çalışmaları fazlalaş- veti vücud a getirecek 
tırmağı tasvip etmiş ve bilahara he- Vaşington, 13 (A.A) - B. Ruzvelt RI DE MOSAOERE EDiLECEK 
yecanla kendisini alkışlıyan halka bugün irat ettiği nutukta, Amerikayı Vaşington 13 (A.A) - Cümhurreisl 
şöyle demiştir: harbe sürüklememek şartiyle her tilrlü B. Ruzvelt, Amerikada bitaraf mcmle-

Ba k 
yardımın İngiltereyc yapılacağını temin ketler hesabına imal edilmekte olan 

- ş a birisinin Amerikalılara e•-:ş, •Totaliter devletlerın' demokrasi- af h uıu harp levaziminin müli müd aa i tiyaç-
hücumu neticesinde harbe sürüklen- !ere karşı ayırarak yenmek düsturunu h k " larını karşılamak üzere ü ümetçe mu-
menin onune geçebileceğimize iti- kullandıklarının söylemiş ve czciimle saderesine izin veren bir kararname 
madım vardır. Fakat bir hücuma şunları ilave etmiştir : imzalamıştır. 
karşı koymağa hazır bulunmak la- - Bu düstur bizim kıtamızda muvaf- İsveç hesabına Amerikan fabrıkala-
zım olduğuna da kaniim. f~ olıı_ııyaca~tır. ~ik~t.örlerin bize ta- rında yapılmakta olan 300 bombarclı-

r-·-·-_,_, ___ .__.. ____ .!. kip ettirmek ıstedıklc.rı yola korku ve man tayyaresi Amerika hükümctine 

B 1 K ı tehdit ile girmeğe rne.cbur .. ~emeyiz. teslim edilmiştir. 
U gar ra 1 A~J?a v~ A~ya dıktatorluk m~~- Siyam için sipariş eclilen ve Manilla

~~tlerının hıç. hır. ~nla~?'as~ k~nd~~z dn bulunan 10 askeri tayyarenin de 

1 
h arbl•ye nazı- •<:•.~ demo~!er ı~ın ınunasıp gordügu- Amerika hükümetinin emriyle aynı akı· 

muz yolda hızı durduramaz. b • • ahın' d'li 
Diktat .. ı··k l k ti · • h' b' ete ugrıyacagı t ın i! ı vor. or u menı e e ennın ıç ır ı:;. · 

rlnl kah 1 ett• anlaşması, hemen hemen yalnız başma • • .. 
. u ı dikiatörlere ~r~ı .koya~ . her millete Yenı bır hucum 

-.- yardım etmeklığımıze manı olamaz. 
Amerikanın silahlanmasından . bahseAlman maarif nazırı 

Bulgaristana geliyor 
Sofya, 13 (A.A) - Kral harbiye 

nazırı general Daskalofu kabul et
miştir. 
BULGAR - ALMAN 
MÜNASEBE1LERi 

den Ruzvelt demiştir ki : 
- Misli görülmemiş tehlikeler Ame

rika sahillerini dii~man devletler anlaş
malarına karşı miidafanya kafi gelecek 
bir deniz ve ha,•a kU\0\·ctleri yaratmağa 
Amerikayı mecbur etmiştir. 

Fransada bir 
elektrik santralı 
bombalandı 

Nutkunun !>Onunda B. RuZl'elt şunla-
rı söylemiştir : Londra 13 (A.A) - İngiliz hava n~· 

maz. sabahleyin Ali Çetinkaya enstitüsünü Bu lspanyol mağlubiyeti, tngilterenin 
2 - Tütün atletler için m~ır değil- gezmiş, ondan sonra liseyi ziyaret etmiş- inkipfına ve bugünkü ihtişamına kapı 

dir. Bu cifıet için tütün tirketferince neş- tir. Öğleden sonra da bazı mektepleri açmııtır. Tarih bir tekerrüründen iba
redilmiı olan ilanları o1:uyuouz ve tü- \'e Çocuk Esirgeme kurumunu gezmit- rettir derler. Almanların da aynı ihiza
dn kullanan atletlerin bu huıuct ~ki iza- tir. Vekil yardım sevenler tarafından ma uğramıyacaldarını kim temin" edebi-

Sofya, 13 (A.A) - Bulgar başve
kili Filof Alman maarif nazırını Bul
garistana davet etmiştir. Nazır iki 
memleket arasuıda kültür birligini 
inkişaf ettirmek için önümüzdeki ı 
hafta Bulgarlstana gelecektir. 

- İngiliz erkek \'C kadınlan, hak bi- zaretinin tebliğinde, Pazar .gecesi lngilıı. 
lincn şeyin hür bir millet tarafından na- sahil muhafaza tayyarelerınden milte• 
sıl müdafaa ed ildilini gösteriyorlar. On- şekkil bir filonun Alman ~gali altında 
lann kahramanca müdafaalan imtihana bulunan Fraruıada Lorient'te elek\rik 
~ekilen demokrasi kudretinin' bir deWi santralına muvaffakıyetli bir hücUdl 
Jı...lc eWi)rea ~ektir. ~aptığı bildirilmektedir . .. tini ~inleyiniz. tertip edilen eşya ser(İsini de açmqtır. lir}. 
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