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Yakın Şarkta 
Son Vaziyet --.Sovyetler Romanyada 
Alman ~galinden 
IJiiyiifı l>ir rahatsızlılı 
duymalttadırlar-

Balkanlarda Alman 
temasları 

1 Po va İSİ deki ltalgan 
ordusu hakkında 

Enteresan bir 
tekzip 

l:İngiliz Hava k rtauarı .. 
nm artan hile: mları 

• KYEL 
Deniz üssü ile 
bir çok tesisler 
ha.gra uğratıldı 

YiRMi iKi PETROL DEPOSU· 
NA BOMBALAR D0ŞT0 

Cephane ve elektrik f ab. 
rikaları da zarar gördü 

Londra 16 (A.A) - 1ııgiliz hava ne
zareti ~ tebliğl neşretnilijtir: 

fn8iliz bomhardnnan tayyarelerinin 
diln gece yaptıkları hücumlarda bombar
dıman ettlklerl hedefler arasında Kiel 
ve Hamburg deniz üsleri, bu limanlar· 
da bulunan gemiler ve gemi inşaat tez
ııMıları Uzerlne bir çok bilyillı: çapta 
ağır bomhelar isabet etmiştir. 

Bunlardan başlı:a bombardıman fılo· 
lan da Gıırzen Kirşen, Magdeburg ve 
Sahenberge petrol tesisatına hUcum 

sEvKET BİLGİN 

Bükreşte Al
manlar. şerefine 
resmi kabuller HABERi VEREN ALMAN AJAN· =:!i,~~ ~:.!,~tet 

Roıııaıı~anıı• Alman ordusu tarafın- Alman Maarif nazırı Si, YALANLl'tAN YiNE ODUR r::n şz ~aN~ı::n rer~~: 
dnn i"'ıtali üz.erine tlünya eCkan un1umi-
Jt>ı.inin dikkati Sovyetler Birlii(ine ~ev- Sofyada alakayla Bu haberi yaratan ajans demlryollarına hasarat ika olunmuş-
rilmi ıir. matbuatım1ZJ ithama turi-ravanın fenaı.gı· dolayııile ilk 

Kremlinin bu ~nl hiıdiscsini ta•viP karşılandı 
mi, yok•a takbih mi ettiği merakla so- -··- cesaret ediyor hedeflerine giremiyen tayyareler bir 
nılmaktadır. Baııı.nna göre Nazilerin ALMAN NAZIRINA BiR HARI· Roma, 16 (A.A) - Stefani ajansı bil- çok endüstri hedeflerine, cephane 
prka dojiru yayılma hareketi So' yelle· diriyor : • ve tayyare fabrikalanna, elektrik 
rin riıasiylc yapılnn~tır. Diğer bazıları· CIYE HEYETi REFAKAT Stefani ajansının diplomatik muhabi- santrallerine taarruz etmi§lerdir. 
1111 göre de bu hareket doğnıdan dol:nı· rine atfen Po vadisindeki ordunun On 
Ja Sovyetler Birlili nle~·hinc miite\'CC· EDiYOR iki adaya nakledileceğine dair Tilrk ga- Mant denizi sahilinde Abnan İf-
dhtir. Birbirine taban ıaban:ı nt olan zeteleri tarafından neşredilen haber te- ğali albndaki limanlara ve Grine 
bu iki nokta! na>nrdan han!!İ•i <laha Berlin, 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı !Aş verici mahiyette olup ne Stefani bumundaki Wpçu mevzilerine kılr!ı 
tloirudnr? Belgraddaıı bildiriyor : . . .. ajansının . diplomatik m~abiri, . ne de hücumlara devam edilmi§tir, Bu 

MO&lı:ovanın saliılıi)'ctli ııaJailctleri ,.._ I Yu.go:;lavya . ~aşvekili dun Alman mezkfu aıan~ tara!ından böyle hır '°y müteıı.ddit faaliyetlere i§tirak eden 
kı bir sükUt mubafaıa etmektedirler. ekallıyetl_er ııelını kab~l eder_e~ Yugos- ne•redilmemıştir. I __:ı: l . . h • __ 1• 

Matbuatın !i:;anı ela bn ihtivalkıir dnnı- lavyadaki Alman ekalliyetlermın muta- 12 adanın takviyeye i.ltlyacı olmayıp n5~z tayyare ermın epsı .... ımen 
.,.. aygundur, Ecer • · • ujullJiUUD leba•ı ha} kında .ııörüşnıilşfür. Po vad.Wndeki büyük. ordunun kUçlik u;,l.,rinc dönmüfliir. 
birbiri ardınca ~ttiği iki tebliği ol- Berlin, ~6. (A.A) :- D. N. B. Ajansı adalarda faydalı bir surette kullanılamı- Londra 16 (A.A) - !ngiliz hava kuv
masayclı vaxiyetteki müphemiyeti ay- Sofyadan ıstihbaz: ~ıyor : . yacağını askerlik fenninden mahdut ma- vetlerinin evvelki geceye ait fa!!.Uyetl 
"'1Jatmak daha zor oluaktı. Bu tebliğ- Bulgar başvekili ve maanf nazın B. lô.nıatı olanlar bu haberin gülilnç mahi- hakkında hava nezareti istihbarat tervisi 
]er sayesinde Kremlinin dilşüncelerini Filofun dave.ti ilzcrine Sofyaya gelen yetini anlamışlardır. şu tafsilatı vermiştir: 
•rten perdeyi binuı kımıldatmak kabil· Alınan maarif nazırı B. Rot, yanında, D. N. B. ajansı da Romadan şu ha- Alnıanyanın en mUhim sun'! petrol 
ılir. Alman hariciye nazın Fon Ribbentro- beri vermektedir. istihsal merkezi olan Şteten clvarmda-

•Tass• ın birinci tebliği Alman}anın - SONU 4 ONCU SAHiFEDE - - SONU 4 "ÜNCÜ SAHİFEDE - ki Politz fabrik:ılarına yapılan hlicum 
prka doj;'11J yayılıruı!!J meselesine müte- ---------------------·------ o kadar şiddetli olmuştur ki çıkan Alev. 
dair olarak lnı:iltere - Türkiye - Sov- )erin Berlinden, yani 130 kilometre me-
yetlcr • Yugoslavya ve Yunanistan ara· safeden gö "ilcbildiği L:ıhll'in edilmekte-
amdn bazı mliuıkereler rereyan ettiğini dir. Sa:t 2~ den az sor~ .. fabrika ka-
yaJanlamıı;tır. ikinci tebliğe gelince, Al- ıanlarmın >ulunduğu biualar tlıerine 
nıan lotalarının Romanyaya gönderile- tam isab•''l!'r yapılmış ve şiddetli lnfi-
.,.ğinden. bıınlann mikdnnndan ve i~· lllk!er du ulduğu gibi parlak Alev sU-
rol hareketinin mak...,,tlarmdan Sovyet- tınıları c' ı bilyük irtifalara yüksel-
i ·in zamanında haberdar edildiğini _ SO U ( 'ÜNCÜ SAHİFEDE _ · 
lcluip etmi~tir. Bundan anlıyoruz ki Al
lllanyada şüpheler uyandıracak mahiyet. 
te hiç bir nıii1.akcrcye ı.ririşmcdiğini bil· 
dirmek lıusu.ımda i.tkal eden So,~·et· 
lcr Birliği Romanı·ımm hP.alindeu daha 
ünce haberdar edildi;ıi iddia<ını dn red
dederek diinvı. hıtznnında bir mi.i\'ace· 
heden ı·ekin~cmiştir. Ziro maliundıır ki 
Rom:ın3'·a~·~ askeri kıt.al.1r sc\kcdilece· 
fündcn al5kaılar Jı; zı .ı . t dcvktlcriıı 
haberdar edildikleri hokkındaki l:aber 
en enci D .• •• n. Ajansı tar:ı!ından ve
:rilnu tir. '1oskova ta ı gediğine koy· 
ın:ıkla henı Ronıan~ ada Alman İ\galinin 
kendi muvafakatiyle ~·apıldığı iddialan· 
:na son \'rrmiş, hem' de kü~iil< milletle· 

Amerika Mdusunım !07J maneı.-ral<ınnclan bır intiba 

--
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.SON DAKiKA 
•••••••••••• 

250 Tayyal'e 

Gece kitle halinde Lon. 
draua hücum etti tin istikL'tlleriııe go> ko~1lll Alruan~·anın ı11111111111111111111111111111111111u11111111111~11111111111 ~:1:erikada mecburi as. 

:'i~t?;ıaı:ı m•,kiindc ı:nriinme!< i•t•me- uzvelt harıce YiNE BOMBALARINI GELiŞi 
Bundan evvc-lki }a:t.ılarıını:ı:da ehem- ı ••h• kerlik hizmeti başladı o 

... i:vcuc kaydettiğimiz gibi Sovyetıer ha- satı an mu ım- G ZEL SAVURDULAR 
)'llti menfaatleri tdılikeye dü~mcdikçe Berlin, 16 (A.A) _ Alman resııı1 teb-
bıı linrbln dı•mda kalmak arzusundadır- mata el ko du 16 IMı·ıyon lii!I, Alman tayyarelerinin cenubi ve 
lar. Mosk•wanın muhariplenlen hiç bi- Y merkez! İngiltered~ muhtelif hedefleri 
tine sem(>!lli lemi~erek bitııraflıkta bombardıman ettiklerini Londraya kar-

'•rnr ctmC'i •iiııhe edilemez ki Sovyet· ISVEÇIN YOZ TAYYARESi Aı~ERIKALININ KAYDINA şı bombardımanın şiddetlendirildiğinj 
lcr,,e takip edilen tihan•iimul politika· bildirmektedir. 

nın hir İtabıdır. VE JAPON DEMiRLERi DÜNDEf4 iTiBAREN Londra, 16 (A.A) - Resmi olınıyan 
. Fakat acaba Alman~·anın Romanyayı tahının!ere g<lre diln gece Londraya 
ışgaJ etmc•İy)., Sovyetlerin hayati men· MUHAFAZA Al TINDA BAŞLANMıŞTIR karşı yapılan hava hücumu takriben 200 
faatleri tehlikeye dü"1Jemİş midir? 250 Alman tayyaresi tarafından yapıl-

Avrupa haritasına göz ı:ezclirinre Sov- İn R J mış olup 200 tor.ı kadar bomba atılınış-
Y•tleri her taraftan Alman çenbcriyle Amerikad~ki giliz uzve t tır. • 
•~.,lmt~ ı:örnıekteyiz. Non·eç "c Dani· eJÇiSi talimat almak Bu bombardıman hakkında Assosiye-
ınarkanın Miliı•ınıLın sonra Sonctlerin Lo d gitti tet Pres muhabiri şu neticeye varmak-
biitiin deniz vollanna hakim ol~n Al· üzere n raya BU uu" NAS[BETLE BiR tadır: 
~:'"!ar simdi. K.u-Jdeniı sahil;nd" yer· Vaşington, 16 (A.A) - Amerikadan ID f.. •Taarruz şiddetlice olmuştur.. Hava 
oqcrek ihata rcnbcrini tamamlam1'1ar- [aponyaya gidecek hurda demirlere am- yıldırım harbinin başındaki kitle harbi-
dll'. En basit bir mnhakmnc sarka doğ- bargo konulması karan diln gece yar!- NUTUK so" YLEDI ne pek ziyade benzemekte ise de Alman 
tıı gen· leme hareketinde Son etlerle sından itibaren mcriyet mevki ine girın4 A•-~ · tayyareleri, askerlik bakımından ken-
uıınnlar arasında hiç bir menfaat işti· bulunmaktadır. ) k b·l dilerine -ımyacak hedefleri ar·..+.-ak-

?alıi mevcut olaml)·acağım gösfrnneğe Va.şlngton, 16 (A.A) - Cümhurreisi Londra, 16 (A.A - Nevyor tan 1 
- .... ~mşl 

lıifidir. So\'yctlcr ~imdi her zamandan B. P.uzvelt harbiye nazırı B. Stimson ve diriliyor : 21 - 36 yaşları arasındaki 16 '1Zln bombalarını gelişi güzel atını ar-
tİ)'ade Hitlerin •Ka"ııalarıırıo eserindc bahriye nazırı B. Knoksa tebligatta bu- milyon 5oo bin Amerikalı erkeğin kay- dır-• l 
kendilerine tahsi ettiti sahifeleri dik- lunarak ecnebi devletlere satılmış, ve dına başlanıyor .. Bu işi yapacak olan Gazeteler ha<~ratın münhasıran eve
kııtle okumak ve düşünmek me\'kiinde- fokat henüz harice çıkanlmamış bulu- biirolarda bir milyon memur çalışacak- re, ticaret ve u um1 hizmetler binalan-
dı:lcr. Veka)i Bitlerin do.vmak bilmi. nan mühimmata mılll müdafaa namına tır. na yapıldı!tını yazıyorlar. 
y Kaydedilenler 11 sunle cevap verecek Londrada bütiln umumi hizmetler 
Len ihtira•lannın lr yüzünii meydana el koıımasırun tetkikini istemiştir. daim üz 1 . d •··· cakl bir muntazaman devam ediyor. Nakli,.., va-
"'"~ - tl B k ı aJfilt d · • ı ve a ererın e ._.ya an , 
llir""!i· ?\Aturl · Buna ra~e!' Sovye er d 1.u arar at lın a 1ar sıpan.şh ~~-arNasın- kart kendilerine tevdi olunacakbr. sıtalan, mutat RBatlerde milyonlarca 

. gı manyanııı kendısınc lmr1;ı ye- a sveçe sa ı ış o an ve enou. ev- . . Londralıyı bir yandan bir yana nakil 
ili taarruz mevkileri hazırlamasına Ja. yorkla bulunan 100 tayyare ile Siyam V a.ııngton, l~ (A-A:l - Milyo~ için lş) • e bael•mı !ardır. 
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YENt Asın matbaasında basılml§tır 

Alman ıemalannda ölüm saçan t.aınıııreln-

1 

1 BINGAZI 
Tayyarelerinin Limamna büyük 

ALMAN 

Londraya yeni bir taarruz 
hücumu LiMANDA YANGINLAR ÇIKTI. 

• KIŞLALARA iSABETLER Evlere ve sanagı moesse- KAYDEDiLDi 

seıerine bombalar dOşto Koradaki askeri hedef. 
INGILIZ TAYYARELERiNiN 15 ıer hasara uğratıldı 

DAKiKA SOREN BiR TAAR· 
RUZU DAHA 

Kahire, 16 (AA) - lnııiliz lı.avt 
kuvvetlerinin tebliği: 

, Bombardıman tayyarelerimiz l 3 - 1 ~ 
Lvildra. 18 (A.A) - Dün gece Alman'ı EL:incitetırln gecesi Bingaziye bir seri ht 

tayyareleri Londraya ve banliyola.nna cumlar yapmıtlardır, E.aash demiryolla• 
bombalar atıruelardır. Taarruz şi<!daili nna muvaffakıyetli isabetler olmuflur. 
olmuşsa da basar, eylillün ba.şlaııgıcır.ıd.~ 1 Limanda bulunan bir vapura tam Ua• 
olduğu kadar mühim olmamıştır. bet kaydedilmiftir. ikinci bir hücumda 

Hasarnt bazı evlerle sanayi müessese- bombalar nhtıma düşm~ yangınlar çı
lerine ve Aınıne lıhmeU tesisatına mlin- kannışbr. Esaa dalga kıran üzerine tanı 
hasır kalmıştır ioabetler olmuf. bir kaç bomba da kıtla

ya dilımüıtür. 
Berlin, 16 (A.A) - Alman ~ansı bil- Limanda bulunan büyük bir gemi 

diriyor : Bazı düşman tayyareleri Br.ın- bombardıman edilmiı ve gemide yan
deı "mrgun batı bölgel~rin~ gece baskını gınlar çıkarılmışbr. Deniz tayyareleri 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE _ hangan civarında da çok büyük bir yan-
lllllllllllllllllllllJllllllllllllllllll''llllllllllllllllllll - SO. 'IJ 4 ti. 'C"Ü SAllİFTDE -

Surlııe - Filmin .,.-.dundaki tel örgii!er .-
ıll 111111111111111111111111111111111111111111llHllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 m11 i 
1 Vilayeti~. Tebliği 1 
~ Sagım Günü Sokağa Çıkmak Yasaktır ~ 
§ "•ıı § 
E 1 - Umumi nüfus wyunının yapılacağı 20/Birinciteşrin/1940 Pazar gii-E 
§ nü ıayım ve kontrol memurlarından ve resmi vesikalarla eokağa çıkmaların. :::: 
: mü5aade edilen vaz.ifeli kimaclerden ve sayım ameliyesinin idare ve müra .. :.; 
§ kabcaine memur edilenlerden maada her kim olursa olsun hiç bir ff'rdin aa .. § 
E yımın hitamına kadar meskenlerden d14ar1ya çıkmalarl yasaktır- § 
§ 2 - Küçük çocuklann sokağa çıkmalanndan v•lileri me.ul tutulacak-§ 
;;: !ardır. ;: 
§ 3 - Sayımın bittiği top altılmak suretiyle ilan edilec•ktir. Her hangi bir§ 
;;: yanlıılığa mahal kalmamak üzere 5ile oaatini ve ramazan müna.ebetiyle;: 
§ iftaı vaktini bildiren toplar sayım günü atılmıyacaktır. § 
§ 4 - Sayım günli fınn ve düWnlar kapalı bulunacağından o güne mah-§ 
;;: ıus ekmek ve gıda maddelerinin daha evvel tedarik edilmcoi lazımdır. ;: 
§ 5 - Müstacel ve zaruri haller için belediye mıntaka merkezlerinde kili§ 
;;: t. '-ib ve ebeler bulundurulacak ve nöbetçi eczahaneler açılı. tutulacaktır. E 
§ Bu hususlarda telefonla veya her semtte dola~calı zabıta memurlan vaoıta-E 
§ aiyle belediye mmtakalanna müracaat edilehillr. § 
§ 6 - Keyfiyet sayın hallumız<a mal6m Olmak üzere ilan olunur. § kayt kalabilir mi? Bu hususta kat'i bü- hiikümetine satılan ve halen Filipln ada- Amerikalı geııcın bugiln kaydı mlinase- enn ş 

~rde bulunmak zamanı beniiz ~el- sının Manil limanında bulunan on tay- betiyl~ reisicllmhur Ruzvelt ~~dy~~ '· L: i ;; 
lllleıııişfu. Yalnız Şıtnu si.iyliyebiliriz ki yare mevcuttur. Amerikan ınilletınc hitaben soylediji ~tttın: ıııııınııımııı,11~11nmı; 3 E VAUı F. TUKSAL § 
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Ramazan Mü8ahabrılrri 

M~Şh~·;·K;;;·sinan Emin EHiB~HABERl:ERi 
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bey Hükümet havuzuna 
sopaları doldurmuştu 

----------------·x•x 
YAZAN: Salibettin KANT AR 

12-

Tüc~arlar 
Harekete geçti 

FILIBELI RAHMi KARDEŞ· 
LER 1000 LiRi VERDi 

C4ilDert ... tkar. Fili8eli B. !&ah· 
mi ve kardeşleri 'lürk bu a kurumu· 
na mUracaatle 1000 lira teberrüde bu· 

Jt.mazaıu.ıı onuna doğru bir glln tz- uyku çekerlerdU lunmuştur. 
.ır f6yle fevkallde blr havadisle baştan İşte Kara Sinan Emin bey bu halin Bütün tüccarlanmıza nfünunei im· 
INfa çalkanmıştı: önüne geçmek için dayak faslını düşUn- tisal olması icap eden bu güzel hare· 

1 
Fuar kataloğu hazırlamyor 

__ ...... -...~~----...... .....:~•x:--..-...... -..~------

94 t Fuarının _plinı dün 
bir heyetçe tetkik edildi 

------------s•x----------
Fuarın neticelerini gösteren bir 

_ c Alenen nakzı siyam > edenlere milş ve tatbik mevkline konmuştu, keti Uıkdir ederken, Türk Ha\'a ku· 
'9yak atılacakmış! Polisler, zaptiyeler yakaldıkları oruç rnmunun bepimhdcn iedakiırbk bek· ra 

_ Yok canım! yiyenleri sille tokat havuzun b:ışına ge- le.eliğini bir fın CJV\'cl bntırlamak mcc- x x 
or Başvekalete gönderilecek 

_ Va"-'-' diyorum. Gözlerimle g<Sr· tirirler, polis mUdUrUnUn nezareti al- buriyctindcyiz. L d b 
IUlllJ ı· • ·· k.. l • Dün Ög.leden ıonra belediyede, reis olan bu l:ataloğ, Fuara iştiraıı;; e en Ü-.an-. Git istersen sen de gör! tında ropa peşrefine ba larlardı!.. .er gun yurcmn en ucra oşe cnn-

111uıu d Ti' k h k A er Or. Behçet Uzun riyasetinde yapılan tün firmalo.rın isim, adres ve i§tigal mev· -Neyl? dayak yiyenleri mi? nerede? Bir vakit cart olduğu üzere döğülecek en ır ava urumu uınumı m • 
ı. • .. d ·ı t b •· ı· t l r'n mühim bir toplnnbya belediye mühen- zulnnnı ihtiva edecektir. _ Dayak yiyenleri de"il amma daya- kimseleri doktora muayene ettirerek l{!!ZJDC gon erı en e crru ıs e c • • 6 d 1 • t" ı dl bu diıleri i•tirak etmi"tir. Bu toplantıda Nefis ıurctte tnb edilecek olan hu ka-lı yiyecekleri sopaları! kaç sooa yim~e mütehammil olduğunu c zınır uccnr nnnın a ann:n • " " 

_Nerede? anladıktan sonra dayak atmak Adeti lunmayışı n zara çarpıyordu. Rnhmi 941 yılı lzmir enternasyonal Fuarının taloğ, yurt içinde ve dı,,ında pımısız tev-
F 'l'b U ka d l · tıl la lıarcl·et planlan üzerinde çalı•ı\arak hazırlanmıa z.i edilecektir. - HukUmet havuzunda! ~mln beyde yoktu. ı ı e r eş cnn oç t n • • " ~·" 

b"tü tü 1 zın ayn·ı bulun"n •snslar tetkik edilmiıtir. FUAR RAPORU - Hru·Umet havuwnda mı? seni oruç AJ .. ncn nııkzı sivam eden biri getirlldi ten sr;nra u n ccar arımı " ~ 
uA kild b k t d ki · .. hesiz Toplantıda muhtelif Mer tesbit edil- Belediye riyaseti, 940 Fuan hııkkın-

u .. t. :ni, hemen revrilir, polis müdürü beyin 1 sc c are e e ece erı şup ; " 
.. , .... d' miolir. Daha ıimdiden 94 l lz.mn F uan dııki yıllık raporunu hazırlnmıya başla-

- Beni oruç tutmadı. Sana görd~U- a~nd!nb çıkaca\ rakam~! göre sopa.M. ıt~ir balıkçılan dn ha\'a kurwnu- hazırlıklarına başlanmıştır. mıştır. Bu rapor baı vekalet makamiyle 
..U söyliyorum. HükUmet konağının av· atta ir gün ir zava ı seyyar salıcı na ynrdıın için Ali reis ,·asıtasiylc lz. Fl3AR KATALOôU diğer alakalı vekaletlere yakında göndc-
lusundakJ havuz yok mu, işte sopalar yahudi de bu cez.aya çarpılmıştı. mir şube ine müracaat etmişlcrdirM Fuar, Kültürpark ve turizm müdürlü- rilecektir. 
cmun içinde! Yahudi bir keletirin içinde muz satı- +- • b ı k J \7 li Akb gu•" onuncu lzmir Fuarının muhassnlıısını Raporda onuncu Fuann kat't netice· 

,.,erak edenler gı'diyorlu ve görüyor- vor, ve chaydl muz!> diyece"! yere un- azmır a ı çı armoıın c :ıy 'e •u 6 
" Ali Kin. balıkhaneye getirecekleri -:ö .. teren çok kıymetli bir kntaloğ hazır- leri. elde edilen faydalar geniş ölçüde 

lar. Vakıa konaktaki 0 yuvarlak havu- hudi ~·vesile: b:ılıklnnn satışından ~·lizde birini Ho· lamıya başlamı~tır. 300 sayfadan ibııret anlatılmıştır. 
zun içine çepeçevre sopalar diz:ilmişı - Hay Domuz.! ,.o kurumwıa tcrkctm.işler ve taah· -·-··· ··-·-·-·· ·-·- • -·-·-·-· .. -·-·-·-·-·- ·-·--·-·-· .... - •• 
tnc li kalınlı, irili ufaklı deste deste so- Diye bamrıyordu. MUbarek ramauın hütnamc imzalamışlardır. Diğer ba-

lar suyun için yan gelmiş yatıyor- "'UnU bu yahudinln sokakta oruçlu mO<:- lıkçılann da hemen ayni surette hn-
lardı! 'Umanlara manalı manalı bakarak böylP reket etmelerine intizar ediyoruz. 

)fos le aahibtL.. Bu yeni usul oruç "a~ırm.nsındnn ve mUslilmanlan ltı leş- Nüfus sayımı hazırlıkları son eafhnya Maarif \•cl·ôlcti, Eğitmen kurstan 
:rbne cazası da polis mildilril nıeş· ?ih ve 1! temsn domuz yerine koyma- gelmiştir. Sarımın yapılacağı Pazar ı;:ü- hakkında bir tamim göndermiştir. 
hur Kara Sinan beyin icat gerdesl idi. ~ından f na halde öfkelenen bazı sofu V-TarJSIDI 0••ıdu••ren nü 50 gazete müvezzü şehrin muhtelif Bu tamime göre bu yıl Kızılçullu köy 

Polis mildUrU Kara Sinan Emin bey zatlar yahudidcn şikayetle polise tuttu- 1~ semtlerinde aerbcatçe gazete sı:ıtncaklar- enstitüsünde &çıl:ın c~itmenler kursun-

l"f s s Eğitmenli kög oiulları ım gü~ü 

Yakın Şarkta 
Son Vaziyet ... _ 
So11yetler Romanııada 
·Aıman qgalinden 
~ 1111' ralıaı.sızldı 
daymalrtadırlar-

- BAST ARAF! l inci SAV F AUA 
Moskova Tuna haVUSl iM Balkanlara 
karŞJ yakın aLikasıru her gün tekrar et· 
mektedit. Alman btUA hareketi blraı 
daha ıenişlene Sovyetler için baıünkii 
lhtiyatklrlıkta de'am etmek belki b· 
bil olamıyacaktır. Daha şimdidm Atmaa 
tahşidntına mukabele olarak SoV)·etle
rin Roma •a hudutlaruıda vhi mikyas
ta askeri hazırlıklar )'8,ptıklanndan hah· 
ı.ediliyor. 

\'nziyetin can alacak noktası şudur : 
Sovyetler IlirliI.ri Knrndeniz kıyıla· 

rındn, Tuna delta ında Almanya ile 
kom uluktan bü)iik bir rahatsızlık duy• 
m:ıktndır. 

Bu tezahiimtm Almanyayn karşı bir 
aks iüuncl şeklinde telıikki cdilmcst , .• 
Nazi l'dcrlcriıılıı l nkın ş:ırkta vaziyeti 
dnha ziyade l.arıştırmaktan içtimıp et
meleri muhtcmeldır. 

ŞEVKET BİLGiN 

111il1111il1111111111111111111111il1111111il111111111111111111 

lZPaiIR A~KERJLJK ŞU• 
BE i RIE!SLi6iNDEN : 

336 doğumlu ve bunlarla muameleye 
t~bi yüksclc ehliyetli J..."lSa hizmet hak
kını hüiz olan müH:elleflerle muvazaflık 
hizmetini yaptıktan sonra tahsilınl ık· 
mnl ederek yüksek ehliyet hakktru ik
tisap etmiş mükellt!flerm 25/10/'J40 tn
rihinden itibaren yedek subay okuluna 
scvkedilmek üzere şubeye müracaatleri 
ilfın olunur. 
11111ııııı111111ııııı1111 ııı ııı ıımuıuıııı 11111ıı1111111111 

hmirde s::yılı bir hatırn bırakmı,tır. nırlar. Ve aleyhinde şehadet te eder- adam I dır. Bu müvezzıler ite ba,,lnrkcn evveliı dnki tedrisata 19/10/940 ta nihayet ve-
Polis teşkilatı daha o vakit yeni de- lcr. sayım memurlarına kaytlannı yapbrıı· rilecekUr. Amerı'ka"a mecb•: r·ı as 

ğild'. Polis zabıtası ilk defa Mithat pn. Bundan son derece gazaba gelen polis caklardır. Şehrlmiz köylerinden seçilen stajiyer ~ &ı. • 
p tarafındnn bmlrde t~kil edllmic;ti. mildilrf\ yahudiye cıkışıyor: 1 • gaga hapsa m h• Vnlinin dairelere gönderdiği bir ta- eğitmenlerin istihdam edilecekleri köy· kerlı"k hı"zmetı" batlarf ı . 

Karn Sinan Emin bey, polis teşk'ln- - Ulan! en mUslümanlara cHay do- 't U U U mim üzerine bütün dairelerde vazifedar lcrin bir listesi de ta.nzinı edilerek ve- y U 
tından o gUne kadar tzmire tayin edil· muu dive bn~ırırsın ha! lrg" m oldu sayım ve kontrol memurlan bugünden kuletc gönderilecektir. _ BASTARAFI 

1 
INct SAHİFEDE_ 

1nf~ olan poliıı mUdUrl rinin en yamanı - Vallah billnh ovle ba~mıadım! 1 itibnrcn iki~er ııuıt mezun sayılacaklar- Yeniden açılacak olan eğitmenli köy 
., lktıdarlısı idi. - Ya nasıl bağırdın? dır. okullannn 9/10/11/12 ve 13 yaşındaki bir nutukta ezcümle demiştir ki : 

Her eyden evvel çok dilrllst. çok - Muz. satıyordum. Haydomuz diye Knrşıy&kada Emniyet sokağında knrı· Pazar gilnü banliyö trenleriyle körfez çocuklnr nlınacaktır. •BugUnkü askeri hizmet mecburiyeti 
ıı"f bir filttı. Vata.,~rverdt. milliyrid ha lrd!.m! sı Nazmiyeyi kıSkançlık yüzilnden 22 vapurları. tramvaylar ve otobüsler 18• Her eğitmen baftnda en az iki gece bize dışandnn yüKlenmiştir. Dünyayı 
Jdi, Abd:ıllıamldln. onun rejim ve hU- - Bak rezil herife! benim huzurumda yeri.nden ynrnhyarak öldüren Ynnya!ı yım sonuna kadar çnlıştırılmıyacaktır. bulunduktan köyün yetişkinlerinl de hnrbe se\'kedcnler, topyckQn harbi ve 
kUmctinin candan d~anı idi. bile haydomuz! diyor. Atın seksen $nkir oğlu Ragıp AkarsunWı muhake- Diğer trenler yolcusuz. hareket edecek- okutacaklardır. bunun ismini icat edenler Lize ve bütün 

b Pa' mesi ağır ceza mahkemesinde sonn er- tı'r. --·-- hür milletlere topyekun müdafaaya ha-Çok ta zarif, natıkalı, ve miz.ahcı ir so · zırlnnmnk :rnruretiııi tahmil etmişlerdir. 
zattı. Bizde ilk ınl1ah gazetesini çıkaran Artık zavallı yahucllnin dayaktan son- mis ve knrar tefhim edilmiştir. -- --- BiR B"KKALIYE MA"AZASI 
0 zattır derler. Meşhur ,Kara Sinan• ra ne hale girdiği tasavvur buyrulsun! Mahkeme salonu Karşıyaka - Soğuk- M U Bizler, bugUnUn Amcrikahlan. Tanrının 
adlı mluıh gazete~inl aramızda hatırlı- _ -•-- kuyudan gelenlerle hıncahı~ç dolmuştu. Orman yangını HAKKINDA TAKiBAT ynrdımiyle yarının Amerikalılanna ha· 
,llnlar Çoktur YALAN HABERLER YAYAN 

Jandnnna nezaretinde geUnlen maznun Sefcrihisann Sivritepe mevkiinde or- yntını sulh davasına vakfetmiş hır mil· 
• d l · urd ~ akit ytiz" man ynnnını •·ıkmı• ••e hnlkın gayretiy lzmirdc bü·.::k bir bakkaliye ma~az.a- Jet haz:.ırlıuaca .... !IZ. İ ... c An1crikn bu mak· 

Bunlarla beraber Kara Sinan Emin snn n y~s~e ot ugu v . u ~P "' .. " • • sının kahve ~uılan tahkik edilm~kte- safla hazı;lanmakt;dır. 
L-. hakt'--ten bir Kara s·man id'ı. Kara BiR ECNEBi san kesılmışti .• Mahkeme heyeti kısa bır le söndürillmUştür 
~ KB Uznl tıktn çl Ra b --·-- dir. Bu mağazada satılan kahvelerin eti• Vaşington, 10 (A..A) - Amerikada 
bulut gibi fırtınalı bir §CyJL E~cr Nizzı. m tere yap n sonra au u gı ın ketinin c200> kunı• oldug·u görüfmr; ... askerli~e alınabile...'ek erkeklerin kaydı 

ttln N 1f kit dil d ,__ cb cK> adında bir ecnebt zabıtaca tutu· karan okunmuştur. 1\!AHKEl\lEI.ERDE - -. _, ,; 
~ Daaz •· 

0 
Emva 1 beyndya ialhao~yl larak adliyeye ven1mqtir. Hakkında ta· TUrk ceza kanununun 449 uncu mad- tür, Halbuki ticaret vekaletinin tcsbit münasebetiyle. ilk kaydedilenler arasın• 

c.;:ra vu .. ~ ;_ 8 ;n km~ a- kibat yapılmaktadır. Bu ,ahıa. zihinleri desi mucibince suçlu Ragıbın 22 sene Çuval flırsızlljı ettiği azami fiyat 160 kuru~tur. Fiyat da ~ bir çok sporcularla reisi-
raKaryazasrı ve aEmnıl cbara b '1nkanl K• orDu. teşvik edici haberler yaymaktan suçlu· müddetle ağır hapse konulmasına, ka- G b da lıd reli B H 1i mürııkabe komisyonu İJe el koymuı ve climhunın o~lu Con Ruıvelt ve geçen 

a nan n ey, " ara a- dur. rnr verilmiş, fakat suçlunun karı..'"1 Na-ı- a~ ulvarm • Nnr e . • a • suçlu görülen mağaza sahibi tevkif edil- harpte Amerika ordusu başkumandanı 
FUttan daha ç:>k kıncı, d61rllc0 idi. H balat IJ-L i mivenin Adem ı:dındakj şahısla kol ko- lin arnbruıından boş çuval çalmaktan miştir. Bugün muhakemesine Uliye ce- olan mareşal Perşingin oğlu Valen Per-

öfk t d b ib ,_ k e .,...f'eS ,, suçlu E$refpaşada &it Ali paşa sokağın· d b 1 k · d es er şeyi Jll i l\Or unçtu. . . T la gezdiklerini ve Naz.miyenin suçlu Ra- z.a a aş anaca tır. şıng te var ır. 
Ve ifte hakikaten. konağın havuzun- Klı.ltU~r~ nebatat ba~çesi, tal.e- gıba : dn oturan Mustafa oğlu Ahmet ile Ke- ~ -.:11Jf ._ l .._ I ------------__ _ 

eh suya ıslatılmış sopalar kolleksiyonu belenn. lstıfadesıne yararlı hır h~1e tf- - Sen çoban oldun! Artık seni iste- çccılcrde Selçuk luınında Hasan oğlu A'&.KU eHa e uUl'Ç arı ........................................... . 
polls mQJUrü Emin beyin •nlenen nakzı raf: cdılcccktlr. Nebatat ba~cesındeki mcm! 5=ierifin sulh ecza mahkemesinde devam Beledıye, Kndifekaleslndekl tnrihi fl 

1 1 sıynm• edenler irin hazırladığı envai çe- nebnt kotlek.'ily~~lon en nndıde nebat· Demesini nauın itibara nlnn heyeti etmekte olan durusınaları dün netice- hurçlan tamir ettirmektedir. Burclar- t ant 
1
• ,r 

§ft iEtarMdar idi!.. lnrln. ~~ns.tınle tınlet:ektı.r. Nebatat b:ıh- hakime, verilen ceuının üçte birini in- lendirilmiş, Ahmcdin beş ay on sekjz dan tamtmla dilsen parçalar restore edi· .~ 
Kara Sinan Emln bey bakar ki c:al.._ cesl ıçın Ce:r_ne .k~z.asından brızı &akız dircrck 14 sene 8 ay nğır hapis cezasına ~Un, ŞeriCin de nltı ny on iki gün hapis- lccektir. Buralrıra halk sıraları da konu-

nen nakzı siyam• edenlerden en ço"u ağnçlan getırılmıştir. ve 700 lırn ölüm tazminatının da suçlu- lcrine karar \'Cr.ilın.ştir. lncaktır. Bu suretle ailelerin burada is-
b k d -•- ~r hıR-sızlılı tirahntleri temin edilecektir. aynım erteslyc a ar hapiste vatmalc- GJnA- "'A"lıNl'R.-OLİI dan alınarak maktul Nazmiyenin anne- Ca o 

DOSU 
ıruı cekinmek şöyle dursun, b!Jllkis bu- 1:.J1 .ım.v si Bn. Rnziycye verilmesine karar ver- Seydik<Syde TcvMt, Abdi ve Mehrne-- Su J:aızaJ:laJeı 
nu isteye isteye yapıyorlar. Zira eski Yere tükUrdüklerl görülen 17 kişi. miştir. din eşyalarıru çaldığı i~ln mahkemeye Belediye cedde ve sokaklarda su şlr· Gözleri kamastıran dekorlar fe\'ka

ladc ra~·o kulüµ orlrestrası çok nchs 
yemekleriyle ::ZOUrin ycg.iuıe aile yu
vası olmuştur. 

ramazanlarda konaklardan, .selAmlıkla~ belediye nlzaınntuuı nykın hareket eden - -•-- vkedllen bıçakçı hanında oturan Sil· ketine alt olan au kapaklannm sık sık 
dan. daha bir çok evlerden ve vatanda~ beş şoför hallan ~s:.\®nı göz önllnde Karaburunda ıaıı·mı·zı·n 'cyınan Çalına dUn sulh ceza mahkeme- kaybolmalan Uzerine bu kapakların 
lar tarafından hapisanaye de hapisler tutmaktan istinkaf eden beş lokanta sa- since 1k1 ay müddetle haı:- mahldlm tahtezemln yaptlmasuu ve beton odalar-
lc:tn yemekler, lftarlı1rlar ltindmllr, fu. hibi, iki bakkal, bir kuap tecziye edil- .olmustur. da mubafua edihnesinl temlp ebnlstir.. • Tabldot karasına ..aıkalar datıtıtır. h•ttt ba, .. m111erdlr. aıda1ann aıw 1tonıro1u bu- tet'" l"lerl AT AB ışı Keyfiyet MI ılrbtJne blldiriJmittir. 
nmlarda çamqar bde t.nl edilirdi. .unlerde sıldqtınlmı.stır. A Terazisin.l vaktinde belediye ayar me- ---·---

Bunun !çln bir eok 9el'Ser0er de, hw Çll'Jdn lıfp ltctdlse Kaıaburunun Balıklı oYamna kadar murlujuna ıötUmuyerek alçüler bnu- Gelen ınelnulaP 
,tin bir baka aellmhJa, aokalc sokak Bayındır buısının Bıylklar mahalle- olan luamında mnc:ut .-nia tamam- nuna muhalif harekette bwunmaktan Manisa mebusu Asmı Tümer,,. Hils- 100 kuruştur 

TELEFON: 4367 
dola ıp lderrk aofnlarda zar zor ytr sinde oturan Tahir Güney. kiremit oca- lanması hususunda valimiz B. Fuad Tule- ınamun Caıile:r c:eddealnde fınncı Riza nU Yaman Manisadan. İskAn mUfettişi 
bulmaktan yahut bulamayıp a<; kal- ~ mevkllnde çayır damında oturan Ay· sal tertibat almlf ve mahalline Jamirat ojtlu SUkrU Atılmaı dün asliye ikinci Adil CUven Çeşmeden gelnılşlerdi:r. Ay. 
maktansa alenen oruç ylylp kendilerlnl ee Edrernitllyl zorla kaçırmak ~ postaları gönderilmi~tir. Burada daimt ce~da on llra para cezasına mahk<im dın mebusu Dr. Mazhar Germen Aydı-
:rakalatmajı ttrclh ederler ve bayram ve onun tedlt muhaJefetiy)e karşlaşmış- bir tamirat postası bulunacaktır. Bu su· cdilınişt.ir. na gitmlştir. 
.anuna lcıdar haplsanede tatlı tatlı ka- tı:r. Bunun üzerine suçlu Ayfeyl iki ye- retle Karaburun yolu daima istifade edi· , .•••llll••••n••••rıı•••••••ı••••••, 
rın doyurmakla beraber nu1ıl mt!t1 da ıihden yaralamq ve tutulmu.ıur. lir bir hal alaca.km. , • 1 ... ,. •• ,... ,~.,.·o~ OYNATACAK C! .a. uı:ocıPD _.. t..rr -• 

. ........................................ .. 
#Al••-------------•••••••••••- Valimiz Karaburunda fırtınadan harap ı .c.mıru ıı:.ıun .son ~~" Eu...l.nlA'ALl '1 

.... olan iskelenin yaptınlması için de emir· Yalnız L A L I! 1>Z Görebilirsiniz.. SATILIK TAYYARE SİNEMASI Tel: 3 6461 J ~~~::n"~;.u~·::u~:P r:~n~:~; ı ·· Aft ADlH KÖP~,;' PJRrllf A Kardeşim ölu gazozcu İsmail Hakkı 
mahalline gönderilmiftir. Yaratan büyük sanatkit' KONRAD VAYD Urludan 1rs.m hi~i 11ayiama isabet 

17/H/Mt nlt8DOIE GCNO MATİNELERDEN trlBAUN Karaburunun Anbarseki köyüne giden 2.. SONSUZ !NrlKAJf eden Basmahane Gaziler caddesinde 

G U n g a D 1 n kB1.n;_Faunadal"""''!"~kadsaJark~ö1>:..~•~•taıunqiuhrt._iyaçlarryJ·IGl'e ya· M'fl'l'Afg MACERA. tiLMt.. 78 ve 3/78 sayıda Urlu oteU ile İs-
a-. -i ••••••••••••••••• .. •••••;-• .,.:.::eı................................................... ınail liakJu gazoz fabıikasındald 

T A lf D A menkul ve gayri menkulü devren 
1 - Her ,ose.D.ıtii sİ.QCJDlda IU.ıliıt l'llkonı karan satılıktır. 

CQmenln İnlinS mahallesinde Ali TCBKÇE VH BSNIUJ Milracaat mahalli: lzmi, Gaüer 

.Barut. kahViıci lbrahım xabadayi ve t-ArAN KURrARAN ARSUJI ~~~ = =r~ 
MATİNEia: J _ :5 _ '1 _ 9.15.. •ilnffei'cl Ali R1za Ualu, denizde dinamit ~.. D~GAU IC.01111.•8 Uğurluya mih'a'"'8atle.ri_ 

1
_
3 
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Annesinin günahı 
-----------------x.s:--------~~~----

YAZAN : CIÇ YIUJIZ 
-a-

toplıyarak alleslne bile bundan bahsettL 
Annesi ve babası. bu tasavvuru haber 
alınca, kUplere hindiler ve hatıl nişanı· 
mızın resmen ilAnını bile reddeUtler. 

LUtfı bu muhavereyi bana anlatırkt-n: 
- Merak etme! dedi. onlan nasıl~ 

nzı ed~ğim. Birdeııblre işi açmP~la 
acele ettim. Fakat yavaş ya,taş bu fikre 
onları alıştıracağım. 

fsler bu merkezde iken, bir ak•.:nn. 
LUt!i hukuk fakUlte-ı hşı1o na ben':>er 
gltrnemiı.I rlca etti. Red-i0ttım: 

- GldemE'm, LUtfi. Akşam giyilet'ek 
b1ı ~bum yok. 

- Ben size bir tane alayım. Yann 

mektepten sonra, ister misiniz, gldip in· 
tihç edelim? 

- Hayır, kat"tyyen istemem. Fakirim, 
fakat blr erke~tn bana elbise satın al
masınn nsln mUsaade edemem. 

Lütfi dahıı ziyade israr etm0 di. Za
ten biıim sokağa gclmic:1ik. Otomobil 
biraz U?.akia durdu. çünkü b1zim evin 
önünde mutad olmıyan bir kaynasma 
vardı. Ben LUtf:den nynlarak m ralcla 
Pve doğru ke><:tum. Annem ~oka'-ta idi. 
r;- rnfını bir kP1nb.,,lık sarmıştı. Kapıda 
~·r·c:j voltımu kesti: 

- Siz bayan Koca: rin kızı değil ml
siniz? 

Asabl bir aesle ce\'ap verdim: f - ~ olmazsa şu ilzfti.iııdeki robu ğın kenarına otumıll§, tönniyen plerle Fakat annem, muhakeme nelice$ine ln-
- Evet,. Evet ... Fakaı Allah ~kını] çıkarahlllr mJyim? diye sordum. bakmıyordu. Uzaren baplate kaldı. 

ne oluyor? Bu rop beni aletten bir gömlek gibi GÖIE ylŞ!arım arasında aordum: O mUthiş geceden aonra kendimi &o-
- Bi:r maiazada hırsızlık suçlle onu yakıyordu. Çalınmış olduğunu öğren· - A1ı anne, niçin bunu yaptm? niçin kakta bulunca, ilk önce ne yapacağımı 

tevkif ettiler. Satıcılardan birisi, ~ diğim dakikaden beri. Bunu bir saniye böyle korkunç bir şey yaptın. anne? tayin edemedim. Eve dönmek, evvelki 
tosu altında J>ir ipekll rop gizlediğI sı- bile üzerimde tutamazdım. - Bllmiyonım, Seza! dedi. bltU.D bu )\ayata devam etmek - babalığımın lccU-
rada oou -suç i.lstU yakaladı. Biz polis _ Ç1kanruz, fakat çabuk olunuz. öteberiyi ana temin için. başka blr çare li vakit iniltilerini ve i~--ek para olma· 
memurlraıyız: Evde araştırma yapmak Evden çıktığnnız vakit, bW seyret- yoktu. iail vakit kıyametlerini dinlemek ce.M· 
emrile geldik. mek için bir kalabalık top}anmıJtı. Ben - Bunlardan ebediyen malınım kal. retini kendimde hinedemiyordum. Bu 

Adamlardan birisI bana yaklqtı: LOtAyl unutmuttum. Va onu, birden rmt tttclh ~erelim. Nasıl yaptın bu- (elAketten aonra me~be. dönmek i~ 
- Ha. l.şte ili rop! çok iyl tantdını. bire hatı.rlıyarak bir rahat ııefe3 aldım. nu. Bana iyilik edecek yerde her teYl uçlarımı 1-funda dım dik. kabartacak 

Bu da bmJm mağaıamdan çalınmştır. Babası avukattı • hiç filpbntz bu fe~l- mahmthı. Hayatımı brdm. Fakat bunu kadar kor~ bir dü."6nce idi. Bir kaç 
Polis memuru annemi. evin kapwna ketten kurtarmak çaresini bulurdu. Fa- ,.~ala ııuıl caaret ettin? Nuıl?~ aat içinde, bütUn talebeler beıılm ma· 

kadar ideta slliükliyerek eın.lr verdi; kiıt LUtfinin otomobill kapının önOndt Dauna ayni suaU tekrar ederek inle- ceranu (SğrenmiJ olacaklardı. 
- İçeri glrcliin. detildl. Caddenin satma soluna balmı.- yor, alhYordum. Gldecel bir yerim, nut1ıat alacak 
Annem, camdan bir cisim gibi bir ts- dım. Bizi tecesaüsl. .seyredenlerin yüz- * kim..•~m yoktu. Gerçi komsularımız Yat• 

k~mte 0Eerine ç(Skta. Gözlerini yere ll!rindm bir §eyler öğrenmeğe ealqtım. Niheyet uyumuşum. Uyandığım va- cfr, fakat bid nvmezl~d!. Ann~ hfq 
dikmiş, ka!dırmağa ce..-mret edemiyordu. LUtfi gitm~. GitmiJ Te 'lılı felaket ~ kit, annem bUtün gece yerinden kımıl- bir zaman kim9e ne ~!nma'k lsteme
Ben ise, evlmiz:i ara~tıran adamlara "9.- tasında beni halimle başbaşa bırak.. d:?mamı9 gibI ayni vaziyette oturmu' mfştl. Sfmdi konu kom~u her kes blrlm 
kıyordum. Arada sırada polis memuru mtstl. duruyordu. Ona biç bir söz söyleme- ha1ımır.a gelenlerle gülüp eğlcniyorlar-
buldu~ bir ~'1 onlara g~steriyor ve Polis karakoluna kadar yolu nasıl ka.. dlm. On:ı karsı kalbimde artık hiç bir dı. 
blml veya dfterl. mnl'azasmdan çalın- tı>ttiAhnirl hatırlayamıyorum. O kadar sevgi yoktu. Hımistc bir gece ~eçlrm;~ Nihııyet, glinUn büvük bir Kısmını 
mıs o1dnli'unu beyan ediyordu. hicap duyuyordum ki di~er h!ç bir his- Um. Kendi kendime düsilnilvordum. Ne yollarda sc1""0 rlynne do1a!!arnk ~irdik· 
Arn11tınna bitinrc, btitUn c21mıın mııl- sim knlmamı!'!tı. Fakat daha sonr~ an- kadar ya•arsaın ya~wayım. Bu hacaleti tı>n onm. ilk mE>'lrlenf:okf eski Hj!retme

tar - b nim vivmekle haz 'lfle itt!har duy- nemi ve beni kapısı parmaklıklı bir oda- anneme medyun olduğumu unutamıyo- n 1mfn lr'0ııısmı cnima~ karar verdim. 
du~ıım o ~z01 şeyler - mUhür 8ltına ya iıapis ettikleri zaman. faleyettk ve 1 cai!ım. R::ıoıı alftka S?H~Prmls olan biricik sah
alındı Po1is, flmlranc bir sesle bana: 1 hm,.kıra hmr;kıra aqlıyaralt pis ve sert O gün beni •erbest bıraktılar. Clinkü siyetU ve tı"~~•·-·Tt ~ """qıt zamanını 

- Siz de beraber geleceksiniz! dedi. yatafa atıldım. Annem ise. diğer yata- benim suclu olmadıiım anlasılmıstı. -BiTMEDi-
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KebamrUB••m yUrClda venlitlıil Ankara radyosu Borsa 
1. •,,J• ' e A e· tk nf' 1 • 'it • il Q fi "' Pilau ideal yem~R mıaır. sıyası vaaye o erans~n .. nsı 8.00 Program .... Mi&ik 'miti ... 

. x4x . x•• ram PL 8.15 A~ ~W!Wı l)O ~ 
tNda = ... ,. ......... ' Jı . 

Ha,.leca aama11 oluJ'Of, lataahulda Ga-llan yurdmnua için t.i~ zararllZ olacağı SinOPt t~ (A.A) - ~.rl 'rill)ıtlle. mtte ..._Wftwt Wv•dllaı• -,.lemit- )>ı'Ogramınuı deviımt pl 8.50. 9.i>ö Ev 
latasaray liM!sİni bitirdikta •onra Pariste 1üpbeaiz bulunmakla beraber, bu ~tla- rinde dolapralt li~st •nı~ hakkmda tir. icadını - Kon\lşd\a • Sabı.m ne1ite yarar? 
prlqmi• bir ut beni orada e'rinde y~ mı birliklerine bayram olarak aeçtıkleri konferan.:lar vermıı olah Sinop meb~u 1230 PNiiift\ b.83 Mkik Ü&SO Ajapl 
nıeie davet ederek pek ince Fransız ye- Ründe toplanıp bir arada ye~ek yem~ Cevdet IC.~ t~r ~raya. ~ttlnı.• Bursa, 16 (~) -.. C:.~lill.e haberleri J).M Milat ~Jia Jt,jö 

•. B.~id T 11 
108 Fümige incit 15 18 
!l1 A. Papiino 1 21 7 TS 
U B. 8. :P.1Üriıil 7 J :as 4t E. Jt«li\I u 

meklerinin arkaamdan bir de pdb yedir- leri d. pek isabetli bit .. ydır. Çütıku v• halkaY'lftd• muntelWp\enyle Yılayetın mebusu Reşat Nuti catteltm ... ,.oltö- 1~00 MUz.ik : Karı~ program pl.18.00 
ltiii vakit, doğt'usu, bunu bir tuhaflık dOnyanın her rerinde >:~ek inunları ihtiyaçlah Uaeılade \,irk~ J'Alt*1..- kamı~ ~aldt~cla. ~~a4la .~~ konferana Ptoıram 18.03.MUuk: Radyo caz orkB
olsun diye ,.aptıjuu z.annetıni,tim... Ni- birbirlerine bailıyan en ıyı rabıta olarak tar. vermıttır, Dınleyıcılerın buylik al&llaaııu trbı .. J8.40 Müzik : Alaturka 19.15 1110· 
c:ıe yıllar sonra, l.tanbwda Calata.....,. canınnıqbr. Mebus halkevlftde uaımDt vaziyet celbeden b.t lt•nferanada hatip TUrk&y .. ı.i1: : J!üot1)t ~lif iıl. 11.31 AjUi 
Llar birliii kurularak o ti.eden çdtanla- Ancak. pirinç pilavı hu rabıtayı temin haklı:ında bir kotıt.rarw trermif, dü~ nincyurtta .ulh, .ihan4ia nlh>politlka.m mberletl D.45 Mimli: : Flılll heftti M. 
nn aenede bir gün mektepte toplanıp edecek ideal yemek olmaia layık mıdır} VftZiyetini a~ıltoa anlattdttan 90nra Mi- lzU ederek hallı ve Mvlatin tam bir sö- 15 1Uc!10 guetesl IÖ.U Mu.ak • Şllkril 
pil&Y yediklerini gazetelerde okuduğum Bu cihet düşOnülmeie deier aannec:üyo- klimetimiıin ker tilrli teca'riiza karıı ıo- tüt birliği eaaımda anl&Jrnıt oldülanm 5anpınar tarafından Saksafon solo 21.00 
.akit anlıyabildim ki. Galatasaray lise- nım. nu nferle bitecek azametli bir mukave· oövlemlftir. Mtlitlt: Diiıleyicl &!tekten 21.30 Kotıutı-

072 Yekfuı 
UZUM 

510 İnh1sal' idarul 
466 M. j. Taranto 
171 R Alyotl 
89 k. Taner 
54 Hilmi Uyar 
i2 s. İtemtl 

• ıı Ti 
13 2S 5' 
1315 27 
19 50 2j 50 
12 50 12 af 

.mde o~uyanlara birbirlerine bağlıyan Pirinç, v:ıkıa bu gUn de bUtUn dUnya- mil (Sıhhat saaU) 2Vl5 MCWk : Radya 
ideal pilavmış. daki insanlardan en az dörtte birinin ni1emes. PiliYm l~eti ya~~~n gelince ııldı. ÇünkU vltaminle~in .bir ço~und!11' orki!Stta!ll 22.30 Ajans haberlül, zfrüt, 

n 21 
9 J. Koh~ft 13 23 

11 Üzüm Tar.un 
Reonk ve zevk üzerine münakap edi- rağbet eottikleri gıdadır. Fakat insan cin• de kızarmı, ekmeg~ yağ ıurup _rem~ uten .mahrum olan plruıcın B. vıtamıni esham, tahvilat, kaınhiyo, nukut borsası 

)entf!Z, derler. Belki bazılara bir mektep- 1inin dörtte birini teşkil eden bu pirine; dah~ fa)'dalı olur, hıç olrnaz5a pUav gıbı de, pırinç beyazlandıkça kabukl~rında (Flit) 22.45 Dans müziği pl. 23.25. 23.90 
ten çıkan zatlar arasanda rabıta olacak ..1~ldlnlerinin en büyük kı•mı Awıılıdır. pekl k "ermez. kalır. Ond:ın dolayı pek beyaz pirınçten Ya.rtnk.l program ve kapat11$ .. 

1322 Yelt\1ıi 
No. '1 

27 21 

13 ZJ 

ldealin pilav olmasını garip bulurlar dıı Pirinç A~alı olanların sembo'üdür. Mc- Pı~!'vın, yayından dolayı, şişmanlı~ pilav yivenler o hastalığ~ maruz bulu- _...._. ............... -. ....... 
mesela Galatasaray lisesi garp medeni- dcnİ)'etin besiği de Asyada olmakla be- verdı~J m~burdur. Ondan dolayı - b:r nurlar. P Hiva kotılnn yag da, maalesef, Dosya: No. 937/192 

No. 8 ]5 
No. 9 ] i\ 

yeti dillerinden birini iyice öğrenerek o raber medeniyet beşi~inden çık•p Avru- ıırnlık düsünüldünü gibi • Galatasnray c Pkı;'kliği t.nmamlıvamaz. ( ı L A N ) 
medeniyetin bilıı:ilerini yurdumuza yay- onya ge<'tikten aonra haylice gelişmiş ve Liseslnln kızlara mahs~ kı~mının acıln- lns"na en lthumlu on iki madrmden Edremit mUflis Seyit iflas ldai"esln-

No. ıo 22 
No. ll 26 

mak çin açıldıw•ındnn Calataııaraydan çı- .,irinç pilavından daha ince ~anatla epi· mamııı olmnsı pek mUnnsıp olmuı:tur, nlrinçtc besi eksik o1duğundan bu ci- den: 
kıınlann kendilerine fikri bir ideal seçe- ce yemekler icat edilmiştir. Onun ic;in, denilebilir: Orada okuyup cıkacnk kız- hf!ttcn de pirin~ pek yavan bir gıdadır. Müflis Scyidin ifliıs masası emrinde 
rek her ıene, hepsinin pek iyi bildikl:ri l\ıyayı temsil eden pirinç pil·vının Av- lor da fJIH\vı ke,!ldilerinc ideal yemt-k Kalan m3denlerln nefcesi de asit olına- olup lş bankasına merhun hulunan Ed
pjphc.-,iz olnn, Fransız dilinin klasik eser· rupa medenivetini öitı'enmek üzere okut- c::wmıq ola" klnnndnn, yusvuvnrl"'k nl- cıından dolı>vı, yai'hn da asit olması bu- rcmidin Tuzcu Murat mahallesinde kilin 
}erinden, hiç olmaz gerçekten edebi •urulmuş zatların birli(!ine de sembol dtıkları z:ıman n" kndnr üzüleceklerdir. na ilave edilince, pilav şişman ve şeker 9050 lira muhammen kıymetli un ve zey. 

fabrikada yapılacaktır. Arıcak bu tanh•e 
bu gayrı menkullere teklif oluntıcak att
tırmn bedelleti muhammen kıymetleri· 
nin yUzde yetmiş be ini bulmazsa nrt
tırmnlan on be§ giln daha tııatılarak 
21. 11. 940 tarihinin peııembe gUnU avni 
saatte ayni yerde kra kılınaca&ından 
t liplerin 20. 10. 940 tarihinden itibaren 
937/Hl2 num ra He her kese açık bulun
durulacak olan şartname!ini Edremit 
kra dairesine mUracaatla okuyarak ma· 
lumnt nlınalan ve blmıları görmek ~ti
yenlM''n deh r zaman fabrikaya giderek 
gezebilecekleri cihetle alıcıların muay. 
yen gün ve santte satış mahallinde ha
zır bulunma!arı illin olunur . 

romanlanndan birini dilimize çevirme- olup olmıyaca:; kendilerinin zevkine Beslem.,sine eeHnce: yalnız kalori bn- hasta'lığın:ı istidadı bulunanlar icin pek tin yağı fabrikasının binaslle arsası ve 
Jerini. yahut, Galatasaray lisesi kuruldu- •,ni?lı bir meseledir. kuııınd41 n. pirinç kend~inin bir bu~uk znrar1ı yemeklerden biri olur. Yedi;-1i- bu bina kurbinde (500) lira rnuhammen 
landan beri oradan unutulmaması lü- Zevk cihetinden düşilnülünce, kendim misli ekmnğe ve Uç buçuk mi!li nnta- miz hütiin hububat arasında en ziyade kıymetli kablli ~Ukna olmıya.n hnrap ve 
samlu epice hocalar gelip geçmiş oldu- -:le pilavı pek sevdiğim İçin ona lezzet iz tese bedel oldulhından, • yemeklerde ııc;it pirinç olduğu hatll'dnn çıkınanıalı- maili inhidam b:r bap hant' ve yine fnb
fundan her sene onlardan birinin hayn· ·remek diyemem. Su kadar ki pilôvın vitaminlerin ve madenlerin }Uzumu an- dır. rlka avlusu içinde Uç oda bir mutfak ve 
tmı tetkik ederek yazmalarını tercih 'ı-zzeti kendinden değil yağlndandır. Sa- 1'!sılıncavn kadar • kalabalık kütleleri Pirincin bir kusuru da fosfor madeni kızma hamamı mU~temil (800) Ura kıy-
~derler. -le pirincin ne kadar le7.zetsiz olduğunc be51iyenlercc pek muteber sayılırdl. ile kireci ara.~ındaki nisbetin birden pek meli muhammeneli hir ev pesin para ve 

Bence. Galataanrnydon eıkmış zatla· l.ınstalığtnda sade wva prrinç r.orbuı iç- Fakat çok pirinç yiyen Japonlar beri- uzak, ancak 0,10 olmasıdır. Bundan do- nçık arttınna ile iflas idaresince sntıla-
nn, aradn sırada olsun, ciddi bir terdl· '11İş olan herke5 bilir. Mesela bui!day ">Mi hnstnlıliından binl 0 rce kırıldıktan layı ç0cuklar lçin de ideal bir yemek cııktır. 
ıne yahut zati tetkik netic,.~i eser yazn· 'ahut mım buğdnvı t!ade· tıuya haşlanı· •onr:ı pirlnl'ln vitamin eksiklii'!inden do- olama1_ Cocu~1J 6emirtlr. fakat kemik- Birinci açık arttırması 6. 11. 940 1tıtl-
.. lt. birlikleri namına meydana çıkarmn- lara.k le .. zetle yenilir de nde pirinç ye- 1ıyı ne kadır 7ararlı rtıda olduf!u anla- leri çUrilk ?tahr. G. A hinin çarşamba günil saat onda mezk\1.r 

• assa a 

fZMtR BE• FOtYF.StNOFN? 
1 - Şehir rehberi ic;in 19 adet 1di!!e 

;raphnlmaıı, fen işleri müdürlüğündeki 
fBrtnamesi veçhile açık ek!liltmeve ko-
1111lmuştur. Kctif bedeli 565 lira SO ku
ru, muvakkat teminatı 42 lira 41 kuru.
hlr. Taliplerin teminatı cümhnriııet mer
.... z banlcuına yatıra"'lc mıılcbuzlarivle 
ibale tarihi olan 18/101940 Cuma RÜ· 
nO aaat J 6 da encümen,. müracaatları. 

2 - Bumahancde Tepecik otobüs
leri durak yerindeki tütün kqesinin bir 
9ene müddetle kiraya verilmesi. yazı it
~ mGdürlütündeki ,artnam .. si veçhile 
aıç1lc arttırmaya konulmuştur. Muh•mmen 
bf'deli ican 151 lira muvakkat teminah 
l llira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı 
cümburivet merkez bankuına yabrarnk 
maltbuzlariyle ihale tan1ıi olan 
18/10/940 Cuma günü saııt 16 da en
cümene müracaatları. 

3 - Tilkilik caddesinde Altınprktaki 
2000 metre marabba1 arsa lizerinde be
lediyemize ait Jcahyenia bir eene müd
detle kiraya veri1mal yazı işleri mUdllr
lüğündeki tartnarmi •eçltile açık arttır· 
maya konulmuttur. Senelik muhammen 
ltedeU ican 600 lira. muvakllat teminah 
-45 llradır. Taliplerin teminatı cümhuri· 
yet merkez bankasına yatırarak ihale ta
nni olan 18/10/940 Cuma günü saat 
16 da makbuz.lariyle birlikte encümene 
mürncaatlan. 2, 7, 12, 17 4148 (2034) 

1 - Kültürparlt dahilindeki ser~ sa
rayına ait binanın ihale tarihinden itiba
ren 30/4/94f tarihine kadar kiraya vc
rilm~i. yazı i !eri müdürlüğündeki şart· 
namesi vec;hile kapalı zarfJı arttırmaya 
lonulmuştur. Muhammen bedeli ican 
7000 lira muvakkat teminatı 525 lira-
dır. ihalesi 18/ 10/940 cuma günü saat 
'6.30 dadır. 2490 •Y'iı kanwwa tari
fata dahı1inde hazırlanm11 teklif melr.
tuplan ihale gUnl •at IS.30 a kadar en
cü.ea riy...aine verilir. 

2 - Aceze ve muhtaçlara teni edil
mek üzer• o&u:& bin kilo odun kömürü 
aahn alınmut yazı itleri müdürlüğünd~ 
ki fllrtll81De.i veÇha. a~ eluil&meye 
k...W.ufhU. Mubamnı• bedeli 1350 
lira m\IY&kkat teminata 1 Ol ltıa 25 ku
,,..._, TalipleriD teminMı C. M. bmı
kaaına yatırarak makbuzlariyle ihale ta
Mi olan 18/10/940 Cuma günü aaat 
16 da endh me mürac..dıan. 

4. 9. 13. 17 (2052) 
1 - KiUtUrpark dahil.indeki büyük 

tuar pUnOl'IPUD ihale tarihinden ltf. 
tıcınn bir aeAe' müddetle kırata nril
MeM yatı l"8d IOU.dürJUlfüuiekl prtna
mesi veçhile açık. artıannaya Jroaulıiıut
tur. Muhammen bedel 1350 lira muvak
ka' tıe-lw• 101 lisa Z5 ~.Ta
lıpkrin temiaatı C. J&rke% Nnkasnıa. 
) a(ırarak Mübuzlarile ihale tarfh:t olan 
4. ıt. 94D pazarlest nmı saat ıe cfa m
~meae müracaadarı. 

2 - KültUrpark dahilinde büyük 
fuar gıWnoıu için 126 sandafye ite 45 
tnasa sahn almnıasıı yazı işlıilri müdilrlü
IUndC?kl ptt- ıM ~ açık eksilt· 
nıcrc konmuştur. Muhammen bedel 
Ucer liralaa 415 ma lllllftldiat teminatı 
!; lira ?l kuruştnr. Thffplertn temTnatı 
C. Merkez bırnlrnsma yatırnrak makbuz
larBe iı.Je tarillt cd.D 4. 11. 94i prıar
'~ ~ !llllt 11 d. enc:Omene rnBra.. 

.. tları. 
17, 2Z Z7. :ı 4441 (%138) 

t7.MtR StCIIJ 'l'lCARET MEMUR .. 
l.Uf:(Tl\-0.~l'f: • 

- Mu~tafa MPhmet noğlu. ticaret Un
'qn.fl. fzmlrde ilcind Jcordonda 24 numa• 
l'alı mttt11zada tnntıtn kaput bez! ticareti· 
1. lftlhl ~tf,.n Mustafa Mehmet 11oılla
~· f.tba Uea"'t ltnvAnı ticaret kaıunıu 
11"11a1hnler1ne gft~ ıkltin 2M7 JUMW'a· 
aına Jtçıt w ~il ~ifcll~ı ifan olunur. 

4438 (tl.42) ~ 

llOKTOlf OPJı:RATÖK 

S'AMJ KULAKCI 
Kulak, burun. &bz; ~lılclan 

M.i1tPUSS1Jll 
~lu.rewhnnL"!ıi : Kirind Devler 

~. •I'!. Tt-:Uı:FON: %31ft 
Evı : Cn1h•ıw r-am,·n Cad. No.. 884 

Tll.U'U.~ : 3ti65 

m wsae 

SJHHAl VEKALETtNtl\l Rc~Mt RUHSATINI HAiZ 

KASE 

'iddetH BAŞ, D!$ a~
la'-'ln~ R MATiZ As.attı• 
ct!:ıtrın• sntm, rahat!117.· 
bklarını derhal geçir~1· 

GRiP, NEZLE ve SOGUiı 
algınbğına karşı mües .. 
sir ilaçtır. 

lcab_.a aünd• 1 - 3 kate 
almar. Her t::c:nnede tMdums. 

ız11ıa DEnERDARLl011fDA1f: 
iKİ sayısı Ye muharrik kuvvet bakımından 3643 numaralı kanunun 12 n

ci maddesinin birinci hkrıııımda yazıla muafiyet dlflnda kalan nnai müeue
•derden mücşseııc sahibi de dahil olmak üzere igçi sayısı günde onu ve mu. 
harrik kuvvet kullananlar da muharnk kuvveti de beı beygiri geçmiyenler 
ile muharrik kuvveti on h~ygirl geçmiyen valssiz ve elekli değirmenlerin 
1 O ncu maddenin beşine fıkrasında yazıla muafiyet tartlarını haız olmıyıın 
valssiz ve eleksiz ve muhıırtık kuvveti on beygire kadar olan değırmenlerin 
sahipleri iııtcdıkleri takdirde vergileri götürü olarak tahakkuk ettirileceği 
ve ııötürü vergi talepleri takvim ydı ba~ına kadar yazı ile varidat dairesine 
bildirildiği takdirde talebi takip eden mali yıldan itibaren tatbık edileceği 
mezkur kanunun. 2 7 nci madde.ti hükmü iktiznsındandır. Götürü vergi ta.le· 
binde bulunan müke!lefler, ihbarname ile teblığ olunan Yerıi mikdarına ka· 
naat etmedikleri takdirde, tebliğ tarihinden itibaren bir •7 içinde yazı ile 
varidat dairesine bildrmek pnyle götürü vergi talebinden vu ıeçebilirler. 
T eblii tarihindea itibaren bir ay zarfında talepten vaz eec;tı'iini bildirmornit 
ola.rılana -nrsiııi lc.at'ile,ir. Tarbedilen vergiyi fula bularak ı&türü verp ta
lcbia-. vaz ~n ve lr.,liJ'eai verginift tebliii tarihinden :ib'btıten bit ay 
içinde ~ ile varid.t dairMine bitdiı•nLrr beyanname a.ulGnde ••tıi ~d .. 
maie d.._ .derler. T .. ~, bir ıaaU yıh için yaptlrr. Ancak kat'il.,en 
Ycssi iki mali yıla içia muteberdir. Cötürü vergi talebinde bulunup da ta,.. 
hedilcn Yc:TKİ7İ kabul •amit 011111 mükelleOer iki yıl bu Yercileri &demedikçe 
götürü uııulden rücu edeme~. llr.i yduı Wtanuoda 'beyamtllftM mulGae döD
mek isteyenler ikinci mali yılın bululundaa evvel aeln SakYim )'Ilı ba~ına • 
bdar keyfilfeU yazı ile varidat dairesine biJdiruek &iti.irü Yergi devresi bi• 
tine. tatıaeıia L.tlamak üure defterlerini de &Melik •ttiriıler. ea,ı. bir ta· 
lepte bulu-iar i8e sniitNkip iki yıl için yine gc>tilrU "'et'Iİ U•tdOnfl tercih 
etmif ..,..&arla.. 

Karaınua 12 Aci maddeıiniıa A •e B fıkralarında yudı miweseler hak· 
landa aötiiri TetfP -.&ü tatbik edile•es. Citürü ••ıP uulYnli ı.rWı eden
lerin 31/l2/9..0 tarilri .q.ı.. ... k.Ou muanaele v. İ9lilllik ver&ileri tubai 
c.bal&kuk ""1ilime beyanname ile mii.r1ıca6l1A b.deı•=dan IUu:a aeleceii 
alibdaıt.na ..ı&m• ohaak ~ ilia cdunus. '7. ıa. l 4441 (2137) --

Yl.LAYEr DAiMi ••cCl•MRDIDBll: 
fznrir • Tire ,.olanda yapdacak taanirae. _..İ1• ~ Mlltad IOOO ...,_ 

raikih ham t.tın Lan 7200 lira ketif Weli>'f* Te ıs itin .w.tı. -.. 
RailbDqe konldatanc:lan iıltekliledn 2490 .,.., >-- lııüldhiılletU.. s6re 
r..arfa,.uJan reınfaatlar.iyfe birhl .. 4/Z. a..tııa/9.fO Pu.tteai ..,... 
saat 1 r efe diyet chıimf eııcfunettiae. .... ~ 17. 26 .. ,, .. 0144) 

vııAur DAllfl DCOJIDtlfDD : 
lzmir-Beraanıa yolunun esaslı tamiratma pr.lı:aa. SOOO anetn mikıl> ham 

taıın ocakt• a..,.; 4SOf lia Utif bedetiyl. ve U aün muddetle ac;tk dı:.
ıiltmeye koRfduitr .... ~ 2490 sayılı y ... lııülümleıine teyfikaa 
hazırlayacaklara t-Une&1wı ile ltiılikte lt/2 T.,nn/940 Puarte.i sBail ••t 
11 de vil..,.. ~ -lmeAiıae ltaı vurmaları. 17, 26 43(5 (2143} 

lzınf• fandaıerna Kom-...,._,.u : 
Dilıiili lıa..__ ç."a..ıarlı nalıilfemde yapılacak jandarma bral:elamın 
inşntı "lf~/940 ~iwden itLaren bir ay içinde pazatfık ıutttfJ~ ıh• 
edileceğinden tali• olanların ke,if ve f8rtn•ıneyi i3mıet ilftre .-,.., far 
da... alay komatanlıi"ına ınürac:M& elnteftti ffn Ohnrut. 4.f.f6 ( Z f ~} 

Jlenem~n Beledt_ve llJya.utlnden : 
1 - ......... ait SOO lira MtiEI elelnrilc. motonnun tarnid 

1it/18/948 radımdett ifibafeft 15 güa müddede eksiltmeye konalmuttur. 
2 - Eksiltme 28/ 10/940 Pazartesi _.. .. at 1 l J. Leledive dairesinde 

ic:sa ka&..caktw. ş.._,,a•ea rruılaa.eb~aa almabilir. 442 f (214 f) 

Sümer banlı:: Y.M. Pıizarlan mllessesesi lzmir 1Ubesiyle Na:ıilli bürosun· 
da bankaları bareminin 1 1 ci derecesine intı'balr. edecek 85.00 lira ücretli iki 
muhasiplik münhaldir. Taliplerin Sümer bank Y. M. Pazarları mü 
iz.mir şubeaina müraiaat etmeleri. 1 • 2 (2146) 
~..neBMIIl:tt 1 1 1 & '(j(~)(IW 

.............. --------------
lzmlı- Nafıa Müdürlü,,,nden: 

Karata, orta okulu tamirata, f 530 lira 75 kuruş ltctif bedeli Gzerinden 
17I10/940 tarihinden itibaren 1 S gün mUddetle açık eksiltmeye konuldu
ğundan isteklilerin 2490 aayılı yasa hükümlerine g8re huırlayacakları te• 
minatlariyle birlikte 6/2. lncite;rin/940 Salı gilnU saat 1 f de nafıa müdür-
lüiiind~ müt~ekkil komisyona bafVUrmalan. 17, 26 4439 (2139) 

tZMtR sıcıu TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

5 AY 1 2845 

Dosya No: 937/192 
<tLAN) 

F.dremli müfl.ta Seyit lfiAs Jdaresln-
b:mirde Mimar Kemalettin caddesin• den 

3 

uUMDALH __ .._..f..-...-.-

Ul\IUl\ft Ul-.:NfZ A<'l:N'n~r.tl':t LTO 
11.El.Lt.:.Slt.; LINl!:S L1U 

İZl\fİR • NEVYORK AltA..~INDA 
H .. ftAhk muntazam bareMt 

KATİNCO H.\Ct PATERA vapuru 
L'i/16 birinci lC$rin arasında lzmirdea 
aowu Nevyoı·ka hareket edecektir. 

ANCYRA vapuru a\rın nihavetinde 
t:ımirdcn doAru Nevyorka hareket ede
cektir. 
ATHİNAf \·npuru ikinci teşrin lptlda

·•nda İzmirden dogra Nevyorka har .. 
keı edecektir. 

NOT : BütUn vııpurlanmızın amhu 
ici e 1ektrik vaııtilutör tesiııatı ile mU. 
cehhezdir. Ccrek v&ı>urlann muvaııalAt 
•arihleri. ıtcrck vapur isinıieri ve naY. 
lunlan hakkınıia l!l'Pntanuz tıan> dulao 
Ytsivle hiç bir ~hhilt altına Kirmn. 

Daha fazla tafsilit almak için Bırincl 
K.ordunda ~ ııumarada •U&fUA.I.• 
umumi deni& acenıcliıti Ltd. mUran.t 
edilmesi rka olun·~ TEl...EF0.-.1: 4072 

de 2 numarada inpat malzemesi imali M{tflh. Seyldtn ifils tn&Sa!l emrinde 
ve ticaretiyle ittjıal eden (Hüseyin Din- ~e Edremldin Tuzcu Murat mahaTiesin
mez •• ortaklan) tiıketinin 1/10/940 de klln :ıeytw yatı fabrlltasmm fçinde 
tariJıindeft iu"baren fdbina müredair bulunan ve bu kerre lflb idaresince ,sa. 
beyanname tiearct kanunu hülrutnlerine tılmasına karar veTtiınf1 bulunan bir 
göre •icilin 284S numaraana "<ayıt ve makine daire kaz..ını bir su ısıtrtıağa 
tescil ..edildiği iltu. olunur. 1 mahsus kazan iki motör h!lva kazanı ve :-.................. .,,.,, ................. . 

lz.~ir _ıicili .t_icar.et memurlu~u .resmt 25 beygir kuvvetinde bir buhar makine- ouvı~n v~ 
muhur ve .ızcrınde F. Temle: ımzas.a ~l ve hava gaz.ile çalısan gınslav motör s;:, 11"4 

1: BEYANNAME.: ve donkl bir u tulumbası ve man tefer- SVRE'it.A.$1 ~ TD. 
'zmirde 1evattımı inşaiye imal n tlc" ür.t dört bP.skt ı~ sekiz polime ve dört \' APUR ACE TAS 1 

re~ e~lemek üzere tetkil ed,.rk otı.:.l'ı rı· n deposu vn Matı teferrilat b;r adet zey-
caretııı 1748 numarnt!ında kayı• edılmi ~ :ı ezı-n u.~ •.alrımı ve 10 addt altı yüzer n1'ı"l11JRK CAl>1>1'-:St Ree. tıırıu 
ve 1 ~T ~ rinievvd/940. tnr.ihinden iti~a- kiloluk ynp l:t:pU ve iki su tulumbac;ı 'J'~I RJt ( lN· :!44:-t 
ren bınıza fe<ıh ve. truıfıyesı tnmamer ıc- ve bir çı~ ~aa teferrünt un taşı iki ç:ft lınndra ve l..ıverpul hafJHrı icarı 
ra kılınm11 olan (Hüaevin Dinm~z ve müstamel u:ı taşı maa kavıs ve bir ev plya..o;,tnm üılivannft "lire vaourla : 
ortakları) ünvanlı ıirketirnizir. mevzu ki paskUl Vf' bir bug"d.,y ;Alkaaı ve Ü" nmı'l q; ff'1" VAflRrRklıttdır i 

ld h ı "'.J. ~ ~ \. ......................................... .. 

sennave ve em va en İ!lle erimiü isti- adet eski un eleği. v bir kösele taşı vP - - - -- -- - - ---------
fa eylemlı ve kabili ittifa ve taahhüt, iki ekin anhan ve 0 ; lkl adet eski Yaril Do!ya No: 937/192 
alacak ,,. bo"'lat blmaaut oldupndan ve on lkl adet ultı bomba ve be~er y{b ( 1 L A N ) 
tlc:aret kaıHul\I hiılcilınlaince lcaydum· kiloluk GD •k.la adet yaj )dipli bir Edremit MllfilJ Styıt lflAI idaresfn. 
7:1n terkie ve iptali-;le keyfiyetin netT n filitn Ye Gt ı.tıtraa v• bir adet ele ~h- den: 
ilin edilmek Uz.en lmaalana tudik buy. tarma uJd ve hnk budan ibaret llAt MOftls !eyfdm fflh maan enn1nd• 
nılmmeını clileriz.. •• tdevatı mnılNI olınk JMtla para ve ve Edremfdin Tuıcu Muntt mahın~ 

tamirde Etnl.,... semti 47.f dl 80· açilc artUnna Ue •tılacakhr 1e kAin zeytin yağı fabri1rasınm l«:fnd• 
kakıa 36 numarada Süleyman Bilmez. llk açık aıttarmuı G l1 94Ô tarihinin iulunan ve bu k~ il'lfts dalrestnre 

Etrefpqa. Sahipler aokaiında 1/1 au- cu,.mba runn ... , ( ~d. ) Edremit '11Mı\'ul olarak r.attlmasına karar ~eril-
marada E:man Ç:ınar. Tuzcu Murat mahalle.sinde klln mUfU- mlf bulunan asa!Jda ctns ve ~n11fı ıta~ 
Etref~ G4 ~ c.ü aobkta 12 numa- am fabtikuında yapılaealctu. Bu lllt resl yaıı1ı fennt un dt!ğlttnenl lllt ,,. 

rada Huseyın Dınmezı •e edevatın heyeti umumlyMfnln mu- '!d~vah peşin para ve agık arttırma ile 
imzalan. hammea lt1'1MU (5675) 11 o1 ~fıtacaktır. 

lıl>u beyanname altındaki imulann tmned. ta-ldlf olunacak ~.~~i tık acık arttırması 6. 11. 940 tarihinde 
ut •• h&ri,,..,&ri hbıee t9nattntt SU- muhammen kıyıMtin ,.U:,. etıniS be- .. tıl"!aml>a gtlnU saat onda mezkOr fab. 
''7"'an Bilmez, Emin Çınar, HGIJe)'in ini bulmazsa arttırmas ge !' bıralola- ... 'bda lora lulınıcak Yt bu tan1ıt.e b•lc· 
~~"a'd:i: &nilmüzde Vd ettiklerine taktii. Atttıtme ~esi ~mit ic- !lf oJunacslr 11rthr.ma Hdeh muharnmt'9 

Sahitler• ra dtlr!stnde 937/192 rnımant ile he-
1<'ıymeti olan 8000 •kh bm liranın :vn~ 

lrmml; ~ Birind Sühaaıi- ke~ açık bu1undurulmakta olduğundan ie yetmlf ~ini bulma-. sahşa fklnel 
ve '69 inci ıokakta 2 f No. d11 oturan ~.~ _......,. ff \u ~rttırm ... 1Mra~. Arttt""ı sart. 
ı\hmet oilw H&.e,itt O-•• Tepecik· .. nJerin dk;.:,.,.~ a81ıbtla lltl- ~•mesl ~tem.it Jet"I dalı-H!nde IMIJ~ 
te "'--. M MkalaMla. .f6 N.,; M 8lllılıha Lt-ı...ıı-...~t--. ..n..-e:rtJ• ... IR:ral·-~ gidip •umara ile her keme acı'k bulundUTlJl. 
f1-.i1 ...Jı.L.. ... ,.._L T--L gu~ ~lQ .. u:uanD mtaay• ""•\ta olddfundatl talh> olantann ft 

...- ••- -oferu. ~ tlia W -ttıt ... ,.,... MıllJ' ~ ....... .ı... Wlfıe.t~ att.. 
u._~'°;130 H..-. N.. J/tOJ ulunma1an llAn olunur. ~amni okuvanık muayyen ..tt.ı ve net, 
ı,ı,. t.f/t0/940..,... ~..... <213S> ee 11t1t ..mıum. ı.. ....... 1 ... 

alt'fiMWd ,_ ' •ı aet •• hilı~bı> a.t.ri --- ~= bu !-,ltı ~k h ~ latfyen.?:!!~}e ~ 
...._. lıiim w llliierleri ,_......... -•va \'a -0ere er ama,ı ~eceoı;lerl 
ria ~ Mantin .... bmi&W CELAL Y ABR'Dr flln olunur. 
E.tfeffiilil& ..,.ti 47-4 -a ..uıa18 J6,... fÇ HASTALllCl.Aa:I Allt.ın c;,iAll "Ye evsafı alresl: 
~ 5'iıqw Bilma Ta lmiıa. ~ ~;t y•hrnı\. fhf!tf'"ffte .ı~~ 
relpw_. S.hii»Nt eobimda 7 ı ı _. İtlnti memlekctt hlltutıııl MJI ... :Rir elevatör ayak. 
tnarada Emin Çınar •• Eıtrwf........ taltk1n •rltf1tt tef'. 1'..- eoo ~t. 
64.3 iftd •lcakta l2 lnllMracla HD.e,-(n Paard.n ı...-. h.et ,ua hMtalaneı P.1r cyeıon yeril 
Dinmem olup tlalnde.,.. ettildwrini kabul 99 ~ede. ft .. l>uMay nlmı. 
~ile ederiıa. Bin dolnız yn. bir -e- "'1lr01': ıt.I: 2Sf1 ~lr vmt>Rl'a bt boy MOXMO 
~i Birincitesrin •7Jftta on cf&rdBndl si· MuaW'ft@heıw. 3911 ~lr ııJevatlJr bas. ayak ve bonı. 
"19 t.+/10/940. lılUAYEICiHAN1! a4tetl:'tklaa1 ~- pı- \aramuk maldna• (trieur) MM 

T. C. lzmiro ~inci noteri Nelial ınBharii in •kak nuruna IS ~ 
ve imzL Zeki F'hiln~lu. ~: .. "nanatcbttt attı ~Td bôy ıa 
Urnumt No. 3130 HUIU8t No. 1/1O1 il O • T n • ~'t030 on N!rt:!'Ve Re b~.,. n~ 
f~ lte,wın.ame .m-etittift dfl!ind,. Dendr Ali lrA ..... ~. ~ı., ..,,h-lfü1 .. tek boy 'W\~ 

"""" ıtelına ~ oMttfa tıttdil edifeıtk ·y•vva.V Btr .,.,,,t)c ..ar, eki {BubJer) fahri. 
tlkacf riJd .. '1.A1tndAa.. • 

er ,.,.. w i. BM dom ,,t;a lntJ: Cilt ve Tt't18111 hıcall:lıi....,. .,. "~ v~l• ıO•ll M4'~ t.k. 
~nal BirlntitC1rin "'"'~ n• d8rcliiDCG ELEKTRiK TEl>A Vfı.t:al ffrı vıı19 dl•lf RM•"° clft. 
P6ötcrtesi aGnl. 14/ lO/MO. Rfrfnri fleyfer Sokalw No. U.. imla ~'T v:ıııls dit• ROOX.221 g1ft. 

4 
uz. ~lıı d11~a pala lb'erillde F.lftnıırw Slfteıhul arlumndlı ... ,_, Jlı k '- , 

. - T efflnleV'Yel • 940 tarift ve 1z....,iT ikin- ıdrşnrrta kıtthtt ftutltlanna kabul -
0

- r ~J( 1
J1MI· 

:ı noteı remıt nlubitrü •"" 7 •ki F:hiln~u etııe.. Rir tu yf'r1t 
mza 4397 (2 JUr ~ft ~-t~$iir. 1 sı 129> Dr. Süleyman Çorall f'ir rn7.~rt.'k 400 

ot•Jt:ftATOR OfiKTOW 

1'~:7'1Er C~Ml1" ORAL 
f'raMız ffamnnesf Oıw>rafötlt 

Her din Rleve k&ehrr Pramıı h11dane
c:inff.-. iiileden M>nra Hirin ı•i KM'1f'1' ., 
b!ıacfa .. Nn. 42. 1'f.U'PO~: 231t 

'hl.U'ON ı 3f11 

Cecö hMtılblleft MUt"'
TELDOPf: Dlf 

Mu•yene hanell a mrind beTler !o. 
Evi: Götfepe Kardot brsas· 834/1 

Lnnclranıft rn.e flolpital '"' ~· l'hiNreo) h*9tar. .. ~·,.. um.u raı.su ec-..-. 

pır ril1*1ık bui"'"' tMn.. 
Yerli t>l0 k bov ~v1no 0-11det btı 
y~rh e1e-k bov 5MOX1000 v• b'T hıova 
vida.~ı. l>lr trAn~l•on yat"klo·~ıa 
beraber n dart adet dft elt'Vat ir 
avak, bıJ, bonı ve iki adet tekve lld 
Ph Ylcla ve bir tulwnb.d"n ibarettir. 

2136) 



~RIFE4 EHi ASI ı 7 Dktesrıtt l"er$embe 1940 

SOHBETLER: ln2iliz 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Yaşamak, · ölmeği 
bilmekle mümkündür 

Donanm~ .. sı 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ounkerk limanını bom-

ltalyanlann 
lskenderigede lnglliz 
filosuna bir taarruzu 

.S ."Q.N.'~.;:t-1 .A ~~ E ~) 
• •• r > ,• •Of, •!',"';: ..... ·.L~·:._ :.ı:..t ... 

Bütün Nafıa işlerinde 
bardıman ·etmiştir .. 

~~~~~~~~-'"•":~~~~~~~~~ 

Tevlik Fikret : mUzdür.. ' sı!l::~'!"~~~ (A.A) - Amirallik daire-
• \'ntnn için ölmek te var. Türk milletl, kahramanlar milletidir .. 
Fakat borcun yaşamaktır .. • Tarihin her sahife•i bu sözün şahididir. Dün gece deniz kuvvetlerimiz, Dun-

ITALYAN TAYYARELERi DE 
GERi DôNDO. BiR DENIZAL Ti 

HARBi OLDU 
inşaat ve nakliyatta vesaite 
çalKşma mecburiyeti kondu DemiştL. Yaşamaktan ne anlamıştı Kahraman, öHimli gözüne alan demek- kerk limanını bombardıman etmiştir. lskenderiye, 16 {A.A) - Akdeniz-

Yanı:ınlar çıkarılnuş olduğu müşahe- de ıek.iz gün devam eden bir cevelan -----~xwx-------
~? ~ d -

Demin ziyaretime biri geldi, Vaktiyle ölmeğe karar vermek, yurdu, bütün eBdilmiştirİ b- k h . 1 dan ıonra buraya gelen lngiliz filoıunu Ankan, 16 (Telefonla) - Nafıa ve- girmi~tir. 
öğretmenlik etmiş. Gençlikten şik4yet hürriyet ve istildAliyle yaşatmak içindir. u yangın arın uyü asan mucıp 0 

- dü,man tayyareleri bombardımana te- kal.etinin yol, köprü, meydan ve iskele Karara göre nafıa vekaletinin yol, 
etti : •Gençlik yaşamak istiyor• dedi. Bu, kafi midir? İlınin ve tekniğin yar- duğu muhakkak addedilmektedir. tebbüs etmişlerse de muvaffak olama- inşaatına kMi mikdarda nakil V&Sltası köprü meydan ve iskele inşaatına kAfi 
Onun kasdettiği yn~mak, refah içinde, dımını da temin etmek lAzıındır. Fran- .. ~ndrd aki, lh6 (A.hA) b~dBug~!:"gilkatere bmıılardır. Düşmanın havadfiloları, !idman temini için canlı veya cansız müteharrik mıkd~ nakil vasıtası temini için canlı 
eğlence içinde ömür sürmekti. Gençlik- sızlar, kahramanlıkta, Almanlardan el- uzerın e ava ar ın e siı ... uuet Y· araj ateıinin müdafauın an geri Ön- ve inşaat için lüzumlu malzeme ve eşya 
te vatan kaygısı. vatan için birleşme, ı;a- bette geri dejtil<li; fakat Fransızların iki dedilmiştir. Bugün bir çok haftalardan meğe mecbur kalmışlardır. nakline yarıyan bi!Omum vesaite ücret- veya cansız müteborrik kuvvetlerle in-
~no, diruşme kasdı yoktu. Bana ya- büyük noksanı vardı: Basiretsizlik, tek- beri en sakin günlc-rin birini teşkil ey- hkenderiyede 23 günden beri ilk de- li iş mükellefiyeti konulması hakkında- şaat için lüzumlu malzeme ve eşya nak· 
hancı ülkelerden misaller getir<li. Anla- nikte eksiklik.. Bizde de bu noksanlar !emiştir. fa gece yarısından ıonra bir alarm itare- ki koordinasyon heyeti kararı Vekiller )ine mahsus bilumum vesaite ücretli 
dun ki yanığın birisidir; lı;inl dökmek \ar mı? Basiretsizliğin olmadığına, bu- Londra mınta~ın~a ~ca}< öğleden ti v<rilmi1 ve bir aaatten fazla sürmüş- Hevetince tasdik edilm~ ve meriyete ralımıa mecburiveU konulmuştur. 
için bana gelmiştir. nunla beraber teknikte eksikliği tamam- slaronraikiH?. adlannkısaışareürmtı üvşter!.lmış ve bun- tür. ------·------------·-------------'---

Tevfik Fikretin de y~ kasdı lamanın yolunu bulmak lArun geldıği- ın sı e s ur. Roma, 16 {A.A) - ltalyan tebliği; E • • t•k t h •ıı • k • 
bu muydu? ZanneUniyorum. o vakitkl ne inanıyorum. 1 -tr Bir ltalyan denizaltısının bir lngiliz de- rvanı ıs 1 raz a VI erı eşı-
prtlara göre O, hfir olarak yaşamağı dü- Dii.ş:nana düşmanın silôhlyle karşı Ba kanlarda Alman niza!ruıiyle muharebe ettiğini, lngiliz de-. • • . 
f{in!iyordu. Fakat bu h!irriyet, o vakit koymak 18zımdır. Bu silah az olabilir, n~lbsının !'rovuı havaya ~alkarak ba.,. desınde kazanan numaralar 
mticerret bir hürriyetti. Hür ve miliıta- amma kahramanlık onu te!Mi eder. Bir temasları atagı daldıgını, ltalyan denizaltı.sının da 
kil, bir uıküde birleşmiş bir millet var erin, on ere karşı koyduğu yalan değil- hllSaJ'a uğradığını bildirmektedir. x .. x:---------
mıydı ki onun h!irriyeti mev.:uubahis dir. Çokluk azlığı boğar, btiyUk balık Aynı tebliğde lngili:zlerin Sollum ve Ankara, 16 (A.A) - İkramiyeli Er- lira, 36312 numaralı tahvile 3000 lira, 
olabilsin? k!i~ük balığı yutar. Ne zararı var? Biz Siydi Barraniyi bombardıman ettikleri, gani tahvillerinin 15 inci ikramiye keşi- 34361, 34367, 86260, 123485, 141018, 

o vakit Türkiyede meşrutiyet ııan boğulmamak. yutwmamak için ölmeğe Bük. reş.te Al- ·~ız tay~arel~rinn .. müteaddit dal~al.~r desi bugün yapılmıştır. 3628 numaralı 154966 numaralı tahvillere 909 ar ııra 
edilmişti; meşrutiyet tam lstilclAlli bir azmedelim de ölelim; hiç olmazsa şere- halınde Bıngaz.ıye hucum ederek buyuk tahvile 30 bin lira, 152407 numaralı talı- ikramiye isabet etmiştir. Aynca 289 tab. 
vatan temin edememişti. Yurdumuz ya- firniz baki kalır. Şerefsiz yaşamaktansa manlar şerefı•ne baaarat Y"Plıkla-n b"il-dirilmektedir. vile 15 bin lira, 34369 numaralı tahvile vile 120 şer lira ikrami)'e isabet etm;,. 
n sömürge i<li. Memleket baştan başa ölmek bin kerre hayırlıdır. Ol; bin lira, 35043 numaralı tahvile 3 bin tir. 
ayırıcı unsurlarla dolu idi. Her etnik ar- Yurdumuz, milletimiz kendini her le· s A. d ---------------
tık ya tam istikllll istiyordu. yahut ken- cavüze karşı müdafaa edecek kadar ge- resmı· kabuller ovyew. or usun-.+---·----------9 s t d 
di ırklanndan olan komşu devletlere il- ni.ş ve kuvvetlidir. Atalanrruzdan kalan Vlusun makalesi ovye or usu 
tihak.. bu topraklar içinde nasibimiz onların da inzibat --.-

Balkan harbi bu ikincilerin emellerini yanında gömülme): ise, buna hazırlana- - BASTAK,. ,, 1 INCt SAllİFEDE - S•ıı.ıı·na "a vardı 
gerçekleştirdi. Büyük harp, mandalı Jım .• Bunu yaptığımız gün y~manın pun husust mümessili olan orta elçi • - --~ - Vazife başına v. 
dc\·letler yarattı. A:z daha Türk milleti sırrını da elde etmiş oluruz. Tabiatle, Vordovski ve Alman maarif erkanından Amı·rıer ı· "~bınd'.il sı·ıa· h 
ana vatanını da, hissiyatını da, bürriye- ayni cinsten mahHlklann, birbirlerini ltn il' M v J k 
tini de kaybediyordu. Millet harekete ifna etmeğe çalıstıklannı görıniyoruz.. beş kişi bulunduğu halde bugün Sofya- b k il k ~ a a_ ırı ırsa 
geldi; dehasını buldu. Ana yurdunu kur- Tek tek hay,·anlar dövüşürler, birbirle- ya muvasalat etmiştir. Alman nazın ve ı·ıe lı anac~ '!<' ~ 
tıırdı. İşte şimdi bir millet haline geldik. rini öldürürler, fakat ayni cisten hay- maiyeti lstasy<ında başvekil B. Filof ve U .. Ankara 16 (Telefonla) -
Şimdi hür bir vatanımız var. Şimdi ya- vanlann birbirleri.Li sürü sürü öldür- ~~:ı::r:. çok zevat tarafından karşılan- Moıkova, 16 (A.A) - Bir Sov- Ulusda Falih Rıfkı Atay, cTek 

pmanın bir manası olduğunu anlıyo- düklerini hilmiyoı uz. Bu vahşet, ya Alman heyeti So'"·ada bir ka~ gu .. n ka- yet gazetesinin yazdığına göre, Diıiplin, Milli Müdafaa» b&4-
ruz. din, ya ideoloji, ya menfaat sevkiyle bir- '> • 

Fakat bu tUrlU yaşamak, yaşıyabil- birlerini mahvetmeğe çalışan insanlara !acak:tır. Bulgar gazeteleri Alınan nazı- Sovyet harbiye komiseri, Sovyet lığı altında yazdığı fayanı dik-
mek için bir takım şartların yerlerine mahsus gibi bir şeydir. Fakat gerçek nnın ve maiyetinin mı_ıvasalahnı sellin:· ordusu için yeni bir inzibat ibdaı kat bir makalede ezcümle «he· 
.,~L • ,.___ B ·--') ı..---da 1 b d ha ı . de k ~•nın lamakta ve bu ziyaretin tam Bulgar zı- • • B • 'b .. d' • .. b"l • Ih" .. t hd't ıeururnesı uuun. u ..... • arın .,.,..u. o an u ur; yaı peşın o~- raat nazırının Romada bulunduğu bir etmıftir. u ınzı ata gore, ıaıp- nuz o gemız su unun e ı 

y~amak için ölmeği bilmek ardır. Ya- milletlere indir<liği darbeler ağırdır. zamanda vukuunu Bulgar milletini mih- linin gcv4ediği yerde nmir, silah ıı.ltında bulunduğuna dair kat'i 
"'108k. bir ot gibi tenebbüt etmek de- İnsanlık birdir; insanlık şöyledir; in
Kildir; bir hayvan gibi hayat geçinnek sanlık böyledir. Biit!in filozoflar insan- ver devletlerine bağlıyan rabıtaların kullanmak dahil olmak üzere her deliller yoktur» dedikten son-
te deı'!ildir. Böyle }aşadıktan sonra ha- ların bu birliğirJ gerçekleştirmek için ye~i bir tezahürü olduğunu kaydetmek- türlü tedbiri alabilecektir. ra fÖyle yazmaktadır: 
yatın ne kıymeti vardır? O vakit tarihlıı yazdılar e söylediler; fakat görüyoruz tet:~u~ 16 (A.A) _ D. N. B. ajansı! Bir emirin yapılmaması, cinayet - cEğer bir gün vazifemizi 
manası kalır mı? Ziya Gökalp, millet- bu felsefe haki.1<at değildir. Bükreşten bildiri~or : Bükre• Alman 1te!llii edilec"k ve keyfiyet divanı yapmacra çağırılırıak, bilelim-
ten bahsederken : • Yük'cl ki bunun da fevki vardır; ' ' 

•Sen öl ki 0 ya."llSUL.• İnsanlığın ayn zevki vardır?• Grta elçisi dün ak.<;am Alman askeri he- harpçe muhakeme edilecektir. ki bu milletin bayat, feref, re-
Dem1';tl .. Milletin yaşaması için ferdin Demek güzeldir.. veti şerefine. bir 7.iyafot verm~tir. Ziya- lnzibat&ızlığa göz yuman amir· fah ve namus için tek çaı-1 her 

d k l _ ,_ fette başvekil general Antcınesko, baş- 1 . • f 

-·--Londra. 16 (A.A) - Bilkre~-ten bil-
dirildiğine göre Sovyet cüzütamlan Su
Jinaya varmışlardır. Bu yolun cenup 
müntehasına kadar varmaları muhte
meldir. Sovyetler nehir filolaı·ını dört 
monitörle takviye etin.işlerdir. 
Kalasın 20 mil aşağısında Reniye aAu 

topçu bataryaları yerleştirilmiştir . 
Sovyet Rw,yanın kendi menafii dol· 

rudan doğruya tehlikeye girmedikçe 
harekete geçmemekle beraber Balkan 
ahvalini büyük dikkatle takip ettiği tah
min edilmektedir. Orta halli Rumenler 
ar&Slnda bugünkü vaziyetin Alınanlar 
ve Rumenler arasında bir <;arpışmnya 
m5.ni olaınıyacJAı düşüncc!ii vaıdır --·--

Hl NDISl AN VE HARP {l!mesi her halde ölümü göze alması la- •Yükselmeli, o unma ı •uuın sema- vekil muavini, Lejiyonlar şefi B. Orya- eı· de dıvanı harbe sevk edılecek· türlü edakarlıkları gez-!. all'-
ıam_ Ölmeği bilmi~en YB.'!Bffiafıı da bil- !ara, sima, hariciye nazırı B. Tutz ve harbi- ferdir. rak canla, malla, maddi ve nm- Simla, 16 (A.A) - Milli kongrenln 
mn.. Doymaz ıı....,er d"'1ikleri kuş itilalara. • ku ı dış siyaset şefleri dün yaptıkları bir 

Benim gençliğimde •Ya istiklil, ' ya Demek tatlıdır; fakat bu yükseklik te ye müsteşarı hazır bulunmuşlardır. --1111-- nevi dretimizle hu diıve• aı. toplantıda Hindistıınla İngiltere arasın-
ölüm• feryatları, saltanat idaresinin kor. nihayet milli şerefle, müstakil vatan Ziyafeti bir remtl kabul takip etmiş B- Eden 1 sine doğru kofmaktır.ıı daki kanunuesasi ihtiHifm11 rai!men Fa-
kusundan, gür olarak çıkmazdı. Fakat içinde yaşamak için olmalıdır. ,.e bunda Rumen ve Alınan subayların- v "' ' - -:• şizme karşı yapılan bu harpte İnı:illi. 
bu lst.iklAlin ne olduğunu iyice bilmez, •Vatan için ölmek tc var• değil, •Öl- dan bir çoğu ile Alman kolonisi erka- 1 M d ş k k ti hükümetinc müzahere1 JUzumunu bil-
yalnız savtımızla sezerdik. Meşrutiyette mek varı; .Borcun y;ışamak• değil; ya- nından blr çok ld.şı hazır bulunmus!ur. 1 ısır a ar uvve e. ROMANYADAN GELEN diren bir karar suretini kabul etmişler 
de böyle feryatlar ettik .. Hepsi faydaill şamak için ölmeği bilmektir. -----!'>· 1 INGI iZ ve Hint milletini İngiltere ile a:I.icenaba-
.. Jdu ruyemem; çünkü bugünkü lstikli- Bütün bu hakikatler ancak bu nokta- lngiliz haoa kartalla- ı rint" teftı't edı·gor L LER ne ve sam.imi bir tesriki mesaiye davet 
Jlmizln ilk terbiyesıni o feryatlardan al- da toplanıyor, •Sen öl ki o yaşasın• en h • 1 Y lstanbul, 16 {Hususi) -· Romanya- eylemişlerdir .. Ayni karar sureµtıde, 
ıılılı:.. doğru sözdür .. Millet böyle söylemelidir; Tının ar fan UCUmU Londra, 16 {A.A) - Haber alındı- daki lngiliz tebauından bir kısmı daha kongrenin sivil itaatsızhk karan tenkit 

Yer yllzllnde bugün görmekte olduğu- milli ülkü böyle olmalıdır. Bunun başka • . ima göre lngiliz Harbiye na:zın B. Eden ekspresle bugün geldiler. Yarın bir grup edilmektedir. 
muz heyecanlı hAdiaeler içinde kendlmlz türlüsü yoktur. Ferdi hazlarını milli - BASTARAFJ 1 ine• SAYFADA - Mı"1ra gelmi,tir. Orta tark kuvvetleri daha gelecektir. Bugünkü yolcular ara- --·-
lcin, kendi vatanımız ve istiklAlimlz için zevklerin üstünde tutanlar için hayat ml§tir. Hücumlar tekrar edilmiş ve bir Ba$hmıaıodanı General Sir Vavel ile gö- sında 16 Çek mültecisi Je vardır 1 LORD LOIDIN so· ZLERI 
endişeliyi:z. Bu endı$e içinde yaşamanın bir cifedir. Onu yı..,o;atınaktansa ölmek çok yangınlar çıkmıştır. Bunların bazı- rüşeceği zannedilmektedir. * ı 
manası nedir? Esir milletlerin ballni daha hayırlıdır. Zaten ferdin ömrü yok- lan ° kadar şiddetli olm~tur ki depo- B. Eden Orta ıarkta bulunan lngiliz 

1 
- - Londra, 16 (A.A) - İngiliz müstem-

ııörüyoruz. Bu hale düşmektense ölmek tur. Ömür milletindir. Ferdler, genç, !arın parçalandığı ve tut~tuğu tahmin ve müttefik kuvvetlerini teftiı edecek- G RESUNDA ZELZELE OLDU lekllt nazırı Lord Lloid beyanatında c• 
evla değil midir? Gerçek istiklAlin, ger- orta yıuılı veya ihtiyar, vakitleri gelince, edilmektedir. Fabrikanın batı şimal kıs- tir. Ankara, 

16 
(A.A) _Haber alındığı- büyük müst.e.m.1.ekedc.n, en küçük adacı-

~k hürriyetin tadım tattıktan soiıra. eı'!lencc içinde bile ölürler, yaşıyan mil- mına bir isabet daha yapılmq;tır. Bu es- --•-- ğa k d B k B tan im ı 
onu kaybetmenin zehrine dayanabilir ]ettir .. İnsanın hafızası, nihayet kırk, nada duman sütunlan binlerce kadem~. "" göre dün Giresunda oldukca şiddetli • a ar uyu rı ya parat.or u-

İsveç ba~vekilinir.ı 1 ve şarki Karahisarda orta şiddette yer gun~ ~er tarafından ynrdım :vaıtıeri 
miyiz? kırk beş yıllık bir ömürdür, fakat mil- irlifaa yükselmiştir. sarsıntıları olmuştuı Hasar yoktur. geldıguu, yardıml~rın. bilha;'<Sa ıkl:';sadt 

Bu isöklfili, bu hürriyeti korumak Jetin hafızası, ezelden ebede doğru uza- Pilotlardan birisi, bir kilometre uzun- beyanatı.. ! bakımdan ehemını.vetlı oldugunu soyle-
için iki yol var : Biri her ne olursa ol- nan bir tarihtir. Türk, yalnız ken<li için luğtında bir yangın m~ahede ettiğini Paris, 16 - İsveç başvekili B. Ham- "'-*- ı miştir 
sun, ölmeğe karar vermek, öteki bugiin- değil, başka milletler için de tarihler ya- söyleınlştir. Dumanlar on kilometre- so~.~veç harict ~yase~ ilk gayesinin ZiRAAT TALEBELERi ı . -•-
lı:ü harplerin öı'trettiğl ilim ve tekniği el- ratmıştır. Bu da onun en büyük .şerefi- lik bir sahayı kaplamıştı. bütun komşularıyle ve bılhassa en ya- . .1 N k b k 
de etmek.. dir; fakat artık ba.•knlarının tarihini de- Ayni pilot bu yangının, görülebilecek kın komşulariylc is birli!!i yapmak ol- Uşak, 16 (A.A) - Bır aydan berı eV yor fa Ü yÜ 

Biz Türkler, binlerce yıllık bir tarihin ı'!iJ, kenru tarihini ~aşatmak, kenru mil- en büyük yangınlardan birisi olduğunu duğunu söylemiştir. e kazamız köylerinde etildlerde bulun- b 
6rı;U üzerinde dövtile dövüle, tavlana il şerefiyle var olmak kararındadır. beyan etmiştir. Fabrika sahasının her --·- _ 'makta olan yilksek ziraat enstitüsü ta- ir yangın 
tavlana teşekkül etmiş bir milletiz .• Çok •Gençler! biitün ümi<li vatan ~<il yerinde infilıikler m"•ahede edilmiştir. p d" , d k' it 1 !ebeleri, işlerini bitirerek bugün Anka- N k 1 AA) B ık .., o va ısın 8 1 a gan d . 1 d evyor , G 1 . - ugün ç an 

"""" bir yangın neticesinde harp gemileri acı -''-1er görmüş, fakat düşerken kal- sizdedir .. • Hasarat her halde bu fabrikanın randı- 1 raya onm!lş er ir. 
kınınış, ölürken dirilmi~ .• Namık Ke- Fakat •her şey sizin, her .şeref sizin• manını uzun aylar için azaltmış oln- _,.,.,_ için malzeme imal eden te•isat harap 
mal. kendinden bahsederken ; ·Cihanın değildir. Her şey, her .şeref milletindir. caktır. ordusu hakkında ı' BATIRILAN YAPURLARIN olmu..«tur. Yanı.•ı.nın ebebi meçhuldür. 
bin bir belfi.sından bana perva mı kal- Gençler onun uğrunda ölmek için yaşı- -tr it 1 
ınışlır?· der .. Biz, bunu milletimiz !cin yacakur. Böyle yaşarlarsa o vakit vatan R uzvelt harı·ce - BASTARAFI l inci SAYFADA - HAKIKJ RAKAMLAR! • --·~,. ..... 
&öyliyebiliriz. Hiç bir şeyden korlona- ümitsiz ve millet şerelsiz kalmaz. AMERIKANIN LDNDRA ELÇiSi 
mak icin, ölümden korkriıamak lhımdır. Po ordusunun 12 adaya nakli hakkın- Londra, 16 (A.A) - İngiliz amlrallık . 
cölmek var, dönmek yok> bizim sözü- Kıizını Nami DURU satılan mu••hı•m- da Türk gazetelerinde neşredilen haber dairesinin haftalık tebliğine göre son VAŞiNGTON, 16 - Amerikanın 

~ndişe yaratmak için çıkarılmıştır. hafta :ıarlında batırılan vapurlar 24743 Londra büyük elçisi bay Kenedinin is-
Ne Stefaninin diplomatik muhabiri, tonilato hacminde yedi İngiliz ve 2462 tifa ettiği veya istifa etmek üzere oldu-

ALMAN BINGAZi mata el ko d ne de Stefani ajansı böyle bir haber neş- tonilato hacminde iki müttefik, 3685 to- ğu hakkındaki rivayetlerin esassız ol-Y U retmemiştir. nilato hacminde bir bitaraf gemiden lba- duğunu dün Amenka reisicümhuru bay 
ANADOLU AJAXSININ NOTU : rettir. Ruzvelt beyan etmiştir 

Tayyarelerinin 
Londraya yeni 

hücumu 

Limanına büyük 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Londra, 16 (A.A) - İngilterenin 
Anadolu Ajansı dosyalarında sert bir Almanlar 81816 tonilato hacminde va- -"'-

araştırma yapara!c bu telgrafın aslını pur batırdıklarını :dclia etmişlerse de bu Bulgar Ziraat nazll'I .. 
bulmuştur. Telgraf ıStcfani ajansı mu- rakam, hakiki rakamın üç misli bU- Roma, 16 (A.A) - Bulgar ziraat na· 
harririnin nok:tai nazarı• kayruyle Al- yüklüğündedir. Londrada deniz zayiatı- zırı dün İtalyan hariciye nazırı tarafın
man D. N. B. alansı tarafından verllmiş- nın azalm&Sl, Alman denizaltılarının teh- dan, bugün de Mu"olini tarafından ka· 
tir ve aslında 12 ada kelımesi mevcuttur. <ildi azaldığı şeklinde telllkk:i e<lilmiyor. bul e<lilmiştir. 

llı\ŞTARAFI J İNCİ SAHİFUJE -

Amerika büyük el~isi Lord Nosyen hü-

b• t kümetiyle istişare için tayyare ile LonJr aarfUZ draya hareket etmiı;tir. Payitahtta ne 
İNCİ AlDF kadar kalacaiµ henüz ma!Om değildir. 

- BA$TARAFI 1 S EDE - Vaşington İngiliz büyük elçiliğinin sa-

gın çılcanlmış, burada da binalara ve lfıhiye~ bir memuru bu seyahatin ~u
nhtıma tam isabetler olmu' ve orta bil- :mst b~ manası olmadığını ve Amenka 

y<.;;ruşlardır. Berlinde de alarm işaret! yüklükte bir gemiye tam bir bomba isa- ile İng_iltere arasında yapılan ve ynpıla-

Binaenaleyh yalan haber vermek itha-
mı Anadolu ajansına ve Türk gazetele
rine kat'iyen isnat edilemez. Bu telgraf 
ajansımız tarafından 12 teşriniewelde 
neşredilmiştir. 

verilmiştir. bet etmiştir. Tayyarelerimizln hep•i üs- ~ müzakerel7rle alfilcııdar bulunmadı-
Lo dr 16 (AA) ı il . ha l . d.. .. 1 d. B d. B k gını beyan etıniştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n a, . - ng ız va ne- enne. onmuş er ır. ar. ı~a . ve . u ta Nevyorkta ayni tayyareye binen a;. • • 

r.ıreti istihbarat •ervlsi Berlin bombar- asken kampları da 1 ~ B.ınncıteşrın ak- ğer dokuz yolcu arasında gizli bir vazi- : Küçük Dıı Haberıar : 
dımanı hakkında aşağıdaki taf<ilatı ve- tamı bombardıman edılıı:.ı§ v_e ~.ombalar fe ile yabancı memleketlere giden Uç E Y U E 
riyor : . • hedef olan mıntakaya duşmuştur. Amerikan subayı rla vardır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

75 dakıknlık hı; ~çuş yapan bombar- Eritrede Kuradaki askeri hedefler Bükreş, 16 (A.A) - Romanyadaki 
dımon tayyarelerımız. Berlınde ve ban- yeniden ıiddetli bir hücuma maruz hıra- MERAKLf ~EYLER İngiliz kolonisinden 70 kişi daha yarın 
liyolannda hedeflerini aramışl:ırdır. BU- kılnuttır. Büyük bir binaya tam isabetler ~ Köstenceden İstanbula hareket edecek-
ytik i;tifa~a u;an. ilk bombar?ı~an tay- ol mut, infilaklarda kaydedilmiştir. Oç • • • • • • • • • • • • • • • tir. 
yares:ı ke."ıf b": sıs tabakası ıç:.n~.e kal- h>ngar muvaffakıyetle bombardıman Örümcek ağından elbise * Londra, 16 (A.A) - Almanlar ta
mı~-<a da Dam"ger Ştrasede buyük ha- edilmi•tir 6 küeük ve 2 büyük bina ta B' ·kı r k d F d rafına kayan Romanyaya karşı abloka-

Makineye 
Verilirken 

lnf(iliz filosu -·--
Bir Alman gemi kafile-

sine hücum etti va gazı fabrika<ı üzerine ?<>mbalaı;nı mami;le ~ıkılm;ttır. - b. 1
; ~ .:e;e ~~e ın~ a.tr ~ansa ~ nın teşmil edilip edilmiyeceğ! hakkında 

ııünıtle ve muvaffakıyetle ısabet ettir- ır a rı a 8 mce ag arın an ço sorulan bir suale cevap veren hariciye --·--
mistir. rap, eldiven ve elbise yapılmaktaydı. milsteş:ırı •İngiltere hükümetl Roman- O 1 1 j 1 

Fabrikada büyüle yangınlar çıkmıştır. DF.NlZ HARBi TAFSiLAT! Bir çok miJletler bu sanatı ileri götür- ya ile ticari mUnao;cbatını kesmiştir• ce- Ç AŞE VE K H MAYE 
Templelıof tayyare meydanı yakımnda- Lon?ra, 16 {AA> .. - Royter Aiansı mek istemişlerse de örümceklerin azlığı vahım vermiştir. GEMiSi TAHRiP EDiLDi 
lı:i marşandiz istasyonu da bombardımn- Akdi e?ı~de t~t!nltn ';{ tı1~lyan de
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- dolayısile muvaffak olamamışlacdır. * Berlin, ;1.6 (A.A) _ D. N. B. ajan- . 

na tabi tutulmuş ve bir pilotun ifadesi- yer erın en ın ? an r.ta ıoranın Bir asır kadar ewel örümcekten lk- sının Vaşingtondan istihbarına göre Londra, 16 (A.A) - Amirallık daire-
ne göre Danziger Ştrase hava gazı fal>- n_ıüretteba~a m~lı~ ?l~~~~nu, .. ı 9 ~ 7. ıene- tisadl surette istifade etmek için bir çok Fransa büyük elçisi B. Zey bir Alman sinin tebliği : 
rika.<ı istikametinde çok büyük yangın- •ıı:de de!'ıze ındırıldıgını.'. su~a~ının 39 tecrübeler yapılmıştır. 1830 yılında Da- aıkeri heyetinin Fransız Ginesine çık-I 1tç iaşe vapurundan ve ikl him:ıye 
]ar mtisahede edilmiştir. Di~er tayyare mil. oldugunu,. ~~tın!~~ dıger ık.i deıtro- niel Rot isminde biri örlimcek ağlarım mak t"'iebbüsil hakkında İngiliz kaynak- gemisinden mürekkep bir Alman gemi 
teşekkülleri başka askeri hedeflere bir yenn 94 der kışılık murettebatlı ve mayn örecek bir makine icat etmiştir. !arından verilen hnberi tekzip etmiştir. kafilesi tahrip edilmiştir. Bunlardan bir 
ka~ ton yük<ek infiİAklı bombalar ve t~rtibatmı. haiz ~ulund~k!a.nnı, oüratleri- Bu makine 24 örümceğin ağından bir * Moskova, 16 IA.A) _ Tas ajansı- ticaret gemisi yedi bin tonill'ıtoluk diğer
pek çok kUçük yangın bombalan a~ nın 34 mıl oldugunu bil<linyor. saatte 5950 metre ipek örmeğe elverişli nın bildirdiğine göre, Sovyetler Birliği !eri ise daha küçüktür. Küçüklerden bir 
!ardır. Bu deniz harbında Ajaksın yardımına olmuştur. ve Finlandiya arasındaki kara ve deniz tanesi batmadan c\'vel lnfill'ık etmiştir .. 

Lert<?r istasyonunda vagon tecemmu- giden York kruvuörü, Alman propa- Örümceğin ipl!ğine her tarafta kıymet hudutlarının tahdidi ikmal edilmiştir ... Bundan başka yedi bin tonilatoluk di
leri Uzerine tam i•ahctler kaydeclilmiş- gand .. ının daha evvel babrıldığını iddia verilir. Fakat masarifi çok olduğundan Bu hudutlar takriben 70:> kilometre ğer bir Alman vapuruna da hllcum edil-
tir. ettiii lnailiz ııemilerinden biridir, bu sanat maalesef llerleyememi§tir, uzunlu&undadır. m!J ve il~ torpil lsııbet e1tirilmiştir. 
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Akdeniz 
,J· . harbında 

1 Hasara uğrıgan ınuHiz 
kruvazörü salimen 

üssüne döndü --·-Londra, 16 (A.A) - Aınırallık da· 
iresl teblığ ediyor : 

Akdeniz ba~kumandanının Ji->di bH
dirdiğine göre bundan evvelkı tebliğde 
bildirilen harekattan üssüne dönerken 
kruvazörlerimizden bir tanesi Livc-rpul 
kruvazörü torpil ta~ıyan düşman tayYa
relerinin bir hlieumu esnasında hn•ara 
uğrallll§lır. Bu kruvazör şimdi salimen 
limana varmış bulunmaktadır, Kayıplar 
ağır değildir .. Ve öknlerin yakın akra
baları mümkün oldu~ kadar çabuk bir 
surette haberdar edilecektir. Bu habe
rin verlhnesi ge1ninin Us.qüne vardı~· 
nın öb'enilır. ,.~;;e ka.~:-ır ft"hir Pdil;r,i~ .. 
tir. 


