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YURDUN HER YERiNDE 
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Sayılmağ~ 

Evinize 2elecek memurların vazifelerini bir an 
evvel bitirmeleri için yardım etmeniz icap eder 

""" 1111111' 11111111ti1111111111111111il1111111111111111111 

BUGÜN --
Ha ati~etimizin oarlak 

bir delilini daha 
verigoruz .. 

-..-
SEVKET BİLGİN 

Ümitsiz.lik uçurumlarına ymarlnnmış 
bir alem Jr.nrşmnda biz bugün, istikba· Sayım biirosmıda memurlar ~·alışn·ken 
le tam enınil etle bakmanuz.ı temin eden _ 
fe izli ha•rnti etimizin parlak bir delili· Hazırlıklarım~z. tamam .. Bugun sabah 

."!J d h · · y erkenden evlennız.de aayım memurla-
111 a a ''erıyonn.. b kl' k · · s k 1 

En büyük şehirlerimizden en nıiitc· nm e ıyece smız. ayım ve . on_tr? 
Vilayetin 
Tebliii "Vazi köl iimüze, dağ başındaki çoban ku- bmemurları. p~kl erkenden J.azıfelerını~ 

lilbclerine kadar, yurdun her köşesinde, aşına. gıtmış.er, .. ~y· t ırnatnamesı 
hu sahalı şafakla beraber başlılnıı nüfus mucib!ncc ''llZ!feler:ıne başlamışlardır. 1 - Umumi niiJus sayımının yapıla
layırnının vatan Umul ehemmbeti haf- h' Buk_ıı;ferle alakalı memurlkarddan ırtaka~a cağı 20 Birinciteşrin 1940 Pazar gllnü 
talardan beri matbnatımızdn, radyola· ıç ım!ıe, sayım s~nunu n ar so .. a~a sayım ve kontrol memurlanndan ve Tcs-
1'Dn12da uzun uıadıla izah cdilın'ştir. çıkmayacaktır. Sokaga çıkmak en buyuk mi tıcsikalarla sokağa çıkmalaTl'na mü
MiUet sayımın niçin lapıldığıııı, bun- ve affedilmez cezayı müstelzimdir. . saadc edilen vazifeli kimselerden ve aa
llan beklenen faydalan öğrenmi tir. Sa· Evinize gelecek sayım memuru, en yım ameliyesinin icla.re ve milTakabesine 
~m her tarafta tae,ecanb bir alaka kısa bir zamanda vazifesini başarmakla memur edilenlerden maada her kim 
ayandınnesmın .el.ehi de bodur.. mükeUeftir. Kendisine kahve veya çay olursa olsun hiç bir fe-rdin .sayımın hiüı-

Bu savecle ~btmrıı tam öhırak ~·a· ikramına knlkışırsanız, bir an evvel so- mma kadar meskenlerden ~rıya çı]c-
Janıpz..: \.?~a. çıkmak ü~e~e b~~l!yen yüz ~in1erce malan y~~tır. _ 

Kaç milJonuz? •. 1
• ının 'akıtl<"rını suıı hmal etmı~ olur· 2 - KüÇ"tık çocukların ao'lcaga çıkma-

Ne nlsbette artmak1a~ız?.. sunuı. Zarından velileri me3ttl tutulaca1clardır. 
Çok stikiil' (Oğalınnmak bedbahtlığına Sa:, ım memuruna bit kolavlık olmak 3 - Sayımın bittiği top atılmak ıtttre-

~şen kısır nıilletJer nrasında değiliz. üzere jsterseniz, aşağıdaki suallere. daha tiyle ilcin ed'lcccktir. Her hangi bir yan. 
Bundan evvelki sayımlarda bol bol art· memur gelmeden cevap hnz.ırlıyabilirsi· lışlığa tnahal kalmamak üze-re öğle saa. 
fıiımızı görmüştük .. Dk sayım on dört niz. Memur size şu sualleri soracaktır: tini ve nımazan münasebetiyle \Jtar 
llblyonluk bir netke ''ermi.şti. ikinci s.a· Ad ve soy adı, erkekmi, kadın mı, vaktini bildiren toplar sayım gii11fi atıl
Jbncla bu rakam on yedi milyona yaklaş· kaç ydşında, bir yaJından küçük olanlıı- mıyacaktıT. 
Ca. Beş sene sonra yapdmakta olan ilçiln· nn kaç aylık oldukları, bekar mı, evli mi, 4 - Sayım günii fınn ve dükkctn!ar 
di sayımın gtiftislmmizi iftiharla kabar· dul mu, boşanrnl§ mı, yeni harflerle oku- kapalı bulunacağnıdan o güne mahaua 
fan daha sevin(li rakamlara vasıl olaca· mak biliyor mu, yeni harflerle yumak ekmek ve gıda maddelerinin daha evvel 
lı muhakkaktır. Çoğalma nisbetleri ay. biliyor mu, nerede doğmuştur. Vücut tedarik edilmeri ldztmdır. 
ai şekilde mubafıua edildiği takdirde 25 sakatlığı varmı, 11na dili nedir. (Yani evi- 5 - Müstacel ve zanıri haller için 
lene sonraki Tiirkilenin otuz milyona nizde konuştuğunuz dil, hangi ecnebi belediye mıntaka merkezlerinde kô.ji ta
Jaklaşan bir nüfusu olacağını şimdiden dili konuşursunuz, hangi dindensiniz, bip ve ebeler bulundunılacak ve nöbet
tahınln etmek kabildir. meslek Ve'}'a sanatınız, çalııılan müesse· çi eczahaneler açık tutulacaktır. Bu hu-

İşte sayımı vatandaşlıır nazarında ha· senin mahiyeti. mal sahibi mi. ioçi misi- suslarda telef anla veya her semtte do14-
liki bir zafer katlar manaland~ ~·e niz.. §Ccak zabıta. memurlan vıuııa.iyle bele
bıpleri bey«anlıınchran bususıyetı... Herkes bu suırllerc kahil olduğu ka- diye mıntakalanM müracaat edilebilw. 
llö1lece miOetimizin prlak istikbalini dar çabuk "e doğru cevap verecektir. ·6 - Keyfi11et ıayın halkımızca ma-
•aıiinden J!Örmekte;\ iz. Bu sual ve cevapların hiç bir pürüzle, lUm olmak üzere ilk olunur. 

Cümhurb ~ün ilinıııdan beri, milletin 
'-ratiyelini arttırmak maksadiyle sar· 
folunan ıayreOu nıü bet neticelerini 
•enni tir. Bundan anlıynbiliriz ki bugün 
Yapılmnk1a olnn nüfus sa~ ımının asıl 
ebenınuycti ileriye doğru daha km' et

- SONU 2 inri SAYFADA - VALi: F. TUKSAl ... 

li hamleler iCalfe etmesidir. 
Saltanat deu:nde niifus adeta en az 

kıYmct \Crilcn SC}di. Vatanda ııı insan· 
c-a ~ a nmnk haklarına kıymet vermiycıı 
bir rejimin caniyane ihm8lleri yüzün
den bu güzel 'atan sayısız felaketler 
l:ormiı . feci malırum'J.ctlere katJannuş, 
lrıüthi b;r inhitat "liC inlıidamla knrıJılaş
Jtıı lır. Ciinıhuıi)ct Türki)esi, bu müz
lrıin nl.:Okası lıı!;ın aksine olarak en can
la, en u\ anık alakasına dalıua Türk mil
letinin ha~ at~ etim· \ermiştir. Hit: bir 
diva bundan daha üstun 1utulmaın·~tır. 
'l'Urkü en ~ üksek medeniyete ve en ku\'· 
letJi refah sevi"!J esine ulaştmnak azmi-

1 
• 

-;, ·• h edil ki asıl ti •1 Genç Yugoslav kra ı ve kral naibi bir menuimde .. ,_ şup e emez , mesnc er • 
ili bu ~oğalma iyuetimizde lmlmuş· ıınııııııııııımımıııımııımııııımmrm" :•ııııım 
1
llr. Zira hakiki olçüleri) le medeniyet u· - T k •. 

\'e refah nüfu~ (oinltan sebeplerin ha· ç e zıp 
~da gelir. Bugün bu mesut yol iizerin-

~~'y.,,. d• hn '°' ;;..,ı.d. b .. ı ... Sovget, JapÔn, Alman IB 
Vatanda lar bu ~ubah ederini zi3 aret ıtalgan konleransı •ııe ~l'n sn) ım memurlarına istenen nıalu-

:atı dosdoğru 'crmcktedirler. Millet bu ---

UV\ct ~oklnm:ı mı hnynt d'n"alnızın MU-SADEME HABERi VE SOV 
~h~, c a ı t«·Jakki cttigindcn ku . 'eti- • 
~l7.tn derecesini o· r nnıck hu u unda- YETLERIN ROMANYAYA 
fı .lıa i eti\) Mı~ıınıu mmnCC:.kıle· GiRMELERi Y"LA" •nı kolayla tırm. ktadır. ~ ;t l1 

1 .saH~ın l, urd. dı ınd. ki akh l<'ri ;) urd M k 19 (AA) _ Tas ajansı bıl-
(ındcki aki lerındcn daha a olmı\'a· . . ova, 
~tı Tü k ·ıı · · ı. d' dd dırıyor ~ r. r mı ctının l\Cn ı mı m C· N C . 1 D · ı He ald Daily 
~hndan n la endi ede olmıyarr.k bf'l • ' 5 ronl(.' e, aı Y. . r. ' 

1 

Rumen ı:alkı 

ınanterenın zaferini 
temer ni etmektedir -·-Be yannomeler asıldı 

:4lmanlar petrolleri 
taşıyamı yarlar 

-·--YUGOSLAVYADA TAHRiKAT 
YAPILDIGI iDDiA EDiLiYOR '-chnıl ı · ''" b · ·· k · ti ._ı.! Mml Ye Daıly Exst>re lngılız gazete c-

'n1.ı~cu uyu emnıye c uuup S kı tın R girdi 
ettiliııc en güzel delili bu nüfus a\ ı- rı O\ ye t ta~.,,,}"o oma~yn~E • Bükrcş, 19 (A.A) - Bükreşte tıp ve 
''Unda bulmak kabildir. Scrgiizc tlcrdcn - SONU 4 u~C SAHIFF. - kimya laborattıvarJannm duvanna aşa
~efrct eden, sulhu seven Türkiye nıu· - ~- ğıdaki ibareleri taşıyan kağıUar yapıştı-

! 
addes davasnıa bağlılığı bir iman ha· \'İnç duyan millet yann kendisinden is· nlmıştır. 
ne koyan memlekettir. Biziın bu ima· tenecek olan en büyük fedakirlıkJan ·Kahrolsun Bitler, yaşasın İnglltBe .. 

°'
1 
'trıız halde ve istikbalde hiç bir suret· da ayni disiplin ruhu i(inde yapmağa te- Bütün iyi Rumenler İngilterenin weri· 
e 'lal( reddiitsiiz iimade bulunacaktır. ni temenni etmektedirler.• 

t 1 a uiramıyat".Rktır. Bugün en bii· ~EV"'Er ••• ~ı- - so·~u ' DNCO ~ -~ -
• li( kuvvet tnalriirünÜ yapmaktan se· "İ' A &iV ft .R an.uu'DU 

DEVAM EDE~ INGILIZ 
HAVA TAA:RUZLARI -----··---

Bir al'iJmin yom f abri
koıına ve iki limana 

Kadar devam 
eden bir taarruz 
Hl!p oyni fey: Gelifi 
güzel atılan bomba

lar, yaralanan ve 
bomba!?! atıldı ölen insanlar ... 

DUISBURG LIMANINDA YAN· INGILTEREDE-·Ç-IKAN KOÇOK 
GINLAR ÇIKTıGI BiLDiRiLiYOR 

Londra 19 (A.A) - lngiliz ha- YANGINLAR SONDOROLDO. 
va nezareti fU tebliği neırehniıtir: HASAR AT' OLO VE YARALI 

Havanın ı~b~ alçak buıutıar SAYISI COZ 1 IOIR 
ve buz buaulünu koıayJ·•tıran bava dahilt 
.... ı .. - do'- · le d.. t-..:ı:_ Londra, 19 (A.A) - Hava ve 
,_.ıuaa. '111JUIY un ~~ UlfSUU. cm.nl-yet ncıaretlerinln bu sabahki teb-
bombardıman tayyarelermm hare - Jiği : Düşman dün gece de memleket 
\Wh 1~ç:::114tır. Bwıunla Leraber, dahilinde muhtelif taarrın.larda bulun-

lel ve Haanbmg liman1armda de- muşt.ur. Giln bat.ışından biraz sonra ~ 
• tezgi.hlan bor.• "'Chman edil- lıyan taarruzlar sabahın ilk saatlerine 
n~ Lo al" · f b-... - _ kadar de,•am etmiş ve kUçlik bir fasıla· 
mi§, yen umır.yum a ~ı~a dan son..ı gündüz tekrar '.başlatruştır. 
bombalar atıhnı§, Dortmund da bır Bu taarruilar memleketin büyilk bir 
fabrika ile Duisburg limanın- sahası üzerinde vukubulmuş ise de bil· 

- SONU 3 ONCO SAHhı'EUE - hassa Londra ve merkezi İngiltere taar-
ıw11n111111111111H1111mıııııı11111111111111111rınnıııı - SONU 4 t)Nct) SAHiFEDE -

MISIR HIREllTllDI 11

i:';ili~1·;~ .... ;;;;;~·;t;;;~ .. 
ları biı· gemi y_i 

Dernenin bir kış- batırdılar 
)asında yangın LONDRA sıciNAKLARI iÇiN 

çıkanldı Lo~d~~~~'(A~~~YO~~~~ dai-

- • - ·- ttsinin tebliii: 
BINGAZI LIMANI SQLLUMOA Dün öileden eonra Franunın aç~ 

1 
'ı sahillerine yanqmalc için dolatan hafif B R OTOMOB L GRUBU harp gemileri üç büyük silahlı balıkçı 

BOMBARD MAN EDiLDi gemisine rutlanu§lardır. Ve derhal hü· 
1 cuma geçen gemilerimiz bunlardan bir 

Kahire, 19 (A.A) - lngıliz hva danesini batırmıtlardrr. 
kuvvetlerinin dün akpmki tebliği: Dütmari sahil bataryalarının yakın ol· 

Evvelki sece tayyarelerimiz düpna- ması, diğerlerinin tak.ı"binc mani olrntl§· 
om askeri tahaffütlerine, ticaret semi- tur. Harp gemilerimizin hiç biri zarar 
lerfne ıiıuYaffalayetli hareketler yapmlf- görmemiş ve mürettebattan zayiat ver
lanlır. ~e brp yapılan taama me~tir. 
.-umcla nhbmda bopltdmMta olan LOndra, 19 (A.A) - Dahili emniyet 
.iki cemi üzerine tam isabetler kaydedil- nezareti, sığınaklarda lr.ullanilacak olan 
mittir. Oçüncü bir gemiye de isabetler karyolalar jçin 120 bin ton demİT tah
olduğu tahmin ediliyor. su etmi tir. Bu suretle daha 600.000 

Sollum yakininde bir otomobil gnlbu kP.rvola imal edilecektir. 
bombardıman edilmiştir. Topakiye de f vvelce aipariı edilen bir milyon tah· 
amca taarruz edilmiştir. ta karyolanın teslimine bugün batlena-

Gestapo beş bin Po .. 
lonyalıyı idam etmif .... 
Fransızla on yumurta
dan omlet yapıp Alman 
asfıerine yedlrJyorlar 

Londra, 19 (A.A) - Polonya hudut
lanndan Polonya ajansına gelen haber
lere göre Alman isgalinde bulunan ara
ı.l dahilinde be$ bine yakın Polonyah 
Gestap0 tarafından idam edilmiştir .. Bu 
idamlar sadece Varşova muharebeleri
nin bir mukabele bilmislini teşkil et
mektedir. 
İdam kararlan hususi mahkemelerde 

ve bazan hiç bir mahkemeye ihtiyaç gö
rülmeksizin verilmektedir. 

Londra, 19 (A.A) - Nevyork Tayınla 
gazetesi. Fransa Alınan işgal ordusunun 
bUyUk ' ;ısmiyle akın halinde gelen Al
man turisılerini beslemek mecburiye
tinde kaldığını, istilayı milteakip Fran
saya gelen Alman aske.rlerlnln on yu
murtadan yapılmış omlet ve yanın kilo 
etten yapılmış b\ifte}<ler istedıklerlni, 
Parjs lokantalannın ild kısma ayrıldığı.. 
m, tere yağının yatmz Alınanlann ye
mek yedikleri lokantalarda verildi~ 
••<ı"'TTI ' t <' , ı r. 

Bir Alman u.zun menzilli topu 

Enelki ıece Deme iizerİaıe de ltir eak ve bir ay jçinde ikinal edilecektir. =-~~.:,...=-~: ka~:::-ı~pa=~== Wr çok 
1 eıiıı~3~aiin~11~1~1111 .. ~=) 

11111 ft .......... b,.t.d........ llillfllllllllltnntllllllHllllllllllllHllllllUIMIRlllll • , .a .. ._, _. 
.OND--.-.-
•••••••••••• 

Norveçte yeni 
rejime karşı 

ayaklanmalar 
Londra 19 (A.A) - cBasler Nasy -

nal Zaytung> Stokh;ından aldığı şu 
haberı neşrediyor: . 

Norveçte y eni rejimın kararnamelerı
ne karşı muhalefet iddetl runıştır. Alı
nan şiddetli tedb.rlere ragmen bir çok 
viHiyet sehirlerınde tezahürat olmus ve 
milli m~clisteki yeni rejim taraftarları· 
nın evleri hasara uğratılmıştır. 

Berlin 19 (A.A) - D.N.B . ajansı dil· 
ne kadar takriben yüz bin Almanın Be
sarabyadan Almnnyaya g<indcrildiğinl 
ve önüınUzdeki gUnlerde daha beş l>in 
Almanın da yine Besarabyndan gelme
lerınin beklendiğini bildirm~ktedir. 

.. 



&ma7~n Müsahabekri .......... -......... --.. ----
Sayım günü a 1 

Eski sayımlar (Tahriri nüm s) 
naml yapılırdı? - Elli sene 

evvele bir bakış 
------;:z.w.li'. 

Y.AZAN: S - ettiıı f{ANT.A 

ıs-
Yerinde :rahat!.. gere Jrere soruyorum: 
!şte bir kumanda ki manJ!tllan, bölük- - NE lŞ YAP ARSINIZ M1LL1 SEF? 

leri, taburları. alaylan, fırkalan, ordu- Sohkta lkimse1er yok. Gözlerimden 
lan :şöyle dursun bütün bir milleti; ezel- akan~arı siliyorum. Bunlara sevinç ve 
denbl'ri büyü1dii~ü. a~~in-i. kahraman- iftihar göz yaşb:n derler. 
lığı, fednKar1ı~. cömet'tliğ~ . nc:'k rlik ilh.. * 
Hele o Allah vPrgisi, anadan doğmcı di- Şimdi birn da eski savımlardan bah..cı--
ı;ip1incil ği ile cihana ün salm~ Türk ed lim m " Buna o valut ctahriri nJ
rnffietin\, bir kelime De bizi bugün a'1t- iuS> den1 inli. 
pma kadar oldo~m yerlerde dur- Bu da o zamanın Osmanlı hüküme~ 
duracaktır. gıöi bir acaİp olurdu. Usulsüz nizam.sn. 

Mnti Şefin işareti, ibaşvekmn ahı ile karmakanşık. :y:alan yanlıı. 
verilen bu kumandanın menbaı milletin ilk tahriri nüfus, bundan em yedi yıl 
ba~dır--. evvel olmuş. Ben fiç yaşında imişim. 

Çünkü Cümlıuriyet· TORK ail~ bu- - Aziz. okuyueulanm. yukarıda da !öÖV

gtııı• vatan evinde kaç kişi olduğunu bll- tedim. Bugün y.q ikıs'kantmk günü de-
ınek istiyor. ğildir! -

Ne fevkalMe milstesna Vl' ne !revblS- Daha evvel nüfus işleri vegi .daire e--
~e ~z~ blı' n! FevkaUıde m c:tes:ruı nnde cörülür<lu. Kaba kMıttan e'·~ 
ve fevkaHide J?{lzel bir J?iln olmakla bc>- güzel yapılmı,ş .cetvelsiz çizgisiz, h anes;1 
raber fevkalAde meraklı ve fcvkalAde rakkamsız koca kCX'a defter1ere rn!l:tgı>le 
entoresan da b'ir g'ün... }•azılırdı. Bunlara cKütükt ae:rleJ>di. Ne 

Nüfus sayımı ~ünil. Yani TORK mil- de güu1 hMızett1mlşti Ha'Kıknten ikü
letinm nlrek k::ıdm kııç can olduğunun tükten far.klıırJ yoktu. H5Hi halk arasın
an1~c;ı 1dı~ mm buciin. da baz.an isitilen cKütükte kavdı \'ar. 

Merak edilmez mi? Heyecan ve hale- KUtiikte kaydı yok> gibi tabirler ora-
can duyulmn mı!. dan 'kalmıştır. 

lşte bu fevkalade gilnde, savım saat- lşte Osmanlı i~aratorluğunu tec:kil 
lerinJ beklemelc ilzere <>turdui!um pen- ed kavimlerin nllfusu bu kütüklere 
~renin önUnden sizlere. yine benim gi- mahalle muhtarlan, ve mahalle imam 
bı eUenizle lheı> bir ıırada otun.rp o aa- ve papas1an ifadesiyle geçerdi!. Artık 
kikal rı g- tliyen !ilz sevgili .okuyucu- tasavvur ediniz!. 
lar.una: Bunun ne kadar mkim bir .usu] oldu-

- Savmı V{hıU aydın! ~nu nlhayet anlıvabilen . Osmanlı lıü-
n~'k'te iftihnnmdan <g~sUm eski kümeti ctahrir.i ~füfUS> U dilşUnmÜ~ Vt' 

,.,.,,,,"1tn aa~llan gibi gUm1iyort. her vi1Ayet1e ltazalanndn nilfws dairele-
TORK nüfusunun sayım günü o1an ri te!l:kil etmişti. 

tmt'lln s!re kutlu olsun!. Vi1Ayl't merkezlerinde nüfu! mUdllr-
TO'RK'ün de biri bin olsun! ttrhıin llnv.anı cNüfus ınaz.ın• idi. 
Bugiin CUm'tnmyetinılzm iimUcll 7'U- Burada «Nazn-:. k 1imesin1 manPvt 

fus sayımm1 1t1htk edivoruz. !!ki 1928- , mıtdc1i manasında almahdrr. ffa-
i!e, ikincisi 1935 te idi. UçUucUsU 1işte k'ik!rt!!n 1>~1l' itli. Nüfus nımnarmın 
.tO 'fl~ 1940 bugün. rarlfeleri. nllfus :kayıt veya h~ tah-

1lkinde 1C milymı, lkinclsmae 16 ldl- rfr1fl'rine 'karşıdan ba1rnıaktan lbnreı kıı-
aur milyon idik. lırdı! 

GaTeCebtma 1d bu 11c;ilnd1Silnde 11k n ilfus tahririne gQya 8nem verll. 
'TORK: ntlfulu 50k 4aha faxİa çı'kacak- :ınlştl Bu ek mahal1e :llıtfyar lıeyetlert-
lı.r. ne havale Milmq ldlyse ae btt.e'keı 1d 

ALt.AH BtRtNt OH BiN E1StN1 başlarına eTierf mw:ıtazamca df'.fterll * mPmur1er konmuştu. 
işte .sayım memur]an J?ÖZ.ll~ ~ lste :nllfw sayımı yapılacak mnıaı 

ladılll1". l~te karsıki ikomc:uva ,gir.dilc.r. .ahnlb - o <Yakıt vııtandac:lara 'böy1e c1e-
N.ar.ıy.or1ar. lşte bitti. Çıktılar. nlrdi! - bu maha.Jle odalanna ca'lfın ır. 

Bize geliyorlar. Zaten kapı .acık. r :a~ l'f'lsinin yalmt aTie .namına kim 
- Buvurun. buyurun. Safıı geldiniz. lfelirse sade onun lfadpc:ine mUraeaat 
- Safa bulduk, efendim. Kaç kişisi- n,dıJm<>k~ iş bltm~ olurdu! 

• lütfen? O kötü uımanm :zihn•vt>tl. taac:c:uhu. 
- Efendim. bir Kör «>Su bİr A~ ~rkin fulpt ve am~m·leri iJh... GözlPr 

iki kisiyiz.. 'Uçüncümüz ~inin evinde! öni.ine Retirilc:in. Artık ne yalanl~r nf' 
Sonra !hım ~elen sual ve CPVap1ar vnnho:lm". bahmıus kE"timlE'r ... cNüfusu 

a1ıp erı1ivor. Fa1cat eoru bizim bavmım mnktume> o va1":1ttan kalmıştır. 
~a f?el!nce ibir:az duralıyorum. faal- Bunlı.ra 15e halkı ııfı1uk mPı-btırivPtln. 

hatıram uif. Yasının tamamı ta- rle b1rnkan vine tıfikümetin tA kenrl;c:iv
ma kaç o1dtılundA teredıJüt ıetti- !i. Zira nilfus sa\:lanmasa. ya~ do?nı 

l!iJıltO!~ ~ • ~ c:öylenstt ha~ cOsmanlı 8.!hrliğt• e"'° 

·u nıı 
hazırJıkları jJ8rledj 

, 

Kızılay 
-·-~[ER .. i ~ 

ı Haftası yarın 

er ~erinde b~yor 
C: tt !!~ N b• 'l._ 1t_ lltm'irdc .. :u:tlay lhlı:fte.n ')'11Tİ; 'IP.azar-yUS8a :enuı~umuz" e ıraı-U&, teai günü havlıv4!.ra1c bh' ruırta de•am 

'-.'• k _.,.......... b dı edecektir. ne oırno san sayuuıaaa a~ an . 'Kızı'lay :ııa'ft~. 'bu ce~!y~'ti: t.aa,iy~t 
ff ~· ~ ve ıgayesıru ıfuı:'trtlanıamız çın ıyı bır veın-

- BAŞTARAt-'1 \ .md A'VFJ\DA -ıTUmm ıelir, illcmız ~ptıriltt ve kapını- 1 ·ı:.. f'e~aketın. ·ötti anın hakim oldu· 
vergi veya mükellefiyetle alakası yok- za kadar .getirilir. ğu .her yerde hmr gibi yetişen bu şev• 
tur. Maksat kaç kifi olduiu!JlUZU anla- Sayım memurlan, kontrol memurlan kat yuvası, normal zamanların bizim 
maktu. ve müfettişler işlerini n ktııa ttmanda daima yardımımızla ya yacaktır. Haf-

Bittabi clün evinizin yiyecek ihtiyaçla- bitirmeve çalı caldardn. Sayımın en kı~ ta ~inde herkesin cemiyete aza lca)'<le
nnı temin ettiniz. Bugün sizin gibi herhıı a s&atlerae i'kmali temin edılmi tir. Sa· dilmesi yaln z -zumlu değil; aynı za
evlerinde bulunuyor. Sokağa cıks nız, yım bitınce top atılarak keyfiyet ilan manda zaruriair. 

verilecektir. O ıgün Ordu birlikleri 1 <;ayım ve kontrol memurlariyle d iğer va- edilecektir. Herkes ancak atılacak top Kızılay haftası münasebetiyle yann 

1 
~e. me. tcpli1eıin. i~ci ve _sporcu}ann zifelilerden mandasını bula~azsınız. esini i~idincC' ıı?k.ağa ~ıkacaktır. B~ndan mekteplerde tal ı-beye cemiyetin kurulu-
aştrrakıyle parlak lbır geçıt rcsmı ya- Bununla beraber acele bır vaziyetle sonra serbestsınız. Sınemal r, eglenc:e u ve gayesi hakkında konfe ran 1-ar veri-
mlacakttr. karşıla"abilirsiniz. Ağır bir hastanız bu- yerleri hemen -açılacak, .nakil vaaıtnla"tı lecek ve y :ni azal r knyded c'ektir. 

~ .. - • -·- - ' -·-·- -···- "" lunabilir. Veyn doktora, eczacıya müra- hemen çalışmılacaktir. Haftanın son trünü Kmlay gençlik 
caat mecburiyetinde kalabilirsiniz. Nö- Gazetemiz. sayım hadisesini her yerde teşkilatı tarafından Atntürk heykeli 
betçi d oktor ve .eczacılarla sıhhat me- muhamrleri vasıtasiy)e takip edecektir. önünde parlak bir geçit resmi yapıla-Tepecik c· a

yeti ka arı 
Suclular o n beser ene-

9 ~ 

murları her amıte emrinize amadedir. ..Evlerinde radyo bulunanlar, hemen caktır. 
Kapınızın öniınden sık sık geçecek z h1- aç ahdırlar. Zengin bir p:roğram yım 
ta meurlannı haberdar edersiniz do'klo- sonuna kadar devnm edecektir. 

··- -· 
FUAR DÖV~ZLERI IZMIRIN ~HRACATI 

s sayı 1 -·--
ye mahküm edildiler Fuar takasları idn verilen <döviilerfn 1lk teşrin cıyının ilk yansında fzmir

icstima linde müşkülatla karşılaşılması den muhtelif ecnebi memleketlere ~a GONONE WAHSUS fEVKAl· 
Bir müddet evvel Tepecikte Ubeyde- üzerine hükümetimiz, geçen senelerde pılun ihracat 1.623.431 kı1o nğırlığu~da iOE RADYO PROGRA .1 nin ı::ene1 evinde ölümle neticelenen bir loduğu gibi bir fuar ~omiserliği ihdas ve 550.966 lira kıymeUndedir. 

vak'a <0lmuş. Cemal ve Ali adında iki etmiştir. Bu '\'aZİfeyi hmir mıntaka ti- Aynca 25950 Jira kıymetinde 1972 baş -•-
sahıs. Hüseyin oğlu Ômeri bıçnkla ya- caret müdürlüj!il \'apacal.tır. Bu suret- !hayvan ihraç ed..ilmi$t.ir. 8.00 Program 8.03 Konuşma (İstatistik 
ralıyarak öldürmüşlerdi. le henüz ven1emiyen fuar dövizlerinin umum müdürü 'bay Celal Aybar tara-

Dün bu dlivaya Jiehrirnlz ağır ceza kullanılınasınıt baslanacaktır. -·-- fındnn sayımın başladığını bildiren hi-
mahkemesinde devam olunmuş ve ka- - - -- Bir beraet lıararı t.abe .. ) 8.15 Ajans haberleri &.30 Mü7.ik: 
rar tefhim edilmiştir. an•e YA T RRUZ Riyaseticümhur l:randosu CSef : İhsan 
Yapılnn muhakeme safahatına göre, M Alsancakta Mesudiye caddesinde tu- Künçer) Marşlar 9.15 Ev kadını saati : 

Cemal öteden beri tanıdığı ve seviştiği Evvelki ~ece saat 23 sıralarında Me- h;afi!eci ~n~ ihtikftr su~d~ ~eh- Yemek listesi 9.25 Müzik : Hafif ve ne-
A .şe adındaki kadını Ubcydenin evin- 'Zar1ikbasındnn araba ile geçmekte 'llan rınuz aslıye bınncl ceza hfı.kınlliğın~e şeli p~lar pl. 10.00 Çocuklara Kara
de -zannederek oraya gitmiş. fakat daha Bn. Cemile ve $evkiyenin arabasına nt- cereyan ~ olan dunışması dun r.öz.. 10.45 Müı.ik : Münür Nurettin kon
kapıdan girer girmez Ömerle karşılaş- lıyar:ak :taarruz eden FiltıU%8n adında sona emiişti.r. • seri .. 11.45 Temsil : Cülünç kibnrlar 
mıştır. Ömer. Cemal ve Aliyi eve almak bir aalııs tutulmuştur~ Bu dıri1ardan MruıJ:rne salonu Haynnln akraba ve (Molier) Devlet lwnservatuvan tiyatro 
istememiştir. Buna fena halde canı sı- biri evli di<Yeri bekardır dostlariyle hıncahınç dolmuştu. Sahit sı- mektebi talebeleri tarafından .. Rejisör : 
kılan Cemal hiddetlenerek hflmil bu- BiR 'yı'""R ıALlft 1· VAK Si fatiyle_Hayimin ailesini t~nıyan ~ir çok Kari Ebert .. 1230 Memleket saat ayan, 
lund~u bıçakla Ubeydeyi y.aralamış, H M musevı kadını ve kızları dınlenml$. bun- ve ajans haberleri 12.45 Müzik : Radyo 
araya giren Ömeri de öldürmUştür .. Bu Urlada Mehmet adında biri. Sefen1ii- lar, Hayimin dük~Anındnn alınan ya- salım orkestrası {Viyolonist Necip Aş.-
ötüm 'oe yaralama hadisesinin, her iki sar şose yolu Uzerinde tuğla ccağından n.~n kı~lann~ çeyız olarak aldıklarını kın daresinde) .. l - Jose Fıranko; Paso 
suclunun kullnndıklan silahlardan ileri araba ile tu.ğla taşıdığı sırada araba Uze- soylemışlerdır. . . . Doble 2 - Fritz Becktenvald : Viyana 
geldiği n~1$lır. rinde ku~unla yar:alanmıştır. Bu kur- ~ah~~ce Hayhnın ihtik~ yaptığı valsi .3 - Aıub~t -: Geçit marşı 4 -

Heyeti hakime, Cemal ve Alinin on şunu kimin athitı henüz anlaşılamamış- -sa~ ~oı:utem~ 'ft ıberaetine karar Ganglberger: Polka 13.15 .Müzik : Halle 
sekizer sene müddetle hapislerine karar tır" Tahkikat yapılmaktadır. verilmiştır. . türküleri ve oyun havalan 13.30 ılVIüzik 
ırer.ınis, ancak bazı nOktaian nazan :iti- ,.... Mulıakeme esnasında Bayim.b:l kansı Bilyilk Fasıl !heyeti 14Jil0 IDernsil : İzdi· 
bara alarak i>a cezayı indirerek her iki- Bi r lıallue daVGSF. ienalasarak bayılmıştır. vaç kulübü.. !Radyo temsil heyeti tara· 
sinin de <>n ~ sene ar,r hapsine, Ce- Sa1oz 'ba"kkaliyesi 'Sabipleri haklann- Bemet karan üzerine orada bulunan fından.. 14.45 Müzik : Yakın tarihtea. 
malin, Ubeydeyi .. yaralnmak suçundan daki duruşrnayn dün asliye ikinci ~ Museviler~ tezahürleri yapmışlar- sesll bralar- Orıta oyunu. düğün v 
a)'TlCa 14 gün hapsine. ve her ikisinin de mahlccmesinde devam edilmiştir. dır. .pehlivan hnvalnrmdan örnekler.. ı(Zur-
müebbeden lmme hizmetlerinden ınah- G~n :celsede mmtalaı 'ticaret müdUr- nacı Emin \le arkadaşlarının .istir.aklyle) 
rwuiyetlerina karar vermi.$tir. iüğüne tezkere 'ynzı1mışt:ı. DUn bu tez- 15.-05 Milz.ik : Radyo -caz orkestrası (İb-

- -•-- lrereye gelen cevap<>kunmuştur. Bu ce- YN"E• Bnıfin ... gcne siz- .rahim Ör.gür da~.) l.S.30 .Müzik 
KIZ JCAÇJRAHLAR vapta malikemenin sorduğu bazı sual- J lmi 'Smemasına ~~ konsenl {Bü~ _o~yu~.~ it-

~--'• •~ .. d M h ller için fiat müraknbe komisyona koşturacak tırakiyle) .. 16.15 Miiz.ik : D~ ti1ro 
Cumavasırun ·~ AÖ~ e e - bnarak bir karar ttihazından idiler.!.. Radyo kadın okuyucuları heye-

met Knra :adında bır delikanlı, ernt hk b·ıd· ., ği h 'eli. 1'1CRKCE ti tarafından. 16.30 Elde edilen . ..,,,'<Tim 
L" ;a __ B n- d" y k Jk :-, ma emeye 1 ırı.ece 'Y3ZI il t ö - ,.......-
~yuc:.u n.. ~lil k amnnı ~~mı::. . Bundan sonra mamun vekilleri rnev- 3 PALAVRACI S LAHŞ R neticelerinin ilanı .. 16.45 Müzik Mnrş-
Genç kn nzasıy e açtığını soy ~m~ kuflann tahliyesini istemi~erdir. Mah- Kraliçenin Elmasları lar pi. 17.00 Saat 20.-00 .de tekrar nesri· 
de yası bu işl~re uygun olmadığından keme kısa süren bir müzakereden son- Filminde DON AMECllE'le beraber )'ata lamak üzere kapanış.. 20.00 
hnkla~ında takibata başl~ış:-ır. nı mevkuflann tahliyesine ve muhake- SEViMLİ HAYDUr Ajans haberleri 20.J.5 .Müzik : BüyüJ! 
İzmırde Abdullah oğlu Azız admda 1 . • . kuf larak b kıl ıı- N Fasıl her.eti .2LOO Elde edilen ~un .ne-

bir genç .te Saye adında bir kızı evlen- ::ae~:~gn;;;-:n:~e ti~t m~dü~U- TYRONE PO\ .. ER-HENRY FONDA:--; ticelerinin ilanı.. 2UO Milzik ~ 2l 40 
mek vadıyle !kaçırmış ve tutulinuştur. - ·· d el k b . tiza" ..ı., .... e.. BÜTÜN REI\'KLt Temsil • Madam Butterily Devlet kon-

• _ gun en ~ ece ccva a m ren o~.....,- EN YE.1\1 FOX JURNAL • . -
- - - J mnyı bu ayın 25 inci cuma gününe ta- scr\·atuvarı pera şubcsı .tarafından_ 
A H Y A HG 1Jk etmiştir. ~ - • - • • · - • - • • Rejisör: KarJ Ebert.. Orkestra : .Riy.ase-

SEANSLAR : 12.15 - 2 - 5.30 ü· -::-.ı...ur .ı.:ı..""rmonik --,·--~ası.. c...J ! Menemenin Ali $ nahiyesinin De- --•-- D \;.U.lıuı ı~ uı'l\olo:.... ~ -
ğirmendere mevkiinde bir yangın çık- 9 A •. Cumartesi pazar sabah 9 DA.. Dr. E. P.raetoriı.ıs.. 22.30 A:ianş hnbcrle-
mıs ve ch.-ardan yetisen halk tarafından Gelen mı!llaslar CZZZXT~..rLXZZ2'27~- ri 22.50 ya.nnki program ve kapanı§. 
söndürillmüştür. Bu yangında 1000 ton· İzmir mebusu B. Mehmet Aldemlr ve 
dan fazla pınar ~lısı yandığı tesbit Tunceli mebusu B. Abdilrrahmaıı Erk-
edilm.i$tir. Yan«m faili tutubnuştur. men Ankaraclan gelmişlerdir. 

o 

.. byoıum. •wordu. Osrmmb •ııhrltğt!. Alh yıld11n ~--••••••••••32ZY•!O"IWllll~••--•••••••••-.: 
TAYYARE SİNEMA~sı ı eı: 3646 

Gliiiğiftnö-
Bnvo'! virmt "Vtla kadar Y emm illerin~. Aslr Sordular aMecnun• 8 , aLey]i'ın nın snadctlmnesin, 

Z ir:a "o11~tnae!. Sinesin ısAH• edip gösterdi ' iranesin. •. 
:zatım Sonnı fthalet. taac~, fena Metler. 
b Suna miler misiniz pcı;lar mu1n1z? 

- Efe.. ııüfmı van1ıvor ~nln f!V sa
emur- hibinin dı n°. kAC va~ndıı? 

- UlPn jltı}em~n .l'VTlll~'T'!'D adı yaşa 

* On'!a:r ıdt":lbn 'kanıya dayandnn. So-
h'kta 'ldmseler yok. Her kes evinin için
de. 
~ml:o onüne ne tatlı b'ir ihaJ·ti1 

'it>JTin nPne er,.~' Bak hele!.. 
1Ik tahtirl nUfus orüıva öv1e btJ' va-

kın da cıkıınnı~ irl n~hı ınt-:ın. 
Bu dn "~"~ brn\-111'1 idi' Fvcl: 'hln-

1nree k1ci1er kfüiilf0 ~M-. topal, smr. 
-4:1ıı;;z. it"'()laı.. . a~1. d<>ll iJh .. ~;ve kııvrl
o{"lmtstl! Bu fıı ise Ocrmıınlm.ıı. rüşvet 
verrnı>kle kolavı:-a ol11vı>rlvordu. 

F.akat f11t ~hrirl ııufu,ta ıbunlar bir 
mudhl!nce cırıa tterre yoklama edi1ince foya mPVdana 

~ nn din oturdu malulllmin 
OlmUllJlrn. Krrldi 

"1'kmıı, eınin DN~ğlam oltJn~ e6-
'rillmn • w rihn'le.i .de. Finn4 if>ı.riııden 

mı. ~ bç ? altmı!':tna ka~ar. cf'!ri~ıt ~Uiıt ~ 
O; .blb'(iklilğllne 'has neaketi, o en ıren ~i\. v 1c üzere orduya g6n. 

.len-ıslı: ~·.e f.eliltetli daklhlan:la bile .çeh- derilmt erdi! 
resinde eksik olmıyan ruhlar tutuştunr ~Y ?n"lf ~ eor ~Unüıı ,f?enci!. 

:'.!:Olıı-4G:besııi!ltn:LiLJle ;,ıeregen.Jceqy:ıılm:ı~ - BEN COUBUR1YET imtKU-
. YOM! 

Sonra <'n son suali. bu sefer göğsilmü IY 

:·········:································ .. ~ .............................. ~·········: 
§ ~ Bü~OK HtKAYE i i . - . . 
: ••••• •••• ~ ...... . . . . . ....................................... ............... :. ........ 1 

Annesinin günahı 

LEYLA ile MECNUN 
lusiki: SADETI'İN KAYNAK Yeni şiirler : VECDİ BİNGÖL 

...... roıııılı;lJ!!l .......... !119'iı%JiıOJm":;;~::ZZi7.Z~~a::!l~,.LXZZz:x:l~ 

İZMİRİ YERİNDEN OYNATACAK SAHESER :F:İLİMLERİ 
Yalnız L A L E 'iDE Görebilirsiniz.. 

J-

a-

B U G C N 
ASYADAN KOPAN FIR'l'INA 
rnratan hiivük ~mıtki~ KO'ffl.AD VAl.'D 

50N5UZfN~IK.Uf 
rOnl1$ MACEBA f1LMl. .................................................................................... 
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RJt ve ~ MUkcmmcl bir Steno - Daktilodur. Çok 
Seşahat benhn !lç1n merakb bir :tec- işimiz• ~·arıvat"a~ ~inim. 

riibe ı01ı!u. O vakte kadar, do!!dni?uıo - Peki efendim. 
bfjyMüJfüm şehirden o n lhiç eıhna- Bana dönerek ilave etti: 
m-ışbm. hmire wrmea. derlıal Evren - Sonrn sitlrile götil§ürfun. Şimdi 
mü ine gitm e kar:ar verdim. çok meşgulüm. 

Bay Gabôin belki artık beni istemi- Bayan Macideyi takip ederken cte-
yeceğhii düştin~ endişede idim. Ba~ sekkilr ederim elendim> diyuek oda
na bıral:mıs ~duğu hrtı D'PlCIYa ver- dan çildıın. 
alın. Bir &'klka sonra gelere1t i~erl ıgir- Macide bana serbest bir yeri soju"k 

~•Z•K : 0ç Dl.DiZ meml rlca e ttL bir tavırla ~öste:reıH: 
Bq Galip Evren olrumıik:ta o1du~ - Şimdilik buraya oturabiliralniz. 

bir mektup ll%erlnaen gözlerini bana Bnyan PCTiınd y.eni ar1aıdaşmıza q gö~ 
.g vmd1. ŞMırl terkebne'k laıranmı bfl- u? Senhı lç1D pe'.k &na Wr mtsal 01-~ teriniz. 
airm~e, 1ba'b ~-nda ~in b1r ~P dum. Fakat ıda1ma şu bmatte idim ki. _Nihayet ~dinlx demek. bayan 1'fağrıır bir tal"ırla uı:a'klaştı. Yanım-
belirdi O nnbiz ses'!Yle: l:ıeıı e Olursam~ ibumm pe1t o b- Stta! Sötlimü mıutmadmt?.. d k'! da oturmakta <>htn ıufak tefek bir esmer 

- Seni lıa'ksız görUyonmı, Seza! üe- dar ıe'h~ yri.ktur. Neı~ttı yalda~tıjhnı h-;~erek 'kız. Petlzad, onun ıarknsmdan dudak 
<1.i. Sent 'bmacla ttıtaca'k hir şey olmadı- - Evet, edim. !iyl bir m olaea!nn. - Evet efendim, d\yeb':Jaım. büktü: 
mı anlıyorum. Ben bCT' şeyt ııtendim Faht bunun benl nere.ye silrUk1iyeceği- Mektubu ibir tarafa litti ve çeneslnl - Pntron sizin'le ımeşgn1 o'lmak ;em-

~~:-Cum. Fa'ka~ o ae1ikan'lı De e'11enmenl n1 ~ eline dayıyanık: rinl verdiği için canı sıkıldı .galiba . . . 
ıc: •vcmlun:ı. Hıc olmazsa., sana karşı iyJ Aynlmndan ıevve1, .on,a on 1ira btra- - Buna m'k memnunum. pek mem- Pııtrondan başkasına bitap etm~ ken-
füt\T!!n'}'or mu"? ln'lm8Sl 'çin !tertibat aldım. Acmaca'k nunum... aeai. aı c:erefine uy~ bulmıyor! 

- Kim. Lütfi mi? Onu bir daha ~ b!r halde !beni öpfil. Fakat onun benim Sonra IYtllSası üttr~rl .. l:i bir (Şr.~~ Perizada derhnl 'kanım ısındı. Bu ya-
medlm ki. Başımıza eeleni görUnce ka- lcin nası1 FJpnmanık cal~ umrta- ve bastı. Bir ltapı c•1d1 ve lıusuS! kltl- kıncı .st?hirdP yalnızdım ve bir az 'kor-

···ndi. Zaten, tesadllfen onunla karşı- ntk imdi ya1nu: ,nimtlıım batmıyor- b1 o !bir '!)avan •eerı :J?irdi: 1lruyordıun. Beni himayesi alt1na aHı . 
...,, k çln btırndıın tdlyorum. dum Vl' ne yazık ki döktU~U göz yaşlan - Bayan Macide. size bavııT'! ~"'"llVl Saat altı buçukta benimle birlikte çıktı 
V.r-~" fle sordu: b"nlm fücrimde hiç bir ~.siT" yapmadı. tııkdim ıeoöoıim. Li.ltfen ona da1t•i1ohnn v~ müess~e nek m:ak olm1yan ~lr 

ı..ır lnz olacaksın, değil mi Se- Ona karsı kalbim bir kaya parı;ası gibi odasında bir yer vererek 1$ tevdi ediniz. -BJTMEDJıww 

-ı -

~IATİ ffiLER -: 3 - 5 - 7 - !"15" 
Cumartesi, Pa7.ar 1 DE ilave ~cansı_ 

IDIE2'2'2J27.:z2'227222~2J!:22:z].7..;;'!ZZZ7.T'LZZZY".LJf!Z%2.~ 

Dün akşam Fuar gamıosunda verdiği konserde c«hlrun nlkışlar toplıyan 

• 
SAFiYE 

Kemençe Aılelıo. . Piyanist Yorgo •. 
Kanuni Alamet ile birlikte 

l'«eccldir-
lkinci Ye sem konserini bu ıakşam saat 9.30 D A 

Karşiyaka 
M ELEK Sinemasında 

Fiatler hususi : 100 .• Birinci 75 KuıtU.STL'R 
DİKl{AT : Gündüz sinemada : BR OD\7AY GÜLÜ n ORDUNUN JUZI 

Filim1eri gösterilecektir .• 
Suyun biter bitmez Sinema baş'Jıyncıik, saat 7 de gelenler yalnız BRODVAY 

GÜLÜ'ııil göreceklentiT. 

'WJ ,.,.,. ... ' 29 J,l# f WZ!Z21 

ELHAMRA Sinemasında 
•• 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin F.ıı Glhel Fransız F.ilml 

•• OLUNCEYEKADAR 
Baş Rollerde! 

Corlnne LUCFAffiE - '3. P. AU:MONT 
FOX JURNAL'.da: En Son Habı:-rler 
St'.ans1ru-.: Her giln: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.'30 ea 
CUMARTESt ve PAZAR: 11.30 - ila başlar .... 



.:_. iz ~·;y;;~~·-;;;ş1;~p·d;;~;k;~·1 ;:~~~;1;ryi.;.:ta~~n d:~~~~~n·:; Bütün Geee Bunada zirai vaziyetin in:elen

......... .......................................... .................................. : :~e~u~ı;;i.:1:~ ~.ı;:,~: ~:;~ü~~dce: DEVAM EDE.'' INGILIZ ınesine yan yan bir toplanb old1il 
B •• t •• d •• u•• fusu ziyade güvenerek, insanların 1750 den 1 x .. x----------u un unyanın n beri ne nisbette çoğaldığını bulmuş ve HAVA TAA· .• RUZLARI Bursa 19 (A.A.) - Bursa köy muh- yelle durulmuş ve Vekaletten, bu hu· 

1950 yılında bütün dünya nüfusunun tarlarının iştlraklyle halkeviode bir top. sustaki tefebbüslere mflıbet eevaplaı 
---------:xex 2. 180 milyon olacağını vaktinden önce Jantı yapılmıştır. Valinin riyaseti altın· 1 d • bildirilm" · .. 

Bugün, yurdumuzun her tarafında ya- hepsinin pek yuvarlak olduklarına göre haber vererek büyük bir ihtiyatsızlık ııös - B.\ŞTARAFJ J lNCt SAHİFEDE - da ziraat baııkaııı müdürleriyle allka- a ın ıgı • ıştır. Evvelce gond•ri· 
pdacak nüfus sayımında kaç m:lyon kişi qerçelı:ten delillere dayanmaktan ziyad~ termi~tir. Bu ihtiyatsızlığı, . 193?. d_a d lar kanlınq Bundan dar müte!ıuıııslar toplantıya iştirilı: et- len lOSO ton bugday.ırı da bu kombin&
çılı:acağım121 pek tabii bir merakla bek· "2vılar haber verenlerin hayallerind•n ba~\ıyan ve daha ne kadar süreceırı hı· a yang~ ç~ br.. mişlerdir. Vilftyetin mat durumu bak- zon dahilinde köyHUere dağLtılması t&
lerlten. bütün insanlar arasında kendi- çıkmış tahminler olduğu anlaşılır. Bu linemiyen harbı hiç hatırına getirmemi, b&§ka mu~eaddıt marJ&!ldız garl~- kında etraflıca tetkikler yapılmlf ve karrür etmiştir. 
ınizin ne ni•betıe olduğumuzu anlamak tahminlerden biri bütün dünvava 1000 olfT'aoıdır. na ve demıryollanna da taarrw:«fıl- daha fazla ekim yapılmut için tedbirler Şimdiki halde merkezde bulunan (25) 
llzere. yeryüzünün .nüfusunu da bilmeyi milyon, bir başkası ancak 320 mttyon Bizim. r_ahm~tli matematikçim~ l~hak mİ§tir. Bu harekata i§tir&k eden ln- almmış!Jr. ton tohumluk buğday, seylaptan muta-
lateuiniz aanınm. Elimde pek yeni sayı- nüfus verir. ikisinin arasındaki fark eski- hoı;a. ha~ı~lerın top~ak mı~~·. ışlerınde giliz tayyarelerinin heıni ııaJimen Muhtaç köylere meccanen tohumluk zarrır olan Mustafa Kemal peşa kausı 
lar bulunsaydı. birincite~inin yirmioinde sine düne kadar kıymet verilmesi lazım- dogru ~ukum • v~rebilmeler! ıçın mat~- üsl • dö ·· leni' y in ke- buğday dağıtılması üzerinde ehemmi- kiivlül•rin? dağıtılacaktır. 
değil,e de, hiç olmazsa 1940 yılı ba- o:el.-c•iiini gö•terir. Bir ba•kaoının pÖ•- mal•k bılmelen lazım oldugunu yazmı1- if erme nmut. ır. a .~ a ,;:zzuı '14o<7""L.V'".f',.._-J;l!P!; 

.. nda dünyada kaç ki•i bulunduö-nnu ö~-. terdim h .. aplar d·h· P•tlen•e!i<l'·' Onı•n tı. Ce_nevredeki_ deri_n m>.tem.•t. 'kçile __ r § • u.ÇUJU yapan bır tayyare donme- k d 
' .- • •· d b b d b 1 ı d b b tir Bütün bir tarih boyunc.t Sar ünva'llnın en Büyük A.<Jc macerası ve ünlii 

renebilmek şüphesiz pek iyi olurdu. Fa~ •ıı-hminine P"Örc, t1•fandan dui cıknn ~e- .... ır az c f" '>·at ı 5e er 1' ız•m u- mıs • Türk s&iri •FUZULi• nin cihaD':iiİmu] ölmez e...;f'ri! ..•. 
kat bir tıeneden ziyade bit za- kiz İn!lan Davut Pevf"cmhf'rin Z"manınA vük sfıirimiz l-Iamidin. Aristo dilinden 1SVEÇ AFAKINDA 
mandan beri, Ajana haberleri bile yer- kodar altını< aened~ hir defa ;ki m;,ı; ya7d'~" Sto'<holm 19 (A.A) - İsveç hava da- LEYLA ile MEC TUN 
yüzünde yaşıyan insanların sayı~iyle- d~- nlmu"ftlır, bu he"fap 1700 At"T'C,İne kAdar }~3tie loaytf-lr,,. ,,.~~rden, fi battırynları diin İsveç toprakları üze-
ğil, havadan y,.rvüzüne dü~en tayvare- d•v""m rttirilir"e o tar:hten bütün verYii- B?r O!du C:~~rdı hır neferden... rinde t.çan üç Alman bombardıman tay- Ti "-'l<"T:: !':ÖZl,Ü Tf"llK Ml ~IKhJ 

"j__..)'/ F////Y ////-' _,,.,,7V!I' //7 /7T//r.r/7VN'V // / / // / -'////,/ı;r/;. /, 
lerin sayı•ını bitdirmekle mel":ı::tıl oldck- 'P•fnde df;rt n1ilvar nüfu, vardı, demek- cözü hahr1arına Y."'tireTek harpte ölen yare-sin!' ate~ açmı~lar ve uzakla~tır
larınd;ıı,n söy\iy~bHeceğim "ayılar maalc- tir... . hir ki~iden dünyıının bir çok inot11ı., kay- m1şlardır. Alman tayyareleri Lonsburg 
eef n,.k yeni teV1rr değildir. CenevrP. gch,.indrki Mill•tler Ct"mİ- t,edebilı""~rP.ini dii~ünürler ve 1950 yı- C>ı:'hrine yaklac.;ırken mermi isabet eden 

IZMIR sıcıu TiCARET MEMUR- lZM!R S1ClLI TICARET Mf.MUR-
LUCUNDAN: LUCUNDAN: 

Yenilerinin bilinmeme .. ine kar~tiık, veti, in!llCtnları bi·rfhj .. 1,.r;yJe barı"tırm~va 11nda dünv<>nı'l nüfusu ne kadar olaca- bu tayyarclrrrlPn birisinin Danimarka. 
Envey Cülmezoğlu ticaret ünvaniyle Edvard A1iotti. ticaret ünvaniyle fz .. 

yeryüzünde eski zamanlarda yacttyan in .. var1v<tmr.rıı1ctcta ela, bHt".t':~İ venİ'I oldu- .;,,.11 yazma!: ihti;'lltıızhğında bulunmaz- ya indiği görü!milştür. 
eanlann aayı!lı bilinmiş ol~aydı onlarr -:.1ıncf'!rı mem11rlan"t rıı~nıl•'·f"t mı"'m'e ... lardı. 
daha yeni sayılarla karşıla,hrmak. İnsan- k~t dolaoııtır1'1rPk rniirnkUn o1duğlı k"d~.,. M?ttem,.tikr.iJ,.r, be1ki. harpt~ rid ... n 
lann sayısı ne ni!llbette arttığını ÖÖTen- -erçek "RY''~r tnn1c-rnıy:\ p("k Y""'arclı 0 T"•!ınlar yiizünd~n ~t;kbalde kRvbedil,..n 
mrk icin p"k entere~an olurdu. Halbuk: '1nun cin. M:J1,..t1ey c ... mJy,..tini!'I bildi,.c1i- "üfusı• d" hf""'aba katt1kl"'r1nt iddia rder-

':','7""//T/Y/'////'/T/Y//7.Y/'Y77ı"!IPAY 

Lct:-eli Kadın ' 
Berr-kten nüfus •ayımı i~i e•ki bir mıul '\ ••vılara doğruva en yakın diye bak- ••r. Fabt horpıe kullanılmak üzore !IUSTlUN BAŞ 1\TITGAN'\'İYESİ 

lzmirde Osmaniye caddesinde 37 nu· mirde Atatürk cadd .. inde 150 No. da 
maralı meğazn.da yerli dokuma ve mani- vapur ve beynelmilel nakliyat acentalığı 
fAtura ticaretiyle iştigal eden Enver Gül- ve aigorta i~leriyle ittigal eden Edvardo 
rııczoğlunun işbu ticaret Ünvan1 ticaret Aliottinin işbu ticaret ünvanı tkaret ka
kanonu hükümlerine göre 11icilin 2848 nunu hükümlerine göre !İcilin 2R5 I nu-o 
numaraınna kayt ve tescil edildiği ilin mara.aına. kayt ve tescil edildi~i ild.n oll.Joo 

değildir. E.ki zaman adamları insanlaT• mele miimkün oluT. 'cod edilen vasıtaların kudretini ihtimali LEYLA MURAT olunur. 4488 (2169) nur. 4489 (2170) 

birer hrer saymayı düşünmezler. yalnı? Bu ct"'mİvetiT'l 1932 d~ çıkan i"taf""t:k h~·abın önceden bildirmesine imkin PFK YAKT~'TIA SEHRİ:\tİZDE 
tıq<~L.Z//T/.L//, ';€'77/77T./.JilJll../../7Z.:r/7J:/7JV////"fih<"'f<'7"» 

tahmin ederlerdi. Gerçekten sayım an· 1111!1ğına röre iiç aınrdan beri biitün dliro- voktur. Vaktiyle bir ok ancak bir kişiyi ~czr-A 'Z'/'//...///./J///~~'p(/..Aı&.Arq/'.I 
cak vergi verebilecek yahut actkere alı· ·ranın nüfw:unu §Öylece tahmin etmek öldüreb:lirk~n şimrli gökyüzünden atı- ---·--7,;~ı;;>;;;:;;;".;?;,;!liP;jjiiiiii8;ii;_;;j 
nabilecek İnsanların ne kadar olabilecf'- l~zımdır: lan bir bombanın kaç kil-1inin hayatını "J"'..f;/.r"h7?::ZJ???77>a>J _..,, 

Ol mertebe dus;indü ki •LEYLA• sma •lllECXUN• 
•MEVL1'.• diyecek J'trde •LEYLA• der ... _ 

ğini anlamak İçin yapılırdı. o vakitlerdr 1650 vılınd• 465 m'lyon, 1700 d· •Öl'rtiirdil~ün;; kim bilir} Ya, önüne g<'- Şerlok Holmes 
de kendilerini yozdırmalı:tan kacanlar 552. 1750 d• 660. 11100 de 1163, 11150 '•n alanda bütün havatı yok edecek 
tüphesiz çolı: olurdu. de ı.oo; milyon, JC)l)I) de 1.551 milvM öWm re) onu da bir giin ic~d ediliTsel.. KRALIN HAZİNELERİYLE · 

J.e,·1~11111 qırkılannı 
JllUZEITEN SE."IAB 

ile 
Vakı8. elimizde bulunan sa}'llar on 19~2 ,.,1,rda da 1 958 milyon, yani bir Jcttikhald•n h?ber vermiye k,.Jkı~mak 

yedinci asnn ortasından başlara~ d;ı. milyrT. dokuz yiiz ~Hi sekiz mi1yon in- r1 ... ;.,,3 ihtiv~t~ıziıktır. G. A. 

" .............. ~ .• ., .............. .... 
Kendinizde veya ~o~ukları-

nızda 2ördL.~üniiz ı 
Halsizlik, Kans121ık. Hazımsızlık. Kqrın ai!"rıları. Karın şisır.deri. Burun . 
makad kasrnması. C,hurluk. Has dHnrncsi. Salya akınas:ı, Sar'aya brnıer 
•inir haUerL Gece korkulan. Görm·•de, işitmede bcıııkluk. ı:ibi gayri ' 

labii haUer; 
Bunlar vev\o icil"n ııevl.,rın t""'" ve saf olmamasından dulavı barsak· 

larda yetişip Ureven ve kanlarımızı emen solucanların te!'iridir. Bunlarrlan 
kurtulmak içia Eczaneden bir kutu Santa alınız .• Ve içiudeki tarife mucibin· 
ce kullanı.ruz.. üerhal kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR, 

• '5 a !!_ t ci, ~~::a~ • 
' - J rCllUdYE DEMİR VE CELİIC FABRIKALARI 

MVESSESESt MUİJVRLVOVHDEH 
MEMUR AL!NACAKTm 

Milesaesemiz memur münhalatında 3659 numaralı b; "m k~nunu a1'>-~mı 
dahilinde istihdam edilmek Uzere müsabaka ile memur alııuıc4ktır. t ,teklle
rin: 

1 - Asgari Lise mezunu olmaları, 
2 - A•kerliklerini ifa etmi• bulunmaları, 
3 - Hilsnühtıl sahihi olmaları, 
4 - Ve yaslarının 35 ten farla olmamast, 
Şarttır. (tnııilizce bilenlPr 'le evvelce sınai milessesat Vt)il D.m •!arda çalış

mı< bulunanlar tercih edile<'ektir.) 
Verilecek Ocl't!t har<'m kanunu ahkSmı dahilinde bir derece sınai işletme 

zammı ile 85 \IA 140 liradır. 
İmtihan 14 tk!ncl Te~rin 940 Perş<'Tilbe !?iinü saat 15 te Ankarada Silmerh•nk 

Umumi mildürlü~, ile lstanhulda Silınerbank İstanbul subesi miidürlli!ıil ve 
!zmlrde Silmerbank Yeril mallar pazarı ve Karabiikte Demir ve Celik fabril<a
ları müessesesi müdilrlüğünde yapılacar.ıwhn i•lek"l•rin en son 12 tklncl Teş
rin 940 !(ününe kadar asa~d• yazılı vesaikle zikri geçen idarelere müracaat 
l'tmeleri ilAn olunur. -

1 - Tahsil ~ikası asıl veya sureti, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sııreti. 
3 - Askeri ik vesikası sureti. 
4 - Sıhhat raı>0ru 
5 - Polis h"<niihıil ki\ğıdı, 
6 - 3 boy 1 vesika foıoıırafı , 
7 ...:... H!nnet v?~iknsı ;.~11 veya ta!:d tJ, !liU1'E'tt, 

8 - HalPn 3656 ve 36~q nı.rmaralı kanuna t;lbi idare veya mli sse! ... H"' c3J1~ ... 
m•kt.• olanlar almakta oldukları ücretleri ~nsterir birer vesih ilo kendil•rine 
ait br •nı "•ih•k c•ılvellerinin birer msaddak sureti 20-22-24 (2163) 

Er: lalı ve Eytam Ban"ıasından : 
C. D. No. su Nevi Kıymeti Depozi~ 
Esas No. Yeri Eski Yeni Taj 

P E Ş İ N 
C. 54 Ahmet alta malı. İkinci kordon 10/1 10/l - Arsa 5.390.

Dudu bokak 269.50 M2. 
Ada 211 parsel 18 

C.54'1 Ahmet ~~a mah. İkinci Kordon 
Dudu soklk 4.- M2. 
Ada 211 p;;ı·,.,l 19 

D. 19 Kültür mah 1375 inci sokak 
464.25 M2. Ada 1185 J>arsel it 

D. 20 Kültür mah. 1375 inci ııolrak 
447.50 M2. Ada 1185 parsel 9 

D. 21 Kültür mah. 1375 inci sokak 
426.50 M2. Ada 118~ parsel 10 

D. 22 Kültür mah. 1378 inci sokak 
700.50 M2. Ada 1186 parsel 8 

D. 23 Kültür mah. 1378 inci sokak 
686 M2. Ada 1186 parsel 9 

D. 24 Kültür malı. 1378 inci :;okak 
538.25 M2. Ada 1186 parsel 10 

TAKSİT VE PAZARLIKLA 

• 

• 

• 

• 

C.317 İkinci Sulbınive Vasıf ef. Sokak 515 5 7/10 Ev 
7 
2 

80.-

2.785.50 

2.685.-

2.559.-

4 553.25 

4.459.-

3.499.-

500.-

T. L. 
1.07S.-

16.-

557.-

537-

512.-

911.-

892.-

700.-

100.-

C.180 Mesudiye malı. İkinci Kordon 368 11811 172/l Ev 3 500.- 700.-
C225 Tepecik mah. Sürmeli sokak 14 14 10 Ev 1.800.- 360.-

İz.ahatı. yukarıda vazıh ı:ayri menkullerin peşin. taksit ve pazarlıkla satışları 
•Taksitli olanlar vil><le 8 i faize tabidir.• 5.'11/940 tarihine milsadif salı günü 
saat cl0.30• da ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

1 - İstekli olanl:ırın hizalarında yazılı depozito akı;elerini vemcmlze yatıra· 
rak arttn-mava girmeleri .. 

2 - Mü7.ayede sırasında verilen be<lel mukadder k:ıvmeli ııectrn. takdırde ta
liplerin denozitolarmı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve miihür kullAnnn-
ların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri illin olunur. 4491 (2166) 

İZMİR VAKIFLAR M VD'1RLVOVNDEN : 
Yol bedestanında kAin mazbut Köprülü Fazıl Ahmet paşa vakfından 30 nu

maralı dükkanın icarı senevisl 170 lira uzerinden pey altına alınarak müza
yedeye konulmuştur. thalesl 21-10-940 Pazartesi günil saat ""~•dır Ji'o•l,.ına 
talip olanların vakıflar idaresine müra :aatlan. 4313 (2099) 

IZM·~ ~·cıu TJCARET MEMUR
LU":UNDAN: 

T ese il edihıiı olan (Doy<ıe Oryent 
"'tnk Drcsdnrr şubesi lı.mir) e ait 
17/10/940 tarihli t.,dikli sirküler tica· 
·et kanunu hükümlerine göre sicilin 
~849 numarasına kayt ve tescil edildiği 
il3n olunur.' 

1 - Sirküler. 
Doy~e O-veni Bank Dreodner Bank 

ıube•i. IZMIR 
J NCI DERECE IMZALARı 
J. Posth müdür imz•sL 
A. Hacndcl müdür imzası. 
Dr. S. Roğğenbuck müdür imzuı. 
~1. Körber 2. müdür imzası. 
Osman Berğman. 1 derece im1.a. 

sahibi imzası. 
2 - NCI DERECE iMZALAR: 
J. Gabai Fonde Dö Puvuar imzaoı. 
E. Ja..-~le Fonde Dö Puvuar imzaoı. 
V. Miclesco Fonde Dö Puvuar İmzaıL 

lstanbul: 1 MAYIS 940 
latanbul ve lzmir de kain Tü .. kiye şu

belerimize ait 1 Haziran 19 38 tarihli 
imza sirkülerimize birinci ZEYL. 

1/Haziran/1938 tarihli sirküleri! Lin 
yedini:z:de bulunan niishasında aşagıdaki 
tadilatı yapmanızı dllcri.ı:: 

1 - lstanbul şubelerimizden: 
Müdür muavini Bay V. Hayımın 
Birinci d-rece imza sahihi ... W. Fre-

'herr Von Der Borchun. 
Birinci derece imza sahibi - M. Nah

miaoııın. 
Birinci derece imza sahibi M.Stöberin. 
Birinci derece imza sahibi - E. Volk-

merin. 
lzmir şubemizden: 
F onde Dö Puvuar. Bay E. Jagglenin. 
imza salahiyetleri kaldırılmıştır. Bu 

itibarla mezkUr imza airkülerimizde 
4, 7, 1 O, 12. ve 45. numaralardaki im
zaların çizilm~,İ 18.z:ımdır. 

2 - Bay F. Hofmanna htanbul tu· 
l,elerimiz namına ikinci derecede imza 
~tm•1c. sıı.13hiycti verilmi,tir. 

Mumaileyhin İli•ik zamklı banddaki 
tatbik imzasının sirkülerimize 24 numa
ra altında yepı<ıtırılmasını rica ederiz. 

3 - 1-.tanbul şubelerimiz namına b;
~inci derecede vaz'ı imzaya mezun B 
~H Sadi At,.mftn ikinci müdürlüğe tRyİn 
~dilmi~tir. Mum!!ıilt"'yhin sirkiilerimizd,. 
'> numaradaki tatbik imza~ı değişmemi.,
tir. 

4 - fstanbul şubelerimiz müdür mua
vini B. Salah,.ttin Arduman fzmir şube
miz namına dahi imza eder İzmir sube
miz mildlirü B. Dr. S. Roggenbuck da 
fstanbul "1belerimiz: namına imza etmek 
•alôhiyetini haizdir. Bu tadilatın dahi B. 
Arduman icin 40 ve B. Dr. S. Rog..-en· 
buclı: için 1 '4 numaralar tahtında oirkü
lerimize kayt edilme.ini dileriz. 

Bu zeyli aldığınızı a,,.ğıdaki matbu 
varaka ile bildirmenizi diler ve sayğıla. 
rımızı sunanz. 

DOYÇE ORYENT BANK 
Dresdner Bank şubesi lstanbul 

Umumi No: 5494 Hususi No: 6/20 
l~bu aiTkülenn 9, l O ve 1 1 nci ıahi

'•lerinde 37, 311. 39 ve 4'4 ve 46 numa-

·· · · ·· ···········································~·····••1~·,., •••...•..••.•.....•••.. • • • • 
i Devlet Demir Y oliarından i • • 
·· · ································ ·· ······················~·····~···················· 
D. Demiryolları 8 inci işletme komİ$yonundan: 
İdaremiz ilatiyacı için şartnamesine tevfikan 320 ton odun 28-10.940 Pazar

tesi gilnil saat 11 de açık eksiltme usulile Alsancakta komisyonumuzca satın 
1lınacaktır. 

Muhammen bedeli ( 4000) lira olup lstelcli/.rin (300) liralık muvakkat temi· 
nat ınakbuzlarile muayyen vakitte komisyona mUracaatlan llzımdır. Şartna· 
mesl İşletme kaleminde görülebilir. 4465 (2171) 

Jzmff' GUmf'ülılerl Ba, Müdürlüğünden : 
lzmirde Karantinada tramvay caddesi 628/2 .. 3 saY1h evlerde oturan fnebo .. 

!ulu Mehmet o~lu Karagülle Ahmet Ziya ile ortağı Faik oğlu Hasbi Çamyamaç 
v~ 1stanbulda Unkapanı Zeyrek caddesi 1 31 sayılı evde oturan Mustafa oğlu 
~1e-hmet Faik Çamyamaçın müctereken mutasarrıfı bulunduklan Akdeniz ma
h•llesi ikinci Kordonda kô.in c2000. lira tapu kıvmetli ve 628 metre murabbaı 
üzerinde inı,a edilen cesim kArgir ve Abdi Fuat Akf"v tütün •irk"tinin tahtı isti .. 
carında bulunan 72/3 sayılı depo ve m~za gümrüi<e olan 3640 Üra bon;lan 
:<"in vilavrt tah,ili rmval komisyonunun6 I sayılı 18-7~940 giinlü v~ lzmir villyet 
'da re hev•tİnin 2291 sayılı 8/ 1O1940 günlü karariyle 21 gün müddetle mül
'"iveti 12/10/940 gününden itibaren müzayedf"ye çıkanlmı,br. 

MaO'azanın mülkiveti derhal ıaıılacağından taliplerin 5 / 1 1 /940 salı günü 
•aat 15 de vilayet idare heyetine yüzde 7,5 p•y akca•lyle birlikte lüzum müra 
oaatları ilôn olunur. 13, 20, 26, 2 43'45 (2114) 

Viliyet Daimi Encümeninden: 
lzmir. Çeşme yolunun 51 +ooo inci krıometııesindeki SX7.50 açılı:lığmda 

bulunan ah,ap köprü ile 23+300 üacü kilometrede bulunan ilci menfez ta
miratının 2336 lira 5 kuruş keşif bedeli üzerinden 11/10/9'40 tan"binden iti
baren 15 ııün müddetle· açık ekarıtmeye konulduiundan İ•teklilerio 2490 
ı a y J J ı yasa hükümlerine göre hazarlıvacaklan terninatlariyle birlikte 
28 il 0/940 Pazarte•İ günü saat 1 1 de vi!iyet daim! encüm•nine hat vurma 
larL 11, 20 4321 (2096) 

Vil vet D imi Encüm~ninden: 
Cezair hanı altında 855 inci sokakta 22 aayJı hanın tamiri 803 lira '2 kurut 

keşif bedeli üzerinden 15 gün müddetle açık ek•iltmeye konulduğundan is
teklilerin, nafıa müdürlüğündeki ke,if ve ~rlnamesini ince\eyerek 2490 sa
yılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle birlikte 28/Birinc:i 
teşrin/940 Pazartesi günü saat 11 de viliyet daimi encümenine.bat Yurm~ 
lan. 1 ı. 20 4322 (2095) 

SlHHAl VEKAJ.ETIMN RF «;Mt RUHSA11NI HAJZ 
KASE 

Şiddetti BAŞ, DIŞ ağrı· 
tarını, ROMATlZMAsan· 
cılarını stıııtR, rahatsız· 
lıklal'lnı derhal gedrir 
GRİP, MEZLE ve SOCUK 
algınlığına k~ mtles· 
sirlüçtır. 

lcabmcbı ıründe 1 - 3 ı....., 
af,nır. H er EczanedıP bu1unur. 

... aları ile i.qret edilen yerlerde mevz.u 
'llatbu imzaların phıa ve hüvivet1eri 
marı1 'um ve sirkülere merbut Haziran 
19311 tarihli mektupta zikri geçen •ala
hiyel1er dairesinde (Doyçe Oryent bank 
Dresdner bank §ubeoi lzmir ) namı· 
na müştereken i m z a y a izinli 
mezkO.r banka lzmir şubesi direk
törü Dr. S. Roggenhuclı: ve direktöT 
muavini M. Körber ve birinci derecede· 
imzaya mezun Osman rlerP-man ve ikinci 
d•recede J. Gabai ve\'. Micleoconun ol
duğunu ve daire dosyaaanda aa.klı nüsh.a~ 
da bulunan et yazw imnlarına mutabık 
nlduğu ta•d;k kılındı. Bin dokuz ).;;ı. 
kırk ıene"1 T~rinievvel ııyı'\ln on )·ed'"- ·-··•o ı>r• .. ,...,,"'""' nrl\I. IZMIR SICIU TiCARET MEMUR 
ci P-rşembe ııünü 17110/940 S. N. M. K · t. 1751 1775 1782 °oavtlı LUCUNDAN: 

• • 1 •-- Abdurrahim T" tk ı· t -H"-rç p1'1lan aslına yapı,tırılm~br. sokaklarda arli d&-ı•me va'Dtaı ma!'D. 'l'Cn ure en tcatt unve 
lzmir ü~üncü noteri Süreyya Olca)' i~leri mü...t•trlüö-\i"dı--ki keşif 'VC ı~rtna- niyle lzınird.e {)qmaniye cadde<Wde Ka· 
re~ml mühür ı:ııamına imza okuna- meaıi VCf"hile "'"''k ,..t.,.iltmf"ye k.O""I •lnnı:ır- T& O.man oğlu bamnda 26/30 numara.· 
madı. 4486 ( 216 7) 1 tıı<. Ke.rf b.,A,li 7R58 lira n:ıunlı:lı:at le• da toptan ve perakende yerli iplik , .• 

7//"""'~JV?Jl)OZ; ;;pş7r~ minetı 214 1:.,.. 40 kuruftur. T.alip1 ... nn kaput bezi ticaretiyle: i$tigal eden Ab-

Fl•ravunun KIZl'C'-! teminatı c. M. R·"h·ma yatıraralı: ıı... durrahim Türetkenin ;.b .. ticaret iinva-
- c. le tarihi olan 6111 /940 Caroamha günü ru ricar.et kanunu hükümlerine öre •idin 

t>f70ı> f:ÖRF.CEKSi'• -· oaat 16 <la -~·"-·ne mür"°"' n. 2850 numar- hvt ve ıe.,.:ı edildil; 
- w " · • 7 · 'et" .. 4 ca• ' 2-0, 25, 30, 5 (2164) ilb olunur. 4487 (2168) 

&aECNUN 
)l~rnunun sarkıbımu 

JIIÜNiR NURETl'İN 

Altın ruva 

lzmirin bu meshur kolonyasını HI. 
lal eczahanesinden alacaksınız. Çün. 
kü yala.o: eczacı Kemal K. Alaq 
yapar 

Türki•"1in bütün -r;evkini ken-4;. 
~inde topl1'.n-ııs bir eabeserdir. T ... kli
di yoktur. Cünkü yapılamamakta. 
dır. 

HiLAL ECZAHANESI 

Ht1MDALn 
---·~ tJMUMf llENIZ Al'ENTın,t<:t L'ft> 

HE.l .Lınl.1 1 LfsES L1U 
tzM1R - NEVYORK ARASJNDA 

Haftalık muntazam hareket 
KATİNÇO a"C't PATERA vaııuru 

15/16 birinci teerin arasında hmirdea 
~oğru Nevyoı·ka hareket edecektir. 

ANG YRA vapuru ayın nihayetinde 
fzmirden doğru Nevyorka hareket ed• 
~ektir. 
ATHİNAİ vapuru ikinci tesrin ıptida

·11da !.mirden doAru Nevyurka haze. 
cel edecektir. 

NOT : !:!ütün vapurlarımızın anıbaı 
ıd elektrik ventiliitör tesisab ile mU
cehhezdir. Gerek vı.purların muva.<aUll 
.. arihlerL 2erek vapur isinı.leri ve nav· 
funlan hakk.ııııia ııcentaruız tı.arD dula· 
vısivle Aic bu .:aalı.lıüt altına ltimıe:t. 

Daha faz.la taWlil almak için Bırıııd 
Kordonda 152 uumarada • Ul'f lJA.l.o 
11muml deniz aceııtdıjtl Ltd: milrac:aat 
edilmesi rica olumu- 11!:t..EFO!'i • 407Z .. ........................................... . 

OLJVIER V~ 
SVREkA.$1 LTD • 

VAPUR ACENTASI 
ATA TURK l.' Al ııı l!SJ Reeo; tıınası 

l'ELEJ>ON: ı443 
Londra ve Lıverpul balları lçlıı 

piyası.ııııı lbtivacına "ö"' vapurla 
rımı7 ~ f~r VBP&<.'kklardır 

....................... ~········ · · · ·· · ····· 

Karşıyaka 
Bıçki - Dikış ve Şap
ka • Cicek Yurdu . . 
Biçki - dikiş ve şapka - çiçek yur

du müessis ve müdürü: Makb"' 
Kebare talebeye modanın bu··· .n· 
celiklıı-rini .rnetodla ve r ..c ucrul
lerle beş ayda ö~··- M"7tın olAn 
bayanl-=-ra rna~,..:t müdt1rlH1!ii"~"'" 
musaddak - ı-nala-r verilir. Y "ni 
devre iç :n devam eden kayıt mua
-,,nl•si yakında l<apanacalc d"rs!Pre 
haglanacak!Jt". Yalnıı bu devre ic'n 
ders tieretinde yüzde elli :tftızilat 
rarnldı. 

Adret< K&rflyalı:>ı Ray~g;lııı sok.k 
'T"'I .. ~9 
~-(Cf"C ... , 

' 



Yabancı gözü ile bu 
günkü harp 

In~iltere -·Al
manya bir ölüm 

düellosuna 
girişmişlerdir -·--- -

İngilizler iter lıavga 
basında daima hazır 
değildirler amma.. 
Fransız - Alman düellosunda ağır ya

ralı muharip1erden biri kendini mağlup 
ilan etti, iki tarafın muvafakati ile mü
cadeleye nihayet verildi. Muhariplerden 
biri yaralarını di.işünürken ötekisi yeni 
bir savaşa hazırlanmağa koyuldu. 

Büyük Britanya imparatorluğu iJe Al
manya arasındaki kavga gittik~e bir fa
cia mahiyeti almağa başladı. Paris bo
tıaltılmış, Londra ve Berlin oldukları gi: 
bi kalmıştı. Ve Hitler, Fransayı yenı 
kıtn rejimi içine almak, fakat 1ngiltere
yi mahvetmek kararını verdi Peten 
Fransayı daha korkunç fel~ketlerden 
korumak için bir mütarekeyi göze aldığı 
zaman Çörçil, ne bahasına olursa olsun, 
sonuna kadar mukavemet kararını ·ver
di. Vişi hükümeti, Almanyanın Fransa
yı muayyen bir askeri, siyasi ve ~tı~a
d1 hudut içinde c;cnberlcmekle ıktifa 
edeceğini biliyor, buna mukabil İngilte
re İnctüiz - Alman düellosunun birinin 
öltimti ile nihayetlenecek bir şiddet ve 
tertiple o1acağını kuvvetle anlıyordu .. 
Bu düello, iki imparatorluktan birinin 
yıkılmasiyle ancak sona ermek mukad
derdi. 
Polonyanın, Norveç, Hollanda, Belçi

ka, nihayet Fransroıın süratle yıkılışla
n önünde hayretten hayrete düşen dün
ya, İngilterenin de pek yakında ezilect.'
ği, ağustos ortalarına dohrru Londranın 
Almanların eline geçeceği hükmünü, 
çok erken olarak, verdi .. 

Sonradan muhtelif mütehassıs şahsi
yetler, Alman ordusunun ~eceği ye
m i~te uğrıyacağı güçlükleri izah ctmi!l
Jcrdir : 

Britanya adalarının denizlerle çevril
miş olmasından doğan teknik güçlükler 
çok iyi anlatıldı. Bir ihraç hareketinin 
kara harbi gibi yapılmadığı, bu tehlikeli 
teşebbüse girişmeden önce bilhassa de
nizlere haklın bir devlet karşısında, 
uzun zaman hazırlanmak ve hava haki
miyetini münakaşa götürmez bir şekil
de - yani kat'i olarak - elde etmek lazım 
geldiği açıkça söylendi, ispat edildi. 

* l le bir kaç haftadan beri şahit oldu-
ğumuz büyük hava harbi bu zaruretten 
doğmaktadır. İki tarafın, gündelik ka
yıpları fevkalade bUyUktür. Cephe ge
rilerinde, iki rakip, bütün kuvvetlerini 
ortaya koyarak durmak bilmiyen bir 
gayretle yeni tayyc.reler yapmakta. ve 
kısa zamanda, süratle, tayyareci yetiş
tirmeğe çalışmaktadır. 

İngilterenin, hasmına nazaran, Lond
ra muharebelerinde şı. üstünlüğü var ki 
tayyare sayısından fazla tayyareci kay
betmemekte, tayyareciler paraşütlerle 
kendi topraklarına inebilmektedirler. 

Fakat buna mukabil Almanların Lon
drayı bombardıman için Fransa, Belçi
ka, Hollanda sahillerinden kalkıp kısa 
uçuşlar yapmak üstünlüğüne karşı İn
gilizler uzun uçuşlar yaparak, tehlikeli 
nuntakalar aşarak Berline varmak gibi 
fena bir vaziy.ette bu]unuyorlar. 

• 
Londra veya Berlinde bombardıman

lar yüzünden ölenlerl.n sayısını bu şe
hitlerin nüfuslariyle karşılaştırırsanız 
bu baş şehirlerin halkını yok edebilmek 
için asırlara ihtiyaç olduğunu görmekte 
gecikmiyeceksiniz .. Gerçi bu şehirlerde, 
mesela kanalizasvonların bozulmasın
dan bula.şık ha.stalıklar çıkması gibi teh
likeli bir vaziyete SEbep olmak mümkün
se <le, yine neticede, bomba harbinin 
bir sinir harbi olduğunu söylemekte hiç 
bir zaman yanlış bir taraf yoktur. 

Burada işe psikoloji meselesinin gır
dliUni görüyoruz. İngiliz soğukkanlılığı 
ve inadı, melodlu Alman mesaisi ile 
karşıla mrnktadır. Taraflardan hiç birin
de halk, ne zaferden sarhoştur, ne mağ-
1Qbiyet korklisunun bozgun]uğuna uğ
-:amıştır. İngilizler Alman darbelerine 
tahammül etmesini bilmektedirler. 

İngilizlere has soğukkanlılık bunlara, 
büyük ve umumi karışıklıkların başın
da dalına zarar vermiştir. Bunlar daima, 
kavgaya hazır değillerdir, çünkü rahat
sız olmadan, kımıldamadan bütün işle
rin istedikleri gibi neticeleneceğine ka
nidirler. Fakat kavga uzadığı zaman 
bu zaif tarafın bir kuvvet olarak şekil
lendiğini hiç bir vakit unutmamalıdır : 
Muvaffak oluncaya kadar şahsen bi.itiin 
vnziyetlerinde sonuna kadar ıstırap çek
meyi bilirler. Alınanlar ·<la az inatçı de
ğillerdir. Ve işte bundan dolayıdır ki bu 
iki imparatorluk arasında devam eden 
ölüm düello u muazzam bir facia halıni 
almıştır. 

J. M. 

zvelt 
üç·· i memRe1itetlerin 

istiklal eri iade 
e1Bilecek, diyo .. 

Vasington, 19 (A.A) - Ruzvelt, Slo
'\ak Amerikalılardan mütesekkil bir he
yeti kabul etmiştir. Reisieümhur bu he
yete yutulan bUtUn bu küçük memleket 
lerin istikl5llcri iade edilecektir, demiş
tir. 

YENi A.SIR 20 ILKTESlllN PAZAR .... 
ıngiliz ana vatanını mü- ıtaıuan Resmi Tebliği 

dal aa eden adam 
Sir Alan Bruke 

kimdir, nasıl 
yetişti ve ne
ler yaptı? 

-·--Majino hattına güvenil· 
memesini söylemişti, 
faJıat.-
tngiliz ana vatanının müdafaasını 

deruhte ebniş bulunan Sir Alan Bruke 
çok hareketli, seri konuşur ve aynı sü
ratle i~ görür bir kumandandır. 'Ost du
dağındaki Menjon bıyığı, gülüşlerinde 
ve hareketlerindeki yüksek heyecaniyle 
tip itibariyle bir İngiliz zabitinden ziya
de bir Fransız zabitine benz.iyen Bruke
nin ana vatan müdafaasının başına ı;tetl
rilisi alakadarları bile hayrete düşür
müitür. Tayininden haftalar geçtikten 
sonra ancak şimdi tercümei hali ilan 
edilmektedir. 

Alan Bruke uzun zaman Uzak Şarkta 
hizmet görmtMür. Hong Kong ve Şang
haydaki İngiliz. kıtalarının kumandan
lığında bulunmuştur. Bu memuriyeti es
nasında ecnebi askerleriyle sıkı temas 
imkanını bulduğu için meslekta~larına 
nazaran çok daha bilgili ve tecrübeli 
olarak yetişmistir. Bir çok Avrupa dil
lerini gayet i~·i konu~maktadır. Çince 
ve Japoncayı da bir Avrupalı için müm
kün vasatinin listünde bilmektedir. 

Meseleleri gayet çabuk kavramak lrn
biliyeti sayesinde lı:?r ieye muktedir bir 
zabit olarak tanıırn.n Bruke 1937 de müs
temleke hizmetinden geri döndüğii uı
man bir.inci Brltanya tank- fırkasına ku
mandan tayin olunınu.,c;tu. Burada tec;ki
Ifitcı kabiliyetini göster nek f ır~atını bu
labilmiş, İngiliz hava lidafaası i<ıinin 
başına tayin olun.111uştur. Bruke hava 
müdafaasının öaşına getirildiği zaman 
vaziyet çok fena idi. Hava miidafaa top
ları hem adetçe azdı, hem de kt:'yfiyet
~e iyi değildi. 

Bruke bi.itün bulduklannı cezri bir 
~ekilde değiştirmiştir. Harp patladığı za
man, hava müdafaası kuvyetleri mod<>rn 
teçhizatlı yedi fırkaya ibl:\ğ edilmiş ve 
modern toolarla mükenunelleşti!'i]miş 
bulunuyordu. 

Sonra Bruke Frafl!>adaki ikinci lng:Jiz 
ordusu kumandanlığına t<"yin edilmi~tir. 

Lil - Som arasında bir miidafaa hattı 
tesbit etmi~ ve bıı hattı muhakkak mti
da!aa edeceği kanaatini b~slemistir. 
Fransız mesai arka<luclur•na müteaddit 
defalar Majino hattına uüvenemcdi~ini 
söylemiş ve kendisinin :,ı. aotığı gibi ma
nialarla, gizli makin!'li tüfek yuvulariy
le bir miidafaa sistemi kurmaJarmı tnv
siye etmiştir. Fransız bozgunu üzer;ne 
kı~Jarını büyiik bir ihtimamla hcızırfo
dığı mevzilerinden alıp Peronne ve 
Bapanme arasındaki açıklığı doldurma!< 
suretiyle Dünkerk muntauırn ri::atir.in 
temin hattını tutmak emrini almıstır. 
Fransız baskumandanı Veygand, İngiliz 
arkadaşının tavsiyesini ancak o zaman 
tutmuş ve Bnıke nümun:?sine göre alPl
flcele Veygand hattını tesis etmiştir. Fa
kat artık vakit gccmiş bulunuyordu 

Brukede fevkalade icat ve buluş ka
biliyeti vardır. Silahların rnııkinelestiri
Jerek ıslah hususunda pek çok ihfir~lar
da bulunmuştur ve her yeni çıkan ica
da karşı koyabilecek yeni bir kl!~ifte 
bulunabileceğine inanmakladır. Bir şey 
daha var, Bruke gençliğindenberi uy
kusuzluktan muztariptir. Geceleri an
cak iki yahut üç saat kadar uyuyabil
mektedir. İngiltere muhafızı için bu hal 
de şimdi bir meziyet leski) etmez mi? 

SA AHA 
Kadar devam 

eden bir taarruz 
._ .. 

- UASTAl:t 1 ı ~r·t SAIJİl"l•:UJ!: -
ruzların hedefini teşkil etmiştir. 

Londra ınıntakaı:ı:ına yangın ve infilak 
bombaları yine geli i güzel atılmış, baz.ı 

ltalyan tayyareleri
nin lngiliz. gemileri· 

ne hücumu 
• 
lngilizler Rodo-
su bombardı
man ettiler ---

HABEŞISTANDA DA BAZI 
YERLER BOMBARDI· 

MAN EDiLDi 
Roma 19 (A.A) - İtalyan resmi teb

liğinde İtalyan tayyarelerinin şark! Ak
denizde İngiliz harp gemilerine hücum 
ettikleri, 1ngiliz. tayyarelerinin de Ro
dosa şedit hava taarruzları yaptıkları, 
bu hava hücumlarında Rodosta bir kişi
nin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı 
bildirilmektedir. 

İngiliz tayy~elerl Gondara, Diredu
aya, Goraya, Katalaya ve D~meye hü
cumlar yapmışlar ve bu şehirlerde bazı 
tahribat meydana getirmişlerdir. Bazı 
yerlerde ölüler ve yaralılar vardır. 

Londra 19 (A.A) - Akdenizdeki son 
deniz çarpışması münasebetiyle bir 
Nevyork gazetesi şöyle yazmaktadır: 

cAjaks bütiin bir filoya meydan oku
muş ve muzaffer olmuştur.» --·-·-Sedan muhare-
besinin mes'ulü 

Fransadır 
Lizbon, 19 (A.A) - Maruf Fransız 

muharrirlerinden biri neşrettiği bir ma
kalede Sedan muharebeleri esnasında 
İngilterenin hattı hareketi hakkında ez
cümle şunları yazmaktadır : 

~İngiltere taahhiitlerine tamamen sa
dik kalmıştır. Çörcil bilhassa mukave
meti, hatta mukabil taarruzu tavsiye 
etmiştir. Fakat Fransız hattı mildafaası
nın kuvveti Fransız kurmay başkanlığı
nın ve hükümetinin gözlerini kamaştır
mıştı. 

Bu suret.le İngiltereden fazla takviye 
kuvvetleri istememişlerdir. -- --Rimler Burgosa gitti ı 

BuTgog, 19 (A.A) - Almanya polis 
müdürü Himler bugün Burgosa muva
!lalat etmiştir. 

_)!'.,,,.,,,,... 
!spanyanın vakitleri 
JJJ(; - k ymetli görülüyor 

Madrid, 19 (A.A) - İspanyol harici
vc m.ızıı·ı Suner hariciye nezaretine gec
~nesi münasebetiyle, İspanyanın şinıdi 
kaybedilecek bir dakika \•akti olmadığı
nı, Falanş teşkilatının İspanyanın siyasi 
hayatında mühim rol oynıyacağını söy-
1emistir. --*-

Uç Tekzip 
BASTARAFI 1 inci SAYFADA 

itine ve Karadenizdc yine bir Sovyct 
torpidosunun bir Rumen vapurunu ba
iırmış oldui:runn dnir Roytcr ajansının 
bir haberini ncşreniyorlar. 

İstanbul gazeteleri de 16 tarihli nüs
halarında Galnçta Alman ve Sovyet kı
taları arasında bir müsademe olduğunu 
Londra habr1erine atfen ·yazmaktadır. 

Tass ajansı, yukarıda yazılmış olan 
bütün bu haberlerin kat'iyen asılsız ol
duğunu beyana mezundur .. 

Yine Tass ajansı, Sovyet Rusya, Ja
ponya, Almanya ve İtalya arasında Mos
kovada bir konfe:rans akdine karar ve
rildiği hakkında bir Japon gazetesinde 
verilen haberin hakikate uygun olma
dığmı bildirmektedir. - *-ıtmen ı~·alkı 

ınonterenı. zat eri. i 
temenni etmektedir 

evler ve nıağazalatda hasarlar husule _ BAŞTARAFI ı 1NL1 SABİF.:lJE -
glemiştir. Bir endüstri müessesesi de 
hafif hasara uğramıştır. Bir ınikdar ölü 11 Polis tahkikattan sonra bu kfığıtlann 
ve yaralı varsa da, .şimdiye kadar alınan laboratuvarlann akıl müvazenesi eksik 
raporlara gcire bunların sayısı geçen ge- olan bazı kadın müstahdemleri tarafın-
ceJerde olduğu kad::.r fazla değildir. dan yapıştırıldığını bildirmiştir. 

İngilterenin merkezi mıntakası ve bu- Bükreş, 19 (A.A) - Alınanlar ilk iş 
rada bir şehir üzerine bombalar atılmış- olarak gayretl~rini pek ziyade ihtiyaç
tır. Evler ve mağa:.>alarla ticaret binala- lan olan petrol ve yağ istihsalini temin 
rınc:la hasarlar olmus ve yanr.ınlar çık- ic~in Romanyanın petrol mıntakalarma 
nuştır. Fakat yangın Ve sivil müdafaa ~1 koymuşlardır. Romanyanın uzun sü
servislerinin gayretleri sayesinde bu ren seferberli~i ve sonra da terhisin ve 
yangınlar süratle bastırılmıştır. toprak değişikliklerinin sebep olduğu 

Merkc1.i İngilterenin diğ'er yerlerinde nakliyat zorlu~ hasebiyle petrol istih
vz hasar kaydedilmiştir. Ölü ve yaralı- ~nli günde 200 vagon::ı düsmüştür. 
ların sayısı da azdır. Depolar ağzına kadar dolu ve nakil 

Jerscy sahilleri dahil olduğu halde hatları da 'tamamen yiiklü olduğu için 
diğer mmtakalarda ve cenubu şarki böf- istihsalin tahdidine karar verilmesi gün
gcsinin muhtelif ve miiteaddit yerlerin- lük istih!:ali 6 milyondan 4 milyona dü
de taarruzlar bildirilmiştir. Bu iki mm- şürmüşti.ir. 
bıkada evler hasara uğramıştır. Az mik- Tuna bu sene de geçen seneki gibi 
darda insan yaralanmış1Jr. Ba~ka yer- tamamen donduğu tal dirde istihsal da-
lcrde hasar azdır. ha az olacaktır. 

Ölü ve ynralılarm sayısı da azdır. Roma, 19 (A.A) - Yugoslavyanın 
KAYIP BLANCOSU va.z.iyeti hakkında biitün İtalyan gaze-
Londra, 19 (AA) - Hava akınları teleri İngiJiz ajanslarının Yugoslavyada 

neticesi olarak İngiJterede haziranda 78, faaliyete geçtikleri ve Yuı;oslavyanın 
temmuzda 258,, ağustosta 1075 kişi öl- muhtelif şehirlerinde beyannameler da
müştür. ğıtıldığını, köylü ve halk kitlelerinin 

Eylül için verihniş olan rakamlar : tcJırik edilmekte olduğunu yazmakta
Ölenlerin yekiınu 8365 şe varmıştır. Ya- dırlar. 
r:ılıların mecmu adedi 12352 dir. Bun- Gazeteler, Belgrad hüküınetinin bu 
lr.rın 155 şi haziranda, 521 i temmuzda, j tahrikllta enerjik tedbirlerle nihayet ve-
1261 i ağustosta yaralarunışlardır. receği.ni ümit etmektedirler. 

- caz 

lngilt~r.onın h~rp gagr~ti ~·iil $1ı 
ln~ızlerın şedıt --·--·-·-·-·--·-·--·-·-·---·-·-·-·-·- __ 

1
_, __ 1 

mukabeleleri J Milli Şefiiniz ..... -
INGILTERENIN MÜDAFAA· 

SINDA 1, 700,000 KiŞi 
VAZiFE ALDI ..... -

Londranın bombar
dımanı ve 
halkının 

Lorıdra 

büyüh 
metaneti 

Londra 19 (A.A) - Harp kabinesi 
azasından Daihmon şimall 1ngilterede 
bir harp sanayii fabrikasını ziyareti es
nasında işçilere hitaben ezcümle aşağı
daki sözleri söylemiştir: 
<Alınan tayyarelerinin !ngilte,.ey(' ta

arruzlarında indirdikleri bütün dıu-bc
lere mukabele edilmiş, Rilllı· havzası 
çok büyük hasara uğratılmıştır. !ngilte
reye yapılan taarruzlar Berline !azla
siyle mukabele edilecektir.> 

Nevyork 19 (A.A) - Londnda hu
susi vazifesinden bugUn dönen binbaşı 
Mebril şu beyanatta bulunmuştur: 

Londra aylarca ve yıllarca bombardı
man edilebilir. Fakat Londra dalma me
tln kalacaktır. 

Alman tayyarelerinin !ngilterede ve 
İngiliz tayyarelerinin Almanyada yap
tıkları hasarat hakkındaki İngiliz ra
porları doğrudur. 

L<ındra 19 (A.A) - İngiltere harbiye 
müsteşarı Sir Edvard Grey bugün söy
lediği bir nutukta ezcümle demi§tir ki: 

Mahalli müdafaa kuvvetlerine men
sup her kese önümüzdeki bir kaç hafta 
içinde iiniforma verilecektir. Bu kuv
vetlerin mevcudu şimdi 1 milyon '100 
bindir. Bunların mühim bir kısmı ordu 
silfilılariyle teçhiz edllml§tir, Diğer kıs
mının da teçhizatı, i\merikan yardımiy
le yakın zamanda ikmal ~ecektir. 

--tı:ı~-

Alman Resmi l ebliği 

1 
Dil kurumu merkezine giderek 
çalışmaları tetkik buyurdular 

. -·-
Milli Şeit 1" ozgath gençlerin esim sergisini de 

ziyaret ederek takdir ettiler .. 
Ankara, 19 (T<'lefonla) - Milli Şe- heyeti geç vakte kutlar c;alışn~lardır. 

fimiz İsmet İnönü Dil kurumunun Reisicümhurumuz kuruma gelir ve 
Yeni şehirdeki merkezini ziyaret ey- dönerken caddede toplanan halk ta
lemiştir. Maarif vekili n~san Ali Yii- rafından sevgiyle nJkışlanmışlardır. 
cel Milli Şefe kurumun muhtelif ça- ' Ank~ra, 19 (A.A.) - Reisicümhur 
lışma kolJarının yaptı~ işler hakkın· İsmet Jnönü, Sergi evinde açılmış 
ı:fa izahat vermiştir. olan Yozgad lise '\'e enstitü talebe!e-

~ Müteakiben Başvekilimiz Dr. Re- rinin eserlerinden mürekkep resım 
{ik Saydam da kuruma ı.relerek c:alış- sergisini bugün ziyaret etnı.işlerdir .• 
mnlara iştirak eylem.işfü. Milli Şe{ t~hir e<iilen eserleri al~ 

Reisicümhur ve başvekil saat on ile ~1.lrilr. buyurm~lar ve talebelerın 
sekize kadar kurumda kalmışlardır. başanhm dolAyısiylc lise ve enstitil 

Maarif vekilinin reisliğinde to~an- öğretn~-onlerine takdir ve ınemnunl· 
tıya devam eden Dil kurumu idare yetlcrini heynn etmişlerdir. 

~H-·-·-·-U-·-·-··D_U_l_G_~,_l _D __ l_J_I_!~ 
~~~~~~~~-1~~~~~--

Nüfus Sayımında 

Z.q_A 

İstanbul 19 (Telefonla) - Yarın cbu~ 
giin> yapılacak umumi nüfus sayımı 
hakkında bazı tahminler ileri sürülU
yor. Bir mütehassısın, derl..u ttıtkikfore 
müstenit olarak yaptığı hesaplara ;;öre 
umuml nülusuınuz şimdi 18,385.100 rak
kamına baliğ olmuştur. Bununla bera
ber bu sayı, nüfus sayımının neticesi 
anlaşılmadan tahminden ba~ka bir kıy-

::i.">n senelerde nilfusumuzda gözfori 
o~şıyıın bir artmanın mevcudiyeti mu
hakkaktır. Nüfusları artan vilayetlerl
mh arnsında Trakya, İstanbul, İz.mir, 
Ank,ra, Adana, Samsun, Yozgat, Ço
rum, lüyseri \'C diğer bazı vilayetleri
miz bulunmaktadır. Yurda gelen gÖ9-
menlcc de dahil olmak üzere artış iki 
milyon tahmin ediliyor. met taşıyamaz. 

lıı~iliz sahilie- - ~ -·~·--- - -B- - - -·---· --·----·-· -·----
rine m~JD An~~~~~~ .. ~!!,~r temasları 
döktüler D ~ k G ·~ 

Berlin. 19 (A.ı\) _Alman leblii!l, emırspor ta ımı JUne-
~~a:e~~= !1:!a :er::~~~;~·j t 14 gol çıkardı 
tahribe mı._ıv.~ff~k olmuşlar&-. c~ııubil şe a m 
ve. l ıerkezı Imr.ılterede yapılan taarruz- ~ '"-
la.. . Lnasında bir s;Jah fabrikasu13 J.sa-f x.-x--
betler kaydedilmiştir. ı Ankara 19 (Hususi) _ Şehrlmizde Güneş • Demirspor. maçı çok. kolay 

Alman deniz kuvvetleri ingiliz kara . yı;pı1Pn bisiklet yarışlnr.nın UçUncüsU kazanılır b•r n:.ru; olarak zevksız geç
sularına mayn dökmelerine devam et- e-0k zevkli geçmişfü. BugünkU finalde mişfu. Kuv~ ed r ~rasında muvazene 
mişlerdir. Bir kaç İngifö. tayyaresi Al- birinciliği Hikmet, ikinclli~i T~vfik, mevcut olmadığ;ndan Demirspor ta'kı
manyanın şimal ve batısına tı:ıarruzlm •lçüııcUlEğil tse Kfunil lu11:ın•ml{>.u, . mı daha oyunun başından itibaren ezici 
yapmışlardır. İki Alınan tayyaresi üsle~ Yine b•Jgün 1.9 Mayıs stacl:T.dcı hk 1>ir hakimiyet tesis etmiş ve ılk devrede 
rine dönmemiştir. maçlarına başlanmıştır. Likler.! dokuz b 1 tm şt De 

-~8.w- tak \..+irlk etmektediı'. GençlerblrHği rakibinin kalesine eş go. ~ !· ır. d-
un "iilib sah ıkm d ğ d mlrsporlular gol sayısını 1kıncı devre e 

lngiliz Harbiye =i ;ap~k h~~n g:li~ 1!Yilin~; tam on dörd~ çıkar.arak senenin ilk gol 
t rekorunu tesıs etmışlerdir. 

nazırı Istan. ır. • ... _...._---..- - -'°""'"-·-· .. -ıı-·-ll-·-'~~~·~-..--..w~ I('- "". 

bula geliyor Makineye ı Suriyeli şefler 
Verilirken ! k~_çııorlar Roma, 19 (A.A) - Sofyadan gelen 

haberlere göre İngiliz harbiye nazın B. 
Eden Türkiye ve Yunanistanı ıtiyaret ~ Esin Başvekıl ile bir 

nazır Bağdatta 
ede<:ektir. Bulgaristanın mihver devlet- J } 
leri lehine ittihaz ettiği hattı hareket apon ar 
münasebetiyle İngiltere beyanı teessüf • 
etmiş ve bunun hesabını ileride soraca- f • / l '\.a.'ıire 19 (A.A) - El Ehram gaze-
ğını bildirmiştir. Birman ya yo unu S)_t:_ ilesine nazaran Fransız. makamlarının 

Sofya, 19 (A.A) - Bulgar hükliıneti detle bombara~ı . 1 -.~r.dil•·i:.ııl tevkif niyetinde .:ılduğunu 
kuş yemi ihracatını inhisar altına al- İ f.rıt-n-11 baı.ı Suriyeli şefle:ı.· çöl .yolu 

ıstır man efft"feT 1 1
, lç·('•' nk Bağdada muvasalat etmışler-

m · • • dlı Bwıl 1• arasında eski başvekil Ce-
Sofya, 19 (A.A) - Balkan memleket- ----·- · LUtf' El in mil Mardaın bey ile eski nazır ı 

~e:~d~e=:dir. ~~~ı::::t~: ~== ÇINE MOHIM MiKYASTA BEN- Hattar bP.y de buhınmalttadır. 
biye nazırının Türkiye ve Yunanistana ZIN VE TAYYARE K~""8..ll8 yapacağı seyahati tukip etmek üzere İs- tPl.143 2 
tanbula gidecekleri zanneC!ilmektedir. GONDERILDI Umumi valisi Amerikada 

-- - · 1 Tokyo 19 (A.A) - Japo~ !ljansının 
YUGOSl.AVYADAKİ :)Hdirdiğine göre Japon tayyareleri dün VALi 8. RUZVEL T TARA· 
y AHUDİLER Birmanya yolunu bombardıman ederek 

. . başlıca hedeflerini teşkil eden bir köp- FINDAN KARSlLANDI 
Belgrad, 19 (A.A) - Yahudileun Ti- rUye tam isabetler kaydetmişlerdir. Ja- Nevyork 19 (A.A) _.Kanada umumJ 

yatro, Radyo~ Gazetecilik, Kitapçılık ve pon tayyareleri hiç bir mukavemetle valiSi Kont Thione ile pı·,mses Alice, Po-
diğer kültür sahalarmd~ uzakl.aştırıla- karşı!aşmam!§lardır. R ı 
cakl. arını Vreme gazetesı haber vermek- Aynı a~ ..... hu köprUnUn Mekoo volu ughkeepsie'ye gelmiş ve bay uz.ve t 

di ,........ " tarafından karşılanarak hafta tatilini 
te r. :.A... Uzerlnd!• miihim bir mevklcb ~du'iunu geçirmek üzere otomobille reisicümhu-

..,;r bildirmekted!.:.·. run Haydparktaki ikametgahına git-
ISTANBULDA SOGUKLAR Latio 10 ( A • ..f.) - Birmanya yoliyle mişlerdir. Beyaz sarayla sıkı teması olan 

Çine giunel..i.., ~:an kamyonların bUyük --t.fillere göre bu ziyaretin neticesi 
İstanbul, 19 (Husust) - Üç <hinden b' k ı · k1 t kt d' 1 B' ın<U• n-· ır L<ımı •• rınn na .e me e ır er. ır olarak beynelmilel lsler hakkıdda her 

beri şehrimizde havalar soguınv uş, va~ k ..ı_ l ı·· I · 1 maki >s 1smın~ t n tayyare :roo -0r er1y e ~ hangi bir beyanat beklemek doğru de-
kitsiz kış gelmiştir. Bu sabah hararet ne t.U.arn• 1·u1unmaktadır. 
d.~reces~ sekize kad~ düşmüştür. Prc!e-I Tok~. 1 !l {A.A) _ Birm~ya ve Hong ğildir. 
sor Fatın ]:- ·l~utifsogukla:~ pastal~att~a·. 'f(o!l~ ~ . ırının açılması dolayısiyle Ja- Giritte nümayişçiler 
zı_mız.ın ço'" et geçecegıne ame 1.!• i uon . •a1ı.: ''eri btiyük bir asabiyet gös-
dıyor. · 1 tE'mv~!~tedııler ve tngiltereyi Çin - Ja- tevkil edaJ.dL -*- 1 n hn'.:ıinc müdahale etmekle itham Atina, 19 (A.A) - D. N. B. Ai11nsı 

1 1 
J bildiriyor: 

~1ETRES N YARAlADI :~~~k~~g, 19 (AA) _ Birmanya yo- Girit adasında muhwaıip bir de_vlet le· 
İstanbul 19 (Hususi) - Beyğlunda lunu her ne bahasına olursa olsun nçık hinde ncznhürat yııı;n_gıp. ~uhalı.f har~· 

dört ayd~ beri beraber yaşadığı metre- tutmağa azmetmiş olan Çan Kay $e~ k~tl~rden ~olayı ~ekı~ kı!}ı' !evkıf .~d~: 
si Melfodnn şüphelenen Azmi adında ba.şlıvan Japon hava hilcuınlarının tesı- n;ıştir. B.ı.nı.:ı.t i~gılter.c alc1hınde num 
bir genç, ka~~ ~baha karşı kıskançlık rin~ k~rşı fevkalade tedbir;er ittihaz ~y- !yışler teıtip etmışlerdır. 
saikasiylc agır surE:tte yaraladı.. Kadın lemıştır. Yol boyur,ca hm a dafi batar-, . • . . a· rr 
hastaneye ka1dmlmış ve suçlu tutul- yaları ye,.leştirilmi~, mühim noktala•a: Konmlnge ve Yunnan vılayetımn ı __ er 
muştur. mühim inşaat malzemesi depolan te:ııs' bazı şehirlerine şiddetli ta~rru~ elnu~-

-li'~ ve işçi elcip1eri te~kil edilmiştir. Yolun leı·dir. Hindiçini d~miryolu ~zc::ın.de kfi-

ÇEMBERLAYNIN YE
,.ENI k~adından 12 .saa~ sonr<ı Japonlar ilk in Kosiuda bombrucııınan edılınıştır. Ha-
U akınlarını yapmışlaıdır. len Çin hükümetinin ~iyasi iı:l~ı· dil'ek-

HARPTA OLDU. Konmingten gelen bir telgrafa göre, törü olan Jesitsian Gtıngam şoyle rle· 

36 tayyare yolun muhtelli noktalarını mist,ir : daima Demokrat 
Londra, 19 (A.A) - Hava subayl bombardıman etmişlerdir. Bırmanya yolu . • d 

olan ve eski başvekil Çeınberlaynın ye- Fransız H.indiçinisindeki yeni üslerin- memleketler arasında y~lnı_z m~Jdı e
ğeni OJph Hor bir muhurebtı<le öJmüş- den hareket eden Japon tayyareleri Bir- ğil aynı ?amnnda menevı bır ha'-' olmuı-
tür. manya yolunun münteha noktası olan tur. 


