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/\HUNi'~ ~l:KAITI 

OEVAM MÜDDETi Türkıvetçin Hariç için 
&-oıwlık . .. 1400 2900 
Altı a\ Jılt . ... 750 1650 

Gü ıii ı.:ecnııs nüshalar (25) kuruştur .• 
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m~uliyet kabul etmez 
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Bulifar Başveki-
linin nutku 
etrafında 

• ... _..ı..,a erı 

. ~.J~? • m 
Sov yetler Birliği bö v
le bir şeye muvafakat 

etmiş değildir -·-

• Bir lngiliz. generalı ile 
marefalı Ankarada 

Ankara, 13 (A.A) - İnciliz orta şark kuman
danbğı mtimessili «eneral Marshal Cornval ile 
hava vi8 llUU'e$8h Elmhurss bu sabah Toros 
ekspresi ile şehrimize gelmişlerdir. 

_________ J 
Ciimhuriyetin ve Cümhuriyet esı?Tlerinin öekçisi, Mbah?arı çıkar 3iyad gazetedir YEN1 ASIR Matbaasında basılmışta 

IFRllADA INGILIZ TAA~
RUZU DEVAM EDiYOR . _., 

ltalyan Başku
mandanı yine 

değişti •• -· .... 

YE 

Libya.da. harekı'itta bulunan İngiliz topçulan ve bombacılan ate§ hattında 

"Tobruk,, HARP YAlllDA llZIŞA
CAI GiBi GÖRÜIÜYOR 

--------------~•z•x~~-------------

Piyasaya bütün 
lnhi•arlar 

lrlanda tehlikede 

x.ıı::ıı::ıcn~ı:ıc:ıı::ıc:uıı:ıı:ı ı:ı ;ı::ı ı:ıı::ı; 111 a a aıa ı:ı ı:ı ı:ır:ı ı:ıa. 

SON DAKJKA 
······-····· 
İn~lizler hava 

hakimiyetini te
mine başladılar 

Almanlar Pa dö Kalede 
tutunanaıyacaJı .. Uçan 
lıaJelerden büyötı 
tayyareler yapddı.. 

Lond.ra, 13 (AA) - Ge(en hafta 
Fransanın işgal altındaki kısmı ile Hol
landa ve Belçika üzerine yapılan büyük 
ıfuıdü:z taarruzları Nazileri Pa dö Kale 
hava meydanını iahliyeye mecbur ede
cek olan rüııdiiz hücu.mlanmn ba!fl•np-
o sayılmaktadır. 

Simdillk kullanılan \'C adetleri gittik
(e artan yeni bir tip tayyare lngiltere
nin kendi toprak]ariy)e işgal altmdaki 
sahiller tlzerinde 300 kilometreye kadar 
bava hikbnlyetini temin etmiş gibidir. 

Bu tayyareler 2000 beygirlik moutr
Jerle mücehhezdir. Bu motörler Hari
kenlerden 900 beygir fatla bir kuvvete 

-----x•x maliktirler. SUratleri saatte 683 kilomet-

2'übüft ınaJasuJiinün Jıısa 1Jil' zamanda fmncunen redir. SiWıları mUkemmeldir. 

alıcılar. firmalar oe 
idare•i İftirak ediyor 

satdac:ağına mahalılıafı nazarUe ltalıdnıor Yeni. tip bir ın.uharebe tayyaresi da-
.. .. . .. •.1 .. ha faalıyete geçmiştir. Bu tayyareler :ln. 

Turun pıyasaıı bugun Ege mıntaka- cak tütünlerin 1zmirdekl depo ve fab.ri- giliz hava kuvvetlerinin en seri tayya
sını~ her yerinde açılacaktır. Tütün müs- kalanna nakli için nakil vasıtalan temin releri addedilmektedir. Ayni zamanda 
t~hs~l~e~rine iyi satışlar temennilerimizi edilmiftir. Kanadada Amerikalılann me8hur U(aD 

bıld~~ı~.ız. Piyasanın çok müsait fiatlerle açıla- kalelerinden daha büyük ve daha seri 
d Tutun piyasası çok müsaait bir zaman- cağı zannedilmektedir. Vaziyet gayet bombardıman tayyareleri yapılmı~ .. 
. ~ açılmaktadır. Piyasaya bilaistisna bü- ümitlidir. Bu tayyareler Almanyada veya Alman 

tun ~lıc~la~ı~, alıcı firmalar ve rnümease- Ticaret Vek&leti, tütür piyasasını çok işg~ll al~daki yerlerde uzaklıldan ha
s~enn l§tırak edecekleri muh:ıkkaktır. ciddi bir ıurette takip elr ıektedir. Bu- s!'bı~lc nısbeten hüc~mdan masun .te
Dı Amerikan kumpanyası, Gf:ri T obako gün yapılacak satışlar ve t- iyasanın açı- lakki edilen hedeflen bombudunan im.• 

~urnpanyası. yerli ürünler, inhisarlar lış saati saatine Ticaret vekaletine bil- kanını verecektir. 
1?arcai Türk limitet ıirketi, belli başlı dirilecektir. Şimdi yapılan akınlar i1kbaharda ola-
fı~alar derhal mübayaata geçecekler- Haber aldığmma göre Finlandiya cak büyilk hava muharebelerinin mu-
dır. iki milyon kilo tütün istemektedir. Bu kaddemesidlr. 

Ziraat, Emlak ve lı bankası tubeleri- tütünler yeni mabsuJ rek.,!teainden ve- . . 
ne. orta ve küçük tütün alıcılarına en mü- rilecektir. Aynca Macarlr da 2 milyon Almanlar ;u ~ m1ev~de (Ok tay
aaıt tartlarla finansman yapılması için kilo, Fransalar 3 milyon kilo Türk tü- yarkJaptll.$ ~ a dankig~lizd. Alm8J\ ha-
talimat oelmiıtir t" .. tali tir' ,_ Ameri'° • 1 l--L va vve en arasın a et farkı ge-.. . mume p _... K ı• ar ve ...... ki kadar büyük" d x.:1dir 

Bunun büyük tesirleri olacağJ muhak- lizl.U. tütün a1acMJanna göre nıkolte- çen sene e,.,... · 
kaktn. Din - ima bir ....,.nc1a aatıhp tükene-

;riitün ~an,yaJarmca Abla -1.ma- oejm. mghekkak amriJe bekıJahWır. Jiiıriii1iiiiii.miı';illiii1iii1tt:1i~1miilii1iii1ii1 'ııin 
..-:ı-11.-.·-·-·--·-·-·-·- ··-·-·-·-·· 
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llaza ' il::. yetiıı ye~_i 
bütç·esi ha
zırlc\nıyor 

1:.. ornoca ziraat· bölgesi olu l-'Or 

49 x~x-~-----

-- Buyurun, hele şöyle oturalım 
------·x_.x----- ----

ŞtilP Bayati. Mestan beye rastlayınca st-vmrin· 
den çılgına dö~tü. Artılı lıu~tıılmıq demefıti 

- Biz Se.rez beyi Mestan beye mensup ti başlarına gelen macerayı M" tar be· 
sioahileriz ... diye cevap vecdi ... Benim ye bütün tafsilatile nakletr ~ 1 ' :lı 
adım Akça Yususf... Bayati anlatbkça giizel süz !'··.,t ""'e:, 

lste beyimiz Mestan bey de bu tarafa hususundaki mahareti df' bir ka~ d.ı!·:ı 

.. :aıasrafttı tesa.rı-t:uja 
,.iayet e~ileezf: •. 

Egeye de ziraat maki
neleri getirilecek 

dolfru geliyor... inkişaf ediyor ve karşısına gPcio o~ıı.: 
Bayati yanlarına dogru ilel"lemekte clinleml'ğe koyufonlan ağz•n 1n iı;=n:? ?a'.ı;. 

olan Mestan beyi görür görmez sevin- 1ırıyordu. .. 
cinden kendisini zaptedemiye'rek koş- Hüseyin pasanın kendisine ve arkadaşı 
tu: Dağdevirenle Ba~r.lyanığa hususi bir 

Vilih·etin yeni yıl ·lıütcesi ha'l.ırlan
... Jktadır. 

Muhtelif daireler yeni bütcelerini ha
·dıyarak mnhascbei hususiye ınüdür
~Ffüne vcrıneğc ba<:lamıştır. Bunlar cv
dı'.i vilfıyct daimi encümeninde müza

·ere edilecektir. 
Meclis 9 subatta müzake.re1ere başlı

vacaktır. Bu sene bükenin mnsraf fas
ı ı ııda tasarrufa r:iayet edilecektir. 

___ , __ 

B:ı maksatla tetfıiJıat icrasına lıarar verildL. 
Ziraat vekili B. Muhlis Erkınen dün Bornovac1aki ziraat teşkilatı daha zi-

sabah Ankaraya dönıniiştür. • yade genişletilecek ve Bornova aşağı 
Vekil İzmh'den aynlmadan önce yap-; yukarı bir ziraat bölgesi halini alacak-

tığı teınaslarda Bornovanın bir Ziraat ltr. • 
sitesi haline gelmel le olduğunu, yüksek Bu sene muhtelif nuntakalarda faalı
Ziraat enstitüsü nı~zunlarının ve diğer yı>t gösteren ziraat makinelerinden müs
ziraat mensuplarının birleşik yasamala- ı bet neticeler alındığı cihetle ziı'aat ma
rmdan çok mütehassis oldağunu söyle- hııelerinin E~e mmtakasma da teşmili 
mistir. i"in 1etJdkler vapılacaktır. 

- Vay efendim .. bu ne umulmaz bir kini bulunduğunu ve bu yüzdnn geçir
tesadüf!. Benim için ne büyUk saadet!.. dikleri tehlikeleri anlatti~ı vakit, I\'Ies· 
diye haykırarak Serez beyinin üzerine tan beyle Akça Yusuf derin bir nwr
atıldı. •. ham et hissine kapılmaktan kendi!er:ni Dün de odtrn kö

mürü ~etiri di 
-.ı- -ı-r--~--.._...,_,,_n r •-,,_,.~rıı ~-11-ııcam•o-a- - -c-r-c.-.o_,..._.. 

Günün ansiklopedisi 
•••••••••••••••••• 

Bayatiyi birdenbire tanıyan Mest.nn alamadılar ... 
bny de hemen kollannı açarak ş..l\irin Derebeyi elini Bayatinin omuzuna ko-
gösU>rdiği sevince iştirak etmekte gecik- yarak: 
m"rnic;ti... - Vezirden artık hiç h3fvntme. dedı. Peral:ende fiat 9 lıurıq 

* Mestan bey ile Bayati bir kaç sene ev
vel Serezde görüsmü<=lerdi .. Ve Kadı 11-
yas efendinin tesiriyle bu muarefe c:;ı. 
mimi bir dostluk halinr- inkılap etmiş 
bııl ınuvordu .. 

Bizim aramıza kattlırsın... Sen ve ar-
kadaşların tehlike zail oluncaya karlaı Dün Fethiyeden iki kayık dolusu ko-
y ınınu~da kalırsınız. . .mür gelmiştir. .. 

Bayati ile Dağde\'İr!'n ve Ba"'rıyr>nı~ı; .?Un ak~am da ayrıca bir kavık k.o-
!.Vlestan beyin bu teklifini hic mızlıpını 1 . ·nur ~elmıs ve Jıemen satışa aı-.ı:edılnıış-
•bn h:mıen k'·hul ı>divPrdilt'r. tir. 

B • •;nizı ı.,ıı ,-;;1 tatlı hik:1vcl rle s:- Odun kC\miirü sıkıntı'.>ı kısmen azal-

indiçini e 
ça şan 

ransızl 
Siyaı 

rla 

M"nlekeUe y<>tisen bütün airlrri ,, 
ulı>m<ı\'' tanı:,·an ve bu meyanil~ tlv::ı .. 
cfr .... ~; ile de sa~ imi bir dostluk ra'11ta
sı t ...-;.-; etmiş bulunan ~uir Ilnyafi 1<'"ndıy~ 
gl'rrn"k için bir kaç sene Pvvel SPrezı> 
git'Tli-li. Orada Kadının delaletiyle M"s
tan bey ile de tanıştı ... 

iliı nası) g"'rtiif far'{ ol •n ad !1 r 'l\c: '1 'UStır. FiatJPr hal fi 'i - S kuruş a~·asın
' lin ı,;a1mıc;ı 1 •• Oı talık ·ararı.,.. -,,1 b.,<-i:.ır ':-dır. Pt>ı·akende r? ~uı ustan a.şagı "<ı
b,,slaPrnz akıncılar <''hrını P" ı I !il ~ •.lmnınakt.afür. _ Koın~r alıcıları !., •• <11. 

~------x•x----~-----

.$u ~Ti't.:Hığ:n arazi ve nü§usaı halıfunda malum t 

Mestan bey düzgün ve tuhaf sözler 
söyleme1tle beraber ne~ eli bir mizaç sa
hibi olan Bayatiden, daha ilk !eınn.<"m
da pek ziyade hoşlanmıştı ... Bay:ıti iki 
ay kadar Serezde kaldıktan sonra tst.ın
bula dönmUştU ... 

O zamandanb<>ri birbirlerini göremi
yen Bay.ati ile Mestan bey, simdi hiç 
umulmıyan blr zamanda, böy1c ancıızın 
btrbirlne rastlam~ ohnalarınıüın .dolayı 
pek btiyUk bir sevinç duymakta icliler., 
'Hele B~,·ali o kadar sevirun.is ve birden
bire o d~rec<!de şedit bir hey~ca.na kapıl
mıştı ki biçare adam yere düsmemek 
için yanında duran Mestan beyin kolu
na asılmağa mC'cbur olmuştu ... 

Bayati nasıl ."evinıncsin: .. lstikbalini 
·kapkaranlık \ e her tarafı "imsiy::ıh mu
hatıra bulutları 'kaplamıs bir ,ra7jyı:-tte 

• görürken hiç bekleniimiyen bir r:.aman
da karşismda birdenbire: parlak bir ümit 
ve kurtuluş güneşi doğmuştu. 

Mestan bey, Bayatinin ellıiden tuttu. 
Birlikte kavak ağaçlarının teşkil eyle. 
eliği göl!!~lif't · rlol'frn \•i.irüm<>i!e .koyul
rlıılıır. 
Dağ deviren \'"' bağrı yanık dcd<:! Stı· 

prmış, fakat ayni zamanda memnu!l bu· 
vaziyette derebeyilc ~aiıin pesle.rine ta
kılmakta geçikmeınişleı·di. 

Ağ<tçların altına val'lna1arını nıiilca
lcip Mestan bey: 

- Buyurun, hele şöyle oturalım Bn
yatl efendi, dedi... Fakat hu ne hal, lli

rader?.. Diinyada her şey haltrıma ge
lirdi de burada sana rast1ıyaca."'ım hlr 
aklımdan geçmezdi! .. 

Bayati - Billahi benim de öyle. Fa
kat her şeyden evvel bir az kendimize 
gelmcl"yiz. Akşamdan'beri ağzımmı. ne 
bir katre su, ne de bir lokma ekmC"k al
madık. Nerde ise aclıktan. suswJukta., 
yere dUşUp bayıla~~ ... 

Emret de birader, bize biraz ekmekle 
su getirsinler!.. Birn7 "'klımız basımız.., 
gelsin ... Ondan ı;onra 'h l bol konusunız. 

* Bayati ve arkadaşlaı·ı kın h"iyük bir 
sofra kuruldu. 

O'ç arkadaş gil7.clce karınlarını doyur
dular. Yemek arasında kana kana su iç 
tiler. 

Artık maddi ihtiraslarını adamakıllı 
tahfif etmiş bulunuyorlardı. 

Yemekten sonra Mestan beyle Ak ·ı: 
Yusuf, Bayati ve arkadaşlarile bir1iktc 
ağaçların •ölrı .. şine yeniden geçip o+"r· 
dular. 

Çalıçırpl) ı tutuşturmak suretil ya
kılan ateşe kahve cezveleri sürüldü. 

Herkes çubuğunu yakmı.5. derin nı>
fesleJ"le çeker -k beyaz dumanlan hava
ya üfürmeğe koyulmuştu .. 

Kendisini emin bir vaziyette görrW~, 
iç n nPSf'Ji tavrını ~·,.rıi~ı:>tı t.-k•ııım !=hw 

l\1' h k t tf 1<1zlı davrarıına~a 1Ja:;>ıaınıslardır. u. ze arc ı:- c ı... - -o-~ 
l\Iec;tan bey, Bayatı ve arkadıdu·ı 

İC'in üç at hazırlatnu~tı ... Bayati. Mecı
tan beyin yanınu-". Dağdcvir"nle Ban-n
yanık ise, pların biraz gerisinde nıedd 
·ılmış idiler... • 

Gece yarı~ına doğru Bui'!dan h•ıdudu
uu aşan Türkler artık Lehistan topra
ğına dahil olmu~ bulunuyorlardı ... 

De~irn endere
de z~lzele 

Dün saat 10.56 <la Değirmendere na
hiyesinde üç saniye devam eden hafif 
bir zelzele olm~tur. Hasar yoktur. 

-12- ---·~-
GENÇ OSMAN" HOT1NDE KOft$ınentosuz mallar 

Baka lala!.. Gayri bu kadar otu- günıf'iiJıten CdıarıJıyGr 
ıak ("") kifayet eder. Takar Han da '>r- Gümrüklerde mevcut olup konsmen-
d.uyu hümayunumuza glip yeti~ti. tosuz oldukları icin ithal muamelesi ya· 
Yarın sabah buradan göçüliip •'diffar oılamıyan bazı mallar hakkında Ticaret, 

üı..erine varmamız mukarrerdir.. gümrük ,.e inhisarlar vekaletleri ara-
A.skerlere göç olduğunu h~:nen il~n sında yapılan temas sonunda bu malla-

ettirin;in... rın piyasaya cıkarılması tesbit edilıniş-
Genç Osman, kaı:ıı.mıda el pençe di- tir. Hemen litzım gelen muamele yapı

van duran sadrazama sert bir lavırla lac::ıktır. 
böyle söylüyordu... --·--

Hüseyin pa~a ellerini gö~runden Ç<)Z- İngilizlere saeııac:alı 
mcden hemen e;:<ildi ve yakarır ~lbi bi':'. Ze"fift''Oğları •• 
ses Hiinkara cevap verip dedi ki: " '" 

İhracat ve ithalat birlikleri umumi - Ba.şüstüne. benim şe,•ketli Hünkii- katibi B. Atıf !nan tstanbula gitmi~tir. 
rım .• Emri hümnyunlarıru şimdi var1p 
.asker kullarına hemen ilan ettireyinı.. İnıdlizlere satılacak bir parti ze~ tinyaP;ı 

- Dur, pek o kadar ac:?l<? etme. Di- :cin ınüı.ak~~=~~ruıcakbr. 
yecek1erim henüz hitam bulmuş rl~·~il-
dir ... Ahvali devlete clair seninle malı- !.iJnanlGI' Untlllft 
fice 'konuşup görüşmek isterim.. müdürü .şehrimizde 

Sana evvelce bazı siparislcrı:h· hııhm- Limanlar umum ıni.idürü B. Ilaufı 
mus idim ... Nasıl?. Emirlerimi noktası Manyas İzmir vapuru ile sehrimize gel-
noktasına yerine gelirdin mi?.. mistir. 

Pek o kadar !;ağlaın bir kafaya malik 
olmıyan veziriazam büyük bir gaf yap
tı: 

- Hangı emırlerın? ... Şevketli padi
şahım ... 

Demek gibi pek büyük bir hdada bu
lundu. .. 

İkinci Osman kaşlarını çatıp öfknsin
den şık sık soluyarak Hı.iseyin pa.aya 
b:ıktı ... Padışahın gözlerinde hnn hi::l
det, hem de istihkara delal t cd"n htr 
mana belirmisti... 

Top gürültüsünü andıran korkunç bir 
sesle birdenbire gürliyerek: 

- Yazık sana, diye hayk1rdı .. Biz de 
seni müdebbir, aklı baı;:ında, işe yarar 
bir kimesne zannettik de böyle devletin 
en yüksek bir maamına getirdik .. Me
rerse sen şuurdan ve kiyasetten mah
rum, ebleh ve matüh, amJ.'lm5nde bir 
pir imişsin!.. 

Ge>ce,ıı gün sana v:.-rdi~im emirleri ne 
c, buk unuttun! .. 

Sen bu kafa ilE:' vezaret mansıbmd::ı 
n-ı~ıl hizmet gürebilirsin? .. 

Zaman nnzik.. Devlet bizden kivn!=et 
zeka ve musib tedbirler bekler ... Bela
het ve matuhluk istemez ... 

- Aman padişahım ... Mübarek payı 
"?Criiıni öpeyim ... Zihnimi birdenbire to
uarhıyamadı'TI. 

('f.) Oturmak Sefer c.rnrısınıla c:s1:e
rin lıir yerde karar ve ilram etme!;. 

-" ~;,!"'l ... di )-

__ ... __ _ 
Kadastro umum 
m ·· t:rü qitti.. 
Bayramı şehrimizde geçiren Kadastro 

umum "müdürü B. Halit Ziya Ankaraya 
!'!itmiştir. --·--i ge c!n öı•· mü •• 

Pınarbaşı köyünde oturan Halim o~
lu Mustafa adında bir ~enç evvelki ge
ce kövdeki evinde ölU bulunmuştur. 

Kendisi ec:asen hasta idi.. Tahldkata 
başlanmıstır. -- ---

BİR r AVZİH •• 
Dünkü snylmızda. Asansörde 182 sa

stlı sokakta bir eve taarruz edenler ;.ıra· 
sında ~·anlıslıkla ev sahibi Melih Tekir
dağın ismi de yazılmıştır. B. Melih Tc
kirdağm bu hadise ile hiç alakası olma
dığından keyfiveti düzeltmeğe lüzum 
şı;önnt>kteyiz. 

Eczacı KEl\lAL AKTAŞIN 
ŞARESERLERL.'IDEN ... 

Hi!.A.L ECZA.HESİ 
~~:anmıı:ımıım=aaıaazeııımsmlElll .. ~, 

Hindi Çinideki Fransız kuvvellerile 
Siyam ordusu arasında çarpışmalar vu
kı.ıbulduğuna, iki tarafın da birbirleri
nin arazisine girip çıktıklarına dair ara
sıra haberler geliyor. Bu münasebetle 
Siyam hakkında bazı mah1mat vermeği 
faydalı addediyoruz: 
Asy3Dın müstakil hükfımellerfode.n bi

ri olan Siyam krallığı Hindi Cini yarım 
adasının orta kısmını ve .Malak'ka yarım 
adasının bir parçasını' kaplar. Çok eski 
bir kı-allık olan Siyam eski adet ve teş
kilatını hala muhafaza ·etmektedir. Kral
l·ğın merkezi olan Baııgkok çok kozmo
polit bir şehir halini almıştır. Siyam, 
'!indi Çini :varımdaı;ını ele geçirmiş olan 
Fran..ı:a ile Hindistanı elinde tutan tngil
lcre arasında bir tampon helinde kal
nu~tır. 

Ası.rlardaiberi Sivam hudutları etra
fındaki yerli kabil;le:rlo harp eder du
rur ve böylece rahat yi.izü göreınedlği 
için terakki edemezdi. Gerek Birman
vada, gerek Fransız ilindi Cinisi tara
(ında sükün lemin cdildi~indeııoeri Si
} am krallığında da yollar ve demiryol
lan yapılnı:ı.~a baslaınış, ziraate ehem
•niyet veı·ilmiş Ye halk arasında maari
fin ilc,.·leme:;ine çahsılc:uştır. Evvelce 
mektepler ecnebi misyonerlerin ve Bu
da rahiplerinin elinde iken son zaman
hn-da Siyam hüklimeti büllin mektep
leri kendi idaresi .altına almıştır. 
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•••••••••••••••••••••••••a•mı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıı • • • • etrafa dağılacak hissini verirsiniz. Fakatllan ~öylcdiğini, kendisine ihsas ettiği ci· 
hu küçük cağlıyan, yine kendi mecrası- hetle hafifçe kızardı ve arkadaşının mu
na dönerek durulur ve az evvel uyaıı- kadder olan ikinci sualini bekledi : ~ ~ UYUK ı-iKA YE ~ i . . . . 
dırdığı Urklintü ile istihza edet· gibi - Sizi bu kadar uzaklardan bir söı-. . . . 

······································•••ı••••········································· olur! le kendine doğru ceken bahtiyar arka-
Gülen, bir anda bu geçmi$ muhavere- daş kim? 

leri hatırladı : - Söyliyeceğim, Pertev! •. Fakat da-
- Hakikaten unutmuştum! dedi .. Ya- nlmaca yok. Zaten darılacak bir sebep Umulnnyan Saadet 

nımda rehberim de var demek.. olsa size bundan bahseder miyim? 
- Evet. amma Bandırmada ne yapa- - Doğru söyliyorsunuz .. Sizin ekse-

cağı.z sanki?.. riya beni şaşırtan hareketleriniz olduğu. 
Bandırmada ne yapacaklardı? Gülen nu bilirim. Tasvip edemiyece~im hare
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bunu kendi kendine hic sormadan hede- ketler .. Küçük çaji;lıyanın birden bire 
tabakalariyle cok temas ctmi.şli.. Ağır fini tayin etmü=;ti. $imdi, Pertevle bir- coşması, kabarma'il gibi.. Fakat bil.iyo
lıaşlıh.ibnı belki daha ziyade onlaı·dnn likte omm zihninde de doı'i;a.n bu. suale rum ki çağlıyan taşmıyacak, yine sakin 
a1m1stı. Onda bir köylü ciddiyeti ve sa- ccvnp verir gibi : mecrasına girerek huzurlu seyrine dt?
f"ıyeti Yardı. Gülene bağlıhğı da bir par- - Orada bir arkadcısa kendi.siyle bu- vam edecektir. Onun icin, kızsam bile 
t::n bundandı. Ciinkli birbirine hiç ben· lu.şacağııııı vadetmiştim.. İnsan sözünü ehemmiyeti yok. siz yjne anlatabiJirsi-

Pertev, bankacılık mektebinden me
zun olduktan sonra, garbi Anadolunun 

• bir ~ok şehirlerinde ilk önce stajyer, 
sonra muhasebeci, muamelat memuru 
olarak çalışmıştı. İki Uç sene.erini de kre
di kooperatifleri kontrolörlüğünde ge
çirmişti. Bu vesile ile, Balıke,sir. Rur.sa. 
Çanakkale vfüıyctlerinin yalnız biiyük 
lcasabalannı değil, küçük köyl~rini bilt
Uı.nımak ve gezmek fırsatını bulmuc:tu. 
Motosikletinin 1ekerleklerinin cecehile
ccği bir keçi yo1u yoldu ki onu 'ki5yden 
köye, kasabadan kasabaya geçirmiş ol
masın. 

'Pertev çalışkan. namuslu ve saf halk 

zcmiycıı tabiatlerinde do.ğru1uk dürUst- tutmalı. niz .. 
lük nıii ·terek biı· temas noktası idi. Bu arkar' Cemil olacak .. Gülen Ce- Gülen durakJadı. Anlatacak mı?. Fa-

Gülea. ı.ahiri olan ha\-dilİğine. hafif- mile. Baııcl• ınava belki de uğnyacaqı kat nicin anlatmasın? .. Pertevin dediği 
meşreplığine ı-a?men. içi gibi temizdi... hnklnnda verdiği havai söze birden ni- ~ibi, hareketinde ~f'ıdiğin \"e kendi se
Hilekarlığı \'e yalancılı~ı yoktu. Vakarı- cin bu kadar ehemmiyet verivordu? ... razat tabiatiı1 in ' -niği eoŞkunluktnn 
nı muhafaza ~tmi.c:i!ıi daima bilirdi. PE>r- Sakııı. f'..asiıne tehdit makamında .'iavur- başka ne vardı? Cemil hakkında Pertc
te\' onun 1askınlıkları karşısında bazan cluğu sözün yerine gelmesi i~in olmac;ın. ve tamamen açılabilirdi. Açılmıyacağı 
şaşırır ve : j Hatta. kim bilir. Rasim.in de. Rezz.andaıı mevzu ancak Rasim mevzuu olabilirdi. 

- Gülen. derdi. siz çajfüvan bir · su 1 kurtulduktan sonra. bu hedefe doğru Fakat Ra~im şimdi kim bilir nerede idi~ 
kadar kab.ua sığmaz, fakat o kadar da 1 onu takip edeceğini ümit etmiyor mu! - Tuhafsllll7.. Pertev! .• Biraz darı~
lemiz bir kız~ınız. Bazan birden coşar, idi? .. Bu ihtimal. Perteve küçük bir ya- caihruzı biliyorum da .. Fakat hic sebebi 

Siyamın Malakadaki parçast bir ta
rafa bırakılırsa geri kalan kısmı bir elin 
parmakları gibi uzanan dağlarla bunlar 
ara.•andaki geniş vadilere ayrılır. 
Yalnız Menam ovasında 2 ınilyon in

san yaşar. Dağlar arasındaki kabileler 
atik, abanoz gibi 'kıymetli ağaçlarclan mü
r~kkep ormanlar sayesinde hayatlarını 
temin eder ve kestikleri kütükleri he
hirlcr vasıta.c;ile deniz kıyılarına indirir
ICT. 

Menam nehri, Siyam için Mısırın Nili 
kadar kıymetli ve faydalıdır. Nehir ara
sıra taşarak ovalara feyizli topraklar ge
tirip bırakır. Siyam dünyanın en jyi pi
rinçlerini yetiştirir. Memleketin ihtiyf
cına yetecek kadar da Mısır ve tüliin 
elde edilir. En ınühim .ihracatı pirinç, 
kereste, şeker kamışı, hindist.:-ın cevizi, 
kalay, muz ve ananas gibi şeylerilir. 

Siyam krallığının büyüklüğü 518.000 
kilometre murabbaıdır.Nüfusu 12.300.000 
kadardıı. Bunların yanın milyon kada
rı Çinli<lir. Asıl Siyamlılar 2.000.000 ka
dardır. Geri kalanlar Birmanyalılar, An
namlılar gibi mutelif kısımlara ayrılır
lnr. 

Siyaınlılar kısa boylu, tıknaz vücutlu 
insanlanhr. göileri yana doğru çekiktir. 
Buda dinindedirler ve Birmanyalılara 
adet· ve ahlakça pek benzerler. 

Siyam krallığ1 1914 - 18 cihan har
binde ililtıf hükümetforile birleşmiş ve 
1917 de kendi sularında bulunan Alman 
gemi1rrini müsadere f>tmiş1ir. 

BİNGAZİ HAKKINDA. 
MALUMAT •• 
fnp,ilizlcrln Afrikada b~lıca hed~fini 

teskil eden ve şimdi İtalyanlar elinde 
bulunan Bingazi, şimali Afrikada Akdc-
niz sahilinde işlek bir limandır. 1912 
senesine kadar Osmanlı imparatorluğuna 
ait.ti. Buraya vaktile Sirennik denilirdi 
ve burada eski Yunanlılar Hesperides 
isminde güzel bir şehir vücude getir
mişlerdi. Bugünkü Bingnziye vücut ve
ren sehir de budur. Batlamios III, karı
sınıı{ ismine izafeten bu şehrin adını Be
renlke çmrirmişti. Berenike şehrinin ha
rabesi şimdi kumlar altındadır. Yeni şe-
hir sonrad;ın eskisinin biraz cenubigar
bisinde ktırulmustur. Sidra körfezi ile 
tuılu bir bataklık arasında bulunan Bin
r.azi limanı kumlarla pek sığ bir hale 
geldiğinde>n ancak küçük genuler ic;eri
ye girebilirler. Son zamanlarda lima
nın temizlenmesi ve çok ~e yarar bir 
hale getirilmesi için ltalyanlar çalı~ma
ğa başlamışlar ve 500,000 lngiliz lirası
nı bu iı için ayınnı~lardır. 

Binga:.i ahalisi Arap ve Müslüman
dır. Biraz da Yahudi vardır. Bu şehir
den evvelce epi buğday çıkanlar ve bil
hassa Uıgiltc.reye gönderilirdi. 

Sulh zamanlar:mda Sicilyanın Siragü
za limanı ile Bingazi arasında munta
z:ımnn vııpu r seferleri yapılır. 

1. B. 

yok .. Sizin .kadar kıskanç bir arkadaş 
görmedim. Bu hu:vunuzu sevmediğimi 
de söyliyebilirim. İstibdat aşk gibi ar
kadaşlığı da zedellyen, hararetini so];ı
tan müz'iç bir rüzgardır. Bu rüzg1\r ba
zan bir fu1.ına, bir kasırgn halini alır 
ki o zaman her şeyi birden söndürür. 

- Bu mukaddemenizden anlıyorwn 
ki diğer bir erkek arkadaşınızı görmcğe 
gidiyoruz. 

Pertevin canının sıkıldığı belli idi .. 
Fakat Gülen, gülümsiyen bakışlariyle 
onu teskin etti 

- Evet, erkek bir arkadaş .. Fakat sa
dece bir arkadaş .. Teyzem tanıştıımıştı .. 

- Auladıın .. Bir bahriyeli deı'til mi? 
- Evet, fakat siz nereden biliyorsu-

nuz? 
- Ben de teyzeniz.i gördüm ve seya

hatte takip edece~iniz güzer~filıı ondan 
öğrenmiş bulundwn. Bu bahriyeli ile 
sizi yalnız seyahate çıkarması bir ted
birsizlik telakki ettiği.mi teyzenizden giz
Jemed.i.m. 

- Ah. bu eski kafa .. Neden rica ed<>
rim. neden tedbirsizlik olU'.t'Or .. Kibar 
bir delikanlı. 

- Olabilir. Fakat en kibar delikanlı 
bile güzel ve serbest bir genç kız yanın-

BLl~ar Başveki· 
linin nutku 
etrafında 

- Ba,tarah 1 inci Sahil ede -
mücadele eden Bul~ar milletinin böyle 
bir fıkihcte t:ıhammülii olmadlğını gös· 
termekicdir. 

Filhakika Almanlar llolg-.llistan iize
riudeki tazyiklerini zaman zaman tekrar 
etmek hc\•esinden • kendilerini alamıya· 
cnklardır. Fakat bu~ Balkaıllardnki 
vaziyet bu tazyiki son haddine kadar ı:e
tinnelcrine müsait delildir. Yunanistan 
İtalya iJe rnlicndelesindc her ~ fCDİ 
mu\·a(fakıyetler kazanmaktadır. Ömi
mlizdeki haftalar içinde Arnavutluk za. 
ferinin kal'i bir ınahiyet iktisap etmesi 
lru\·vctle muhtemeldir. Diier tnrnftnn 
İnJ:ilizlcrin Libyadnki zaferleri de şar
lô Akdrnizde \'azİycü köKtcn deiisfU. 
m~tir. Yuı:oslavya bitaraflık politika
sından ayrılnnyacaktır. Türkiye hudut· 
lannda ıniite:vakkızdır. Hayati menfaa
timizi ilgilendiren sahalar tehlikeye ,ir· 
medikec harbnı dısmda kalmak azminde 
sahitiz. Bununla beraber Yunanıstıınla 
vefakar dostluğumumn ve ittif8kımı· 
nn lmvvetinden kimse şüphe edemez. 

İşte bu \'azİ'\·ette Bu~istandan bek· 
lcnen ancak nklı selimin emrettiği sulh
çu bir siyasete sadık kalmaktır. Bulgnr
Jar Alman tnzyikine nihayete kadar mu
hwemct edebilirlerse kapıl:mnın eşii:in
(_ dolaşım felaketi bertnraf edecekle
rine inanmak lllzmıdır. 1'cmcnni ede· 
lim H lııidj~.f'lrr bizi aldatmasın .. 

. EVKIC;T RILGI 
----IJ.----

1 ka ara ·vo ı 
A,00 proı::ram ve memleket saat ayıırı 

8,03 ajans haberleri, 8, I O müzik, pi. 
8, 18 9,00 ev kadın - yemek listesi, 12. 30 
program, ve memle.lı:et saat ayarı. 12, 3 3 
müzik: türkçc plaklar, 12.SO ajans ha
berleri, i 3,0S müzik: tfükçe plaklar, 13· 
20 14,00 müzik pt 18,00 program ve 
memleket saat ayan, 18, 30 konusmn çift
cinin saati, 19 ,00 müzik: şan resiati\li 
19,jO memleket saat ayıırı ve ajans ha· 
bcrleri. 19, 4 5 müzik: fasıl heyeti. 2 1, 1 S 
radyo gazetesi, 20,45 müzik: küme hey
eti klasik pro<'ram, 21.30 konuşma: hu
kuk ilmini y; vma kurumu adına avukat 
Nejat Sa,·; n\'esayet Nedir'?» Nasıl de· 
vam eder ve kalkar~, 2 1 . 4 s müzik: rad
yo salon orkestrası, 22. 30 memlek~t 
atleri, 2 2 .4'> müzik: salon orkestrası 
aant ııyarı, ajans haberleri, borsalar fi
programı devamı, 23,00 müzik pl., 2 3-
25, 23,30 yarınki program ve kapam,. 

ARAS!RA . . .. . . . . . . 
Medeniyetin 

tansiyonu 
--·---

Çınar: dallardan sesler Yeriyordu. 
çok ince i<li bu sesler .. Bu ~esler, ruhları 
bir şiir zevki, bir müzik heyecanı içinde 
dıılr,alandırıyor: muhayyeleınizde, ya· 
şadığıınız alemden daha güz.el. dnha iyi 
bir alem yaratn•ordu. Apaydın bir ufuk. 
tertemiz bir hayat?. 

Feylosof Çınar; uzun süren bir dur
ğunluktnn ııorra, 1lık bir bahar havası 
ıçinde (,.-ne giı:ı. 1 sesler venneğe ba;ıb· 
dı. 

O her z man olduğu gibi bu defo da 
faz.ilet ve kemal Aşıkı kalemini, mahir 
bir operatör gibi kullandı: ablnki tan
siyonu bozuk yığın yığm in..,::mlann da· 
marl:ırını deşti. 

Evet. ferdin ahlakı tansiyonu ilr me· 
deniyetin tans.iyonıı arasında çözülmez. 
sımsıkı bir bnğ vardır. Bir cemivetin ku· 
cağında mallıl dımağlar. malul ruhlar 
türedikçe, turemekte <levarn ettikçe 
medeniyetimizin tansiyonu daima anor· 
mnl şeklini muhafaza edip gidecektir. 

Dün olduğu gibi. Lugün gördüğümüz 
gibi, yarın da inEanlık kan ve r teş, elem 
ve ıztmıp çenbcrinden başını kurtaramı· 
yacaktır. 

Yeni nizam teranesi, şüphe yok. ye
ni icnd değildir. İnsan oğlu mnğara dev
rinden apartmıan dcnine kadar hayata 
ne kadar çok yeni niz.amhır vermiştir. 

Hırs ve gururun kamçılayıp fınl fırıl 
döndürdi.iğü bu topaç dünyada ahlfıki 
tansiyonu normal halde tutabilmek kud
retini peygamberler bile bulamanu."llar. 

İşte bunun içindir ki medl'niyetin 
tansiyonunu her yaşla bazen çok dp!!iik 
bazen çok yiiksek görüyoruz. 

Nwi KUTLUAY 

da kendinden geçebilir ve geçmekte 
kendince hak bulur. 

- Öyle ise, siz de .. 
- Ben de mi? .. Fakat Gülen, biz bir 

gtlnlük arkadaşlar değiliz. Coktan beri 
tanışıyoruz .. Ben kendimi di~rlerinden 
pek başka göstermeğe lüzum görmiyo
rum. Fakat ben sizi tanıyorum. Hoşunu
za gitmlyecek bir harekete tahammül 
göstermiyece~inizi bilirim. 

- Sizi tutan yalnız bu mu?. 
Pertev Gülene ciddi, fakat muhab

betli bir bakısla ısrarla baktı ; 
- Biliyorsunuz ki, slı.in yanınızda 

terbiyemi muhaia-ıa etmem iı:;in bundan 
cok fazla bir ~ebe-p var. Beni bir nrka
daş '"lakki ediyorsunuz .. IDc olmazsa 
bu · ·~adaslığa beni daima l!:vı.lı bulma-
nızı ti:vorum.. Fakat... Buncfan daha 
fa7J n ümit f>diyoı-um .. 

'halde. heni madam ki tanworsU
nuz., oJaM it.ima~ etmelisiniz. O bahri-ve"' 
li hamı gt~rrekten centilmence voldaşhk 
etti. 

- Bumı kabul ediyorw11.. TaJiiniS 
varmıs .. Cünkii bövle olınıyabilirdi. 

-( Bitmedi )-
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Avrupanın mını mını 
iiç hükümetçiğini bili
yor, tanıyor n usunuz? 

Adem babanıız kaşıı.ırmıydı? 
--------~x.x~------~~ 

YAZAN: Dr. G. A. 

---------x.x 
Lülısemburgun lıua tari1'i ·Vergisiz 11e lıumar· 
hane ııe yaşıyan memleiıet : Monalıo prensliği 

San Marino ciimllııriyetL 

,\dem babanın gökği var mıydı 
yok muydu. diye Ortaçağlarda gayet ö
nemli bir meııele çıkmış olduğunu vak
tiyle bir yerde okun1uştum. amma, o sa
yın ceddimizin katınıp kaşınmadığı me
sclesjnin de bir gün ortaya çıkabileceği, 
doğrusu, hiç hatnma gelmemişti. Bu 
me.aeleyl Toros dağlarının bir tepesin .. 
den gönd.rdlği mektubund>, üç tane 
büyük harfle, kendisini tanıtmak istiyen 
bir zat soruyor. 

du~ şüphesizdir. Vakia ka~ınmıya se
bep. bildiğimiz böceklerden birinin ısır
ması gibi. dışardan olunca bunda bir 
kimya hAdisesi olabileceği ilkin hatırı
mlZA gelmez, Fakat hayatta her hadi.e 
kimya cinainden olduğu dütünülünce, 
böcek uırmaırundan da vücudumuzda 
kimya bakımından bir değişiklik oldu
ğunu kabul etmek zaruridir. 

!çerden dediğimiz sebeplerden gelen 
kaıınmalar, hunların vücudumuzdaki 
kimya değişmelerinin neticesi olduğunu 
daha iyi gösterir. Mide. bQzulunca ka
şınma gelir. fazla soğuk ve fazla sıcak 
kaşınma verir, insan birşeye merakla
nınca, hatta bir işte biraz derin dü!!ii
nünce kr\şınır, sabahleyin uyanınca ka
şınır. Bu hallerin hepsinde vücudumuz
daki kimya muamelelerinde değişmeler 
vardır. Cilt hastalıklarında - bazıları pek 
tatlı bazıları da ~k acıklı - kaşınmalar 
vüc~dumuzdaki kimya değişmelerinin 
neticeleri olduğu için fimdi cilt müte
hassısı hekimler hastalarının kimyasını 
öğrenmiye çalışırlar. t 

------x.st-------

Büyük devletler dünyaya hakim ol
mak için birbirlerile çarpışırken, bunla
rın ancak bir zerresi olabilecek küçü
cilk hükumetbr mevcut olduğunu da ha
tırlamak faydadan hali değildir. 
Avrupanın küçük hükı1metlerinden 

birin o!:ın Liiksenburg (Luxemburg) 
Almanya, Bcl.;ika ile Fran.sa arasına 
>ıkışmı.ş kalmı~ bir dükalıktır. Genişli
ği 2580 kilometre murabbaı, nüfusu 
30~ noo kadardır. 

Bu küçük dükalık, altı asır evvel, 
1347 - 1437 arasında Avrupada ,niihim 
bir mevki alm1Şlı. Lüksemburg prensleri 
Bobemya krallığına geçmişler vı. Roma 
imparatorlu~una da bü~·ük krallar ye
tiştirmişlerdir. On beşinci asırdanberi 
Lük..'!Cmburg, sırasile Burl!llndiya <lUka
larının. tspanyolların, .\vu.st:ı11"'3lıla!"t'1, 
Fra: .~!ıl'lrın ve ...-\lman1arın elifl!'.' g~ç· 

•'~ 1814 yılında burada bir LUyük 
dükalık teşkil ediler•'k Felemenk 1<1""1-
lığ1nn bağlanmıştı. 1839 larihin<l~ ın~ ır.
lı:'."ketin büyük kısmı Belc-rk:ının oir t'"ya
leti oldu. 1867 ıle LUksenıburg büyük 
d'\kalığı, büyük Avnıpa devletlerinin 
ı,;Jranlisi altında bitaraf bir memleket 
olarak tanındı, 1890 S<'nesinde Fe!e
menkle birliğine so11 verildi. 1914 ağus
tosunda Alınan orduları Lüksmburg'a 
girerek bitaraflı~ını bozdular ve bura
sını iliUf devletlı.rlne karşı askeri 'ıir 
iis olarak kullandılar. 

Lük.•emburg Grandüşesl Charlotte 
Hll9 da memleketin idaresini ele aldı . 

MONAKO PRENSL1Cl 
Monako (Monaco), Fransawn' cenu

hışarki~inde ve bu memleketin Alpe-1\'la
ritlme eyaleti arazi.sine sıkışıp kalmış 
15 kilometre murabbaı büyüklüilünde 
k iiçilk bir pı-ensliktir. Nüfusu 22.000 ka
dardır. Miliidın 968 inci yılındanberi Mo
neko, Genovalı Ginaldi ailesinin elin
<ledir. 1715 senC'inde prenslik. bu ha
nedanın kadın tarafın..,_ geçli Vf' Pren
ses: Ilippolyte'oin zevci Kont Tberignv 
1732 de tahta çıktı. Monako, Fran.<;ız ·· 
iliıllnde Fransaya ilhak edildi. 1814 Fa

ris mr _ıhedsile Monako Prensliği yeniden 
>eı·lıe•ti•ini ele aldı. Fakat 1Sı5 Viyana 
LonVl"sinde hu kUcük prenslik Sardinya 
krallıl!ının idaresi altın., konuldu. 1848 
tarihin<le. o zaınanlar prc-nsli~ln hudut
ları içinde bulunan Mentone ile Roko
hı-unı> şehirleri ahalbi isyan ettiler. Bu 
~chirleri Sardinı·a IU'allığı 1859 a kadar 
; gal ı'tli. ısGO yılında Nis, Fransaya 
ı ecti, Monako da Fransa himayesine 
r.irdi , .• Mentone ile Rokebı-une'u da 
Fransaya sattı. 1911 de Monako Prensi 
AlbPrt ııı rutiyet esaslarını kurdu ve 
>ı 11.,.rl n ıh ·r .. hir Millrt ME"cli~i te~
'~.; ett 

\1 nca' o 
kısım ayrılır 

1;p} c 1'clediye ·nınta-

1-Monako'dur yuksek bir kaya üze
rine lrurulmllflur. E rafı kalel•rle çev
rlliıiir. Prenslik sara}'! buradadır 

2 - Moııako koyunun garp kısmında 
La Kondamine mahallesidir; burada La
vanta ve Likör fabrikalan mevcuttur ve 
ynzın burası deniz banyolarile meşhur
dur. 

3 - Montekarlo'dur; kumarhane ve 
büyük oteller buradıdır. 

Monako prensliğinin ba~lıca varidatı 
Monte Karlo kumarhanesinden aldığı 
hlss dlr. Bu kumarhane 1856 yılında 
J.:.ırulınuş ve ıssı tarihinde Franrab 
Blane adında biri Prensten 50 yıllık bir 
lr::'iyaz al:nıstır. Bu l 11tiyaz seneler son
ra bir firkete devredilmiştir. • irket 
1898 de imtiyaz:.-u 1947 yılına kadar 
uzattırmı$ ve bunun için Prense bir 

YAZAN: ISMAIL iLHAN Orada kendi kaşınmasından Adem 
-----------1 babayı hatırlıyarak. onun da torunları 

milyon İngiliz lirası takdim etmi~ti. Bun- bizler gibi kaşınmış olabileceğini dü
dan başka her sene prenslii(e 90.000 İn- ,ünmek mevkiin hem yiiksel:li;iinden, 
giliz lirası hi"o verilir. 1936 d.oı bu his- hem de dumanlı olma.ından ileri gebe 
se 100.000 İngiliz lirasına çıkarılmış!ır. gerek. Metafizik denilen yüksek fakat 

Monako ailesine IDC"l'lSUp b!r kimsenin dain1a dumanlı düşenceler, hep duman· 
bu kumarhaneye girmesi m~ne-dilmiştir. 1ı dağlar arasında çıkmıştır. Ondan do
Halk ta hük<ımete vergi vermez ve ku- layı Musa peygamber de metafizik dü
mar oynamağa gol en ecnobil~r yüzünden •Ünceleri kökünden halletmek ümidiyle 
pek çok para kazanır. bulabildiği en yüksek dağın tepesine 

SAN MAR1NO çıkmı~tı. 
Şimali ltalyada Rmininln ı4 kilomet- -Toroı daiflarının bir tepeainden mek-

r cenubu garbisinde, her taraftan İta). tup yazan zabn sorduğu şey de. ıüphe
yan topraklarile çcvrilnüş kücük serbest 8iz, metafizik bir düş,üncenin neticesi· 
bir hükumet vardır.Dünyadaki ci!mhııri- dir. Ancak insan, benim gibi, Toros 
vetlerin en kiktiğü olan bu hük<ımct San !!ağlarından pelc aşağı bir seviyede kal
·Marino'dur. Mesaha" 61 kilometre mu- mağ:a mecbur olunca, kendine metafi· 
rnbbaından ibarettir. Nüfusu ı3.000 i rik bir şey •orulduğu vakit onu duman-
bulur. larından ayırarak, yalnız fizik bakım· 

Dördün ~a asırda ~farinus isminde bi-
dan clii"ünrroeıi zaruri oluT. Böyle ya

rinin k~,.duğu stiylenen hu ı:ıinyatiir hii- nfnca da Adem baha. pek sayın etıi en 
ktuııeL i -03 te Roınalı S"'zar Borjia'nın '·iiyük aru\ını711l hirlikt!"', dumanlar1n a-
eline dusı .ü . fakat bir müddet sonra tek h 

rn•ınd"\ ir görünm~z olurlar. 
rJ ·· s ı ~)est'~ini ele geçirmL~. Papalık Fizik bakımınd~.... Ad~m baba nor-
1631 yılında Sruı l\Iat·inoyu serbest bir mal insanın zihnimi7deki gerçeğini arı· 
J-,ükii.met olarak tanımış ve Napolecıı. 1 1 d b . k k im yan ar, R"llr ar an erı, pe ço o U!\sa 
ltalyayı istilfı.'1 sırasında San Marinoya da şimdive kadar normal insanı bulup 
ilişmemiştir. San Marino hük<ımetçiği ~öoteren hiç kim•e yoktur. &beb! pek 
1!162 denberi talya krallığının himaye~i ha.it: Bir kere daha yazdığım !'ibi, ta
altında sayılır. Başlıca mahsulü şaraptır. bint - ucuz otomobil •atan fahri!:, !ar 
Titano dağından çıkarılan ~rı da çok 
kıymetlidir ve çok aranılmaktadır. gibi- bir prototip pli.nı yaparak ona gö-

re seri halind insanlar yaratmaz. Onun 

MERAKLI SEYLER 
•••••••••••••••• 
Harbın devam ettiği 
müddet. 

Avrupa harbı daha b:ı.~ka yerlere de 
sirayet ooecek mi? Bilhassa ne kadar 
silreeek? 

Şimdi bir çok in.o;anların kafasını yo
ran suallerden biri de budur. Bu suale 
kat'l bir cevap vermek mümkün olma
nıakla beraber, ban harpl 0 rin müddeti 
~evamıru bilmek belki fayd•<lan hali de
•"fdir. İşte size kısa ınalıimat: 

1846 Meksika - Aınerika harbı: 18 ay. 
1854 Kırım harbı: 2 sene. 
1870 Alman - Fransız harbı 6 ay. 
1894 Cin Japon harbı· 8 ay. 

varattığı insanların her biri bir çok kim· 
va h5diselerinin neticefl olan bir tiptir. 
Onun için, bir insanın sağ ve sol taraf
lan hile noktası noktasına benzemediği 
~ihi, ild insan biribirlne benzemez ve 
"ene onun tein T'lormal insan bulunamaz. 
Her İnsan vücudunun iç.inde geıçen kim· 
va hadiselerinin neticelerine göre ya• 
.... r. Bu hadiselerin neticesi bize rahat
lık verdiği vakit sağlık, rahatsızlık 
verince hastalık deriz.. 

Kaşınmak da vücudumuzun içinde 
~eçen bir kimya h&diseslnln ncticeol ol-

YUMANllLAR A~NAYUT
LUKTA iLERLiYORLAR 

Zaten kaıınmalt mutlaka bir haatalık 
demek dei(ildir. Çok defa insana keyif 
bile verir: Meseli. kulak deliği kaıınan
hırın en büyük zevki ellerine bir kibrit 
çöpü gemak vücudun içerisinde kimyn 
değişmcısini haber verdiği için bazıları 
için hayırlı bir alamet demektir: Meoe
la, insan şeker hııstalığına tutul-nuş ol
duğundan haberi bulunmazsa ... 

Kaşınmak, müzmin bir cilt hastalı~ 
ğmdan gelip de rahatsızlık \·erdiği va· 
kit bile gene faydalı oldu~ı variddir. 
Cünkü ta.~ınınıya S<'bep gibi görülen 
cilt hıutalıit kaybolur. Fakat 'iicudun 
içindeki kimya boT.ukluğu diizelmeı:zsc 
onun neticeıi olarak cilt hutalıiındar 
ve kaıınmadan daha fena ba!ika bir has
talılc meydana çıkar. 

Mektubu gönderen zat, bir de, ka
ıınma pek şiddetli olur da geçirilmezse 
insanın aklına dokunur mu, diye aoru
yor. Bunu, hayahn lçindelci kimya de
ğİfmeşİıtden kaşınan bayanlazdan da 
soranlar çok buluur. Bu bayanların kıı 
mevsiminde, gözlüklerini takıp - hiç ka
ıınmadan - sakin elişi yapmaları göste· 
rir. 

Zaten insan pek derin h.,.aplara dal
dığı vıılcit alnını kaşıdığına göre, katın· 
malc aklını b14lna toplamak alameti ol
ıa gerektir. 

G. A. 

HARP YIJl"'CA llZIŞl
CAK GiBi GÖ~Ü''UYOR 1899 Transval harbı: 2 sene 6 ay. 

1904 Rus - .Japon harbı: 16 ay. 
1912 Birinci Balkan harbı: 5 ay 
ı912 ikinci Balkan harbı: 6 hafta. 
1!114 Harbı u~ıu'Tll: 4 .•ene, 1 ay, 1 

- Ba•tarafı 1 inci Salıi/.,Je - - Ba,tarafı 1 inci Sahifede -
hareketinin devam etmekte olduğunu sahada !aaliyeUı.rinl son derece arttır
•Öy]emiş ve demiştir ki: dıklannı Almanlar pek AIA biliyorlar. 

-DiiJman 10 havan topu, bir mik- !nııi!iz hava kuvvetlerinin ileride neler 
tar mitralyöz bırakarak çekilmit ve ye- yapabilı.c<'klerine delalet etmesi itiba
ni mevziler tutmuştur. Diğer bir mmta- rile geçen cunıa günü Fransanın şlınalin
kadar ltalyanlardan 7 subay ve 114 aı· de yapılan hava har<'kalı dikkate şayan
ker esir aldık. Yunanlılar keza yiyecek dır. Burada, ilk d~Ca olarak !n~iliz tay. 
ele geçinni,lerdir. yareler! büyük hava filolan şeklind• ve 

gün. 
1918 Lehistan - Sovyct harbı: 18 ay. 

ı934 Habeşistan - ltnlyan harbı: 7 ay. 
1936 tspanya harbı: 2 sene, 8 ay. 
1937 Çin - Japon harbı ilanı harpsız 

olarak 3 sene ve 4 aydanberi devam et
mektedir. 

Y.139 I~us - Fin harbı: 4 ay. 

Er:- dalgın•w!: derecesi 
Amerikalı bir profesör unutkanlık hu-

<usunda bir çoklarıruı ta~ çıkarmıştır. 
Amerikalı bir genç kız vaktiyle me

zun oldu[! ı üniversiteyi :ziyaret eder
ken dalgınlığı ile meşhur profesörü gör
müş ve nrk:ıda.~lan yanında buna takıl
mak istemiştir. Genç kız: 

- Muhterem hocam, beni tanıyor 
musunuz? Bir zaman size zevceniz ol
maı(ı teklif ctmi§fim ... -dPyince ihtiyar 
profes~irün gözleri part:ım15 ve yakın bir 
alil.ka ile şunları söyl!!'mi0fu: 

- Evet, evet. Pek iyi hatırlıyonım. 
Gen~ kız bu cevabı alınca fena halde 

bozulmU§tur. Ba•ılan t2rafından bu ce
vabı bir mıızipli\ nrldedilmişse de halrl
ka<te profesör karşısındaki bayanı elli 
sene evvel t'vlenr!i~ı c0 kl k:ır.sı zannet
Tni,tir 

Londra. 13 (A.A) - cTaymis• g>· yanlannıb avcı tayyarclorl olduğu lıal
zetesinin Balkanlar mubabiri bildiriyor: de dlişmaruı cephooen hücum ctmişl<'r-

ltalyan ordusu, B. Mu•solininin en dir Bu harekat daima artan hava kuv
giizide kıtaları olan aiyah kömleldi fır- vet•orim!:z.in adet itibarile de k!lfi derc
kalar da dahil old!lğu halde, Amovul- cİ>de <.'Of(nlclııl nı güsterdi~i ı:ibi, geee ve 
lukta Ki!isura yolu boyunca çekilmekte ründ iiz hareketlerinde •erbestislııi mu
ve Yunan topçusu tarahndan fasılasız halaza azmini de m~·dana kC>ymakt.:ıilır. 
~ombardıman edilmekte, mi1;<alyöz ate- 1914 - 1918 harbinde olduğu -:bi 
tı altmda tutulmaktadır. Sahil rntDteka- ı . . akı da 
sında da yunan ileri hareketi devam el- taYYnreıerımız y n zaman 
mekte olup yeni bazı mevziler zeptedil- man arazisinin en içerlerine k11clar 
mittir. Harekat esnasmda birçok ctir gireceklerdir. Alman hava kuvvetle
ve harp malzemesi Yunanlılann eline rinin mukavemeti azaldıkça Alman
geçmiJtir. lann :ıavı üstünliiğünü muhafaza et-

KiH.ııranın zaptı haberi, yaralılar da m 1 · · kin d tt t h t 
dahil olduğu halde bütün Yunan asker- , e erı .un 1 a ~aa en aaa e, a -
!eri tarafından derin •evinçle kar~ılan- ta dakikadan dakıkaya azalmakta-
mı!'ltır. dır. 

YuNAN TE.BLICI 1

1 

Buna mukabil, Kanada, Birleşik Ame-
Atina, 13 A.A) - Yunan ba>kurıan· rika ve Avushaalyadaki fabrikalara Al-

danlığının resmi tebliği: mantarın ulaşamıyacakları muhakkaktır. 
Mahdut k"'lif faoliyetı olmu,tur. Bir lngi]tereye gelen Amerikan tayyarderi 

kaç e ir aldık. 30 tiptir. Kanatlanın is!'lısalatı ise şim-

Deniz Nalıli)lec:iler Cemiyetinden : "T'.&r.,;.Q:CCC:cc:=cor~.,,._,.,.,=:C"OO'!~~..o:r~JQc:cor~ 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kö
kiindcu temizlemek için HELl\lOBLÖ kullanınız 

CctllinUmizin senelik umumi heyetinin ruzuanıede yuıılı hususatı müzakere 
etmek ıiıere 17 /1/1941 tarilıine müsadil cuma ı:ünü 'ltat 10.30 da Birinci KCll'.• 
donda Pasaport kn.-;ısında Ri'Z bill8'lında ceıniı•et morkczinde tnplan><ağı llıın 
olunur. 

RUZ NA 1\1 E : 
1 - İdare heyetinin 1940 faaliyet sen "sine ait raı><>rıın tetkik ve tasvibi .. 
2 - :ıı;12ırn.10 tnrilıinde kapatılan bliinconun tetkik w tasdiki ve idare he

.) efiıtin ihr~. 
3 - 19H faaliyet senesine ait bütçenin tetkik \'C ta.wibi.. 
4 - !d:ırc heyetinin intihabı.. 14--15-lG 9G (54) 

i~MİR DEFTERDARLIGINDA.N : 
Ankara Emvaline kazanç vergisinden borçlu hükümet caddesinde 12 numara. 

lı tuh:ıfiyc mağazası sahibi Sınai Kıızm.irciniıı ıneı.lı'.ır dükkiir.da haczedilen 
muhtelif cin.• lııhafiye esyası 14/1/ı941 •alı ıfünU wat 14 te Yeni müzayede 
h<-destenincle satılara~ından alınak istiyc'nlerin mezkur saatte bu vere gelmeleri 

Böhre~lerin çalışmak kudretini aı:ttmr- Kadın, erir.ek idrar zorlnJı.lannı, eski 
\'e \'rnl helsoğukluğunu, mesane Utihabını, bel nğnsını, sık sık idrar bozmak ve 
bozıırken yanmak hallerini (iderir. Bol idrar temin !!der .• 

tdrıırda kum.lann, mesanede laşlann teşekkillline mini olnr .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ ldrannızı temiz!Jyerek mavileııtlrir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını bai2dir .• HER ECZANEDE BULUNUR 

SAHiFE J 

Hayati qlerfmiz 
••••••••••••• 

Köy öğretmeninin mu
vaffakıyet şartları 

-~----w•x-

Köy bir hazinedir, anahtarı da öğf'etmenin elin• 
dedir .. iı anahtarı lıullanabilmelıtedir ------x.x 

Köylünün samimiyeti emre limadedir. 
'3undan C;tifade etmek sırrına vakıf iii(
·etmen, bir cihana h5ki.m olmuş kadar 
'ıaz duyar. 

Köy cocul(u, bir kabiliyet mcmbaıdır. 
'3u kabiliyetlerin inki,,.Uındaki zevki du
ran öğretmen, en güzel eserlere sahip 
>lur. Bütün hunlarda nıuvaffak1yetin 
~ırrı aİn.anmak• tır .. 

Her işin muhakkak ki bir mevzuu var
llI'. Öğretnlcnlik mesleğinde ınevzuu· 
nuz olan çocui:un mahiyetini nasıl bil
mek lazımsa köv öğretmeninin muvaf
'akıyetinde de ilk şart, onun mevzuunu 
teskil eden köv. köylü ile bunların ru
'ıunu bilmektir. 

Fazla söz ve nazariye, ~üslü cümleler 
! öylüniln, anlamııdıl!ı i•in hoslanmadıl!ı 
şeylerdir. O, her l(i1n işle karşı karilV& 
l>ulunmaktadır. İşinde muvaffakıveti sll
•atte arar. Bunun kin de pratiklii:i ter
cih eder. Onda. bir cocuk safiyeti sczi
'Jt. En <'Ok hoŞUna giden ı;ey (Realite) 
4ir. Halbuki realite, söz ve nazariyede 
'eilil iştedir. Köy!Uye yaptırmak i!rti
;orsanız söy lemcyiniz. yapınız .. 

! inri ı.;art : İnttnnıakhr .. 
İruınmıtk, yapacağı işin mahiyetini eok 

, i kavramakla kardeştir. İnanılan bir 
<Vin yapılmasında içten gelen bir emir 

\'ardır. Bu emir, her nevi müşkülleri 
•cnecek kuvvet ve kudreti taşır. Mut
ak mnvaUakıyet böyle kimselerde ide

aldir. İdeal, yoktan var etmek iınkinla
··ını doğurur. 

l üncU şort : İnandığına inandır~ 
nıaktır. 

Köy!Uyü inandırabilınek için ondan 
'>ir parca olduğunu, onun için, onun 
'Tlenfaatlerini korumak için bütün var
'ığiyle çalıştılb.nı, bu çalışmanın hiç bir 
karşılığını beklemeyip, gayesinin in
'3nlık, millet, vatan uğruna olduğunu 
ıınlatmalıd.ır. Bu ise ancak Lşle ölçülilr. 

* 
Köy!U lle ilk karşılaşmada, icra mev

kiine ginniyecek bir süril sözler sarfet
mek. köylünün fikirlerin! ve işlerini ten
kit etmek, yanında oturmaktan tiksin
mek, onları ve yaşamakta olduk.lan ha
yatı ooğcnmcruğini ihsas ettirecek ta
vırlar takınmak ve kendine bir büro 
memuru süsü vermek, köyde muvaffa
kTYetin en büyijk c!üşmanlandır. Bu 
v1ız.iyctte köylü., süz '\"e nazariyelere 
• hazan - nezAketen hak verir, fakat, 
onu bir daha dinletemezsiniz. 

Köylil küy öğretmenini. icabında bir 
harkı acmak için elde kazma çalışır, bir 
Iidanı diker, yıkık bir duvarı tamir 
eder, kirlenmiş bir badanayı yeniler ,.e 
bu işleri ~·aparken duyduğu hazzı, ha
reketleriyle ilıs:ıs ettirir ı:öriin;e öl':rt't
nıenin severek '~ inaruı.rak kendisi icln, 
keneli köyU !cin çalıştığına, kendi der
dine -:ı~\·a arıyan. kendi varlığından bir 
kimse oldul!una köylilnUn şüphesi kal
maz. Bu halin ilk müsoot tesiri mutlak
tır. Kövlil ı:özüyle ı:ördiiğü bu hali b!l
~c:ycrck reklam eder. Büyükler deli
kanlı lan a\o plamaj!a ve on lan öğretme-
,,~ vo!"!'"' ı teşvik ..der. · 

4 üncil sari : Öi:retıııcnin kendini köy-
1Hyc S<'\dimlrsidir. 

Sevilen bir kimsenin yapılmasını di
lcdil!i iş - ifa imkanı gü~ olsa dahi - ba
tır iç!n ya,.,ılır. Sevilen kimsenin arzu
•unu verine getirmek, işi yapana da ay
rıva bir h • ' rir. Se\ :i. ufak tefek ku-

diden ayda 120 tayyareyi bulduğu bildi
rillTl('ktMir. Birletlk Amerikanın ima
latı lıakkınd.:ı sarih rakamlar henUz 
mevcut değildir Fakat bu memleket 
endüstrisinin hcm.m hewcn randt:nenı
nın hudutsuz olı!·ığ•J ( şUphcsizdır. 

SÖKR"Ü URAL 
Balıkesir ilk tedrisat müfettişi 

surları ör'..er. Haz. enerjiyi arttırır. Ener
ji, J(tiçlükleri y~nınek için en kuvvetli 
ve müessir de\·adır. 

* Öğretmen kendini köylüye nasıl sev-
direbilir? 
Öğretmen. vazife icabı görfu;mclmn

den başka uıman ?.aman kövlü ıle musa
lıabelere ver veı melidir. Bunlarda her 
hangi bir mC\·zu üzuinde kövlülerin de 
ileri sürdükleri - do~u. yanlış - fikir
leri olur. Kövli.i mü, öğretmene, öjtret
mcn mi köy 1 üye tesir edecektir? Dü
>Ünccsly le bu yanlış fikirlere itirazın 
doğru olacagı kanaati öğretmeni alda
tabilir. İlk hamled.. buna ni\•et etmek 
doiru değildir. •Dur ay~ v<>r 
ynpavım .. • Ata sözüne gore hart'ket. 
etcne'k en doğru yoldur. Köylii. fiklılcri
ne ve tafuiyetine hürmt edilip alay mev
zuu olmakbn kurtulduğunu his edince 
daha kuvvetli bir bağ ile öğretmene bağ
lanır. Ögretmen bu hareketile itim•t tel
kin edip ğlam bir mvki kazandıktan 
sonra yavaı yavaf bu fikiıleıin çürük tae 
raflarını tasbib mümkıindür. Ancak bu 
tashihlcrde realite gözetilmelidir. Köylü, 
fikirlerinin yanlıt olduğunu hadiselerle 
görerek yine kendisi kabul etmelidir. Bu 
iLiraf, sevki ve s.amimiyet bağlarının kuv· 
vetine de bir delil t kil eder. 

* ö~ctmen • Köylü münasehet1erindc: 
dil::er hi.r nokta: 

Öğretmen hep kendi iılerinln çılı:an 
için değil, köylü ile samimi hasbıhaller 
y•pmak. onlann ,ahsi dertlerile al&ltadar 
olmak. bunları dinleyip mümkünse yar• 
dımlanna k~mak veya ihtiyarlann ba
bralannı dinlemek, milli hikayeler. milli 
menkıbeler anlatarak güzel vakitler ge
çirmek ,.killerine de başvurmalıdır. Bu 
tatlı sohbetler, öğretmenle köylüyü da
ha ziyade birbirlerine bağlar. Sevgiye 
müstenit hu bağ, iı hayatında en büyük 
tesirini gösterir. 

5 ci şart: Yaptırılacak işlerin makul 
olmasıdır. 

Emir v;ya arzular, yapılıp yapılmıya
cağı düşünülerek icra mevkiine konulur
•• aksülamel göstermeden ifa edilir. Mu
vaffakıyetin en kuvvetli şartLınndan biri 
de budur. öğrotmen köylüden onun yap 
mak iktidannda bulunduğu bir i'1 !..te
melidir. Al:ai haller. aradaki samimi ve 
temiz havanın bozulmasına da .ebebiyet 
vert""bilir. Binaenaleyh, köylünün iktida
rını dü,ünüp ve bir tedriç gözeterek ic
rıııata giriom«"k, yapılması istenilen bir 
işin tahakkukunda mutlak şarttır. 

Köy, tabiatin en zengin hazinelerine 
maliktir. Bu hRzinelerin anahtarı öğret· 
menin elindedir. Onlardan istediği ve di
lediği kadar ist'fad• ed.bilir. 

"~obruk ,, 
ltal an 

• 

filerin k 

düşecek 
..d a-
rtul-

ması tamamen 
imkansız 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
Tobrıık İtalyan garnizonunun her ne 

şek:lde olu"a olsun kurtulmasına iın
kiın yoktur. nıı kuvvetlere, nihai taar
ruz bii!Un şiddetiyle yapilmadan cnel 
teslim olmak iciıı müteaddit illsatlar ve· 
rilnı!ştir. İtalyan kuwetlcrinin hariç! n 
yiyecek alm:ısı lmkiın•ndır. Bunlar ayni 
zamanda susın:dar. İngiliz ku.-"ctlcri 
İtalyan ı:arnizonuna hakiki vaziyeti bil
dirmek için ),., ·aıınamekr atmaktadır. 

İZMİR DEFrERDARLICINDAN : 
Nebil vereselerinin Ba.ımabane ,u!ıesine olan 228 lira 16 kuruş veraset ver

gisi borçlarından dolayı h~cz...ıilen Güzelyu~d ~Jl!l•"1nln Azizler s~kartın
da kAin 18 sayılı ve 2880 bra kıvm~ündeki a.ı!e evı vı.ıayet dare heyetı lrara
r!yle 21 gün müddetle mü1.ay~dcye çıkarılmıştır. ~ ''·ıl•rin 16 ikinci kanun 
94ı perşembe günü saat 15 te vJIAyet idnr~ heyetine m-. 'atlerl i!An olunur. 

26 - 31 - 7 - 14 5653 (2586) 

İZMİR DEFTERDARLICIUDAN : 
Ali R!znnın Köyler ~~ine olan 112 lira 50 kurui Milli Emlak salış be

deli borcundan dolayı haczedilen Bornova Koca cami lif. Dayıo[ılu sokağında 
kAin 4 sayılı ve 25 !im bymetincl~kl arsası vilB}·et idare heyeti karariyle 21 
l(i1n müddetle müuıyooey" çıkanlmı.ştır. Taliplerin 16 \kinci kli,r,un 941 per
şembe günü saat 15 te v:t~yet idare heyetine müracaatleri ilAn ohmur. 

26 - 31 - 7 - 14 5655 (2585) 

ilAn olunur. 97 (S5) 

izmir Fulıaraperver 
Centlvetinden : 

KULA SULH HUKUK MAHKE111Fr 
StNDEN: 940111 

~...1.:cc0""_.-..0-~...cc:::::::c:·=eı)!: ::ccc:=:::ccco.:ccc:cc:cccer...l"'..o 1ZM1R SULH HUKUK l\1AHK'EM.F,.. 
• S1NDEN: 940/2378 

r,:""t:r-"W-""1--Wl!l'!ll"'l'r.:m~rP.111'1111""W!'MllW·;~;;;;;;.--- tzınirde !kinci Karataş mahallesinde 

ZAY1 
Karşıyaka Orta okulwıdan 18 '8 '1936 

tarihinde aldığun 69 numaralı diplom•
yı zayi ettin1. Suretini çıkart.ıcaiımclan 
eskisinin lıükmU yoktur. 

Nizamnamemizin maddeimahsu
ıuna tevfikan umumi heyet toplan
tısı 19 /lkincikanun 1941 tarihine 
rastlıyan Pazar günü ııaat 10,30 da 
Azizler sokağında 42 numaradaki 
Cemiyet Merl.ezinde yapılacaf1•n
dan ııayın üyelerin işbu toplantıya 
gelmrlt"ri rica olunur. 

Müzakerat ruzııamesi: 

' - idare heyeti faaliyet rapo
ı uııuı tasdiki 

2 - Gelecek iki yıl için hazırla-

Kulanm Hacı Abdurrahman mahalle
sinde mukim iken 12 '12 '940 tcrihinde 
ölen Kula tüccarlarından ciğerci oğlu 
Mehmet Erakmarun terek.si tesbit cdi!
ınis oldu~undan kanunu medeıı;~;n 561-
inci maddesine tevfikan mun••i\,yhde 
aJa .... a,?ı ve borcu olanl~r·n bir ay 7.ar
fonda Kufa sulh hukı>k mahke•ne•ine 
h~1-1irn1c·l~ri ]üzuınu nan olunur. 

l ·:·ftılıtttiWMH!lt:iHft;!16~KM!!Uiji1WI :~t~~=;~~;;~:~!~ 

(56) 

··-··-·-----·--------~--------~--------
İZMIR DEFTERDARLICINDAN: 

Hasan Hulfisinin Kö\'ler ~ ıhc<iıı.' olan R~~ ı·ra 75 Y.uruş Milli ErnlAk satış 
hı.deli barcın.dan dolavı hocıP~il~n Bornn,•n Ko~" cami Merkez sokağında 
l<fün 57 sayılı ve 400 lird kı;-metin..ı~ arsası vilayet idare heyeti karariyle 2ı 
gün müddt!tle- milzayedE:-ye çıkarıln1 ~tır .. 

Taliplerin ı6 ikinci kı'hıın 941 P'"'emı.n eüııii <aat ıs te vilayet idare he-
yetine mür-•caatleri illin ol·ınıır. 2:· - ~ l 7 - 14 5654 (2584) 

. - '! b.. . t. sd"k' Z.\ \TC 
nan ış pro;:rarnı e utçenm a 1 ı. tktisat Vekô.leti İzmir Üzüm Konlro-

vesikasını zayi eyled;k yenisini alaca
ğımızdan eskisiniı1 hükmü olmadığı ilan 
olunur. 3 ~ Y f'ni idare h·~·etife miiral:ıp lörlüğünden 516 numaralı ve 2000 ku-

lnrın seçimi. 9 2 ( 50) 1 tu 9 numara üzümü ihti\'a eden kontrol Y. /:mirli Talat Erboy 

aı 6/2/941 perşeınbe günU saat 15 de 
sa~ı yapılacaktır. Bu arttırmada mu
hammen kıymetin % 75 şini bulmadığı 
surette en çok arltıranm taahhüdü ba
ki kalmak üzere attırma 10 gün daha 
uzatılarak 2 inci arttırması 17 /2.'941 
pazartesi vünü saat 15 en çok bedel ve
renin üzerine kat'I ihalesi yapılacaktır. 
Gayri menkuller üzerinde lıAk tlebin
de bulunalar resmi vesikasile 20 gUn 
!cinde müracaat etmeleri JA.zımdır. Ak
si halde paylasmadan hariç kalacaklar
dır. Fazla nıaltlmat şartnamede ı-azılıdır. 
Mi.lzayedeye iştirak edecekler muham-

Haydar Gener 
örnekköy Tren Yolu No.207 

men kıymetin <::. 7 buçuk nisootinde 
pey akçesi veya milli bir bankanın te
minatını getirmeleri Uizıındır. % 2 bu
çuk dellAfiye ferağ harcı alıcıya aittir. 
!haleden sonı·a bedel verilmedi&i tak
dirde gayri menkul 15 gUıı daha arttır
maya konulup talibine !halesi yapıla
cak ve aradaki tahakkuk edecek ihale 
farkı hükme hacet kalmaluızın mlişt~ 
riden tahsil olunacaktır 

Taliplilerin 940/2'" ,syaya lüzumu 
müracaatları J .... n olunur. 

• 



• Milli Şef 
dün Anka
rayadöndü 

Ankara, 13 - (A.A) - Reiai
cümhur ismet lnönü hususi trenleri 
ile Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 
Milli Şef istasyonda Büyük Millet 
Meclisi Reisi B. Abdülhalik Renda, 
Basvekil Doktor Refik Saydam, An
karada bulunan vekiller, Cümhuri
yet Halk Parti.si Genel Sekreteri B. 
Fikri Tüzer, meb'uslar, Ankara va
li ve belediye reiai, Mevki ve Mer
kez komutanlan, Emniyet Müdürü 
Te diğer mülkt, askeri erkan tarafın· 
dan kar§ılanmışlardır. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıt 

ASKERi VAZİYET 

Yunanlılar Be
rata 15 kilomet

re yaklaşh 
İtalyan rnUdafaa hattı 
da 2; lıUometrelilı IJlr 
cephede yarıldı.. 
Radyo gazetesine göre Kilisuranm zap. 

tile hasıl olan son durum dolayısile Ki
l:isuranın doğu şimalindeltl İtalyan kuv
vetlerinin çekilmelerine her an intizar 
etmek lllznn geldiği iki gün evvel bahis 
mevzuu edilmişti. Yeni haber bu tahmi
nin tahakkulı:umı bildiriyor. Yunanlılar 
Kilisura ve şimal cephesinde son taar
ruzlar neücesinde tl'ziim•uyuna uzanan 
ltalyan müdafaa hattını 25 kilomctroluk 
bir cephede yarmağa muvaffak olarak 
10 - 12 kilometre derinliğine nüfuz et
mislerdir. Timuriça suyunu batıya doğ
ru ~ecen Yunan kıt'alan Berat şehrine 
15 - 17 kilometre yakla<mışlardır. 

Uzümsuyu batısında Preşina - Şaruva 
mevzilerini muhafaza eden İtalyanlar 
Yunanlılar tarafından işgal edilen ara
ziye doi!nı bir çıkıntı teşkil etmekte ise 
ler d.- Yunanlılar cenuptan ve ~imalden 
düşmanlarını tehdit edecek bir vaziyet 
alınışlardır. Bu mevzideki İtalyan kuv
vetlerinin pek yakında ve hatta bugün
lerde mevzilerini terkederek daha ba
tıya çekilmeleri beklenebilir. Debru.<;a
dan Lordan istikametinde ve Kilisu:ra
run şimalinden Roden istikametinde bir 
Yunan taarnızu halinde bu kuvvetlerin 
hatta çekilmeğe vakit bulamadan tes
lim olmaları da muhtemeldir. 

LtBY A CEPHES1NDE 
Tobrukun zaptı için !ngilizlerin büyük 

miktarda gayret sarfettikleri malGmdur. 
Tobrıık, İtalyan Afrikasında Mısrra en 
yakın olan bava ve deniz üssü olduğun
dan burası İngilizlerin eline geçince Mı
aoa yakın bir Ü9sÜ ortadan kalkacaktır. 
Tobruk limanı her cins gemilerin yata
bileceği büyükliikte g[izel bir llmandıı. 
Burası ele geçince Demeye karşı hare
kAt yapacak olan İngiliz ordusu en yakın 
ve en mükemmel bir ikmal üssü temin 
etmiş olacaktır. İngilizler batıya doğru 
taarruzlarına devam ederken ikmal ci
hetinden vaki olacak müşkülatı Tobruku 
ileri hareketlerine kolaybkla devam ede
lr.aldıracaklardo. Böylece batıya doğru 
ileri hareketlerini kolaylıkla devam ede
ceklerdir. 

Di~er taraftan Yunanistan - Girit -
mü •ollesinin İngiltere eline geçmesi üze
-;nP İngilizlerin orta Akdenizi tehdit et
• ı.- de kolaylaşmış olacaktır. 

{YASI VAZİYET' 

r>fya realist bir 
politika takip 

ediyor 
Amerilıada 11azlyet" 
İtalyan IJaşlıumandanı 
neden istifa etti? 
Rad70 gazetesine gönı Bulgar bafve

kili B. Filofun &Özleri realUt bir politi
kanın ifadeaidir. Bu nutuk Bulgaristan 
etrafındaki dedikodulara nihayet ver
mektedir. 

AMERIKADA VAZIYET 
B. Ruzveltin lngiltereye yardım me

aelesil~ al8.IC:adar kanun projeaini Ame
rikan kongre!llline tevdiinden sonra bu 
proje lehindeki ve aleyhindeki sözler 
Amerikalıları en ziyade m"§gul etmek
tedjT. Büyük bir ekseriyet projenin le
hindedir. Ufak bir emniyet kanun layi
hasının UHıvibini değilse bile mecHsten 
çıkanlma"ını geciktirmeğe rı:ebep o1abi
lir. B. Ruzvelte tibi olan ekseriyet böy
le bir va7İyetin tahaddüsüne mani ol
mağa çalı~ma.ktadır. 

GENERAL SODDONUN iSTiFASI 
Arnavutluktaki İtalyan hatkumanda

m general Soddonun i~tifasını icabetti
ren bak;k; sebebin Yunan harekatını 
idaredeki aczi olduğu tahmin ediliyor. 
Batkmnandanlığı, mareıl Badoğluyoyu 
büyük erkanı tı...rbiye riyasetinden istib
l&f ed~n ~eneral Kavelyere y pacaktır. 
Generftl Kavalyeronun bizzat kumanda-
71 eh •iması böyle tehlikeli b!r İJ için 
kwnandan bulmakta teaadüf edilen 
miifkülata atfediliyor. 

YENi ASIR ~4 SON ~AN1JN ~ AJ'.J 1Q41 

Sov yet - Alman anlaı
maıı ı:e lngilizler 

Anlaşmanın tat
biki bir hayli 
~ü( telakki 

ediliyor 
YENi ANLAŞMA SIRF TICA· 

Rf MAHiYETTE 
Londra, 13 A.A) - Yeni Sovyet• 

Alınan ticaret anlaşması hakkında muh
telif ecnebi matbuatı tarafından yapılan 
tefsirlerde Londra mahafilinin bu hu· 
eustaki mütaleaları şu suretle hulasa 
edilınektedir: 

Sovyet - Alman ticaret anlaşması, o 
zaman hiç bir netice vermemiş olan 
Hitler - Molotof görüşmelerinin geç kal
mış bir semeresidir. Müşahitler anlaş
manın munhas1ran ticari mahiyette ol
duğunu ve ıiyasi meselelere hiç temas 
edilmediğini eöy]crnektedirler. Maama
fih bu anlaşmanın tamamile tatbiki bir 
çok Amillerin tahakkukuna vabeste bu
lunmak.tadır. Bunların başlıcalarını, nak
liyat imlr.anları ve bizzat istihsal hacmi 
teıkil etmektedir. 

Bu oebeple Londrada Alınan - Sov
yet ticaret anlaşmasına mabdud bir ala
ka gösterilmiftir. Ayni mahfiller, mu
kavele hükümlerinin sarih metni öğye
nilince mütalea hakkım muhafaza ettik
lerini beyan ediyorlar. 

~·---

Alman hücumları 

3,S saat süren 
bir hava akını 

yaptılar 

Almanların Londrayı 
ateşe uermelı teşelJIJit• 
sü alıim lıaldı.. 
Londra, 13 (A.A) - İngiliz bava ve 

dahill emniyet nezareti tebliğ ediyor: 
Dün gece güneş battıktan biraz sonra 
ba~lıyan ve üç buçuk saat süren hava hü
cumu esnasında Londra mıntakasında ve 
Taymis nehri mansabın<la birçok nokta
lara bombalar düşmüş ve yangın bom
balarının çıkardığı yan,ııınlar bazı ha
sara sebep olınwıtur. İtfaiye teşkilatı ve 
pasif müdafaa teşekkülleri yangınları 
sür'atle söndürmüştür. Bir miktar ölü 
ve yaralı vardır. Şimdiye kadar alınan 
haberler ölü adedi,nin pek fazla olmad1-
ğını göstermektedir. 
Diğer bazı mıntakalara da bombalar 

atılmJŞSa da hasarı mucip olmamıştır. 
İngilterenin cenubu şarkisinde bir ma
halde bir miktar ölü ve yaralı vardır. 

BlR ALMAN TAYYARESİ 
DüŞtJ'ROLDtl' 

Londra, 13 (A.A) - !n.ııiliz bava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Evvelki gece daf:i bataryaların ateşile bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
ALMAN TEŞEBBÜSÜ AKtM KALDI 

Londra, 13 (A.A) - Gazetler yangın
ları sür'atle söndüm ·, için yapılan 
teşki!Atın ilk muvaffakiyetlerini takdir
le karşılmakta ve cumartesi gecesi Lon
drayı ateşe vemıek için Alman tayyare
leri tarafından yapılan teşebbüsün akim 
kalmasından dolayı büyük memnuniyet 
izhar etmektedirler. 

---ı;..---

TÜRK - 1 GILIZ TiCARİ 
A LAŞMALARI 

Deyli Tel~raf 
mühim bir ma-
kale neşretti 

uTürlıiye, elıonomilı ue 
aslıeri sahada her 
yardıma halı 
lıazanmıştır .. » 
Deyli Telgraf gazetesi, 'I uo kiye - İn

HABEŞiSTAN iMPARATO
RU HARTUMDA 

Habeşte Ital
yanlara isyan 

büyüdü 
Jsyam IHUtırmağa gön· 

derilen İtalyanlar 
hemen lıaçıyorlar 

Londra, 13 (A.A) - cDeyli Tel
grab g8%etesinln Hartum muhabiri ata· 
iıdaki malUmatı veriyor: 

Habet hududu cephesindeki kısım
larda tngiliz demye kollarının faaliye
ti sörlilmektedir. 

Hartumda bulımmakta olan Habet 
İmparatoru bard<itı yakından takip edi
yor. Vatanperver Habef tefleri ve bun
ların idare ettikleri kabileler bir müd
dettenberi faal bir çete harbi yaparak 
ltalyan prnizonlarına ve iate kollanna 
baskmlar vermektedirler. Asileri ten
kil için gönderilen ltalyan kuvvetleri 
bunlan imha etmek ıöyle dunun, bila
kiı :ilk temasta bozularak kaçmaktadır. 

---.z;...---

INGILIZ TAYYARELERl-
11 YENi HÜCUMLARI 
Şimali Fransa ve Si
cilyada Palermo li
manı bombalandı -·--

2 Italyan vapuruna 
tum isabet var, 4 dü 
de hasara uğratıldı 
Londra, 13 (A.A) - Bildirildiğine gö

re dün gece lngiliz bombardıman tay
yareleri §imali 1talya ve §imali Fran5a
da birçok hedeflere, tayyare meydanla
nna ve iatil! limanlarına taarruzlar yap~ 
mıılardrr. 

Kahire, L1 (A.A) - Orta şark kuv
vetleri karargahı bildiriyor: 

Palennoya yapılan bava hücumunda 
bir bomba 8 bin tonluk bir vapura düş
mli§tür. Dış iskeleye bağlı on iki va
puı-dan birine tam isabet kaydedilmiştir. 
Diğer dört vapur hasara uğratılmıştır. 

Afrikada ln~iliz 
ilerle3 işini 

kimse dı.rdu-
ramıyaca 

Almanlar me$gul ue 
gayri meıguı F .. ansa
nın arasını açmağa 
çalqıyo,.ıar" 
Londra, 13 (A.A) - Müstakil Fran

sız ajansı bildiriyor : Alınanya yavaş 
yavaş Parisi açlığa d~l. kıtlıjta mab
ki'ım ederek mcsuli:veti Vişiye tahmil et
mek ve işgal altındı.ki Fransa ile işı:al 
altında olınıyan Fransa arasında bir 
tefrika uyıtndırmak mak<adını ta.kip et
mektedir. Bir kaç haftadır Pariste ev 
bulmak imklinsı•dtr. Vaziyet tok müs
küldür. Kıtlık yalruz Parise inhisar et· 
mistir. 

Almanya Doryo vıısıtasiyle Vişi hii
kiimeti aleyhinde nesriyat yaparak Vi
siyi Paris halkını aç bırakmak i•temek
le itham etmektedir. Almanya Fransa
nın ikiye bölünmesinden tahammülü im· 
kilnsız bir vaziyet tahaddüs edereğiııı 
ve bu sayede ıravri mesgul Fransayı 
kendi müddciyntın.a boyun eğınej!e 
mecbur edeceğini, Fransız donanınasımn 
teslimini ve Akdeniz limanlnnnda üsler 
elde etnıeii temiıı ed+...-ccğini iin1it edi· 
yordu. Vişinin cesurane hareketi snye& 
sinde Alınan lıesaplannın batası anla
şıldı.. Gayri mesırul Frnnsa aman diJi. 
yecek halde decoildir. Simdi Almanlar 
oyunlarmı ılel':istirerck işgal altında 
olan yerleri aclı~a malıkfun etmek su
retiyle bu hadisenin mesuliyetini Visi
ye tahmil etmeite ~e bu suretle yeni bir 
tazyikte bulunmaita (alışıyorlar. 

giltere ticari ve mali anlaşmasından bah- --------------
sederken diyor ki : yenin Almanyaya her şevini satmak hu-

Bu anlaşma İngiltere ile azimkar Türk susunda bir arzusu yoktu, fakat baska 
müttefiki arasında zaten mevcut olan pazarlar bulamadıjtı müddetçe böyle 
samircl dostluğu ııeniş mikyasta takviye yapmağa mecburdu. Bu arılaşma save
edecektir. Anlasma son derece mühim sinde bu müşkülün bUyük kısmı halle
iki maksada hadim olmak gavesile ha- dilecektir. 
zırlanmıştır. Birinci hedef Türkivenin Yunmnistan gibi, Türkiye de gerek eko
Alman iktısadi tazyikinden kurtulması- nomik, gerek askeri sahada her türlü 
na yardım etmektir Bir kaç seneden yardımımıza sarsılmaz aadakatile hak 
beri Nazilerin siyaseti her kesin a~a kazl'nmıştır. Geçen ~nenin değisikleri 
olduğu metodlarla, Türkiyeyi de, diğer esnasında yanıbn,ımızda yer alınak hu
Balkan komsuları ııibi, iktısadl tabiiyet susnndaki azminde bir dakika bile te
altına almain istihdaf ediyordu. Bu si- reddüt etmemiş ve Türkiyenin sadakati 
yaset Türkiye harici ticaretinin yüzde F" ronsız mailU.biyetinden sonra orta 
ellisi ~ibi büyük bir nisbetinin yalnız ~arkt::ı sarsılRn vaziyetimizi takviye de 
Almanya ile yapılmasını intac ettirecek kıymeti takdir edilemiyecek derecede 
derecede muvaffak oldu. Halbuki İn-

faydalı olmu~tur. Türkiye orta şarkın giltere, Türk ihracat ticaretinde yii7de 
kapılarından bh·inin muhafızıdır, biz ise on gibi cüz'i bir ni!>bet dahilinrle vera-

lıvordu. Yeni anlnsmaya göre İngiltere- İtalyanlann cMarc nostrum> gibi iddi-
alarına, ve Almanların «L~bensraum> rrin Türkiye ihracat ticaretinde hem alı-

cı. hem satıcı olarak birinci mevkic hul~.a~..._rına ka:.llı hür bir Akd~~izin mü
vükselcce~i umulmr..ktadır. İn~ltere, dafııyız. Bu .. musterek ro.l her ık~ memle
Türk zi.ı-ai mahsulleri için veni nazarlar ketin hayatı menf Patl--rıne hadım oldu
bulacak ve Türki,•cnin ith~lat ihtiyacJa- ~u gibi bi7i bozulff1RZ bir dostluk.la bi
rıru tatmin edecektir. Bu suretle · avni. rl hirimi?:e baql<ımaktadır. Bu siyasi ba
zamanda Türk ;h:.-acat ına.ddelerjnin AI-ı1 ~~n şimdi iktısadi müna.sebetl~ri~izi,. tan
manyaya gitme~ini tahdit ve ablokanın 7ım f"den ve ahenkle,llren hır tıcarı uz· 
tesirini teşdit hususund"ki ikinci ~aye- la~ma ile takviyesi hem muvafık, hem 
sini de elde edecektir. Tabiativle Türki- §ayanı memnuniyetti~ 

B. Villıi yakında 
Jngiltere ye gidecek 

lngiltereye mal
zeme kiralan
masma muha

lü değil 
YALNIZ BAZI TADiLLERE 

TARAFTAR .. , 
Vqington, 1 3 (AA) - Son devlet 

Ha tayda seller çekiliyor 

insanca zayiat olma
dığı anlaşılmaktadır 

HayllGll zay~atı fimdllllı meçhııl-Dört değirmen 
tamamen, üçü lıısrnen harap oldu 

reisi intihabında mağlQp olan cümhuri- x•x:-------
yet. partisinin. n~~~i B. Vilki y~kınd_a Antakya, 13 (Yeni Asır) - Yam.ur- maktadır. Hayvan zayiatimn mikdan 
lngiltereye gıdecegını ve oradaki vazı- Jar dinmiştir. Sular çekilmeğe bruılamış- hakkında henüz malumat alınmamıştır. 
yeti biz~a~ tet~ edeceğini söylemiştir. tır. Tu~an hakkında vali B. Şükrü Defne şellalesinin çevirdiği deitirmen• 

B. Vilki tngılterede 2 veya 3 hafta Sölonensüer şu izahatı vermiştir : !erden dördü tamamen. üçü de kısmen 
kalacaktır. Mumaileyh, ba:zı tadil&tı ya- - Yağmuı· dinmiştir. Antakya - Yay- harap olmuştur. 
pılmak smetile, lneiltereye harp malze- la dağ şosesini kaplıyan sular çekilmek- Antakya - Yayla dağ yolunda bir 
meai kiralanmasına müteallik kanun la· tedir. İnsanca zayiat olınadığı anla<;ıl- menfez cökmü<;für. Başka zayiat yoktur. 
yihaaını tasvip edeceğini aöylemittir. B. -------------------------------
Vilki İngilterenin mağlubiyeti karıısm-

Yeni bütçe 300 milyon da Amerikan emniyetinin aaraılmıyaca
ğı hakkında bir söz aarfetınediğini aöy
lemit ve bımdan oonra hususi iJlerile 
metııul olacağını ilave eylemittir. ~--------x.x:---------- .. - ANKARA, 13 (Yeni Asır) - Yeni bütçenin hazırlanması faaliyetine devam 

Balıkesirde yeni ~osta 1 _o_ıun_u_y_or_._1_s4_ı_bu-"t-çes-in_i_n_a_oo_mil_·_y_on_llra,_yı_b_u_1a_ca_ğı_ta_hm-in_ed_ilm_e_kt_ed_ir_._ .. merkezi açıldı.. 
Balıkesir, 13 (Hususi) - Balıkesirde 

yeniden inşa olunan posta telgraf tele
fon binasının dün "çılış töreni yapılmış
tır. Posta ve Telgraf müdürü B. Nuri 
Mutlu o~lu bu münasebetle bir nutuk 
söylemiştir. 

---~.---

Havalarda zayiat 

Mihvercilerin 
tayyare kayhı 

büyük 
İtalya 20 günde JJJ, Al· 
manya IJir haftada ;yedi 

tayyare Jıay'betti •• 

Münakalat Vekilimiz 
Perşembeye geliyor 

~~---~x.x:~------
İSTANBUL, 13 (Yeni Asır) - Münakalat vekili B. Cevdet Kerim İncedayı 

İzmire hareketini çarşamba gününe tehir etınistir. Vekil İzmirde bilhassa tah
mil ve tahliye işleri hakkında tetkikatta bulunacaktır. 

Hataya 150 dokuma 
tezgahı gönderildi 

Beş nahiyede dolıumacılılı fıursları a~ılacalı ------x.x 
Antakya, 13 (Yeni Asır) - lktısat Velr.illeti Halayın bazı mıntahlan>ı< a· 

ki köylere dağıblmak üzere 150 dokuma tezgahı göndermiştir. Bt tf'z~ii.hla .. 
rın kullanıhnasını köylüler için muayyen nahiye merkezlerinde F" 1 '"'1Cd. kuralar 
açılacaktır. Bu suretle Hataym çok eski bir sanatı olan dol· 01 tr• ''"~111ğın ihya Ttı 
inkişafı temin edilmiı olacaktır. 

Londra, 13 (A.A) - Salaruyettar 
mahfillerden öK:-enildii'.ine göre 11 ikin
ci .kanun gecesi sona ı.:.ren hafta zarfın
da İn~iltere üzerinde yap.Jan hava mu
harebelerinde yedi düşman tayyaresi 
düsürülmüştür. Ayni devrede yalnız bir 
İngiliz avcı tayyaresi kaybedilmiştir. Bu --------------------
hususta asağıdaki tafsilat wrilınektedir: Almanların go·· _ Akhı·sar ve a.l!'ug"" -

5 ikinci kanunda 2 Alman ve bir İn- lfl 
giliz tayyaresi düşmüştü"" 10 ikinci ka-
nunda 2 Alman tayyaresi dii.şmüstiir .. zu·· ha"'la"' Fra-sız lada tütün piya-
Almanların Portsnıuta hücuın ettikleri &.il 

J1 ikinci kanun ~ecesinde altı Alman d d 1 ı 
tayyaresinin kaybolduğwlU bizzat Al- onanmasın a sasının açı ma-
mruılar bildirmi'ilcrdır. Bunların dördü-
nün İngiliz. tayyareleri tarafından ~örül- Akd • d ha lık 
meğe bile ,akit lıulunamıyacak derece- ve enız e sına zır 
de sü•atle t•hrip edildikleri tahmin edi-
lebilir. a. F .. t hsill -ıııı:oENiz vE .r.!'an.:AoA TolJrıılıa girmelı, çı.,,~ -ge mus a en 
Ganı çölündeki muharebelerde tay- malı artılı mümlıün ti ,tün piyasasının 

yare zayiatına dair henüz elde kat'i ra- denfl - İtal· ... anlaı' b;ıgün açılmasını ümit• 
kam mevcut değilse. de Akdeniz bölge- "' -' 
,inde cereyan eden yen..i muharebeler Derneden gt)(: ediyo~.. le bekliyor-
hakkında şu tafsilat verilmektedir : Londra, 13 (A.A) - Taymisin Libya Akhisar, 13 (Yeni Asır) - Tütün ııl· 

22 birinci kanun ile 5 ikinci kanun cephesindeki hususi muhabiri bildiri- yasasının yarın (Bugün) açılacağı ha· 
arasında geçen müddet zarfında (33) yor : beri umumi bir memnuniyet uyandır
İtalvan tayyaresi havada tahrip edilmiş- Buııün artık biç kimııe kara, deniz mıştır. Muhtelif alıcı firmaların mü· 
tir. Yerde de en az sekiz İtalyan tayya- ve yahut bava yolu ile ne Tobruka gi- messilleri ıı;elıniş b~uı;'~Y~'::'. '.'.ütün 
resi tahrip edilmistir. Bu rakamlar kont- rebilir, ne Tobruktan (ıkabilir. Vakıa mahsulU çok nefis yetiştirildigı cibelte 
rol edil'lliş rakamlardır. bir veyahut iki gün sahil boyunca bir müstahsil malı.ru d•ii;er f:iatle satacağın· 

Altı ikinci kanunda Eladende 40 İta!- ııedik mevcut bulunınnı;tur. Fakat. Y!' dan emindir. lnh~l~r idaresinin de 
vaıı tayyaresi yerde bombardıman edi- şaşkırılıktan, ya inat veyahut ta mti· mübayaata derhal iştirake karar ver· 
!erek istimal edilemiyecek bir bale geti- zanısızhktan İtalyanlar bu gedikten isti- mis olması bn emruyetı arttırmaktadır. 
rilmistir. 8 ikinci kanwıda Beninada ver- fade etmemeği tercih etmitlerdir.Şirndi MU(;.LADA .. 
de 12 İtalyan tayyaresi tahrip edilmiş- bütün ı:edikler kapatılmıştır .. Ve mu· Muğla, 13 (Yeni Asır) - Tütün piya· 
tir. 9 ikinci kfuıunda 5 İtalvan bombar- haaara eden kuvvetler Tobrukun sası yarın (Bugün) açılacağı için müs
dıman tayyaresi Malta üzerinde tahrip her tarafından 80 kilometı-elik bir cep- tahsil arasında umumi bir hareket gö-
cdilmistir. he üzerinde durmadan artmaktadır. Şe- riilınektedir. 

Bunlardan başka. Diavelloda iki İtal- hire 15 kilometre mesafede kilin beş Her kes mnlıru hazırlamış bulunınalı:· 
yan tayyaresi v•vn • ·.!,·ip edilmiş, Der- tayyare iniş meydanı baskınla düşman- ta ve değer f:iatiyle satılmasını bekle-
nede tipleri w ı • m tesbit edile- dan alınmıştır. mektedir. 
memiş olan bir rn. "' ıtalyan tayyaresi İngiliz hava kuvvetleri tanklara ve pi- --·-
yerde hasara uj(ratılınış veya tahrip yadeye yolu hazırlamak üzere bütün 
olunmuştur. faaliyetini sarfctmektedir. Son iki ay 

5 ikinci k§.nund~n beri Martobada zarfında bir _gün rahat yüzü görmemiş 
Savova tipinden 2 Italyan tavyaresi yer- olan liman hariç Tobrukun diğer beyaz 
de tahrin cdilmis, Gaz.ılada 2 ve Elmini- evleri az çok salim durmaktadır. Muha
de Y,edi İtalyan tayyaresi tahrip edilmiş- sara altında bulunanların yiyecekleri 
tir. lnl'(iliz kıtaları Gazalada daha evvel- belki bir kaç hafta yetecek kadardır. 
cc yerde tahrip edilmiş 35 tayyare bul- Fakat içecek su azlıi:,'llll l'(ÖStermeğe 
muşlardır. başlıyacaktır. Tobruka su hemen hemen 

---~ tamamivle 2VO kil0metre simali ı:arbide 

B. Ruzveltı·n şah·ı· mü- Derned~n velkerılil•rle ı::elmekte idi. - ° Fakat bir kac yünden beri biç bir 

messili Londrada velkenli İn_giliz harp gemileri ile karşı
laşmak ihtimalini gÖ7. önilnt> alama-

Londra, 13 (A.A) - B. Ruzveltin maktadır. Esirlerin c\edıld 0•ine göre 
şahsi mümessili Hödkins bugün Buking- Demenin _garbindeki Italyan kolonları 
kam sarayında kral tarafından kabul paniğe tutulınuşlardır. Bunlar aileleri 
edilıniştir. ile birlikte Binııaziye kaçmaktadır. 

lngilteronin Vaşington büyük elçili- Hava güzeldir .. Mehtap parlaktır. 
ğine tayin edilen Halifaks ile refikası İngiliz ordusunun Libya çölü boyun-
Ledi Halifaks kral tarafından kabul ca durmadan merhale merhale ilerleyi
edilerek öğle yemeğine alıkonulınuş- sini tutabilecek hic bir şey yok gibidir. 
tur. --·--Edirttede se:vlap 
hasaratı tamir olundu 
Edirne, 13 (Hususl) - Geçen seyUl.p-

ta bozulan köprü ve yolların tamiri ta
mamen bitirilmiş gibidir. Meriç nehrinin 
etrafındaki setlerden bozulmuş olanların 
tahkimi am"liyesi hitam bulınuştur. -·-·--Vi4:et1e kahraman 
askerimize verilen 
hediyeler •• 
Viçe, 13 (Hususi) - Vice balkı kah

raman askerlerimize kışlık hediye ola
rak 765 cift yün çorap, 1045 kazak ve 
yine bu maksada sarfedilmek üzere 38 
lira teberrü etmislerdir. 

Almanlar, Norveçıne
rin m.2Meviyatını boz
mağa çab$ıyorlar •• 
Londra, 13 (A.A) - Taymis başma-

kalesinde Norveçlilerin maneviyatuu 
bozarak inbiHll ettirmek teşebbüsü bü
tün şiddetiyle devam ettiğini yazıyor .• 
Almanlar Norveç milletinin itimadını 
kazanmağa muvaffak olamamışlardır. 

Norveç milleti kral Hakona sadıktır 
ve kendisine zorla tahmil edilen efen
dilere karşı pasif, fakat günden güne 
şiddeti artan bir mukavemet göster
mektedir. 
Antalıyada Kız 
Sanat olııılu.. 
Antakya, 13 (Hususi) - Kız Sanat 

okulunun acılıs töreni yaPJlmıştır. 

C. H. Partisi müfettiş· 
leri yakında içtim 
edecekler ... 
Ankara, 13 (Yeni &-ır) - Cümhurl· 

yet Halk Partisi müfettişlerinin burada 
içtima edecekleri gün tesbit olunmak 
üzeredir. 

İçtimada. müfettişliklerin ihdasından 
bugüne kadar alınmış olan neticeler ve 
vilayet parti kongrelerinin umumt bü!S
sası başlıca müzakerat mevzuunu teşkil 
edecektir. 
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Makineye 
Verilirken 

Afrikada Ital
yanlar yeni za
yiat verdiler 

LilJya cephesinde 11azl• 
yette değitilılilı yolı
Kahire, 13 (A.A) - lng:iliz umumi 

karargahının tf"bliği: 
Libyada vaziyette bir deği,ilclik yok

tur. Sudanda Kamısala ve Calabat böl· 
gesinde keşif kollarının faal harekAtı 
devam etınektedir. Düşmana kayıpler 
verdirdik. 

Diğer cephelerde lr.ayde değer bir 
teY yoktur 


