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YAZAN : SELİM SIRRI TAltCAN 

Kozak çamlık
larının tahdidi 
devam ediyor 

--·--
190!! yılında İsveçe ı:ittiiiim zaman hasa şehirlerde yasıyaııların çoğunun Ege nuntalıasındald ÇCllll 
mes~ yabancısı değildim. Eskrimde, sıhhati bozuktur. Bunun t~ doğrudan ornaanfmoına mıısaJUit 

Fiatlerin müra~abesi talimatı geldi 

Fiatlerin kontrolü işi 
nasıl idare edilecek? 

boksta, güre~. gll)Je k:ılduınııkta mil- doj!ruya vaad ömrün kınıln:ıasında g<;>. 
marese peyda earu. Ve adalelerim! de- rülür. Sıhhatte olmak ve cok ,aşaına1ı: olan haşeH ile miicade· Anlıara, İzmir ve i.stanbulda iç JtfYasa her gitn 
ınir gibi sert bir hale koym,.um. Bir istiyorsak ciiıerlerimizin tuvaletim ıb- le edDmefıtedfr- dffıJ:afle müraJıalle ile fıontrof edlJecelıtfr-
~ Stokholm beden terbiyesi mekt;" ınal etmemeliyiz_, diy~r .. Filhakika ci- Geçen 1940 senesi zarfında ormanla-
~inde yaşı-"--·- ge'-'- olmasın• rag- aorlerim'-~- asap ,.e a'-'-.Jn.rı·=· aı'bı· 'k · ı· · · Ticaret vekaletince hazırlanıp mcri- tındadır. --.uu.- :u.ı~ ,...... .uuc •• uuc ,,,_ n rımızın vı ayC$1 ve orman şerve ımızın 
men pek genç ve diri kalmııı olan cim- terbiye edilebilir ve kudr~tleri ıırttınlır. ink~afı içln yapılan işleri fu ıureıle lıu- yete giren fiat kontrolü hakkındaki ta- Fiat mlirakabe bürosunun dahilt ve 
rastik mııammjmiu gö"-''-il kabartan · d limatnamenin esasları tebli" edilmış· tir, '---icl ol--'- üzere iki nevı· hizmeti var-~, ..... , Vilcudumuzun ıdmanını :kaybetme- li.sa etmek mümkün ür: 6 wu- 1J.U:1A 

·- sadır -~-'-lerimi' gö·terd'"'- zaman · Bu esaslaı· şo"yledı·r·. •·- B" azif...ı ka t '·' rl 'k• - ' ......., """' --• İ";n nasıl her sahalı bir ~•rek ka Orman tahdit komi•yon\arının sürat- wc. uronun v - yı ...,e , §1 11-

bana ' . . . cl;- adaİeıerimizi işletmek ı.lıı'ınsa. ci: le çalıımaları neticesinde lstanbul böl- Fiatlerin kontrolü ve fiat milrakabe yetlerin tetkiki ve tevsik!, fiat seyrinin 
- Bu mahfazııdan zıyade ıçındeki ;!erlerimizin de bir metod dahilinde her gesinde bir çok kazaların orman ıahdl- komisyonları mesaisinin ihzarı ve büro takibi, fiat teabitlerine müteallik tetkik-

cevherin kıymeti vardır. Bana siai rie- · · · l · fiat il k b b.. J tarafınd ler icra ed--'- i·-'-mda Ve,..'e•- ve ko-vinizl haber veriniz. Sehik ile zefirini- sa~ temız \'e bol hav:o ıl~ yıkanması. di i leri ikmal edi\m' tir. ış crı, m ra a e uro arı an "'"" """' ...., "' 
iktiza eder En çok parçalı ormana malık bulu- yapİlacaktır. misyona teklif yapılması, takibat dos-

zin mlaıu 8iiyleyizıiz.. İnııan dünyaya . . F.ıa· t mu-ı·-'--be bu··roları, rn·-•-'-- tı-· ·-1--·- adli e te dil" - •·k'bı"dir 
bir •• L:L ile _.,._ u... --"-il _.,._ 1927 de 107 Y8$1Dda Pm.te vefat eden nan Şile kazasındaki tahdit i. leıi için ....... .........., y~uuu Y ye v h "' ı · 

H ..,.._bir ı..":.7_v;' .,..dan~......'!,~· clokt.or (Quenwt) ömrüniln yüzüne;! iki komisyon bir kaç senedenberi çalıı- caret müdürlüğü bulunan mahallerde Fiat mürakabe komisyonları evrak 
ayat o......_, on ı.....,,.....-. ~ dog-ı'Udan doöruya ınıntaka Ticaret mil- üzerinde veya ali.kadar --L ısları dinle-misti. yılında Pariste Soı bon üniversitesinde maktadır ..- .,..., 
Ciiierlerin sporda oynadığı mühim ro- verdii!i bir konfer~ ~ . !"üddet Diğer bir tahdit komisyonu Berga- dilrüne ve bulunınıyan mahallerde doğ- melt suretile dilediği tetkiki )-apmakla 

ili orada bana yaptırdıkları nefes cim- y«ŞllmllSının aebepl..rinden hırını tenef- manm Kazak nahiyesindeki fıstık çalı- rudan doğruya mahallin en büyük mül- beraber, bilrolar komisyonun kararına 
nastikleri ile öğrendiktoın sonra vatana tiis cimnastilderine borçlu olduğımu .ııöy- JıkJ.ınnın talıdidi ile bir kaç aenedenbe- kiye memuruna bağlı olan bir şefin ida- esas olarak illı: tefJW<leri yapmakla mu-
~ uman beden terbiyesi mu-~ ri meşgul bulunmaktadır. resi altında lüzwnu kadar fiat .kontı·olö- vazzaftır. 
21lirnleri icin eski harflerle n~ettii!im lıter yaya koşuları, bolu;, gürl!4. es- Komiayonların İf talimatnamesi rü ile ınemurlaı-dan t~ekkül edu. Şef Bundan :ııaşka, bürolar bir fiatin l<>s-
cBeden terbiyesi nazariyati ve wmlü ta- krim, yü?.me. kürek cekme. ski gibi fer• Orman kanunu mucibince tetkil edi- ve memurlar, bu hıausa dair Koordi:nas- bili lüzumuna kanaat getirdikleri ah-
lin1' adlı eserlmin teneffüs fiili bahsin- dl •ı:ıorllırda, ister futbol. bruketbol, len orman tahdit komisyonlarının fao- yon heyeti kararlan ile kabul edilen valde, mevzuu biltetkik icabına göre 
cie •&.·le demiştim: bezbol, kriket gibi cemi !POrlarda ciğer- liyetlerini tarrzim ve kontrol ederek ko- kadrolar mucibince Tic<ıret vekile.ti ta- komisyona veya Vekalm 1 kliflerde 

cİnsan 78 kısrıu azot ve 21 kısmı mü- .erin terbiyesi birinci derectde ehemmi- misyonlardan yük.ek randıman almak rafından tayin olunur. Vekil tin sair bulunacaklardır. 
vellidülhumuzadan :mürekkep bir vasa- yeti hfilı:dir. Mücadele soorlan irade makoadiyle hazırlanan (orman tahdit te.<kilôtmdan bu iflerl,. de tavı.il edebi- Fiat mürakabe vadisinde ynpılan i.5ler 
tı ha,•aide doğar. yaşar ve ölür. A~ı- kudretini azami hadde cıkarır. Adale komi•yonlan İş talimatnamesi) ıab ı.i- leeeği memurlardan başka, vali ve mın- ve alınan neticeler hakkında tanzim edi
ınız, burnumuz bu havayı cij!erlerirnize cehdi son haddini bulur. Devamlı ve rilmiş orman teşkilatına tevzi olunmur- taka ticaret müdiirü de, eıniı:leri altın- lecek raporlar, Vekaletçe başkaca bir 
ı.e\keder. Teneffüs fa&lıoda hicabıhaci- ~iddetli ceht ise soluğumuzu keser. tur. da bulunan memurları ihtiyaç halinde iş'ar vaki olmadıkça, geçen hir aylık 
zin rolü çok mühimdiı-. Çtinkü hayatı Eğer vücudumum vanmekta olan bir Bu talimatnamenin tanzim ve n~ri. bu vazife ile tavzif edebilirler, Baha ge- devreye ait olmak üzere her ayın ilk 
havaide illı: faaliyete başlıyan adale hi- e;ca~a teşbih edrnek, cabuk warız ki ormanlarmıızın sürat ve intizamla talı- çen kadrodan :mmmr verilemiye.ıı ma- haftası içinde Vekfilete gönderilecektir. 
cabı haclzdir. O da kalp gibi hiç din- ısliyen adalelerimiz kendi gıda madde- didi yolunda ablmlf ileri bir adım ola- hallerde, en b~ mili kiye memuru, Bu raporlara, ll"'9"D ay içinde Cümhu-
lenmez. Sadırın bütün adaleleri onun !erini vakmak için milv~llidülhumuzaya rak kar•ılanabilir. emri altuıda bulwıım memurlaıdan mil- ri3et müddeiwnumilikleriıae iUc defa 
bAdiınidir. "-L"- emasuıda takallQs ede- m··'-•-~-'-- ki onu ......__,.,;,, -''---·-·- • nasip ııöncelii mmwrlan fiat kontrolör- tevdi edilen işlerle aynı müddet zarfın-
~ \&Ul.9\;\U_UU._ ~- t,;UMV..U.Q.U, •ı" :! • ... -~ b uretl f d h"'-üml d . J ıl relt yassılaşan hlcabıhaciz, zefirle cilter- temin ediyor. Adale faaliyetinin müvel- Bı'Dı • lliltü vazifmlle tavaiı ve u " e iat da sa ır olan ü.o.' er• aır üzun u 

!erdeki havanm dı$ar1 çıkması ile tahad- lidülhwnuza sarfiyntını arttırdığını ilk ..... bataklıklarla kaplı ara.zlyi m.iiıakabe hürollunu tefkll eder. ınaHlmat ta dercedilir. 
dUt> ederek halis slllti'.lnete avdet eder. ağaçlandırma işlerine büyük ehemmi- Vekllet, lüzıuu &üıeceAi mabal!...dıe F;ct leontrolii: 

keşfeden, zannederim (Davoisier) dir .. yet verilmektedir ka b •-'-- · Fiat k~'ıı iki tu··rıu··du"r·. Bu emada eöılils adalelerinin gev8'!1Ilesi Ondaı soııı:a Petenkofer, Volt, Vierord, · fiat müra be ürosunu, aın....._ tica- onmn 
ile .oadır ılarahr. Huu•..,latı ıieride bu- Bu cümUden olarak Ta ...... civarın- ret müdüri'u:... te-L-:IAtmdaıı ayırarak, A - Şik .. ·et veya ihbar üzerine kont-

3 Ludvlg, Hanriot, Richert, Amar ~ibi fi- d b' b .. '-'·'- k ulm · ...,.~ ....._ ~, 
lunan bava ci"crlerin elastikiyeti saye- "' a ır &"'"""" urut 111 ve arazıye m'~ '-"en vazife ifasına memur edebi- rol 

" ıiyoloii alimleri bu tabiat k.anuııunu tes- { k ı ) · ı d k'lm' i .........,, ' sinde k1'mıen .... - -•·ar. Bundan anla- 0 a iptüıı agaç arı i 1 ışt r. lir. B - Resen kontrol. , ..._., ~~ lim etmekte gecikmediler. Bir at. bir 
ııılıyor ki şehlk bir hldlsei faile, zefir C.1cüz, istirahat halinde ifraz eUijti hamı- Devlet orman itletmelerlotin Filen fiatleri lt.ontrol tmek üure pi- Resen kontrol, bir şikayet Vt'ya ihbar 
bir hldlsei mUnfailedir. Sehildn yav"' zı karbonun işlediği zaman bir kaç mis- çalıfuıalan yasaya çıkarak ve a!Akadar tacirlerden vukuuna intizar edilmeksizin daimi sıı-
J111>ılması saclınn yavaş yavaıı inbisatm· !ini defer. Oturuşa nir.betle yürüyüş ~evlet orman i,letmelerinin faaliyet- lüzumlu malı'.l.matı ve vesaiki talep ve rette yapılacak kontroldür. 
ılan, zefirln süratle vukuu adalelerin teneffüs fiilini iki misline, yilzme üç !eri, ilk teClllÜ• ettikleri zaman mua!V}'en lüzumunda zabıt tutacak olan liat kont- Bu maksatla, Ankara, lstanbul ve tz
birden gevşem..tnden ileri gelir. Ve sa- dört misline, silrat varışları yedi misline bazı onnanlann itletilmesine ha.edil- rolörlerine mahallin en büyük mülkiye mirde her gün, ve teşkililtt müsait olmı-
lre .. • cıkarır.. · mitti. Bilihare bu ifletmeler bulunduk- memUl'U11un imzası altında ve fotogral- yan yerlerde, milınkün olduğu kadar at 

Otuz sene evvel yazdığım bu yaz.ıla- Doktor (La.ıırange) muayyen bir za- !ar.• kazaların bütün hudutlanna te~mil lı bir hfrrlyet varakası verilir. fasılalarla, fiat kontrolörleri piyasayı d0-
rımda, !IOnra yıllarca del'aın eden mual- manda adalelerin faal;yetinden lıllsıl edıldi. Yukanda b&hsi geçen kadroda yazılı 12sarak fiatleri kontrol ederler. 
llmliklerimde bütün ge!'dere ilk tavsi- olan bamızı karbonları ve tortulan ay- ~und.an da bir kaza hududu içenin- \'e cmemun unvanım haiz memurlara Bu kontrolün gayesi. milli korunm3 
yem cilterlerinln terbiyesi olmuştur. r.i müddet r.arfında ciiierler defedeıne- dekı butün ufak ve büyük ormanların da, bu hüviyet varakası verilebılir. kanununun 31 inci mad<.lcsine nıüstenl-

İnsan bir kaç ıriin aç durabilir, fakat, yince soluk kesilir diyor. Bu sebeple ~an miidiirlüiü ltletme t•tk'l&h elly- Büro ııefi. mıntak.a ticaret müdürü den gerek VekAletçe ve eerck mahalli 
bir kaç dakika nefes almadan duramaz. her hangi bir fazla cehde dayanabilnlek le idare edilmesi, ba uyede femıi bir veya mahallin en bllyük mülkiye ıne- Fiat mürakabe komisyonlarınca tesbit 
Nefes almıılt yapmak demekt!r. İyi ourette lfletllm.eol saırMi pdiildü. Çiia- muru ile mutabık olarak, işin icabına edilmi§ olan fiatlere ve kir yüzdelerine. 
1~ iyi nefes almakla mümkün için ciierlerin teneffia ekzcrsizleri ile kii ai ahım ile alikadar ldıme bizzat göre, cfiat kontrolörleri• ni dahil! aer- fatura vermek ve muhafaza etmek mec-

Mahalli ida -----Vazifelerini göre 
kudretinden 

uzak18$ftU$1ardır 

- Ba,taralı 1 inci Salıiletl• 

ohınmamQtır. 
EvYelki sene hjjtçeşine aaurd 

yat vapılmaktadır. Mali vılın 
mesinc dört ay kalııw;br. Bwıtlll 
-... .1-a \'iliıyetinin biitcesia 
L-ek bir şekilde idare eılfö , idir
l>üttt mrille ne ,-apo\ac:Vi:ıw 
yonız.. Yalnu: ı:tı\'f!ll - de 1Mı 
._. edildiii - hüttt f 
«ire hakiki Jıi'('e -bilmek . 
n buhınamamq. belı=dııal 
hastane bPlltmak liimN ve 
müsabe<le eluam~ 

l'ümhurivet ıle.Tm.k ınt'lctep 
tane kapabııılk ,_ıiJetini -
•iliyet mttlisi \'e ne 4e ı;aJilıi 
Liletler ilzerlerine ah-Mıktan • 
mirin bü~eai ı-lilı: eıllJmeıli. 

Belki ıle bu vu:iyet mali yıl 
kadar böylece devam eöttelı:tir. 

Be$ on gün sonra ~ 
lıi.yet meclisi bu netiee .,.,.,........ 
yapacak? 

ı:;ti,,ı,e,riz yi~ mri<te1f ve h115tallf 
patmağn ret l'demi_yerek, Jiıte 
hütrt tı:tn7.İru ederek. vjnc vil.H 
nlacak!ı ..tım bir ~ok "'1uındasbr 
rmı ellerine g ~ireııüyereklerıtir. 

Bu hareket tarzı hak w adalet 
humlarına cymadı:!t ~ihi 1nat nlli 
ıelerin durumunu ılaha cek ~ti 
Alacaklamu .ılamn·aa aıütrııhh iti et 
nıiinnknsalara i~tlrakten i('tlnap 
'eyahut mürabahan ~~·etiyle 
ket ederek vüksek fiat talrp eyi 
Mımtazam idetn<'t™"' ·üıiinden h 
idarelerin utr.nlıh zararlar is 
edilmi!V<l"ek kadar lıÜyüktür. Her 
iltt tl'iinlilnıloileııell iM "" saıtm 
bir maddeyi h-.1 ...ı.a.oelıeler 
ya,.tmnakta. rn HZ dörde .ıo.ıaldıa.tıl""ıl 
•Denk lıü&(e, dil-ıün U-.• 
,.,...ı ,.a;,.....,aemm. itilıoır Ye 
tini uttmR111 hu .....,nslbe ııyak . 
-.yan malnılll idanleri *' zaiftan 
llÜl'Üu ;,!erdir. 

Memlekette halli !Mnn bir 
idareler derdi vanlır. lhl ıle-rt 
mesele.i olacak imle ı:otrtan ııelm

Va bunl:ıra va·ıifelerini l!Örett"k 
reli •·erm•li \'eynhul hu lıi,metleri 
11ınumi mii\·a7-l'nrve alnıa,?dır. 

Aııkara ra 

BUGilN 
olur. · terbiye edilmes4ıi sporcu gençler ihmal i ...._ _......_ , L# ... ........__ ...._ ••n ,a ...u cmenyın ı, .. ..;vetine riayet edilip edilmediğini, 
~ atbı t.acrıı.- iki ytız etmem 'Mirler. lıısanın ci~ "'"- ~- d ~ ~ .._ ~ ·- _,,. ::; f1 d f!tn -vkan 

32 35 
in . dd 1 .1 8 00 Program ve ıncınıck t saaı 

metre murabbaıdır. Her riln bron.şlan- tuğunu, eiğer!eriyle güre5tiğin.i, ciğer• ".'.'..'~ ~.?1'"1n e memunar: "' u...,.- ita rosuııa yln •·uu ,.. ocan an a aynı unun ve cı ma e erı e 8 03 Aians hal.ıerlerl 8.~ Milzik pi. 
nmden 1111 ~ litre hava cereyan eder. !eriyle yüzdüğünü unutuıanıalıdırlar. tugu ,.,...ı bu vaziyet aııi iltim.allerin bu- milıııkabe işine :ııevkedebilir. fiatlere müteallik sair maddelerinde ya- 9.00 Ev kadını _ Konuııma ~Gü; l!lk 

"'-' oulline de meydan ~....._ o-ı..t Fiat mürakabe biil'09U şefi mtirakabe zili suçlann ika edilip edilmediiini araş- P!eri) .. 12.30 Program ve mMı.le\.el 
Ayni anumda günde !O bin litre kıııı Nefes cinması.iıueri kolları yandıın, ttJ · ıai blitiin bu malmMan önı-..ı.- i!ılerfıal ...it .,.. !dar. eder. Bu 4fleıin tırmak ,,.., suçwı :vukuu göriildiij!U im- iıt ayan 12.33 Müzik : Fasıl heyeti 
temizlenir. enden yukarı kaldırarak öne uzatıp ya- edlr en iyi ~ tıeıhirlnden birinci dere- da zabıt varnhlı ile keyfiyeti bittesbit Ajans haberleri 13 05 Müzik : 

Hıınııl sporda olursa olsun ilk düşii- na açarak, ayakta gövdeyi sa~a sola t O.:....n umum müdürlüiü bir aene cede mesuldür. Büronun bilwnum me- kanuni takibatı tahrik eyh•mektir. •aı·kılar 1320 - 14.00 Miıcik pi. 
nlllecek ciiterlerdlr. Hem teneffllıı edi- döndürerek, ileri geri uzat.arak. topft- kadar evvd alllllf olduğu b!ı kararla murlan doğrudan doğruya şefin emri al- Yukarıdaki hüküm mucibince yapıla- Program ve memleket ı;;ıat a}·arı. 
ıeo havanın temiz olmuı. bem geçti~ lan kaldırıp bacakları büküp do~ ta- d ı t '-'-tmeoi ...Wünil Ea;.,_ı.ı. vill- -----------:-----·! cak resen kontrolda·, gıda maddelerile Mu··ZJ·k ·Radyo caz orkbstrası 18.40 yolların sıhhatte bulumrı.uı earttır. rak. arka üstü yere yat: ı> kollıırı yana e~ ~ '""" """ ' 

Nefell clınnastikleıinln en siddetli ta- •cıp kapıyarak yapılır. Nefe• c!mnutik- J'.~ bütüıı hudutlarına teıınll .um.- manian amenai etm.if].erdir. sair madd.,lerden halkın '-""url ihtiyaç- zik : Kadınlar .fasıl heyeti 19.15 
rmtarlanndan biri olan doktor (Pe- leri yaparken mide dolu olmamalıdır. ttr. Şimdi de Sinop ve Artvin viliyet- O..... haı.-.ltırile mücadele !arına tekabül ed<ın maddeleı· birinci sı- ıol. 19.30 M'mleket saat ayan ,.c 
tche1') : cBııgilnkU med.niyetin insanla- Dakikada on sekiz ila yirmi nefes olmak leri hudutları devlet itletmelerl çerçe- Memleketimirin ormnnlannda lıa§h- rayı işgal eder. haberleri l~.4~ Müzik : Radyo ınce 
ra tahmil ettiği !c;tiınat vazifeler dolayı- üzere üc dakikadan ba<lıyarak beş da- vesi içine alınmıttw. Dursunbey, Düzce. ca ilci hatere tahribat yapmaktadır. Bun- Adi ahvalde zaruri maddderden sa- hn·cti 20.J 5 Radyo gazetesi 20 45 
siyle geçirilen hayat kat'iyen sıhhl d"- kikaya çıkmalıdır ve bÖylece adaleler Daday, Cide, Hende.it. Safranbolu ka- !ardan biri cÇamkeso böceği denil yılmadığı halde fev'kalade ahvalin icap- ~ik : Amatör sa ti.- Kı- um <'clo · 
iildlr. Ne cilterlerimlz ııaitlamdır ne de ~bi ciğerleri de (En forme) bulundur- ularının bütün onnanlan kaza hudut- tırtıl olup en ziyade Akdeniz ve Ada- !arından olarak halk tarafından ınübıı- 1-ize izzet A'lıa; ak- 2LJIO :Müzik : 
teneffibı ettiA1miz bava temizdir. Bil- malıdır. !arı itibarile devlet itletmeslnln idare- !ar denizi ınAı1elerinde bulunan alçak yaası >-"ruretile talebi artan ve binneli- leyici bt ·klerı 2110 Koı u•.na 21.45 

oine aluuıuftır. rıılwnlardakl çam ormanlarında hasar- ce ihtikara müsait hale gelen maddeler zik ; Radyo ork . trası .,., :ın Mr:•<=T ... 

EGLENCE ECESİ 
Deniz Gazinosunda 

Perıembe a'1$4Uftl saat (8) de baflanac:alıtır .. 
Yeni SiirPf' zler •• Masalar yemelılidir .. 

İlıi gün e1111elden angaje edlfme.sl rnercadar .. 

Bül·ük bir ıuusiki zivafetinin sonsuz bir neşe bayramı, itli bir ı14k -enadı 
kuvvetli bir heyecan brt ına<Illlll toplandıfı yer 

HOLiVUT OTELi 
Yaratanlar · DİCK POVEL - ROSE MAKYLANE - LOLA LANE 

Bu Pırpmbe T A N Siıımaıında 

llkteşrin ayının birinde ba lıyan or- lata sebep olmaktadır. Ağaçları öldür- de aynı sıraya dahildir (pasif korunma saat ayarı, ajanz berl<:ri_ borsalar 
mancılık faaliyet senesi zarfında i,let- memekle beraber büyümelerbıe engel tedbirleri dolayısiyfo halkın elde etme- rtlerı . 22.45 Müzik pl. 2125 - 23.30 
melerden alınan neticeler memnuniyeti olan bu ha!lleTeye karşı llç1lan mücadele ğeı 1ncıcbur olduğu ır. -:ıddPIPr gibi). -~!..!'rouw:n ,!!~S;;;·~-·--] 
muciptir. şlddetlendi;ilmiştlr. 

Amenajman faaliyeti 
940 e>enesi yaz: mesai devresini muh

telif orman mıntakalarında ii:Cçiren ame
najman ııruplan iklnciteşrin ayı bat1arın
da merkeze avdet etmişler ve kış me
•aiaine başlamışlardır. Mevcut a1tı f<TUP
tan birinci grup Bolu vll&yeti dahilinde 
devlet orman işletmesine açılmıt bulu
nan 25,000, ikinci ırrup Karabük devlet 
orman işletmesi revirine bağlı orman
lardan Menııeıı ha.vzasmda 12,000, 
üçüncii grup Çoruh devlet orman işlet
me revirine bağlı ormanlardan 1000, 
dördüncü ırrup Sivas vi!Ayetinin Koyul
hisar kazası dahiliode olup devlet or
man i,letmeaine açılmış bulunan onnan
lardaa 25,000. befind llNP devlet or
man itletmeoine açılacak ormanlardan 
Boluda Garbikaradere ormanlarırıdan 
10000 ve alımcı ırrup sene bu banli
de bııiuruuı Abanı Karemali otmanla
nnd.an 1 0,000 hektar vuaımdaki or-

Dünkü Lik Maçları Aiaçlan öldürmek sureti!. büyiik 
tahribata aebep olan diğer haşere «ya
zıcı böceii> denilen ve köknar, ladin 
ormanlarımızda bir çok ağaçlan kuru
tan ve öldüren bir t:kabuk altı..- böceği .. 

diro,man umum müdürlüğü bu ağaçla- Altay O · 1 Göztepe re At ş 
rın mebzulen bulunduiiu Maçka kaza- 3. 4 Karşıyakaya aaıı·p O'e dı· 
sının Santa ve Meryem ana ormanlaıın- ._ ~ 
da işletmeler tesis etmiş, marazın sira- x.,,,x-·-------
yetinl önlemek için kurumuş ağaçlan Merak ve heyecanla beklenen Altay takıın ••aziyeti yoktıL 
kesıirrniye ve haş•renin tekessürüne ma- Gözt.epe macı dUıı yapalclı Havanın yag- Oyuncuları canla1"nı d' lerine t 
ni olacak fenni mücadelo tedbirlerini ınurlu olnlasına rağmeıs tribün oldukça lar. öyle ovnıyorlarch. Fakat Fethi 
tatbika bııelamıftır. J<alabelıktı. $abanın çaıuurlu olnlast ar3 Mehmet le sakatlanarak bi.r mllddct 

Zelzele mmt.ı....ma ,...ı... sıra görülen seri ve heyecanlı -0yunuu ı.ıyamaz oldular. Bütiln bu haller 
Geçen eene ye< ııanınbR yüı:iinclen bü- d..vamh olmasına mılni oluyordu. Maa- ının zedelenmeıni~ o~-unculannı 

yük felaket ve zararlara uirıyan halkın mallh çok gürültülü oluyor ve bir ııe- enerji sarfına mecbur ottığl için o 
kereatelı1t ~ğaç ve i~t~açlan için d_ev- yirci vaveylas&cla «idiyordu. da bir yorgımluk dıktü \'e Altay 
!et orman ;,l.etmelenmız, 30,000 kusur ()yun il li a edip gider- bir takım vazıyetlnde oynama!'ıa ba 
metreküp tomruk i,Iiyerek imalatım kı- .iten Alta m.ı:;:., ;:i~ vaziye- Oyunun "on beş dakl!<asında 
zılay cemi~eti um~ml met4ı:ezine kermte te ııirdi. h.ııa e9NI kendisine favul ya. Cözteııeliler halt.il kalecileri de 
olarak teslim etmıştlr. ı:aldı diye hllbm keııti, frikik netice ııısıf sahasına yerleştiler. Bu ıazy' ,... __ ,.......,.,.. _ _, ... ..,..,...=...,...,....,.,.IP.!'!!~~-!-----~~-----------.----------------------~l vermedi.. Az ııonra lıakcm Gözte.ı:ıe bil' netice vermedi. - . - alıeylüne bir penaltı Yel'dl Saim bunu İşte oyun bu hava içerı ındc Al •••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... ••••••••••••••••••M••••·~··•••••••ı ıakki cl:mi.şti. Fakat işte ~imdi buna ra .. şünceye lüzum göstt>ren dikenli mev- dı ttı O • ı gallbij•etiyle biUt : 8 • • • . 1 kalı şarıyaa. • UYUK ,~ fKAYE • : zı olaınıyordu. Duygularında de~mııı zu ara do ~y· m. ·. ~ ~ llf!l't ve fırrul1u ola)'or ve ATEŞ_ KARSIYAKA l\IACI 

: - ~ S bir §'!Y vardı. Hayatuıın ufkundan Ra- Pertev. hafifçe ~~ı eğdı. •. . bu ebaiJa ~ aleyhinde ısa- Bu iki takımın oyunu ıtiizel ve 
•••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-=•••••••••;: sim, bir f8bap gibi, gelip leÇmişti. Bır .:- İzdivaç ~ bir ~~zu ~eğildir, h1lr edb'ordu. Nitekim Betat ve Halit başlaclı.. Daha ikinci dakikada 

U ı S d 
claha belki hiç buluşmıyacaldardı. Fakat Gül~. Fakat ıuze halı: v_erırun .. c~ dil- selretlımanık toı* topml oynıımıla 1ııış- Ates aleyhine bir ı:ıenaltı 'erdi ve 

m U n t onwı hatıruı ve hayali içinde lıenUz §llnillnıesl icap ec;ıen ~ır §eydir .. Sizden !adılar. şıyaka iUc ııolll yaptı . 
. ı ıyan aa e pek canlı idi. acele bir cevap istemıyorum. Şimdılik Devrenin 31 ind ı!ekflrHmdı Altaym Bunım Uzerıne ovun daha mera.kil 

- Cevap vermiyorsunuz, Gülen... ~ miilp8t ve sarih bir ,'l"Y .söyleme- bir iıllcumımda llYa. - biricik p cereyan aldı. Bakalım Ates_ ~ 

YAZ.ur : Uç YJU>IZ 
-13-

Gillen lrl<ildi: diım. 'ttmlt etmekte kendimce bU ~ lflnü 1BP8l'llk talrnnmı ... wır:lyete ziyeti llasıl kurt.aracaktı? Fılvaki 
- tki azbdat gibi koınllfUl'ken bile, rüyorum_ Gelinb:, sizinle bir mukavele ı<etirdi.. G&:ae,ıe 1ılr lkl luaLt& . laJgmı vaz.iyeti kurta:·dı .. 3 - 4 o 

bu meııele f1zminde lize naaıl ceap ve- 11apalurı de a'--.dt .,.. Mn 1 • 1. Altay leblna ır-<fı alDll'la. güç halle. 
r-thnl tıı;yin edemedim. llııyal:ml tbe- - Nasıl bir muk.ııvele? btttL * 
rinde hak ahlıl olan henüz hi9 bir er- - Yüıut bir mUtareke ... Tatil mGd- İkind ı1evrec19 ı- ne Jaıdar AllıaY bfr goncadıı•. Bundan daha tabii bir şey 

olamaz. Sizin için bu .,..kek ben olamaz
sam, bir başkcısı olacak. Eğer öyle ise, 
e~er ba ka birisini seviyonanız benlın 
hic w-ar et niyeceğiınden emin olabilir
ıiniz. Sizin saadetinizi kendi saadetime 
tercih ededm. Beni bedhahı edecek bir 
ka .. arınızı bile, sizi emellerinize kavus
turacağı için. aüklınetle ve en samın;; 
temennllerim1e kaı ılıyaca~ıma emin 
olabilirsinız . .laterseniz, iki ark..U. gi
bi konuşalım' Hayatınızda ba~ka bir er
kek var nıı• 

Gaı.., sı.ı.ı tu. Hayatında baska bir er
kek var mı idi? Fakat bütün havalı olan 
bir erkek vardı. Yalnız bu aıİaın onu 

yarı yolda bırakmış, üm!Uerini kırm1-'lı. bk yoktar. detimizin sonuna kadar size bu mesele claha llmltnr 1ılr OJ1ID oyıııywılıo• da Haftaya Demirspor - Altay, Al 
Halbulı:I Pertev, bu eski, vefalı arkadaı - O bald. .. , halrkuıda bir teY .m-mıyııcatun. Fabt C-lldırıede ımılt6lıiYett lı:abul e1ı111f bir clu - Ka,...yaka takımları karşı!as..:91,... 
onu devamlı ve temiz bir muhabbetle - O haJ4-, liwıunla meşgul olmanın tiz ~ hana videdeceksiniz! Samaıma ••••••••••••••ı•••••••-••••"' &e'Ylvardu. Buna emhıdl. Bu, şaşırtıcı , zaııwu ıt.lll. S.,.ahatimiz.e dev- ede- dönmezden evvel bana sarih olaralı: ce- ..,. 
üziictl lrir ,.da detildi. Bir •evet> de- lhtı... vabınw v~. 'Bunun müspet r 
melde iyi Ur mevkie sahip olan, yavaı Sonra, gtllaelı. llive etti: oJAClliı iimidiyl.e yaşıyacaltm. Fakat 
yavllf daha pArlak bir istikbal.. kavuş- - Ne kadar akdsmın. SeyalıeifndM öyle olmam kararınız başka şekilde 
ması müemmen bulunan bu arkada~, devanı eclelim diyorum. Halbuki lb: yer- teeelli eı.e ı.iıe .sizin daima ~k vefalı 1 

o~ için hütün hayat arkıı~ı ıolabilir- l~ ,ere, güzel Burunma llllın1f ve saygılı bir arkııd"§ınız olacaiım• 
di bulunuyomuıuz. emin olabilirsiniz. 

!'Cer bu aeyııhate çıkılllf olmasaydı, - Ancalı: on sün sonra vaıife7e batlı- Gülen ellerini uzattı: 
eğer bu se;•ahatin ıeMKiüfleri ite karış· yacatun. O valttf' kaclıır tamıımen ~- - Buna hakikaten emin oldu~ıl'I' 
masaydı ergec hu '"vet> cevabını llere- bestim. Tatillerimiz eaJiba aynı •=•"11a icin mukawlenizi kabul ecliyonıın. H•k 
ceğini kendi kendin" kabu~ ediyo•~u. bitecek. kınız var: $imdiye kadar muvazi yiiı·ci· 
Samsunda ik'n P rtcvi yalmz bir arka- - Haydi bundan istifade eddim, Por
daş değil, müstakbel bir nişanlı gibi le- ''!v ..• Gezip eğlenmek varken ~ dôi- -( Bitmedi )-

,wım Wd :S ... ~""";!',!i,'! 1.'l'INıiL~._,~ blWa -1 

CASuS-AŞ1KI.AR 
e.rw. ~ ~ mevuaoıı ... 4ilıan ı....lretiudeu he.)'eca

-. MI 'l• aıwkisıolen <lıaramtial niu $AHESEJl 

Bu Perşembe L A L E Sinemasında 



... , 
uza 

Başkanh~dan: 
1 - 337 .:oj!umlular;r, i?k yol}ama:.ı ile !zmirde. ikamet edem 312 ~la 332 

donumlu ıhtiynt ve ruhsatlı Jı:ırı~ ~h~ler mensubının (Yab-ın,.ı erlerın) se-
nPlik 'ottlamalan rapıbcaktır . 

2 _ Yab ncı cıierin v<'!J3ıralnn İzmir yabwıc.ı Askerlik subesi binasında 
vanılacaktır 

3 _ Yoklama doğum sırac;İ!>- 1 t> gi nlerini gösterir liste aşu~·\·a çıkarılmıştır. 
A) _ 337 doğumlu yabancı erlerın ilk yoklaması 2712 kanun pazartesi 

eUnündl?'ll ıtibaren tatil V" meraStm Rilnleri hariç her RÜD ubahleyin saat 
8.:rn dan öil~ saat 12 ye kadar. df:vam edecek ve müracaat cdl."n1l"rin ilk yok
laması yapılacaktır, Talebe ofonb."ln deı·slerinden kalmanıalıın icin tarzı ha
reket .okul direktörlükkrine J'll?ıld~ndan direktöriin talimııtına göre mua
m leve tlbi tutulacaklardır. 

B) - 337 d<>Rumlu yabancı erlıer ilk )•oklaınalnn için biu.~~ müracaat ede
ceklerdir. Meşru mazereti nlmılann ana, baba, kardeş gjbilt! ; vasıta olm:ılan 
kabul edilecektir. Bunutı ic;in de isT>Btı hiiviyet etmeleri şarttır. 337 doğum-
u yabancı her mükellef şubcve gclırken nüfus cü1.danivl~ Maber müraca

at .edecek \'e halen taleht" olmayıp ta vaktiyle talebe olaıılarn okuduğu oku!
lardan alnns oldu~ en son Jıploma şahadetname ve ta dıknrtmeyi de be
raberlerinde getirece'klerd~r. 

4 - 312 Ha 332 doğumlu r••'.ı.o;.,..tlı ve ihtiynt eratın 9H ihtiv~1t )'Oklaması ya
pılaca~mdan şubemize ,ıiiracant e.l~k yabancı erler nüf•ı• cüzdanını, as
kerlik tezkeresini ve ihti.'lata nal Jetııgine dair vesika ile müıacaat etmeğe 
rnchurdurlar. Bunlardan meşru mazt·rcti olanların nna, babs. ve k~rdeşi mü
racaat edebilirler. Ancak i.cpatı hUvtvet şarttır. 

5 - Senelik yoklamava ~e!en ','Bh<lllc:ı erlerin kilffesi örn~i aşağıya çıka
nlnn cetvelden ikişer nfü:1uı hıuıeJ mahsusaları kendi nüf~ ctizdanına göre 
doldurulmuş olarak beJıt.mehRı ~raberlerinde ~etirecekler..Lı 

6 - Türkiye cUmhuriveti tebaası olan her vatandaş yoklarruısını yaptınna-
~a mecburdur .. 

7 - Resmi. hususi dairclerot. ~;Jı'ianlar müeccel olsa dah. bu yoklamaya 
tAbidirlcr. 

8 - Yoklamaya gelmiycnlerle riiııdcrmiyen resmi ve huc;usf daire Amir-
leri hakkında kanuni takihaı ·rauılauıktır. 

9 - Eski harfli nüfus cüzdar.t kabul edilmiyeccğindC>n yc,ı..si ile müracant 
ı>dılmcsi sarttır. 

10 - İhthat ve ruhsath cınt ;:.ı;alJda sıralanan ~iinlerdE' ;1;.leden sonra sa-
at 14 te pıilracaat edec<>k'ertl',. İl'\n olunur 

1 - 332 Doğumlu er!'!r 27 ıkimı k.i:ııun P< le i gü11ü c;:ıt't 14 te 
2 - 331 Dojhımlu P.r\~:- ~ ~I ik:nci knmın Salı, çnrşamb·1 mnü sant 14 le 
3 - 330 Dolumlu erler 30 'J1 ikır ci kflnun per embe. c.urr .. ~ günü sa. 14 1e 
4 - 329 Doiumlu erle" 3/-! c;umıt paı.artcsi, salı ı;!UnÜ Sa~t 14 te 
5 - 328 Oo~mlu erler 5 6 subat Çar.ıamb:ı, J>ersembz l!Ünü saat 14 tc 
6 - 327 Doltunlu erler 7 'iUb:ı1. (.'uma jtilnU saat 14 k 
7 - 326 Doğumlu erle~ 1(1/11112 subat pazartesi. salı ı;arşamba ~ünU 14 tt? 
8 - 325 DoAumlu erler 13/14/J 7 subat perşembe, cuma, pazartesi S. 14 te 
9 - 324 Dolumlu erler 18ı1Q/20 subat Salı, çarşamba, per~mbe saat 14 te 

10 - 323 Do~mlu erlPr 21/24125 şubat Cuma, pazartesi. salı saat 14 te 
11 - 322 Doğumlu er1P..t 26 '!'1 /'lf; tubat Çarşamba, perşemhe, C'uma S. 14 te 
12 - 321 Doj!umlu e1·lr:r 3 '4/?) \fart pazartesi, salı, carşamb:ı aünü sa. 14 te 
13 - 320 Doğumlu erler 617 110 subat perşembe, cuma. nazartesi 14 te 
lf - 319 Doğumlu erler. ll/12/13 Mart Salı, çarşamb:ı, persembc 14 tc 
U - 318 Doiumlu erlel' 14/17/18 Mart Cuma, pazartesi, sah Saat 14 tc 
16 - 317 Doitumlu erfor 19/?.0/?l Mart Carşamba. perşenıhe, cuma 14 te 
17 - 316 Doğumlu erJer 2412:0126 Mart Pn7.artesi, sah, Caı'S<ımba Saat 14 te 
18 - 315 Doğumlu erler 27 2R/31 Mart perşembe, cuma, t:azartesi S. 14 te 
19 - 314 Doi!umlu erli!r 11·~ '3 Ni.,ıın Salı. çarşamba, pcr~mbe Saat 14 tc 
20 - 313 Doğumlu erler 417 P r.·ısın Cuma, pazartesi, salı gür.ü saat 14 tc 
21 - 312 Doğumlu er?cr 9 110111 Nisan Carsamba pcrsembe cumn, S. 14 te 

'> R N E K 
~~ S BSK. 

Asağıda adı ve adr<'si y· ;:ı!ı riıı lf1 yoklaması şubemiz 8/ ve 
ırasında VllPllmıstır R:!ovcs"uc de meşruhat verilmesini rk.a ederim. 

Yabancı AS. $ . BSK. 
Y?'B. JJJFZI CATAJ~TEPE 

l - Memleketi ------
2 - Kaznsı ----
3 - Nahlvesl ---
' - Mahalle kövU ---
5 - Hane No. ( ) Cilt No. ( } Sahife No ( 
6 - Esas$. Kütük No. C ) 
7 - Esas S İcra No. ( ) 
8 - Yabancı fcra No. ( ) 
9 - Yabancı İcra Yoklama No ( ) 

1 O - İzmir adrMi -

f revı; Kömiirleri 
IŞLE"rMfi~INl)EN: 

) 

3780 numı.ıralı kanuna ı ~ eniden ne recliler. 9 12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararına göre tesekkül eden Ere!!lı Havznsı Kömürleri Satıs 
Bırlıgi, 3867 umaralı kanun ve 2/14547 sayılı kararnamenin tatbiki neticesi 
olarak 1 kftnunusani 1941 tarihinden itibaren td.Sfiye haline konmus olması
na bınaen söztl geçen Birlikle tasfiye tarihınt'! kadar alcte-dılıniş olan muka
vel forin kömür teslimi vec'bC'leri ve i bu vecibelerden doğacak haltlar lcılet. 
mcmiz tarafından dcvrrn ve nnklen knbul edilmiştir. Binaenakyh 1 kfuıu
m ani 1941 tarihind n itibaren kömür teslimine müteallik talepler için Zon

•ldakta Mahdud Me 'ııli~etli Ereglı Kömürleri ~lctınc i Müessesesine mii-
t c-dilme i ilan oluur. 18-21-24- 27-30 

Ereili Havzası Kömüı·leri 
SATIŞ RJRIJGINOEN: 

, 

3780 numaralı kanun n:.usteniden ne reclilen 2 12899 numaralı kararna- · 
ıı 3 sayılı kararına gôre teşekkül eden Ereğli Havzası Kömürleri Satış 

E ı i, ahiren mevkii mer'iyete konulan 3867 numaralı k.ınun ve 2114547 
ı kararname hükiimelerinin tatbiki neticesi olarak 1 kinunusani 1941 

ıhind n ıtibaren tasfiye haline konmuşt:.ır. 
_Satış Biri" ile şimdiye kadar aktedilmiş olan mukavelelerin kömür tNli

m ne ~iıteallik vecıbeleri ve işbu vecibelerden doğacak hakları Ereğli Kö
~~~lehı. lslelınP~i tarafından kabul olunarak kömür teslimatı işbu mukav~ 
• : r .. f k~ilenneo göre yapılnca~ından bu husus için alRkadarlaruı Eı eğil 
omur .en şletmesine ve tasfiye tarihindı>.ıı evvelki muameleler için dahi 

~eıB·k~·y~ongu~~akta bulunan, hali tasfiyede Ereğli Havzası Kömürleri Sa-
\.+ ır ıı;;.ne m ıracaat etmeleri illn olunur. 18-21-24-27-..~0 

Doyçe Oryent 
llR ES ONRR BANK 

1 Z N t B 
lılerbzi : B-.oe 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 şa1lesl ntevcattar 
Sermqe n ibti1M .q.ı .. 

' 

' ' 
171,soo,ooo RayllsnL•lı 

TUıtiyalıl ıpbeleri : ISTANBUL " IZllla 
Mw9 pılı ı lırl : llAll1U VB ISKENDBlllYE &er...,......_ ....-.litm Ha ve bbal eds. J 

~~..l"'.-cocaaccr.ıcaıaaaaıaaııaııa:aııaııaıaııaaacıaııacııa:aıaı:ııaıa 

. Bkfe>nşitlere IATlll llKll EIREI 
oaaıat 2ııa:aaa=ıı:acı:ıaı:aaııı:c1ıınaıııaaıaacıcıaaıaıaaııcıcıcıaıacıc 

YElff .ASIR SAAlli'E ı 
S!ES sazı !& m: SCL2 x 

llallıı tenoiP vasıtcdclPI lngiltere donanmasının hdrika adamı 
········-·········· 

lnönü Ansiklopedisi Anıiral Guningam 
~~~--~~~x.s~~~~~--~--- -~~~~~ 

s•x·~~--~~---
Sevgill Milli Şefimizin büyük adını olan meşhur cBeşer Hukllku> beyanna• 

taşıyacak olan Ansiklopedi inkılabunız- meşinin on aekixinci asır ansiklopedw· fnm)• Akd • ı•ı 
da yeni bir safha açacak ve Türk mil- nin bir neticeli oldaiunu herkes uıelim ~ - iZ enız 1 osu kumanda .. 

ait bazı hahralar 
letinin de ilimleri ve sanatları ilerlet· etmiştir. 
mek hizmeline iştlrak eyliyecektir. llk ansiklopediden sonra çıkan birin- nına 

Bir milletin medeniyette en ileri sı- ci Larousse aı.uildopedt.i çokça maeal
raya geçerek ilimlerle anatlan ilerlete- larla doldurulmuı oldı.ağu iç.in. halkın li'c• denizi adalarında bir çok maJa.. 
bilmeıi için. ilkin. ilerle.mi, ba,ka mil- Akir seviyesini yükaeltmektfın ziyade, fuz lhnanlar vardır, Bunların dar me~ 
!etlerde mevcut kültilrii kendisine mal- halka ancak okumaktan aevk almak halleri yilbek kayalıklarla JDUbafaza 
etmesi lüzumlu olduiunda ıüphe edile- duyguaunu verebilmftee de onun arka- edilmektedir. GeçeA harpte aydıulık ve 
mcz. Mevcut kültürü öğrenmek için de andan yetiten ve Berthelot'nun neure- güneşli bir gUnde blr !ngilb cıe.troyeri 
bu zamanda en iyi vasıta. inaan bilgile- ti altında çıkan otuz bir bijyük dltlik ınedhalin kaval içine girdi. Hemen elli 
rinin hepsini bir araya toplıyan, analk· ansiklopedi ilimlerin Ve nnatlann on metre uzaktaki kayalar arasından Uzeri.. 
lopedilerdir. Ansiklopedi yazmak fıkri dokuzuncu amn sonlarına doğTu halini ne bir yaylım atqi açıldı. 

langıcında bir destroyere kumanda ede9 
bir kaptan aynı senenhı yılbaşı gtinUnde 
başından geçen bir hldiseyi anlattı. cO 
ıün• dedi, cbütün Akdeniz filosu bir 
elektrik aadem~in• uÇadı. Hazar za
manmda filonun en küçük ciizüta J rı 
olan destroyerler bile fevkalade bir " y 
olduğunun farkında idiler. Hiç bir i a
ret verilnıemlşti, bir ~Y olmamı a b n
ziyordu, fakat hakikatte bir eyler ol
m~tu. 1 KAnUJWSaDide bil' amiral Ak
deniz filosunun bafJnmıandanlık b >' ra
ğını gemisine çekm~. Snçlan simdi bll' 
az daha kırlaşmış olan bu adamın ismi 
Andrew Browne Cunninghamdı. 

insAnlann hatırına gelmeden önce, c.- pek iyi toplamıt ve medeniyetin ilerle- Düpnan kendisine de mavzer ateşiy
ki Yunan kültürünü ortaçağlardaki tark mesine ıüphesiz hizmet etmiıtir: Bu yir- le mukabele edilince pştı. Destroyerin 
medeniyetinin dili olan arapçaya çevir· minci asrın en ziyade göze çarpan ka- yanlarından, lombuzlardan, deliklerden 
mek için yüz yıl, daha sonra o şark me- T11ktcri ol:m sentez fikrinin yerleımeıi ansl%m mavzerler uz.andı. Ateş açtılar. 
deniyetinin kültürünü Avrupada ilim o büyük ansiklopedinin Avrupa mede- Destroyerin güvertesinde linuuım bir 
dilı olan llltinceye çevirmek için de en niyetinin daha önceki medeniyetlerden denlzaltı üssil olUp olmadığını anlamafa 
az iki yüz yıl lazım olmu~tu. Ansiklope- esaslı farkını ilk defa gösteren orada azmetmiş olan genç, kısa .saçlı bir bahri
dilcr olmasaydı, bu zamanda Avrupa Berthellot'nun kendi yazdığı medeniyet ye zabiti bulunuyordu. Binbaşı olan bu 
kültürünü dilimize çevirmek için kaç makalesi olduğundan Avrupayı kendi- adamm adı Andrf!'tllr Browne Cunnlng
yıl IP.zım olacağını tahmin etmek müm· sine tanıttıran gene o ansiklopedi oldu- ham'dı. Gemjsinin ismi ise Soorpiondu. 
kün değildir. Bereket vArain ki, mev• ğu söylenebilir. Bir gün Ce.belUttarıkta iki zırhlınuı 
cut kültürün esaslarını iyi bir aentez ha- Alfabe sırasiyle yazılan ansiklopedi- tayfaları arasında bir halat çekme mU
linde toplıyacak bir ansiklopedi pek ler müracaat edecekler için kolaylıklı sabakası yapılıyordu. Bu 'Zlmlılardaıı 
dnha kısa bir zaman içinde tertip edile· olmakla beraber, her ansiklopedinin ta- birinin kaptanı oturmuş, mücadeleyi 
bilir. bii gayesi olan sentez fikrine - ilim ba- seyrediyordu. Mavi g6zlerl parlıyarak 

Ansiklopedilerden, vakıa, alimler ye- kımından - uymadığı için, bu harpten yanındaki dostuna döndü. «Şu sondan 
tişmez. Bir insan ansiklopedi okumak- birkaç yıl önce çıkmıya baılamıt Ye he- UçUncli> iki sene evvel hafif bir kruva
la bir ilmin ilerlemesine hizmet et1ece.lt nüz tamamlanmarnıt olan yeni Fran81Z wrde benimle çalıaryordu. 1kl hatta da-

cAnd~E"'V B_. bu iaim donanmada me -
bur bir i~.i, Bcılan ona lanet edi
yor -oa:r .... rı, .iae ıınedhini ağzından dü .. 
fÜrIQ.. _ .. 1:1. Fakat her kM te teslim edi
yordu ki donanmada ondan daha muk
tedir bir adam yoktur. 

* 
derecede yükııek bir fikir sahibi olamaz. ansiklopedisi alfabe ıırasından vaz ıe- ha fazla sene evvel kumandası altında cAnclrev B.~ Manı denizinde bir dea
Fakat ansiklopedi, okuyanlara ilimler çerek kültürün her kısmına.lüzumuna gö bulunmu~ olan adamlann adını, aldık- troyerin kaptanı idi. 1920 de Baltıkta 
ve sanatlar hakkknda umumi bilgiler re. bir veya :iki bı.iyük cilt tahsis etmiş, lan parayı ve aalreyi hepsini biliyordu. bulunuyordu. Ayni zamanda Anavatan 
vererek bir memlekette halkın fikir se- alııık olmıyanlara kolaylık oimalc. üz~ Mavi gözlü, ,akalarında saçlarl kırla§- filoau destroyer kı.mına da kumanda 
viyesini yı.ikseltir, ilim aııkını uyandırır, re. endelı:ıle göstermiftir. Bu aMiklop ... mıya b:l§larol§, adamlarını ailesinin ediyoıdu. 1926 da ıtimali Amerikada ve 
gerçekten ilim adamlannın sayısını art· dide hekimlik ilmine aynlrnıt ve profe- fertleri gibi tanıyan kaptan Andrew Hincliıtanı ıarbi üssünde komutan, mü-
tırır. Onun için Ansiklopediler bir mem- .ar Lcrichein reialijfode tertip edilmit Brown Cunningbaındı. dafaa kolejinde muallinı. Rodney zırhlı-
lckctte halkı tenvir edecek en iyi vaaı- olan cilt, hekimler gibi. hekim olmıyan * sının kaptant, Chathan kqlasr komodon, 
tadır. fikir .. hlplerinl de hayran edecek b11' Ak.deniz filosunda -939 seneainin bat- Alu:leniz filom OestToyeT 1mrm tuğami-

Anaiklopedilenn hu faydaa1 tarihte .entez eseridir.. - ralı, muharebe lcruvazöılesi kumandanı 
ameli olarak da sabit olmtıftur. Fran- Anaiklopediler, yala.a Framada de- en naethıır mUteh ... ııdara yudum .. Via amiral. Akdeniz filosu iltind komu
aada on sekizinci asır filozoftan tarafın· iil. medeniyetin en ileri aırıuuada bu- olınuf(arı Meııela c:Umbıariyet mekalee- tanı oldn. Andrev 8. tembellere daima 
dan tertip edilen ille ansiklopediden ıon· lunnsak ,erefini bybetmek inenliyee n1 Fnn•da cüırıltDrr.W Poincane ya> sert, çok çalışanlara rnüşfilc, fakat dalına 
ra halkın fikir scviyeai birdenbire yük- her rnemlekeUe, eıı mlilılna ıtılllt ihtiyaç mlfb. adı dffierc deatan l>fı adamdır. Onun va
selmiştir. O memlekette on sekizinci olarak telilll edilmektedir. lngillzleria ln3nl. An~~oı>ed!nln tertibine karar nf1arı tunlardır: Cesaret, tecrübe, yükseJc 
~- aon~na doğru meydana çıkan bil- 81It aık yenilqen b&Jiik ansiklopediye verilmesı, cumhunyet hükümetinln mesuliyet. Bunlardan birincisine 0 dal
yuk ınkılabın asıl sebebi ansiklopedi ol- Yerdikleri ehemlyeti fiipheaiz billrainia. memleketimizi Ye 1talkmı medeniyette ma malikti. ikinciıinden çok şeyler öğ
duğunu herkca tanımı,tır. Bütün dünya· Bu ansiklopedinin ıöawdiği ailzel bir en ileri uraya stküreceiin• en kuvvetli rendi Sonuncuıundan ise hiç bir zaman 
daki insanlara inaanlıklarıru tanıtmış yenilik, ehemiyeti makaleleri dünyada delildir. G. A. J:açınmadı. 
........................................................................................................................................................... 
oc:ıcaac~ı:ıcıcı~acıcıaaaı=a=ıaH: :eııcıcıaaıaıu11aı=ı =ı aacıacıaaaaaaaaacı1aas ..................... .. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklarm mikroplarım kö
künden temi7Jemek için HELMOBLÖ kullanınız 

Uöbrektenn çalışmak kud.retiııJ artanr .. Kadın, erkek idrar zorluklarım. eski 
ve veni belsotuJduiuoa, mesane iltihabmı, bel af'rısını. sık sık idrar bozmak ve 
.. _ h 1.:..::·t eın::,-.:::s. -=.:.: • ..-,:;r..=:-...... oı. .. 

DİKKAT: HELMOBLÖ ldrannm temislfyerelr mavfleştirlr. 
Sıhhat Vekiletinin ruhsatını hiizdir ... HER ECZANEDE Btn.UNUB 
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T. C. Ziraat Bankası 
Klll'ldllf fCIPIJıl : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirasa.. 
Şube Ye ajan adedi ~ 2~-ı 

Zlnl "tlcaıt her nm Blnb muamelelerl 

PARA BfRtKTtRENLEBE 28.800 LiRA 
DalANtl'B VERECEK 

ZlıM.t br'zq a •• LnMla "IWılınNS tc l'cı4 beaplannda • a (IO) 
._ lıılllnm' • _.. • .... rHJı mk kuı'a ile .,abdaki p11na a&e lk
nmıb'e cftıtıtıJacaktır : 

' Met 1.000 Urabk uoo Lira 
1 • 50I ' 2.000 • 
i • - • 1.000 • '° . 100 • 4.090 • 

100 • 50 ' 5.000 • 
120 • '° . t.800 • 
160 • • • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 lıradaıı a ağı dUtmJ

yenlere ikramiye ~lı takdirde yüzde 20 fazlasiyle vertleoekttr. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyltl. 1 Birind klnan, ı Mart ve ı Hazlıaa tarfb

lerinde çekilecektir. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsi~ dolay siyle yeni çık~rdı::rı kuma,ıar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

T iş Ba kası IZMIR BELEDiYESiNDEN: Yeni yanhracağımz elbiseler için bu mamulatı tercih edin • n 2 - lnciralh fidanlığının etrafına • 
Küçtik tnsarof he!aplan muhafaza duvarı yaptınlması i , fen it- S A T J Ş Y E R J 111111 

JMl leri müdürlüğündeki kC1if ve ıartname- llifıl 
İKRAMtYE pı.AMJ .ı veçhlle açık eksiltmeye konulmuttur. Birinci Kordonda 186 numarada 

KE$1DELER: Ketif bedeli 3486 lira 83 kuruı muvak- ŞARK HALJ T 
4 Şubat, .2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 İkinci· lı:at teminah 262 liradır. Taliplerin temi- • A. Ş. 

teşrin tarihlerinde yapılır. nah CiJmhurlyet merkez bankuına ya- ---------------
......... • ...... , tıraralı: makbuzlarile ihal. tarihi olan ---------------

1941 ikramiyeleri 29-1-941 çarşamba günü saat 16 da en· 
1 adet 2000 IAra.lık 2000 Lira ctimene mUracaatları. 
3 n 1000 • 3089 • 3 - Otobualere ait 5000aclet kanepe kı-
2 " 750 11 ıset • lıflarının yıkattınlması ip, yazı itleri mü-
4 • 509 u 2088 • dürlüifindeld prtnameıi vec;hile açık 
8 • 250 a 280f • eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen 

35 • lot • 3581 • bedeli l 1S lira muvakkat teminatı 13 
8e • 50 • 4000 • lira l S kuruıtur. Taliplerin teminatı 

.300 " 20 • .. • Cümhuriyet merkez bank.asına yatırarak 
.. Tü;ıd;:•ı;·ı,;;~~·~·y.;;;~ nıakbuzlarila iha1a tarihi olan 29-1-941 
yalnız para biriktİmıilf ve faiz a1mq oı. c;artamba günü saat 16 da encümene 

maz. aym zamanda talliaki .. denemiı miuB' =~tları. b ta ,__}!_-_l.~~~3-2hal7 
oJur.. 1nm e za ı AMU~ en 

· nıüribal bulunan .zabıta memurluklan 

ELSAMITOL 
İdrar Yolları iltı'hahl, bad ve müz

min bel soiulduiu. idrar zorlukları. 
mesane ve ptoaat iltihabı ve Wbrek 
hastabklanıwı tedavisinde tetlrl ea
buk ve kat'Idlr .. Eezanelerdea mar
la BELSAMiToL arayma. 

için miliabaka lmtihanile memur alına
caktır. Orta mektep veya muadili der• 
cede tahail görmüş. ve aakerliğiııl yap
llUf bulunan iatekliieı;ltı. fabeil ve u
kerlikten tuhis vesi'kaiariıe birlikte 
4-2-941 günU :zabıta mUdürlutlln-~ 
racaatlarJ. 

21-29-Sl 254 (137) 

/zmir Pamulı Menıucatı Ttrlı Anonim 
Şirlıetinin Kahot besi •atıf I iatleri 

38 Metrelilı .._ 

Tipi Enl Sm. T~ 
D 85 81&-
E 90 916.-

1941 1 ~ : ~ 
Dl'. 'f'ellfllı Rafit V)'lal KOLONYASI F 75 800.-tc HASTALIKLABI C 81 778.-

Gülhane dahiliye sedılyatı eaki asis· Eczacı ~e"!:: C 7S 710.-
tanlarından. H M 7•.-

Her ıün sabahtan a'şama bdar Kes· ıııi.Aı. ECZ 4 ... ~. ttbu fiatler #at.ibda teelim beher topun labf fiatidir. Beher 

leDI caddesi iZ. .. P~~ :da .. ~--------·"--J lilıı-baJlllfıy•ada-•2•2•J•kuru•ıi'•am-ba•ll•j•ü•cr•e•ti•m•ÜIİ§•te•rııi'yılıeılaııil'tlııiitiriiii' •• ------= 



ASK.ERİ VAZİYET 

Italyan müstem
leke ordusunda 

maneviyat 
çok düşük 
• 

llingazi yalıınlarında 
İngiliz faaliyeti 
geni$liyor •• 
Sarki Afrik<ıda lngili7Jerin Eritrede, 

Somalide ve Habe istanda çok muvaffa
kıyetli hareketler yapmakta oldukları 
c-ınl<Jsılınaktadır. lngi}iz motörlü kuvvet
leri Libyada Binııazi yakınlarına kadar 
faaliyetl.rini geniı;letirken şarki Afrika· 
da yapılmakta '!lan tazyikin mütemadi
yen artması ve ltalyanlann hiç bir nok
tada kuvvetli bir mukavemet göstermc
m<"leri İtal'.\·an müstemleke ordusund'l 
manniyalın çok dü.,<iik olduğunu ispat 
etmektedir. K::allar kralı Haile Selase
nin idaersindc Habeş vatanperver1er or
dusunun vatanlarını kurtarmak için 
kahramanca bir iiliklal savaşına giriş
tiklcrıni gösteren haberler tevali etmek
tedi". Bilhassa bu faaliyet Tsana gölü 
ha ·aJi,inde kendisini p:östermektedir. 
Burada İtalyanlar gerilla harbi yapan 
Habeş vatanperverlerinin mütemadi taz
yiki altındadırlar. 

İngilizler Gallababn doğusunda geniş 
bir sahayı düşmandan temizlemiş bulu
nuvorlar. Şimdi bu mıntakada Ingiliz
lerin a<ıl gayreti motörizc kuvvetlerin 
faaliyette bulunmasına müsait yollan 
insa ctmrk üzere toplanmıştır. Habeş im
paratorunun karargahına develerle :va
r,ılıruikta olan nakliyat ancak bu yolla
nn insaıc:ından sonra motörize kuvvet
lt>rle vapılabilecektir. 

Yugoslav kabinesinde 
değisikllk .. 
Bel1(1'ad, 26 (A.A) - Dün neıredi

len bir kararname ile nazır Kcrek mÜ· 
teveffa l..foretctsin yerine Maarif nazır
Lğına tayin edilmhıtir. lsloven partiai 
tefi Kulubeb devlrt nazırlığına tayin 
edilmi!?tir 

_.........,...·~-

ROMANYAYA DAiR BiR
BiRiNE ZIT HABERLER 

- Baştarafı 1 inci Sahifede -
ta yavas yavaş teslim olmaktadır. Lej
yonerlerin gazeteleri intişar etmemek
tedir. 
YENİ KABİNE 
General Antoneslronun yeni bir ka

bine te~kil f'df'CE'~i söylı;_.nmektedir. 
YAHUDİ ALEYBTARUGI 
Bükresin yahucli mahallelerinde çok 

mUhim hasar vardır. En mühim yahudi 
n1ahallesindf' mağazaların ücte biri yai{
ma eclilmiş vey:ı vnkılnnstır. Seltir ci
varında öldürülen 180 vahudinin ceset
Jerı Morga nakledildiği ıtibi di~er bü
yük seh.irlerde ~e vahudi katlifımları 
olmuc:tur. ----•"""""""'--
lngıliz muvaf fakı yeti 
- Ba•tarafı 1 inci Sahifede -

ileri kollarımız takviye edilmektedir. 
Eritrede Bi,yayı zaotettik. Yüz esir 
aldık. Kıtaatımız Agoradata dofinı 
harekatında devam etmektedir. Ha
b.,.i.tanda Metamma mıntakasında 
tazyikimiz devam ediyor. İtalyan 
aomalisinde dütman arazisinde iler
liyen devriyelerimiz İ§gal ettikler; 
mıntakada tazyiklerini Jİddetle ge
nisletmektedirler. 
YENİ ASIR - Tebliğde bahsedilen 

Bis~·a. :fı.fosavva şimendifer hattının so!l 
i'tasyonu olan Agordandan 32 kilomet
r~ rnesa(ededir ve İngilizlerin son gün
lerde zaptettikleri Kassalanın 130 kilo
mf'tre sarkındadır. 
FAŞiST IMPARATORLUCU 
YIKILACAK 
Atina 26 (A.A) - Bütün gaze

teler lngilizlerin Tobmkta kazandık
ları muvaffakıyeti tebarüz ettirmek
te ve faşist imparatorluğunun ya
kında yıkılacağı kanaatini izhar ey
lemektedir. -·-Vilkinin beyanatı 

- Baftaralı 1 inci Sahifede -
ceğini görmek üzere İngiltereye gittiği
ni, İmtiltereye karşı dostluğunu göster
mek istediğini söylemiş, 15 gün kadar 
kahcağı lngilterede edineceği maHlına
tı Ameorikaya dönünceye kadar gizli tu
tacağını ilave etmlştir. İnfirat siyasetine 
muhnlif ve tamamiyle topyekô.n İngilte
roye yardım taraftarı olduğunu söyliyen 
Vilki Almanyaya gidip gitmiyeceği sua
li:-ıc ..:havır> dem.istir. 

- --·--
vnıi anda eslıi 
mezn !ar aranıvor •• 
Vatikan 26 (AA) - Vatikan mağara-

}; rıı <la nrkooloiik hafrıvatı devam edi
yor. Eski Rnm;ı ımparatorluğun:ı ait bir 
ıneı_;ı lık mt'\ dana çıkarılnıışbr. Anane
ye g •t·e 8 n Pıverin kn':ıri bu mezarlık
t:ı old~ığu ahmin edi1iyor _ .. _ 

SAL PETEN 
scf"f'ine bir 

zi~1a ıt verdi .. 
Vı•' ?6 (A.A) - l\Ia•esal Peten dün 

Ameril a bn~ ük elcH Amiral Lihi şere
finP bir ö~le zi-vafeti vermiştir. Ziyafet
t< hr1ri<'ive nazırı Flanden ve bahriye 
nazırı amiral Darlan hazır bulunmuslar
dır. 

Romangada asilerin te
mizlenmesi berdevam 

ln~iltereye Al
man hava hü
cumları azaldı 

Habeşistan içinde cür
etkirane teşebbüsler 

ln~ilizler bir or-Siyasi teşkilata 
dair reyiam 
yapılacak 

MAHALLELER ARAŞTIRILI· 
YOR. BiR ÇOK SiLAH 
MÜSADERE EDiLDi 

Ya1nız Kornvay manda yol ya-
iizerine bombalar 
atıldı .. HasaPat Ve pıyorlar 
za,Yiat azdır .. 
Londra, 26 (A.A) - İngiliz hava BU YOLDAN HABEŞiSTAN 

ve emniyet nezaretinin tebliğine gö-
re cumartesiyi pazara bağlıyan gece iÇiNE CEPHANE VE ASKER 
Kornvay üzerine combalar atıl- GO. NDERILECEK 
mıştı:r. Hasar azdır. Ölü ve yaralı çok 
azdır .. Başka bir dü~m~n hava faa- Londra 26 (A.A) _ Royter ajansının Bükreş 26 (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor: 
Son ası unsurların temizlenme~i de

vam ebni~tir. Dün gece polis bütün ma
hallelerde araştırmalar yapml'j vı> tcrk
edilmiş bir çok silfıhı müsadere etmiştir 
Hükümet memurları vazifeleri başına 
dönmüşlerdir. 

liyeti olmamıştır. muhabiri bildiriyor: 
Londra, 26 (A.A) - İngiliz hava Bir İngiliz mühendisi ve üc. beş asker-

nezareti tebliği : B·Jgün İngiltere le Habeşistan dahilinde hiç balta değ-
üzerinc yapıldığı biHirilen yegane memiş bir fundalıktan geçtik. Yırtıcı 
taarruzu bir düşman ta.vyaresi yap-
mış ve şimal sahiline bir bomba at- hayvanlar, filler, zürefalar, arslanlar 
mıstır. Ne hasar ve ne de insanca za- geçtiğimiz mıntakada kaynaşıyorlardı. 

Yedek subayların sadaka.tlerini temin 
için bunlar Şubat ve Mart aylarında kı
sım· kısım silah altına çağırılacaklardır 
Hükümet isyan hareketinin başlıca me
sullerini meydana çıkarmağa azmetmiş
tir. Ba§vekil general Antonesko ya kında 
yeni siyasi teşkilat hakkında bir plebisit 
yaptıracaktır. 

yiat vardır. Öğleyinin yakıcı sıcağı altında parmakla o!.,.._,.......,-...,.;.,_. _________ ,,,rımız silfıhımızın tetiğinde ilerliyorduk. 

NAZ! NtzAMININ 
GtRDtCt YERDE ... 
Londra 26 (A.A) - Bir İngiliz gaze

tesi Romanya hadiseleri münasebetiyle 
diyor ki: 

ltalyada mem
nuniyetsizlik 

artıyor 

Harbi kazansak bile 
bundan istilademiz ol· 
mıyacak diyorlar .. Yeni kargaşalıklar nazi nizamının gir

diği topraklarda neler yarattığını gös- Nevyorl, 26 (A.A)- italyadan ge
tennektedir. Almanların Hitlere bağlı- len Oskar Keller Çinçinat Taymis gaze
lığı ne kadar büyük olursa olsun Bitle- lesine beyanatında şunları söylemiştir: 
rin bu diktatörcükleri birer kukladan - Şimali ltalyada halkın yüzde oıu
ibarettirler. Bunun tabii neticesi olarak zundan fazJa91 Mussoliniye taraftar de
bir takım rekabet harpleri olmaktadır ğildir. Gizli polis teşkilatı arttırılmıştır. 
Bu kargaşalıklar Almanların i!;ine gelir Faşist hükümetin polise itimadı yoktur. 
Zira bu suretle memleketi kendi asker- Askerler ıu mütaleada bulunuyorlar ki 
!eriyle doldurmaktadırlar. Romanyanın vaziyet böyle devam ederse harp yakın
kilitleri Almanların eline geçerken Ru- da bitecektir. Hatta ltalya harbı ka
menlerin boğazla,,'mlalanna müsaade zansa bile bundan istifadesi olmıyacak· 
olunmaktadır. Ancak Rumen petrolü- tır. Çünkü idareyi Almanya elinde tuta· 
nün tehlikeye düşmesine asla göz yu- caktır. 
mulmıyor. --·--
Sovyet amiraııerinin 
üniformn ı değiıti .. 

Mo,kova, 26 ( A A) Scvyet donan-
manın naşiri efkarı olan Branik Filot 
gazetesi Sovyct komiser!er heyetinin bir 
e.mirnamesivlc amiralle,.in donanman1n 
ve sair sahil müdafaa fc.şkil.atının üni
formaları değiştirildiğini, yeni ünifor
maların bir subattan itil"Jaren taşınaca{tı
nı yaz.maktc--ıdır. Bu Pm;rnamede ilk de~ 
fn olarak donanmrı amiralı rütbesi zik
redilmekt~Jir. Sim<lwe ı:arlar biiyle bir 
rütbe yoktu. -·-SOVYET-HACAR 

o ru e r.r .. 
rnuhaberatı bas!adı •• 
Budapeştc, 26 (A.A) - Mncaristanla 

Sovyet1er birliği arasında 21 kAnunusa
nidc doğrudan doğruya telgraf mubab.,.. 
ratına baslanmıstır. Bu 1niinn~bC1tle ilk 
olarak Macar ticaret nazırı ve Sovye 
I•. T. T. halk komi•Pri ara<ında telgraf· 
lar tC'ati olunmu!'tur 

-~-~-
Ine:ilizler Ar

navutlııkta Bir
sayı bomba

ladılar 

--·-MACAR &AŞVEKILI KONT 
TELEKI UN BEYAP.ATI 

ıJ?omanyadaki 

Alman iş~alin
den memnunuz 

diyor 
Alman •a • Mr.ı:aristan 
da mi bir açrteri tema5 
halinde bu2unu]Jorıar •• 
Iludapcştc, 2f. ( Al - Sıhhi vazi-

' e~ i aöırlaşan Macar hariciye nazuı 
Kent Caki yerine mccli.,,;te harici siya
' et hakkında beyanatta bulunan basve
ı;il Kont Teleki Yuı:o>lav • Macar dost
luk paktından ve Mac,,,·i,tamn üçüzlü 
nakta iltihakından bah.<ederek demistir 
ki : 

- Harici si.Va!>t:tinıizd~ bir değişiklik 
\·oktur. Rumen meselesıne ,ıelince bir 
ok Alman kıtaJ~ının Roınanyada bu
lunması bizi teskin ctmi~tir. Hükümet 
tetiktedir. 

Milli müdafaa nazıruı.ın Almanyayı 
tivareti hakkındaki tefsirler münasebe
tiyle basvekil şunları ilav;, etmiştir : 

Bir ırmakta bir miJ<tar yerli asker gör
dük. İtalyanlara mensup olan bu yerli 
askerler yıkanıyorlardı. Kendimizi gös
tennedik. Karargaha dönerek haber ver-
dik. • 

Bir Habeş kolu ilk defa olarak Habe
<ıstana girerek düşmanı çevirmeğe ça
lışmaktadır. Dü.~man topraklarında bir 
münakale yolunun tesisi için çok cüret
kfır bir teşebbüs yapılmaktadır. Yol bi
zim geçtiğimiz bu ormandan geçecek 
ve imparatorluk karargMıında toplanan 
cephane ve asker, ~1ep buradan sevkolu
nacaktır. Yol bitince motörlü vasıtalar 
işliyecektir. 

Yüzlerce zenci kazmalarla fundalıklar 
arasında yol açmağa r.alışmaktadırlar. 
Askeri kıtalar mütemadiyen devriye ge
ziyorlar. Ormanda t.ayyare hücumları
na karsı muvakkat müdafaa tesisatı ya
pılml'jt;r. Habeşliler düşmanla karşıla.ş
mağa hazır olup müdafaa mevkilerinin 
arkasında nöbet beklemektedir. 
HA~TE 1ÇİN tÇm 
KAYNA~MA VAR 
Londra 26 (A.A) - Adenden bildi

riliyor: Beş hafta evvel Habeşistanın 
merkezi Adis Ababadan çıkan bir yol
cunWl Royter muhabirine söyledi~f'ne 
ııöre şimdi bu şehirde örfi idare ilan 
edilmiş bulunmaktadır. Habeşistan mer
kezinde bulunan kuvvetler muhtelif 
noktalara scvkedildiğinden garnizon 
mevcudu a.sgarl dereceye indirilmiştir. 

Yerli askerler kaçarak Habeş vatan
perverlerinin teskil ettikleri çetelerle 
birle:şmektedirle~. ltalyanlar iki Habe~ 
vatanpcrverinin kafalarını keserek ce
setlerini kazıkta pazar yerinde teşhir et
mhı1erdir. 

Bunun neticesinde Habeşler dişlerini 
~ıcırdatınışlar ve İtalyanlara karşı kalp
lerinde bes:lc-diklPri kin ve intikam his
lerini bir kat daha arttırmıştır. İtal
yanlar Adis Ababa 'ehrinden elli kilo-
1~etre u:r.a\ı:ln.c:;amıyor\..-ır. 

Sık '1k ltalya n a.• 'TlPri ölclürifüne • 
tedir. Geceleri kamyonlar sokaklarda 
dolasarak ~izli yprJ .rdrın erzak nak1edi
yoıla~. Adis Abal•ada şrker ve 1'ir rok 
f!ıda ınadd~}erj az.almı~tır Mahnıkat 
l"Ck azdır. Otomohi!leT benıin yerine 
gazla işliyorfa•. Hoh0şli!er ln~5 i unut
mamı.şiardır. ltalyanlara saldırmak için 
fırsat bekliyorlar. --·-A frikada lnf!İ-
1·zlerin şiddetli 

hava hü-
cumları 
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SON I-IA.BE~ 

Afganistanın bir talebi 
x•x:~------~~-

Hükümetimizden Lise 
muallimleri istedi 

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

A f ganistana gitmeğe talip olanlar uelıalete mü• 
racaat edecelı ve 4 .Yıllılı rnıılıaueıe imzalı31aı:a1ı •• 
Ankara 26 (Yeni Asır) - Afganistan 

hükümeti, hükümclimize müracaat ede
rek askeri liselerde ders vermek iizere 
tarih, coğrafya, Matematik, tahiiye ve 
fizik öğrctmen.lcri istemiştir. 

Maarif vekaleti bu hususta bütün Ma
arif teşkilatına bir tamin1 göndererek 
Afganistana gitıneğe talip olanların Ve
kalete müracaat etmelerini bildirm'stir, 
Gidecek olan öğretmenler Afgan hükü
metiyle dört senelik bir mukavele im
zalıyacaklardır. 
Öğretmenlere memleketimizde veri

len aylıklarının iki misli maaş verilecek
tir. Bu maaşlar İngiliz lirası olarak öde-

necektir. 
Maarif vekaleti Afganistana gidecek 

öğretmenleri orada geçirecekleri dört 
sene için mczWl sayacak, buradaki ma
a5ları da Türkiyede bilfiil vazife görü
yorlarnuş gibi verilecektir. 

Bu öğretmenlerin terfi hakkı da mah· 
fuz tutulacaktır. 

Afgan hükümeti öğretmenlerimize 
ikam<'tgfıh ve bir hiunet neferi verecek
tir. 

Afganistana gitmeğe talip olanların li
selerde öğretmenlik etmek salAhiyetini 
haiz olmaları ve askerliklerini yapml'j 
bulunmaları liızıındır. 

Kömür tevzi ve satış 
işleri tanzim olunuyor 

BU MAKSATLA YENİ BiR MUESSESE KURUL• 
MASI KARARLA$TIRILD1-

Ankara, 26 (Telefon!J) - İktısat ve
kaleti kömür tevzi ve :;atış islerini or
~anize etmek ve memleketin her tara
fında halkın ihtiyacını temin edebilmek 
maksadiyle mühim bir te$ebbüse giriş
miştir. Vekalet Etibank::. bağlı olarak 
Tür]siye kömürleri satış ve tevzi mües
M:sesi adiyle yeni bir müe.s~ese kuracak
tır. 

Memleketin yakacak kömür ihtiyacını 
tamarniylc karşılıyacak olan bu y~ni 
müesscc;enin meı·kezi A ara olacak. Is-

t.ınbul, İzmir, Mersin, Zonguldak ve di
ğer yerlerde şubeleri bulunacaktır. Ye
ni müessesenin sermayesi Ü4. milyon li
ra olacak, maden kömürü, linyit, Türlı: 
antransiti ve gazhane koklarının da sa
tısları bir elden bu ınües.•ese tarafından 
idare olunacaktır. Türkiye kömürleri 
sabs ve tevzi müesseseleri faaliyete geç· 
tikten sonra mcmleketın her tarafında 
bol ve ucuz yakacak kömür tedarik edi
iebilcccktir. 

lstanbulda dün yapılan 
şampiyona maçları 

~-------~x~~~--~~· 

İstanbul 26 (Hus!lsi) - Bul ·e "'m- manlı bir oyun oynıyorlardı. San Hlci-
piyonası maçlarına devam edilıniştir vcıiliicr iistlin o.vunlar1nın semcre~ini 

Fencrbnhçc st..'l.dınrla ilk maç Beyoğlu almakta g('cik rh!er. Niya7J ikinci Ya .. 
sporla FPnerhahce B. takırn!..'l.rt ;:ırasın- <:. ıic" n i.i o1 knydetti. Birinci devre 
da yapılml'jlır. 'üçük · cncrlikr .J-0 3-0 Fone lehm bitti ikinci devN"de 
galip gelmişlerdir. Fem. lil 0 r bcklenmiyen bir vaziyetle 

!kinci m:ıç Sülcyn1aniyc ve Altuıtuğ l•al"'şıla tılc:-r. Beyoğ1u.spor birbıri ar lın
r.rasındn yapılını, tır Birinc·i devr de ca ılı; i gol çık arak beraberliği t ~n 
.. \ltınttı~lular .ı. ik·)nun a:c :"«yle hir ~ol k Uzf'r d FerınrliJer büyük gay ... 
kaydederek h;r 51fır gelip r0lnıoslcrd;•, re! ı•ös!crdil ı" Naim dördüncü golü, 
ikinci devrede Sülcyrraniyolilnr bir P<'· Naci be§inci golü nttı. Böylece maç beş 
naltı knyb tme1crine ra•frncn iki gol l~ı- ıki Fenerin g 'Hür tiyle bitti. 
kararak iki bir l"alip gelıni<lcrdir. 

Ş rcf stadında lleykoz - Topkapı ara-Son maç Fenerbahçc • Beyo'.lJ.ı•por 
t..akunları arasında yapıhnıstır. Oyun ~ındaki ın:u.~ta B ykoz !l-0 galip geldi, 
ba.<ladığı zaman FenerbahçelilH ı ;;mfira B ikla - Jstanbul ;por maçında Be-
ve' güne e ka«ı oynıyorlardı. llk daki- •ikt lılar 4-3 r,alip geldiler 
lr...alarda hücumlar mütevazindi. Onun- &•n mac; V fa - G.ılatasaray arasında 
cu dakikadan sonra Fcne.rliler vaziyete ppıldı. ilk dcvred • Vefalılar bir $ıfır 
hakim oldular. 11 inci dakikada Niyazi !"aliplil<'r ikinci devrenin ortalarına 
topu af(lara taktı Bu ilk sayıdan sonra doğru Galatasaraylılar beraberlik golü
oyun Beyoğlusporun yarı sahasına in ti- nü :>- aptılnr M.i\ç 1-1 beraberlikle neti
kal etti. Fenerliler yerdf•n ve de'} ltts- eE>lendi. 

BÜYÜK YANGINL R CIKTI VE 
ŞiDDETLi iNFiLAKLAR OLDU 

- Milli müdafaa nazırı Alman ordu 
reislerini ziyarete gitmiştir. Son derece 
dostane olan bu temas daiınidir. -·--- ~m~~l~lv:::Nt~~ 8i:~ıt1~ ltalg~da ka~g8Ş~~lk Çlk-

Kudüs, 26 (Radyo - S. 22.) Kahire tıgı tekzıp edılıgor 
Makineye 
\!erilirken Londra 26 (Radyo - S. 21.10) -

Yunanistandaki Britanya hava kuvvet
leri umumi karargahının tebliği: Britan
ya bombardıman tayyareleri alçaktan 
uçarak Amavutlui<ta Elbasarun yakı
nında Birsa üzcrinP muvaffakıyetli hü
cumlar yapmışlardır. Bombalar hedef 
dahiline ve bir düşman kampı ile bir 
iJeri iaşe deposuna Lo;abet etmi~tir. Bü
yük bir yangın cıktığı ve infilaklar ol
duf:u görülmüştür. 

Britanya tayyareleri dafi bataryaları
nın ve düşman tayyare1erinin sidde1:Ji 
hücumlarına maruz kalmı<larsa da hep
si salimen u~lerine dilnmü!'lerrlir. 

YUNAN ZAYİATI HAKKINDA 
HAYAL! RAKAMLAR 
Atina 26 (A.A) - Alina ajansı aşağı

daki tekzibi neşretmi<tir: 
Yunan - İtalvan harbının ha•hn'!lcın

danberi Yun,.,;istanın za,·i· ı hakkını1 
hayali bir rakam veren bir Yunan tebli 
i(i neşredil·'iğine dair ecnebi momleko1 
]erde ısrarla bir haber dolamrnktadır 
C::imdiye kadar bu hu~uırta ne resmi, nr 
de gayri resmi hiç bir teblirr neşredil
merli~ni lr;ıt;,.rflp hrvrın ederiz. 

BtR TEKl':IP DAHA 
Alina 26 (AA) - Bir ecnrht radv" 

i~tasvonu Yunan hükUmetinin Yunani~
t<ındaki tnıtiliz askerlorinin maasına da
ha ~enis mikyasta vardım ettit!i hakkın~ 
<la uydurma bir haber nesretmi~tir. Ati
na ajansı bu kaste miist~it yalan ha
bPri tekzip eder. Bu haberi yayanlarır 
Yunan - fngili7. silah arkaf'ltı"'lığının kuv
vetinden haberdar olmaclıkları aşikar
dır. 
İTAl,Y rı, RIN UNUTI'UKLARI 
11!\DİSF.LER .. 
Atina, 26 (A.A) - İtal:van kıtalarının 

ricatleri esnasında sivil rehineleri alıp 
götiirmek ve bunları en karanlık akibet
lcre uğratmak suretiyle takip ettikleri 
vahsiyanc usu]ü mazur göstermek için 
İtalyan proııaır,andası Stefani ajansının 
liaanı ile 26 sene evvel Yunan kıtalan-

Bir İngiliz balıkçı 
gemisi bir Alman 
tayyaresini dü$ürdü 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz bahriye 

nezareti tebli~ eıliyor : İnııiliz balıkçı ge
misi Galvani bu sabah Yunkers 88 ti
pinde bir düşman bombardıman tayya
resinin hücuınuna uğramıştır .. Gemi ta
rafından püskürtülen düşman tay
v aresi o kadar hasara uj!ramıştır iti az 
"'nrıı Lorfsok .!ahilinde vere düşerek 
L>3rcalanmıştır. Ga1vani ~emisinde ne 
hasar ne de insanca zayiat vardır. -·-Koyunlal'ln otlatılması, 

Suriye ue Iralı .. 
Beyrut, 26 (A.A) - tlududun iki ta

rafındaki çayırlara koyun sürülerinin 
<CÇmesi hakkında Suriye ve Irak hükil
netleri arasında müzakerelere başlan
·nıştır. 

mn cenubi Arnavutlukta fazla vergi ve 
'ıaraç topladıklarını iddia etmektedir. 

Fakat Stefanj ajansı tarihi pek çabuk 
ıınutuyor. 1914 te büyük devletlerin Ar
navutluğa terkettikleri topraklarda halk 
ı•tırap çekmişse bu ıstırap Yunan lrıta
l:mnın bu toııraklan tahliye ettikleri 
•dn baş ı:östermistir. St~fani ajansı Yu· 
••an hiikümeti lerafından 21 kiuıunusa
ni 1914 tarihinde büyük devletlere tev• 
li edilmis olan notayı okuyabilir.. Bu 
notada Yunan hiikiimeti ~n vahim kor
kular icinde bulunan holkı tcfl1kin etme. 
!erini biivük devletlerden rica ediyordu. 
llu ihtara o zaman kim,.e kulak verme
miş ve Yunan kıtalaı1nı:: çekilmesi üze
rine o mıntakada isyan ~ıkmıstır. Bu hal 
"alruz Sterani ajansının simdi yüklet
ınck istcdii::i mcsuliyetten Yunanistaru 
kurtarmış olmakla kalmaz, ayni zaman
da bu havalide ancak Yunan kıtalan
nın nizam ve asayişi ve halkın refahını 
!emine muvaffak olabileceklerini de 
gösterir. 

1 ngiliz tebliği: 
Dün Dernenin gabinde Narova hava 

meydanına bir çok bombalar atılmış, 
isabetler kaydedilmiştir. Hasaratın mik
tarı henüz tesbit edilememiştir. Tayya· 
relerimiz Berka tayyare meydanına da 
akınlar yapmışlardır. Ccrabulusta bir 
tayyare tahrip edilmiştir. Demenin gar
bında keşif uçuşlarında ltalyan tayya
relerine tesadüf edilrnemiştiT. 

Eritrede kara kuvvetleri ile işbirliği 
yapan hava kuvvetlerimiz düşman mev
zilerine pike hücumlar yapmışlardır. 
Habeşistan üzerinde keşif uçuşları ya
pılmıştıt. 

!TALYAN RESMi TEBLlölNE 
GöRE 
Roma, 26 (A.A) - 233 numaıalı 

ltalyan resmi tebliği: 
Yunan cephesinde mevzii mahiyette 

muharebeler olmuıtur. Hava kuvvetle
rımiz düşmanın ia§C kollarına ve düş
man tecemmulerine bombalar atml§lar
dır. 

Selô.niğe akın yapan bombardıman 
teşekküllerimiz liman tesisatını, doklan 
ve istasyonları bombardıman etmi§ler
dir. isabetler kaydedilmiş ve yangınlar 
çıkanlmıştır. Dü§lllan avcıları ile mu
harebede iki tayyare düşürülmüttür. 
Bir tayyaremiz . dönmemiştir. 

Libyada Bingazide hava kuvveltleri
mizin müesair işbirliğiyle yapılan mu
harebelerde tayyarelerimiz düşmanın 
motörlü vesaitini bombardıman etmiş
lerdir. Şarki Afrikada kara cephesinde 
kayde değer bir ıey yoktur. Hava kuv· 
vetlerimiz düşman mevzilerini bombar
dıman etmişlerdir. Dört lngiliz tayyare· 
ıi düşürülmüştür. 

ıKı INGiLIZ ZlRHLISINA 
iSABETLER OLMUŞ 
24 kô.nun1U1anide Alman kuvvetleri 

tarafından yapılan taarruzda evvelce 

Roma, 26 (A.A) - D. N. B. nin hu
susi muhabiri bildiriyor : 

Şimali İtalya şclıirlerinde ve bilhas
sa Milanoda kargaşalıklar çıktığına ve 
hatta bir kaç kişinin de öldüğüne dair 
yabancı memleketlere yayılan haberler 
salfilıiyetli mahfillerce kat'iyen tekzip 
edilro4tir. Şurası ehemmiyetle kaydcdi· 
liyor ki bu haberler dünya efkarı umu
miyesi üzerinde tesir yapmak için uy
durulmuştur ve tamamiyle c.s<>ssızdır. 

LORU HALIFAKS MÜHiM 
BEYANATTA BULUNDU 

- BQftarafı 1 inci Sahifede -
dımına ve istihsalimizi arttırmakta gös
tereceğiniz enerjiye bağlıdır. Dünyada 
Amerikanın yapabileceğine yaklao;acak 
tarz.da ve miktarda gemi inşa edebilecek 
hiç bir memleket yoktur. Eğer umumi 
harp 1919 senesindı> de devam etmiş ol
saydı Amerikanın gemi in.'13atındaki 
randımanı harbın başlangıcına nazaran 
20 misli artacak, yani senede 200 bin 
tonilatodan 4 milyon tonilatoya çıkacak
tı. 

Yeni bir Macar· Slo
valıya muııaveıesL 
Budapeşte, 26 (AA) - Macari•-

tanla Slovakya arasında bugün milJiyet
leTin haklaTını meselelerini tanziın eden 
bir mukavele imza edi1ın4tlr. 

bildirildiğinden ba,ka daha iki ~~şma.n 
cüzütamına (yani bir harp geınısile hır 
kruvazöra) bombalar isabet ettiği anla
şılmıştır. isabet keydedilen iki kruva· 
zörden biri şimdi lakenderlyededir. Ta
mir edilen diğer iki kruvazör de aiır ha
sara uiramıttır. 

B. Vilki Lon
draya ~eldi 

Dünyadaki hür insanlar 
uğruna döğüşen İngilte· 
reye Amerikanın her 
yardımda bulunması· 

na çalışacağım 
Londra, 26 (AA) - B. Vilki bugün 

saat 17 den az evvel Londra tayyare 
meydanına inmiştir. İn.ıtilterenin garbin.
deki bu tayyare meydanından Londraya 
lareketinden evvel Vılki ~azetecilere şu 
beyanatta bulunmuştur : 

- İyi bir sey .ıhat yaptım. Hayatımda 
hiç bir zaman kendimi şiındıki kadar iyi 
hi=tmedim. Niyetim İn~ilterede ild 
l.afta kadar kalmak. mümkün olduğu 
kadar çok şeyleı· ~örmektir. Yeni her 
hangi beyanatta bulunmadan evvel 
memleketi iolasmak ist~rim. 

tngilterede bulunduğumdan dolayı 
bahtiyarım. tngilterenin davaSına cok 
büyük bir teveccübüm vaı·dır. Bütün 
dünyadaki hür insanlar uğrunda dövü· 
şen fngiltereye Amerikanın mümkün 
olan her yardınu!a bulunması için elim
den geleni yapacağım. Dilşman tayya
relerinin hücumlarına uğramL• olan bü
tün şehirleri gez"bileceğimi Ümit ede
rim .. 

Londrada B. Vılki. 1ngiliz hükümeti 
namına binbaşı Thomson, B Brand di
ğer taraftan Amerikan mııslahotgüzarı 
B. Conson ve Amerikan büyük elçilii;.<i 
erkfuıından geneTal Scanlon taı afından 
karşılanmıştır. B. Vilki otomobille ote
le gitmiştir. Otelin avlusu fevkalade ka• 
labalıktı. Bir çok ta müdafaa teşldlAtı 
mensupları vardı .. B. Vilkiye flıi dostu 
refakat etmekte idi. 


