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Hava kamplarımız
da uçuşlar 

1 

Alınan malumata naLaı"t'n hm·n kurumunun 
EHmcwt tayyare ve İnönü plfınör \'e paraşütçU
lük kanıp]arında, bu knmpl:.ann açıldığı tarihten 
11 temmuz tarihine kad~r 2G.583 uçus olmuştur. 
Bu uçuşların 16229 u Inonünde, 10.354 ü Eti
mesut knmpındn yapılmıştır 

-------' 11511 n ünd:---------~~~----·· erecatınd, n 
'Dlt'll'ınız mesuliyet kabul etmez Cüm1ıuriyetin ve Ciimhııriyet eserinin bekçisi, .wbahları çıkar siyasi gazetedir - YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

Mili man Sefirini Kabul 
Fuarın küşadına doğru 

Doktor Reh~et Uz Milli 
Şef' e tazimat ve 

tabassürlerimizi bildirdi 
l'icaret - . x~x 

Bas"ekiı ve1ıı1ı fuarımızı bir nutufda a~acalı, 
· ve bazı vekiller ~uarı ziyarete gelecek 

' 

---~------=-==- J-\UL'l'OR PAVJ'.!ONU 

S t ANKARA. 15 (Telefonla) - Bu-
l Dla af etı• rada bulunan i:r.mir belediye ıeisi Dr. 

Behçet Uz bugün (dün) Milli Şefimiz 
\PQJ -·- tarafından kabul buyrulmuş ve bir 
se ... ne:.z, hÜfus Zİ"aına miiddet Reisicümhurun nezdlerinde kal-

., u )'ef °' mıştır. 
•aı111 IJermehle İzmir belediye ıcisi Milli Şefe lzmir-

laJtı.ı •Yor, neslimizi de SONU 2 inci SAYFADA -

p~,~·· 
, HAKKI OCAKOCl.U 

Sıtmaya karşı 

VAHİM BiR HADİSE, 
VAHİM BİR RİVAYET --·--

Mechul bir tahtelba 
t 

hir bir Yunan kruva
zörünü batırdı -·Atioadan, lngiliz 

gaı·antisinden vaz· 
geçınesi ıni istenildi? --·--

~tina, 15 (A.A) - Röyter: 
1talya.nın Yunanistana müracaat 

ederek İngiliz garantisinden vazgeç
mesini istediğine dair olan haberler 
hakkında burada hiç malumat mev
cut değildir. 

BiR YUNAN KRUV A
ZöRO BATIRILDI 
Atina 15 (A.A) - Resmen bil

dirildiğine göre, Helle ismindeki 2 
bin 115 tonluk Yunan Kruvazörü 
bu sabah (dün sabah) saat 8,30 da 
meçhul bir denizaltı tarafından batı-
rılmıştır. Kruvazör batırıldığı zaman 
Ege denizindeki Tinos adasında rıh
tıma bir kilometre mesafede demirli 
idi. 

Kruvazör Meryem bayramı mü
nuebetile donatılmıf b. 

Denizaltı dalmış bulunuyordu. 31 
kiıi kayıplar. 

esaslı tedbirler 

lngılterc tfo Alman iwali altınclaki toprakları t:e btmlon ayıran M mış denizini gostcrir lıarıta 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman sefiri dün Çan
kayada Milli Şef tara
fından kabul buyuruldu 

~~--~----x~x~---~-----

Mülcilıat bir saatten fazla sürdü •• 
Ankara 15 (A.A) - Reisi- Mülakat bir saatten fazla sür-

cümhur İsmet lnönü bugün saat müştür. 
16 da Çankaya köşkünde Al- Hariciye vekili B. Şükrü Sa-
manya büyük elçisi B. Fon Pa- raçoğlu da mülakat esnasında 
peni kabul buyurmuşlardır. hazır bulunmuştur. 

aaaaaaLaa1aat•11aa1a•alllllllaaaaaaaaaaaaa1ea1aaaaaaaaaaaaaaa1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa111 

BERLiNDE MÜHiM GÖ
RÜLEN MÜZAKERELER 

--*--
lnJ{iltereyi istila 
teşebbüsüne mi 
başlıyacaklar? -·-Madrid 15 (A.A) - lnformecİ· 

one gazetesinin Berlin muhabirine 
nazaran, B. Hitler dün ordu reisleri 
ve ba§lıca nazırlar ile görüımüttür. 

f.ı;c bölges· d:-----.._ __ 
tahribatın )'ÜI~ •Mtnta afetinin ) nptığı 
~~u sütunlerd e~ acısı bazı safüaları-

ıt hastalı- n a ıı~h eyleıniştik.. Bu 
~klar hayW Yıkhgı \ 'e söndürdiiğü 
:ıın .üıerinde çok _cılduğu gibi ncslimi-
0 ~.1~bette bü:~:t~~ı yıpratıcı tesiri de 

~"ufus ı· tur. 
Ve eh . Po ıtikanuuı .. d·-· . 
Vetı enırniyet kaduı 'er. ·~~17. kıymet 

Mücadele teşkilitın .... 
kat:i lüzunı görülüyor 

HİNDİSTANIN ATİSİ 
--*--

l:arpten sonra 
dominyon sta
tüsü verilecek 

IFRİIADAIİ HARP 
--·--

Kenyada harp 
kızıştı, Italyan

lar çekildi 

Muhabir, bu haftan1n harbin he
yecanli 1bU safliuma p.hit olabilece
ğini ilive eylemektedir. 

.. 
EDENiN IUTIU --·-

lngiltere harbi 
taaruzla 

kazanacakbr 

enrnesi~ ... 
1 

, neshmızın de ktt\'· 
nıe«:b • • sag ıgına 'f .. 
~ ~rıyetinde hulu ; ı_na gostermek 
d' · abul tın· . • n ugumuz miina-

ı~. 1) en hır hakikat h ı· d 
ı a ın c-

lirn~~raturluğun lı k . . 
k" zı ne kadar A a ıınsız ıdaresı nes-

un ·e ile k zaara uğratmak .. kad ' ad· rnum-
lı ar denna "r l .•Pratnmk kabilse o 

albuki nsız bır hale . . . 
Vet ·r asırl:ırca T" k gctırrnıştır. 
tn ı adc eden l . ur mefhumu ku\'• se:· hr. Tii.rk ka~ır 'arlık olarak tnnın
hr 

1 
;Ütiin dlinl a~: ku~'\ etli darbı mc

t:ak ;t:dadınuzııı b' _dıll~rdc dola ·nuş
rnr ta:raliınizdc uns clcrıni bugün an
k ~ahedc cd' . cnnlaudırnınk uretilc 

b
'll\' etıı k ~ orul, Uzun boylu ..n; r· 
llJ:ıi • ırnıızı v··zı.. ' .. ~ç u 
~ ı1 •naak-ser b 1 ~ u u Tiirk ne:.lini 
ru~·ıcıluyor. Hele lı ~ak ':c görmek çok 
,.

1 
• ~~nıızııı sarı ~ı;~t :rcsımlerindc J'D\'

tiy Yı!rcklcrimiıi nızlcri. <"ılı:ı; \'iİcutla-
d arı lle) d'k Parçalıyor. Gal . ·ı 

tıs "lor ı • ne ulduk d" rı ı l· 
l.1fıf1n uz • .'iiphesiı b . IJ ~ ıstırap 
ği)d' ille lllii c·· 1 ." ıtılutatın bu 
h·· ır. Bilakis C~1tı ıurıyct idare i ' de-
tıı bir . tıırıhuril et .. . 

has ne ıl S eti .. ı · • . rcJmu giir-
ına .. , ı:rınc .. ı · ı ı be ·• ınıstır 6 ., çn ışma arının 

rin ~ ıl~a Vrihlini 1 ~. ı;a~ışına bir yılda, 
iti t' ısl:ıhı ıızuıı lll~ısscttırcnıcı. Nesill<!
ı;n ~~nıc~e nıuhtact nr; Ye .ne iller dc
rirrı/~~r ıtıkiŞaf cdcı:\. edrıcidir, olduk
l'es' z e gıda ıne el 1 ı~ i tir. Mekteple
' "'tıııle, tcıniz ha\ c crıne. bcdeıı lcrbi-
J "" e bet <ıya \' · ı ın le tesiri • . .. erı en chemmi-

en de .. crıııı go t k . 
ded;~· .ıtııstcrnıelYc b 1 crcce tır. Kıs-
' d l.{ıtnız gibi b '• dA a anıı tır.. Fakat 

e'anıl b' u avunı h ıı· dır ))"k 1 ır ınn~,.11 • n a ı uzun 
· ı k '-<>.. ıııı n t' · ısıa· h . at cdilec .. k k e ıcesıııe hağlı. 

ı 1 · " ııo t • ı · 
tan tnuherı~ le tıhaı.ılırk a 11~- taraftan 
riıı c tehf hustai kl eıı dıge:r taraf· 
nıenıe t~hribat Ya ,:11 ~rın ne limiz iizc
taJırib ktır. Sıtrnaıı!ıı ası~~a ıniisaadc et
te kn alını göz ·· · buns e iizerindeki 
lllanu~I !IC anıa~lı.l~"birg<'t~~İrsek bu fıfc. 
i sn lıtııııı geldi' . nıııcadclcyc atıl-
d 1 

) ılınaı. G ~ını kcstirnıck h' 
e c n crçı 1ı··k · · . . zor ır 

ne al ıeselesini c.·atı u uınctnnız müca-
ı:eler·nıı tır. Anad..,~rrın progr:ınunıu içi
l'ıl .... ı sıtnıa nıücad 'ıtnun muhtlif böl-

... ıs, k ,. c nuı ~ k ı 
kazını k 1~1!'1 kısıııı b • 1 a. a tırıııa ay-
hır. n:ık~ı;ın tedbırlcr~ a~eh ktikiindcn 
tail'i d 1

1 ıuaddi hnk· a \urulmuş
ıııege a !a .ı:eni letrnc ~~~sızlıklar lıu ınc
bu nı tnanı teşkil td~c, ~aha sHrat \·er
( .:ı_ ~\-Zlıda ,.,,. k · !Yor. ı~ukat b' · Cue1kar) k .& ur nu)J f • IZllll 

nnatirnizı lara da, tt C<~iı1°bı~ıl dalı? ı:cniş 
Son 1ı~' ~rdır. c ı cccgınc kıı-

l'u"'rk· cıdısetcr •.. ,, 
1Yc • • IJI ıa · 

rinde ~ın en giizcl ssa J znıir ı:ihi 
b' • tnıı ahed • . Parcalarından b" 

ll,i ha~·ı· .. ~ cd:lcn an ki • i-

le i lt'r'· ~ duşiinılıirm" .~~ 1 ';ıkmlar 
1.arıır,t~n~n tekrar g·· uls ur.. l\liicadc
:ı:. ıııı d ozc ('n "'<! • ·ı . 
..,e hlech tıı:tırınıı~ftır f' .. çırı mcsı 

- ~o"rıı1 ki ~itnl . ~C'fle sö, lcnw 
"' :"<it; er<'c sıtn · · l! t:\u ıa at<•sı al 

' S '\JUJ•'Um 

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

Vilayetce • ye n iden alındı tertibat 
Bu sene vilayet mmtakasında yağ

murların fazla yağması ve bu yüz.den 
evvelki senelerde görülmiycn su biri
kintileri hasıl olmasının tc~irile sıtmanın 
fazlalaşlığı ve bazı tahribata bile sebe-
biyet verdiği anlaşılmışt.Jr. . 

Bunun için sıhhat ve içtimai muave
net müdiirlügü geçen smcll'rr1ckinc nis
betle fazla miktarda kinin cclbetmiş, 
dün y~nidcn kinin getirilerek tevzi edil
miştir. 

Halen tzmirdc kafi derecede kinin 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 
Sıtmaya karşı esaslı tedbirll'r alın

maşı vılfıyetçc takföi Jtwm gelen ön 
c;aftaki İl?lerden sayılmış ve buna göre 
tertibat alınmıştır .. 

lzmirdr ~:ıtma mücadele tcskılfıtı ku
rulması beh mehal lftzıındır. İzmirin 
sı•malı bülgeleri,ni Aydın \'C Manisn tes
kililtları va'iıtasile idare etıneğt' imkan 
yoktur. Sıhhnt vekaletinin bu i-;i chem
ınivetl" t •tkik t>yliye~eği ümit Nlilmek
tedV-. 

Arnavutlukta 
i:;van çıktığ:n. 

anlaşıldı 
--*--

itai-.yaniar yeniden as
her gönderdiler, örfi 

idare ilt2n olundu 
Londra 15 (A.A) - Belgra<ldan 

gelen haberlere göre, Amavutlukte 
örfi idare ilan edilmiştir. 

Oç nakliye gemisinin memleketin 
muhtelif noktalarına askc:- çıke.rdığı 
bildirilmektedir. 

Arnavut a§İretleri mukavemete 
devr.m etmektedirler Mücadele eden 
silahlı Arnavutların adedi beş bin ile 
on bin arasındadır. 

Muharebenin merkezi 1Jkodranın 
cenubudur. 

--..f:r---

Sofyada mühim 
müzakereler 

Sofya 15 (A.A) - Başvekil Bul
aristamn Moskova ve Ankam elçi

.• rini kabul etmiştir. 

Pınlerin meşhur baş kumandanı 
General .M emıerh aym 

-e
Hindlstanda slltill ima
latı arttı.. Altı misline 

çılıarıldı 
Londra, 15 (A.A) - Avam Kamara

sında Hindistan naıırı B. Amery, Lord
ı lar Kamarasında öa me:ı.k\ır nezaret 

müsteşarı Lord Devonshirc, Hindistan 
kanunu esasisi mc~elcsinc dair jzahat 
vermişlerdir. 

Erişilmesi nrzu (.'Clilcn hedef Hindis
tana harpten sonra bir dominyon statü
sü temin etmektir. 

B. Amery czcümlt.. demiştir ki : 
- Yeni Hint kanunu esasisinin bi:ıı.at 

Hintliler tarafından hazırlanmasını isti
yoruz.. İngiltere tıükümcti salahiyetini, 
otcritesini Hint milli hayatının miihim 
unsurları tarafıııdan kabul cdilmiyecek 
bir hiikiinıcte dcwedcmcz. 

B. Amery ınuhtlif Hint unsurlarına, 
kanunu esasiıun tc~biti zamanı gelince 
kararı tacil için ~imdiden bir tarzı tes
viye üzerinde mutabık kalma1armı tav
si~·e etmektedir. 
HINDİSTA1''DA JIARP GAYRETLERi 

Lord Dovenshirc de Hndistanın harp 
gayretlerini tebarüz ettirmiştir. 

Hint ordusu \'C hava kuv,·ctleri bü-
yiik mik.y<ısta tak\ iye edilmiştir. Singa
purdn ve orta doğuda Hint kıtalan \'a
zifc b:ı~ındadır. Silah fabrikaları imala
tı altı misline çıknralnu~lnrdır. Ve Hin-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİ.FEUE -

-·İlıi taraf ta lıat'i llir 
netice elde etmeğe -•-
mıwaffalı olamadı Eden di)>or Jıi : uBizim 

l:ondra, ~ ~ (~.A) - ~oyterin hu- icin laalıilıi harp düşma• 
susı muhnbın, Kenyada bır mahalden .. Jı • 
telgrafla son günlerde neşredilen bir na endı topralılarında 
resmi tebliğde kısaca bahsedilen ve Do- hücum ettiğimiz zaman 
b~ civarında lngiliz ve ltaly~n kuvve!· lla.sll"GCalıtır-n 
lerı arnsında cereyan eden §Jddetli bır ~ °' 
müsademeye ait şu tafsilatı vermekte
dir: 

Kuvvetli bir lngiliz ke if müfrezesi 
ba:z.ı clağların eteklerinde bulunan Do
bel kuyularına gönderilmişti. ileri hare
ketleri esnasında İngiliz askerleri bir
den bire bir mitralyöz ateşi ve kurşun
lenn vızıltısını işitmişlerdir. Mühim düş
man kuvvetleri şark 'Ve garptaki tepe
lerde mevzi almış bulunuyorlardı. 

Kıtaahnuz hücuma kalkarak garpte
ki tepc!erden birini süngü hücumu ile 
zaptetmİ§ler ve mitralyöılerin konuldu
ğu mevzii de geçİrmİflerdir. ıtalyanlar 
el bombalan kullanarak mukabil hücu
ma geçmİflerdir. Ateıin ,iddetli tesiri 
i)e kıtalanmız diğer au1a çekilmeğe mec
bur kalmlflarda-. Şark cenahta hücuma 
kalkan ltaJyanlar bir çevirme hareketi 
yaparak krtaatı.mızm arkasına dütmiif
Jerdir. Kuvvetlerimiz dlifman mevzile
rine ginneğe muvaffak olmutlana da 
tutunama1111flardır. 

- SONU 3 ÜNCÜ S/\llİFJillE -FiNLANDİYADA YiNE 
ENDiŞE BAŞiADi Beden terbiyesi mükellef iyeli başlıyor 

--·--
ı-;ududa 28 fır
ka Sovyet as
keri yığılmış 

Dün Vilayette kayma
kamlara izahat verildi 

-·-Finler askeri ihtigat Mükellefiyetin 
ay sonunda tedbirleri aııuorıar Mecburi beden terbiyesi mükellc!iyeti 

llclsinki. J:i (A.A) - ııllarns• bu ny sonunda tntbik edilmiyc bnşlana
Ycni kıtaatm gelmesinden sonra Fin- cağı için İz.mirde büyük hazırlıklar vnr

landiya hududunda bulunmakta olan dır. Teşkilat rci:;ı B. Celal Dinçer bu iş 
SO\·yet kunctleri 28 fırka olarak talı- için şehrimize gelmiş ve bazı temasbrda 
min edilmektedir. Bu vaziyet karşısın- bulunmu~tur. 
da J•inlandiyada tekalifi harbb·e \ 'C izin- Hükümet beden terbiyesine büyük bir 

- SONU 2 inci SAYFADA - ehemmiyet atfoylediği için İzmirc davet 

tatbikine bu 
başlana~ak 

olunan Foça, Çeşme, Sefcrüıisar, Mene
men, Torbalı, Urla, Kuşadası kayma
knrnlan dün öğleden sunı'a saat 17 ,30 da 
valinin riyasetinde bir toplantı ynpmış
lardır. Bu içtimada B. Cclfıl Dinçer kay
makamlara beden terbiyesi mükPlldi
yeti talimatını izah eylemiştir. 

Çok mühim bir 1111tıık söyliycn lngili;: 
11azın Eden 

Londra, 15 (A.A) - Dün akşam 
radyoda nutuk söyliyen B. Eden ezcüm
le şöyle demi tir: 

- Bizim için hakiki harp ta~ 
geçtiğimiz ve düşmana kendi toprakla
nnda hücum ettiğimiz zaman baılıya
caktır. Harpler bu suretle kazanılır. Ve 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -



SAHiFE 2 

Faydalı bilgiler ....... --. .... . 
Hava nasıl olac 

bozacak mı, açacak. 
~~~-~---~x,,.x:-~~------~ 

Bulutlara, hayvanlara, hatta balıklara 
dikkat ederek bunu anlamanız mümkündür 

. -· 

a-

.. 
J-ia,,-a hale.Landa tahmınle.,. ya.pılıc 'Ve- g~cnia .. bahmda h•vanın gün~İ ola- ---•---

'. hükiimler •erilirken büyük bir bil"i· c•ihm anlamak 14.<ııı>dır ~ İmtihanda muvaii:ak 
}<" sahip olmağa lü,"m yoktur. ihtiyar HAYVANLAR OA HAVADAN olurlarsa $8hadetna-
çubanlar ve balıkçılar bile kendi dar ,\ NLARLAR j 
... halarında hu nevi hüktimleri verdik- Hav\·anların dA havada olaC«k taba\'• me alacaklar-
ıc ... t zaman C"k."crira isabet ederler. Çün- vulle~i. fark etınf'k hususundaki hisleri 1 -- • -- .. : 
kü u·a}·et ba~İt olan tecrübe kaidc-lerin- k ··t k" ·1c1· 1 ](l yasından vukarı u\upta hPnl1Z 1k ,.. <.:O - nıu e arnı ır _ -. · _. l b 1 l . 
dC"n J!"tifade rderler. Bu kaidelerin brlli H..ı..· yvaııl.ıı- icind<• en ınt·~hur ha. va ha- ~ık.ul ,<aha~<·tnaıne'ı "ıııa:nı.' u unon.Jt 
ba.~lılarından bir kac;ını anlatacai;ıı:. heı·cisi kırlan~ı<:"tı:·. Kırlangıe ucus ela- ıc.:ın .,o A~usto~ta Sakar) a 1lk okulun~" 

)'ük.sektc:ı: bulunan ~iru!' bulutları or- jrt•sHlİ havada ,yUh.~t·klen_. k<.ıdar tesınil bır iıntihan açılmı~tır. . 
ta\"a (ıkttktan ıııonra eğf"'r büıün ttmayı t.der.-;e ha\-a c.,.·ok ·~·i olacak denıt.•kth·- Bu iıntihana ~irınek i!'.ti'.\·enler bir i~u
bphyacak olurNa hava rüzgiirlı olacak Egt·r :ı.·<.'rdrn çok {azla yük~lıni'.\·orsa da ilP Ma.-ırif ınüdürlü~Hne ınür.ac.aat 
deınektlr. Batı ufkundan yükselen sirus hu. yağmur ~l .. Jt..&(.~ln<' iş;u't"ttir. edere-k kayıtl~nnı yaptıracaklardı~ lı~
bulutları ekserivetle 24 .saiit zarfında Bozuk ha\'auın yakla!5nıasiylv bash- tihancla muvaffak olanlar i1k talı.ı;ıli ln
}a~mur ~r-lece~İne delil et eder. ı\ynı ~an asabiyl·t \"e rahatsızlık hcıueıı hl·- timıe diplo:nd!' alet~'.kiardır. 
bulutlar doğu ufkundön yiik~t"lirst· hava ııu'?ı h.avvan1arda ~.endi~İni J;İJ:->tt>rir. -......,..._ ·...,_... -
güTel olacak drmcktir Arılaı: kıwaıık•rmdan dLŞarıı:a ~~km,u- Vafi KCll'$JYalıada 

f-~ğ("r büyük kümf" bulutlan ırökii lar OrUn1ct•klt·r ağ~~ruu ormt:'gı bırakır- :.l k h 
kaplarsa v~ güne batarken ve battıktan letr- \"t..• ~akhınırlars.l ha\'a nıuhakkak fe- v.ah 'KarsıyHkd)~il gıuerc - na ıye 
i:tZ sonra kavbolmaz~cı bu havanın boza- ua olacak deml'ktiı· \re&ğruut ha~ladıgı n1('rkezınde bır nıi.ıddt~l_ ı~e~g1:1"1 olnı~~ 

· k · · d. ı \'e Karsıyakann m"htrlı! ı>lennı tetkik cağıoa aliinıf"ttr. Gökyi.iziı ı~nıen a<:ı- Zdınan kedılerJl n.utcrrıa tyt."ıı ya anıp . 
b k b 1 h 1 · ki · b'' d'kk t · evlenıl'tlr lırken semada iki ta a ·a u ut u u- tt·n11zJ('tıd C'l,Bl• ı.tneyız ı - at. t·t 1111.7. - --·--nuraa ,.e ôndeki renkli bulutlar da rn- ıni~ .• 

gin1erdeıkiler1e aynı i~tikamette hare-ket 1-Ia\-nnın iyi o1uı,, ulnnyacagıııı anla
e-derler•~ ha.va hozu1aca.k ,.f" yağnıur nıak hususuııda balıklar da gayl't has
ı.:-~lecek demektir "<ıstırlar \·asan1a. ~det1<'rini tetkik (•l-

llkbaharda. yazın \"e ~onbllharda m~ olan bir insan :cin balıklar baroınel-
ökvüLünde münferit bulutlcı.r S?"ÖrÜnÜr· re- gibidir. ller olt(ıcı kl•ndi h.•cri.ilX'siyle 
~ havanın güz("I '"·e kurak olacaiın1 an- halıkl~rın yağınurdan l'\"\·el daha kuv
lanıak lazımdır. Sayrt "labah saatlerinde V(•lh ısırdıklarını \'l' daha canlı oldukla
gôkyüzU buJutsu~ olur ve öğleye doğru· rını bilir. Kurb<ıg~1lar, kaµluınb~ğalar 
!'trmada bulutlar belirir, !lonra da çoı'i'a- kırl.ard.;:t acıklarda dola<>.ırlarsa h<.t\·anın 
lır, ak.şama doğru tekrar kaybolursa ha· fl·na olacagı n1uha~kaktır. Zira bu hay
vanın güzel olacağına hükmedilmt-lidir. \"'anlar i:ri havalard<ı gündüzk•ri yuvala
Gün~ batarken gökyüzü hrTTak i~e o rından cıkınaı:li:ir 

~~~-~~~~~~~~~-

Fuar günlerinde spor hareketleri 
--------~·~~----------

Istanbul muhteliti ve bir 
Yunan takımı gelecek 
Güreş, tenis ve y üzme müsabakaları 

Bu ;cnl' le lznıır Enterııasyonal Flıö
ruı.ın d':vaın etti.~i günlerde Bede-n h.·r
bi.\'e~i ~encl direktörlüğti tarafından 
Jzmirde biiyiik spor ıni.is;:tb-<tk~ları tertip 
edilmistlı-. Bu müsabakalardan tarihlen 
i~it ~iln~ o1anlar şunlardıı·: 
GVR~ :\WSABAKALARI: 
Güreş ınüsabak<tlarl Ti.irkiyenın en 

kuvvetli giire~çil~ri aı-a.-.tnda vP $erbe!it 
gür~ş olarak Fuar tiyatn>!'Unda yflpıla
cıalcltr 

lstanlıul Ankara. Kocaelı. Balıkesir. 
lzıniı· bölgeleri ( 7) ~er sıklet üzeı·inden 
tam takınıla ınüsabakalara istirak etle-
cekler, Çorumdan Hasan HÜseyin Ye
ner, ~Jehnıf"t Ali Dctııirlcaya. Ragıp Tto
tik w !çel bölgesinden ve milli takım 
güre;;cilerind<'n ıne,hur Me"inli Ahmet 
ve Yahya Kalkan da 'llli,;alıakalam ri
r••ct!'ktir. 

15 F.yliil Paaw 
\ - 200 me~"' ><·rbc>., 2 - 200 nk'tre 

k,a.rba~alaına, 3 - 1500 nu.•tre serh<'.st, 
4 - Kule allamalar (atlamalar ıhtivıı;.i: 
<lir.), 5 - 4 X 200 bayr•k yarısı 6 -
4;U llıpu oyunu. 

ISTANBUL MUHTELiT! ve 
ATINALI T,AKIM 
Diğer tcıı·.afldn aldı~ın1ız ınalüın-..ta 

güre t•tanbul futbol muhtelit takımı da 
19 kişilik bir kaıfro ile lzmire ~elmcği 
tPklif etmi~. bunun icin 000 lira isteıni..-.

tiı'. Organizasyonlu{ hedl"'n terbiy~i 
uınuın nıüdürlüı::ü tarafından yapıln1ası 
lzınir bölge-since rica (•dilıniştir. 

BİR SABIKALI 
MAHKUM OLDV 
Kar>ıyakad; Bn. Fatma &ıydanı ve 

Glizelyahchı oturaL Bn. ~füwhher ile 
Sadullah fü•rg.-yi ve Ahm~t Methiyi 
nıuht('lif zaınanl<.:da dolandırmaktan 
~uclu Afyonlu Ön1('ı- oglu sabıknlı Şiıt
Jıiıı • 'uri Özkannı 9 ay on gün hapsine 
karar \'erilmi5tir. --·--AD L i YEDE 

Mezuni.vet alanlar 
lzınir ~ır c.·C'z.a 11 ıahkcmesi ZHhıt ka

llplerinden B. Vü.Y.t Vu11naza, ınüddei
ınnumilik kalemi Hiliplerinden bayan 
Mehp;ıre Arkaça. ıkinci hukuk ınahke
ıncsi katiplerinden 8, Re~t Fekeliye ve 
adliyl' pınanet dairtsi ıneınuru B. Naim 
Talı~a yirmiser gi.in n1e>zuniyet Yeril-
ınishr --·--B. Atıf inan geli~or 

Gökü.ktc istirah3~ etmekte olan Parti 
reisi B. Atıf İnan pazar günü İznlire 
dönecrktir. --·--
fuarın küşadı na doğru 
- llAŞ'l'AltAFI 1 bKi SAllİFEUE -

lileı·in derin t;lziuıalıuı. bağlılık ve ta
hassür1crini arzcylemiıtir. 

Habe. aldıiımma göre, bmir Enter
nuyonal Fuarm• 20 Aiustoı Salı ıünü 
saat l 8 de hiilriimet adma Ticaret ve
kili B. Naz..U T opçuoi'lu açacaktır. Ti
caret vekilin in tunir F uannda harici ti
caretimiz hakkmda m ühim bir nutuk 
söylemesi muhtemeld ir. 
Batvekil imi~ Dr. Relik Saydamla ba

za •ekillerinüz Fuar cinlerinde tımiri 
ziyaretle Fuarı göreceklerini vaad eylc
miflenlir. 

Dr. Behçet Vz bugün lzmirin beledi
)'e ve Fuar ı~lcri hakkında muhtelif vc
ki.letlerlc lcnUt.s eylemi~ ve akşam saat 
sekizi on geçe lzmire hareket etmi~tir. 

-
BE lERi 

y 1 r meselesi 
------~-~-x•x 

eji Jeneral şirketi 1yeni-
den müracaat etti 

------x.x-------

inşaata 
lannı 

devam etmek imkan
bulduğunu söyliyor 

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

Turistik yollara ait mukaveledeki bir irad kayd eyJemi~tır. 
ınaddeden istifade edilerek Yililyrtle Turistik yolların in~ası kı~unı kı~ım 
~irket arasında mecvut 01uka\"elename- \"e pazarlıkla çok kısa müddetlerle mİ.İ· 
nin feshi' yoluna gidildiği mallımdur. teaddit taliplere \"erilec("ktir. Keyfıyet 
Şirket esa:-;en inşaat programiy)e te!ô!bit ~irk.ete de bildirilıniştir. 
olunduğu derecede faaliyet göst :rmedl- Vali bu yolları tetkik eylemio;tir. 
~inden ve ~on zamanlarda mukavelevi Reji jeneral ıirketinin in.pata devam 
bir tar.aflı feshe kalkışınakla beraber i,i hususunda bazı yeni i.mkinlar buldu
büs bütün tatil etti~inden vilclyet bu ha- ğundan bahisle bu kerre bir müracaat 
reketi mukavelenin lnfisahına sebep ola- yapılmıştır. Bu teklif ve müracaatı vili
rak görmiis bulunmaktadır. yet ve daimi encümen müstacelen tetkik 

Yani vilayet mukavt'1f'yi fesh eylemiş eylem.İye baılamTŞhr. 
değıldir. Şirk.et ihtiyar eylediı(i hare~ Jzmir için hayatı bir ehemmİyt"t ta';\I· 

ketle mukavelenin infi~ahına sebep ve yan turistik yollar i~i ile valimİL R. r U• 

i\mil olmuş. vilayet amme hizmetine ait ad 1-.:.utsal bizzat mes~ul olmakta ve 
olan bu İn:-<aahn hiç bir veçhilc geri hı- muamelrnin 58.Fahallnt takip etmckte
rak1Jn1asını caiz görmiyerek nafıa umu- dir. \'il3yetin noktai nazarı, bu :yo1ların 
mi ~artlanna ve bu hu~u~taki mevz.uata kat'i ve salim bir surette hır an cv·vel 
dayanarak şirketin bankadaki temınatın1 İn~alarını ikmal etmektir. 

POLİSTE 

Ali Mızrak ar
kadaşını vurdu 

- +-
Keınalpa~anın Yaka köyünden Haı·un 

oğlu Cemil. ayni köyden Hiiseyin oğlu 
Ali Mızrak tarafından Mavzer tüfenği 
ile ağır surette yaralanma.ştır. Hayatı 
tehlikede olan Cemil lzmir memleket 
hastanesine getirilerek tedavi altına ahn
n11~tır. Su('.'ltı tevkif edilıni~tir 

Çii:tllkte kavga 
Torbalının Kaya.l,j Pc;ıncar tohuınu ye

li~tirıne çiftliğinde anlele Mehmet oğlu 
Ra~it, arkadaşı Mehmet oğlu Veysel Dai( 
oğlu tarafından hlr ka,·ğa ~onunda lıi
c.;akla yarc:ılanın1stu· --·--

ÜZÜM VE İNCİR 
PİYASALARI 
Bol'sa idarl"' he\''-ti hu hafta topfana

rak üzünı \"t" ıncir ptya..salartnln açıla
cağı ~ünleri 1l·~bit ~dccektiJ'. --·--Zeytin}'ağfarımız 
ve Rumenler 

ADLiYEDE 

Katip ve müba
şir tayinleri __ ,,. __ 

Agu·ceza n1ahkeınesı ~bıt k3.tiplerin
den tsmail öıkentor birinci hukuk mah
kemesi zabıt katipliğine, t~bliğat dairesi 
ınübaşirletinden Hüseyin Öncan onun 
yerine, Sulh hukuk mahkemesi zabıt ka
tiplerinden Meliha Ege ticaret ınahk.,_ 
ınesi zabit katipliğine. sulh ceta m&h
keınesinde katiplikte çalı!;8n &evkel Gü
nar onun yerine, Sulh hukuk mahkeme
si mübaşirlerinden Salih Dündarlı Urla 
ınahkeınesi ınübaşirliğine. Sulh ceza 
nıahkeınesinde ücretli mi..iba:jir Feyzi 
Dalda! onun yerine. t .. blığat dairesi e'ki 
ınübaşirlerinden Ahmet Mutlu sulh ce
z. nıah.kcnıe~e. ticarE>t mahk~ınesi üc
retli mübasirlerindcn Mehmet özkan 
tebliğat dairesi ınüba,,U:liğine,, tebliğat 
dairesi eski ınübaşirlerinden Hii~<"yin 
Bakırcıoğlu onun }reriıie. Menenı('n za
bıt katiplerinden Halil !sık lzınir reza 
evi kitipliğine, ikinci icra dairesi k3tip
lerinden Tahsin Matar sulh hukuk mah
kemeoi zabıt katipliğine, asliye ceza 
mahkemesi zabıt katiplerinden Halid• 
Cüı:er ikiocj icra dairesi zabıt katiplif:i
ne n<ı1.kil ve tayin edil111i~lerdir. 

Romanyalılar1a Ankarada yapılacak 
ticari müz.akeı:elerd" 7.eytinyağcılar bir-
liğini toııısn edecek olan iki kişilik bir İzmir Yabancı Aslıerlilı 
ho,·~t dün sabah J\nkaraya gitmistır. Şubesi ba~hanlığından : --·--Bozda,;r,, ''Olunda 1 - s:; maddeye tabi yoklama ka0ak-

'Y ı ların 86 ıucı maddeye tabi bakaya 316 
mütemadi tamirat dahil ::::s dahile kadar hiç askerlik yap-

Müsahakalaı· 7 E;·lül Cumartesi ve 8 
Eyli.il Pazar günleri Fuar \'e Ki.iltlirpark 
1:1çık hava tiyatrosunda yapılacaktır 

Türk .~üre~ ·nilli takımında yer alan 
hütün naınlı gürc~ilerinıız hu nti.isaha-

Atinanın rııe'lihur Pan.a.Linaikos t.akıını 
da Fuar günlerinde Iztnlrde üç ınaç yap
mak mere bir t<>klifte bıılunmu .. tıır. Bu 
teklif Altınorc!u w Altay kıılüpl»ri ta
ra!ından tetkik edilmektedir. Mali bir 
anlaşnıa haı;oıl olur ve döviz teın!ıı edilir
se Atinanın bu c-n mrshur takınınını Jı
•nirrlc seyretn1ek n1üı;1klin olahilC'cek
hr 

Ticaret vekilinin Paıar (CÜnÜ izmİl'
de bulunması muhtemeldir. 

kalara i.lotiJ-ak etınektedir. 1 
TENiS MOSABAKALARI: 
6, 7, 8 Eylül günleri Kültürpark teni• 

kulübü kordlarında Türkiyenin en hl!
yecanl ~ tenı ııı:is.abc:ıkaları trrtip ed!l
ıt~tiı·. 

İnciraltı 

Bozdai:a giden yolda mütemadi t;uni- mau1ı.ş olan yabancı miikclleilerin ke
rat yaptlması kararlilŞIULŞ ''c mahalline faleUi olsun obaasm acele şubeye mü

, bir fen memuru ile icap ed~n amele eki- raraalleri menfaatleri icabı dır .. itan olu-

Pla j Gazinosunda •bi ı-~ön-de.rilm•i•ştir_. ____ .. n. ur . .. ---·---• 

Bu mü:,.abaka;ar.ı İstanbul •. Ankara, 
\'t• lzınirin en dt:ğerli tenL'>çileri ~ tir~k 
etmektedir. Müsabakalar. tek erkek. 
çtlı eckek. tek kaclm \'e muhtelit olarak 
yapılacaktır. 

Ytl'Z~tE MÜSABAKALAR!· 
Yüzme müsabakaları 14 , .• 15 Eylül 

gunlerinde Kar ıyaka yiizıne havuz:.ın
da yııpılacaktır, Müsabakalara lzmir. 
Anlamı, Kc><·a.,li, Bursa. Balıkesir Muğ
la. Antalya. Hat..a.r h<Jlgclerinin birinci 
deret:"t..'<k-kı .riizüci.ilcri L ... tirak ,_.dt""eck
tiı·. 

Yüı:ıı~ lnlİsabakalarının prctJ.:rhmı !<'·l

du..-; 
14 Eylül cumartesi: 
1 - 100 ınPtre serbe.st, 2 - 100 1uetre

~ırtili,tü. :; - 400 metre serbe..ı+t, • -
Türk bayrak yan>• (100 sırtüstü, 200 
kurbai:alama. 100 serbest>, 5 - Tramı1-
len atlamalar ( aUamalar ihtiyaridir. ) 
f. Su loou. 

·······················•···································· 
17 Ağu8tos Cumartesi günü akşamı 

Büyükmehtapeğlencesi 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğlence sabaha kadar devam edecek, dans müsabakaları 
cak, ödemi~ efeleri milli oyunlar oynıyacak, denizde sandal 
tertip olunacaktır. 

yapıla
alemleri 

Kuvvetli caz, bol neJe ve büyük sürprizle rle sab ah a kadar eğleni
lecektir. 

Tayyare Sineması Tel: 3646 
'1untar..aınan oyunlarına devam eb.tıekte ,.e ıniikeııunel proı:raın ve filimlcr 

ı:etinn.,kted ir.. 

Bugünden itibaren b~ıyacak yeni program· 
da her kesin ve bilhassa izmirin çok beğendiği 
Dilber \ e ~n :u1.ist Oonna D urbirtin unutulnta7. teınsili ... A~ rıca ikinti fi lim 

Canım Paris 
Zawıllı PllJ"Uin mtaıhılmaz hayat ııe hatırala
rını göstePen möstesna filim ... Oynıyanıar : 

20.JO ve 22.45 te Konak iskelesinden iki vapur 
hareket edecektir. Avdet •apuru saat 3 teclir •• 
....................................... ...... ............................................. FER.NA.HDEL - .JEil"ll Mil.R.NAK • JılN 6ABiH 
:.~ Masalarınızı şiındiden an~aje etmek ~ FİATLER: Dahallye 20 k$. Mektejtli •e çoe11k-

, · . lara 18 KURU$ ••• 
; için 2068 llllllHtraya telefon ediniz ~ OYl'"I SAATLERİ : 4-7-lt YÜZ E RKE(:E BİR KIZ ... 

~·············································· .. ······· .. ········, ... ·•·•· .... ·•· .... · .. ·.·= .. l«iiıı•••••••-•..• ::.o •• s •. •4•~•c•ANIM•••r•A••R•ı•s•·ıw••••• .. ••••llli 

1 DEMiR ~MASKE o 
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defa içeriye girdi riıı biı- daha adını sG
Şcytan ç.arp,. ... aı !-eni... Kı.tyrugun ı·.an olnııyor. Burası diri diri gönlülcnle

koPsun ~enin ... Bu ne hal yahu? .. Bir f'iıl nlezarı ... 

- !')öyle böyle patron. Her lıald~ dı~:ı. 
ıındancıntrı ~le.ence topllZlarilc kat·sılaf
makt.ns.a ~nit-k!rin1ize ha~ eğnıe:-ot d.tha 
akilane olur. Maamafih ben bu iuıJıatm 
İ!"kence odM:ın.da ahnına.."öına taraftarıın. 

zındanC1 başı büti.in 1,iı· ~luınatin i..ize- - En \:terbad ıından._ Hay kuyruğu 
rine titrediği ha~!l'letli .n:ıevkufu tanlınaz kopsun, <ieıne!c<(SJ numarada ... 

ümit etın.iş!L Fakat, pek az .. tan ccarett 
bu t~l>bilıü !.aşarmasma imkin ..,,.,. 
.. .ecı.,.. dWınıanlanna mağllip olmu,.'ll u. 
Şi di Farilxıl v• Mislulle libi iki ener
jik adaınm kemlicin• h:ttırlıyacaklan 
akıhetlt>n hiç sliphe;i olamazdı. ölüm 
knrkusiyl• tir tir titriyordıL Korkak 
.damların kurtuluş iınk.inı k.ılmayınca 
~radıldarı c!ehsı>t i~ind• idi. Artık dtL~ 

•<ıanlımnd~n merhamet te bektiyeme;z.cli. 
Yalnız. Ha.stilin en büyük l'Srarını tevdi 
~-ttırk :-.ure-lile- hayahnı belki kurtarabi
lirdi. Zaten ye1nininin ne hükmü kalmış
li. ~fadaın ki on rliirdi..1ncü Lui kendisini 
ı·uifeinden azlctmiıo::, mad.t.01 ki buna 
kr.ıl td:ılikeleı·'n t•n dehsetlisini biT.Zat 
"ıratın"k ı;afleUnde lıul~mıt•tu. Artık 
~uı ı•nHmt'l bir si"iLt- wy:a bir yemi.ne 
"" ılı: b!Aca~ım. d<r• hayıuın< •ık~nc..,. 

lere maruz bır.kmak budalalıktan bas-
ka bir :.ry olmıyacaktı. , 

Sen Mars bu muhakem ile galiplcı·in 
ır.ü.amahalartnı nasıl olde .,debilf>Cl"j;i
ni dii~ünüyurdu. Faribof .en" müt11~ bir 
enıir vermeğe Jı.azırlanm~ll ki, Sen ~1:ıtıt> 
ona tekaddüm ederek ~unları söytedi: 

- Beni beyhude y.,..., N<ence ed'1$ıtıa 
götürıneyiniz. Beni isticy.a.p c-dintı.•Snr• 
gularınızı cevıııt veı-ea:"ğ1m. ,.,. • ... 

Faribol arkada."na döndli:- • 
- Sö~·leyini7 Mi.ıufl., ne ~-apalı:ll? ... 

Sen Marsm balı:ıslarma -tliltltat .. tti<ıi7 
mi! Çılgınca bir, ha.~ka ıl1yrti ~ var m1 
acaba? 

- Evet patron St'n l\Iiıiırsın her haroı'
ketm.i takip ediyorum. 

- Sorgularım1>a iyi ıüyetle ce\'ap 
\°"p:rt:'ccj;ini z.annedt"f' tnL...:inı7.! ·-

- Hay kuyruğun kopsun... Galibo 
hakkınız ,·ar Jnösv(; l\1L"'tulle. 

Far.ibol biı· göE • i.,"1r~lile .undancı ba
~ı)·ı çağırrlı ve .sordu: 

_._ ~nlir nıa.qke haı\;.;İ hi.icrcde nle\•
kuitı.ır. 

- Deınir ~na ·k~ .. 
'- Ru ismi bir kaç defa tekraı· eden zın
chuıcı ba.~ı bil.yük bit" s1rrı ıneydann kvy
n1ağa ha.ıırlanan bir insan halini aLnış .. 
}L Tavrında \'e balcı~l:.ırında aldatmayan 
bir açıklık \•ardı. 
t. -- Süyle!-.en~. ba~ında bir de"111i.r ıno:ıs
kt-- t"'ıyaıı adaından bahsedildiğini hic 
.c.h~l"nıadın Hlt7 Deınir ınaskcyi taru:na
yt'lr nıu~un? Onu nereye kapatmı.~aı-'! 
- - Bilrlikl riın pek mühim şeylerdir 
ınö~yö .. Zira CJnun yalnız ha'11ini teliffuz 
etmek bil~ ölUın ce:aısını muciptir. 

- Kuyruğ,un kop~un zındancı h<.~ı_. 
Bu zebaniler diyarının cclladları arasın
da olduğım lıalde onu hiç s<;rmedin nıi! 

- fujn~~tnu sö_ ti~ o~um h1ç görnlt"~ 

olur ınu? ~ Bu adam aldanıyoc. Mülazim Şa-
Faribol üzüntü ve ondi~e i.çinde icİi. clöfo (2) nun:ıaradadir. 

Mon<eny(;r Luinin '" kadar sıkı bir ~u- Bunu söyliyen Sen Marstı. 
rPtte tecrid edildiğini ,ı;inı.di anlıyordu. Fuilıol memnuniyet ifade eden jestle 
~Sıçan yavl'usu gibi girmediğiniz de- ınulcabele Mti: 

lik yo.lc. .. Her hallt işlemcği biliyOTSUn<ı~. - aeıe bakın Sen Mars cenaplan ga
Yaln17 d('ınir nta~keyi görnle'diniz öyle liba k.onuşmağa merak ettilet'. Acaba 
1ni? paı·nıaklnru11 gö-tüıntize .l,jokınak nıı i~-

- Çok doı;ru S<Jrliyuruıu, k~nıfo,;,.i liyor? 
hiç görtnedinl. .- Siıi a1datınty0t'Utn. Söı.üınüze C1Uin 

- Ya ınülaziın Şadö!oyu'.. • olabilirsiniz. Şadöfo (21 mımanıdı Mol\-
- Bu isirnde- bi-t· adan1 tanıınıyorunı · att\fÖr Lui ise (3~ rı.uınarada \'t avni 

Mösyi;, Buraya bir mevkuf g-etirildiii kulede Jnevkufturlar. -
ıaınan ona bfr nıun;ıra \'erilir. B iz -zıt\- Faribol. Mistufleye döndü: 
dan.c1lal' i~iıl\le l'i değil nutl\aralarl bilirir:.- - Al·kadaş herifin gözle-l'lne b.oiılluı 
Efendi111iz acaba bit· ay evvr-l ~etirile;n ını "> B u .gözler ne- di)'oı·! 
tı\evkuftan nıı ba.h~tnu~k i~tiyutlar? • - DoR-ru söyliyor ~ibi ~eliyor bana 

-Evet, a~a~ı yuk~rı hir ay var ki .palron ... 
}akalandılar. - Sözlerimin <ktğı·ı.luğuuu kontı·ol 

- Şu halde (5) numaralı 71ndamla edeJ>;li rsiniz. Bu o kadar ;:üç bır " de-
olacaklar i:iL 

Bunu da soyli)ı!tl Son Marı.lı 

-BiTMEDi-
- Nasıl yer bura.'>t? 
- Zındanlarm ~n l.ı>ıbad ı. tnaan b:. 

Sıtma ileti 
--*--

Yalnız nüfus ziytıılfO 
sebebi31et ııer"!e'!I': d' 
lıaJmıyor, neslimı:ıı 
t ahrip ediyor ... -·-- B,\STARAFl 1 inri SAttın:oC _, 

hnda ininl iniın inliye·n \·atanda..~Ja.r• :: 
nin daiYıbnak itnki'ını bulwuunaoıı:. J . 

~ l ~erıo 
Bu haht~ı·ı:lar cok acı clakika a~ . · urıı· 
ınislcr, bir kı-,uu hoı)"ata ~zlcrını > l:r 
m.ak surcti~·te hahts11hklar11u tatu",.. 
nus1ardır. .. ·ük 

Eu n1cntlckctt.e. tek adanun bu~ t" 

hir hıynıct tao;;1dıft'ı Tiirki)·c c:ii tnhıtr> i.i· 
tinde -,ıhnanın ıııclan1 öldiirntrsine_ ~,. 
: .. an1aha eylcınck af kabul ehnez bır rrı· 
tadır. llnı:iin hiiki;u1etiıniz salgın h~ 1 

ill 

deki bu hastalıkla ıııhcadclc jr:in k11't.· 
~önderınistir. Alith.ndarlaru dağıtlhlldır· 
tadır. Bir cok canlar kurtarıhuaktn 11 
Llkin !:'"idenl<>r de gihni~tir. Bt~~ı:ır~r 
tel3risi in1ki'u1sızdır. Yalnıı. (('crube et 
hizc ders teskil e~ lcınclidir. E~r ~t· 
harli,clcrin nrticelcri bize dcr.-ı olaın11 ,s 
\a daha hii~ iik ~h.·:larla ka~ıla~nıafllu · 
n1ukacl~C'-r ohn·. Bu itib~rla sıt~na •::0. 
radck!-.ını nıenılck-..·t ınudafaasıyle 1 

3
. 

sa\·i kıynıct ve ('"ht..·n1n1i)·ettc ele ahll 
ınıza k~t'i bir ILiz11n1 ,.e ihtivac \'ard ı ~· 

Sıtn1a ıııi..iradclt: n111ıtakaİaruıı gr0 1.j: 
lctıncli:viz. Adl·ta hu hususla Tü~k ~~ 
letini seferber edilnıis g(;m1ck ıstcf1 
:\lanİ!-.a 'ılfnıa ıni{tadcle ınıntakasıdı~; 
A1dın u~:ni sckild(•dir. Bu iki bölgt:ll~ 
arasında İzınir "·ilıi~r-tinin de bir 1o;_;.1 
~·erleri nıiicactele nııntakası i13n . 'ıt 
111islir. I..ilkin hu ıuücadelcnin hakki} 
~aptldığını iddia «d«<>k n:ıe\kide. b~ 
lunnn)·oruz. Aydn~dan \"e_ra l\1an~ c· 
~elN'ek bir iki doktorun ~azı la\'' 1l.,; 
lerde hulunn\a~ı. La:tı cnurler verrt:1 ıı 
nıiicadele ~·apıld1~1 nlana!-.llH tazanı"'0,. 
edemez. Bilakis nırun tedbirler w• .. 
lı neticeler ,·cnn~k istidadındadır. lllg· 
cadele:vi tanı Ye k;imil bir ,.ckilde rıı~ 
bilmek i~in tc-,kihôıı kun.,tlcndirttri"f . 
un\tınıi1c~lirıncğ~ ıni.~cadelc m':"~koı .:., 
r1111n hudutlarını \:{ eı\·.arlarını 1yı *-''it 
eyleınejic ilıtiyacımız ,·ardır. Miicad~ 
calı.<.nıalannda vwı.!Je a ·kı ,.e heyet: b 
en iistiin bir dcrect.~)·e rıkarılmalıd•r· J1' 
:\"apar gibi giiri..innıck veJB bazı vat t· 
parfaların ı mücadele mmt:ıkası ilan ~· 
mek bu derdin de\ası deği ldir. Jfioı111 

li bir (·ah~ına ,.e d<l,-a,ı kökünden )~~ 
kalama. in-aat progranun1 ızın t~rh 
teşkil eylemelidir. ~ 

Slfnla hu ınt-m~kftin bir nunı•'11

1 
di.islnaıu sayılabi:ir. Çiinki.i yalnll sıt~li 
nıikrobu hir kısu11 \-alandaslarmıJ1.ı 1 dürıncklc kahnıyor nestinıizi \·e güıc · 

liğinıizi.~:;~;c~i;~1:~·f,ll 

-·--Finlandiyada yine 
endise bc:sladı , , 

- BASTARAFJ 1 inci SAHİFEDE "' 

lilerin ıeri ı-:a~ı r ıllna~ı gibi tedbirf~ 
aluıtnıst.U". 

!\Iosb.-adaki Finlandiya elcisi ani ol~· 
rak Hclsinkiyc avdet elmisİir. Elcln_ı•: 
yeni So,·yet ınetalibalını hamil oldu~ 
z.annolwını.aktadU'. 

7 ağustosla Abu •.ohrind~ ve on ai;uS' 
tosta Helsinkidc k0tnünisl nümayişleri 
olmu~ ve oldukı;a L•ndi'!" uyand<rmıştı<-

Ankara radyosd 
---ı:;..---

B V GÜ H --·--7 .30 Program ,.e memleket saat a.Y"~ 
7.35 Müzik : Hafif progranı (pl) .. 8. 
Ajans haberleri 8.J O - 8.20 Ev kad1111 

Yemek listesi R.30 l\füzik : Hafif ınu:W 
ki progt·anuııuı dı.:;\•amı 12.30 Progr3

111 

\'e ıncınleket ... "a.Ut .ayarı 12.35 Müzik • 
l Hayri Yenigür. - Hüzzam ı;arl<1 

' 

ÖJUrseın yazıktır .sa.na kanınadan 2-B1
i 

men Şen· - Segah ""ı-kı (Sun da •<;"~" 
yar elinden) 3 - Tahir türkü (Bülbıl " 
kuı'Clun:ı tuzaı\ı) 4 - Ussak türkü (Balı' 
çeye indim ki gülleri derem) 12.50 aja1>~ 
haberleri 13.05 Muıik : Zeybek ve ol"'~ 

ul •• ·Jv ha,•aları Klal'net - ul\'ta - Dav ...,.-~ 
t4.00 Müzik : Sentonik program pl. 1 < 
Pro~raın ve ıncmlJcet saat ayan ıs.O~ 
Müzik : Oda musikisi (pl) 18.::0 MüV 
Anadolu halk hav.ları 18.56 Müzık 
Radyo Svinj! tı·io<u (l ÖZgür ve f\ lC" 
böcekleri) 19 15 .Mezik : Saz. eseclen v< 
"'1'rkılar 1 - Refik Fersan - Sultani>·c· 
gah saz semaisi 2 Vecihe - :ıuınuı• 
ı..aks.in1i :~ - Refik Fersan - Nikriz 53$ 
semaisi 1 Suphi Ziya - Muhayyer şar' 
kı (Titreı· vüregim \ 2 - Arif bey • lıfılj 
hayyeı· sıorlcı (Feryad.ı ne hacet) 3 -O, 
Selim - Mhavyer Sünbüle sackı ( ]ı;) 
R<>ncaı nazik tenir., 19.45 Memleket ,,. ı 
~t ayarı. ajans habe..teri 20.00 Miizikd 
A : 1 - Lemi - Uşşak ~rkı (Ruhun ' 
buldum) 2 Faız Kapancı - Usııak ~r
kı (Hayalı cıkmıyor bir g(in gönülde<' ) 
:ı - ili Selim - Şehnaz .sarkı (Bir o~'" 
civana dil müpteladır) 4 - Mustafa~
vus - Şelm:v sarkı (Fırsııt bulsam '!9 ' 

re varsam) 
B : 1 - Lemi - Kürdili iL şarkı {l>l1 

$uhi sertap) 2 - Arıaki Can - K ürdi 
1 

H. Şark ı (Kırılırdı oyuncak olsa bile) 
::-- Nikojlos - F .mzhnak ~kı (Hoıı Y,'.'; 
ralmıs) 4 - 1'"crahrak saz semaisi :ıo., . 
C<onusma ( B iblioı;..•afya) ıo.50 M.w;: · - . ~-

Fasıl heyeti 21.15 Konuşma (l lı: tuaı • ) 
ati) 21.30 Konuşm (Radyo gazet.eSI·". 
:ıı.45 Miizik : Rac'yo ~alon orkestra>• 

1
: 

1 Joh. Strauss : Viyana onnarılan <' 
,...nesi (Val>) 2 Miclıelı : P useler ;e; 
renadı ':\ Alett"1' ; Gii2el Rajah (J:liıl 

1 
entenncuosu) 4 - Leopold : Nil ncbr 
kenannda 22.:lO Memleket saat ~·;: 
ajans haberlerı. zı!1ıllt, esham'. tah4~ 
kambiı•o. nukut borsası (Fıat) 2!!· , 
Müzik 'Cazbant (pi.) 2:l.25 - 23.:lll 'l• 
nrtki µt·l~~un v~ k.Q1>aıtı . 
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Yeni yolumuz 
Basradan ilk ve b'iyük bir parti eş ya 
memleketimize doğru yola çıkarıldı 

ticaret 
l\IERAKLI .SEYLElt 

Bir kraliçenin 
hususiyetleri __ * __ _ 

tngiheıeııin Anne Krulıçcsi Merinin 
hususi.> etleri nmsındn tasarruf büyük bır 
) er tuhnaktadır. . 

Bir çoklarımız mektup yazarken veya 
not alırken . kağıt :ziyan eımekıcn çe
kinme) iz. Halhuki bir Kraliçe bile bu 
hususta itınıılı clannnmnğı va.1ifr. adde
diyor. 

Ticaret V ~kaletinin bir tebliti 

Pamuklu paçavra ve 
balıkyağının gümrüğü 

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

Tarifede 31apda n yeni tadilat •• 
)( .,, x 

-- *-Irak'a tütün ve zeytinya~ı ~önderilecek 
ı,t:ıııhııt '' ' . - - · -

lrınıl:ı ınii"'i"r:.ı}~~~u ·'\_sır) - Tiirkiye \C Irak dcmiryolb- ı )aj'!ı d.ı ı:öu:lcrill·cı·ği anlaşJmaktadır. 
t-r(• lıasl 11 tnrıfe tatbik. • • ık .. k 

Kraliçe Meri. kerı<lisine gelt"n mek
tupları bizzat açar, cr.vap verilmesi )a
:ı:ım gelenlerin cevlıplarmı aynı mektup
ların zarflarının arkasına işaret eder, 
sonra katibeleri onlan beyaza çekerek 
) erleıine gönderirler 

Anlcara, 15 (A.A) - Ticaret 
!etinden tebliğ edilmi,.tir: 

2 / 1 3. 4 7 7 sayılı kararnamenin 

\'ekiı.- matnameye bağlı 1 sayılı listede yazılı 
güı:nıük ıaıifesinin 323 - A pomı,.o
nuna giren bilumum paçavralardan yal

tatbi-
kine miitedarr olup reıımi gazetenin Q 

Ağrnıtos 1940 tarih ve 4. SS3 sayılı 

nü~aıımda inl~r eden muaddd tali-

nız pamuklu paçavralar ae gümrülr. tari-
fesinin 33 - B po:t~yonuna giren halık 
yağı aynı talimatnameye m~but iki sa
yJı listeye nalledilm' tir. kula, 1 ' · ' aı.111111< tır. Uillıa • . ı_ l<:ın Aı ·a~ada muza ere· l>ii!l·r t.ır:ı!tan Rrı~ rnrlan itk parti ihrı.f'at C;'!~'l.lsr mcmleke-

• ~ ltJ:•r l"ııı' . s..-.a trcarı c..-ı1·a naklıyalı hususunda . 
1.ır tr:111.,·1t ın erlrlcccktir l"asra h . • t' 1• • · • • ı timin• .ı~u yola nkanlmı~ır. BunL,nn ara.<Mndn utomobıl 

. ı•ıt·rkl·z· 1 •• > • arıcı ıt'are mıız K"ın 1 • 
1 ıirkh ••dı· 

1 
kı 0 acaktır. · 

1 
l:'ı..ti~i. c:1,\·. kala;\·. clikis makinesi '\'C manifohıra CS) ası da 

·• ra :• hız<• . / nıc.n·adan baska tütiin , .,. :zcytm- ''anlır. 

Afrikadaki Romanya--, _T_r_a_n ___ /n- g-il-te_r_e_v_e _A_m_e-rı-.k-a 

Kraliçe Meri, analisanı olan lngiliz
cedcn baska almaııca ve fransızca da su 
gibi bilmektedir. Bu sebeple Londra 
Tadyosunun gerek fransızca, gerek al
manca neşriyatını talcip clmckten ho"" 
!anmaktadır. 

HİNDİSTllll ATİSİ -·--
•• 
Oldürülen Arna-

* - BAŞTARAFI l inci SAHİFEDE -

h yeni tanklar 
- Bı\. 1• R\rı ~r~ silvanyayı ver- yaptırıyorlar 

l ' u\ '''ntt... • 1 J 'CI SAHb'EDE - m J• yecek gı•bı• "' ., , Meşhur bir fabrilıa ')1ir· 
d<ın d rınuz.:ın uçun .. k 1 

ipek çoraplı haydat 
f layduıtn inııan değil mi? icabında 

ipek çorap da giyebilir diyeceksiniz. 
Doğru, fakat herke!\ çorabı ayağına gi
yer. bu ha} dul ise basına giymektedir. 

di fan 'alnız kendı k.taaiını teçhiz et
mddc katmı~ arak avni 7.:1maııd.-ı İngil
ten•c n mülterik k~v,·et~rc de miihim 
nıikdnrdu tdıirnt ~iindl'rmektcdr. 

B. Amerv. Lord Dmrenshire \'e söz 
nlan dığer iıatipler Hindi tanda hissiya
tın k-.ıhir bir ı..-kseriyetle müttefikler le
hmde olduğunu tebarüz ettinnisl rdir. 

vut Davut Hoca 
kimdir? - ·--Yunanlılar, bu adamın 

şalıi olduğunu ispat 
ediyorlar ••• 

· oğru:ı. .ı D b I cu ·o u doğru- •• •• • • m i bc~er tonlulı tanlılar 
lınd(' \adiyi tak~ e kuyula_n istikame- 1 gorunuyor ıma· ı ede"'elı 
)an tnuf . ı en ılerlemı d it 1 1 " 
t re2e 1 aııt· k e a - -
(akolld~i::undan 11 ·ı~vvetlerıy\e İrtibat- Rum en murahhaslarına Vaşington, 15 (A.A) - A merika 

t' ı ını t' ngı ız kum nd · ordusunun Chrysler otomobil fabrika-
Ke if 

1~uf an ı ~erı bir rransilvanyalı eslıi !arı tarafından 25 :şer tonluk tank imali 
;:dı:cf!' Dobelek~mızın vnufe i e asen nazır ri~aset edecelı hakkında ) apt~~r mü~~kereler nih.a}·et 
nddıı ısgal d (ularının duşman tara- Bükrq, 15 (A.A) - Transılvanya bulmuştur. lngılız. mubayna komıs)O· 

ınakıı. lt<1ly el 1 ıp edilmı-diğıni anla- hakkında Macarlarla müzaker~de bu- ! niyle Amerika ordusunun binlerce tank 
2ar an arın v !' · ansil · · d · · ki · n .ı:a>i<1t ere ıgı telefata na- lunacak olan Rumen heyetine Tr - ıçın aynı zaman a sıpans verece ı-n 

A. •mız aıdır b 'ld " · ı k d' Ynı ıece 1 aJ · vanya Liberallerinden eski nazır Vale- ı ırı me te ır . 
~ırı~•ki rnevziıe!· ?'anlar Dobe) kuyula- rian Pop reislik e-decektir. -----------"------
•eye çekil . 1

1nı ~erk etmişler ve Mo. B. Pop gt>rf'nlerde yaptığı beyanatta 1 aleyhtar olduğunu bildi.nn~ti. 
[) L rnıı erdır "' · l K b' · k--..ı d'I' T o~ı, ı... • Transilvanva Rumenlerinin yabancı bır a ınenm ya UlUa ta ı ı ve ran-

ınet b "-enyada h d - · · 1 b 0 k k b ' · re İr nı f • u uttan 50 kilo- lıakimiyet devrine veyahut R umen sıya- sılvanya ı ır aç nazırın a meye gır-
-. esa ededır. si birliğinin tehlikeye düşürülmesine mesi beklenmektedir. 

miknıııhırıııı kö 

p ·· ı 
•I) ltl'kl . 

\'e :\ • crı ıı çalısın.ık k d . . . . . 
h • eııı belsoğukl • ıı rctını artt ırı r .. l{adm. 1.·rk<>l< ıd rar wrlııkla rını, eskı 
nıarkt•n van-~kug1•unu, mesane iltihabını, hl•I ağrı,ııu. ~ık ... ı k idr;ır hımnak \ 'C 

t • ..... ıallcr· · · .ı • dra rda k ' ııu ;:-ım·rır. Bol idrar temin t•du .. 
S Olkl{A~~ları~, ıııesant'.~e. la"?l<ırııı ks(·~k~iliiııe ıııfıni. olu~ ... 
~::kalef . · lll.LMOBLO ıdrarını:zı tennzlıyt·rek mavı l~tınr. 
~ ının ruhsatını hai~dir ... HER ECZANEDE UULUNUR 

f'~"..":irıc..~~llAAT E:NSTİTfJSÜ VETER.İN·E·R
c..-1 ASKERi KJSMJNIN KAYlr VE 

b 
1 

- Ankara 'l"kKA~UL ŞARrLARI : 
u Yıl sivil tnnı du S<•k Zır.ı".l t enst iti.isU Veteriner 4akliltesi A skeri klsmma 

~Unluk • cvrdi L' t d · . k . . _ ..:ı ı l ı . ınıtiha l· J<ı(',r>r en ıy ı ve pc ıyı den.aceue mc7.tııı o aıı _ , .e o -
erın a akıdak'n arını V"rmi..~ c•lmak şartiylc talebe kabul edilecektir. Jstekli-

B J\) - 1·u~:Y~lnr~. haiz drmı ı lazımdır ~ 
C~ - 'lıı~ı 18 _ 22Ct;rnhunyetı tdımı.sırıdnn bulmmıak. 

nı·· .- lk'<lt'n t ~ •• m&k. (22 cl,ıLi1dir.) 
~~ıt olınrık ([)~jkk~ll"ıı ve• sıhluüi onluda \ '(' her iklimılC' fafıl hizmete 

) - Ta\ Al' v ı ı•ekalc.•ti r,fanlar alınmaz .. ) 
ta~! :- Aıt~·sıni~ ~frc~eti, ·•hlakı kusursuz ve sf'ciyesi ı-;ağlmn olmak. 

2 ~ıkası ıbı az t ç lkıır ft·mı h:ıl Vl sohreti olınaımık .. (Bunun icin de zabı-
- İst . • e me .. ) 

A) eklılerin rn" . 
il) - Nüfu el.' d urnrn'll 1st ıd~ılarına su 'esikaları h;,ğJaınaları Jfi.zımclır : 
C - Sıhlıuti h~tknı "''' ' a musacld:.k sureti.. 
I)~ - LL-;(' 01l'2' . ınd ı t,, 1 t~ekküllü Askeri hastane ı aporu ' 'e aşı kağıdı. 

tiğ· 
1 

Okula ·ıhur~:tel \e olJ,'unltik l)ahadetnamesi veya tasdikli sureti .. 
Tat 1ukkın<ld :eı:1 ı~ı trıl~1.1 ::-de: ast.en kanun. nizam ve talimattan kabul et
bird ~ 0 kuloan ist~~?'" 'e l.~ndi• inın Noterlikten tasdikli taahhi.it scnedL 

l-')~n \cı·ir ve ht 'd. ~tıncl· .. 1'-l('rst; okulcn tahakkuk ettirilecek masrafları 
llıad - &ıralı, ll~ \ .anhl ıut ~netline kaydedilir. 
ha~~· hakkında ~·ul~l "~ ~e7.e11 sidıkli. bayılma \'e çırpınımıya nıüptclfı ol
ılıınl.'klardarı biı· i ~l 1 cı~n· rı ~oterliktcn tasdikli tmıhhiituarnesi.. (Bu s::ibi 
~ •11• .okuldan c;ı~ e Z"'ıh gırmezden evvel mallı! oldukları .sonrndnn aııla-

ınu .. istekliler b ~rı 11 ~ ~ Lkul ın~ısrafları velilerine (jcleti111-.. ) 
t-ttikucaııt t dPcddc. u ~ımha:. •lrl . m::ıh~ıllc.r<lcki Askı"rlik şubelerine is tida He 
keıı ~~~ '>Onıa, A~~ \(' ı"'10· ·.l_cnnce 2 iııci maddede hilclirilcn evrakı ikmal 
darcı a eht: .ıınirliı.:in<ı~a, cc V u.kSC'k 'l. ıraat F..nstiti.isü Veteriner Faki.illcs i A -,:.-

4 ır. Bu hriht •n < ~oıd!!rılecektir .. Müracaat müddeti cylulün 25 ine ka
ı.:oı1!; O~ula knyıt so~~·~ ın ~:-rıcaat kahul cdilnwz .. 
rrıtir:ı ır. I tekli nd ~.et üthtı l. şahadetname dcrecelcı·in~ ve miiracaat sırasına 

' lj • cnııt rtt iklcri Aı ·k~~;:ı:-ıı olunca ~ayıt işleri ka!)<'lnır \ ' C kabul edilenlere - ---2.:_: 23 _ 26 _.?ık "11hder: ıle tebligat yapılu· .. 
iz .,o - 3 - 1 10 - 14 - n - w 0673) 3283 

de::':" Tlffttstilı Yolları Mıntalıa müdürlüğün· 
:Pı12~ ·l 

• b Cll ıı,:.ı l· 1 
ı"1uka 1 .<.ıntı .ııı i . 

cak llfı:,:Je ~'l leshcdill!•ı h T 
l\.e ."" 1 •·i.PrU P&ırk .ı : ' 1 uristık yolJan inşaatından geri kalan Aban-

lırler ır ~' ı•ıkını ı.:ör c,,~":"Untulu· .• 
~:~·ı ın\!,, ıs~:.rcı.lc .. mıntaka miidiirlüğiiııe rni.irncaal côehi-
11 ı lıııe p: 1 
~~luvakı- llZıH· ık Mır •r ı 
j.,: k l\tıl 1t,!nıinnt. .l l\ · C yapıl:ı~klıı'. 
... ıı ··r ınıkıhrrı 397" l' .. tı- . 1 

1 !)edeli 544~.1 • • , " ıra h2 kuru.~luı·. 
n· "':sı lnıp .,,, 1.,,42 lı:-aaır 

ı nele· \ • 
1 

... tıg usto~ ı-t.ıo • 
ctpı -.caktır. ~"·•-scınh~ Aüııii saat lI de Vilfıycl Dcıiıııi Encümc-

İSJ' 4N J(; -- lR :l258 (1677) 

Bı·led· BUL 8ELEDiYES . l.ıerızı kl~e.\(• <!İl ınot" ,.. iNDEN : 
• n ·:ı""·I uı· u .. ' <;" 't• 11 k ta 5() kı ""' • 7.<ır( usu)' . " ' "~ m yı ı ihtiyacı için tılıııacak 258.4li2 litre 

laı ın't'ld~~ u1~ 'e ilk t"n
11

1

0
l 't~ }"sılt:nE-~c konulmuştur. Tahmin bedeli {i.t615 li-

. ur··- .. ' ::tı ·,~801' -sk 
lhale 'Jl uı~u kulcnıind, .. •.. ır:ı ' uruştur. $..'lı1 ıı~mc zabı t \ ' C muame-

1'al' 1 ." ·8 940 . c · J~t ı ulecektil'. ' 
ıp <!.rtı\ ·ıı\. cumarte .. i o " .. \resikaUu-· ı tcnıinat rıv kl ~lmu !K:at 12 d~ DJimi .Eıwi.iıııcndc yapılacaktır. 

lit ~1 1l·lı· 2490 nu . 1 
1 

1l~z ''cnı mcktuphırı ve 940 yılına ait ticaı·et odası 
ıtmdıl' Upl~rrını ihnle~~d:~ .-~ınunun tarifolı ce\•rcsiııde lıa:ııdıyac:ıkları kk-

.. ..~~"lu ::'<at 11 re kada r Daimi E nctimenl.' vermeleri 1:\-
İZll . · - 2" - 24 - 2a ::rn1 < rn1sı 

<1-~~c.-ci ~r!~'l'E_RDARLIOJllDAlf : 
\O.ka ... KdYl 21ac:ıedllen n.~<ıl{ subesir;c <ılan Milli Emlak salı " bedeli borcwı-
h ,,_, a 11; " ctnrr.i s··1 .., 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Halil Rifat paşa caddesi 340 sa· 

yılı solcaktan itibaTen Değirmendağı 
istikametine 15 O meıre boyda kanali
zaııyon yaptırılması. fen işleri miidüılü
~iindeki keşif ve şartnamesi \'e~hile açık 
eksiltmeye konulmu tur. Keşif bedeli 
832 lira muvakkat teminatı 62 lira 40 
kuruııtur. Taliplerin teminatı öğleden 
t:v\'el cünıhuriyeı merkez bankasına ya
tırarak makbuzlariyle birlikte ihale ta
rihi olan 21 8 1940 çarşamba güııii sa
at 1 6 da eııciimene nıüracııatları. 

2 - Sümer mahallesinde 474 sayılı 
sokaktan itihııren 350 mt:tre boyda bo
,.ulan adi knldırınım tamiri. fen i~leri 
mücfürlüğiinddci keşif ve şartnamesi 
\'eçhill" açık eksiltmt:ye konulmuııtur. 
Keı<if bedeli 1400 lira muvakkat temi
natı 1 o:; liradır. Taliplerin teminatı öğ
leden evvel cüınhur)yet merkez banka
sına yatırarak mıikbuzlariyle inale taıi· 
hi olan 2 1 8 1940 çar~amba glinii saat 
16 da encümene miiracaatları 

7. 11. 16. 20 3 115 (t610) 
1 - 9 1 3 ncü sokakta 5 3 4 7 sayıl ı 

evin, yıktınlınası alana ait olmak üzere 
enkazının satışı, fen ışleri ın\idürlüğün
dc-ki keşif ve şartnamesi \ cçhil!': açık 
arttırmaya konulmu§tur. Keşif hedeli 
20 lira muvakkat teminatı 1 lira 50 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden e\'· 
vcl cüınhuriret merkez. bıınkasına yatı· 
rarak makhuzlariyle ihale- tarihi olan 
2 9 ' 940 Pa:t.artesi günü saat 16 da en
ciimeııe nıünıcaatları. 

2 - 65 7 nri sokakta 21 sayılı evin, 
yıktırılması alana aiı olmak üzere enka
zının satışı, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık arttır
maya konulmustur. Keşif bedeli 24 li
ra 10 kurus muvakkat ı~roinatı l lira 
RS kurustur Taliplerin teminatı öğle· 
den evvel ciiınhuriyet merkez banka~:ıı
na yat ı rarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 2 9 '!l40 Pazartesi $;Ünü saat 16 
da enc\iınent: müracaatları. • 

3 - 904 ncü sokak ta 16 28 sayılı 
dükkanın , yıktırılması alana ait olmak 
Uzere enkazının satışı, fen i:ıleri müdür
liiğüncleki ke,.,'lif ve şartnamesi \'eçhile 
açık artt ırmaya konulmuştur. Keşif be
deli <) lira muvakkat teminatı 68 kuruş· 
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev\·el 
cümhuriyet merke7 bankasına yatırarak 
mazbuzlariyle ihale tarihi olan 2 <) 9 40 
Pazartesi günü saat 1 fı ela encümen e 
müracaatları. 

4 - 6S 7 nci sokakta 1O1 ada 39 
parsel 2 7 11ayılt evin, yıktırılması alana 
ait o lmak iizere enkazının satışı, fen ~
le ri miidürlüğündelti keşif ve şartnamesi 
veçhile aç ık artt ırmaya konul muştur. 
Keşi f bedeli 64 lira muvakkat teminatı 
4 lira 80 kuru~tur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel cümhuriyet merkez ba n
kasına yatırarak makbu:ılariyle ihale ta· 
tarihi o lan 2 / 9 / 940 Pazartesi günü 
saat 1 6 da e ncümene müracaatlıuı. 

16, z ı . 21. ı < 1667) 

TENBtHNAME: 
- Henü:.r kendilerine tahsis edilıni~ 

olan muayyen mıntakala ra nakledilme
miş olan kereste mağaza. depo 'e fab
rikaları ile do~nuna Ye billımuın ınaran
gozluk imalathanelerinde kerestelnin 
ufki vaziyeıte ve mümkün mertebe- ara· 
lıksız ııurette İstif edilmeleri ve b u g ibi 
ve rlerde kırıntı ve taliş ve emsali me
~addın birikmesine meyda n verilmiye
rek bunlardan a ri tutulması mecburidir. 
Bu mecburİ)•r.le riayet eımeyenlerden 
50 lira maktu para ceı:ası alınır. 

( 1666) 

Yani çorabı, bir ııe\'i mas:kc olarak 
kullanıyol' . Tabii. iki adet tc goz deliği 
açarak. J şte bundan dolayı kendisine 
ipek çoraplı haydut deııilınistir. 

Valtcr Prouski ismini taşıyan bu 
haydut, Ame rikada büyük mikyasta 
on iki hırsızlık yaptıktan sonra yakala
nıp hapishaneyt' tıkılmıstır. 

Şayanı dikkat bir 
liigat kitabı 

Lügat kitabı daima hir türlü olmaz 
ycı .. Bunun dddi,,,i gibi tuhafı da olnbi
liyııı·. Aıııcı-ikada ~on defo ne~redilen 
bit· Jlıgat kitabı kPlinıeleri şimdiye ka
daı· bihncdiğimiz li'ıgat .şckillcriııde.ıı 

başka tarzlarda tefsir etmektedir. 1e
sel5 •Boş laf için di.) or k i : 11Bir insa
nm hakiki f1krine a la uymıyan bevanat 
veya itikat . 

•Tavs iye • kelimesıne ele •En kı:rmet
si1. ve binaenaleyh en çok harcanan 
mangır• clemektcdiı . 

Mezk(ır lUgcıL •korkak kdımesine 
de ~u taı-zda mana "ennektcdir. 

• Korkak. o kimseye denilir ki tehli
kl·li zamanlarda ayaklariylc düşünür. • 

TÜRK MAARİF CEMİYETİ 
tunir EGE LISESl talebe kaydına b..Jlamqhr. 

tiCRErLER AŞACIDA YAZILIDIR 
ORTA LISE 

Gündüz 
Lira 

Yatılı 
Lira 

60.- 200.-

Gündüz 
Lira 

85.-

Yatılı 
Lira 

T elefon Numarası: 3947 16, 17, 18, 24, 28, 31 

İzmir Vilayeti Veteriner rniidürlöğiinden : 
Buca, Torbalı, ödemiş, Bergama, Dikilideki a~ım duraklannda mevcut da

mızlık aygırların yıll ık iaşesini temin için ihtiyaç bulunan ( 4 S2 IO) kilo yulahn 
15 / 6 940 tarihinden iıibaren on beş gün müddetle eksiltmeye l:onulmu~tur. 
Yulafın beher kilosunuıı muhammen kıymeti beş kur~tur. J Ağustos '940 
Perşembe günü vifayel daimi encümeninde iha1esi yaprlacağmdan tal iplı-rin prt

nameyi görmek üzere her gün veteriner müdürlüğüne ve eksiltmeye ~ıirak et
mek İsteyenlerin t 'Ağustos 1940 Per~cmbe günü vilayet daimi encümenine 
müracaatları ilan o lunur. 15, 16 3267 ( 1664) 

İzmir Eşrefpafa hastanesi ba.f tabipliğinden : 
}~rcfpa~n hastafü'si muktezi 6520 lira !10 kur~luk muhammen bedelli ilanın 

kapalı 1.arf w;uliyfe ve 15 gün müddetle ilan edilen eksiltr:nesine talip çlkmadı
ğıııdan mezkur ilfıc;lar 2490 sayılı kanunun 40 rncı maddesine tevfikan 2'8/ 940 
tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların viliiyet encümeninin toplandı~ı Jıer po.:aırtesi ve perşembe 
~ünleri saat 9 dan 12 lo'C kadar bedeli muhammE"fllıı yüzde 7.5 çuğu olan 489 
lira 75 kuruş teminatlarını hususi muhasebe müdürlüğüne yatırarak istihsal 
cdee<.>kleri makbuzlariylc beraber vı1ayet encümenine müracaat eylemeleri .. 

T i RE MAHKEME BAŞKA TIPU 
CtNDEN: 

8 - 16 3082 (1612) 

D O K T OR 
Demir Ali KA.llÇJOGLV 

Atına 15 (A.A) - İtalyanların vatan
perver , Yunan makamlarının ise meş
hur bir sakı ilfuı ettikleri Davut hocanın 
Yunan mahkemeleri tarafından iki defa 
idama mahkum edilmis b ir mücrim ol
dugu bildiri1ınekledir. · Davut hoca beş 
defa da nüebbed küreğe kadar giden 
muhtelif hapis cezalarına mahkum. edil
miştir. 
Hakkındaki polis dos) ası Davut hoca

.mu şekavet hareketlerine kurban olan
ların hem müslüıııanlar, h em de hıristi
yanlar oidugunu göstermektedir. 

u UM DA L .H 
U~ıtTMl Df:.::İZ ACıf. ITEJj(;i LTD 

JIET .. UO:.""i liNffi LTD 
İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF· 

TALIK MUNTAZAM HAR&KET 
PA'lltA İ \'apuru 3 - 5 e.) lül anısında 

İzınirdl'n cloğrıı NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA ' ·apuru 13-15 eylül ara

sında İznıirden du~ı·u NEVYORKA ha
reket edece.ktir. 
ANGHYRA vr.pt.ru 21-23 eylül ara· 

sında İzmirden dot:ru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ v<.ouru 28 - 30 eylül ara

sında hmirderı do;':ru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün \•.•purlunm12ın ambar 
ici elektrik vantilatör tesisatı ile mü
cehhezdir. Gerek 'apurlarm muvasalat 
tarihleri, gerek \-apur isiml ri ve nav
hınlan hakkında arenlamız harp dola
yı '.vlc hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fa:zla tafsi!.;l almak için Birinci 
Kordorıcla 152 .mmarada .. u MDAJ •• 
umumi deniz aceı.tcliği Ltd. miiracaat 
edilmesi ı·ica olun:.ıı . TELEFON : 4&'12 
........................................... 

OLIVIEA YE 
$llREKAsl LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESf Rees binası 

TEl.EFON: 2443 
Londra ve Uverpol hat.lan içia 

piyasamn ilıli)·acma göre vapurı. 
rıml7. sç.{"r vaoaaklanbr. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.tZMtR stetLf TICARET MEMUR

LU~UNDAN: 

Jzmirdc birinci kordonda muamele 
yapan Onyon Hari.k, kaza, hayat sigor
ta kumpanyaları lzmir ve lıavalisi B. AÇJK ARTTIRMA iLA.NI 

Tirenin Dere mahallesinden Mehmet 
oğlu lsmail Hapçı ile kardeşleri Ha tice 
Na7.ire ve Nuriyc ve lbrahim ve Ali ile 
anası Gülsüm aralarında ınü~ terek bu
lunan Tirenin Dua lepe mahalle~inde 
Tekke sokağında tarafları (Hacı Mus
tafa ve Ayşe ''e l labibe \ 'e yol ile çev
rili ve 15 O lira kıymetinde bulunan bir 
evin tamamı ve Kurtuluş maha.ll~inde 
ikinci Alayhan so. sağı Süleyman oğlu 
Halim solu (Bacı) Ferdi vereseleri ar
kası kısmen (Hacı) Ferdi vereselcri .,,e 
lnt:irci (Molla) Mehmet ve Çakmak ve 
Deli Ömer ve kavyalak Na:ı.if veresesi 
evleri önü yol ile çevrili 300 lira değe
rinde Lir parça arsa ı.•e Dero mahallesin
de Zincirli Mescit mevkiinde sağı Kasım 
oğlu 1 famdi evi 11olu Kahya oğlu lbra
him ve Deli Bekir oğlu H asan kahve· 
siyle furunu arkası A hmet evi önü yol 
ile çevril i 1 300 lira kıymetinde bulu· 
na n evin tamamı ve Yeni mahalled e 
Urgancıla r so. sağı muhacir A hmet solu 
Kiracı H üseyin arkası Şerif oğulları ve
reşesi dükkanla rı önü yol ile çevrili 500 
lira kıymetinde b ir dükkan ve Cümhu
riyet mahallesinde Nuh ef. so. sağı Ah
met Dede vere9esi solu mektep arkaııı 
Savran oğlu A hmet veresesi evi önü yol 
ile çevrili 35 O lira de.ğerinde bir ev -.·e 
Tahtakale mevlciinde şarkan ve ~imalen 
ve cenuben y ol ve garben Çapkın oğlu 
H\Ueyin d ükkim ile çevrili 100 lira kıy· 
metinde bir parça arsa ve Karanlık çarfl 
me vkiinde şarkan Alayhanlı oğlu Şerif 
Hasan dükkanı timalen v e garben yol 
cenuhen Abac ı Pavlı ve kııımen kutu 
hanı ile çevrili 1300 lira kıymetinde h-. 
d ükka n ve Patlıcan çukuru namı qiieri 
Mercan kuyusu mevkiind e tarka n yol 
~İmalen Ahmet tarl ası garben Mustafa 
veresesi cenuben Muatafa çocuk.lan tar-

Cilt \'e Tena~iil hastahklHı \'e acentdiğini yapan HübertGindicinin mc.z 
t.'LEKTRIK TEDA vlLERI kür acenteliği terk ettiğine mütedair be-

Birinci Beyler Sokaiı No.. 55 .. İmıir yanname ticaret kanunu hükümlerine 
flhamra Sineması arkasında sabahtan göre sicilin 2805 numarasına kayıt ve 
akşama kadar lıastalanm kabul eder. tescil edildlği ilan olunur. 

TELEFOS : :J.179 l:tmir sicili ticaret memurluğu resmi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . Çok ucuz 
MANGAL KÖJIVRV 

VE ODUN-
Halis Mesc Odunu ve Komürii 

kesilmiş ve ~çok kuru bir halde pera
kende ve toptan çok ucırı; :fıatla sa
tılmaktadır. 

Kal'ŞJyaka Kemalpa,,sa caddesi 
Yıldız oteli deposu 

&lmt Sott . ............................................ 

mühürü ve F. T enik imzası 
1: BEYANNAME: 

Uhtemde bulunan (Union) sigor
ta kumpanyaları (İ2mir B. acenteliği) ni 
bugünden itibaren terk ettiğimi bildirir 
ve keyfiyetin ticaret kanunu hükümleri
ne göre tescilini Tic.a ederin1.. 

lzmirde Atatürk caddesinde 58 
numarada sigortacı Hübert Ciudici 

1MZASI 
Umumi 'o. 2788 Hususi No 4 IS6 
işbu beyanname altına 1'.onUl.an im

z.a.nın ~h&S ve hüviyeti marufum lzmir
de Ata\ürk cad de.sinde S8 numara.da 
muk.im Hübcrt C uidicinin olduğunu tu
dlk ed erim. Bin dokuz yi.iz kırk senesi 
Ağusto. ayının on beşinci Perşembe 
günü t 5 / 8 940 M. G. 

lzmir üçüncü noteri Süreyya O lcay 
resmi mühür ve im:zası 

Umumi No. 2769 Huııusi No. 4 ' 158 
1Jbu beyanname suretmm daire dos

yuında saldı J 5 / 8 / 940 tarih ve 2788 
numaralı aslına uygun olduğunu taadil 
ederim. Bin dokuz yüz imle senetıi 
Aiuııto ayuaıa oa be~nci Perşembe 
gunu. 1 j / 8 / 940 

fzmir ~ncü noten Süreyya Ofca)' 
resmi mül\ür Ye imraııt . 

3268 ( t67 t) 

tYeU karı. ~ın ti eski 2 t • • u C.)'IC'tuıiyc mahallesinin Tokaydın Kamil bey 
k~rılll\t.,.ııt rıyl~ kan ih~J .. ~l'.!lı _ve 960 lira kıymetindeki e\'l Vilayet İdare 

·l'ntıpı~ " mın JC•rtsı icin on ~ün mücklctle mi.iwycdeye eı-
:••• .. ••••••• ..... •••••••••o••••••H•n•••: lasc ile çevrili o lup 280 llra k.ıymetindc 

~ Fuara ıetlClkler ~ ;:r1:~: ~~W:r~~J::et ~=~~;~i ~ie:~i: 

~arkan Mana\' oilu Ali ıimalen Hıdır 
oğlu Meh me garben Hasırcı oğltt cenu
ben Gülcü oğulları ile çevrili ve 100 li
ra "-ıyınetindc 14 sak zey tin e>ıçarı ka
bili taksim olmadığından Tire sulh h u
kuk mahkemesince satılmasına karar 
\'erilmi~ olmakla 5/ 8/940 ta nn ind t
aÇ!l: arttırma ile satııltja çıkanlOULflır . 
ihalesi 5 / 9 1940 tarihine müead if Per
şembe günü saat 15 de cıı çok arl tıra 
nın üstünde bırak.raıea.lr.w mu.ay~ 
günde tahmin ~ilen kıymetin yüzd e 
y etmit beşini' bUlnııacbiı takdirde ııuttı r
ma on bet gün matılacalt ve 20/ 9/ 94& 
tarilıine rutlryan Cama ııünü aaat 1 S 
de llialei l atiyeai en çok arthraea Y3'1>t
lacak.ur. A rlhrm&ya iıttirak edeceklerin 
yüzde )'edi huçuk pek. u çasant -veya 
milli ov bankanm mektuh.anu vermele
ri liztmcirr. llierine iNJeai yaptlaa kim
.e aldtğı malın puaamı ~nnediii tak· 
direk ou beş gÜ.n müdd etle yeniden 
müzayedeye konalac:ak ve iki aıtbrr8a 
beynindeki (ark hükme La.cet ~al,,...k
aaın kendieindcn ahruııcakhr. Evk.a f ta
viz bed eli ve \•ergile.rle adliliye TU9U

mu mütterisine aittir arttırmaya ~irak 
ed ece1'.leri11. işbu tartnameyi okumuş ve 
bütün şeraiti kabul etmiş ad o lunur. 
Fa:zla ma lumat isteyenler mahkeme haş
katipt.ğine müracaat edebilirler i~bu 
a~ık arttn ma ili n olunur. 

ırıl\r.-._ 2G agst.os ,.4 ---t~i i'" "Jl ll.'\2::ırtc · ·· .. · j 9 a. -.n oltu\u~. ~ • R\lllu saa! 15 tc Vilayet idare heyetine 

l\ld:--ıa nen 3284 < ır.Mı 
cund nı:t kıu Es ERDARl.JGDfDAN • 

an dola ' J._ nınıuıı naşl k • . . • .. • . 
~·ılı , . 8()r{ '. •ıct<:7,(!(Jilt'lı C" ur.ı şu ~ıne olan Mıllı Euılak salış Ledl'lı hor-
&ınin icr . lırn kıynı"U .. ]ıkv~l~·alı Emin Ali sokağında kfıin 47 eski 2:: taj 
al .ıs Hd '"' nr" ·ı e ,. "''1" · lı ~u 1 

11 On gi.in .. i:ı ' 1 ~ ı uyet tdurc ht>ycti knrari\'1f' 1 
• 

1' i ihale-
ı: n oh. <• 'ıtrı ··oı ~u.1 :: .l"'tle ır iiznyedey(• çılmrılmı:stır .. T:-1' ı viı-mi 

nur ,_;l,t \H "aat 1" "11'1" i 1 • ' 1 ' · ' ·• k \ ı avet ıc •'l't• hcvl'l•ııl· .•at crı 
:r!S6 . {1669• 

• : d e şarkan ve garben Molla Mehmet in-
İcin hatıra olacak en fri ~rr clku- : cirli.Ci cenuben l lapçı Mehmet bağı ile 

sncli riiriiyii~> ınec:nuas~nın fe~kal- ~ çevrili ve 300 lira kıymetinde ve eski 
ade Fuaı· say ı sı> olacnkllr. : ö lçüle rle bir d önüm bir evlek tarla ve 

Bu su~ııdtı lzmir Fuarına ve Kiil- : Pınarlar nıevkiinde , arka n Mustafa ııi
tiirparkn ait biitün resimlerle Anka- ! malen Kibritçi oğlu Muat.afa garbcn ~e 
ranın. lzmirin \'C' İstanhulıın en ın::ı- : cenuben yol ile çevrili ve 200 lira değe
ruf ınuharrirlcrini hir arada bulacak- ! rinde v e eski ölçülerle bir dönüm iki 
sı nu..., : evlek ta rla ve Boyııu.;folu m evki.inde 

9' ......................................... . 
3270 { 1672) 

Sağlığın klyınctini takdir eden Ba
l anlarm adet zauuınlannda sevt' sr
ve kullanacağı mikropsuz. ufak. yu
nıu.~ak ve sıhW L'fl birinci mahrem 
tuva1et bezlcridiı. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz. 

FDIİL YE BAGI 
Her ccunede, kaduı beiberleriaıle 

ve tuvalet J.l,lağauılannda bul••ar,, 



AHIFE4 

Yeni harplerin tehlikesi 

Paraşütçüler
den, hava piya
desinden nasıl 
korunmalı? __ .... __ 

Hallı bunları görünce 
derhal etraflarını sar· 
malı, hiç birini indilıleri 

erden hır:urdatmıımalı 
Bu harpt goz(' çarpan mtihim yenilik

} r n basında. para iıtçü kıtalar ile ha
·rndn taşınıp tayyareledn di.isman men-ı-
1 k tc inm('c;i suretıle yere hır kılan 
h<wa piyadeleri geliyor. 

Paraşütçü kıtalar ile hava piyadelc-ri
nin muharebede tesirli olabileceği iddi
asına, Sovyet Rusyadan başka hiç bir 
ordunun ciddi E'hemmiyet verdiği isidil
memiştir. Gerçi Almanyada. ltJlyada ,.e 
Fransada hem hava piyadeleri hem pa
raşütçii kıtalar yetiştiriliyordu; fakat 
1atbikatta bunlardan istifadenin düşü
nüldüğüne, bu işe kıymet verildiğine 
dair en küçük alamet dahi ortada yoktu. 

ALMANLARIN POLONYADA 
YAPTICI 

Almanlar ilk defa Polonyada paraşilt
çiilerden istifada etmişlerdir. Ordular 
Vistül kıyılarına varmak üzere iken Po
lonyada merkezi vaziyette bulunan ve 
•..skeri bir kıymeti söylenen n .. blin 
müstahkem mevkii civarına paraşi.itçüler 
indirmişlerdir. Bu paraşütçülerin üze
rind" rivayete göre Polonya ordusu el
bise,!':i vardı. Bunlar. Dcblin"' girdikten 
sonra. gecenin muayycn bir saatinde 
s hrin önceden tesbit ('dilmiş olduru an
la~alan muayyen notalarında ve muay
ym saatte gaz dökerek yangınlar cıkar
mışlardır. Sokaklar muhacirlCTl(' dolu 
olduğu için yangınların söndürülmesin
de güçlüğe uğranılmış, bu sıralarda da 
Alman tayyareleri büyük bir giirültü 
ile havaları istila ctmlstir. Bombardı
manlar, yangınların g nh:;lemrsinde <lınil 
ohmığa inhisar etm mış, fazla ı~ıktan 
dafi tayyare silahları mür ttebatı kör
)esmi.s olduklarından istihkiımlara da 
snldırmıslar VC' bunları tahrip etmis
Jcrdir. 

Bu paraşütçülerin Polonyada ~ •tecek 
kadar yardımcılar buldukları ve bu su
retle bu işi kolayca başardıkları zanne
dilebilir. Bu ilk harekete ait malCımatı 
halkın yangın çıkaranların bir kısmım 
yakalayıp linç ettiklerini i~aret ederek 
tamamlıvoru1_ 

NORVEÇTE YAPILANLAR 
ikinci hareket Norveçte olmustur. 

Alman paraşütçüleri, Norveçin muhte
JiC tayyare meydanlarına. bu meydanla
rın müdafaa kuvvetlerini susturmak, 
meydanları, hava pi} adesini taşıyan tay
yarelerin inişine müsait bulundurm:>k 
maksadile indirilmislerdir. Bu maksad, 
yerde düşman kıtalarile harbi istilzam 
edeceği için tayyareler bu hareketi hi
maye etmişler ve hiç bir mukavemete 
rastlanmamış olan yerlerde dahi bom
ba atıp makineli tüfenklerlc ateş ede
rek etrafa dehşet salmağa çalışmışlar
dır. 
UEŞİNCİ KOLUN ROl .. Ü 
Norveçe karşı yapılan bu hareket şöy

lece t:ıri( olunabilir : Paraşütçü kıtalar 
trıyyarelerinden atıldıktan sonra bunla
rı yerde müscllah beşinci kol mensupla
rı bekliyordu. ParJşütçülerin inişine si
J:ihla mukabelede bulunacak olanları_ 
birden bire mcydüna çıkan beşinci ko
lun adamları şaşırtmışlar; paraşütçüler 
indikten sonra büyüyen mütearrız grup 
tayyarelerin de yardırniyle vaziyete he
men bakim oluvermişlerdir. Beş, on da
kika içine sıkışan bu iş başarılınca ha
va piyadelerini taşıyan büyük nakliye 
tay}.ıreleri derhal yere inerek işgali 
~erceklcştirmişler ve diişmaıı memleke
tin çok iyi tanınması, kalenin içinden 
fethini kolaylaş!ıran tertiplerin mükem
mC"IJiği dolayısiyle de işgal genişleterek 
bir fetih vaziyclint.• ulastırını.şlardır. 

J>LANÜIU.l·:RDEN iSTİFADE 
Ucunclİ harekl't Holhmda \e Belçika

ya, daha sonra Fransaya karşı yapılmış
tır. Bunlardan HoU.ındaya karşı yapıla
nı }ÜZdl' yüz mu,·.•ffak olarak Hollan
cl:ının kolayca ~gJlınde belli başlı bir 
fımil olmuc;tur. Hollandaya paraşütçü 
ındirınck için motörlü tayy.ıre gibi mo
türsüz. tayyareler de kullanılmıştır. 
Yiık.,eltici cert''ı anlara ma1ık bulutların 
s viresine ta~ van yedeğinde çık:ırılmış 
olan p!:.nörler, bulı•tla.rdan istifade ede
rek Hollanda) a l'l çmışlcr, taşıdıkları 
paras-iıtçııleri bırakmışlardır. Bu şekilde, 
dü m•mırı nıol.or gürültüleri ile dikka-
1inı <' lbclnıt•k ıhtı.nal ve tehlıke ı de 

YENi ASIK 16 AGUSTOS C UMA 

Moskova elçimiz geldi DOKTORUN KÖ$ 

Taggareıer gükselirt 
Bu } ırminci asır insanların :>ahı 

timai hayntmı değil, tı-bii ha.>at~ 
değiştirecek gibi görüniıyor. Şi 
tayyarelerin havada çıktıkları yu 
arttıkça, ilk tayyarel(·rin apartrrıall 
damlarına sürünerek yahut alçak 
ların eteklerin" çarparak uçmağa 

iNGİLTEREDE 

Tayyare imalatı 
aJ·da 2 bine 

yükseldi --·--Alınan ve ingil!z tayya-
relerinin Jıarşıl:hiı ~ap· 

tıldarı hasarata 
bir nazar-

Nevyork, 15 (A.A) Nevyork 
Taymis gazetesine göre, jngiJ~erenin 
tayyare imalatı şimdi ayda 2.000 e yük
selmektedir. 

İngilterede demiryolu şebekeleri ve 
elektrik santrnllnn şimdiye kadar Alman 
hava hucumlarından müteessir olma
mıştır. 

lm;iliz pilotlarının Ruhr mıntakasm· 
dnki ~,..bekelere, elektrik santrallarına 
verdikleri hasar bu vnziydle taarruz 
teşkil etmektedir. 

Büyük endüstri müesseseleri ingil
terenin muhtelif bölgelerine dağıtılmı 
ve aynı zamanda çok güzel müdafaa 
edilmekte bulunmu~tur. 

Daha şiddetli Alman hava tannuzla
rına intizar ederek buna göre hazırlan
makta olan ingiliz makamlarının gös
terdikleri ihtiyatlı hareketi sena ile ya
ddmek icap eder. 

Musul ve 
Basrada 

Birer konsolosluk 
ihdas edilivor 

Ankara, 15 (Hu"usi) ~ İktısadi mü
nasebetlerin inkişafı dolayısiyle hükü
met Musul ve Basrada birer konsolosluk 
tesısine karar \cırr.istir. 

ıoktur. 
Hollandaya inen par~ütçi.ı kıtalar, 

kendi memlekdindc. hare-katta bulunan 
bır çete gibi, korkl.ınç ve <;ok seri hare
ketlerle temayüz etmişlerdir. Sırasında 
aldatıp, sırasında kuvvet kullanarak 
fovkalfıde neticeler elde etmiş olan bu 
paraşütçülerin en mühim istıhkfunları 
bile ele geçir<liklerı görülmüştür. 
BELÇİKA VE l''RANSADA 
Belçika toprnklarındn ııisbc1ı•n pek az 

sayılarda indirilen paraşütçüler ciddi 
bir hizlnet ifa edememişler, Fransada 
ise hemen hemen tamamen imha olun
muşlardJr. Bunun!<. beraber, tahripleri 
lazım gelirken hiç bir zarar verdirilme
den Almanların eline düşmüş köprüleri 
son dakikada tahrip edecek olan Fran
sızların gizlenmiş paraşütçiiler tarafın
dan kaldınlm;ş olcııaları gibi bir ihti
mali de kabul etmek mümkiin görün
mektedir. 

Polonyadan Fransara kadar .surup 
gdmış bir sır.ı muharebelerde göze çar
pan yenilik şudur : 
•Düşmanın olmaz dediğini, bekleme

diği bir zamanda. ummadığı bir yerde 
tahakkuk ettirmek .. » 

Bu arada. Polon.}'ada ve Norveçtc gö
rülmiiş olanların p~k çok sonra taarru
za uğı·ıyan Hollanda, Belçika \'e Fran
sada ehemmiyet VLrilmeğe layık görül
memiş ve bunlara knrşı tedbir alınma
mış bulunınnsmı tL-cssürle hatırlamak 
liızımdır. 

ALIN!UASI J..AZU\I DERS 
Eiitün bunl.trdan alınacak ders şu

dur : oUiemlcket perilerini mıntakalara 
ayırıp buralarda süratle hareket edebi
len milis kuvvetleri meydana getirmek 
lf.zımdır. CunkU h.wadan inen bir akın
Cl miıfrezcsı, sırasına göre bomba 'e 
zehirli ga.ilardan d~ha tehlikeli olmak 
istidadındadır . n 

HALKIN VAZİl'LLEIÜ 
Bununla hcrabo: ı'. milis kuvvetleri 

te kil edilsin veya c.dılıneo:in, paraşüt
c.;Ulere karşı bütün halkın gozü açık bu
lunması icap ettiğiııe şüphe ~oktur. Her 
vatandas bir takı111 insanların kocnman 
beyaz şemsiycierc bcnziyen paraşütler
le indiğini gördi.iğli zaman. bir taraftan 
hükümctc, jandarn·c.ıya_ muhafaza kıta
atımı haber ulastırıııak, diğer taraftan 
halkı ikaz edip toplanarak bunların et
rafını çevirip asker 'eya jandarma ge
linceye kadar dü: ınan paraşütçülerıni 
oldukları yerde nuhlam~k \ azifosi ile 
mükelleftir. 

Sovyetlerle ticari müza-_ 
kereler neticelendi 

~~~-~--~~~~-...-...-.*~~-~~-~--~~-

Tiftik ve • 
verıp ecza alacağız· v yapagi: Tibbi 

~--~,_.*........,_.~~~---------

İS'J' ANBVL, ıs (YENİ ASIR) ••• Moslıova elçimiz B. Ali Haydar bu alı· 
şam (Dün ahşam) şehrimize gelmiştir. 

Büyük elçimiz Emniyet müdürü Muzaffer Alınaçık ve dostları tarafından karşılnnrnış, kendisine tahsis 
edilen bir motörle Haydarpaşaya geçerek Ankaraya hareket etmiştir. 

Bay Ali Haydar gazetecilere şunları söylemiştir: 
- Senelik mezuniyetimden istifade ederek memleketime geldim. 15-20 gün kaldıktan sonra tekrar 

vazifeme döneceğim. Ankara büyiil: elçisi Trentiyef de vazifesi başına dönecektir. Maamafih tarihini bil
mıyorum. 

Bulgar radyosu tarafından bir müddet evvel benim Moskovadan hareketimin T rentiyefin Ankaradan 
ayrılışı ile alakadar olduğu yolunda bildirdiği haber tamamen asılsızdır.Böyle bir ıey yoktur. Ve evvelce de 
söylediğim gibi mezunen memleketime gelmİ§ bulunuyorum. Ticari münasebatımıza gelince bunlar ara
mızda mevcut muahedeler çerçivesi dahilinde cereyan etmektedir. 

. . * 
ısr AHBVL, ıs (YEHI ASIR)··· .Sovyet ticari mümessilleriyle yapılan 

müzafıereler neticelenmiştir. Alıdedilen anlaşmaya göre Sovyetıer 
memlelletimizden dört bin ton tiftilı 11e yapağı aiac:alılardır. Bunun mu· 
lıabilinde Türlıiye Sovyetler Birliğinden tıbbi erza ithal edecelıtir. 

Bas vekil 
~ 

Istanbula 
~idi yor 

Ankara, 15 (Hu:;usi) - Başvekil Dr. 
Rcfık Saydam bu akşamki eksprese 
bağlanan hususi ':-ıgonla İstanbula ha
rf•kct <>tmiştir. Dı..ktor Refik Saydamın 
bu seyahati tamamen hususi mahiyette
dir. 

Paraşiitçiilerin Tiirkçc konu~tukları
nı işitmek veya gönncklc bunlann düş
man olmadıklarımı hükmetmemelidir. 
Diiı:nıan da Türk~c konuşabilir \ 'e bizi 
aldatabilir. O kadar ki sizden olduğu
mı. l abancı olnıadığıııı, ellerini havaya 
kaldırarak teslim olduğunu da söy]iyc
bilir. Hunlara imınmanıalıdır. Sizinle 
uzaktan halim, selim konu an \"C za\'allı 
~ibi göriınenler altlnttıklanna kani ol
duğu ünd~1 birden bire c:anavar kcsiliı> 
etrafını ımranları, gizledikleri hafif ma
kineli tüfenklerle, türlü silahlarla mah
' cyli~·ebilirlcr. 

Para~iilçülerin LLphe gerilerinde Jn
ıma büyük fabrik:ı, köprü, l ahut tünd 
gibi mühim tesislerin civarına indirile
ceklerini düştinert-1~ parnşiıtçüleri sar
mak üz.ere tcıplanmış olanlar, fabrikala
ra, köprü ve tüı.el mtihaf ızlarına haber 
\'e yardımcı göndeı meğe çalışmayı dn 
unutrr.amalıdır. Her halde şurası mu
hakkak ki hmmda.1 inenlerin peşine ta
kılmak, bunları serbest bırakmamak ve 
fm:at dü~iince de ttpelcmek her vatan
daş için ~ok mühim bir ,·azifedir. Şunu 
da kabul etmeli ki bu yabancı paraşüt
(üler yerdekilerin kaç ki!?i olduğunu, 
silahlarım bilemiycccklcri için çok kor
kak 'e çekingen olurlar. Bundan istifa
de edilmelidir. 

Burada hatıra gelecek bir nokta var
dır : Havada uçtugı.. görülen bır tayya
r«.' koyu kara dunıaıılar çıkararak dü
şerkm içınden paraşütlerle altıyanlar 
olursa ne yapmalı? Her halde bunlara 
karşı dn ihtiyatlı olmak tavsiyeye de
ğerlidir. 

Hüla•n. ha\ ndan paraşi.itlerle inenler 
veya memlekt>t iı,;indekı düzlüklere, 
meralara, tarlalara tayyarelerin inip bir 
takım r:skcrler çıkardıkları görülürse 
köylü, karnbalı het vatal)daş, gordüklc
rini derhal en ~akın köye, kasabaya, şe
hir«.' koşup habc:>r \:ermeli ve yukarıda 
söyl<'diğimiz giLi hareket etmelidir. 

Yalnız. para~ütforfo inenler doğil_ tay
yarelerin taşıyıp memleket içine indire
<'ekleri hava piJ adcleri de tehlikelidir .. 
Hava pi}adelcri, boş araziye, paraşüt
çülerin l ardımına ıııuhtaç olmadan ine
bilir \"e paraşütçülerden daha .süratli 
bir hareket kabiliy.ıtine malik olacakla
rı içın daha büyük zararlar da verebi
lirler. 

Sözi.in kısası, h::.v:.dan yalnız bir düş
man olanın geleceg.ni hesap ederek bu 
tehlikeye karşı el birliği ile tedbir al
mak Uizımdır .. 

.. 
EDENiN NUTKU ___ * __ _ 

lngiltere harbi 
taaruzla 

kazanacaktı~ 
- BAŞTARAPI 1 İNCİ SAHİFEUt; -

bizim yapmak istediğimiz de budur. 
Alman propagandası harbin 940 ya

zında nihayet bulacağını ilan etmişti. 
Biz bnşkn türlü düşünüyoruz. Bize gö
re, lngiliz imparatorluğunun bütiin kuv
\"etini oıtaya koyacağı hakiki harp an
cak başlamı tır. 

DENiZ KUDRETi 
Modem harpler dünya kaynaklarına 

mnlikiyeti istilzam eder. Ve Lu maliki
yet için de ilk esas amil, deniz kudreti
dir. 

Deniz kuvvetinin bava kuvvetinden 
daha mühim olduğu sabit olmuştur. Ve 
daiına sabit cl~caktır. Almanlar bunu 
pek ili biliyorlar. Fakat bu mÜ§külitı 
havalara hakim olmakla iktiham ede
ceklerini ümit ediyorlardı. Almanyada 
kahir bir hava kuvvetinin deniz: kuvveti 
olmadan da Hferi İf tihsal edebilecek 
bir vauta olduğunda israr eden kimse
ler mevcuttur. Fakat deniz kuvveti ha
va kuvvetine çok faiktir. 

Jşte bizim vaziyetimiz, işte z.afer tn
liinin daha ;ı.iyade bizde olması sebep
lerinden biri ve vurmak sırru:ı bize ge
lince 1-litlerin beşinci kolu nerede ola
cak? Hitler, Polonya, Çekoslovakya
da, Norveçte, Danimarkada, Hollanda 
da, Bdçikada, Fransa ve Avusturyada 
bulduğu dostları nerede bulacaktır? 

Bir müddet için zaptettiği memleket
ler tıpkı ellerinde silah, ölüler arasından 
kalkan hayaller gibi kalkacak, aleyhine 
döneceklerdir. Bir müddet için yalnız 
h8Jnnıu mücadele ediyoruz. Ve on 
binlerce hürriyet kuvvetleri birleıince
ye kadar bö:•b yalnız b8Jımıza harbet
melde müftehir bulunuyoruz. 

Müteakıben gözlerini İstikbale çevi
ren Eden, Almanyanın kontrolü altın
daki Avrupaya yeni nazi nizamı tesmİ· 
ye edildiğini söylemiş ve sö7.lerinc şöy
le devrım etmiştir: 

- Biz de yeni bir nizam ar:z.u ediyo
ruz. Fakat bamba~ka bir nizam. Haki
katen yeni dlinyanın her tarafında di
rer milletlerle hayatlarını tnn:z.imde hür 
olan milletlerle müşterek kurulacak 
bir nizam. Harpten sonraki dünyanın 
harptt"n önceki dünya olmamasını temi
ne azmettik. 

Ne bizim ne de çocuklarımızın üçün
cü bir harp gönnemekliğimiz lazım lır. 
Ban~ için biç bir yan tedbir kabul et
miyeceğiz. Hür milletler arasında itimad 
ettiğimiz prensiplere dayanan bir banı 
istiyoruz. 

Çünkü bu prensiplerin i.> i olduğunu 
biliyoruz. Tarihin şimdiye kadar kny
detmcdiği en büyiik zulme karşı gerek 
kendimiz. gerek diğeıleri için İnandığı-

Amerikada hazırlık
lar mütemadiyen 

arttırılıyor 
Uç milyonlulıtan fazla 
bir ordu için teçhizat 

hazırlıyorlar 
Vaşington, 15 (AA) ·- Milli mü

dafaa İstişare komisyonu reisi B. Knucl
sen Amerika ordusunun 1942 nihaye
tinde 1.200.000 mevcuda lazım techi
ı:atı olacağını bildirmiştir. 

B. Knudsen bu müddetten sonra iki 
milyon kişinin techizatı için daha dokuz 
aya ihtiyaç olncağını söylemiştir. --·---Münhal olan Temyiz 
azalık/arına tayin 
edilen hakimler 

Ankara, 15 (Hususi) - Açık bulu
nan ıemyiz azalıklarına ndliye başmü
fettişlerinden Rahmi Anadol, Bedri 
Göker, lstanbul birinci ağır ceza reısı 
Refik, ı~tanbul birinci ticaret reisi Faik, 
ikinci ticaret reisi Mıinir, lzmir ağır ceza 
reisi Süreyya, Bursa hakimi Galip ta
yin edilmişlerdir. Bu husustaki kararna
me yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

ınız bir barı~ nevini temin gayesiyle 
yalnız başımıza mücadele ediyoruz. Bu 
barışı lemin edeceğiz. 

B. Eden bundan sonra İngilterenin 
müdafaa hazırlıklarından bahsederek 
demiştir ki: 

- Ordu mevcudunun arttırılması işi 
pek ziyade tesri edilmiş ve Mayıs ayın
dan beri 500.000 kişi daha yeti~tiril
miştir. İnsan ve malzeme itibariyle olan 
ihtiyacımız her gün artmaktadır. 

B. Eden burada anavatan muhafaza 
ordusunu, tHome Guard'nı> tebrik et
miştir. Bu ordunun halen bir buçuk 
milyondan fazla ere malik olduğunu 
kaydettikten sonra B. Eden sözlerine şu 
suretli" devam eylemiştir: 

- Donanmamız denizlere kumanda 
ederken hava kuvvetlerimiz de gerek 
hücumlarda gerek müdafaada hasmına 
faik olduğunu isbat etmiştir. 

Anavatan ordumuz vazifesinin ifn .. ı
nn İntiznren hava kuvvetlerimizin ve or
ta doğuda kara, deniz ve hava ordul:ı
nnın muvaffakıyetlerini hayranlıkla t:ı
löp etmektedir. 

tSTtLA TEŞEBBOSO 
MOMKONDOR 
Sıranın annvatan ordusuna pek y3-

kında gelmesi mümkündür. Bu takdirde 
her ingiliz askeri vazifesini yapacaktır. 
İngiltere harbinin ikinci safhası açılmak
la görünüyor. Kendimizi övmiyonız. 

Fakat kendimizde siikun ve itiınacl 
hi~ediyoruz. Bir saniye fazla tııtunmn
mız Doktor Göbels ve peyklerine gü
lünç bir lngiliz israrı olarak göriiniiyor. 
Fakat bizim yalnız mukavemet bahsin
de değil, taarruz bahsinde de kendimize 
mahsus fikir ve kanaatimiz mevcuttur. 

• eıı tıkları zamanda hiç hatıra geJrnıY r 
ni hnyı:t mt"seleleri meydana çık1Y0 

T ayynrc daha icad edilmederı do 
İnsanlar yiıksek dağlara tırnıııll 
vakit, deniz tutması gıbi, dağ ııı 
denilen bir rahatsızlığa tutulduklar 
tayyare ile yüksl'vr çıkmunın dtı ııY 
siri yapacağı zanncdilmi.,ti. ~· 
yi.ikseklerc çıkan tayyared,.ki 1 
hali dağ ıutmasına brnzemiyor. 
anlaşılıyor ki dağlara tırmanırkerı I 
rah ... tsı:z.lık sadece ha\ nda j tıkst1 ten değil, hareket edilerek .> iik•t: 
tendir. t\iıekim otomobilde rahııt 0 

rak pek .> üksek dağlara kadar çık 
yolda hiç rahatsı7Jık duymadıkları 
de yiikseğe varınca otomobilde~ 
yürüdükleri zamnn pek yavaş gı 
ler~e nefesleri daralıyor. Yeni taY! 
lerin sebep olduğu bu birinci tetk 
bizim için çıkacak pratik netice, l.)1 
ğa çıktığımız zaman otobüsle "~?'' 
mobille otele kadar giderken yur 
zin ve damarlarımtzdaki tnnsiyon1111 

na müsait olup olmadığını hiç rııt 
etmemek, fakat oradan ta tepe:>'e ·~rıı' 
çıkmak İstenilince gayd ağır yiirU 
dikkat etmektir. 

Tayyarede yükselirken insafl11 

tutması gelmiyorsn da. yükseklik 111., 

ça en mühim gıdamız olan havanıll 
Iarı değiştiğinden ,>ükseklerde hıı>~1 

çok değişiyor:· Bir kcrre havadak1 

sijen nisbetinin nzalmasından dola1' 
san daha sık nefes nlmıya mecbur 

.. ~ l k ı· 811 yor, yurl"ge yorgun u ge ıyor.. . 
r"nci değisikliğin daha başka te 
varsa da, pek hf'kiıncc olduğunda~ 
ları tarif ctmiyeceğim.. Zaten bu 
hepsini tan aredc mahsus balonda~ 
bulunan oksijenden teneffüs edere 
çirmek mümkündür. Onun için bU 
harebcd" İngiliz hava ordusunun t 
recileri 5 2 40 metre yüksekliğe vıı 
oksijen teneffüs etmeğc başlarna~ 
emir nlnwılar. Fakat müteha«sıs h 
ler bu ise 35 00 nihayı•t 4000 01eııJ 
ba~lamnk daha doğru olaca 1ını 
veriyorlar .. 

Havada oksijen azalmasında~ ~ 
mühim bir mesele, yükseklerde '"#ı 
kanındaki asit karbonik mndd 
azalmasıdır. Buna da sebep insa~111 ~ 
sık nefes aldıkça daha çabuk asıt 
honik çıkarmasıdır. l lalhuki insllfl1~ 
rıeffüsünü tanzim eden hu madd 
Bundnn dolayı ona ten~ffüs horf11_v 
derler. Kanda tendfüs hormonu ~ 
ca, tayyarede 3000 metreden viiP':".ı 
çıkanlar, y<?ryiizünde son nefesleb"' 
yaklaşan hastalar gibi nefes a1ınıf8 
lıyorlar. Bereket versin ki bunu d~ # 
neffüs edilecek oksijene yüzde vedı 
betinde asit karbonik btmakla ç 
bulunuyor .. 

Üçüncü mesele tayyare ylikseliP o(l' 
çaldıkça yahut sağa ~ola döııdiikçe ~ 
ya taklak attığı vakit içerisinde hart;( 
siz oturan İnsana tesir eden ıoek ,r 
kuv,·etlerdir. Bunların ıesiriylt" ba~ JI. 
rısı gelmesi en hafif, fakat ta:>·yare '· 
indikçe tayyarecinin gözlerinin ört 
kızıl yahut kara bir perde kaplıı~ 
tayyarenin idare,ini güçleştirİ) or. rı 
d" çare, simdilik ıayyarecinin diı~t lı" 
çenesine doğru diker,..k çenesini J<ı d 
caklarının arasına sokarak oturn13~1 
Daha. tayyare dönerken ve inip ı; 

11 
ken kulak içindeki muva2ene cıhııı~ 
duyduğu tesir de var. Bu tesiri ıa~ 
ile yolculuk yapmış olanlar şimdidtll 
lirll"r. t' 

Bu tetkikler muharebede tıı) >"11~ 
!iğin ne kadar ~üç bir İş olduğunu .. < 
teriyor. Harp zaten her vakit l"ll ıtt1" 
Fakat şimdi binlerce yetişen bu tll)rı 
reciler mesleklr.riııe nlısmış oJduJdll 
dan harpten sonm "'ivıl tnvyarrJcr 
pek çoğalacak ve halk veryüziinde. 
ııiz iiz ... rinde giımi)" rağbet ,..tmiYt\ 
Bu dn şüphe iz yeni ve iyi bir ter• 
olacak. Ancak, ııimdi dört bin. n1 11

1 metre yükseklerde çarpışmıya 0 1 
tayyareciler harpten sonra sağ kalıı.fle 
bir yerden bir yere götürürken r.e",, 
kadar yükseklerde uçurncnklaT f3t 
dn neticeııini tahmin etmek müJll 
dür: ·d 

l larp zamanında veryi.izüııd" gı t 
l:en boyunlarına birer maske tcrb11~ 1 ıJ 
kan insanlar, harpten sonra gökV1110~ 
ele Gidebilmek için boyunlarına bire~el 
sijen torbası takacaklar. Bu dn ı•' 
tuhaf bir ıııoda sayılabilir. Fakııt. ~' 
yarede başını baC'aklaının arasıntı s~ 
rak oturmak kolay bir İş olmasa ~e ı1' 
tir. Ona şimdiden idman etmek~ 

::ı:::!::::ıı::;; .... .. - Cihaı1 Hatun olsaydın onların sana verecekkri para- hil'at \'e bir at göndcrirdi. Efşin Sanmıya Bağdada gönderilerek (Bahek) e tertip Bunlan söyler iken Yakute haLlr. 0 
nın bir kaç mislini vc>rirdim demişti. yakın olan (Kanatır Hazifc) ye varınca olunan mücazatın kardeşı hakkuıda da Aydoğdu on.ı tehcu:Uın ile baknrtı1' 

Hllll:llllllH: M k l h l l _ Babck Efşinin (Berzend) do bulumın utasamın oğlu Harun Vası i e a i- aynen tatbik olunm:.sını emretti. Abdu - di ki : 
- f l . tıı11\ .. -.. --

.. g.., h@81W cepe "'h'fJi : ordugahına götiirüliince Ef~in yiiksck enin >ütün crkfın ailesi kendisini istik- lah oraya gönderildi. Idam olunduktan - Bu hnb(•rin sc nin hu::iıına ~ı tlıt 

· etrrka: 101 YAZAN: : bir yc.-re çıkıp oturdu. Askerini iki saf bal ettiler. Saınraya mu,·nsalfıtında Ba- sonra cc>sedi iki l:üprü :ırasında sclbo- ceğini 7.aımcdt·riın. Fakat o. nlll 

Curcİ Zeydan : dizdirdi. Babeki attan indirtti. Bu iki saf beki MutayyırC'de kendi konağına in- Jundu .. (1) Bu.!:ıurctle Haremılerin de,•- krndisi gitmek iç•ıı ı!'.rar etti. A7J1 
~--..,...,,-- - -~----------.,__;... ___ - arasında ~ ürüttü. Sonra bir f'Ve koyarak dirdi. Şeyhülislft:ı1 Ahmrl bin Ehi Da- Jeti münkariz oldu elen vaz ge<.:ıreınedık.. ııl 

' l..J ıaım ·ı.1ı..ı ,si-j~le: Hı nını oglum bir Türk idı. Heınl.'n t:ıkibnta koyuldu- o e\, tahtı muhafazaya aldı. (Babek)i vut kendini tanıthrmaksızın BahE-kin Aydoğdu He Veıdan i c Afşinin or- Yakult' yanakları pembcleştı~ı lı 
<ha ıdı • ~n.ı iltı11ctk ederdın. Fakat ı K l b · 1 d · 1 be b ~ d · b k k d ar. uv\ et on ara ir su kenannda le- hile ile tutturan Ermeni bey onu r,o' ..l- l enına ge ip k ndi.,ile konu~tu ve o:-a- usıy e ra er ·~< mraya av et etmış- ~ crl' a ara C('\ < p ver ı : 1 1 
' n ( del!ıl>in Hcis olarak bır nün . . B L-k ·ı 1 d 1 k 1 B bek" "d .. .. 1 r. 1 Ef .ı· 1 B' k . ııl l · · ,., tıştı. auc ı c ar .n aş arı suyun ena- rrn kuvvete kendi oglunu da terfik et- dan avd •t ile aiirdüüiinü, isittig~ini ~1u- er, a ın ı aın nı gorup eş ıı sal r - cn1,11m. ız ııe yapsa sız ;1-
l şan 1.1 guı kôlt: "Ve zelil olarak kırk ~ ,.. 1 ı d" F k A d d B bek" · · · · 1 b"l" · ··d 01C)~ rına inerek Yl'mck \!emekle mcş!!ul idi- ınış idi. Efsin bu hi1.mete mükafat olmak tıısama nnetti. Kezalik Mutasam c.y l'ınışer ı. •a nt Y og u a ı Vt> ınayC"tınızın nnırn ı ını o ı)C 
::.t:ne \. ş.: makt •• ı d.tlıa iyidir dedı. J ~ h d d k d" l. ı · lAf t B · ··ı·· d ·· ı kt ı-ı.ı ler. Askerin lıücunıunu nörünce hemen üzere Ermeni beyin ojlun:ı 100,000 dir- krndlııi Uınıttırnuı.ksızın gidip Babeki arp my anın a -en 1 e ıy e ıt a e me- nı 0 um en, rus\:..y 0 ma arı ltı 

Babe1
; <mn:ınlıkt yanındakı ı:rzak tü- ,., -· a· 1 A d d S <l 1,.. d" · · d h" ·ı ıı r tlara binip k. çtıl~r. Validesi ile Jiger hem ve babasınn 1,000,000 dirhem ile gördü. Ertesi gün Mulasam Darülfım- gı arzu c ıyorr u. Y og u amraya ınız... '>l'n ı l'\'lllı:t e ımayeJll J1 

keniıı ~ kadar "'l,Jı kaldı Afşin or- b b d muvasalat edince ,loğruca kendi ko kü- aldınız. !lamada brnım hakkınıd:ı manlı~ııt et fiod .. on h<:ş noktnd:-ı kuv- ir kadın kaçın: ga murnffnk olnmadılar. ·r murn a kuşak, bir beylik tacı ihsan me e oturdu. Bu sarayın kapısından 
Ebü nç bunları Efo:inin yanına gon- eyledi. Muta.v" ireue kadar bütiin yollnrda halk ne gitti. Validesinin ellerini öptü. Ya- Jlımat götürdüniöı.. Ye .. 

vetler a .. :ıı;: etm.s idi. Asıl kuvvetler d d , J k t lA 1· il d lanA tt A d ı:..1 • .. •. k •k . r er i. Babak kendini tan•ttırmamağa B b k" b" d Abd il h d b" saf saf toplanmı<-):ırdı. Mutasam Babe- u eye ;;e um vere ı runa ın se lC c y oF>uu onun cı,zunu -esere · 
jhtifa t>dı, or ııokt .. laı da nôlı<'tçıkr hu- ı a c uı ıra eri u a :ğer ır ., bulunduüunu kndisine tebşir etti .. Za- - Hayır, h~ınşire! Vazifeden 1'8'" 
1 d 1 d n L-k k ı kt ça ışarak Erm ni tan d:ıglarını • ~ıp g!t- Erm ni be'l•inin yanında idı. Efsin onu kin bir fil iizerind" tcs_hir"ni emretti. Ba- "' 1 r " 
un uru mor u. ı~.ıUt." • erza !>iZ 1 nn meğe başladı. Ermenıstan b ylerı yolları J vallı kız artık Aydoğduya nasıl tc'iekkür hir Ş<'Y ~·apın::ıdım. Yaptığım şeye rı 

crın<ını:1a kalamıv<lc~·gını goriincc bir gün da g tirf'rek kardesinin yanında hapis bı:k halka f e•lıir o'undukt=ın sonra l\Iu- edl'cegıni bilemiyordu. Aydoğdu jse va- Emiriilmüıniııin l·fendımi7.irı arıol~ıı 
( gle üstti yaı nda lıiraderi Abdullah ve tarassut ediyordu. Onlardan biri (Ba- etti. Sonra bütün hu rnıl\·affakiyatı Mu- tasamın huzuruna getirildi. Muta- lidesinc Cihan hakkında ına!Cıınat ver- muvafık çıktı . S<.>vkelnıeap cferı~, 
kendı rnlıde<:i \:e <'"'er bir 1 aihıı bulun- bek) i bir 'e~ile ile trnıdı. Kendısini tasama yazdı. Mu tasam Babt k ile sam B bekin celliıdını Ç'1ğırth. Ceüfıd 0 · O d t 1 d w ı cı· · h d · trııe" ~ 
du;;Lı h·•lcl"' u 11<>kt.ıl"ı dan '-,"ı 111d0 n or- kmdi kalesine aldı. Sonrn b"r hile ı"Jn ava kard"<:. "nı"n Samraua net.:r;lmesı"nı· em- l" B b 1. • 11 · · ki k ı . nun ora a J\I un uguını, :en ısı er ne arzu e erst= onu ıcra e çiiıı 

n .. ' ~ .. ıı , .. < J ı:. " gc ınce n eı-: n P erını. ~ya rrmı es- cna dair ha!.ıcr aldığı halde Cih:ırun ken- z.inı için ınuk::ıdde., bir forizeclir. , 
mandaıı ıniif.uak<h t-yledi. Nvktadn as- çıkararak i lam a&;ke:rinc tutturdu. B~- retti. me:ini C'l1rPtti. Cell:;d en~-i k ·a evi reli. dbi hal:l.ında ınalrımat nlamadıgını. Ci- cüınlc>miı: onurı ih~ • gerdc i ve kll~~'.~ 
ker giirn edıgındC'n <;rada km1•e olımıdı- b~ki:l mnksadı Erm ni hm t!"n rck Ef in ~·rnında B. 'IJek \"~ h:!:ıd ri ol- Bab:.-'< y .. r ... ~ ıkıldı. Hutımc;~ım c~Jl:'ıda hanın Rtı:n ını~ınalkine gittiğini, Hama- AydJğdu Y..:kut~nın yiizünP dı~ 
f:ımı zuhip Q)mus ıdı. Halbuki orarla nô-ı rum mem11'k tin bl"cn t>lme!.< icli. Er- dıı;.'tl halde bann o ·dusu v • ma"vy, ti Bt:.'l:ı •'d r:>~az'::ı-nasını emn.tti. CPlliid cim mertlik v~ :tlireııaplıuı esri oforak le b~kınca s~,1'kı ·i"ylemekten utı1.' 
hctcılı•r \'ardı. B.ın'ar km·a, i nsll\ elc-1 meni b yin hil 'Sile tutulduğunu <'nln- u!·f n ı.... 223 c:en i hicrhesinde (Brr- Bcbe':i bo:-ı:ı.~cdı. S!>Jtra karnını yardı. onu ctamağn kendisinden baskn kim:-c-ı bir ş \ i h. tırlanıış gibi ~ üzünd<' ~ır 
rin • 1-.ıir km.· atlı t çti. kim <ılduklarını rın"a ona bir r"l~ s ·~tip savdıkt~n SO"l- zend) den Sam raya intiknl C"ylndi FJsi- B?bck!~ ~ası lie~ertt~hir (Hora nn )a ı l·c müsaade etır.eclığini hikf.y<' etti. lıcdchıl. gi.ı L·ı .. <l~· hir 1 'l cdcliıt ı: 
bıln İ\ ı 1. dı\ ' l 1 r B•ı 1 tk"i,, ık b r .,~ ' •mık, bil b ni bu nin (B rzrndl d<>n müfaraknti tar hin- r!onder ldı C cndı S-ımr::ıd:t .-.-}J-.,]undu. 1 Ne arzu ldl\cıtsun'' H.ı111ı 
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