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Havalarda hakim olan 
harpleri kazanır 

Ham h:ikiınhcti c·n ku\\ctli mU\affakıyet 
un um olmuştu~ .. Jlu\ ada da iistiin olnınk için 
elden ~clcni yapınnk meclmrİl etimizi unutnn
,·alım. Bu mechuril'et hi:ı:i h:l\ncılıkla daha ya
l"'"ndan aırıkadar olnınğa 'c lla\ n kunıınuna 
ii;ııı vaıılınaj:':'a ıorlaınnlıılır. 

--------' YENİ ASIR matbaasında hasılmıstır 

Dün lzniri ereflendirdi 
:::----------------------~----8 aş ve ki I 
- ez == :sw 1 § 

Doktor B. Refik Saydam şehrimizdt'-ONDRAYA o~.N YAPltAN 

B 
-·- ALMAN HUCUMU 

aşvekil garda· ve Fuardavaınız dünt65 
hararetle alkışlandı Alman tayyare

si düşürüldü 
~*Mıl------------------

D ün gece Belediye tarafından 
bulundular, atlı yan paraşütçü 

şeref /erine verilen ziyafette 
gençlerimizi takdir ettiler 

-·--İngilizler 30 tayyare 
JıaybettHer, f aJıat on 
pilotları sağ--·- --·--ı,:DQJı(or B. RefiJı Saydamın Nazilliye gitmeleri de muhtemeldir l..ondrn, 15 (A.A) - Londrn nuntaka-

,............__ ı.mdn hugiin ilk nlnnn işareti Grccıwich -
- .J 

Onümüzdeki 
Haftalarda 

--·--
Harbin taliini tayin ... 
edecefı bü31ülı 
hadiseler be'iılenebilir 

I:\'KI:T BİLGİN 

Ingiltcrc 'c Alman) a üwrincle ) npıl
ın.ıkt;ı olnn hn\ a ınulıarebeleti harbin 
tali ini ta~ in edecek lıır ehemmiyet tn~ı
ln:-ktndır. Nilrni darbenin lı:n alarda İn· 
dirilcıni cccı!İ, kat', ıwtic·evi nncak or· 
duların alahilccekl ·ri miitaliınsı do~rru 
lınakla hcrnlıcr ha\ nlnrda mutlak h:i-

1'inıiyet il' i ine mm affnk olacak hıra· 
fın orclııl .. rına tam bir hareket serbesti
~ temin etmek sureti:yle zafer yolunu 
ttı;rnı hnlun::ıcn~ı muhakkaktır. Huııd:m 
dr•ln:\ ıdıı· ki iddctini nıiitenıadil en nrt
t•r:ır k rll''\ nın eden ha' n Jıüt·ıımlaruu 
lngiltcrcyi i t;l:i) a matuf t ebbiislcrin 
~n nıiitlıi aOıası tcJakki edebiliriz. Her 
~:\ lm lıarbarcu hiicuınlnra knr ı İııgi
!iz nıilletinin ~ahır ve talıaınınüliine, 
lı~iliı miidafoa bteminin mukaYcme· 
ti.ııc h:ıillıdır. Bıı hnknurlan alem~iimul 
~~r in~ımrntorlugun tnlii hakikaten -~ıir 
l\aç hın gc•nr pilotun omu:r.lnrına yuk
IPnnıi ... tir. 

Alnı::ınl.ırın Jngihcrc harbinde tnkip 
t-ttikll•ri l'll , dkm hede( İngiliz h:wa 
hliidnfaası · i temini yıkmak, biıyük 
lllt•rkt•ıleri ıniıdufnıı edilmez hir hale 
krılarnk ln;:iltt'reniıı lıauılarınn hakim 
c.ılınaktır. Ta ki İııgiliz harp cndü .. trisi 
h:ırap t•dilsin... ehirlcr yalianılınaz bi
tt•r t chenneın halıne konsun ... Enak 
dcPt>t:ırı , akılarak İngiltere nç bırakıl
sın \ c te • lim olnmktnn ha ka t•arc kal-
lnadı~ına inansın.. · 
. lngilizlrr diismıınlarınııı maksatlarmı 
?"it-e n~laım lardıı I~n,·n ha~rhind~, ı:afı
~n tcslıme) t•tc mıwtlıl olacngım bılıyor-

r. Yine bilil orlar ki Biil iik Hritanya 

ladnl:ırının en :ı"tr lıir iınt ilıaıı gcdrmesi, 
llJ(l' .. 1 d" 

1 
ı ız ınilletiııi ıı kclinıclt•rlt· ifaı e c ı-

"llli~ ccek fncinlrırlıı ka~ıhısnıa:.ı mu
~ıddcrdir. Harııtc zaferi l l'llilınez bir 
~:ın 1 m 'etiyle ka'lanahileecklerini dii
f tınerck kendilerinden istenen hic: bir 
dnknrlığı da çok r,örmiyorlar. 
Harbin hu~inc kadar cereyan eden 

5 Oıalarııuı-ı J\lınnnlarııı İngllten~ ha
':ıl.ırına ruikim olnbilt•ceklcrini göstc
:t~·~ haretlcr me\ cut. değildir. Zira İn· 
~ılı7. hm rı miiclnfrıası hcniiz hi\,' bir nok-
ada zafıfo uğramamıstır. Hattfı İngiliz 
~1k:lnıharhiv si hfıdiselcrden aldığı tec· 
':'!bclerlc h;ı miidafaa'L·ı bir kat daha 
ıol.l·h ·' 
1 a a mm aHak olınuştur.Diğer tarnftan 
ıı T ita ı:ı. ız hm a ordnlnrınm Alman~ a:ra 

t ~ı tmırruzları nıiih•madiyen artmak
İndır. Bundan anin ıln·or ki Alımınlar 
?::iliz ha\ acılı~ını tahrlp etmek 'iÖylc 

c 1Jr~1111 0111111 giindeıı güne ku\'n~tlen
"1 11lc m:ini olamı\'at·aklardır. 
l>ili~lu 'aziycı aylaı ~~a hö) le dernm ede-

r nıi? 

Başvekilimiz dtin şehrimi-:c mıwasalıitmda kendisini karşılıuanlar arasında 
Sayın başvekilımiz Dr. Refik Say- çok sıcak ve samimi surette mukabele

dam dün. a~şam saa~ 18.15 le Ankarn- de bulunmuştur. 
dan şehrmııze gelmış, Alsancak istas- Ba'lvekiliıniz bir müddet Man:sada 
yon~nda hararetle i<>tikhal olunmustur. da tevakkuf ('dcrC'k Manisa valisiyle r.ô-

BnsvC"kilimizi lzınire getiren tren An- rü<:müştür. 
mrndan gC'lirkcn baslıca i ta~ onlarda Bnwckılın trenı 1 tencmenC' gctınce 
tevakkuf <'tmış, Dasveını uencıen ınereıt 'an o. r uau ı u~s_aı ve tll!tcaıye ı-cısı 
kendilerini karsılıynn vali, befodiyc rei- ~r. ~~h~et. Uz vılayet _hııdu.dunda ken
si v kayınakalarfa görüsmüs, izahat al- dılerını ıstıkbal cylemıslcrdır. 
mıslır. Tren J\lsancak garınn girdiği zaman 

Başvekil Kasnbadn trrndcn inerek bir g;.rın içi ve istasyonun ön kısmı büyük 
miiddct tevakkuf cylemis, askeri komu- bir halk ki.itlesiyle dolmuştu. Başvekil 
tanlığı, knymaknmlığı, belediyeyi zi.ra- trenden inince Orgeneral Abdurrahman 
ret cylrıni~. halkın cnndan tcznhiirntına - SONU 4 ONCO SAllfJ.o'El>E -

ROMANYA DA TOTALİTER RUMEN ORDUSU DERHAL 
BİR DEVLET OLDU TENSİK EDİLECEK 

--*--

Den~ir Muhafız
lar hükümete 

~eçtiler 

--·--
Yarının silah
larına alış
tırılacak 

---- .-- -- --·--
GENERAL ANTENESKO YiNE ORDUNUN HEM SERViSLERi, 
BAŞVEKiL. DEMiR ~1UHA· HEM SiLAHLARI BAŞTAN 
FIZLARIN ŞEFi DE MUAViNi.. BAŞA YENILEŞTIRILECEK -·- -·--Bükrcş. 15 (A.A) - Kral dün Ru
mPn devletinin bundan bo~ le tatalitcr 
devlet olacağını "r hnrici siyasetini 
mihver üzerine ist:nal edeceğini bildi
ren emirnaınevi imzalamıştır. Dün ak-
am yeni bir darbc-i hükümet yapılmış

tır. Demir ınuhafn kıtaatı teşkilatı bir 
devlet organizasyonu halini alını tır. 

Di.in akşam ba.-\•ckil general Ante
ııesko tnrnfındnn :yeni bir kal: ine teşkil 

- SONU 4 üNCü SAHil:' EDE -

Biikrc • 15 (A.A) - General Ante· 
ncsko, on Jıfıdi elt ri _gü:ı: öniindc tuln· 
rak ordunun ·'eni 'c mümkün olduğu 
k:ıdnr umumi csa lar dahilinde derhal 
tensikine tcn .. -ssiil edilmesini cmretmi~-
tir. Servisler modt•rn lı:ıle konulacaktır. 
General Anteneslm keza ordunun z:ı
ınanın icabın:ı gör<: yani dünkü silah· 
!arla değil, y.ırının silfıhlariylc di.ivüşe· 
cck va1Jyette talim C"dilınesi için de di
rektifll"r vermiştir. 

Türk - ln~iliz ticareti 
x*x 

saaih•lc gece ynrı~ıııı J!) dakika ge<;c 
\'crilmi tir. 

l.ondnı, 15 ( A.A) - Re men bildiril
diğine göre lngiltcrc üzerinde bugiin a
nt on dokuza kadar ccınnn 165 Alman 
tay~ am i cliisiiriilmii<;tiir. İngilizlerin 
kaybı 30 tnyynredir. l"nkat on pilot sağ 
\'C salimdir. 

LO. ~nRA (izımiNDJ~ HAVA 
1UJ1AREBESİ 

Londra. 15 (A.A) - Almnıı tayyare
lerinin bugün Loııdra üzerinde yaptJk
lan taarruzda hava muharebeleri olmuş
tur. Bu muharcbelEı c en • z elli tayya
re iştirak etmiştir. 

Diğeı· taraftan l'emıbu garbi sahilini 
acçmeğe tcsebbü. cd n 48 tny~arelik bir 
~rup ta İngiliı avcıl.ırı tar.ıfmdan tar
lcdilmiştir. 

INGll.IZ llAVA 
NE7ARET1NıN TEBL!Cı 
Londrn, 15 (A.A) - lnniliz hava 

ve dnhili emniyet nrzaretlerinin Cumar
tesi günkii hücumlar hakkındaki tebli~i: 

Cumartesi günü öğleden evvel dü'i· 
~n tayyareleri !!eri hücumlarını idame 
.• :.-· •--.ı:. R .. hiirıımlnrdan birinde 

Londra mınt kasına bmnbabr atılmıs· 
tır. O~leden evvel lngiltercnın ark ve 
<.,enubi şarki kı ımlarına da bıı ka hii
cumlar yapılmıştır. 

Londrnda ve diğer } Grlerde ölii ve 
yaralı mikdan yiibek değildir. Hemen 
öğleden sonra Londrn mmıaknsma diğer 
bir hücum yapılmıştır. Londranın cenu
bi garhi mıntnknsına bombalar atılmış
tır. Fakat hasar pek nzdır. Bu müddet 
zarfında cenupta bir çok sahil şehir]eri 
r:di i güzrl bombardımana tnbi tutul-
muştur. 

Brightan ve Eastboumc sahilleri ha
riç olmak üzere diğer yerlerde ölü ve 
yaralı mikdarı çok azdır "e hasar da cok 
hafiftir. 

öLE 1LE.RIN ÇOK 
• OLDUCU YE.RLE.R 
Brıghtondn bir çok kişi ôlmüş ve ya

rahınmıştır. Fastboume de evlere bü
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Alınan bombcırdımaıı tnyyardcrinın Londra ıı 

i. CiLİZLERİ HAVA 
BOMBARDIMAHLARI 

--·--

LONDRAYA HAVA HÜ
CUMLARI DEVAM EDİYOR 

--*-
Doklarda yeni- Ölen ve yarala
den yan~ınlar nanlar az, fakat 

çıkarıldı hasar çok 
~-~~- -~~~-

Bir Alman petrol gemisi Bir fabrilıa ile hastane· 
batırddı, mavunalar da ~e de müteaddit 

tahrip edildi bombalar düştü 
Londra 15 (A.A) - Hava neza

retinin tebliği: Evvelki gece kuvvet
li bombardıman tayyare filolarımız 
limanlarda bulunan düşman gemile-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Londru. 15 (A.A) - ilam nezareti
nin tebliği : Dii ınan tayyareleri dün 
iiğlcden C\'\ d '<' sonra seri hiicumlan
mı dernın ctmio;lcrdir. Öğleden evvel 
Londra mmtnka ma \'C İııgilterenin şark 

- so~u 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

. . - . ·İ •. ··, :-.~ 

SON DAKİKA . . ---. . . .. . . . 
Macarlar Rı.. -
menleri itham 

edivorlar 
-·--

Macnr..1 ekalliyetine 
karşı $iddet hareketleri 
tatbik ediliyormu~ -·-

Bazı a kerı nıütchassı lara giire Al
tıı:ınlar İngiltere hm n1nrına hakim ol
~nın iııık:in ızlığuıı anladıkları ~in logilizlerin satın almı- Jskendcriyenin tayyareden alnımı§ bir resmi 

Huclnııc tl•. 1 ::> ( ı\.A) - Yarı resmi 
bir surette yaınl:ın beyanat Rumen 
Trmısih"an)asında Macar ahaliye ka~ı 
"iddet hareketleri tatbik (•dildiğini bil
dirmektedir. Şimdiyt• kadar Budapeşte
de, hadiselerin gnl ri ınc ul unsurlar ta
rafından vukun getirildiği zannediliyor· 
du. Fakat en on haberler, yiiksclc Ru
men makamlarınnı Jizli emirleri üzeri
ne tedbirler alın<l~ını göstennektedir. 
İki memleket ıniina cbctlerinde salihm 
miiııhasıran l\Tacnristanıı bağlı olmadığı 
ka)·dedilmektt'dir. 

"1cunılnr ta\ .ıyac.ıktır. 

y aca kları n~al yoktur ll 1~0:ı le hir nciice. Almıııı:, a için ümit
,1~!k ifade i. dah:ı doğnısu nihai zafer 
(n~ ltlt•riııin ka~ bcdilnıesim• muadil ola-
r; ~ıuıtaıı hiz :\lnı:ıııl:ırm hiitiin kozla- x*x---------

JAPONLARIN HİNDİÇİNİ
DEN TALEPLERi 

.,. ht kullaıııııadnn İngiltcrevi istiliı fik- H l d ğ r . ..d k l 1.:. •th l ,. t 
~nde11 \az gcçt·ecklcrini za~ııctıniyoruz. er fflQ e e l O enere a ınaCaR, l Q Q s• b••ı d k 

İTALYANLAR MISIR 
TOPRAGllA GiRDiLER 

Ayni ı .. amandn demir muhafızların 
rolü de henüz nydınlanmaıruştır. ı:anı:ıo Saksım ırkının asırlarra siiren r l f . ti ·ı k . ır o ae e DO -

hl :\~eller pahasım. ,iirnd:ı ;:ı:etircli~i eş YOSl · nO ma lQ e VeTl ece tır ... 
l kta;ı:z.aııı ıııeıll·nhct eserlerini yakarak x•x:-------- sansız kontrol 

istiyorlar 

işgal ettikleri 
teuecikler 

ehemmiyetsiz 

. . ' ... ~ ~ " . 

~'l~rak. ) iiz l~inlC'rt'C insanın ~iliimii_ıw . İngiliı _ti~ar'.·t ~.or~~rasyonunuı~ s_aliı- Ya~i birliğin göreceği iş yal~ı~ .~e me· 

111 ~ln(·ak facınlaı ~aratarak hır ııetıce ııyet ııahıbı hır ruknu, memleketımızde sela beş ton mnl alarak bedelını odemek 
~taı:a. c:alı ncnklarılır. . . . f~alivt-lc geçen }İcar~~ birliğinin f~a!iye değildir. . . . • ... 

k:r · llıtlcr s•ın nutkıııula ln.,ılız ha-.\e· tı hakkında nşagıdakı ızahatr vermıştır: Aynı zamanda lngılız malı menafımı 
('l 'ı"c l'C\"aıı \ t•rert:li u;\lerak .. t•llJW\ i.niı. c - Müttehit Krallığın ticaret kôrpo- gözönünde tutarak Balkanlarda ve Av· 
•lj cı.-~i:i:ı:n demisti. • ·asyonu harp zamanında ve sulh zama- rupad• her türlü mali ve ticari faaliyet 
~d ~;:ılter\•) i istilfı hh:t\ \'lirli rı•alİJC ıında Balkan) rın. cenubu ~arki Avrupa göstermek, kısaca Britanya hükümetinin 
~ nıcz..w. Alnı:.n ıafcrinin hayal obt·n· da 'e orta Avrupnda lngilterenin göste- Avrupada iyi ~lemeyen ticari ve iktısa· 
lııb ~· llıtl<'r bilnwı dt'j!ildir. ~u halde rcceği ı:cui foliyeti idare eylemek üze- di saatini pımaz bir surette işletmeğe 
ile u etmek lfııımdıı ki Almanlar lıl·r re l:urulmuş büyük bir te ekküldür. çalı,maktır. 
'İlii Pahaı;ıııa olur n ol ... un İn;:iltcrt•) i is- 1 ~ermave ini Britıınyn hükümeti "ermiş- ingilterc, siyasetcn bağlı bulunduğu, 
•l\i~ ~ teseblıii,, ('(lt•ceklerdlr. Rııııuıı ı t.r. kdıli Britanya milli bankasıdır. himayt" gördüğü ve himaye ettiği ülke· 

e ha, a hiicııınhırmm her ~iiıı da· B;r)iğin crma) esi, Britanya bankası- !erle ticari ve iktısadi münasebetlerini 
~0'.\\U 2 itkı SAYf.AUA - Jmn acnna~esinin tı.mamına muadildir. - SO!tlJ z iaci SAllİPBDB -

-~Jil.~ ~-·~-
Diğer bir bölgenin tam• Mühim inlıiJaflar 11elıle· 
pon arazi haline ifrağı· nlyor ·Mısırda milli bir 

nı ve üsler de talep Jıomite lıurulacalı 
edlyorlar

Şanghay. ı;; (A.~) - Tas ajansına 
göre Japon heyeti Fransız Hindiçinisi 
ınakaınlanna Javonyanın kat'i ve scıa 

- SONU 2 iDoi SAYFADA -

Kahire 15 ( A.A) - Royter: ln-
giliz seyyar cüzütamları tarafından 
mütemadiyen taciz edilmekte olan 

- IONtJ 4 CNCV SAlltFEDE -

B. Biirhan BPlgeninl 
konferansı 

Kı:,metli hatibin •Cihan hadisele
ri iiniinde hugünkii Tiirkiye11 mev
zulu ,.e hakikaten her kesin istifade 
edel'eği değerli konferansının ma
badııu bu(iin ve müteakip giinlerde 
4 iincü sahifenıizde bulacaksınız. 
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Bir rüyanın • 
n.ucızesı 

-3-

SE - E 
Karantina oca Dünkü spor hareketle~i 

• -- x'lt':<------
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Önümüzdeki 
Haftalarda 

-*-: 
Harbin taliini tayin 
edecelı IJüyülı 
hôdiseıer belılenebilir 

-.·--
Duı dll. Şakıı 1• dnmndarınm gerJınıs 

\' s:s,ni.s oldugunu gürdüm. 
lste anlata\·ım... Enise l.ilıniı"' ... 

Eıı mcktup!n bu
0

nu haber al:yo1u1ı 

ı c c;;, aynı kalıptuıı çık•nıs gıbi id •. O ,., -
kıt her s<•yi anladım! Rnınizin cocu•u 
idi. Rnmiı.in bir çocuğu vardı! 

b~~:l~ I~~~ı Suriyeli müsafirlerimiz 
Merasi m de P~r~i miife dün de mağlup oldular 

Dı\ŞT.\R1W! 1 inci SAYFADA -

ha v:ılısirnnc hir mahiyet ah.nasuu be~ 
!emek lfll.lındır. Alınanfar, lngiltcrcnıu 
dcııizlcnlcki hfıkiıni_yetiııc rıığnıco İngi· 
liz adalnrııuı bir ilırn<; hareketinin mu· 
\'nffnk1"etini h'min i<;in her scydcn C\'· 
, .el iı;J:ilİZ ınillcıinl lıorp nlcyhiıulc 
n;ynklnm:ınnıık istborlar. Şimdi,)c ka· 
ıt:w hu ;:nrrctleri ho~a ~ıkmı-:hr. 

Mektubu bana uzatarak: 
- Jnnıımozsan ol, bak .. 

oguk hir tn\•ırla: 
- Hnyır ... <l ~d'm. 
Kırık biı se le tekrar etti· 

Faknt, i le olınüs. Şu hald~·. aı tı • 

Bunu Uıkip cdt•n korkunç ve ı tı:-: plı 
d<ini.ı scynlıatinıı unutmak i-.t.:?riın. I.ıi
ınin teyzcıne gillinı. O. vazh•c1i zaten 
b'llyorınu . Bcnl tcs1<iııc, bun~ k ~ ıl ct
lirmcge çalı.,tı. Çocuk. sımcliye kndnr 

tisi v e beledi" e r eisi Ci ... 
• ., "l(iW x---------
hazır bu l undular •• Yüzme müsabalıalarında İzmir birinci, AnJıara 

niıı ı tırap çekmen, iu:ü!nıen ;çiıı de 
hiç bir sebep kalını} or, d('ğil mi nıclci-.? 

- Hayır, Ramiz. artık iizülınh· C<'-

kl'ndısine bak·nı · olan ıhtiyar !t'>r.ıb.ı
.sını da kul betmi ti İc;tanbu!cl.ı Liı· rnek
tl.'h • Jeyli olar.ık yazdu ılrnıstı. Yalnız ,. • 
b:.-dbahttı. Bu sebeple Rami1. gicl"p onun 
yanınd.ı bir km· gün gcc;ırm g.! k: r, r 
Hnı\

0 ti 

Düıı abalı :;-:da. C. 1 t Partisir if.ıinci, İ~el ÜÇ üncü Oldu •• 
ikinci KnH•.nıına ocoi'ının "iltın nld ~.,. _........,,_ 
yeni hın:.uıındn uçılma töreni, kesif l · •,. 
hnlk kiılesı ile giİLidr• pnrtılilerin huı • 
runclcı yııpılııll'ştır. l.:" 

Zanıaıı hfıli'ı İn;,ilh'rcniıı nıiiltcfiki
dir. 

~un '. dıye mırıldandım. · 
Kalktı. beni kolları arasında ıktı ve 

kıılhmc dayadı. 
O fından ilıbareıı ıckraı· birbi ımııdn 

olmuşluk. ikimiz de, müsterih ve sakin 
lıır l:!kilcl , mesultuk. Fakat :\ine co~' 
defa olı...r, Raıııizın b:ıkısları ·uzaklara 
dnl rdı. Pek ıyi bilırdim ki o fınlanla 
dusiındugiı hen dt •ıldım. Bilakio; ben.m 
hulunnıadıgım. heııiiz bulunanıadıj!ıın 
1 n ka hır :ıleıne do.;ru fikri yuksliı di. 

Teyzem, ben p.-k küçiikkcn \':tp r..;ı 
gabi kullarını bol nunıa clulıy rok: 

Törende, parti nıüft.ıtisi B. Ccıl fi 
Huhtiyar, hdecliyc reisimiz Dr Behç 
l'z. pnrti vil:lyeı idar · heyeıi \"e lıelec 

Üııiiıııiizdcki lınftal:ırda Alınan ku· 
nı:mdanlı~ı B. Bitlerin ı>rojele~iııi tıı· 
lmkkuk dlircınczw 'aziyctin lngiltcrc 
lehimle ~>lnrak c ~lı taha\'\0 iillcr nrzc· 
dcl'cğindcıı artık "'iiphe cclilcmc.z. 

Çocugumuz olmaması da benin1 icin 
bır ıstırap ıııc\·z.uu idi. Bôr çocugun.uz 
,fsa, b r daha ayrılmıyacak sekıldc hiı.i 

birb rimiw p. rçinlcnıiş olurdu. Hu 
uzlinti.ımi.ı ve bu nrzuınu bir d fa. t k 
bu· defa ona d.1 ihs..ı ctınistim ~u C'C\'a· 

lu \•erdi: 
- Senden başka, hiç lıir \ı('j ten l nni 

•tıııh·orum melek. 
Halbuki şimdi, gcçmis hunc;.ı seneler

den sonra, bu eski korkuyu, bu geç:uiş 
iiıtizaı ı. bel·nimi zalimane kurcalıyan 
bu şüpheyi iş~ yine lüssı..>cliyordunı. 

Ramiz yine tekrar henden uzaklaşmıs 
nu idi? Seı-vctinin derecesini bildiğiı~ 
için sıkıntısının bir para sıkınlJSJ olma
dığına cmlndim. Şu halde neden nl-:rıl
ıuası lüzım geliyordu? Yeni bir kadın 
ınt yine b:ıyntına k:ır~mışh? l.\1uka\·e
rnct cdcıncdiğı yeni bir ımıccrayn mı 
ürüklenmişti? 

Ne olurııa olsun, geli~i güzel hareket 
etmcmeğc hrar \'erıniştinı. lhtiyatlı. 
1 ntta kurnaz davranınnk azmlııdc idim. 
En kurnazlam pannak ısırtacak bir plim 
lumrlndıın. E\·et. Lir casus gibi 'kocamm 
c1rknsına diişecek, 011u takip edecek, hil
mcm nerede buluştuğu knclmla bir <ıra
da ~·akalıyacak, ona, müstc.htl biı lt>
bcssümlc, ş(iylc diyecektim: 

- Sıkılmayınız canım. Siz bu \·azi
l ete düşen ilk kadın deJ!ilsiniz. Daı::ka 
defalar da başından geçmiştir! ~ 

Ramiz Çarşamb~ ciinü harekA:ıt et ıL 
Perşembe günü bana lstanhuldan t('lt"
fon ederek indiği o~lin adresin: vcıdL 
Bir hafta için kyz"ınuı yanma git.n1:rn 
hususundn ısrar ediyordu. 

Ona kaçamaklı bir C('\'ap verdiııı \'e 
(;ğleyin !stanbıil:ı hareket eden \'apura 
atladım. 

Otele, kalbim çarpa carpa gelmi~tlın. 
Derhal Ramizi sordum. Evet, iki ~ün ev
vel gelmişti. B:ıynnının da ynnındn •·lup 
olmndığını soracak kadar ileri wmiıın. 
Fakat kapıcı Bay Rtınıizin yalnız oldu-
0lı ve 5G numaralı odada oturduğu ce
vabını verdi. 

$imdi ne yapacaktım? Hiç bir plfı:11m 
.:oktu. O~lin büyük salonuna girdim 
,.e bir köşede, üzerine gazeteler ve mec
mualar serilmiş bir masa görerek. ke
narda cıturdum. Burası karanlıkça bir 
yerdi \'C milstcrilerin geliş gıdislerini 
nemret altında tutmağa pek mUS< itti. 
Nezaret altında tutmak! E\·et. i~i bura
:va kadar azıtmış\ım. Zevcimi nezaret 
altında tutuyor, daha do~usu bir casus 
~ıbi g\;zctliyordum. Birden bir k~nd!
mi pek ~·abancı hissettim. 

Zavallı ndek~ d di lfoydı. Y. t. <•a 
uzan ela istirahat t•l 

Bilmem kaç saat uyu•nusum. U) ı>rı-
d,nıın ı-.mııan. 1 'y7.c:m yanı ba ·ııııda ı ii 

Sana bir Cincmı Ç'.ly \'l' hiı· kac biskıivı 
gı.:tirdını. Hem Ram·z İ taııbuld n t 1 . 
foıı etti, bu .•k-.am 1zm ıd' ola<' '·n ı-: 

-· Ona hab r v rd•n nı. 
bırliktP gordligümü? 

- Ev t. l\ll'lek, hak kat. bil 'ırı•ı 
mür ccah olcluı;unu dibü ... •lüm. 

-- Peki öyle !!; • o g.!lmezdcn C\ ,. 

il" yapın ııı ıcap ctlı~irı • karar \'Crm ' 
)İm. 

Teyzem mııhabb~ tlc cevap \"erdi: 
- Benim fikrimce, nC\'C kanır \"er -

cekscn ver, bundan evveİ mutlak onun
la bir koııusınalısın. 

Ramizin ;,,•dctind"n {'\'\'el cvıııııı0 
döııcliıın. Çehre.si z.ıiilcmis ve ıstırnpt'lrı 
ciı,ı!ilcnmi.şti. Gözleri kıpkımuzı idi. 
Kolhınnı nçara 1c bana atıldı. Fakat oııu 
uzak tuttum. Bunun üzcrü1~ salond .. ki 
dh•an fü:er1ne fıcleta oiikti.i \'C yi.izünü 
elleriyle kapadı. Kesik bir sesle; 

- $imdi. dedi. artJk bilınediii,in hir 
şey kalmadı. BununL-t beraber. Melek 
büli.ın bunlardan s~ni esirgemek i ter~ 
elim. 

- Hayır. Hanıiz, böyle olduğu daha 
iyi, Tercih ederim. 

- Öyle ise. ne yanacaksın. sc,•gjli'.' 
- Ne mi yapa~ğını? Sadece bosıın-

mak. On beş Sl'ne evvel d.Uıa. Qöylc ha
ı eket etmeli idim. 

- Bununla herabn·. nı:ıdenı ki siı:1rt; 
her şey? biliyorswı. beni Lrkctmeı.1 • ·i 
senden i temek ha~kı:ndır. 

S •rt bir sesle muknbdc eltim: 
- Acaba, bir d< ha s nı .,f{ ••·-.ki:~:. 

:ni is•0 mck ctlrctındc mi hulun.ıe<ıks:n? 
::- Her istcdivini yaum ,;ı \•fıclcdt>rinı. 

Oglumdan nyr1lacai{ıın. Onu uuık!ara, 
biı· ecnebi menılPkCIİn" ~ond=-rPcei!im 
F. ~t. F...-.-:ıbrJ •0a J... ~U;,lı•e>.r, ;:t;'l4ftnnf';;~ ~ 

~öndcririm. Her şeyi ;\'apacaihm. M ·lC'k, 
her istcdi[:ini yap:nac;a hazırmı. Yeler 
ki beni krketmc! lfer ~e'.'.·clon feragat 
edebilirim. 1\tclck. fakat s0ııden foraeat 
edemem. Her şeyi unu~biliriın. tek seni 
unut.amam. 

Fakat, Rnnıizin biitiin yah·:ırıc:l..ır:n.ı 
Li'ınıia teyzemin 11asihall~···ine ra;.ınen. 
boşanımık hakkında kat'i bir knra.rln 
kocamı tcrkcttiın. 

* B;ısmahanc> ı t.asyonunda Ank<mı trl.'-
nine bindi~im zaman, ilk V <1nun inti
dakırında idL Aııkarada oldukca sakin 
bir otelde ycrlcstim. Kimseyi gôrıııl.'m -
i;" katiycn karar vemı~tiın. 
Müthiş . urette kendimi yalnız hisse

diyordum. Bnzan yürÜJ erek. bauın oto
mobille, yapyalnız uzun ge7j11tiler yapı
yor, kinıs" ile tanışmamağa dikkat ( di
yordum. ---·--Japonların Hindici"-• 

niden taleııleri 
- IlAŞTARAl"l l İNCİ SAHIFf.:DE -

Kendimden, beni hu suretle, hır hafi
j"(' gibi gizlenerek mürai bir şekilde ha
rekete se\'keden hissiyattan utanıyor
dum. Knlkınak, gitmek, hir şey bilme
mek, bir şey öğrenmemek istiyordum! 

Fakat, birden bire, salonun diğer istcklc.rini tclılii: etmiştir. 
ucunda Ramiı.i gördünı. Yeni bir mnvi Japonlar Fransız Hindiçinisinin iiç 
('lblsc giymişti. Kendisine be.."'liın sc.-çti- bölgeye taksimini istemektedirler. 
ğim bir luravat takmıştı. Gözlcıi nıütc- . Tonking \'iliıycti Jnpon kcmtorlüııe gj
mndiycn kapıya dikilmiş dul'Uyoıdu. recek, Annaın bölgesi bir tampon aı717J 
Hiç şüphesiz bir kadını bı:!kliyordu. Ran- haline ifrağ oluııacak. Saygon bölgesi 
d ısc Fransız kontrolünde kalncaktır. evü verdigi kadını. Boğazıma bir top 

1 lfonoy, bir Japon hm·a üssü ve sahil 
snp anmıştı ·.. iasmı da deniz iislcri tc is edilmek üzc-
Taın o esnada Ramizin dudaklarında 

bir tebessüm belirdi. Mesut bir tehes- ı·c JnponL-ıra terkcdilccektir. 
stinı. Kapı açıldı ve kim girsin beğcnir
!>iniz ... On ilti on üç yaşlarında bir kü
çı.ik çocuk. Yaldızlı dü'!ıneli siyah blr 
mektep elbisesi taşıyordu. 

BAŞMUHARRİRIMIZ 
ISTANBULDA 

Muhabbetle birbirine ı-arıldılar. 1'cı Başınuharririmiz t lakkı Ocakoğlu dün 
Ç"ı.re, Ramizin çehresi \'e çocui!un çch- istanbula citmiıstir. 

) e nzc1 ının bir heyeti <l~ hazır hulu 
mustur. Kısa bir hitubeclcıı sonra pn 
miifr ıti~i H. Galip B:ıhtiy:ır korclel;' l 
l: · m~tir. Müteakiben ocak hinr. ıın P~:!',.."·.-<P7!.lıı\~(~~-'1J,f°'.'"!JF~'ti 
<ılon•ın:ı gıı ilcrel. ı tırahat edilın "'97.!J-.. ıM:.;oJ 

Partil"lerı tenvir edecek hitabelerde b 
lııı ul ırnk sıcak hnsbihatler yapılmısı 
Bel .. diye rcisimi7, oca~ın ufak tefek i 
tiy..ıçları ile alakadar olarnk ba..ı:ı vaü.c 
lcrdc bulundukt"1n sonra törene nihay 
ve :-ilmi tır. 

l'O l.IS'I' E 

Suriyeli f uıbo!cula-;.laALr~kn~ıı ~11ı:u~arı. bir a~a~a 
Arlıada~ının lıolunsı Şehrimi.ede bulunan Suriyenin Elnn- oglu ıkıncı. lımırden Fuad Koçak iicün-
Lırd•. diclriyazi takımı dün Altay takımımızla cu. 
I"'( .. 200 metre kurbalama: Imurdcn Meh-
1) • ~· 1. " t· t .. J'J • karşıla~mıştır. d M h cgırınen{ :ı,,c .ı o tııan - \ n~lll( "1" r· l . . d"' b" .. t ;\l met i nal birinci. Ankara an • e met 

v f A'-ba ~ 1 . d • o ısa ır erıınıı un, ır gun c\'Ve .n -
.ı usu , u s og u 12 y<ı;ıut a Ahrn• d .. dikl . ıkerbiçer ikinci, ıçelden Muzaffer öksü-
F · <l • • tınordu karo.ıMn a "OSter erı oyun· 

C\':r.ı Ay oganın sog kolunu kırdıgı s " ., 
k • t -.J·ıd·~· d b k I -.: dan yüksek bir oyunla oynamı~lıır ve ·ay._. l:uı ı;;ıu ..:n za ıtaca \'a a aı b k h . · · h A ki 
ııııslır. • müsa a anın eyctı umumı>:_esıne a m 
COBAHLARJN olınWfl arsa da sayı çıkarmaga muvaffak 
· olamnmışlardır. 
KANLJ KAVGA.fi Suriyelilerin enerjik ve atak oyunları· 
B.ıyr~klı salhane.si çayınnda Hasa na muvaffnkı)!'Ctle mukabele eden A l

oğlu, Emin Si.i1.ügoçcr \'(! nrkndaşı Eıui tay. birinci devrenin yi rmi birinci daki
oğlu Mehmet I•;ıııin bir <;obaıılık mesı: kasında ilk ve son golünü yapmı!l\ır. 
lesinden kavga ellikleri Af~·ımlu Mcf ikinci devrr.-de Alta}' lehine bir penaltı 
met Nuri o~lu li yaşmd:ı ihsanı taşl olmı~a da istifade edilemediğinden 
basrnd.ııı agır sııı"l'ltc yarıtlamışlnrdır. maç sıfıra - bir /\hayın galebesiyle neti-

Suçlular yal:alnı~ar:ık adliyeye testin celenmiııtir. 
cdılmistir. * 

YOZME MOSJ\.BAKALARI 
Dlin şaat onda Karoıyaka yüzme ha

vuzunda Funr yüzme mlisabaka\arına 
devam edilmisur. Mi.isabakalar heye
canlı olmu~ \'C aşağıdaki ncticel.:r alın-

Dama tqı oynarlıen 
r:onıo\•ada Biı'İııci tarlaha~ı solrngın 

d.ı oluı·r;ıı Azız oğlu Mupıt Dozgu, ayn 
yerde oturan 'usı c·1 oğlu Iliiseyin Ccn· 
kcri bh· dama ta ı oyunu mesele.sinden 
clolnyı <:akı ilo! sol kolundau hafif • u-
rctte "l.•ar:ılamış ve tululntustur. mıştır. 

" 7 • 200 mctrr seıhC3t: içelden T uTgot 

İlıi lıadın arasında Köle hirinci. Anknradan Turan Seyfi 

zer üçüncü. 
1500 metre serbet: İzmirden Mehmet 

Ali birinci, Hataydan Hüseyin ikinci, 
Bursadan A li Ünal üçüncü. 

Kule atlama: Balıkesirden Necdet bi
rinci~ izmirden Mehmet A li ikinci, An· 
karadan l lüseyin üçüncü. 

4200 bayrak yarışı: Nevzat, Ali. 
Mehmet Nurandan nıürcıkkcp Ankara 
takımı birinci, lzmir takunı ikinci, l çel 
takımı üçüncü. 

Su topunda: içe) İ zmire 2 - 1, Balıke-
sir 7 - O galip gelmittir. 

Umumi tasnifte 97 puvanla lzmir Li
ıinci, 92 puvanla Ankara ikinci, 45 pu
vanla İçel üçüncü olmuştur. 

MüAabnkalardan sonra bölge ha~kanı 
B. Re~t Leblebici oslu knzana~l~ra m~ 
dalyalarını ve kupalarını vermıştır. Bı· 
'tİncilik kupasını lzınir, bayta~ takımları 
·upalarını Ankara \'C su topu kupasını da 
~çel bölgesi almı1tır. 

ikiçcşmclıkt.: Zelmı :ıilı- m·intln ,..ııı
nm Hilmi- kızı ·~) 1.1asındn Fahri\'"! Kısa
kın bir ağır münakaşası neticesiııde ay-
ni evde <>tw·nn Hnkk1 kızı ~9 yaşındaki 
Nccıniyeyi h;.ış.ınd.uı yaraladığı polise 
şika) et edilmiştir. 

Dünkü at yarışları 
TENEKECİDEN 
ÇAL NAH EŞYA 
'I'opaltıııda l\lun <'U zaclc cadcle:;indc 

4li s,ıyılı c\•<le ot uraıı Jfayclar oğlu Sü
lc~ ır.an Hcµgiilc:r He arkadaşı Mustafa 
Gi.il<'rı". tenekeci Mişon oğlu Salomonun 
c1Li!>ki ıııııdan hnzı c;cy!er çaldıkları iddi
u.siy it· y:ıkalnnınışfordır. 

aıçalı taşı)'ormuş 
Donıovada Yavuz sokağında otUl'an 

Bedrı Demirin iız ... rinde biı· bıçak gö
rülerek zabıtaca ruınııw:tır. --·--
Aııkara radyosu 

---~---
B V G UN 

7.30 Proğram ve memleket saaı aya
rı 7.35 müzik (Pl.) 6.00J\janshabc:r
leri 8. 1 O c\' kadını yemek listesi 
8.20 -8.30 müzik (Pi.) 12.30 proğram 
ve memleket saat ayarı 12.35 müzik 
alaturk.a 12.SO Ajans haberleri 1 3.0) 
miizik alnturka 13.20 - 14.00 müzik 
(Pl.) 18.00 proi'.:nıın \"e memleket sant 
ayan 18.05 müzik (Pi.) 18.40 müzik 
radyo caz orkcsttası 19. 1 O müzik müş-
terek \'e tek şarkılar 19.45 memleket 
saat ayan ve Ajnns haberleri 20.00 mii
zik fıuıl heyeti 20.30 konuşma 20.45 
müz.ik dinleyici istekleri 2 L l O müzik 
Mozart keman \"e viola düolan 2 1. 30 
radyo cazetesi 2 1.4 5 müzik radyo or
kestrası 22. 30 memleket saat nyarı, 
Ajnns haberleri: bor~alar (fiatleri) 
22.45 müdk (Pi.) 23.25 ~ 23.30 yarın
ki proğram ve kapanı~. 

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

Ko,Ju :ver i pelı Jıalabalılı değildi, falı at )'arışıar 
Çolt he)'ecanJı oJmu~tur •• 

------x~x ---
Sonbahar at kosııltırınııı ilki dün Kı- det 1 .40 dır. Gnnyaııı 28), Plnse:<i 120 

zılçullu alarırncl ı 'ac•lınıştır. Ko~u yeri (;etirdi. Koştuk Üzeıine oynıyanlar da 
pek kalabalık de~ildi. Bununla beraber plasesinden 2.45 aldılar. 
koşu meraklılnrı kosulnrı heyecanla ta
kip etmi-,lerdır. 

Koşular Lac;tan b..ı~ muntazam \'c 
alakalı olmuştur. Çifte bahiste Karakuş 
üzerine oynnynnlar Karakuştan bekl.!
<likleı ini bulamamı hır. buııa mukabil 
Ceylan - Yiiksel kombinezonu sahip
lerine 7.40 ka.candırınıstır. Favori ola
rak göstcrdığimiz bütün ntlar birinci gel
miJerdir. 

Ko~u neticeleri şudur: 

BtHtNCI KOŞU 
3 \'e daha yukarı yaşt.1ki atlara mah

sustu. :Vlesafosi 2000 metre olup satış 
ko usu icli. Toııuu kad.ıı Startla beraber 
öno dü;şen Komi eri T aşpınar 1600 met
reye kadar hemen arkasından takip et
ti. 1600 metreden sonra Komiser arayı 
a<;tı \"e kolnylıkla birinciliği aldı. Müd
det 2. 1 7 dir. Ganyanı 1 15 kurus getir
di. 

ıKı~CI KOŞU 

3 yaşında hiç koşu kazanmamış yerli 
) arımkan lngiliz erkek \•e dişi taylarına 
mahsustu. Mesafesi 1 400 metre idi. 
Kendisinden iyi neticeler beklenn Güllü 
Startta 35 metre lcııdar geri kaldı. Ünü 
tutan Ceylan Güllüye bu çıkış farkını 
kapatmak için imkan verm~di. Bundan 
jstifnde etmek i'!teyen Koştuk Ceylanla 
oOO metreye kadar çekişti ise de Ce.vlan 
Koştıı~u da geride bırakıp bir buçuk boy 
farkla güzel bir birincilik kazandı. Müd-

OÇONCO KOŞU 
4 ve daha yukarı yaştalci arap at ve 

kısraklarına mahsustu. Mesafesi 2 400. 
metre idi. Karakuş, Yiiksek ve Yamanın 
iştirak ettiği bu koşu da heyecanlı ol
muştur. Startla öne diişcn Yüksel 1000 
metre kadar Karnku la yan yana dene
cek şekilde koştular. Jkinci virajda Ka
ınkuş Yükseli bir boyun kadar ~eçti i•e 
de, jokey Zeki Yiikscli iyi idaıe ettiği 
İ<'in hemen Lu aralığı kapayıp, Knrakıı
ı;;ı geriye attı. Ve hu atış ko unun sonu
na karlar devımı ederek neticede Yük
sel iki 6oy farkla birinci geldi. Müd
det 2.58 dir. Cayanı l.45 plast>sİ 100 
~~ctirdi. 

DöRDüNCO KOŞU 
3 ve claha yukarı yaştaki haliskan ln

giliı. at \'C kısraklarına mahswnu. Mesa
f csi 1600 metre idi. Bu koşuya Şipka, 
T aşpınar, T omru ve Komiser kayıtlı idi. 
Fakat son dakika Şipkının İştirak etmi
ycceğj ilan edildi. Asım Çırpanın liç atı 
arasında yapılan b u koşu baştan sona 
.kadar Komiserin hakimiyeti ile devam 
etti. Komiııer çok rahat olarak birinciliği 
aldı. Müddet 1.46 Jır. Ganyanı 1.35, 
plasesi 105 kuruş getirmiştir. ikinci ge
len Tomrunun plaseei 1.05 dir. Taspı
nar iiçüncü olmuııtur. 

Rf.ŞiNCI KOŞU 

KIE'l' BİLGİN 

ür - ln~iliz 
t •caret• 

- BAŞ1 .'\RAFI : inci SAYFADA -

nhcnkleştırecckıir. f.sasen Türkiyede 
faaliyetimizi bu kadar gen~ tutmamızın 
başlıca sebebi de budur. 

ingiliz ticaret birliği ıimdi ne yapa
caktır? 

S:ıtın alacağı ticari etnteayı nıuıl nak-
ledecektir? • 

Bu ııuallerc cevap vermek, birlii,-imiz 
için pek zor bir İO? olma!la gerektir. 

Lrıgiliı t icar el Lirliğioin Anknrad.ı 
bll:ilıyan mÜ7.akerelerde de tebarüz etti
rildiği cibi satın nlaınıyaı::ağı, yani müs· 
t.1(:ni bulunduğu Türk malı yoktur. Bize 
her şey, hem de pek çok lazımdır. 

T ürkiyede yetİfeB her maddeyi bu· 
wsiyetlerine göre, değerlerini ödeyerek 
satın alacağız T ürkiyeye vermek istedi· 
ğimiz ithalat emteasında sun'i fiat em· 
po:ıe eylemek hatınmı:ıdan gcçmem~tir. 

Böyle bir şey, şüphe edilemez ki hem 
dostluk münasebetlerine, hem de clost 
tıcari :ıihııiyetlerc un~un eayılamaz. 

Harp Jı alindc IJritan)'a adasının -ve 
imparatorluğunun hir çok maddelerini 
bir yerden Jiğer bir yere nakletmek 
koiav değildir. Ou itibarla Britanya ada· 
!lıoın ilıtiyac;larını Türkiycden temin ey~ 
leme1' ve l,u meyanda Yunanistan -ve 
kıaınen Yugoslavya.dan ınübayaat YllP' 
mak biz.im için mümkündür. 

Yakın tark ordumuzun h er türü ilı~i· 
yaçlaranı da T ürkiyeden temin etmek 
pek kolaydar. : 

Alacal\öıJz malları Basra yoluyle 
ıevkedebiliriz. Filistindeki kuvvetlerimi· 
2İn bütün ihtiyaçlannı bmadan tedari!~ 
edeceğiz. 

Yol yalnız bu ıleğildir. Haritaya Lak
mnğa lü:ı.um yoktur. Bizim kapanmaz 
yollarımız \•ardır:» 

* Öğrendiğımi.1.e göre lngiliz tıcaret 
birliği ticaret iılemimizle ter:-ııısını muhtı
f aza için lstnnbul \'C !.emirde birer mü
messıl bulundı•:-cıcak ve bürolar açacak· 
tır. -- --
DEN İ ZLİDE 
KÜLTÜR İŞLERİ 
Denizli, 15 (A.A) - tik tedrisat 

müfettişleri knza maarif müdürleri \'C 

vilayet merkez köyleri başöğretmen ve 
öğretmenlerinin iştiraki ile burada vhli
nin huzuru ile maarif müdürünün ba~· 
knnlığında yapılan "\'C dört gün siiren 
toplantıda kültür işleri üzerinde faydalı 
JÖriişmclerde bulunmuşlardır. --·--Yeni neşriyat ....... -.. .... 

BE.DEt'J TERBıYESi VE SPOR-21 
nci sayısı çok fai<leli \'C güzel mündeTe
catla Çlkmı lır. 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMI KVLAKÇI 
l{ulak. Ltınm, Bo~az hnstahkları 

Mütehassısı 

Mtınl cnclıancsi : Birinci Beyler 
No. 4'?. TELJ::f.'ON : %310 

iM : Cih:tcı>e Tr:un,·a)' Cnd. No. 884 
'l'EI..El.'0 ~ : !l668 

Z/.zz77.ZZ/7/X/.Z7:.7.Z.~Zllll-ll!! 

l:zmir 

::ıııııııııııııı~ Cihan Hatun ~l llllllllll ll l:: 

solunması Sahibin emri iktizasınd:ın bu
lunduğumı hapishane müdiirUne bil-

- 64--: 

KAVUŞMAK 

Oört ve daha yukarı ya.~taki yerli yn
rımkan lngiliz a t ve kısraklarına mah· 
sustu. Mesafesi 2.200 metre idi. 

Bu ko u~·a A lceylan ve F uru F rn kay
<lolunmuştu. 

Enternasgonaı fuarının 
----- ---------- ----Curci Zevdan Tefrika: 116 YAZAN: ---- --------------------------.-.----------

-
Melun, nt üzerinde sıkı bağlı olduğu 
halde hemşiresine zelilane bakıyordu. 
(Cihan) bu sefer kardeşi için merhamet 
istemeğe cesaret edemedi. Çünkü (Vcr
dan) ile (Hammad) ın (Saman) a gayri 
kabili af bir mücrime ancak tevcih olu
nabilen nazarlar ile baktıklannı görü
yordu. (Heylfuıe) Verdanın yanından 
ayrılmak istemiyordu. (Cihan) sordu: 

- Azizem! Daha evvel (Verdan) ı ta
nıyor mu idiniz? 

(Heylane) sevinçten bağırnrak ce\•ap 
verdi: 

- O benim zevcimdir. hanımefendi! 
- Bana hiküyesini naklettiğin zev-

cin Bey mi? 
- Evet, odur, Allaha hamdolsun. Bir

birimize kavuştuk. Senin de sevgilin ile 
kavuşmanı tebrik ederim. 

Hammad c'ddiyetini muh. faza t'tmek
h rnber Ynkute~e yakında kavuşaca-

ğını hatırlıyarak bütün kalbi ile s~vi
niyordu. 
Cıhan Verdandan Aydoğdunun nere

de olduğunu sordu. Vcrdan onun Halife 
ile Umuriyede bulunduğunu, ordu ile 
bernbcr yakında Samraya geleceğini 
söyledi. Hep bir nrada kafile şeklinde 
sevinç içinde Samraya doğru h:ıreket 
eyledilel'. Her kes yekcliğerine geçirdiği 
felaketleri nakil ile müteselli oluyordu. 
\'crdnn Halifenin Aydoğduyu ne kadar 
scwdıgıni, ona fevkalade bir teveccüh 
eseri olarnk nasıl Sahip lakabını tevcih 
ettiğini (Cihan) a nakletti. Hammad ile 
Yakutcnin hik<lyesini, Yakutenin kendi
sine ne kadar benzediğini söyledi. Cihan 
bu şeyleri hep garip görüyordu. Fakat 
bütün fkiri Aydoğdu ile meşgul idi. 

Nihayet Samraya muvasalat eyledi-
11.'r. V«'rdan Snmnnı hapishaneye r:ön
c. rdi Onun takyldatı mahrusa ıle hap-

d:rdi. Afitap Cihanı btiyük bir meserret
le kucaklndı. Adeta kendisine yeni bir 
hayat gelmiş idi, Ytıkutenin se,·inci de 
büyük idi. Hele Cihanın kendisine fartı 
ıniisaheheti onu hayrete düşüyordu. Ci-
han da bunu hayretle gördtl. Çünkü Ya
kute onun adeta aynada görülen ikinci 
bir misali idi. Veı·dan memuriyetini ik
ınül edince (Umuriye) ye avdete karar 
\•erdı. (Hammad) da kendisiyle beraber 
m·deı e:. ledi. 
Köşk halkı (Aydoğdu ( nun avdetini 

büytik bir sabırsızlık ile bekliyorlardı. 
Validesinin kendisine iştiyakı son dere
C<'Y \'armış idi. Oğlunu bir an evvel ku-
caklamak, öpmek, koklamak istiyordu. 
Cihnn fartı iştiy:ıkta büsbütün başka 
hissiyatla idi. Zavallı kız geçirdiği bun
ca tehlikeler, felaketler, yesilcrden son
ra bir fin saadete pek ziyade teşne gö
ı üııüyordu. Fılvaki hakıki muhahbet 
uı;runda çekilen 7.ahmetler insana ate
şin altına tesiri gibi tesir eder. Onun 
s. ffLt ve rcvnakını arttıru·. 

(Cıhan) Aydoğdunun avdetinden cv
,·el Srunradn on beş, yirmi gün geçirdi. 
Yeni hayatı eski hayatı ile kabili kıyas 
degildi. Meşum günler münkazi olduğu
na kanaat ediyor, mesut düşüncelel'ine, 
hayallerine istediği kadar vüsat veriyor-

du. t1Afilap• onun için hakiki valiclct>in
den rlnha müşfik bir valide idi. Kö§kü 
yabancı bir köşk görmiyordu. Bilfıkis 

onu bir fi~iyanı saadet addediyordu. Fa
kat bu saadetler (Aydoğdu) nun viir.ıı
diyle kaim idi, O olmasa Cihan için ha
ynt manası1., bir azahı elim hükmündt' 
idi. Cihan pek yakında Aydoğduya ka
vuşacağını düşündükçe kalbinin sevinç 
ile vurduğunu duyuyordu. F('rganedc 
Aydoğdunun yol elbisesiyle vedaa ~cl
diği zamanki şahsı hafız.asında teressiirr 
ediyordu. O gün knpıdn durup Aydo~:
duyu teşyi ederken onu filen nasıl gör
dü ise şimdi hayalen öyle görüyor ~anı
yordu. 

-BiT 

dolunmıı,tu. Alceylan 62, Furu İse 'l S 
kilo ile koııtular. 

Yeni Asırın favorisi olarak gösterdiği
miz Furu F ru, startla beraber öne geçli 
\'e kü~eyi tuttu. 1600 metreyi bu "ekil
clc ve önde alan Furu Fru, son "\"İrajda 
mesafeyi kısaltmağa çalışan Alceylıına 
yol \'ermek oöyle dursun, bilôkis giizel 
ve yerinde bir atakla onu geriye hıtaktı. 
Birincisi Zeki bu koşuyu da giizel Lir 
galihiyetle ve 4 boy ara ile knzandı. 
Umumiyetle A lceylan üzerine oynandığı 
için Fııru Fru günün oldukça iyi parası
nı, i.izerine oynayanlarına knzıınclırdı. 
Müddet 2.35 dir. 

N. RUÇ 

D OKTO R 

Demir Ali KAMÇIOQLIJ 
Cilt \'C Tenasül hastalıkları \'e 

ELEKTRiK Tt..'U A vtı.ımt 
Birinci Beyler Sokaih ~o. 55 .. İzmir 

Ellınmra Sineması arkasında sabahtan 
akc;nma kadar hastnlnrını kobtıl eder. 

TELEf<'ON : 3479 

füı ('azibcli pa,·yonlanodan 

Election 
Saati arı 

Pnvyomuıu mutlaka ziyaret ediniz 

O'Jl"!l~ .. r:;~../Z7~'2'0o.:&2l 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

••••••••••••••••••••••••••• 

• 
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Hava kurumu paraşütçü
leri dün Adanaya gittiler 

Londraya dün 
yapılan hücu
mun tafsilatı 

Para~ütle inen bir 
Alman tayyareci 
derhal esir edildi 

Ada nada calıamaları . , havacılık 
~~~~~~-:x*x~~~~~-

Bir paraşüt kulesi yap
tırılmak isteniliyor 

Cenup havali sinde paraşütle atlama gösterişleri yapacaklar 

• 
T. iş Bankası 

Küçük cari hesaplar 1940 ikrami ve p/anı 
KEŞİDELER : l Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır_ 

1- 1940 lkramıyelerı:'77///7///Y/l' 

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

2JO Adet 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Lirafılı 3000 Lira 
500 Lfraıırı 3000 Lira 
2SO Liralılı 3000 Lira 
ıoo Lirafıfı 4000 Lira 
50 Lfratılı 37SfJ Lira 
2S l.iralıfı S250 Lira 

Türkiye L; Bankasına para yabnnalıla y:ıl.nız pnra biriktirmiş olmaz, ayni 
:ı:ıtııanda talünizi de denemiş olW"Sunw: .• ----· 

Doyçe Oryent 
J) R E S D NE R B A N K 

t Z M l R 

bank 
ŞU BES l 

l\1erkni : BERUN 

Ahnanyada 175 şubesi mevcuttur •• 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı1ı,soo,ooo Rayhsmarrı 
Türkiyecle şubeleri : ISTA.NBUL ,.,, IZ!IUR 

t\Jıstrda o;ubclcri : ti.AHiRE VE ISKENl>ERIYE 
Her tllrlü banka muamelibm ifa ,.e kabul eder. ------· SIHHAl VEKALETiNiN REC:Mt RUHSATIN! HAiZ 

KA$E 

$iddetli BAŞ, Dt$ ağrı· 
farını, ROMATtZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
hklarını derhal g~irlr 

GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına kar~ı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kaşe 
alınar. Her Ecz1tnede bufunur. •""3/l<lln---=------ _I _____ _ 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 

Adana 15 (Hususi) - Seyhan, 
lç~I ve Dörtyol ınıntakalarında ya
pılan tahminler sonunda hu yıl 
193930 balya pamuk istihsal edile-

ceğı anlaşılmıştır. 
Yalnız Seyhan vilayetinde~" Su· 

sam istihsalatı 291 O ton olarak tes
bit ec!;lmiştir. 

Sovyetler - Finlan
cliy~ arasında )'eni 

hir anlaşıua 

~~~~~~~~~~-

Terhis edilmis asker , 

dolu iki Fransız 
vapuru battı 

Cenevre 15 (A.A) - D.N.B. 
10 ticaret ,·apurundan ınüL: eltkil 

olarak, terhis edilmiş askerleri naklet• 
mckte olan bir Fransız kafilesi Akdeniz· 
de bir ına\'n tarlasına tesadüf etmiştir. 

Vişiden ·öğrenildiğine göre kafileye 
dahil vapurlardan ikisi batmıştır. Bu 
vapurlarda bulunan mürettebattan va 
terhis edilmiş askerlerden ekserisinin 
kurtarılabildiği zannedilmektedir. --·--

Milli Yugosfau IHmfıası 
devıeııe~"'tirUlyor .. 
Bclgrad, 15 (A.A) - Vvala Ajan-

sından: 
Zagrep ~azeteleTi Naibi aaltanatın., 

milli Yugoslav bankaıtnın etatize edil.
mesine müteallik bir kararname imzala• 
mış olduğunu haber vermektedir . 

CİOCENfNE· en hirin,.1 ••n L:ın."\·c.L İ!<ttiha \-aratan ~·c tc~irini derhal gösteren h.u~t~nm~ bir de\ adır:. n 1 l1ri -le 
ı:rin nı-·ıl" ;nt'lı"M'n7a-"-dmn eihi h• "-t=ıılıL:ls.r!l tufulnuuı\ııli il'in 'it.."19l1i'ın11.ı Rif)(,Jt.N1'1 k:tn , ... clrl'ın.ı UUl • l 

signrtalayllll2.. . 1 k h t"" r· "kr 1 ""ki"" BIOGENINE; daima kanı tazele) ip kun·etlendirir, habi1.liği giderir, harı~'ell ge ere er ur.'.'. nu op a~ı. ". u-
rür. Tatlı bir ~iha temin eder. Sinir ve adaleleri •ağlaınlaştırır, zekıl)ı yiikseltir .. Ik-\ gcvı;cklıgı , .• odemı ıktıda-

rın en birinci dev~sıdır- d •. · d ··ı · h ı 
BİOGENİ E. kullananlar kat' inen kardan, kıştan. SO';:uktan •·c lı~•·a.lar~n. cgışmcsın _en m~ ccssır o naz ar. · : uUMDALn 

Ç"' k"" '"cndu heı zaman genç ,.e di~ç bulundurur ,.e bu !Hlyede muthış ilk betlerlc netıcelencn GRİP, n.czle, cll? er::. ~ı;~a gibi hru.talıklardaıı korur Bu hastalıklar.dan ko~nmak için büyükler sabııl~ iığlc, ak."1m, .. bı:ıer,b se~ 
l aşuıdan üstün cocuklar yalnız sahalı. akşam birer lllOGE..'llINE nlmahdır. lbsta ofoıılurın kurtulması ı~ın e ll ır 
ınikdar arttırılmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. il 

---·-
Ul\lU:\lİ DENiZ ı\CENTELiC.i LTD 

' 

İzmir f Parı Sertd Sarayındald ~04-ıo5 nıımaralı 
Pavyonlarmı zfy ııret ediniz •• 

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

...... ~Gll ............ =!" ...... "'.' .... !11" .... ız:&Mi:ız.ıı:il!~JD 
beyoğiunda 

BRiSTOL T OELI 
5irkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilô otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 

ütfü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dahili ve hıırici müteaddit teletonlan olduğu gibi 
asansörü ve huıuıi lokantalı vardır. 

Bütün aui konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi· 
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteha11m 

bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahtı iıticarında 
ı. .. ı,,..,an otPll~rde buluturlar. 

a ::assa v.---.a~IZl'!:'>iılırr .. ır..ıı•••011"Z7/L//r, 
HER AKŞAM SAAT 9 DA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llt:LLENİ{ 1.11' t:s LTD 

SOFI.IOTİS "'-1'"'" ı 20 - 25 ey!Ol 
ara~ında iımirll(·n <l0f:r11 Ncvyorka ha· 
relu!t edecektir 

• . 
• . . 
• . . . . . . 
• 

ÖZEL 
'\rusuf Riza 

okulu 
NOT : Eülüıı ,."purlarımızın ambar 

içi elckldk vantilatör tesisatı ile mU· 
• cchhezclir. Gerek \ apurların muvasallt 
• tarihleri. ı:erek vapur isimleri ve nav· 

Ana ve ilk kı.sımlarına yeni talebe: !unları hakkında at-entanıız harp dola
kaydına 10 eylül. derslere 23 eylül: yıslylc hiç bi~ ~aahhüt altına ıdrme-& 
tarihinde baş<ıyan.ktır. Uzak semtler: Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
için otobüsler \•ardır. : Kordonda 152 numarada oUl\1llAL• 
Başturak - K~stelli caddesi : umwnl deniz acenkli~I Ltd. müracaat 
No. 76 Tel. 2914 • d"I ·· · · l • · TELEFON • 40.,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c ı ıncsı rıca o un_u • ..c-. 

f T. C. Ziraat Bankası 
Krırala.t tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. ~ Şube ve ajan adedi : 262 
Zinıi \"e ticari her ııeri Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 IJRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında eo az (50) 
lirası Luııınanlara senede 4 deta çcldlccek kur'a ile aşağıdaki pliııa göre lk· 
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Liralık 4..000 Lira 
4 • 51>0 2.000 • 
4 • 2511 • LOOO • 

40 • 100 • (.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 ' 3.200 • 
l>İKKAT: Hesaplarındaki paralar bi• sene içinde 50 llradaD aşağı dU~I· 

yenlere ikramiye çıktı~ takdirde ~ilzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
DOKTOR 

CF.L.iit. YAR"NIN 
iÇ HASTAUKLARI 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birind kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 
Fuar Açık ıcrinde çekile<:ektlr. 

Hava Tiyatrosu ;.'-------~"llllllllllll lzmir memleket hastanesi dahıli has
talıklar seririyat şefi. 

Pazardan maada her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Fvi: 2545 
Muayenehane: 3956 
i\IUA YENEHANE adresi: 1k.incı B.·y

ler sokak numara 25 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk haslalıklan mütehassısı 

TELEFON: 2310 
l\Iuayene hanesi 4% Birinci beyler So. 
Evi: Göztepe Karakol karşısı 83t/l 
Londranın (The Uospital For Siclı 

Children) lınstar.e,in~e ikmali lah~il el· 
ıni~ti.r. 

S. Atilla Revü İZ MİR 
OPERETHEYETİ PAMUK MENSUCAT 

VALS REVüSV 
Büyiik ra~het görmektedir. l\lüzi.k, dans 
neşeli şarkılar her kesi memnun etmek
tedir. 

OPERATÖR DOKTOR 

AHMET CEMİL ORAL 
Fransız Hastanesi Operatörü 

Her ııiln öğleye kadar Fransız hastane
. inde, öğleden sonra Birinci Beyler so· 
kajtında. No. 42. TJ::Li:FON : 2310 

Türk Anonim ŞirkP-ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi İmal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No.2211 ve 3079 
1'elgraf adresi : Bayrak lztnir 



d . B ürhan Belgenin konferansı 
x~x--~~~---

Cihan hadiseleri önünde 
bugünkü Türkiye 

1 ürk mılleti, yarınki dün yan ın bir par
çasını bugünden yaratmış bulonu yor 

--x :ı<: x----------

--·---
Bir Kanada va
puruna Japon 
bombası düştü __ ,,,. __ 

Hadise b ·ır kaza eseri. 
J aponlaı• teessürlerini 

bild~diler •• 

•• .a.6 Evlü l PA~ARTESI 01'61 

ITALYAHLARI 
.... 

TOPRIGI 
MISIR 

riRIŞI 

lt alya F ısırda 
bir muvaffakı
yet kazannıış 

de~ildir 

Hiç lıimsenin hayat sahası ıçıne alınam:ıyız ••• 
Ç~nJ:ü himsenin hayat s abasını ~iğnemiyo:euz ••• 

>o:~x-------
Tokyo, 15 (A.A) - D. N. B. 
Bahriye nezaretinin bir tebliğine gÖ· Amerika Reislciimlıııru Ru:l'dt as :eri fabrikaları tcfıis ederken 

Londra, 15 (A.A) - Royter! 
Bugünkü Kahire tebliğinde İtı1lyan

ların tahliye edilmiş Sollon Koyunl İş
gal ettiklerine dair verilen haberle ala
kadar olarak şurasını kaydetmek fayda
dan hali değildir ki orta şa:k başkuman· 
danı .mlılı kıtaları Sollo ı m·"tllkaı:ından 
c;ekmiye başladığını ve bu çekilme ile 
Libya hududunda harekatın muayyen 
bir safhası nihayete ermiş bulunduğunu 
daha 3 A<Vustostl'I bildirmişti . 

Başt•l'kalct matbuat umum mii- ila\·e etmemiz, biLinle komşuluk eden 
,ft rlıiyii bas miisat•iri kıyını?tli 1ıa- bütün milletlerin hürriyet ve istiklfı] 
ıip B Biirhan Bt.>lgenin fuar açık haklarını k:ıbul ettığimiz içindir. 
lım·a tiyatrosunda kesif bir kalaba- GEÇEN HARP, BU HARP 
lık iiniinde ı·enniş olduğu <Diin11a VE TüRK1YE 
lındiseleri öniinde lmgfi.nldi Tiir1ci- - Geçen harp, çatışıp çarpışan cın-

re donnnmayn mensup tayyareler ma·-------...:....------ -
nevralar yaparken bir tecrübe bombası 
bir huta ) üzünden c .. hina adası yakı
nında Pasifikte seyreden Empressof 
Asis Kanada vapuruna dü müştür. Ge
mi mürettebatından diirt Çinli hafif ya-

Yeni başlıgan Macar -
Rumen konuşmaları 

Amerika silahlarını 
ten iden a rttırıgor _* __ _ 

11e mevzulu konferansm mabaclına }JCI'\ alizmler yüzenden c:ıkmıştı. Bu 
bttyiin rlevam eiliyoru?. harbin n) ni .sebepten neset ettiğine şüp-

B. Bürhan Belge demi .tir ki· 

İSTİKLAL MÜCADELEMİZ 
Bu. nasıl olmuştur? Hangi fırtııınlar-

da, hangi zulüm ve haksı1Jıkların gc
mısı batmıştJr da, Çoruhlardan Mcnde
:rcr,lere \ c Frat ve Diclclerden Meriç
Jere kadar, bir yurd istiklaline ve bir 
:insan, hürriyetlerine kavuşnıustur'? 

he ) oktur. Tiirkiw hal!m ld. bu iki harp 
nra..,mda, iuleta ~:arınki dlinyaıuu bir 
ııarc·nsını y:ıratınal:a nnı \·aHak olmu~tııı-. 
Cünkü ins:ınlı~ı iki kerre felakete sü
rüklemiş olan emperyalizm ihtirasını 
kendi fikir, siy:ısct ve terbiye bünyesi
ne r..okınamak azmini güsternıiştir. 

ralanmıştır. Bundan başka ciddi ha~ar ---*--
.}oktur. japonlar clnhal Kanada gt>ınİ"İM h ı• b• hllı.. 
ne doktor göndermislerdir. japonya do U te ıt I r 
nanmasına mensup bir mümes!<İI Foko· 
hamaya giderek kaptanına hadi~eder d t k • U 
dolayı !et•ssürlerini bildirmiştir. u omısyon -- -- yapacaklar 

B. Ruzvelt bir 
milyardaıı fazla 

kredi istedi 

Sizın hatırlıyabildiğiniz, bir giin. An:ı
dolu yaylasının dik yamaçlarından bir 
ceza \ e bela fırtınnsının kopup gelerek, 
bu .sahillerde sizi tekrar emniyetini1.in 
sıhibı \ e haysivetinızin gl)zciısi.ı kıldığı
dır. 

Gelenlcrı getıren H.uh, sı1.in dağa çı
kr.n isyanınız idi. Ayni hfıdise, cenup
tn. &ırkta, şimalde cereyan etmişti. Yal
nız bt~Ucdiğıniz tarihlc>ı· başka başkadır. 
Sızinkı 9 eylül js<', Samsununki 19 ma
yıs, Adananınki, Bursanınki. İstanbu
lunki başka ba5ka tarihlerdir. Ve bü
tün memleketin bellediği, 30 ağustostur. 

Tıpkı yerin dibindeki esrarlı depren
nıclcr gibi, Tiirk ruhunun derinliklerin
de de biiyiik çnlkaııtılar olmuş. memle· 
ketin her parça ı di~crlerine scslenmi 
'c tarihleri baska hn ka da olsa, netice 
;fiharb le memleketin her noktası a~ ni 
1 ii~ iik doi;'Um a~nforının tahamınüllii 
\:c sabırlı saatlerini, ı;inlcrini \'C ayla
rını geçirerek, memleketin hih·iik kur
Culusıı kinde keneli kurhılıı<>m;a kanıs-· 
mııstur. · 

1İSAKI l\llLLJMİZ 
İşte bu yeniden dogma ve yeniden 

kurulma hadbesinin kilit taşı. •Milli 
Misak.tır. 

O "Milli l\Iisnkıı ki, askeri saflıası 
Dumhıpın:ırda. harici siynsi safhası Lo~ 
"Zanda. dahili si~ nsi snfhası ise. Tiirk in
Jul:ibında lnımımlarımı tır. 

BUtün cihan içiıı, yeni olan, Türkiye
nin işte bu ileri görüşü ve medeni mu-
aşeret hamlesidir. Milletlerin i<>tikliıll
ni, her millete hak ve ileri bir fosanlık 
için şart tanımak, c!ünya impnralorluk
ları tarihinde b:ıcta gelen bir manzume
nin sahibi \ e idarc>cısi olduğu halde, ha
\ al '>artlarının değı,tigini kabul edip ne 
kimseye karışmak ne de kimseyi kendi
ne karışlırmnk ist<>ınek; ve bizzat ken
dini alfıkndar eden biı· saha üzerindeki 
bUtiın milletkrlc iyi komşuluk nıünn"e
betlcn tesisınc muvaffak olmak. uize, 
ıMılli Mbnb ın a .ılaınış olduğu bir ye
ni görü~ür. 

-BiTMEDi-
---;:;.-----

Mersinde &ir lıadın~ 
ağır ~araladılar 
Mersin 14 (Hususi) - Ra~it adında 

bin Barda gördüğü nrt · tforden ~iikra
nı, kendisine bekled gi ıltifatta bulun
maclıgı ıçin arkasından bıçakla a«ır su
rette yaralmnıc;tır. 

---·--ITALYANLAR MISIR 
TOPRAGr A Gi RDiLER 

rransilvan;yada yalnız 
lıurt ue dom uz 

- BASTı\UAFI l İ~Cİ SAHİFEDE - aulanabilecelı 
İtalyan kıtaları dün Libya hududu Budape.şte, 15 (.\.A) - D N. 13. 
· 1 . . . . 17 ki·üden u:unkkcp Humen dekgas-

cıvar~nda. So lum tepccıklerını ışg~l~ onu ba~ında nazır bay Popis olduğu 
surctıyle dk defa olarak Mısır arazı-Juılde burayc1 gelmiş ve muhtelit bir 
sine girmişlerdir. Hiç bir askeri kıy-h\ldut komisyunu tı..şkil edilmek ve ara
meti haiz olmamakla beraber bu ha-ıinin tt:?sliınine ıni.iteallik tef Prrüala ait 
reket mühim inkişaflar gösterebilir •neseklcri halletmek iizere Macar he~:l·-
1 • h be l h f"l ·· .. .. d k: ti ile di.in ınüuıkNclere başlamıştır. llk 
yı a r a an me a ı' onumuz e ıceJsede tali koınis •onlar teşkil edilmL-

bir ka~ günün Mısır için nazik ola-tir. · . 
cağını ve en yüksek derecede milli TP..ANSİLV ANY ADA AV 
birliğe ihtiyaç göstereceği fikrinde- T AHDİDATl 
dir. Budapc tc. 15 ı \ .A) Hiiküınct 

Ba~vekıl Sabri p<!Şa hadis,..leri yakın- ~urt \•e yaban domuzu ınfü;~es?.a olmak 
don takip edebilmek iizere hafta tati1ini uwrc Tr.-ın ıh-unynda her turlu m cılıgı 
Kahire dısında gecirmekten vaz geçmiş- :, nsnl, etınıstir. 
tir. Sanıldığına göre vaziyeti t"tkik için -- .... ...,._ 

bi.ıtun partileri temsil edecek bir milli 

1
. '1" I L. z H 

1
. n, V ~ 

ko nite kurulacaktır. ı U f'ii ti 

Doktor B . Refik Saydam şehrimizde 
x*ı.:·----------

Başvekil garda ve Fuar
da hararetle alkışlandı 

- HAST.l\•ı ' li""I "Allli"l•:llE -
rini ve doklara bombardıman etmiş
lerdir. Toplu bir halde bu?unan ma
vunalar tahrip edilmiş, do!~!arda, tel
siz istasyonlarında yagıtllar çıka
rılmıştır. 

Bir netrol ı?emi kafilesine hikum 
yapılmıg, gemilerden biri bcrha-. a 

-·-239 milyon dcla~lik 
tayye •e motörii 
yaptırıyorla.ru 

Vasiııgton, )5 (A.A) - Cümhun-eisi 
RuZ\'ı>lt dün koııgı eden milli mi.idnfan 
ihti~ atlarını k rsı \ mak Hı.ere bır mil
yar 57 milyon do1r-rlık hır kredi İ<otc-
mistir. 

'l'A YY ARI: • 1UTÜltÜ 
Y APTllUl'OHLA R 
Va iııgton, l:i (A.A) l\tsınen hil-

dirildi~riııe gör<> hüküınl't bir mikdar 
Rollsroye tay) arl' motCirünün imtıli için 
Pa:-kart ınoti 'r kumpnn:. ası ile bir 
1:::ontrat ımza1aını • ır. Veril( n }ipaı i<> 
2:19 milvı.>n dolarl ktır. 

--o--
... ~ovvetl~r nıa nt~vra 

yapıyorlar 
Mo kom, 15 ( \.A) - D. N. B. 

1 K rasn:ıi.ı S,> ieııd:ı ı;;azetesinin nesrettiğ" 
bir hah re nazaran uzak sark mıntaka-
ında kiiçiik mikya~tn manevralar yapıl

mak ıad ır. Uzak şark kuvvetleri ba~ku
ınnndnnı generul Sıern bu manc\ ralarn 
nez.ıret t tmcktedir. 

I • f-ft • • GI 
Atına se r.r:mtz • 

etalilsa ıa göıru,tü •• 
Atira 15 (A.A) - Basvekil 

Mısırın muhaseınnta girmeme~i İçin 
nalyaııın hıuoe girişiuin ilk haftnsı zar
fında Mısır kuvvetlerinin huduttan çe: 
kilmc~inden beri Sollommm üstünd~~ı 
tepcciklerdeki kı~lalar yalnız bir lng.ıh_z 
oiyadc bölüitu tarafından tutulmakta ıdı. 
Bu bölıteye. kuşı İtalyanlar iki tam fır
ka ile ücüncii bir fırkanın topçu k 
, etlerini tahşit etmİ§li. 

Ortıl şark baskumandanının tebarüz 
etlırdiği gibi Sollomun hiç bir aske~~ v~
\ U bahri cheınmıyeti mevcut degıldır. 
Ca} et iptidai bir dalga kıranın urkaco:n
daki kiıcük lımımı bir çok :-enelerden 
beri hiç bir harp •t•misi tarafından kul
lanılmamıs 'e hat • zivarct «"dilmemi,:ı
ıir . Sollom her tü , ehemmiyetten ari
dir. Sollom ela pek az bina vardır. Nor
m. 1 nüfus 1 000 ki;;iden aLdır. Askeri iİ'! 
CJI .rak ela Sollumun her lıanvi bir ehem· 
mivcti mevcut değildir. 

Çünl ü burada su yoktur. Sollomun 
itnlynnların eline l!Cçmesi iıalyanların 
Mersa • Malruha .l!'iden sahil yolu boyun
ca ilcı-lemes;ni bile kolaylastırmıvac"k
tır. Çünkü kl§lalann üzerinde bu1undu· 
V.u t~ncnin bir tarafı uçurumdur. Ve bu
;ada rıotiirlü makinelerin işleyebileceği 
"oll:\r bizim tardımızdan tahrip edilmiş
tir. Bu yolların tamiri İte çok uzun za
man ahcakt:r. -- --
Roman va da Totali

ter bir devlet oldu 

Yani Türk milletini. hem toprakları
nı filen i tilfı edenlerden. hem hayat 
hakfannı on:ı bir tiirJü iade etmek i te
mi~ enlerden hem de bizuıt kendi ceha
letinden. kendi uursuzhığundan \'C 

kendi h:ı tnlıklnrnıdnn kıırtamu tır. 

Bundan başka, bu büyük şuur hadi
t;csinin üç hususiyeti vardır kı, Türk 
milletınin tarih içindeki seyrine ve in
kişafın.ı hfıkim olacaklarından tahlıl 

edilmiş, iki diişman tayyare!:İ di.işü
rülmüştür. iki tayyaremiz kaybol-

1 
muştur. 

l\icLnlcoco, A.nhı:ccbn.. nvdct et
miş olan Türkiye büyük elcisini 

kabul etmiştir. 

H.iS'fAP \Fı ı inl'İ S:\111Fl~l>E -
(•el ilmi tır. n" mır muhafız.laı- şefi Hor
ya Sin n bas\•t>kil r.ıuaviııi, general Pat
ro\ İl l o dahilive mmrı, Sturdza hari
ciye ıı~ z.m. µrofcc:or Batanesco milli 
terbı:, e nazı00ı, Micı·cl Aııtonec;co adliy<' 
nazırı. Ni\·olau ınun.ıhalat n:ızm. Va i
nichi n :ıi n.ızırı, Marns ziraat nazırı. 
Hra"oıni milli iktıs<.t n. zırı, Leon ınali
Y<'" n ~ırı olmu lardır. Pek yakında bu 
mc\ zu üzerindl• biı teblig ne.şredilc
CC"ktir. 

D mir muhafız partisi devlet içinde 
t anınmış yegfne pm1iyı teşkil edecektir. 

edilmeleri Jtızımdır. 
·Milli Mısak , hiı kerre, cihan kin

de' Y<'P}eni bir röriı ü temsil eder.. Ve 
bir doniım noktasıdır. 

İkincısı, 0:-.maulı imparatorluğunu 
vaktiyle tc kıl <:'tmi<> olan parçaların 
bundan böylekı ınldşafları i.izcrindc, bir 
rol oynıyacak ınahiycttedır. 

Uçüncüsi.i. Ti.irkiye cümhuriyetinin 
nasıl simdiye kadarki politikasını tayin 
l·tmıs i e, Ş'lmdiden sonraki politikasına 
da gayet muayyen bir istikamet ver
mektedir. 

l\libaadc buyurursanız, onun bu üç 
''asfıru tahlil edeceğ,im : 

Uirincisi, Milli lisak, neden, hatta 
dlınn İ(;İndc yep yeni hir giirii~ii teı\;il 

Ba§uckil Dr. Refik Saydam diin kendisini karşılıyanlann ellerini sıkarken .. 
- BASTARAFI 1 t:SCI SAHİFEDE - Iaı· altında güzel bir manzara arzediyor 
Nafiz. Korgeneral Rasim Aktoğu, müs- ve binlerce kişi ntlıyan gençleri seyredi
tahkem ınl"Vki komut..ını general Mah- yordu. 
mut Berküz, parti müfettişi B. Galip Biribiri ardı sıra par~üt kulesinden 
Bahtiyar, yiiksek rütbeli ümera, vilfı- atlayan gençler baıvekilimizin takdir
yet \'C' belediye erkanı, mebuslar. mat- lerini kazanmışlardır. 

etmektedir? 
al\lilli 1isaku ile, Tiirk milleti, ken

dini imıınratorlukhın a~ ırnu · fakat lm
na mukabil. imparatorluğun Tiirklcrle 
meı.kiın olan parçalarına. tecezzi etmez 
bir hiitiin. bir rntnn ilan ctmistir. 

buat mümessilleri \'e maruf doktorlarla ZlYAFET 
parti ocak tcşkilutı mümessilleri kendi- Başvckilimi1. gece s.ıal 21 de fuar ga-
lerini kar~ılamı~lar, halk tarafından da zinosunn gitmış, orada şereflerine be! -
hararetle :ılkışlanmışlardır diye reisinin verdiği ziyafette hazır bu-

•l\lilli lisak" bir kerrc de ilan olun
nms. fakat bir kaç merhalede taınamlnn
nu tır. Yani Tiirk milleti. diğerlerinden 
ne i tediğini (j le onları aldatarak \e at
latarak ifade etmemi \'C hakkı olan 
bir sc~ i hır ızlaına bir tedarik gibi ces· 
1c cc tc t•lde l'lnıcğc ı:a'ı ınamıştır. 

Mütebec:sim bir çehre ile trenden lunmuştur. 

l\IİS.\KI :\lİLLİMİ:tİN TAHAK

inen başvekilimiz karşılıyanların elleri- Ziynf<'tt" vali B . Fuad Tuksal, Orge
ni sıkmı~. hatırlarmı sormustur. Başve- neral Abdrrahman Nafiz, Korgeneral 
kilimiz do~nı Alsancaktaki demir kona- Rasim, Ordu müfo!tişliği erkfuııh:ırbiye 
ğa gitmiş, valimizden ve belediye rci- reisi general Hakkı Müstahkem mevki 
sim izden viliıyet ve şehir işleri hakkın- kumandanı geneı al Mahmut Bergöz., 
dn nıalı'.imat almıştır. fırka kumandanı general Avni, Parti 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz fuarın nıi.ifottişi B. Galip Bahtiyar. mebuslar
çalısmaları ve 24 gi.inlUk faal;yeti hnk- dan Rahmi Göken, Ali ~iza, Hacim Mu· KUI{ J\1ERllALELERİ 

·Mılli mısak ın ilk tahakkuk merha-
lesi. "İmal hudutlurıınızı tayin etmek 
üıen~ Sovyctlerle yapılan muahededir. 

kında haşvekilimize izahnt vcrmic:tir. hittin, Sadettin, Nı:ızmi Ilker, Dr. Şahin, 
FUARDA . Parti Vilayet idare heyeti azasından Se

ikinci merhale, FransJZlarla yaptığımız Başvekilimiz diin ak~aın saat 20 ele 
Ankara anl:ışınasıd.r. Üçüncü merhale, refakatlerinde valimiz ve beledive reisi
Ti.irkiye Büyük Millet J\Ieclisi hükümc- miz bulunduğu hale.le fuara ğitmişfü. 
tini büti.in Avnıp:ıy<ı tasdik ettirmiş ve Lozan kapısından içeri giren ba~vekili
milli istıkJ:ıl harcl>ttiıniıi siyasi bir is- mi7., o sıracla fuarın nrı koğanı gibi işli
tikrara gütürmi.iş olan Lozan ahitname- yen kapılarında biriken halkla alfıkadar 
sızdir. Dôrclüncü \ e sonuncu merhale olmuş. halkımız bnsvekilimizi şiddt•t]e 
ise, An:ıdoluıı • .ın cenup kapılarını emni- 'llkıslamıştır. 
~et altına alan Hatcıy anlaşmasıdır. Ki Başvekilimiz dogru Maarif pavyonuna 
1mıılarc1 bir de B~gazlar mıntakamızı giderek Maarif vekaletinin tesis eyledi
ka} ıhız s;ırtsız olarak bizim hükmümü- gi karikatür sergisini gezmiştir. M<>ruf 
:z.t> krkcden Montrö mukavelenamesini sanatkfırlarımızın başardıkları karika-
il:ıvc C'dcbiliriz. ' türler hazla tetkik edilmiştir. 

Bunlal'ı vapmakl:ı, Türk milleti. işgal Başvekilimiz Kültür meydanında be-
t•tınckte olduğu cihan pnrçası üzerinde, ledi}•cnin rekzeyledii?i Milli Şef tnönü
koınşuları ile olan ınUnasebetlerinin si- nün heykelleri önünde uzun müdtlet te
yasi hudutlarını ci:mıiştir. vnkkuf eylemiş ve bu eseri takdir eyle-

1!114 - J91g hnrbinin bitmesine bir miştir. Milli Sefin İzmir fuarını ilk zi
vcsile te kil ctmis olan Vilsonun meş- varctlerindc oturduğu kanepe üzerine 
hur l l noktasından hele bugünkü Av- konulan Milli Şefin fotografları da tet
nıpadn, bilmiyoruz ne kalmıştır.. Fakat kik edilmiştir. 
TUrk milleti. her nıillctiıı kendi mukad- Başvekil bundan sonra Ziraat müzc
der:ıtına sahip olmak prensibini. kusur- sini ziyaret etmistir. Ziraat pavyonunda 
suz bir şekilde tatbik etmiş ve yalnız uzun müddet kalmıslar, zirai i.o;tihsalutı
bununl:ı kalmıyarak bütün politiknsını mız ve ziraat h:ıstnlıklariyle yurtta hay
bu prensibin muz..-ıffcr olması emrine vancıhğın gösterdiği inkişaf ve 1erak
vc.rmb,ıtir. kiye ait grafikleri tetkik eylemiş, teşhir 
İçimizde, Balkan harbini yapanlar he- edilen akala pamuk nümuneleriyle alfı

nüz sağ iken •Balkan birliği• yapmamız; kalanmışlardır. Başvekil ziraat pavyo
Milli mücadelede harap olan kasaba ve nunu beğenmişlerdir. Sıhhat müzesinin 
köylerimizin henUz dumanlan tüterken önünde bir müddet durmuş, bilahara 
"'unanistana dostça el uzatmamız ve paraşüt kulesini tetkik eylemişlerdir. 

dat, Dr. Hüseyin Hulki, Başvekile refa
kat eden Niimune hastanesi dahiliye 
mütehassısı Dr. lhsan. müddeiumumi 
Cemal, matbuat umum müdürlüğü b:ış 
müşaviri Burhan Belge ve İzmir mat
buat erkanı hazır bulunmu!=:lardır. 

Ba \'Ckil ziyafetle \·ali B. Fuad Tuk
~al ile , ·iJiiyet i. leri \'e beledi:ye reisis le 
de fuar me\•zuu iizerinde görii~ınclcrdc 
bıılunnm hır. 

Samimi bir hava içimle geçen ziyafet
ten sonra başvekil ve ziyafette bulunan 
diğer zevat fuarın Ada gazinosuna gi
derek orada biı· mi.i<ldct kalmıslardır. 
BASVEKİLİN AVDETİ 

. Baş\'ekiliınız doktor Refik Saydamın 
lznıir<len Anknraya dönmeden evvel 
Naı..illiyl' gitmeleri ve Nazilli fabrika
sında tetkikatta bulunmaları cfa muh1e
nıeldir. 

* BAŞVEKJL KüTAHYADAN 
GEÇERKEN 
Kütahya 15 (A.A) - İı.ınire gitm!.'k

te olan baş\'ekiJ doktor Refik Saydam 
dün Kütahyadan geçmiş ve istasyonda 
binlerce haJk•taraf ından ~elaınlanınıc; ve 
uğurlanmıştır. Trenin istasyond:ı te\:ak
kufundan bilistifade başvekil doktor Re
fik Saydam vagonlarından inerek ken
dilerini karşılamağa gelmiş olan Kiitah
ya ve- civarı halkiylc. görüşmüş kendilc
.rinden zirai vaziyet etrafında m:ıllımat 

• 
il bir ur luyor tek sandn~ı 

·-----*------------

ktisadi e.vle te erindeki 
e ar sandığa girecekler _,._ 

Hühümet tarafından hazırla11an Meclise verili yor 
1 ktısadi de\ let teşekkiilleri memurhı.

rı için bir teknüt sandığı teşekkülüne 
karar verilmiştir. 

Bu hususta tetkikler yapılmı~. alı
nan neticelere göre bir kanun projesi 
hazırlanmıı;tır. l liikiimct bu proıeyı 
lkincitcşrindc Buyuk l\.lillet l\lcclisinc 
takdim edecektir. 

Hazırlanan projeyi.' gore kurulması 
muta avver s.mdık hükmi . :ıhs:yctı v 
idari, mali muhtariyeti haiz bulunacak-

• a ye 
t•:t··n mahsu ·· 

çok iyi 
E.rbea, 15 (AA) - Taşovanın bu 

seneki tiitün mahsulii çok iyidir. Mah
sulün mikdarı Erbeııda iki milvon 500 
bin, Niksarda 600 bin ve Tokatta dn 
450 bin kiloya varacağı tahmin edil
mektedir. 

-----;;,ı----

L ON D RAYA HAYA HÜ
CUMLARI DEVAM EDİYOR 
- UASTAl<ı\f"I 1 i n<'İ SAHİFEDE -

\ 't' '"cnııhu sarki kısımlarına bombalar 
atılmıs \ 'C <·cnupta bir ~ehirde belediye 
daircsh·lc lıastane~·e İs.'lhctler olnıu~tur. 
Diğer bir c,-ok yerlerde de e,·Jer hasara 
uğraınışttr. Öğle<le:ı sonraki hücumlar
da Lon<lranııı ~cııubu şarki ınmtakasına 
bombalııı· atılmış, fokat ha~ar olmamış
!ır. 

Diğer bir çuk sahil şehirleri de geli~i 
güzel bombalanmıştır. Umumiyetle ya
ralanan \"e ölenler az olmakla beraber 
evler büyük hasara uğramı~tır. İngilte
renin şimali g:ırblıinde bir şehirde biı· 
fabrika binası \e cİ\'arı ciddi 1ahribat 
µôrıniişti.ir. 

ÖLEN VE \' ı\RALA~ANLAR AZ 
Londra. 15 (A.A) - 12 - 13 eylül ge

cesi Lonclra mıntnkasında ölenlerin ve 
yaralananlann ayısı :fazla değildir. 
Londranın şimal mıntakasında 110 ki-

tır. Sandıg:ı, sermayesi tnmam 0 n dC'\'l t 
tnr:ıfındnn \"erilmek sureti} le kuru hın 
iktısadi teşekkülün mcseltı Sümer bank, 
Eti bunk, ziraat bankası, devlet zirar.t 
i~lctmeleri <lnhil olacaktır. Maden tetkik 
\ e nraına enstitiisii de san<lık ir:lare•ine 
dalıil olacaktır. 

Sandığın mevcudu ile alacakları dev
let cmv.ıl"n ına<;ruf hnk ve riıçhanları 
ha:7. olacaktır. 

Ba•n ek~ıletc bağlanacak olan bu te
kai.ıt sandığı bir ıdnre meclisi tarafından 
idare • dileccktir. 

Sandığın parası. geliri \ "C fcıi:deri lıiç ' Sandığın m!lns vr masrafları sandığa 
bir suretle her hıınr.i hir 'ergiye H.· rii- dahıl ıdar ler ar.ısında bir sene tediye 
ımma ı:ıbi olmıyacağı gibi bunlar huciz (.'dilm"<; yiizd" bec:lerin baliğı ile mi.itena-
' c temlik de cdilcmiyecı ktir. sibrn tak im edilecektir. 

a ye er ez teşki-
ıa tında değişiklik 

--------->o:ııı.X----------

~=ü~l.ik mem uriyetler lağved·!iyoı'~ d olgun m a· 
a~lı şeflikler ihdas olunuyçr .• 

~~x--~-----
Aııkara, J5 ('fel1:fonla) - - Dahiliye olan ktici.ik mcmur:yetler lfığvolunınak· 

vekaleti merkez te~kilıitında ıni.ihim de- 1a, buıılarııı yerine otuz lira maaştan 

ğişikliklcr yapan bir kanun projesi ha- bnslnıııak üzere şdlikler ikame edil-
ı.ırlanmaktadır. mekh•dir. 

Projeye göre mahalli idareler, sicil Bununla istihdaf edilen gaye, m. fakat 
memurin ve muanıdat umum müdür- dolgun maaşlı memur istihdamı .sureti
lüklerindc asli mn:ışı 20 liraya kadar le fazla randnıan teminidir. 

Zonguldak mebuslarının 
yaptığı tetkikat 

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

Maden mıntalıalarını, amele pau~onlarını gez
diler, halhı ue umumi ihtiyaçları dinlediler 

x.,.x 
Zonguldak, 15 (AA) - Mıntaka- cemiyetleri ve madencilerle memleketin 

mızda bulunmıı.kta olan mebuslarımız umumi ihtiyaçları üzerinde faideli gö
Eregli kömürleri işletmesinin a~ma hiln- rüşmelt'r vapmıcılardır. 
ver ocakları ile mod~n ıesicıatını i" ban
kasının Türkiş, Kömüriş maden mı~ıaka
lerını gezmişler işçilerle temacı etmi!!ler 
ve dertlerini dinlemişlerdır. 
Mebuslarımız diin Zonguldak pıırti 

kon.ağında halkevi, ziraat oda 

Mebuslarımız. bugün Eregli kömürleri 
işletmesinin diğer tesi.,atı ile Çaydama-
rındaki amele pavyonlarını mektepleri, 
haııtahaneleri gezmisler ve müteakiben 
Kilimli nahiyesine giderek halk ile te-


