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ln~iliz 

HAVA KUVVETLERİNİN 
BÜYÜK FAALİYETLERİ -·--

FJATJ (5) KURU$2'UR l EYLÜL PAZAR 

• 

Cümhuriyetin ve CümhuriJ1cıt eserinin bekçisi, ıab4hUırı çıkar ti11ast ga::etedw 

Dikkat: Hava kurumuna 

~~~.:~' ::ıı.~=.~~.m:~::,rzk•da• ~ 
miinaka n götürmez bir zaruret bir devir hatır
lamı~·oruz. Göklerden gelecek tclıliltc, korkunç
lıığunu bugiinkii kadar hic hir zaman 'anıltır
r.ınmı~tıı. Bunun irin Ha,.; kurumuna ·yardımı 
unntma:nm7. .. 

----------' YENt ASIR matbaasında basılmı~lır 

Macar pı:ırlcunentosmıun toplantı halinde çekilen biT TeS'lni 

SONU 2 inci SAYFADA 

Fransız 

Hattı üstüva Afrikası 
ileri gelenleri --·--

l~ür Fransaya -·-SADIK KALMADA ~ASIL 
nARAR VERDİLER? --·--

Bu tarihi 

Macar efkarıumumiyesi 
tatmin edilmiş imiş 

Macaristan 
--·--

HAKEM IARARINI IOBUL 
ETTiGiNi BİLDİRDİ -·---MillVER 

Bevletleri Triganonu da 
u ırtmıştırıar 
--*--

Macarlar -·-Tuna havzasındaki 
rollerini müdrikmisler • 

Budapeşte, 31 (A.A} - yan resmi 
bir Macar menbaından bildiriliyor: 

lntizar halinde Viyanaya teveccüh et
mİJ bulunan Macar efkin umumİyesi milı 
ver devletleri hariciye nazırlannm ha
kem kararım biiyük heyecanla kabul et
miştir. Bütün Macaristan yapıcı eserleri 
bulunmaktadır. Macaristanda her fert 'u 
Versaillesten sonra Trianonu da ortadan 
kaldıran Hitler ve Mussoliniye dönrnü' 
ciheti anlamış bulunmaktadır ki, A vru
panm yeniden inşasında yalnız tarihi 
noktai nazar değil fa.kat evvela Avnıpa 
menfaat birliği kat'i mahiyettedir. Bu
nun içindir ki Macaristan yalnız tarihi 
sebepler değil, fakat etnik, ekonomik 
ve politik sebepler de ileri sünniqtür. 

- so~u 2 i~ct SAHİFEDE -

lngiliz başvekili B. Çörçil 

700 tayyare 
Londraya 

taarruz etti 

' 

RUMEN - MACAR 
J htilaf ını halleden 

hakem kararı --·--
Viganada bir kabul resmi 

tertip edildi 
Viyana, 31 (A.A) - «D. N. B.» 
Hakem kararının ilinı münasebetiyle 

Almanya hariciye ~B%lrl B. Fon Rib
bentrop dün akşam Belveder sarayında 
bir kabul resmi tertip etmiştir. Bu kabul 
re5mİnde ezcümle Kont Ciano, Kont T e
leki, Kont Csaky • B. Manoilesko ve dört 
heyet a:zası bulunmuştur. 

Viyana, 31 (A.A) - 110. N. B.» 
Kont Teleki, Kont Csaky ve B. Ma

noilesko Viyanadan hareket etmişler ve 
İstasyonda B. Fon Ribbentrop tarafın
dan uğurlanmışlardır. 

Londra, 31 (A.A) - Roytr.r bildi
riyor: 

Ta} mis gıızetesi Viyana n.nlnşmnsınn 
hasrettiği bir makalede diyor ki: 

Eğer Romanya ile Macaristan hak
kaniyet nisbetinde bir ahali mübadelesi 
ve hudut tadilini ihtiva eden bir hal su
reti Üzerinde aralarında anlaşmış olsa-

- SO.'U 4. ÜNCÜ SAHİFEDE -

Kont Ciano ve Fon fübbentTop 

Rumen Saltanat mecli· 
sinin mühim bir 

toplantısı 

Rom.an ya 
-·---

YAPILAN ÜLTiMATOM 
MAHİYETİNDEKİ TEB

LiGAT ÜZERiNE 
- C'-

MIHVER 

Devletlerinin hakemr= 
ğini kabul etmiştir 

--·--
Romanya ya -·Rumen arazisinin 

tamamiyeti garanti 
edil mis 

~ 

Bükreş, 31 ( A.A) - Rador Ajansı 
aşağıdaki resmi tebliği neşretmiştJ-: 

29 Ağustos akşamı Kralın yüksek ri
yasetinde bir nazırlar heyeti top]anmıı
tır. Nazırlar heyeti Saltanat meclwnin 
içtimaa davet edilmesini kararlathrm•J
tır. 

Saltanat meclisi 29 - 30 Ağustos ge
cesi Kral sarayında kralın yüksek riya-

l setinde içtima ~~miş~~r. Salt~at meclisi 
- so~u 4 UNCU SAHiFEDE -

-·~· 
. /·. 

Türk - Alman ticareti 
Vereceğimiz siparişlerin toplu 
şekilde ya ılması temin edilecek 

------x~x 

tstanbul 31 tTclefonla) - Almanyaya venlecck siparişlerin toplu bir halde 
yapılması için hazırlıklar başlamıştıdthalatçılar Almanyaya sipariş edecek
leri mallar hakkmda mıntakn ticaret müdürlüğüne beyanname vcrmeğc başfa.,. 
mışlardır. 

Almanyaya gönderilecek ihracat maddelerimiz, .standardizasyon nizamnamc
~inc göre sıkı surette kontrol edilecek, harpten evvelki zamanlarda olduğu gi
bi Alman ithalat bürolarının fiat tesbit etmelerine meydan veri1miyecektir. 

Böylece maddelerimizin kıymetleri muhafaza edilecektir . • 
••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• • • . . . . . FUARI ZİYARET EDE~LER ARTTI 

• • • . . 
• . 

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

Dün gece fuarda büyük bir :.c.iyaret.çi kalabalığı geç vakte kadar eğlenmiştir, 
DUn1rll ziyaretçi rakamlar~ lıariç olinak ilzere ~mııliy• kadar. fuan 252 430 kiti 
ziyanı .mu.tir. 
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9 Eylül Kurtuluş bayra
ımız bu sene e -!<alade 

n~erasiınle kutlanacaktır 
uarda Spor 

müsabakaları --·--Bayram programını ve yapılacak 
askeri töreni aynen bildiriyoruz 

Jznıir ' ıarınd<ı gdec k hafta ıc~inde te-
nis \'C ı.üres mü.sabaknları yapılaca0 ı h;in 
büyük hazırlıklara h:ı lıınmıstır. Tenis 
mü ahnkalarıııda Lrnıiri lenı .. il .. dt·cek 
olaıı ekip ga~ et ivi vaziyt'ttedir. 

x"'x- Güreş müsnbakalarına ı~tirak edecek 
İslcınbul giireşç.ileri ayrılınıc;tır. Yakında 
İzmil"l' gt lc-c kl~rdir. 

Bu 11eııe kurtuluş ba} raınımı7~ geçen 
enderin fevkinde bir proğramb kut
lulanncnktır. Proğmın şudur: 

lzmirde bulunan sa;> lavlar. ıvil, as
·eri erkan \ e subaylar, belediye reisi, 
parti mensupları, le ekküller, matbuat, 
bnnknlnr, resmi ve ticari kurumlar rei -
leri. dircktörfor ve mümcs illeriyle bütün 
:> urtd :ılar a ağıda yazılı olduğu şekilde 
Junir kurtuluş törenine da\·etlidir. 

1 -9 Eylul pazartesi günü sabahleyin 
saat ( 8) de resmi dairelerle parti ·ve 
hususi kurumlardan davetli olanlar 
C. H. P. merkezinde toplanacaklar, 
orndan Hnlkapınardoki şehitliğe gidi
lerek aziz şehitlerimizin abideleri başın
da l7mirliler adına cAırukat Ekrem 
Oran> tarafından '\:erilecek nutka eh it
ler iibideııi karşısındn yer alan altı müf
reze komutanı cevap verecektir. Nutuk
lar bittikten sonra askeri bando istiklal 
maqını çalacak ve müfreze havaya silah 
atarak saygı borcunu yerine getirecek
tir. Bu uretle sehitlikı.~ki tören bitmi" 
olacaktır. 

2 - Bu törenden sonrcı .ıskt'rlerinuz 
nsağıda gösterilen ekilde üç koldan 11-
mirc ı;i receklerdir. 

Birinci kol - E,refpaşa - kqla. 
ikinci kol - Tepecik - kı,la. 
Oçüncü kol - Halkapınar - kı§la. 
3 - Saat ( 10.15) te Kadifekabin

den atılacak topla ı.·erilccck i~ret üze· 
rine bütün halk '\'c nakil '\ n<(ıtalnrı sn;> gı 
Lorcu olarak bir dnkikn oldukları ;>erde 
durnc klardır. Bu ırnda kı .. )a \ e hükü· 
met konağına lialknpırıardıın gelen n -
kcrlcrimizin önünde bu yere ı;clmi" olan 
ııtla müfreze komutanı tarafından ev\ e
lfı ıkl§la> a ve sonra hiikümcte bayrağı
mız çekilecektir. Bu tören esnasında ban
do bayrak marşını çalacaktır. Bunu mü
teakip kı la balkonundan (parti reisi 
Atıf inan) ı arufından bir nutuk s(iyle
ııcccktir. Bu merasimden . onr:ı. tört•ne 
İstirak eden a keri kıtalar Atatürk cad
desini takiben Atatürk heykeline kad.ır 
gelec4"J<ler V<' oradan \ t-r l eriııt" dııC.ıln-
caklatdır. "' 

4 - Saat ( 10.30) da ntılacuk ikinci 
tople bir hıwa filosu şehir üstünde uçuş. 
hır yapacak 1re fabrikalar, vapurlar dü
dük, kamyon ve otomobiller korna c;al
mak suretiyle ordunun İ7mire girdi~ini 
ınüjdeliycceklcrdir. 

5 - Saat ( 1 1.30) da lzmir ı.·.iliıy et 
ve kaza idare Jıeyetlc.riyle halke,·inden 
birer mümessilin ve Karşıyaka halkcvi 
mensuplan, K rşıyaka orta ve ilk okul
ları son sınıflarının i tirılkiJ le Atatiirkün 
anaaının mezanna gidilerek birer çelenk 
konacak ve oradn Vedide Karad11yı ta· 
rafından bir nutuk söylenecektir. 

6-- 9 Eylul günü bütün ) urtda lar ev 
!erini. dükkanlannı bugünün şerefine uy
gun bir şekilde donatacaklardır. Vatan
daflat bugünün büyüklüğüne hürmeten 
en iyi ve temiz dbisclcrini giyeceklerdir. 

'1 - Saat ( 15) den itibaren zafer ala
yının toplanma yeri Ba mnhane i!lta<ıvonu 
karıunndaki Fcvzip a bulvannın !l.;ğ '\ l. 
aol kısımlariyle Gazi bUlvarın kadar 
Uııtidat eden sahadır. Her te ekkül bu
rada kendılerint' gösterilecek yerde bu
lun caktır. 

8 - Zafer alayı saat ( 15.30). da Ka-

dif ekaleııinden atılacak topla :> umyuıje 
başlıyarak 1 ilkilik Amstaiçi, Başdurnk, 
Kemeralıı. hükümt t - kışla '\ oliyle Ata
türk caddesfoden geçerek '\ c Atatürk 
he} kdi önüne gelecek burada k ndile
rine gÖ!lterilecek ) ,.rleri alaca.klardır. 

9 - Alayın burada toplanmasını mu
teakip muallim Mital Oksancak tarafın
dan bir nutuk skylenecck ve nutuktan 
sonra bütün müesseselerin gönderecd:i 
çelenkler heykele konacaktır. 

1 U - Çelenk koyma İşi bitine•• bando 
onuncu yıl mar mı çalacak ve bütün halk 
mar söyleyerek bandoya istirak edecek 
ve zafer ala} ı önde bando olduKu haldt' 
hc."ykeliıı öniindc."n tazimle geçecek Ata
türk cadde!lıni tokiben Dr. Mu!ltafa En\er 
cadde i yoliyle Kültürparkcı do~ru \ol
lanarak oradan dai;ılncaktır. 

1 1 - Gece karada fenrr ala\ ı \ apı
laca k '\ e halke .. inde saat 21 de bir kon
sc."r '\ erilec:ektır. 

12 - Gerek öi:leden evvelki '\ t• ge
rek öğleden onraki proğramın tatbikine 
C. H .. Viliiy et idal't' he;> eti auı.sından 
B.,ha Yöruk. ka:t.a idar'" heyeti reisi 1 a
hir Bor. ka.1'.a ıdarc ht<yeti azaı.ınclan 
1 laydar Aryal, merkez komutanı Binba· 

ı ~lüfit Eralp. emniyet müdür muavini 
1 mııil Klintay kısmı idari reisi Ahnır.t 
Öı:kan, maarif ıııüdiir muavini Neıwl 
~nylan , belediye 7nbıta füniri Fahri C<;
rcr. esnaf ve i çi birlikleri n~isi .Salıihattin 
1' ırhan. lzmir halkı~, i idart- memuru 'a
ci Taylıın bakacaklar \'t' yaka l arıncl.ı iı;.,
reti mah usa t.ı«ı)acaldnrdır. 

13 - AJa,·ın c<·rek Basmaha 1 ·de ve 
gewk -ıe Atatürk heykeli önünde durn
C<IKI yerin kroki inin tayin ve gö"tf'ril
mesine, lsmail Künta) . eşet Saylan, 
Hnyd.ır ı\ryal \ e Ahmet Öı.knn ınernur
ılur. 

1 4 - lı:mir k"'zııl:ırından davcı üze
rine gelen heyetlerin gece kalacakları 
yerlerin bulunmasına \'e gösterilmt"sir • 
,.e alakadarlara bildırilmcsine e~ııaf 'e 
i çiler Lirliği rci i Saliıhnttin Kırhan '\'e 
J,elediye ı.abıuı bas fımiri Fnhri G<>ıer 
dJ1•nıu rcl ur. 

15 - jandı,rm.s ve emniyet m~nıur
luriyle askerin inzibat erlerinden s-çile
cek hirer müfreze alavın kf'nnrlnnnı rnı:-
lmfnza ed cekıir. • 

--·--Mahlut kahveler 
Schriınızde muhtelif kahvehanelerde· 

ki kalın·lcrin nohutla \'C diğer maddeler 
ile ınahllıt oldugu anlasılmıştır. Beledi
ye~ bnzı kahve -;ntan perakendecilerin 
kahveleri alınarak tahlil edilecektir. 

Malıliıf kahH' satmılar tccziyt• edı
lcccktir. --·--Feci biı- ölüm 

Bcrı.:aıım kazasıııııı Turanlı nahi) esi
ne bağlı Örenli köyiindc Mehmet Ali 
karısı 30 ya ında Ayşe Gfü·en. incir top
lamak için cıktıgı ağaçtan düşerek ol
ınüsfür. --·--Bes ihracatcı Eirma 

Izmır, İstanbul, San:Sun \'e İskcııde· 
runda bulunan be finna ihracat ticare
tini tcı kcttiklerini al:ıkndar makamlara 
bildirmişlt.•rdir. K ·~fi.ret gi.iınrüğc bildi
l'ilnıi tir 

- -e--
Bir mer'acla yangın 

l >ikili kıw.a;;ının Kale- nwvkiinde bir 
ıneı··;ı yangını zuhur L'lıni~ ve ) ü:1. hek
tarlık: bır s::ıh.ı kamilcn yanıııı,:ıtır. 

Yaııı;ıını ctr.ıftmı yetişen köyliilcı· ta
r:ıfıncl n ıincliil'iilmüstül'. 'l.!ırm· yoktur. --·--Kendi arzusiyle kacmış 

Dikili ka7.i ><ın•n Çmıdarlı nahiyc!>;ndc 
lfasnıı oğlu MelıınLt, İslfım mahallesin
den l\hınel kızı Mliniı~ .Meriçi Jkaçırmıs 
\" · çok ~e<;ıncclen heı ikisi ele ci"ar köy
lerin birinde tutulmu lanlıı·. }( ız kendi 
r.ı~wsi\'lc km,1ıgııu $Öylcıniştir 

--·~-Bir yaralama vak'ası 
Diin KültüqJ.'.lrüıa kikük bir lıfıdıSl' 

olmııs, Alııııet oglu Ahmet •raşnus, esk ı 
biı· lııısumctl l·n d<ı!ayı kaı·sıla~lıgı İbra
him 014)11 .\li Akstıyu lnr münakaşa nc
•ice!'ıiııdt.• c.akı il~· r•ımlaınıstır. Suclu 
yaluılaıınıı tır -·-SARHOŞ :HALİ 

lki<'t~ ınc•lik, E~ı ...... fp.'1s:ı cnddcsiııdc tes· 
\iyeci Elımıs o~lu Ahım•t Eı.:c, fazla ~ıl'
hll'• olduğu h.ıld<• :;okakl.ırda giiı-üllü çı
knrdı,ı..:ınclan yalrulrınnııştır -·--iRHIRSIZLm 

16 - Alcıy muıt})cn saatte Ba:;mah •· 
neden aşc.ıi!ıdnl.i ıra üzerine yiiriiyccek 
bütün teşekkül ve cemiyetlec 1'erabcr
lerinde hüviyetlerini r,ci-;tcrir birer tem
sil Lulunduracaklardır. lkicesıııdik K.1diriyc ınahallc•sıııclc 

oturan ~a'Jıkalı AJi oğlu YnŞ<ır, Bohıır 

............................................ \glu Nes11n, h.ını<!l 1-li.ise)in oğlu ~~us· 
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R : lafa \'{' l\1 •hıııc1 og!u Recep Hep en. a:.. 

- ni m ılınllcde Hasau oğlu \'eli Kaynarın 
Enternas~onaı fuarın-: t: l'lt.' l!Ut'rek hır c.ıkel, hır pantalon \'C 
da L O iti O R A 1" l.ı!o l nc'•ır ela iw•nür <;a1mış1.:ır \'l' ~ ,ı-

R d 
·.ıl:ınm•o;l; ırlır. 

a vosu neşri~atı.. -•---
Londradan Türkçe haberler resmi .o 

lngiliz pavyonundan her gün 21,15 u~.cak 'taşıyanlaı• 
te ven1ecektir. İkice"IT"<'lik~c Mı...stnfo oğlu İbrahıın 

lngilizceyi bilenlerin de in .. ilizce ! ve Esrc!paşa caddcsindL· seyy:ır manav 
haber zamanlarını bilmek istedikleri- : Ahım·t o~lu Kcllh..1 Atikin iızerJcrindc 
ni diiJünerek Londr2da.n ingilizce ha- : bırcr bıçak gu1 ülL•n:.k alıııınıstır. 
berlerin resmi in~iliz pavyonur.dan : 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 21,00 de : 
vcrileoe,ğini bildiririz. : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aııkara radyosu 

" 
. ~r .::. ..... ·. . , _,: . . 1 : , • .. • • • 1 

Bugün matinelerden itibaren 

BVGUN 
-- + 

EL HAMRA 
1940 - 1941 ınev ıminın kı bu.} uk fılnıı 

8.30 Pı·ogrnııı \'C 11 cııılcket saat ayarı, 
8.:15 Müzik : Marslar ( pl.) 9 00 Ajans 
haberleri 9.10 - !J.:W fü· kadını - Ycnwk 
lıstc i 9.30 Muz.ik Plaklarla l\Iarslnr 
12.:~o Pro~raın J 2.3.."ı Müzik 12.50 Ajans 
haberleri 13.05 Müzik 13.'.!5 - 14.30 Mü-
7Jk : Rad} o salon orkestrası 18.00 Pro~
rnın 'c ınl'tnleket ant ayarı 18.05 Mu· 
zik Cazbant pl. 18~0 Müz.ik : Melodiler 
pl. 18.45 Müı.ik : Radyo caz orkestra ı 
l!l.30 Müzik : Türl.iıler 19.45 Memleket 
s:ıat aı·arı \ 'c ajaıı., haberleri 20.00 :vrn
zik : Fusıl heyeti 20.45 Komısma 21.00 
Miizik ; Müşterek \'C tek Ş<ırk~lar 21.30 
Müı.ik : Tl'Ouhadoı· ve Lochcngrin upe
ı'1ılanııın kısaltılımı ı 22.:::0 Ajans haber
leri \"c ajans ıx•r sen-isi 22.50 l\.liillk 
Cazbant pi. 2;}.2:i - 2~ :ıo Yarınki prog
ram \'e kapatıış .. 

,_ 
1-BUYUK ATEŞ 

CllARU·:S l.At TH1'0!\' 

2- MADAl\1 ve ŞOFÖRÜ 
CONSTANCE BENNETI 

·······•························•·••···•··•···•···•·•····························· 
Seanslar: Madam ve Şoröru 3-6.30.10 Büyük Ateş 8,45-8.lj t · 

Cuııınrt i \ "C paznr ~nleri 1.15 tc Madmn , .c ~för{i filmi ife haşhır .. 

DEMiR MASKE 1 

muş gihi dt>rin bil'cr solukla kab~ıı·dı. 
- M.istuflc: 

N - Patron, .n1ık isinıı7. bitti. Gidebili-
riz dt"~il mi? 

~ - Hayır MistufJe .. Daha ~'Uniz bilmc-

(1K1NCJ KJSJM) - 248 --

d:. Son bir adalet vazifemiz '\'nr. Onu da 
görmeliyiz. Bi.iylccc monsenyör 'Lui ha
~ atının sonuna kadar kaygısızca \'e ra
hntca ~ asnmak imkfmııu bulacaktır. 

fürlcr sa\'LU"Uyordu: 
- Alçak haydut'·ır- E\ct vücudumu 
rçıı pan-n edin .. Öldürün bcıü •• Fnknt 

benim ruhuınu cliıüzc geçiremezsiniz ... 
Huhum şeytanla bır!cşerek yine sizden 
rntikmn alacak... Ah mel un İ von._ Ah 
mclun monsenyör Lui ccnaplan .•. Gece· 
leriniz ~ine uykusuz geçerek.. Aşkları
nız s.·ı:ıdetten mahrum bulunacak ... Siz· 

n ndrct cdiyonım... Size, hcpinizo 
<lfü::manım_. Hınur ccllut yak '·ücudu· 
mu ... Daha in:-x-.fsı7.ca yak ta bir dakika 
~\'\el Öle) im .. 

Cellat aldığı emre uyarak bütün iş
kence ületJcrini birer birer kullanıyor-
<lu. Ymaş ym·aş Gniafonun sesi tanın
ın.'lZ bir kıl rudı. 

F<ıribol \'I'.' Mistuflc bu müthiş ~ken
e \ c şahı l olmnl, tan derin bir ıstırnp 

duym~lardı. Yüz.Jcri sarannış, :ılmla
rındaki soğuk terleri muttasıl siHyorlar
dı. Asker ocağındo. kahramanca dö\•Uş
meğc• alışmış olan bu iki :ıdaın ccllfülııı 
menfur i inden ifadesi imkansız bir tik
sinti içinde idiler. Cclliil Bastil kuınrm
danının çehresinde aradığı memnuniye
t: g(ircıneyincc: 

Faribol 1.ındancılara su kı"a emri ver
di: 

- Şu cesedi uı· nunrnı-alı hüc1·cye ~ii
lürüniiz. 

Eir kaç dakika .sonra Gniafomm :a. 
ııınmıyncak halC' gelen cesedi Bcrtodycr 
kulesinde monseııvöı' Luinin eski \'t\ta-
L:ımı yatınlııııs1ı. · · 

Faribol. - Mösyö mümkün olanı :raplım, mev
kufun zaafı işkencenin daha fada de\·a· - Bana B~ tıUn cerrahı Bay]~yi <:.a
nuna imkan vennemişse kabahat benim gırınız., dedi. Zındancılar yeni enıirlcri-
clcğildir, dedi. d~nmla bckliycceklcr... • 

Faribol sordu: Mistufle.} c de şunlan svyledi: • 
- Ne demek istiyorsunuz? - Hnyatıııda monsenyör Luiye o ·a-
- Demek .istiyorum ki bu adam ol· dar fenalık ctmlc; ulan bu mlamın s; ndi 

ınüştür. onun kurtulu:ı ~s:rarıııı kendisiyle. lJir-
- Nihayet öldil. liktc mezara götürmcsinclcn dnlıa iıdi-
Fnribol ve Mistltflcnin göğüsled uynı 1anc bir §ey olur mu7 

zaınandn bü}·i.ik bir kfıhustun kurtw· - 'Maksadınızı anlırortım patron ... 

Ri 
Tenis turnov .ası 

Eric Lohner ve Remo &lioti bu
gün final için karşılaşacaklardır 

Dün Kiiltürpark ienıs kuliibünde, fu
ar tenis nıüsabakalamıa haz.ırlık olmak 
üzere ü."l"tip olunan bir tenis tmnovası 
yapılmış ve güz.ide bir seyfrci kiitlesi 
tarnfından heyecanla takip o1unmuşlur. 

Saat 17 <k' mi.isabalrnlarn ha<:lanmı<;
tır 

Guido Alıot.i ile Re ııo Alioti ar~mda
ki karsıl~ırnı. gayet giizcJ \'e ze,•kli ge
çerek Reıııo Alioti :ı-G Ye 1-6 kazanmL<;
tır. 

1 kincı doını fınal Cıın Cıraud ile I<:ric 
Lolıner arasında yapılııııslır. Lohncr 

heyecanlı bır oyun rıelicPsindE· bıı kar
şılaşmayı 5-7 ve r.-s kazanmıştır. 

Buglin Kiiltürpark tenis kulübünde 
Renıo Alioti \'C Lohncr arasında saat on 
yeclide final karşılaşması yapılacaktır. 

Ankara \'C İstanbul tenh;çıleriniıı Jz
nıirde ynpacakları kar~ıla::malnr dolayı-

siyle 8 ·r:yliil Pazar ak<:aıııı tenis kulü
biinde lıir gardenparti tertip edilmiştir. 
Bu gardcnpartiye tanınmı5 aileler davet 
edilecektir. Ma7.arik Cazı da gardenpar
tide bulunacaktır. 

Maarif V ekiliınin tetkikleri 
B \STAfü\FI J ird SA \'FAl>ı\ - hundan rnk ınütclım;sis olnıuslardır. 

Her kı,ımda tetkikler :;rnpaıı \·ekil Şehrimiz.de bulunmakta olaı~ Maarif 
kiı) ('(ıcukhırmın ıııolosik.Jct tııtbikatm- \•ckiliıniz Bay Hasan Ali Yücel şerefine 
<l:ı ı 11 beş clnkiku kadar me-;~ul olmuş- diin akşım fuar gazınosunda parti adına 
tur. bir ziyafet vcrilml<rtir. Ziyafette Maarif 

\'<'kil daha smını rİ) aZİ) (' dt•rsiııe.. zi- Vl"kilimiz Hasan Ali Yiicel, \'ali, ordu 
rnnlten Jıarınan der ine ı:irmis, köy eğit- müfettişi Orgeneral Abdurrahman Na
ı:ıcnll'rini kiimc halinde <'ah,ırkcn giir- fiz. ordu miifettişligi erkanı harbiye re
nıii"tiir. 

4 

ıc:ı gcnC'rul lJakkı. ınüstnhken1 ınevki 
Ü~lc ~ cı>ıc~iııi ko) c:ot•ukları , (' kö) komu tanı general Mahmut. tüPl. koınu

c~itıııcnlcri :ırnsında 'c :ıyııi )>Ofrada ye- t~ını general Avni, lzınir mebusu Mch
ınck nrw ııııu izhar C'den d(•.ğl'r li i\lnnrif rıı t r\.ldenıir, beledi) c rebi, paı·ti miı
\'CJ..iliıııi7~ tulchenlıı sıf \ "C ~ı<'ak ınuhi- fcttişi Galip Bahtiyar, Vekile refakat 
tinde oıılarn intibak cylcıni~. onlar gihi c<len :nüfcltislcr, Maarif ınücliir \'ekili 
konusnıu,, samimi :-orgu~ırma l"C\"aplar füıy Ne.şet Şaptan, parti vilayet idare 
\'c rıni..,tir . heyeti rızaları hazır bulunmuşlardır. 7,i. 

\ ' tmwkkıı ~oııra C'osaıı ki)v t·ocukları yaf ct çok samimi \'e neşeli geçmiş, gece 
filli oyunlar o)'nanuşh.ır \ ~ ~ğlcnmi~- yarısına doğru Ada gazinosuna gidi!miş 

ll·rdir. Vekil s:ı:ıt ı;; fr okuldan nrrıJ. oradan dn açık hıt\'a tiyatrosuna g.:cil-
nu!>tır. ınişlir. 

i\1aa~il' \ckiliıııir.in diin kiiy (•nstihi- l\foarif \'ekilimiz. Bay Hasan Alı Yii-
siiııde ·' aptı~ı tetkikler ne k~dar kıv- ceJ buoün Manisaya gidecek. akşama 
melli 'c dıcnııııi~ t·tli ise, \.ekiilt•t mab- kadar orad.ı tetkikatt.'l hulunduktan 
nııııı i ::al c~cn. hit şah"i~ctin l,ciy ço- sonra şehrimize avdet cdec<'k ve Pazar
rııkları \l' kııy ınsanlıırt ura ıruı bu ka- te.si günü de Bandınııa ckspr"'" ... iyle ls-

·a ar ~u- ... "ln u mut~veccı. en se mız en ayrı-dar derin ... urcltc ~kulu u o k d ·· ı ·· h la ·· "h hri · d 
zcl bir tnii.,.ıhl'dt.'Clir. l\.iiy ~otukları lacakt ır. 

Macar el karı umu
mısi tatmin edil-. . 

mış ımış 

"\~T . .\ •: 1 ı ., · ı s \ lllfl·:IH·: -
Macar ıiyasi mahfillerinde müphade 

olunduiuna göre, bu ikinci Vjvana ha
kemliği Macarid.an ile mihver devletleri 
arasında.ki do!lane müna.1ebetleri daha 
ziyade 11.luJa~tırmaktadır. Macarjstan 
)'eni Avrupada mihver devJetlcrinin ya
nınd. ker.disini bcl<livrn rolü eftihar ile 
Üzerine almalı.tadır . . Sim<iive kadar İyi 
veya fena :ıamarılarda m:hvere kaı·ş ı gös
terdiği aynı sadakat ve aynı sarsılmaz 
dostluk ile Macarutan istikbalde de 
mihver devletlerinin )"anında yer alacak
tır. 

Aynı Mac"r ··· ·~~i mıııhfillerlnde teba
rüz cttirildiğ:ne :ı. .e, :._;:-cem lcararı Jlıh 
ca.ristan:n ~;·ı- · .,; ' ımamiyle tatmin 
etm~tir. Bu k;-.r.:ıı ; .ıt<b<llde Romanya 
ile yltlnız normal münıuc:.. _;.!::r değil fa
l:at büt:i • . ' ara vrım'l i} i :::!. dostane 
münas-.,c' 1•':" ' · · r Jm .. ~ını mümkün lnl
nialdad•r. -- ; '•n Ronuınyarun Tanı. 
h:ıvzasırd::ı ve K ı>21tlardaki mühim ro· 
lünü müdriktir. Buızün Trianon haksız-
1:.klnrı tamir edildikten sonra Macaris
tan iki memleket arasında yi~mi seneden 
~ri antant d evletlerinin entrikalan yü
zünden inkişaf cdemcmi~ olan iyi müna
sebetler tesiti için elinden geleni yapa. 
caktır. 

Bir misyoner mer
kezine ltal yan ta Y

yareleri taarruz etti 
BASTAHAFI 1 inci SAYFADA -

Bu hiicum esna"ıııcla iki Amerikan 
ını-:\ onerı i.ilmüstür. 23 ağustos sabahı 
iki lt.'llyan tnyyar.:" ' yukal"l Nilde Doro 
ınc\'kiinl' hücum ı.:tın~1ir. İtalyan tay
yareleri buraya otuz kndar bomba al
ııuş \'C mevki üzc:-iııe mitralyöz atc,.i 
ucınıstır. Amerikan mi:;yoneri Dr. Ro
lı ·rt Grıeve ve k,111 ı ellerinde hüytik 
bir Amerikan bayrnğı olduğu halde dı
şan \:.ıkmışlarclır. Bunlar bu e~nada mit
ralyöz ateşin~ t utulınuşlar \'e bu kur
şunlarla ölıııi.işlcrdir. Diğcı· iki Ameri
knlı 13. Oglcbsy ve kansı ela yaralarunış
lnrdır. Bunl~ıı· Alrik~ıda ha .. bin ilk kur
banlc1r1dır. 

Ve sızc hayranuıı. Büylece kimse bura
da olup bitenlcı·in farkrna \•araınıyacak
tır-

Fnrıbol monsenyör Luınin demiı· mas
ke ini aldı. (Gniafoıı) nun kafasına ge
çirdi. Bu i:. henüz ikmal cdilnıişti ki cer
rah ıçeri girdi. Faribol hÜ)7Ük biı· cid
diyetle kendisine hitap etti: 

- Gece \•ahim bir hn<lise oldu. Demir 
ıııa keli n'ahpus öldli. 

- Gnl'ip şey, <lalın iki gün evvel Scm
marsın huzunında kcndi:sini muayene 
elmişi.im. K<ılhi ,.e nahrzfan sağlamdı . 

- i\Ii>syü B<ıylc•, Uaslilin cerrahı sıfo
liyle ~imdi bcniııı eıni rle ı·imi yerine gE'
tirnıckle nıiikcllefsini7~ 

- Fnlfot \'aziyctim öli.inıün :.ehcbini 
araştırmağı ist ilzam ct01e7. mi? Biliyor
suunz ki Demir maske cok imti\·azlı bir 
mahpustu. • · 

- Krnlın emri ile .Eastilin hfıkimi be
nim... Emirlerim ve arzularım derhal 
yerine getirilmelidir. Mevkufun bir kalp 
scktc~iııdcn öldiiğünü kaydediniz. Ve 
bu vesikayı böylece imzalayınız. 

Bu emir hadi harfine yerine getiril· 
eli. Faribol zındancıları çağrrdı. Cesedin 
Demir maskesivle birlikte yeni bir t:ı-

Fransız hattı üstüva 
Af rikası ileri 

gelenleri 
nAS'l'Al:ı\FJ 1 inci SAllİFEUE -

\' Crıtettc bulıınmayn çalııınuşlardır. 
Fakat kısa bir mücadeleden t'Onm 

bunl rııı mukavemetleri lcırılmıııtır. Bu
mın ÜTcrine b"şka 11uoaylar biitün resmi 
binaları iŞ1;nl etmişler ,.e bu hiııalaTn 
l lür Fransa bayrağını c;ekrni !erdir. Dü
ttiıı h.ılkın İzhar ettiği talep Üzerine ge
nemi Dögolün mümcs~ili Albay Oii Car
nıin.tt nynı gün öğleden sonra Braıı:avil· 
lede karaya çıkarak muauaııı bir halk 
kit.lesi taıafından hararetli sur<"tk kar~ı
l ,ınmıştır. Bütiin •ece bütün Fransı.z 
lıattı iistüvtı arazisinde ve Belçika Kon
gosund.ı e:ıci.iınle Lcopolcl Villada hn
r.ır«tli teı:ahi.iı ler ynpılını:jlır. 

Altın ruya 

Jzmirin bu meıhtu kolonyasını Hi
lal eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalmz eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
ıindc toplamı§ bir ,aheserdir. T akli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESl 

bula konarak Scnpol kilisesine nakledil
mesini emretti. Geıüş bir nefes aldı. El
lcı-ini kU\'V"etlc oğuşturdu. Ve nihayet 
memnuniyetini ifade eden biı· jestle ko
lunu arkadaşının koluna geçirerek: 

- İşte güzel geçirilmiş bir gün dedı. 
Şimdi Scnmarsın yanına gidelim, ivicc 
karnımızı doyuralım. 

- Doğru patron ... Midem zil çalıyoı. 
- Hay kuyruğu kop.sun... Görüyor· 

sun ya Bastildc de eğlenmek kabilmiş. 
'.Fakat neşeleri çok siin11edi. Kuman· 

danlık clairefilııe ~eklikleri zaman lıir 
!'iirpri:ı:le .karşılaşlılar. 
Scnınars ıııulıaf ızı kaııdııcı.r:ık ouunla 

!.ıil'liklc kaçmağa ınm·affak olmu~tu. 
NöbetcUcr eski kumandanın azledildi
ğinden' haberdar olınadıklarmdan !ira. 
rınn g(iz yummuşlardı 

Farihul: 
- Hay kuyruğu kopsun diye ha~ kır

dı. l\ııstufle bir nz acele edelim, ı.ira bu
rada daha fazla eğlenmek kabil olamıya
cak. .. 

Az sonra iki nrkadaş Bru tilden heyaz 
Ta,•şan lokantasuıa gelmiş hulunuyor
lardı. Burada şayam hayret lıir heyl'-

-BITMEDI-

Beşeriyet için 
--*--

Kara bir günün 
yıl dönümü -·-Harbin bif'inci }'ılı 

Alman aslıeri zaferleri 
ile geçmistir. Falıat 
harp bitmemi$tir ve 
harbin multadderatı 
henüz meçhuldür •• ___ * __ _ 

- Uı\STAB \FJ 1 im·i SAllİFl:ım -

zin :-11.ladı[:'ııu hi :.t•di,) oruz. 
Hiirri~ el \ c clcmol .. ta!-i prenı.iplcriııc 

lı iklik eden hu , eınlekctiıı nıısıl olup 
t:ı hu 'aziyctc dii hii;iiııii bir tiirlü hn,·
~alaıııız:ı sıi:dırrunı) oru7- Bu t•srnr ı1cr

dcsiııi Je ~ iıw harp soııtımm yırtarağını 
umu~ or11z. 

Ahıı.111~ :ı ) ukarnla da ka~ dcttiğimix 
ı.:ihi hir c·ok :mforlcı ka7.aıın~tır. f..akin 
mıu.nHer olınaın~tır. Çünkü· miic:ııdcle 
dcrnııı ecli~ ol'. Ui.iyiik Britanya imparn
torlui:ıı ;:-N·cıı )>t•ııc hugiinc ıın:ıaraıı on 
tııh.il daha kıl\·H'tli olarak ayakla duru· 
~'or. 

Dt·ııizlcr hakimi İngiltere biitiiıı A\ -
ruım~ ı nblokn ı altında tuluyor. Kendi 
kendisini beslcmcf!e muktedir olamıyan 
J\\•t·ııprı kıtıı"ı kıırkımı; faeialara namzet 
bulımu.rur. 

llnrı> ~ nlıııt \'C ~ alıuz hm nlardu cc· 
rcyaıı c) li.l or. 

Elde edilen muazzam kerı neticelere 
raJhncıı Bitlerin harbi ilan nutku ile 
htınıı takip l•ıfon bir c;ok bc~·anatlannda 
ta ... rilı t•ylcdiği yıldırını harbi kat'i m" 
titc) i btihsalc kafi gl'knıemMir. 

Ciiııkii harlıi ka:rnnnıak sullnı elde el· 
nwklc ıniinıkiiııdiir. lleniiz ortada ::;uUa 
ali'ıınetlcri b(•lirınemi~tk Bilakis ingitiı 
dl·dct adamları 1911. 1912 seneleri 
hatı;İ )!) ı:: sc·ııcsi kin h:l7Jrlandıklarmı 
..,İİ) liyorhır. . 

Alıııaıılarııı Jnı:ili7 ııdalarına yapae3k· 
larıııı sii.ylcdiklcri hiiyük taarruzdan 

er yoktur. Biiy l.: hir taarruz idn nu
rak iki haftalık bir nıiiddet kaİınışlır~ 
l>nhu ı.onra mc\'!>İm nıii ~kiiJatı İııgifü: 
ıululanmı tccm ihi.i imkiıı ız duruma ge
tirerek. be.iki Jıanı hücumlarını bilo 
wrh...,hr;l('aktır. 

Simdidt•ıı hurhiı. mu senesinde de 
dt•\nnıı kıılıul (•dilebilir. Bunun mana..<>• 
'ıııhır ki yıldırım lımbi İngiltereye kar
•.ı ıniicssir olnmanu,, harbin ınukadde
rntı talmınnıiil kmJ~·l , .c kabiliyetini' 
hağl_anoustır. Bu hususla biitiin ~
rın fıı~ilh-re lehine inki~r e:rledi~ ~iip· 
lu• ~iitiirmi~ en biı· hakibttir. 

Bununla hcral}('r harp afetinin önli
miiLdcki ~·ıll.arda bc*riyctc <:ok ıstırap· 
lı s:ıhııcl(•r hazırladıi:ını 'kabul eylemek 
lfıwıı «elir. Harp '-Hldclini arttıracaktır. 
llarhe tek.'lddiim eden ~·ıllardaki korku
lnrınıız tahakkuk < dC<"ek hiitüıı bir A,._ 
rupa medeniyetinin yıkılnı!M ihtinıııllc
ri ku\\·ct hul:ıcuktıı. 

1 ... ıkiıı milletler hnyııt \C i:.1iklallcrin
dcn ııınhruın edilıni,, esir kafileleri ha
linde ynsamaktan ise bu korkun( ihti· 
ıııallcn· giiğii' n-rınc~i tercih l'~ leınck· 
tc tert!<ldüt ~ii ... tcrcmezler. 
Oc,·aın eden w l.'<lettk olan harp, in· 

gilh•rc \ 'C Almmwa harhi değildir. Mil· 
lctlcriıı lıiirriycti harbidir. Umum i~in · 
dir ki diinymun iibür lıt·unda hulunan 
Amerika d~ı hu haı he hazırlanıyor. 

Unrbiıı hirinri ·ılı 'kat'i nutireler ' 'cr
!lıiycn Alınmı zaferleri ile geçmiştir. 
ikinci yılını!~ llc oluc-c1.ğmı hadiseler gös
terecektir. Umit \e tahminler insnnhk 
w insanlık hii rri_,. ti fohindedir. 

Hunun hö~ tc olııı. ım temenni cyJc
mck hiirriyt•l ve i tiklnlc u_,ık nıillcller 
idn bir \ 'n7Jfodir. 

HAKKIOCAKOCLll 

KISACA: 
• ••••••• 

Milli Piyango _ ..,._ 
Y.'ı.ZAN: Ec.:ııcı K. Kdınü Akuı 

Mılli pıyango hu çekilişini hmir fua
rında yaptı. 

Hiç şüphe l oktur ki pi) ango bir tali 
işidir. Tnli mefhumunu insanlık hal el· 
miş <lcğilclir. Bu heni.iz tabiatin sırlar1 
i1;indcdir. Şayet im,anlar gaipten luıbcl' 
almak sııTını öğrcnsc1ercli, çekilmeden 
evvel piyangonun kime çıkacağını bilir• 
ler. ınıılıarebC"h·rin sonlarında kimlerin 
muzaffer olaca kim mı {'\'YekC'clen t«re· 
ıı i rlcrcli. 

Nihayet uınunıi insanlık fılcıııi de lrn
gi.inkii '\'az.iyeli hii) le yaşıyazaındı. Ben 
tali clt'nilcn mcflrnmun bir kısmını in· 
sanlarııı kendileri :ı;arattığımı kaniim, 
hesabını güzel yapan, mantığı jyi ku
r.ııı, tc ebbii ünü uımruıına gellı-eıı in
san elbet bu yoldu yürüdükçe birinci· 
sinde cleğilsc bile dördüncüsünde olswı 
kazanır, bazı da ö~ le tnlililer veya tnli
sizler \'ardı r ki in.sanlar oıılaruı görün
miycn sebeplerini bilmiyerek ibda~ 
eder, veya hilmiyerck yok ederler hik
ıııetindcn sual oluıımnz sözi.i ne ı::üzel
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Deniz 

Gazino 
VE 

Restoranı 
Konak ,·npuı· iskelesi üsliinde te

miz, ucuz \ "C lüks .... 

. .. .. 
• 

.. . ........................................... 



1 EYLUL PAZAR 1940 
lW - su 1 ım :ıs = -- :ws sut ::::z ı u::x:ea:; mw: wwwaw 

D mlupınarın tepesinde 700 tay yare Londra
ya taarruz etti 

- BA~TARAFI 1 111\Cİ SAHİFEDE -
zı bombaların infilakı io;itilınistir. Dün 
giincluz fı2 di.i~ınan tayyaresi dii<;iiriil
müo;tiir. 1!1 .h·cı tn~ yaremiz kayıptır. 
Fakat bunlard. n onunun pılotları snğ 
ve salıındir 

Adanada Ekmek Fiati 
- *-

Kahra yaptığı parlak an ordunuı 
geçit ve törene 

Çukurova pamuk tohumlarının 
:i senede tebdili kararlaştı 

• 
resmı 

V~oıı 31 ( •. A) - Dumlupırutrda :rn 
\.gusto mc) dan muharcbe~iııin ccı c~ rın 
•tügi tnrihı h'p<'de zafı"'rın 18 nd yıldi)

m.imii lliin:ısebctiylc dün mmızzam bir 
tören ~ npllmı~tır. 'f"ôrene J\nknmnm \•e 
28 \·ilfıyctıcn gclcıı lıc>yctlerlc Afron. 
Ki.it..ı.hyı vıH\yctleriniıı kö~ lü \ e schirli 
halkınd.m nıi.il'ckkep olarak binlerce ki
:;;ı iştirı k eylemekte idi. Bu yıl ti5rcııe 
•elen lıeyelll'r :-ırasında Hatay vilaye-

tinden de bir hey<'t bulunuyordu. Afyon 
'e İzınirden tahrik edilen iiç il'cnle ge
lenlerden maada otobiisler. nrnbalnr. at
larla \ l' ·yaya olnrak gl'len bir çok ziya
rctçilt'ı de fılı:d efı·afında topl:mrıuş 
bulunu~ ordu. 

Kocnlepc zirvesinden C'leklerinc ka
dar kadın erkek biiviik bir kalabalıkla 
dolup taşmıştı . · 

Türene progr::ım mucihıncc sant 1 UIO
da Jstiklal marşı ve top endnhtı ile hnş
Jnnıldı. tık olarak Af~.:on \"nlisi Milli 
Şefin gönderdikleri kıymetli ve çok za
rif çelengi abdeye koydu. Bu (,"elen~in 

- *-konu"u luılkı ( o~turm."ğn kfıfi gc imiş, 
alkış ve ~ ~\ <:lerı butiın civarı 1.;ap-
1. ıııı5tır. Milli Şefin çelenginden sımr:ı 
<ayı<:ı yi.izlf'ri bulnn dığer çclenklcr bi
reı· birer fıbidf")'C konulımı .tur. 

I\Ierasiınin hu ~afh:ı~ın ı ord il auın:ı 
Üsttc>ğmc>ıı Adnanın, Ciimhuri\'et halk 
partisi adına Dcniz.li mebusu Necip Ali 
Kiiçiikanın lıeyt•t•anlı nutuklnn takip 
elli. Halk ndma Afyon h:ılke,·i rC'İ"İ r:a
lip Demirel. Ünh·er ite namına 1 ıp fa
külte~indcn Omrr, Ankara yüksek ııwk
tepleri nanıuı. b-ınail Hakkı Mu.sa Bal
lı ela birer hitubede hulunmu~lnr \'e son 
olarak ta Kolordu kurmny h:ı~kanı Sab
J'i Hınçal IS sene e\•,•elki askeri hnre"ke-
ti izah etli. Milli cırdwıun lS ~ ıl önce 
yarattığı kahramanlıkları. ı•serini, tepe
leri \'e Yadi)Pri ~ii.c;tererek anlatırken 
hazır bulunanların gözleri önünde hadi
ı;cler canlanıyordu. 

Bu esnada Atatiirklin ~ liksek }ıatırnsı 
bir tazim \'nkfesi ile tazİ7. olundu. Bu 
tezahürattan sonra ynpılan geçit rc>S~in-

A,o:m• .. c.cm•cı;!Elilwnsooıı1111ı10• ... •----~~ = 
1 Kendinizde 

nızda 
U.ab.i:dik, Kıuı~zlık. Jlazmısızlık, K 11rııı :ıi:,rılıırı, l\.ıırın .,i-,ııwleri, Burun 
ınaknd knşınma ·ı, Oburluk. Baş di.inııu.•si. Sal~·a :ıkımı-.ı. Sar'ayu benzer 
sinir hnllcri. Gel'c korkulan. Gtirmedt.'. isitmedr hr.rnkluk. ~iH gnyri 

tabii haUcr: 
Bunlar Ye.\ io içilen şeylerin temiı: \'c snf o1ıncımasımlı n dolavı kırsak

larda. yetişip üreyen \'e ka,nlarımızı emen ı::cıhıt"an!arın tesiridir. Bunlarclnn 
kurtulmak için eczaneden bir kulu S:ınta :ılını7_. Ve içiııdeKi t:ırife ılllıC'ibin
cc kııllanın17_, Derhal kurtulursunuz. 

HER ECZAC\'EDE KUTUSU 20 KUflllSTln! .. 

Is11ı.İne 

Dikkat 

ait tafsilat 
ele kııhl'aıııan piyaclı:', top~u VC' mıtralyüz 
ıııi.ifrez.eleri. ylik.~ck tahsil tnlebesi. An
knrn. Konya ve Afyon i:ıcilerı ve veni 
kıyafetleriyle Afyoıı \'İlay<'ti gençlik ku
liiplcri. Kütahya binicilik. avcılık ve ka
ynk sporculannclnn gruplar. kadın •'I'· 
kek yüzlerce ki>ylü i. tirak edeınis \'c 
çok icten takdir \'e cvgi tez.alıiirlerı ile 
karsılnnmıslm·dır. 

Dünvnva' veni bir clt'\'U ncan tarihi 
büylik • hadis~nin gcçtiJ!i salında di.in ya
pılan bıı te1.ahürat milli hisleri c·oştur
muş, ruhlan maddi clii~lincderden tec
rit ed"rek knlplerdeki i ımını tazell'mis
tir. 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOGLU 

Cilt \ e Tcna. .. iil lmstalıkları ,.e 
El.EK'fRiK TfmAViLERl 

Uirinri Bcvlc.r Sokni?ı ~o. 5j" hmir 
Elhamra Sin~nıa!!ı nrkasındn sabahlan 
nks;ıınn kııdrır fmstalnrmı kal111l cdcr. 

TEI.EFOI": : 3179 

Acele satılık 

Londra =:1 (A.A 1 - lngılız hava ne-
zaretiniıı bu s.ıbalı bildirdiğıne gör<', 
Ağusto ,:\' t :rnrfında lngiltere i.ızerindc 
dii;;;iiriilen Alman tayyare1erinin adedi 
bini gcçıniştJr. Şiddetli hn\'a faaliyetinin 
\•ukubuldu~u gcçt?n hafto 2i:> diişınan 
layyaresi cliislirülmi.i~tür. Aynı ıııiiddet 
zcırfıı>da İngilizler yalnız 8!1 tan·:ıre kay
bctmislerdir. 
Hollandanın j,tfüıya bn laması 1arüıi 

olan 10 Ma\·ıstan itibaren İngiliz hava 
dafi bataryaları ve toı>çu tarafından tah
rip edilen ve tahribi rc.-::men tesbit olu
ııaıı Alman tayyarelerinin adedi :-ı.954-
für. Bunlardan 500 tanesi İngiliz hava 
kuv\•etleri tarafından cli.i<:i.irlümiiştUr. 

DR. Saip Ali DÖLBAK 
no{;Ui\1 \ 'E l\AnIN llASTA-

1.TKJ.;\RI OPERATl\Rtl 
PROFESÖR ı.tEPMANNIN SABIK 

BAS A~İSTANI 
niriııd Ce~·lcr 'uman 7.ade sokak 

l 'o. 2.. 'l'ELl~FO~ : 4210 
Hergün hastalarını saat 12 - 14,.~0 ve 

17-20 de knbuJ eder. 
Fukaraya S :\ L 1 gtinlcri muayene 

parasızdır ... 

ucuz motör 

-----------x~x~---------~ 
Arlan. 31 tHususj ı .._ B!.'ledyie daimi 'c ınütcbassısl.ır Adana p. ımık mınta

cncüıncni, burada hazırlanan birinci nr- kalarında bazı tctldklerd • bulunnıuşlı:ır
\'İ bir ekmek tipine> on buçuk kurüs narh dır. Üç s ... nccle ÇukurO\'a pamuk lohurn
koynıu~tur. Son giınlerdc orl.ı Anado- larınm hıınamen değiştirilme.sı :7ıuvafık 

görülmüş çigitlerin ıslahı için Vekalet 
ludan Adan..'!.) a ga~·et eüz'i un gelmekte- nezdinde tcşcbbiisata girişilmesine karar 
dir. \•erilmi;-tir. Ceyhanla Seyhan arasında 

Adana :n (Hususi) - Mebusl. rımız bu sene bazı tecrlibeler yapılacaktır. 

OOKTOlt OPERA'I'ÖJ: 
SAMI KVLAKÇI 

OPl:RATÖR DOKTOR 
AHMET CEM1L ORAL 

Frnn. ız llasi:ınesi Openıtörii I'ulak. burıın. Bo,ğaz hastnlıklan 
Mütehnssısı 

l\hıayenehane:o;i : Birinci Bc) lcr 
No . .f!. TELEFO .. : 23Hl 

fö i : Göztepe TrJmvay Cad. 'o. 88t 
TELEFON : :tG68 

Her ~fü1 üi:lcye lmdar rrnnsız hasta -
inde, öğleden sonra Birinci Beyltt 
kai.:'ında_ 'o. 42 .. TELEFON: 2310 

l>OKTOR 

CELAL YARKIN "' ... 
' 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları ınütehas ısı 

TEI.J:FO~: 2310 
:\luayenc hanesi 42 Birinci beyler So. 

İzmir memleket hastanesi dahili has
talıklar scririyat şefi. 

E\·i: Göt.tepe Knrnkol karsısı 83Vl 
Londrnnın (Tlıc HospitnJ For Sick 

Clıildren) hastnr.csinde ikmali tnhc;il et
nıistir. 

Pazardan mmıdn her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adre i· İkinci B y-

ler .sokak numara 25 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 
Aıgari lise tahsili görmÜf olanlar arasından, barem kanunu hü

kümleri dahilinde tayin edilmek üzere, müsabaka imtiban1 ile 
idare merkez ve ! Uhelerimiz için lüzumu kadar memur alınacak
tır 

1 - Müsabakaya girebilmek için a~ğıdaki ~artları haiz olmak 
lazımdır. 

a - Türk olmak, bula~ıcı bir hastalığa veya vazifesini muntaza· 
man ifaya mani olacak derecede bünyevi zafiyet veya arızaya 
müptela olmamak. 

b - iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hizmetlerini 
istimal hakkından mahrum edilmemi• bulunduğu yapılacak tahki
katla sabit bulunmak. 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~;~ So~uk hava ile ~)ışır 18 bey~r kuvv~inde Jn~liz mam~itı Cam~dl 

markalı müceddet Lir motör acele satılıktır. Tal iplerin Büyük pa a hancısı B. 

c - Yatı 18 den apğı ve 35 den yukan olmamak. 
il - Müsabaka imtihanı proiramı: 
a - Riyaziye. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlütü İlanları : Sabriye müracaatları. 1 - 6 ( 1796) 

Satıbk Otel 
Muhammen kıymeti :\.lıl\·akkaı teminaıı Satıh ölçu:oü 

b - iktısadi coğrafya. 
c - Türk tarihi. 
d - Sosyoloji. 

Lira K. J ira K. :V1t•lre murabL:ıı 
32625 00 2447 00 272.50 
1 - Beyoğluncla Asıııalı mescit mahallesinin lstildal caddesiyle eı;ki Ve

nedik yeni Çeri ıığası sokabrında eski 2/ 4 :rt-ni 2-4-6-8-10-12 ,.e 324 nu· 
manılı altında dört diikkanı bulunan Rritanyn oteli 2 3 8 940 tarihinden 
i tibaren yirmi Rİ.İn müddetle \ e kapalı 7arf usuliyle mü.rnyedey~ konul
muştur. 

NAKLİYE EKSİLTMESİ 
Kooperatifler Birliğinden : 

1 - incir ve üzüm tarım sauş kooperatifleri biıli~ine b;ıwlı kooperatifi ·r
den Bn~mahane \'e Alı:tancnk istasyonlarına gelecek incir, üzüm, hububat ve 
:.cahirelerle pamult, pamuk çekirdeği ve"llir bilumum mahsulatın mezltür is
tasyonclan brliğimİL i letnıe hanlarına ve depolanna nakli işi Ba mahane ve 
Abancak ist.ıuyonla11 için ayrı ayn olarak açık eltsilıme.ye çılcarılmıştır. 

e - Franaızca veya İngilizce veya Almanca lisanlarından Türk
çeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme (ehliyet tesbitinde lisan 
fart değildir. Fakat müsavi hallerde tercih aebebidir.) 

2 - Bina köşe başında olup beş katlıdır. Beden du,·nrları kiıgir dahili 
aksamı ahşaptır. Zemin katta dört diikkanı antre ve mutbah ve oda ve h"
lası mevcut olup altı bodrumdur. Asma kat iki odadır. Asma birinci kat iki 
alon oda. bir hatadır. ikinci ve lİÇÜncü l:atlnr dohz oda bir hatadır. l)(;r. 

düncü kat iki oda ve çamac:ırlıktır. Elektrik ''e Tt>rkos tesisatı mewuttur. 

2 - Eksiltme 3/Eylül/JQ40 Salı giimı ııant 17. 30 dn birliğimiz me.rhziıı
de yapılacaktır. 

3 - Muvaklrnt teminatı Basmahane nakliyatı için 500 lira '\'e Alsancak nak
liyat ı ic;in keza 500 liradır. Şartnameleri görmek isteyenler her gun saat ondan 
on ikiye kadar birlik munmdi\t servisine müracaat edebilirler. 

111 - idare merkezimiz ile İstanbul ve lzmir tubelerimizde ya
pılacak olan bu imtihana İttirak edeceklerin 5/9/1940 tarihine 
kadar ınezlcm tube müdürlüklerine ve Ankarada memurin seryiıi
ne müracaat ederek lüzumlu vesikaları tamamlamaları lazımdır. 

iV - imtihanlara Ankara, İstanbul ve lzmirdc 9/9/1940 Pazar
tesi günü ıaat (9) da baflanacaktır. 29, 31, 2 3515 (1782) 

3 - ihalesi 12/9/940 Perşembe günü saat 16 dn Beyoğlu vakıflar mü
dürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muhammen kıymeti üzerinden yiizde 7.5 teminat akça• 
lnrını veya bnnlta mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifntı dairesinde ha
zırlı} acaklnrı teklif mektupl~riylç birlikte ihale saatinden bir saat evveline 
kad.ır üçüncü maddede yazılı komisyona vermeleri lazımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmi 
olm. sı \'<! dış 7.arfının mühür mum ile iyice lrnpatılması lazımdır. Postada 
olacak gecikme kabul edilmez. 

5 - Bina her zaman görüleceği gibi dahn :zivadc tafsilat \'c.': malümat al
mak isteyenlerin de Reyoğlu 'akı fi ar müdürlüğü vakıf akar ve mahlülJer 
kalemine müracaatl arı. 23, 28. 2. 8 34 1.? ( lil9) 

~~7.Jllr2illii2'L"7':2Ml:J.l'iilw:1!!21111D!ll!2!111!2Bml!~~~7JJl9DaA</Y.X//.7.://.Xir.e~.7JJı 

TVRK M .. 4ARiF CEMİYETİ - İZM?R TALEBE 
YURTLARI ... 

l\:IZ TALEBE \'UIWU 
Karantimı Köprüde 685 numaralı 
binada .. 
Kız lise ine, Ticar~t lisesine. Kız 
enstitüsüne. Kız Sanat okuluna 
de, aın e~en kız tnlehc-forc .. 

ERKEK 'l'ALl:lm YUUUU 
Biriııci Kordon Alsancak \'apur iske
lesi yaııında :{20 No.lu binada birinci\; 
,.c ikinci Erkek liselerine, Tıcaret li
sesine., Böl~c sanat okuluna ve orta 
okullara clr\•nın ı"<lı:-n <'rkck tnlchelere 

ınnlısustur 
1 - Kayıt muı.me.lcsioc başlnnmıştır .. 
2 - T<ayıt icin talebe yurdlnrı müdürltiği.ine münıe<ıal r.Jılir . 
:~ ~ Talell<'nin iaşe_ ıniitalfuı. tC'rbiyc. ın7Jbat \'C disiplin işleri, Liselerin 
~wniclir .. 
4 Yurd iicrl'tleri çak ehvendir.. TELEFON : 2920 

2s - w- 21 - 28 - 29 - 30 - :n :~.ıs.ı (1747) 
P..!llf)S~~g~ ::Gi"Z~ır.e~m!lllS!:::lll 

rEKNİK or uLV MiJDVRLiJGtJHDEN : 
Okulumuzun mühendi ve fen memuru kısımlımnın inşaat ,.e makine şu

l>elerine tnlebe knyclına 2-Eylul-940 tarihinde başlanarak 3-Eylul-940 gü
nü akşnmı saat 17 ye kadar devanı edilecektir. Son gün müste. na kayıt mua· 
ınelesi her gün saat 9 dnn 12 yt• kndar yapılır. 

Orta okul mezunları İmtihanla alınır, Diğer şartları Ö~rt·nınek i,tcyenlerirı 
bizzat vcyn mektupla okula mlır caatl arı ilan olunur. 30, 1. 9 33 1 7 ( 1 795) 

İzmir ~ümrükleri Başmüdürlüğünden : 
1'e bit 

'No. -14!1 
25 

10 

Kap 
Adet 

111 

f·-.. 
1 

Cııtsı 

t\<lcL 
Snndık 

Mal'kn 
No. 

Muhammen 
Kıymeti Siklet E ynıım cin:;i 

İ. J-Cırınzı 

G. A. B. 
AD.MM 

Lira l{g 

;5 
!.14.80 

Go 

(il 31 ıxıı·çu vaketa deri 
4i4 Kutru üç pusa kndnr 

udi demir boru 
~~25 Adi clcınir \'aril 
1 :l.500 Kokuculuktan kullmıı-

lan Amil Asetat. 
::!(i · ı Smıdık "JD Ml\l Hı :!4:! fü,ıı 'i knrbhnt tuw 
28 Dahili ticaret liO HIOR Buğday 
31 ..1 Adet 377 T. E. B. GOO .Motosiklet 

Yuk:u·ırla }a1.ı!ı <· yal.nr 2/9/940 pazartesi giiııii sa~t 15 tc :ıçık nrllırıııa ilt> sn
hlacaktıı· .. Yüzilc 1 5 h~biylc alınncak pey ak1;clcri her ;:ün ~at 9 dan lG.50 
Y~ kndnr Başmfüliiı iyct \'Czncsinc kahul ı.:cülıx.-cktir. Bu cş~·adn11 lıaska mütefor
l'Lk CŞl U S::ıtı~ y<ıpılnmkta olup listeleri il~\ııaL lahla<:ıncl,ı asılıdır. ~4-1(:t:l:)::!)1 n8 

30. 1 3535 (1794) 

İZMİR ruRJsriK YOLLARI MIHr AKA Mil
DİİRLİİGVNDEN: 

A - Paznrlığn ı,c nulan iş : Mukm·clesi foshcclılen izmiı· Turistik yollan in· 
şnatından ~eri kabn Bostanh - Alsancnk yolunun O ..+ 228 - 4 .+- 180 kilomet
re<:ine kadar olan "o enin ikmali inşası, keşif bedeli 18007 lira 4 7 l,,."Ul"~tur. 

B - Keşif c\·r<.ık.ııı görmek istiyenler Turistik yolları mmtaka müdürlüğüne 
ıniiracaat e<lebilirk•r. 

C - Pazarlık 1:! Eylül 9!0 perşembe günü smıt 11 de Vila~·ct Daimi cncü· 
meninde yapılacaktır .. 

E - Muvakkut teminat ınikdarı 1350 lira 56 kuruştur. 
F - İ~ickllicr pa2..'lrlık tarihinden en a~ 8 gün e\•vcl mUdüı·liiğc ınüracaatle 

bu işi yapabileccğmc dait hliyet vesikası almağa mccburdurlnr 25-1(1746)3441 

Vilayet daimi encümeninden: 
Makam vı:: Nafia hizmet otolariyle kamyon ve arazozlara gereken bir yıllık 

1600 t eneke benzinin 6816 lira beC!Plle il5.n edilen kapalı eksiltmesine istekli 
çıkmamasından 24 nğustos 1)40 tarıhinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. İsteklilerin 2490 sayıh yasa hükümlerine tevfikan hazırltyacak· 
lan temiuatlnrı ile birli~tc ~ı~r pazartesi ve perşembe günleri saat 10 da Vi-
layet D~imi Enc-ümeninc ha"? vurmaları. 24 - 2 3418 (1733) 

SIHHA 1 VEKALETtNlN RESMi RUHSA TINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ aerı· 
farını, ROMATtzMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal g~lrir 
GRiP, NEZLE ve SOGUK 
algınlığına kar~ı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında ıünde 1 - 3 luıte 
almır. Her Eczanede bulanur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . Sahlık 
: ile~ ldn1balık 19 39 n1odeli mtı
: kenunel radyo \'C• bir de az kuUUJlıl
: mış Hohmer mnrknlı akordion satılık-

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

Kiralık Apartman 
Vı:ısıf Çmaı• bulvarında Çnn!lar 

apartımanıncla boşalac-ak daire \'t\l"

IZMlR BELEDlYESlNDEN: 
Beledh·e hesabına mimar ve mühen

dis olm;k üzere okutturulacak ild ta
lebenin seçilmesi hakkındaki milsalıaka 
şartlan: 

Belediyemizce mimar \'e mühendis 
yetiştirilmek i.izcre İstanbul sanayii ne
fise ve milhendis mektebinde iki ~encin 
okutturulması takarrUr tmiştir. l3u hu
sus için belediyede 2 Eylül 940 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 10 da mü
sabaka imtüıanı yapılacaktır. 

Milsabak:ı imtihanına ginnek ıçin: 
Tam devreli liselerden pek iyi derece 

ile mezun bulunmak ve olgunluk imti
hanlarını vermiş olmak lfız.ımdır. 
İmtihanlnr tam devreli liselerin son 

sınıf ıniı1redı:ıt programlarına göre yapl
lacaktır. Ecnebi lisanlardan birini bil
mek tercih sebebi addolunur. Müsaba
ka imtih:ınında muvaffak olarak tahsil 
ettirilecek gençler tahsil müddetlerinin 
iki misli müddetle be]cdiyede hizmcti 
mecburiyeye tabidir. MUsabakndn mu
vaffak olacak gençler belediyece tahsi
lin devamı müddetince verilecek iicre
ıın lcdelicap tazmini V<' ikmali tahsil
den sonra hizmeti mezburcyi ifa taahhü
dünü natık noterden musaddak muteber 
bir kefil irae ine mecburdur. Bu ŞC'Ttlİtİ 
haiz taliplerin ,şimdiden belediye riynsc
line müracaatları lüzumu füın olunur. 

13-20-27-l 3223 (1646) 
1 - 913 ncü sokakta 53/4 7 sa) ılı 

evin, yıktırılması a lana ait olmalt üzere 
enkazının satı ı, fen i leri müdürlüğün· 
deki keşif 'e şartnamesi veçhile açık 
arttırma} a konulmuştur. Keşif bedeli 
20 lira muvakkat teminatı 1 lira 50 lm
ruştur. Taliplerin teminatı ()ğledcn C\'· 

vel cümhuriyet merkez bankasına yatı
rarak makbuzJariyle ihale tarihi olan 
2/9/940 Pazartesi günü saat 16 ela en· 
cümene mürac11atları. 

2 -- 6; 7 nci sokakta 2 1 a) ılı evin, 
y1lttırılması alana nit olmak üzere enka
zının satışı, ft'n i lcri miidürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi vec;hile açık arttır· 
maya konulmuştur. Keşif beddi 2 4 li
ra 30 kuruş muvakkat teminatı 1 lira 
85 kur~tur. Taliplerin teminatı öğle· 
den evvel dimhuriyet merkez "banka ı
na yatırarak maltbuz.lariyle ihale tarihi 
olan 2/9 1940 Pa:r.artcsi günü saat 16 

: tır. da encümene müracaatları. 
• Adn.~: Al anl·nk Yenigiin sokağı (1-4) 3 - 904 ncü sokaltta 16 2ö tıayJlı 

d ır. Kapıcıya mürncnat. 

! nunıarn I =: 1-.~ (1801) ···••••••• .. 11 ... 11 ••••••••••••••••••""'"" dükltitnm. yıltınlması alana ait olmak 
•• • •• • •• •• •••••• • • • • • •• •• •••• • '••• •••• •• • • • üzere enkazının satı ı. fen işleri müdür-
TürJıi~e Demir ve Çelifı fabriJıaları müessese· lüğündek i keşif '\'e rtnamesi \ eçhile 

Üzüm Pa,.aı ve lıammali"° elısiltmesi.. si müdürJününden: ÇJk rttınnaya konulmuştur. K~if be-
, . _,_ !6 deli 9 lira muvakkat teminatı 68 kuru • 

Kooperatifler Birliğinden : S LOKOMOTİF MAKiNİSTİ ALINACAKTIR.. tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
- lzmir İncir \'C füüm tarım satış kooperatifleri ÜLÜııı paçııl \•c harıımali- Demiryollarmd.a makinistlik ettiğine dair ehliyetnaınl! ibraz etmek şarliyle cümhuriyct mcrkeı: bankasına yatırarak 

) e i i 940 - 1941 me\'sİmİ için açık eksiltmeye konulmuştur. 45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liı-aclan 4 lirnya kadar ::e\'miyc ile 5 ma- mazbuzlari.>le ihale tarihi olan 2/9/940 
2 - Eksiltme ) E.yllıli 1940 Salı giinü saa t 16 da hiıliğimiz. nı"rkezinde kini.:;t alınacaktır. Pazartesi günü saat 16 oa encümene 

Yapılacaktır. En gl'Ç 15 Eylii 1 !J40 tarihine ka<laı· rnlicsscse ıni.idiirlüğiin • müracaat cdilml!· müracaatları. 
3 - 4'1unıkkat teminat 500 lirndır. Şartname,> i görmek i teyeııler her gün si. 4 - (ı5 7 nci sokakta 1O1 ada 39 

~ ıt ondan on ikiye knclıır hirlik muamelat sen. i İne münı at edebilirler. Ev\•elcc nıii.ssc·scınizclcn çıkarılmış Ctlımlarla nskcı·lik etnı mi olanlıınn par el 2 7 say ılı evin, yıktırılması alan 
30, l 3)36 ( 1793) ıniiı·ncantları kabul edilmiyccektir. 1-4-8-12 3551 • (1800) ait olmak üzere enkazının satışı, fen İ.§-

---------------~------------------------Iİılllilllllllİll 

BRONZ 
DIS .,. 

Fırçaları 
gelmiştir 

:Fuı:ırda hususi pm•) onda \ l' 

eczane ve tuhafiyeeUerd 

sahlmnktadır. 

uUMDALu 
--Jf.--

ll\IUl\Iİ DENİZ ACENTELl(ii J.1'D 
llliLLE.~İC LİNES LTD 

tzMiR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MUl .. n'A7..AM HAREKET 
l'A1'RAİ \-apuru 3 - 5 eyl(i} arasında 

İznıird~ doğru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLAI\"DİA vapuru 13-15 cylCll ara

sında İzmirden dorı u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA vr.punı 21-23 cylw arn

sındn İzmirden doğru l'\'EVYORKA ha
reket edecektir. 

A THİNAİ \'aouru 28 - 30 cyl(i} ar -
sında İzmirdeo do~ ·NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bfüün \'tıpurlanmız.ın ambar 
ıç.i elektrik vantilütör tesisatı ile mQ
cehhezdir. Gerek vapurların muvasalA.t 
tarihleri, ı:erck vapur isimleri ve nav
lunları hakkında ncentnmız harp dola
yısiylc hiç bir taahhüt nlbnn girmez. 
Dalın fazla tafsilat almak için Birind 

Kordonda 152 ımmaradn aUl\tl>AL• 
umumi deniz ucentcl.iği I .td. müracant 
edilmesi rlcn olunw·. TELEFON : 4072 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OIJVJER VE 

$VREKASI LrD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDFSt Rees binası 
TELEFON: 2448 

Londra \'e Liverpol haUan için 
piyasanın ihtiyacı.na göre \•apurla-

• rımı7, SPf f>r vapacaklardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

leri müdürlüğündeki keşif Ye şartnamesi 
veçhile açık artlırmııya konulmuştur. 
Keşif bedeli 64 lira muvakltat teminatı 
4 lira 60 kuruştur. Taliplerin teminata 
öğleden ev"d cümhuriyet merkez ban
kasına ynıınırak makbuzl riyle ihale ta
larihi olan 2/9 / 940 Pazartesi cun ı 

16 da encümene ınür ca ti rı . 
16, 21, 27, 1 ( 1667) 
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1f:ARP MASRAFLARI 

ln~iltere bir 
günde 30 milyon 

T .. rk lirası 
sarf ediyor 

- - * --
s- kruva~örün,bir 
zırhlının bir dakikalık 
op ateşi kaça patlıyor? 

bir mayn kaç lira? .• 
Bu · nkü harp yalnız milyonlarca in

~anın fel:ıkct vc ölümiinl' St'bcp olmak
la k.ılmıyor, milyarlarca altının ateşe 
ntılıp klil olmasın1, mamurelerin bir fın
da enkaz yığını haline gelmesini de in
taç ediyor. Bu kadar servet ve enerji 
mustarıp beşeriyetin refahına sarfedil
miş olsaydı, kürre iistünde maddi sıkın
tı çeken bir fert bile belki dn kalmaz
dı. Ne yazık ki şuursuz bir ihtiras aklı 
ı:climi süpiiriip yok ctmis, medeniyet na
mı altında en vah~i boğuşmalar bugün 
) a!;amak için pek zaruri bir mi.icadele 
şeklini alm~tır. 

Harp masrafları hakkında bir fikir 
<'dm bilmek icin şu rakamları okuyu
nuz. 

Biri İngilizler tarafından tamamen 
t.ıhrıp edilen, diğeri uzun müddet işe 
yarn•mız bir hale getirilen Fransızların 
rn son sistem harp gemisi cDünkerk> 
7lrhlısı 30 milyar liraya. ondan sonra 
tC'zg:ıha konulmuş olan cRişliyö~ io;e GO 
milyar liraya mal olmuştur. 

İn!-'iltere harp masrafı olarak yalnız 
bir günde beş milyon İngiliz liraı:ı (25-
30 mıh on Türk lirası) harç ediyor. 

Bir kaç harp vasıtasının mal olduğu 
fi.ıtll'r söyledir: 

200 kiloluk bir bomba 200 lira. Bir 
mayn 2500 lira. 

Bir torpil 15-20 bin lira. 
:Bir kruvazörün bir dakika süren top 

ııtı ları 20 bin lira. 
Bir zırhlının aynı mi.iddet zarfındaki 

ateşi 40-.50 bin lira. 

* HARP VE NAPOI...YON 
Fıkra meşhurdur: 

Muallim, sınıfa kalemsiz gelen bir ta
lebeye soruyor: 

- Muharebt'ye siliıhsız giden askere 
ne derler? 

Çocuk cevap veriyor: 
- General, efendim. 
Fakat, generalin silfıhsız <'Sker olu~u 

şakava gelir mi? Bir gen"'ralin orduda
ki ehemmiyeti o kadar büyüktür ki! 
Bakın Napolyon. gent'ral hakkında ne 
der: 

«Bir orduda generalin l>ufunması mu
Jıakkak Jazımdır. General ordunun b2-=ı , 
ordunun tamamı demektir. Gol'ü Romrı 
ordusu değil, Sezar almı~tı. Ro'lla l'iım
huriyetini Kartaca ordusu değil, Anibal 
titretmişti ... 

Askeri dehiı, insana Allah ver~isidir. 
Fnkat bir generalin. baslıca vasfı ola
rak. sağlam seciyeli olması ve her ne pa
hasına olursa olsun galip gelmek icin 
ı;:ırpısmnsı lazımdır. · 

Ordu J!eneralleri kendi tecrübeleri ve
ya n.sken dehaları ile iş görürler. Tabi
ye, ycniliklC'r, istihkiim ve topçu ilimle
ri, asağı yukarı hendesn gfbi kitaplar
dan öğrenilebilir, fokat yi.iks~ k harp bil
J?isi • ncak tecrübe i!C', büvük kum<.>n
danların vaptığı muhareb~Ieri tetkikle 
edinili ... Gramer öğrenmeklC' bir tlyncfa 
yazmak. Corneille'in bir eserini vücuda 
getirm0 k kahiJ midir? 

Harp sanatı, basit ve tamamiyle icra
nttan ibaret olan bir sanattir. Onda idc
olojiye hiç yer yoktur. Yalnız aklı selim
den ibarettir.~ 

----tr·---

Fransız nazırları 
Vişi, 31 (AA) - Havns bildiriyor: 
Nazırlar heyeti B. Lavalin Parisde iş

r.al makamları mümessilleri ile yaptığı 
r.örüşmelere ittila kesbetmi tir. 

Nazırlar heyeti uzak şarktaki vaziye
tin inkisafı ve Afrika müstemlekeleri 
ile yrni Kaledonyadaki hayat hakkında 
dn ahzı malumat eylemistir. 

Kanada 
Dört Fransız gemı"sini 

müsadere ~tti 
Ottava, 31 (AA) - Kanada bah

riye nezaretinin tebliğine göre, F ran!lıZ 
Alman nıütareke.şinin imzası ~snasında 
Kanada limanlarında bulunan dört 
FransıL ticaret gemisi Kanada ticaret 
filosuna ithal olunmuş bulunmaktadır. 

- . - -- - -

YENi ASIR 1 EYLÜL PAZAR 1940 

Seyh n nehri sedlerine 
20 m·ıyon sarfolunacak 

Yan~ın -·- inşaatı ilerledi 
Bombalarını gelişi 

güzel atmışlar -·- ovası, artık kurak
Londra. 31 (AA) - l laı:a ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün gece memleketin bir çok yerle

rine düşman hava hücumları yapmıştır. 
Gelen haberlere göre. hücumlara büyük 
mikdnrda düşman tayyaresinin İştiraki
ne rağmen büyük hasar knydolunmn
mıştır. Büyük kuvvette infilak bomb;ı
ları ile yangın bombaları gelişi güz.el 
atılmıştır. Halkla meskun bazı mahalle
lerde bazı evler ve binalar bir mikdar 
hasara ui;ramıştır. Bir mikdar ölü ve 
yaralı ,•ardır. İngilterenin m~rkezinde 
bir o:chirde bombalar baz.ı evlere ha~nr 
yapmış ve bazı kimselerin ölmeı;ine ve 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. İn
gilterenin diğer mıntakalarında bazı şe
hirler ile muhtelif hali araz.i mıntakala
rınn bombalar atılmı tır. Bazı bölgeler
de bazı evler ve binalar hasara uğramış
tır. Bir kaç ölü ,.e yaralı vardır. 

maruz kalmıyacaktır 
-·-Adana, :n (Hnsıı!-ti) - Dilberler sekizi civarında inşa raklık tC'h!ikesi mevzuubahis olamıyacaktır. 

edilmekte ol:ın muazzam re~iilaWr faaliyeti bir hayli ilerle- Tesis:ı( h•tince hiikiimet burada bir sulama ıniidiirlitğii ih
miı,ıtir. Ru tesisatla Adana o\'asmdaki sulu ziraat için elzem das ed<'cck ,.e <ıulama isleri metodhı bir surette idare oluna
sulamn kanallarına Seyhan sulan tevzi edilecektir. Nehrin caktır. 
bugünkii sc\ iyesi yedi metre yükselecC'ktir. Bu suretle ka- Tesis:ıt b.namlaıunca ndnin sağ tarafındaki araziye ~ani-
nall:ıra l:tzıııı olan su verilecektir. yede azami 27 metre mikabı, sol tarafındaki araziye kırk 

Mukoavdt• mucibince 'tesisatın 1942 mali senesinde ikmali ~·edi m~tre mikabı su '\·erileccktir. 
icap etmektedir. Iliikiimetimi:ı Seyhan nehrinin Jiikseli~ :t:.ımanmda tahri-

MeJ·d:ır~-ı şıetirilmckte olan tesisatla nehrin sağ ve sol kı- batın öniine ~e~ınek i~in burada 20 mihoıı linı sarfi~·lc ınu-
yısında tahminen 70 bin hektarlık arazi sulanacaktır. a:n:am t~ı.i.;at yaptır~cnktır. 

Üç buçuk miJJ·on liraya mal olacak tesisatla sulama işleri, N'chıfo iki tarafında yüksek sedlcr yapılacaktır. Yalnız 
yağmurd.ın bckJcnmi:rcrck zamanında J apmaktır. Artık ku- sedler ,.c 1slab i!ileri sekiz milyon liraya mal olacaktır. 

-of'::l·---
Rumen Saltanat mec

mühim bir /isinin 
toplantısı -·-Bı\ST.ı\RAFI 1 inci SAHİFEDE -

Alman ve İtalyan bükümetleri tarafın
dan ültimatum mahiyetli tebligat üzeri
ne görüşerek Rumen - Macar müzakere
leri hakkında mihver devletlerinin ha
kemliğini kabulü kararla;ttrrrufhr. 

Saltanat meclisinin bu içtimaına hükü
met azası, kraliyet mii§avirleri ve diğer 
Rumen siyasi ricali iıtirak eylemiştir. 

Mareşalın 
teşekkürleri --·--Ankara 31 (A.A) - Genel kw'lTlay 

başkanı Mareşal Fevzi Çakmak büyük 
zaferin 18 inci yıldöni.imil olan 30 Ağus
tos zafer bayramı münasebetiyle her ta
raftan vaki tebriklere karşı teşekkilrle
rinin ibla~ına Anadolu ajartsını tavsit 
buyurnıuşlarrlır. --·--Ziraat 
Vekilimizin Kırsehir-,. 

de tetkiklerı 
Bükre,, 31 (A.A) - «D.N.B.» 
Resmen bildirildiğine göre, sal- Ankara, 31 ( /\.A) - Ziraat vekili 

Muhlis Erkmen bugün refakatinde vila
tanat meclisi 30 - 31 Ağustos ge- yet ı:iraat müdürü olduğu halde otomo-
cesi kralın riyasetinde bir içtima bille Kırşchire gitmiştir. Muhlis Erkmen 
yapmıştır. Romanyanın Berlin el- Kır .. ehir ,.e civarında zirai vaziyeti ve 
çisi Viyana görüşmeleri hakkında bu mıntakaya gönderilmiş olan biçki ve 

harman makinelerinin çalışmalarını tct-
İzahat vermi~tir. kik ettikten sonra Yoz.gada giderek tet-

Başvekil Rumen arazisinin ta- kiklerine devam eyliyecektir. 

mamiyeti ve ihlal edilmez mahi- - -•--
yeti hakkında Almanya ve İtalya 40 Ja kikada londra. 
tarafından verilen garantiyi bil-
dirmiştir. da 8 Alman tay ya-

Saltanat meclisinin bu ictima.ı- resi düstü 
na bütün kraliyet mÜ'}avirleri ve .. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
hükiimet azaları ile sabık başvekil fi bataryalarının baraj ateıi karıuında 
8. Maniu ve B. Bratianu iştirak dağılmı,lardır. fngiliz tayyareleri Al
etrrıistir. manian sahile kadar kovalamı~lardır. 

Lo~dra, 31 (A.A) - Royterin dip- Londra mıntakası üzerine hücumlann en 
lom::ıtik muharriri bildiriyor: mühimini üçüncüsü teılcil eylemiftir. Sa-

Memleket dahilinde 
Nakil vasıtalannın tevhidi 
hakkında mühim bir karar 

Ankara 31 (Hususi) - Hüküınetin 
m'emleket dahilindeki vesaiti nakliyenin 
tevhidi yolunda ıni.ihim bir karar ver-
diği haber alınmıştır. Evvela hususi na
kil vasıtalarının muayyen tiplere ayr1l
ması üzerinde durulmuştur. Uzun tet-
kiklerden sonra tek ve çift dingilli ol
mak iizere ucuz ve kullanı~lı iki araba 
tipi meydana getirilmiştir. Bu tiplerin 
nümune ve planları Dahiliye, Ziraat ve 
Milli müdafaa vekilletlc>ri tarafından tet
kik ve tecrübeleri yapıldıktan sonra 
muvafık göriilrtıüştür. 

Bu suretle me?nlekettcki muhtelif cins 
arabalar peyderpey ortadan kaldınla
caktır. 

Bilumum devlet müesseseleri yarı re))mİ 
müesse;;eler yo) i~leri mütenhhitleri yeni 
tip arabaları kullanmağa mecbur tutu
lacaklardır. Yeni ::ıraba tipleri muhte
lif cins hayvanlar tarafından çekilebile
cek ve memleketinıh,Jn her tarafında 
kolaylıkla kullanılabilei1 bir tarzda ha
ı.ırlannuştır. 

Bu kararın tatbikatını lt>min için zi
raat vekaletinin halka kredi ile vermek
te olduğu arabalar yeni tipten olacaktır. 
Bu suretle memleketteki ve'!aitin bir kıs
mı bir seferberlik vukuunda milli mü
dafaa emrine tahsisi halinde ordunun 
ihtiyaçları yekn('saklık bakımındnn da
ha faydalı ~ekilde temin edilmi~ olacak
tır. 

YurdLn her yerinde ~ençlik ku
lüpleri büyük tezahürat yaptı 

X.ttX 

Ankara, 31 (A.A) - Bugün aldığımız l Atntürk anıtına çcl~nkler konmak sure
tclgraflar dün 30 ağustos bayramı vesi- tiyle başlanmış ve söylenen nutuklarda 
lesiyle yurdW1 hemen bir çok yerlerin- gençlik teşekküllermin maksat ve ~a
ılc açılmış olan gençlik kulüp ve grup- yclcri izah olunınu~ ve Türk gençliğine 
)arının biiyük tezahi.irat arasında yapıl- düşen ödevler tebarüz ettirilmiştir. 
dığını ve bu kwlüp ve gruplara dahil Bu nutukları takiben gençler Atatür
S(ençleriıı and içtikçlerini bildirmekte- kün gençliğe hitabesini hep bir ağızdan 
dir. Bu münasebetle yapılan törenlcn" tekrar ederek and iı.;mi~lcrdir. 

Edirnede bir tayyare modelcilik 
kursu açılacaktır 

x.x 
Edirne, (Hususi) - Edirııede yakında bir tayyare mo<ldcilik kursu açılacak-

tır. Bu husuc;ta bil· müddetten beri devam etmekte ol::ın hnzırlıklnr bitmek 
üzeredi. 

Kursu Edirne namına İstanbulda açılnn modelcilik kursuna i~iirak e<len er
kek muallim mektebi muallimlerinden Sadık Dursa} idare edecektir. 

Samsunda Amerikanın 

PA İS· LONDRA 

40 sene evvelki 
ve bn~ünkü ba-

•• •• •• 
zı goru uş 
farkları ••• ___ * __ _ 

Londralılar 3, Parisliler 
dört dişli çatal kullanır• 
lar. Paris Alma lardan 
yılar Londra Almaı ıar 

dan yı az .. 
Bir sene cv\•elinc kaclar ayni siyasi 

gaye uğrunda c;alınm Paris ile Londra 
bugün tam<'lmL'n birbirlerinden ayrılınıs 
bulunuyorlar. Esasen bugün artık Pa· 
risten bir Fransız sembolü olarak bah· 
setmck imkanlan da mevcut değildir .. 
Bugün Paris ile Loııdra artık ayrı iki 
kutuµ vaz.iyetindedıı. 

Halbuki düne kadar yekvücut görü
nen bu iki m~mlcket arasında son bir 
asırda hiç bir .ıyrılık gorülınediği, daha 
kırk sene evvel yazılmış olan yazılardan 
da anlaşılmaktadır. 

Fransızca Maten gazetesi 1901 sene-
sindeki ni,ishalarmJan birinde Fransa 
ile İngiltere arasında en ufak göriiş far
kı olmadığını kaydettikten sonra, Paris 
ile Lundra arasınd.ı nncak şu ki..içük gö
ı iini.is farklarını buluyordu ; 

Paris saıllaktır .. Loııdra rnlak .. 
Paris arabacıları sağı takip ederlerM 

Londra arabacıları i.se sulu .. 
Paris arabacıları önde oturur. Londra 

arabacıları arkada .. 
Par.is toplu bir şehirdir, Londra da

ğ nık .. 
Paris, ayni muhitte kalabalıklasmak

tadır, Londra yayılmaktadır. 
Parisin yükse!' evleri ve daı· caddele

ri vardır, Londranın evleri alçak ve cad
deleri ı:enistir .. 

Parisin kapı gibı ililcrek açılan pen· 
cereleri vardır. Londra evler'.inin pen
cereleri be k::ıldırılınak suretiyle açılır. 

Paris ederinde pancurlar clışarıda, 
Londra evleı·indc kl'ride<lir. 

Parisliler kolckt:visttirler, bir evde 
bir cok aile oturur, Londralılar endi\'i
diialisttir .. Her kes.n bir evi vardır. 

Paris halkının k.ıpıcısı, Londra halkı
nın anahtarı \'ardır. 

Parisliler kakao der, Londralılar ko· 
'rna derler. 

Parisliler dU\·arn dayalı yataklarından 
Prken cıkarlar, Loııdralılar odanın oı1n
sındaki k<ıryolalarından geç S.'1ntte kal-
knrlar. · 
Londralılar iiç dişli. Parislilcr dört 

disli çatal kullanırh:r. 
Paris neşeli, Londra gamlıdır. 
Paris eğlenir. Loı:dra koşar .. 
Londranın pek az askeri \"ardır, Pa-

risin pek ı.;ok.. 
Pariste papaslar niknh kıyarlar, Lon

drada ise papaslar bizzat evlenirler. 
Pariste evli kadınlnr serbesttirler, 

Londrada evlenen kadın .-,crbcstisini 
kaybeder. 

Paris ~alışır, Londra iş yapar. 

* 
Şimdi bu gornniı~ farklarına sunlar 

iliıve edibe yeı·i var dır : 
Paris Almanlnrdmı yılar, Londra Al

manlardan yılmaz .. 
Faris Alm<m a:.1'.cri tarafından çiğne

nir, Londra Alman a s.keri tarafından 
çiğnenemez .. 

Paris ınmızzam doııanmasmı kullan
masıııı bilmez, Londra daha nrnazı.am 

donanınasiyle <lenli'.ll'rt' hükmeder. 
Paris kend!c:inden uzak bir mareşal 

Petcnc maliktır, Loııdranın içinde Çör
dl vardır .. 

Ve nihayet Londrn, Parisi kurtara
caktır. 

---~--
Rumen - Macar ihti. 

lalını halleden 

Alman ve ıtalya hükümetleri Roman- nıldığına göre, dört Alman tayyaresi bir 
ya ile M::ıcaristan arasında hakem vazi- fabrikaya nişan almakta iken düşürül
fesi görmek ve bu iki devlete bir hal müıtür. Bunlardan bir tanesi yola diğer 
suretini zorla kabul ettirmek niyetinde bir tanesi gaz fabrikası civanna düşmüı
bulunrr.ıı.d•klarını söylem~lerine rağmen tür. Diğer bir bölgede bir Alman bom
bu h~r iki şeyi de yapmışlardır. Rumen hardunan tayyaresi bir demiryolu köp
bükümeti, Almanya ve İtalyanın ha- rüsü ci.varında düşmüş ve dört kişilik 
kemliğini kabı...Je mecbur edilmiıtir, deni mürettebata ölmüştür. Diğer bir noktada 
lebileceği bir tek dostsuz bırakılan Ro- yirmi Alman bombardıman tayyaresine 
manya önüne geçilmez mukadder karşı- İngiliz avcı tayyareleri hücum etmİf, 
sında bns eS:miş ve Rumen delegeleri bunlan geri püskürtmü, ve asgari bir ta
hakemlerin dikte eaiği hül•ümleri kabul nesini düşürmüştür. Bir çok Alman tay
etmek talimatını almıştır. Bu hükümler yareleri Londrada mıntakasına vanna
filen Macnristana bütün metalebatmı dan daha sahil üzerinde muharebe ver
yani ~enelerden 1:-eri istedii;i halı:ikatta mek mecburiyetinde kalmışlardır. ingil
Rumen ek&eriyeti ile mes!s.ün 60.000 ki- terenin cenubi ıarkisinde 40 dakikada 
lometre murabbaı kadar araziyi vermek- sekiz Alman tayyaresi düşürülmÜ§tÜr. 
tedi:-. Romanya filiyatta 1912 budutla- Londra, 31 (A.A) - Londra aske
nna irca edilmiş bulunmaktadır. Bu ri mahfillerinden bildirildiğine göre, ha
muazzam fedakarlıklar mukabilinde Al-1 va dafi bataryaları bu ay zarfında yüz 
manya ve İtalya Romanyanın istiklijini kadar düıman tayyaresi dÜ§ÜrtnÜştür. 

---·--
Bir umumi mağaza 

acıldı 

~·-- hakem kararı 
Brüksel Başkonsolosu _ BAŞTARAFI ! inci SAYFADA 

bir tren kazasında öldü 
ve ufaltılmış arazi tamamiyet.İni garanti - ·"-
etmiılerdir. Eğer Romanya Alman eko- Japon Ticaret nazırı 
nomik taleplerine mutavaat etmene bu 
garantinin ne gibi bir kıymeti olacağı 
Rumen hükümet!nin bilahare daha İyi 
takdir edebilecek vaziyette bulunacağı 
bir meseledir. 

BB. Gigurtu ve Manoileskonun Berch
tesgaden zİ)•areti vaktiyle BB. Schusch
ningg ve Hachanın yine aynı yere yaptık
ları ziyaretlerin aynı neticeleri vennİf
tir. 

Transilvanyada bir Rumen mukave-

Tokyo, 3 l (AA) - japon hüküme
tinin !<Ureti mahsusada şarki Hollanda 
Hindistanına göndermekte olduğu tica
ret nazın B. Kobayisi dün Tokyodan 
Batavyaya hareket etmiştir. 

meti ihtimalinden bahsediliyor, Rumen 
hükümetnin müzahareti olmaksızın böy
le bir mukavemetin ciddi veyahut de
vam olacağı muhtemel değildir. 

t 

· Samsun, 31 (A.A) - Uıııuıni mağaza
lar Türk anonim ~ırketinin Samsun : u
besi dün güzide davetli huzurunda açıl-
mıştır. 'l'i.iccar mu~ınelc için şimdiden 
müracaatte bulunmaktadırlar. Bu umu
mi mağazanın açılışı burada büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

TÜTÜN REKOLTESİ 
Samsun, 31 (A.A) - Mıntakamız tü-

Brüksel, 31 (A.A) - •D. N. B.n 
Memuriyeti ile alakadnr olarak Kolnc 

yaptığı bir seyahnttcn dönmekle olan 
Amerika Birleşik devletleri Brüksel 
başkonsolosu B. !:iussdorfun otomobili 
bir tren altında kalmış ve kendisi bu ka
za neticesinde ölıniiştür. Ayni otomobil
de bulunan Ameril·anın Brüksel konso
losu B. Broy da <ığır suretle yaralan
mıştır. 

tün rekolte ve kalitesi bu sene çok mü- rın ifadelerine göre yil'lni seneden beri 
kenuneldir. Salahiyettar mütehassısla- bu derece iyi bir ım,hsul alınamamıştır. 

!ardı hu iki devletin anlaliması devamlı 
v~ dostluğu daimi bir mahiyet alabilir
di. Pek muhtemel olarak birlik .r\vru
panın o tarafındııki küçük milletler için 
kuvvet demek olduğu için mihver dev
letleri ihtilafın yerine başka bir ihtilaf 
koymayı tercih ettiler. Almanya simdi 
geri kalan Rumen hudutlarını garanti 
ediyor. Bu suretle Almanya Karadenize 
Tuna ticaret yolunu kendisin~ temin ey
liyor ve kendi~ine o kadar çok kıymetli 
İptidai madde veren iki memlekette !ltİ
J...ünet elde ediyor. 

:nı:an:u:a:; Cihan Hatun ~11111111111111:: -
li bayrağı hazırladm mı? Aydoğdu oradan çıkarak kendl çadırına MefkC.rcsine. hayaline viisat vermişti.. Verclnn ile yiiriidii. Tepe Mutn:>am ile 

- Hazırladım. Fakat biz Muta.samın gitti. Verdan pek ziyade hiddetlenmiş Cihanı, kendi validesini, l:faınadı, ACşi- Eşnnsın ordugfıhlar: arasında idi. Yolda 
ordusunda, onun hususi sancağı altında bir halde kendi~ini bekliyordu. Aydoğ- ni sıra ile düşündü. Düşüııiirken uyku- ziyalı, ziyasız bir ı:ok çaclır1arın arasın
bulunurkcn bu ba~·rağı nasıl dikeceği- du bayrağı ne yaptığım sordu. Verdan : ya daldı. Verdan gelip kendisini uyan- dan yiiriidüler. Vcı chın Aydoğduyu or
mi bilemiyorum. - Tepe iizerindc dikilmiş duruyor, dırınca:ı,·a kadar uykuna kaldı. Aydoğ- dugfüıın içinrl.._..n r,iitüriiyordu. Aydoğ-

-.. -- --------f efı·ika: 106 YAZAN: Curci Zevdan -- ----- .......................................................... 
Kolo ·dular koylcri yakarak Amuriye

~ e geldıkr. En ev\ el şehrin önüne va
ran Türk 1-:<;nns. ı:><Jnra Mutasam. daha 
onra Afşin idi. İsifun orduları Amuri

~ eyi dört taraftan ıhata ettiler. Mu tasam 
~ehrin muhitini kumandanlara taksim 
'c her kumandana maiyetinde bulunan 
kuvvete göre surdan kuleler tahsis ey
ledi. 

Aydogdu Muta ..ımın kumandası al
tında bulunan orduda idi. Halife ona 
mümtaz bir me,·ki vermiş idi. Hars Se
merkandi dahi :san.ya mensup havastan 
idi. Aydoğdunun halife nezdinde haiz 
olduğu niifuz ve te.siri gördilkçe ona şid
detle lın~et €diyordu. Aydoğdu bunu his
bCttij:i halde hiç a1ciınnıyordu. O yalntz 
Cihanın tahlisi ile halifenin hayatını 
düşüniiyordu. Verdtm a kendi dü.~
cmyJe meşgul itli. 

Wam oqlülann.ın ·Amuriyeye ınu\·a-: 

yaptığı şey Verdmı ile beraber bir tepe
ye çıkarak oradan şehri seyir ve tema
şa etmek idi. Amuriye vasi bir muhit 
üzerine mebni, ebniyesi <;ok hir şehirdi. 
Etrafı büyük kuleleri ve müstahkem ka
pıları havi yüksek bir sur ile çevrilmiş 
idi. Şehrin mebanisi arasında üzerinde 
ba~·raklar dikilmiş yüksek bir konak 
görülüyordu. 1'\ydoğdu bu konağın şe
hir beyinin konağı olduğllnu anlayınca 
Cihanın orada gözlerinin yetişebildiği 
bir yerde bulunduğunu düşünerek yü
reği çarpmağa başladı. Verdana baktı .. 
Verdan gözlerini yere dikerek dtişünü
yordu. Aydoğdu : 

Bu, Natısın konağı dei;il midir? 
- Evet, onun konağıdır. 
- Hamadın sözlerine bakılırsa Cihan 

ite Heylfıne burada mahpusturlar. ~ir 
pek mililtahkern ~öri\nüy<W. Fakat erou
laı:.ıınıza kar$1 wk mukavemet edemez 

- Halifenin bana fevkalade.. Himadı dedi.. du gözlerini açınca akşam olduğunu, ka- chı : 
vardır. Hayatımı onun uğrunda feda et- - Seni hiddetli bir halde görüyorum .. ranlık ökmeğe ba~ladıi,tını gördii. Ver- - fü•ni tepeyP dusdoğdu götürıniror-
meğe hazır bu!unduğumu bilir. Bu bay- Bayrağı nasıl bırakıp geldin? danın Hamadın geldiğini söylemek için sun niçin? 
rnk fona bir mann ile hiç bir vakit tef- - D::ıha mühim bir iş için bıraktım, geldiğini zanneden k : - Çünkü sana yrni bir şey gösterml'k 
sir edilemez. Bayr..ğı mutlaka ayrı bir geldim. - Hamad geleli mi? istiyorum. Solumu2da bulunan bi.iyi.i!;: 
hacimde görülecek bir yerde dikmek la- - O miihim iş ı.cdir? - Hayır.. otağı tanıyor ınusuuuz? 
zımdır. ihtimal ki ~imdi Hamad her ta- - Melun Samanı Afşinin ordugahın- - Bu sefer de b~yrağı nasıl bırakıp -Tanıyorum. Memunun oğlu Abba-
rafa bakarak bu bayrağı arıyor. da gördüm. Afşin bu habise büyük bir geliyorsun?.. sın otağıdır. Biz~ ne tnallüku var"! 

- Yarın bu tepenin üzerine diöece- chemıııiyet veriyor. Gönneğe tahammül _ Size söylemek için yarına kadar - Öyle bir sırra vakıf oldum ki Mu-
ğim .. Bakalım ne ııcticehasılolur? edemiyorum .. Onu öldürmek istiyorum. intizarı muvafık görmediğim gayet mü- tasam işitir ise orduyu altüst eder. 

- Peki, öyle yap. - Azizim! .. Sakın öyle bir şey yap- him bir meseleden haberdar oldum. Ya- - O sır nedir? 
Aydoğdu ile Verdan ordugaha dön- ma .. Düşman kar~ısında bulunuyoruz. nn sabah beni gi:rıneden Mutruamın - Bugün senin yanından döner iken 

düler. Geceyi ordugahta geçirdiler. Er- Birbirimizle ittifaka şiddetle muhtacız.. yanına gidersiniz diye korktum. Halbu- buradan geçtim. Haris Semerk:!ndinin 
tesi giin Mutac;am kendi nezdinde bir Samana karşı hasmane bir harekette ki halifeye gitmeden bu me-=eleyi size bu otağ'dan çıktığını, Abbas tarafından 
harp meclisi akdeyledi. Sahip ile Hars bulunur, yahut onun üzerine elini kal- sö~,rlemekliğim Iaz1111clıı·. biiyiik iwz ve ikram ile kapıya kadar 
Semerkandi dahil oldukları halde bütün dırır:::an Afşinin gücenmesinden ve ordu - Bu me:.ele nedir'? Muhtasar ise l.e~yi edildiğini gördüm. l3u hali pek ma
rical devlet ve kumandanlar mecliste hrasında inkisaın vukubulmasından kor- söyle .. Değilse ı-;eninle beraber tepeye nidar buldum. Bahusus Semerkandinin 
haz.ıı· bulundular. Sehrin fethi için icra karım Samanı başkcı bir vakte bırak. He- gidelim. Orada scn!nle vakit geçiririm. Yakutcnin kendisinden alındığından ve 
edilecek hare~atı harbiye hakkında men tepeye git. Surları tarassut et. Ak- Çünkü çok uyud,ıın.. Onıda bana bu senin Halife 11~7.dinde~i mümtaz ınevki-
mukarrerat ittihaz edildl. Müezzin oğ- şama kadar orada kal.. meseleyi de söylersin. ine haset ettiğinden dolayı Muta.sam 
le ezanı.nı okuyunca meclis dağıldı. Ha'... Verdan ıPeki• diyerek tepeye doğtu - Mesele u zun değildir. Maamafih hakkında büyük bir kin beslediğini hl-
life kendi hususi otağına girdi. Ayd<>I- gitti. benimle beralie.r gelirsenix orada l:>itleş- Jjıi.m.; 
duya kendisiyle hususi görüşmek içla Aydoidu- lrendi çadırında yalnız b- meıniz fai.deden hali değildir. -· 


