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ıl·ın r ( t. 1 ~ az •h ?Yliz mEsuliy~t knbul et "1CZ CiimlıuriyC'tin 1•c Ciinı1ıııriyet eserinin bekçisi, saba1lları çıkar siyasi gazetedir 

arp ilanı ta-
aft ört na~ 
zır istifa etti 

Hükümet bugün ü vazi-
et karşısında müsta. 

ceı arar ar ermigece 
--Jl.--

ah!re hükümeti daha 
geniş inkişa~ları 

ek emek niyetinde ... 

Genci Nüfus sayımı (20 ilktcşrin Pnzar) 
giiniidiir .. O giin sayım bitinceye kndar hic 
kimse e,·inden çıkmırncak. 'e c,·Jcrc gelecek 
sayını memurları o giin e' ele ne kndar insan 

ı \'arsn hep ini sa) ım defterlerine birer hirer 
yazacaklardır. 

Sn) et e\'inize sa~ ım memuru gelmi3 ecek 
olursa bekçi. polis, telefon gibi 'usıtalarla 
hiikünıeli Jınbcrdar cfmcğc mecbursunuz. 

Başvekalet 1stati tık umum müdürlüğU ı • 
YENİ ASIR m.ıtb ınJa ha ılmıc;•ır 

Nhstr - Trabltısgarp hududunda harekatta bulunan motörizc kuvı·ctleTdMı biri 

RA Y ASITASiYLE 
.. 

L danın mü
daf aas nı Ame

rika inledi 

SO YETLER - ROMA YA 

d tta çarpış
a ar olduğ 

haberi yala 
--~*-- ~--·----

Londra bataryalarının Bir mıntallanın silahtan 
şiddetli ateşi A.merifıa· tecridi istenildiği de 
dan sarahatle ·işitildi tehzip edildi 

Kahire, 22 (A.A) - Ro~ter bildiri
yor : İtalyanın Mısır arazisini istilfısı 
h:ıhsinde muhtelif fikirler bulunması 
dola~,siylc diin a~am ansızın bir kahi
ne buhranı olnıus. Ali 1\lahir paşanın 
r::rnsetiııde bulunan \ "C 1\lısırııı derhal 
Jıarp ilün etmesi faraftarı olan Saadi 
partisinin nıiihinı fızasından maliye, Ti
caret, ıniinaknlflt 'c De\'let nazırları is
tifn ctnıi lerdir. 

Kral, istifa eden dört nazırın yerine 
y·enilerini nasbetmi~tir. 

Ne\'york, 22 (A.A) - Amerikalılar 
bu gece Londrn üzerindeki hava muha
rebesini radyo ile dinlemislerdir. 

Bükreş, 22 (A.A) - Rador ajansı bil
diriyor:Sovyct-Rmııcn hııdudnnda sözde 
askeri çarpışmalar olduğu hakkında ya
bancı rad~ olann verdiği haberlerle 
SO\-yctler birliğinin Sovyetlere komşu 
l\loldav mmtakalnrmın silahtan tecrit 
edilme ini talep ettiğine dair ayni men· 
balar tarnfmdan :rnpılnn şayialar tek· 
ı.ip edilmektedir. 

Alman tayyareleri için «1\1e111111ı nımtaka> olmağa başlıyan Loııdradan giı=cl bir görüniiş Londradn bir bimının damından ya
pılmakta olan radyo reportajı esnasın
da İngiliz hükümc~ merkezinin muaz
zam ha\'a dafi bataryalarının şiddetli 
baraj ateşi Amerikadnn sarih surette 
işitilmiştir. 

1 ·ı· ffl z 
em et~ u a 

Alma arı 

sabileştiriyov ___ ... _ 
~1:\'KLI' BİLGiN 

ln..,iltcrcniıı 191 ı . 1918 harbindeki 
\aı.ıl l'fh le hugiınkli "ıi~ eti ur. "ında 
~a~•lar kadar farl.l:ır \ardır. O z~.mr Jl 

ngiliz nd.ıları harbin fr}; k tini' it' ı k 
~ karsıla mı tı. ı...ondr:ı hrinc Alın n
lırın l ap:ıbildikleri tahribat, bir zcpl"n 
~lllba ıııın ıı:ırl:tmcnto binasındaki hii
~ tık rc!'>İm gnlcrisindc İ.:;ııaııl ol arnıad:ı
kı~~ın imh:ısnıı göo;tereıı tabloda ~ aptığı 

11< iik lıir \arıktan ibaretti. 
lhıgiin ı:ondra ~clui Almanlarm ardı 

arkn.,1 kcsilnıi\'cıı dalgalar halindeki ha
\n akınlarına· kalıranıanrı:ı Y,öğii'i gcr
~clttc olup , nrlıi:ınııı en mukaddes ha
j1!lclcrini miidafaada feragat ve fcda
{:ırlıı;m en m anı lın\ ret örneklerini 
'erınektedir. l~\'et 191 ~{ - 1918 de inıpa
j"t~rluk km, l'tll'ril le tak,•iyc edilen 
h;.ı!ıliı. orduları muhtcli~ ccııhelcrdc 
k rp ettikleri halde ııcf i lngilterc hal-

1 harhi lanımıyordu. ~imdi kadınları 
~c <:ocuklarh le beı alıer biitiin bir mil
b~t harhcdi,l or. İngiltere bir baştan ~ir 
. a lıarı> sahnesi olmuştur. Hitlcr Jnf •ltcrl', c iihiııı tchlikl'siııi giistcrnıcklc 

f 11Rilil ınillctinin htir :ı nsam:ık, muzuf
ı-:r olmak azmini cıı ~ iiksck lıucldc t:•· 

rm~ı'>ın.ı sl•bcp olınu hır. 
nt II~ıncn lıc.·r yerde Jngiliz milletinin 
ı c !o,1<' demir arnsındn iııs.ı" ızcn dii\ ii-
ı:>rcf· l"kl · ı · · .. k 1 b"I c1· ' ı,:c ı c<;cıı ıı·m esmı gor.mc t'a ı -
~r. ller lıald~ }•'r .. ıı anın sukut ettiği 
İJ tl\lerdc Alıııanl.ır lıiiylc bir manzara 
/ kar ıla mai,'I <luo.;füımiyorlardı. Şinı
t~~hnan millc!iıı·ıı mane\ batını koru
ttı arzu İl le ln'! ltcıcdc panil ... ha' ası 
tıc~' l'tıt oldu,.:unu. ~t1>tcrileıı nıuaıınida
cli;ı •tı•ı' a\ emdin ııiiıa~ et kırılacağını id
% Hlh cırlar. J .l lhul.i Loııclradn hulu
~ h~lar, hu dııhtıl mib onluk azametli 
hıt ır halkmııı nı.mııctli hayatına karısan 
f11ı arar ıııii ahitıcr .'\iman iddiaları hilfi
.._" a cılaral: İ\ il hn!!uıı her tiirlü hny
~~lığın fc,·kinc -:ı!mıı ınetnneıindcn, 

Nre hağlıhg ndPn lmlıscdi:,·orlar. 
~i \;"Zİl<.•r İııgiltl'rcdc hir ruh deği~ikli
'ııar ckJi:ı·orlnr. Hir tiirlii tecriiheyc ec
l:<ıkct t•hııedil ... lcri istil;İ darbesinin mı
lciı:ı hıı s1ıretlc lıir ciliinı dnrbesiıw iııkı
hu edeceğini iinıil t•diyorlar. Filhakika 
kat rtıh dcğisikliği \'iİcuf bulmuştur. Fa
hir IU~:ınlarııı hil: tl' arm etmedikleri 
ıııu t'kıhlc .. D~İ\'nsıııııı znferi uğrunda 
tih ltıdcn kor:.. mı~ an, ıstırabı esarete ter
i k ~deıı bir millclııı ınnnc,·i ''c rılılaki 
h11 

1 •1 lıına ntiitt•mmliycn muka\'cınet ru
l:l'ıı~· ılı~ un bir dt·f!isiklik.. İngiltcrcde 

ı ruhunu 'c toprağını knrıs karış 

~O~lJ 2 iıwi SAlltFEl>E -

~ 
MlllLLi ŞEFİMİZİN ızmiR· 

LER HAKKINDA YÜKSEK , 
i ı . TEMENNiLERi 
ı ll .~ır, 22 (A.A) - .Mılli Şefimiz 
1 di~1:cü?1hur İsmet İnönü, Bele-

li.'] l'eısi Behçı.>t Uza aşağıd:ı. yazılı 
ıl':~rı. göndermtk suretiyle lzmirli
bok ıltıfatt<\ bulunmuşlardır. 

tor Behçet Uz 
Bf'lediyc Reisi 

ha 
c mu ve e 

leri ~evşe 
--*--
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600 ALMAN TAYYARESi HÜ· 
CU .~ ETTi. BU 'L~R liEf. E · 
PÜS~ORTÜLDU l'E PE t nz 

BO .. 8 ATABiLDi 
--~-

L-0ncİra, :!2 (AA) - Royt r i liri
yor : Dün aksam <:ıltı ~ i.ıı. k<.dar dti"· 
ınnn tnyyan•sı muhtl'lıf irtifalardan on 
ikıserlik r.ruplar hulinde Taymıs nehri 
boyunca ilerlemh;krsc de avcılarımız 

tarafından siirat1e geri pii' kürtülmüş
l<'rdir. Hiç bir bonıba ntılma1111-ştır. 
Ak"atn Londrnda 'l rılcıı birinci ahırın 

cr.na .. ında cenubu garbi ve garp banliyo-
suna ıniinforit bazı bombalar düşmüş
tür .. Hasar pek azdır. İkinci alarmı mü
teakip te hazı hoınbalaı· diisnıi.istür. 

Al 
va 
rı 

e • 
eımıyor şid 

--·--
Llit1ANLnR. fıl uu~ UE 
VAPUR TECErr. 'LERL 
iST ns OtlAR, TI Y\' 1 E 
~EYDAtı'L RI BO~.. ALftHDI 

Söziinc itimat edilir bir menbadan öğ
renildiJ:rinc göre bugiinkii \'nzİyetiyle 
kabine nıiista~el kararlar almak için 
iizerinde Cazyik icra edilmesini isteme
mekte \ e nihai koran almadan ev\'cl 
dnhn genis inkişafları beklemek arzu
sunda bulunmaktadır. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
ON AIT"IKA -. . . . . . -"' . --

• 
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Londra ::!:! (ı\. ı.) - il '° n z:ıreti bildi- fı:YO g ze!e e;ei, Ja• 
riyor: ı_:, ,·etki gece İngiliz hava kuv\'ct- ony d rltıe 

--;ı;..--

terine mensup honıbnrdıman tay) areleri .. .. 
~enidcn diisnmn isgnli altıııı.!a buluıınn gırmes ihiimalinden 
limanlara hiicurn l'lnıi~1er. askeri ihti- sediyornar ••• 
yntlara. nıanıım ,.c rnpur tccemmiilcri- Tokyo 22 (A.A) - Gazeteler, 
ne Yt'ni lınsarlar ) ııpmıslardır. Singapur meselesini etrafiyle müta-

Avm 7..nm.ınd.a tl vzi m~~keLie:i ve is- lea etmekte ve İngiliz - Amerikan 
tnsyonlnr, demıryolu munakalatı, tay- •tff k arih b" J 
yare meydanları ?gır surette bomb-ar- 1 1 a ını~ 5 1: sure.tte aponya-
dıınan edilınistir. iki düşman iaşe vapu- nın aleyhıne olduguna ışaret ederek 
ru da agır hasma ı ğratılmıştır. İki tay- Pasifikte sulhun muhafazasına ha
vare•niz ii <:i.ine dünınemiştir. len imkan olup olmıyacağını sor

maktadır. -*-
• tere zaf e c

ka 'iy 
e •• 

Londra 22 (A.A) - Radyoda hilabe
d • bulunan basvekil mua\'mi B. Atlc 
demiştir ki: 

- Bütün cıhnn göı.lcrln: İngiltere 
muhart: besin t<-vcih etmistır. Her yer
de şu .<:ual orulmaktadır: .Muharebe n<:' 
'az·yettedır? 

Bundan ::onra Atle mili; gayretin 
başında bulunanhrdo.n biri ve olan 
bitenleri hal=l{iyle bilen bir adam sı
fotiyle muvaffakıyete derin bir iti
mat hissi besliycrek söz söyliyeceği
ni beyan etmiş ve sözlerine şu su
retle devam eylemiştir: 

Hemeıı lıcr giin yeni yeni ~ckillcrle lngiltcreye 11arclım eden Ameri
kanın iiyan meclisi içtima hali11dc 

- Taan·uz Fransayn tevcih edildiğin
den beri endi.,-.c içinde haftalar geçirdik. 
Endişe bakidir, faknt hiç bir zaman kay
betmediğimiz ve yerind~ olan itimadı
mız gittikçe kuvvetlenmiştir. Niçin böy
le olduğunu size söyliyeceğim: Tavya
relerimiz yalnı7. imha ettikleri düs~rnn 
tayynrelerin'n adediyle değil, aynı za
manda diişman üslerine, fabrikalarına, 
yapılarına \'<' t~kiltıtına yaptıkları kuv
vetli hücumlarla faikiyetlerini göster
mektedir. Düşmanın yaptığı hücumların 
nnlicesini görebiliyoruz. Bunlar ciddi
dır. Fakat onlara tah:ımmiil C'debilir:z. 
Görememekliğimize rağmen tayyareleri
miz.in düşmanın maddi menfaatlerine 
verdikleri mmızzam hasarı biliyoruz. 

Hindiçinide vaziget 
ap nya kısa 

letli bir ül-
verdi 

---1'- -

Yeni itilaflara doğru 

Amerika - ln~il
tere- A vustural

ya arasında --·--m!udutta büyülı bir Çin Bilhassa Uzalı ŞarJıta 
o,.dusu beJdiyor. Japon Japonyaya Jıar$ı alına• 
tebaası Hindiçiniden calı lıat'i vaziyet 

ayrıldı... görüşülüyor .. 
Hong Kong, 22 (A.A) - Royter bil- Londra, 22 (A.A) - Royterin öğren-

dıriyor : diğine göre ha1cn, Vaşingtonda Amerika 

Uzun zamandır beklenen lngilte
renin istilası yire tehir edilmiştir. 
istilaya yine de teşebbüs edilebilir. 
Fakat Hitler tarifesinde gecilaniştir. 
Her geçen haf ta istila te§ebbüsünün 
müşkülahnı arttırmaktadır. 

Biz çok şeyler gördük, fakat 

F' İZMİR 
layıu~r~aki ınU\·nffakıyetiniı:den do- ı 
r<' 

1
• ~ızhı tebrik 1. der. sayın lzmirlile
l' n Ve> ı;aaclt.1 clilı>rim. 

l"ransı1. araı.isi iizerindc askeri mahi· hariciye nazıriyle İngiliz ve A vustural
~ ette hüyiik Jaı)()n taleplerinin Hindi~i- ya elçileri arasında, Amerika Birleşik 
ni umumi \'alisi tarafından reddi üzeri· devletleri ile İngiltere ve A.vusturalya
nc Japonyanııı Jlindiçiniye miihleti pa- nın müşterek ınenfoatleri bulunan bir 
7d"lr giinü gece yansı biten liir iiltima- çok meseleler ınüzukere edilmektedir. 
tom \'Crdi~i i;ğrcnilmi tir. Hiç bir angajman ulınmamış olmakla 

Jlindiçiııidl'ki biitiin Japon tebaası beraber i.iç hükfünetin temast muhafaza 
J:ıpon:n.y:ı cHinmck emrini almıştır. edeceklerini tahmin etmek doğru olur. 

beter şeylere tahammül etmekliği niz 
lfızımgele-bilir. Kolayca nikbin olmnma
lıdır, fakat itimat etmek· için lfızım olan 
~ebepler hepsi mevcuttur. 

İ~:UET İNÜNÜ 
·:'.)'ONU 3 ÜNCÜ SAB1Ffil>E - - SONU 3 tlNCÜ SAHİFEDE -

.Macar kral naibi amrral Horti Transilvanyada işgal edilen yerleri gezerken 

oma ga pek müşte i ükreşte düşünceler 

ran- a ya -
ar ver evi etle-
• • •• t e ı- rınem ac 

r e ecek ış y 
--·-- -*-

KONT TELEKI ((TR NSıLVA · Al ANYA 1 MACARıSTANI 
YA rtıAC fllARI l TIKAM UE RO ANYAYI iŞGAL 

DiYOR ETMESiNDE KORKULUYOR ALmAK iSTEMiYOR >> -·--Bükrc , 22 (A.A) - Başvekalet neş
rettiği bir tebliğde. işgal edilen arazide 
vukun geldiği ka) dolunan fccayi ve in
tikam harcketlc.:rinin henüz kontrol edil
mediğini, efkfu.·ıumun1iycnin bunların 
tahkikini sükun icinde beklemeleri lfı-
2.1ın gcldıgini. hUki.imetin bu vahim dfı
va il<' çok yakından meşgul bulunduğu
nu, hudutlar dışında kalmış olan Ru
menlerin lmy.ıt. mal, hürriyet ve> şeref
lerinin muhafazası için bütün ga) retle-
rini sarfcttiwııı bildir!nistir. . 

:MACAR JJAŞVEIULI NE DiYOR"! 
Budapcştc, 22 (A.A) - Baş\'ekil kont 

Teleki neşrettigi biı makalede, Transil-
vanya Mncarlannın şimdi Macar ka
nunlarına !I'ıbı bulunan bir milyon Ru
mcnden intikam almak istemediklerini 
yazmakta, ·Bi.1. bi.itün milletlere men
sup ol::mlnra müşfık, fakat ciddi bir ana 
gibi muamele cdecegız• demektedir. 

--Jl -
Riiluc , 22 (A.A) - Royter bildiri· 

yor : Rumen ga1.ctdednin i~~aı. edileıı 
Transilrnm ada l\Jacnr mez:ı.lımı olarnli 
fo\'sif ettiıfi hndiseler hakkında Roman
yanın nıih\ er de' letlerinc miir:ı.caat ct
ııwsi ımılıtcmelclir. 

Rumen hubnlerine göre Macar reji
mi altında ) a ı~ an Rumenlere karsı as· 
mak, ıskehc<' yapın. k. katil, y ..,. 1nlar 
çıkarmak hadı~ele·ı devam etın(: •. dir .. 
Bu Mncnr ate' hlnrı hiddetli nc<;riyatın 
mantıki ııcticc~iııi her halde ~eni hudut· 
ta tnslıihlcr ;'.\apılm.ı ı hakkında bir Hu· 
ınen talebi tec;kil <'cleccktir. 

JtOMAl\'YA \'E MACARİSTANIN 
iSGALİ İHTİ!\1ALİ 
Jli"cr tarnft:uı bazı mahfülcr ciddi bir 

kn\'g~ çıkar .ı mili\ er de\"letlerinin her 
iki memleketi de i~gal için hunu bir ba
hane teliıkki l'lmckrinclcıı korkmakta
dır. 

Roma sefirimiz B. Hüseyin Ragıp dün - 1 
Jstanbula geldi, /~nkara }'a gİCJ ecek ı 

----------~~---x~x 
İstanbul 22 (Yeni Asır) - Roma bi.ıyük elçimiz B. Hi.iseyın Ragıp bugün eks

presle geldi. Bugünlerde Ankaraya gidecek \'e hüküınet rıcalımir.lc gorüştük-

1 ten sonra tekrar Romnya dönecektir. 

1 
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Bir •• •• opu 
.. .. "' 

yuzunden .• 
YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

-2 -
Onun yanımda olduğunu hissetmek 

kafi idi. Hemen kalbim çarpıyor ve el
lerim ateşleniyordu. Rahmi de bendeki 
değişikliğin farkına varmıştı. Son dere
ce alıngan olmuştum. Fakat bunu asa
biyete atfediyor ve canı sık1lıyordu. Ba
zan bana sokularak: 

- Edacığım, diyordu. Bir evlensek te 
bütün bu insanlar gitseler artık! Sizi 
bu kadar sinirlendiren de bu olsa ge
rek. 

Bu kadar anlayışsızlığa şaşarak: 
- Evet, diyordum, hiç şiiphesiz bun

dan. 
Evleneceğimiz günün arıfesinde Rah

mi, bekarlık hayatını cgömmeb için 
lokantada arkndaşlarına b:r zi3 .ıfet ver
di. O akşam, yatmağa gitmezden e\·vel 
tm·alctimi yaptıgını sırada, htıfifçc ka
pıya vuruldu. Müstakbel ka~·n.ınamdı. 
H:ç bir mukaddemeye lüzum gorml'den 
söze girışti: 

- Kızım, kendı menfaatiniz~. si:ı nlc 
mutlak goruşmelı) im. R.ıhm. ıle evlen
ın kle b r hata isliyorsunuz. Siz onu sev
miyoı unuz. O da •izi sevmiyor. Hal ır, 
sizi tamamen sevdiğine kanı değilim. 
Sızdl' sevdıiiı şey yuziıniız güz '11 g·ıuz
dir. Bu, yuzı.inüzdcn otesini sızin hakiki 
b nlığinızi r,ormesine mani olmustur. 
F<.ıkat bunu anladığı zaman sizden nef
ret edecektir. Ve siz de ondan ndret 
edeceksiniz. Bundan, her ne pahasına 
olursa olsun, sakınmalısınız kızım. He
nüz zamanı iken gözünüzü açınız. B~lki 
ayrılmak ikinize de biraz keder vere
cek ... Fnkat size temin ederim kı, bode 
bir hayal sukutu, senelerce de-.·am ede
cek bedbaht hır hayata müreccahtır. 
Sizinle böyle nçık konuşmakla wlimlık 
ettiğimi sanmıyorum. Soy lcdiklC>rimi iyi
ce düşününüz. Sonra, şu son günlerde 
size bakarken, belki de kendiniz bile 
farkına varmadan, sizinle Habip arasın
cl..ıki al:ıknyı gbrdiim .. Bana itimat edi
niı, bu aksam böyle konuşım.m sizin 
menfaatinizedir. . Alnı zamanda R.cıh
minin menfaatine ... 

Kan beynıme fırladı. Ona doğru atıl
dıın, O kadar kızmıştım ki kelımeler ağ
zı"Jldan bir fırtına gibi çıkıyordu: 

- Siz! Siz! Rahminin annesi! S:z ba
na bunları söyliyorsunuz ha! Odama 
gelmiş. mevcut olmıyan scylerle beni 
itham ediyorsunuz., sözde benim hayrı
mı istiyerek ve oğlunuzun hayrını i ti
ycrck Rahmiden vaz geçm"mi mi i ti
yorsunuz! Kız kardeşinizle ber&ber bu
raya, benim evimC' gelişiniz demek iz
divacımı bozmak içinmiş' Beni oğlunu-
7.a layık bulmıyorsunuz! Ailemi sizin ai-. 
lenizle birleşecek kadar kibar saymı
~ orsunuz, öyle mi? Rahmi ile evlenme
mek! Bunu benden talep <'diyorsunuz~ 
Fakat dünya n~ n ,a kalksa, ben yine 
onunla <.'vlenccegim! Evet, evleneceğim! 

Öyle ba 1ırıyordum, o kadar aklım ba
"!mdan gilmışti ki ne söyledığıınin nr
tık farkında der.ildim. Kadın sükunetle 
ve ı;essizce kapı~ ı açıp arkasından kn-

POLiSrE 
-······--
Bıçalılı bir lıavga_ 

Dün aksam, İkıçeşmelıkte Molla reis 
bOkağında Must..ıfa oğlu koltukçu Riza 
ile Mustafa ol':lu Zeynel ve Ali oğlu 
Ömer, bir satı mı!selesı yüzünden kav
gaya tutuşmuşlar, birbirlerini dövmüş
Jcrdır. Bu <'Snnda yekdiğerine bıçak ta 
çt'ktiklcrindeıı her üçii zabıtaca yaka
Janmıştıı·. 

Şarap vermediler efi~e .. 

padığı halde ben hfıla söyleniyordum. 
Odam küçüktü. Şimdi, birdenbire. ba

na bir .fırın gibi kızgın geliyordu. Ka
yınvalidemin açık, durbin bakışlarını 
haüı üzerimde hissedıyordum. Hayır! 
Hayır! Her şeyin onun gordüğü gibi ol
masını i.stemıyordum. Onun iddia ettiği 
kız olmnk ışıme gelmi.}ordu. Nasıl? 
Rahmi beni sevmıyormuş, öyle mi? Fn
kat beni sevmiyen erkek yoktu. Hepsi 
seviyordu Rahmisi de, Habibi de, hep
si... 

Hiddetlen boğazıma hır topuz tıkan
mıştı sanki, boğuluyordum. Hobdö~amb
rımı üzerıme geçirdim, merdivenden in
diın ve bahçe3i e çıktım. Evden, Rahmi
nın. anncs.nın \'e tcyz s.n·n uturclukları 
şu k ndi evımden 1 zçm , i:.t'yordu:n. 
Yalnız, kenJ.mle s apyaln z !,alT.;-1

: i-;t!
yordum. Sinirlerimin takati kalmamı -
tı. Çımenl re uzandım \ orada. t rhl -
rın ~ c;illıgi üz_rin l · hı kıra h ı:'cıra • ·
IJ ga ba l lım. Krndl k ndun. · t
s zi. komed~ a.~ı os n ) or.'um. Habıp 
s l<l n. b ... ml orada ,, ır-,ıl._ tı. n h:; -
d bulun ıa nd.ın, z ya a ımdan .1-.ay
r tl •r içinJ almı~tı. E ımd n t.ıtarak 
kaldırdı \ c ·~r nı, ' 7. sa lar·~ 1 
lan nıs olnn l üzi.ınıc snkla tırdı. D.n 
k • ık bir ~.c:lc: 

- B:ıy Hah p! d cı·m, Jfobıp. b n .. 
sizı Rahminin zı~ afetındl' sanıyordum. 

Adetn huşunetle': 
- Hasır, d di, bana bu ziynfdt~n 

bahsetmeyiniz. Ben burnya sızın ıç n, 
ynlnız sizin için, sizi görmek. sizinle ko
nusmak için geldıın. Biliyorum, n·ç n 
ağladığınızı bilıyorum. Erkekler yEm•n 
ed"rler ve kadınlar aglarlar, ve h~p ay
nı sebeple. Sizi ilk d"fa rördüği.imd .. n 
beri, bütün bugünlerde çddiğimi bır 
ben, bir d~ Allnh bilir. Sizin deh? z o!
dum, e\1et, delı gıbi sev is oru~ s"zi. lşi
tıyor musunuz? D lı p,ıbi ! •viyoruın! 

Bır Cl'vap b-.kl med n beni har.ır •!" 
öptü. o kadar a k Vı! harar ti• ki dün
y"da mislı olmıyan bir öpü g·bi gddı 
bana. Habibin kollariyll' viicudu~a do
ladı •ı daıre haricinde. artık b nim ic"n 
hic bir .S"'Y mevcut d:.-ğiJdı. 

1lk defa ol nık, saııd=tin tadmı ld .
ğımı zann ttim. Bu-birim.1d0 n a}rıldı
ğımız \•akıt, onun kolları b ni t• ~m •• ı 
idi, [yl s~nıyorum ki y r • d •vri.1ec<.'k
tim. O da b n m gıbı titriyordu \'e Ay 
;ışığı altında esmer yüzünı.i Vl' dvdakb
rı üzerind:?. kederli tebu; ·;n•iinü g"irii
yordum. S5z.l. rind • mak"'!i bul:nıy. n b•r 
tebessüm 

- t le boy! ' d. di B.>yl bir bu \ a
lan sciyl ın z. B n sizi s .vorum. z d 
beni S~\i3ors:muz Su h '1.• daha ne 
bekl;l oruz? Otomob•J:m hpı öni'.ıı I • 
durus or. G('t·n:z. kac>alı •. s~"ra l'vl -
nir"z. R'lhmi C"lbulc mÜtC' il• r 'ac~k. B -
l'riın, z qm rtılmıc; h"r kızsınr>. \"' 
yalnız kendinizi diic;ünü~ ürü f '• t 
b •n d-. b·r m 1 k d ıl'm. Pa" •.• b n n -
ı" d l'niz .. 

Bıçalı t~şıJian!a~ 
G · 1 'l ın zabıt ı ta. afımlan vap:lan 

bir .. il.ıh araştırma ı nl'tıc inc'e Keçeci· 
ler~ • Anafurt..ılar l .. ddc.,iıl'..lc İsmail og 
lu Ibrahim ık· Çora~kapıda Gaziler cad· 
de ınde oturnn $.ban o ,hı kahveci 
$!.ikriinün ti:.>erlf'rirdt birer bıçak gôrii
lcrck alınmıstır. 

Yalıa!anan hırsız 
Bucada bdediye c~.dde :nde Cafer o~-

ilk okullar 
bugün açılıyor -·-Orta melıtepler, liseler 

ve öğretmen melıtepleri 
bir teşrinievvelde 

açılacaJı -·-y t.ni talebe xay.lı hitam bulan .şehri-
miz. ilk okulfari} le Menemen. Bergama. 
Ödt'mis ve Tire merkez kazaları .ilk 
okulları bu~iınden itibaren açılacak ve 
tedrisata ba )anacaktır. 

Orta ınE'kt<>pll'r, lıseler ve öğrt>lmen 
okulları tcşr.nie\'\'" lın birinci pazartesi 
~ür.~i açılacaktır. 

Bu yıl yeni okul nçılmadığı hdlde ilk 
ve orla ohıllarla lise!erc müracaat eden 
bütün tal hl' alınacak ve hiç biri okul 
clı ındu bır~ ~ılmıy.ıcaktır. 

Bu hu~u ta Maarif vekaletince ıcap 
den t dbirl r , lınımstır. Li.izum gorül

di.:g;.ı tal.dırd · okullarda fazla sınıflar 
a('tl~ t• ktır 

!'1AIH~El\1EI.Imnı:: 

2.~~grüi~ . lJ Q;lEZ& ~ı 
l-Hlrldl' 11 a ·ılı c vde oturan nmele 

Mu tafo o~lu Mehmet :r-.·uı ı, bakkal Sü
l~ymrın ü~h.ı Alıyı tehdit ettiğinden 
mahke· ~ ~ e • vkPdilmi-; ve dün meş
hut suçlar knnunı.ınu gJrc hemen <'-~li
ye cezada muhakemesi ~ apılmış, on iki 
gün mti<ldctl" hap e mahkum olmu tur. 

r'1 e. ıeuı ~u~ıar 
mr:. hc:~estine ve~iidi 
Alfa'l"ak garında amele Mustafa oglu 

Eyup Sdcu'. dlln f.:ızla sarhoş olmuşhr. 
Bu csnnd ı M hmc.>t ,,ğlu Mehmet ÇaJ...,. 
rı bıcakla tdıdıt C'tliğl \ e kendisine ha
karctk bulundu~u iddia edilmiştir. 
M hml't müddeiwnumilikçe meşhut 
sudar malı!· •ıne ıne s"vkcdilmiştir. 

'7TY ~aa~j : liracı ııavgası 
1 ' · "IDdn H.ıtm caddesinde oturan 

En. Muteb r ıle kocasını dövmekten 
.ıı n..ırı , \ ni t•\'de kir~cı Bn. Mükerrem 
\ • ko( sı Os nanın duruşmalarına '1sli
~" bı .~cı Cl'l ı m:ıhkeml'sinde başlan
ı.u Lır. 

Dtv::ıcı Un 1\!ut<.'b<.'r, ı•vden çıkarmak 
i~tedi~ı ı ı:ı mu· lıeı- olan kıı-acılarm 
Ü .. C'rinl hiicuın e<l"r<'k kendisinı dö\'
d ii1dcrini. <·ok cirkiıı soı.lC'r de sar:l't
u'·l(.'rinı • "' 1 nııştıı 
M.ıznun l\lükcrr\!m ve kocası Oc;ınan 

i•e bi • l.ı, <liıu.cılnı taı nfından dövül
d• J 1 rını 1 e, .•n etmi lerdir. 

['ahıtJ rden B Sı:.lih ıle 1 i w 19 yaş
ı. ınd::ı Tur. : n VC' Cel:ıd t mamunlar
d ıı B . M ıke r<> .ıin En Mutl'berı> fe
ıu ~»zl r o} l •dı<tiııı, hattfı saçından tu
tara'< el vdiıg'ınü y"'ıdüklerini beyan 
cımh,l rclır. 

"" hl t•mr d hd lJır ahicli dınlcmck 
ıkt rr. , ı ba k<t bir güne talık 

tl•tıaııtllllllllllllllllllllllllSlll•llll 

Kaj1İt aç:.lc!ı 
KU Ltlf{ BİCKİ 
DİKE$ YURDU 

Tal ... be kaydına ba~la:::nıştır. 
Yurdun tahsil müddeti iki sv 

nedir. Fazb malumat müdür
lüld,.n öerenilir. 
AD~ES: Civici Har.ııım civarmdn 
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Dünkü spor hareketleri 
•• •• Futbol ve gureş musa-

bakalarının neticesi 
~---~~~~~x.x~~~-~~~~--

Karşıyaka Doğanspora galip geldi • Güreşte 
Demirspor birinciliği, Altay ikinciliği, K. s. K. 

üçüncülüğü kazandılar-
------x~x 

Alsancak stadyomunda önümüzdeki sayı hesabiyle galip gelmiş. 7!l kiloda 
Cumartesi gününden itibaren ynpılncak Feridun (D.S.) Cenaba (K.S.K.) ekse
olan Fuar kupası müsabakalarına bir riyetle galip addolunmuştur 
hazırlık olmak üzere dün Karşıyaka - 1K1N •t DEVRE 
Doğan.spor takımları karşılaşmışlardı:. Ağır sıklette Mehmet Güneş (D.S.) 

Her iki tak1m da oyuna tam kadro ıle sayı he~biyle Recep Hasann (Altuy) 
çıkamam.ışl.ardır .. Bununla beraber maç beşinci dakikada, Cemal (K.S.K.) . 1b
·~ \ geçmı~tır. NC>t_ıcl"dl' oyun ~arşı~aka- rahime (Altay) 2 inci dakikada tuşla 
nırl 4-3 gıbi az bır farkla lehme bıtmış- galip gclmislerdir. 
tir. 61 kiloda Rifat (K.S.K.) Muzaffere 
GüREŞ MÜSABAKALARI . (D.S.) 11 inci dakikada tuşla, 72 kiloda 
Dün Alsancak De.~irs~r l.~kalınde Bekir (Altay) Mahmurla (D.S.) sayı he

'Julge gr<.'koromen b.rıncilık musabaka- sabıyll' galip gelmişlerdir. 
rı yapılmıştır. 
Gürl'şler çok alakalı grçmiş ve kala-

b. lık bir se~ irci kütJc.si tarafından heye
:anla takip roılmiştır Gim:'.? n tic ·leri 
nı asagıda ynzıyoruz: 

BtRtNCI DEVRE 
56 kiloda Ali (D.S.) Hasana (Af tay) 

18 in:::i dak~kada, Recep (Altay) Ce,.,..ile 
(K.S.K.) 11 inci dakikada, İbrahim 
(Altay) Mustafaya (K.S.K.) 8 dakika
da tuşla galip gelmişl~rdir. 

il kiloda ş ... fik Kandemir (Altay) 
Ramnzana (K.S K.) b.-şincı dakikada 
tusla galip gelmiştir. 

66 kiloda Nevzat - Rasim (D.S.) gü
reşi çok heyecanlı \'e zorlu oldu. Netic ·
:fo Nevzat ekseriyetle galip addedilmis
tir. 

7'.! kiloda Mahmut, Necatıyc (D.S.) 

üÇüNCü DEVRE 
56 kiloda Cemal (K.S.K.)Aliye (D S.) 

2 ınci dakikada, Recep te tbrahime (Al
tay) 6 ıncı dakikada tuşla galıp gelmi~
tir. 

61 kıloda Muzaffer (D.S.) Şefiğe 
(Altay) 15 inci dakikada tuşla, 72 kilo
da Bekir (Altay) Necatiye (D.S.) 8 inci 
dakikada tuşla galip gelmişlerdir. 

F1N AL NTITtCELERl 
56 kiloda Recep (Altay) Vl' Ali 

(D.S.) arasında yapılmış, Recep 14 da
kikada güreşi bitirerek tuşla galip gel
miştir. 

Umumi tasnif sonunda 17 pu,·anla 
Demirspor birinci, 9 puvanla Altay 
ikinci. 5 pU\·anla K.S.K. üçüncü olmuş
lardır. 

Dünkü at yarışları 
~~x~x--~----~~ 

f~c~ul r he.Je«:aıııı o?du ·Sonbahar at yarışları· 
·na Anhara ~e Bursa.na devam edilecelı •• 

Sı>n bahar <.t ) arışlannm sonum·usu 
dün l<ı~ılçullu ko u sah,:sında yapı'
•m:,ıtır. Koşu yeri gec n h ftadnkin° na
zaran kalabalıktı. Kosular da oldukça 
nuntaz.-m \"C h •yec.rnlı neçmio;tir. 

BJR1NCI KOŞU 
Birinci ko'lu, Ce3 lanın bm"ci-i hll'a

·ından zaptedil mir·rek sahayı tek ba
·•r. 'l dolu~'11a ından. t<ı n :un.anında bas
lı'> aımımıstır C •ylan d"g.:ı: ~tlaı ın yanı
n; g l'p \~ini ddı ı za1ı1. n start• öne 
hısmek i!>t ) n Fru Fru. Güllü ile b -
r.ıb r, b vnz b yrr.k tam olarak inmeden 
il •ri r tılını 1 ' • i"li.ınce k'.'1:-.U bac-
'ndır!ı nılar.ı' ,ırı ı. ı bayrak nd!ril
•11 stiı n y l hm ol.ırLJk in-
1 •d g ni g n n A 1.: ... , ıarı ve Koştuk, ko
,u,a ı t nı 1~ ( n lnd r ü~· at ara
• ında c. v r ı •1.:n krı ~ ru Fru 'mı~ 
rı3l b ; il n · ler. 'ştir. Halk \'e ha 
kem h l • t, afın:fan ) apılrn itirazlar 
~nund ı, bu koşu mut"'b.,r nddedilme
mı5 ve tl'kı-arlattırılmıştır. Ko5u yine 
Fru Fru'nun birinci gelmesi~ le nelice
lenmi.ştir Alceylan ikinci, Giillii üçün
cı.i gelmic;tir. 

lKtNci KOŞU 
tk;nci kosu, bu s ?\" 500 liradan fazla 

ıkramiyC' k;zanmamıc; halıs knn İngiliz 
otlarına mahsustu. Mesafesi 1800 metre 
idi. Bu kosu~ a 60 sar kilo ile Tomru ve 
T .. ~pınar kayıtlı idı. Stratta öne dü~en 
T ... spımır ko uyu bir boy farkla ve rahnt 

ı>lr-rak kaz.undı. 
l.JÇüNCü KOŞU 
üçüncü koşu arap at ve kısrakl:ırına 

ınah ustu. MeFnfesi 3000 metre idi. Bu 
kosuya 58 n:r kilo ile Yiiksel. Knrakuş 
vl' Yaman kayclolunmuşlardı. Son daki
k da Yamanın ko~mıyacnğJ ılan edildi. 
Karakus ,.e Yüksel arasında geçen ko
c;u h y canh olmuştur. Strattn tinli tu
t n Yüks 1 ne pahasın.ı olursa oL un bi
l "ncil.gı kaptırmak istemiyordu \"e ko
uyu b•r buruk bo) la kazandı: 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
D'm\U.ncu koşu handikap koşusu ıd . 

:vı: safosı 2600 metre ıdi. Bu kosuya ka
\ ıtlı bulunan Komiser 62 kilo taşım:ısı
~::ı rngmen rahat bir birincılik, 50 kilo 
t ıyJn Ta<ıpınar ikıncilik ve 55 kilo il<' 
Tomru üçüncülük aldılar . 
BE~tNCt KOŞU 

hı MC'hınet Alı adında hırı Kfünıl o~lu ; 
Ha•mnın 15 lira noınsını çalım<: \e bir 
ml•rldet sonra tutu'mıı ... para üzerinde 
bulunmu tur. ~eşhur Mazarik Orkestrası 

x*x~~~~~~~~-

Ingiliz 
Mukavemeti 
Almanları 
Asabileştiriyoi" 

---·--
- BASTARAFı 1 inci SAHİFEDE -

miidafaa etmek a7miyle yapılan gayret· 
lcrin hakiki mahiyeti ancak bu değişik· 
lik kadrosu içinde mütalaa edilmelidir" 

Geçende maruf İngiliz muharrirlerin· 
den Wiliam Fornl'5t •Londraya akın• 
başlıklı yazmnda Biil iik Britaııya hal: 
kının devasa gayretini besliyen haleti 
ruhiyeyi şiiyl~ anlatıyordu : 

•Londra sakindir. Üç gecedir dcnm 
eden en cana\•arcn bombardıman altın· 
da sakin ve mağrur.. Böyle bir gecede 
mikrofon ba mdn konu~ \'82İfesini 
aldım. Stlidyoya gıdcbilmck için bir kaç 
mil imtidat eden tenha sokaklardan geç
tim.. şehrin şark rihetinde yanan yan· 
gınlann ışığı mutat karanlıkla garip bir 
tezat teşkil ettiğim gördüm. Yolda gök 
~ iiziinden ~·ağım bomba \'e şarapncller
den tahnffuz icin sık sık muhtelif sığı
naldara iltica ~ttim. Son sığmak sekiz 
katlı bir hinnmıı nltmdn ynp~tır. 
Karanlıkta mcrdin~nden aşağı inerken 
l akınımızn clü,;müş olan bir bombanın 
miithis tarakalarla patlamasına ra{.rmen, 
sı~ınağm dibinden şarkı sesleri geliyor
du. Şnrkıl a erkek. kadın ve çocuklar 
iştirak etmekte idiler. Bu şarkılar İngi
liz halkının en ziyn<lc sc\•diği parç~lar
d ı. Musikiye lukn~'l olanlar Briç oymı
makta idiler. Burada gördiiğüm '\ azi
yct. :1 alnız bir sığwa~a miinhasır olma
~ ıp milyonlarca Londralıyı muhafaza 
eden binlerce sığınak ayni haldedir. Ni
hayet diişnıanın gitmiş olduğunu ilan 
eden düdük sesleri duyuldu. Sığınak sn
fası ycıli saat devam etmişti. Londranın 
Şark cihetinde çıkan yangınları söndür
me!< için binlerce itfaiye neferinin can
siparane çalı~tıklarını da gördüm.. Gö
ring Biiyük Britnnyayı kalbinden vur
mak hiilyasiylc bombalarını sahve.rrniş
tir. Yalnız unu :söyliycbilirim ki bom
halar hcclefini bulmaktan çok uzak kal
ını !ardır. Zira Bliyük Britanyanın kal
bi hu müthi~ .ıkınlar esnasında gayet 
munta1.am \'C canlı olarak ~rpnıı~ '\ c 
:.sln baygınlık giistı-nnemistir.u 

Bir çok Anıl·rikan gnzctclerinin mu
habirleri de her giin ayni müşahedeyi 
yapmaktadırlnr. Buıılrırdan İngiliz nıu
knvcmctiniıı ııcdl•n .ı.\ iman lan asabilcc;
tircliğini anlı) nhiliriz. 

ŞEVKET BİLGİN 

Ki.SACA: ···-···· 
SONBAHAR 

YAZAN: Eczacı K. Klmil Akt«f 

Sonbaharı, kendi ôleınimde senenin 
sonu tdtıkki cderım. Bütün bir senenin 
kı!';ı, ılk'>aharı, yazı sonbaharda sararır, 
ıhtiyarlar ve o zamnn solup söner. Evet, 
wnbnhnrda sona eriş, bu hazin renk!er 
k.ıynn mcısında solgun bir bitiş vardır. 

B n yaratılış itıbariyle hüznü hiç s v
mem. Bu scb"ple sonbahara bağlı o'u
Utni.! mana vermiyorum. 
Roırancı edıp Mehmet Rauf hikayele

rinin birinde şöyle söyler: (Her güzel 
~ey ruhumda tntlı bir elem bıraknnık 
geçer.> Ben de diyorum ki her sonbahar 
benlilrime tatlı bir hüzün st"Tperek ge
çer. 

Giizel İzmırin sonbaharı bağ bozumu 
ile ha lar. Toprak, mah.sfıl ve ticaret 
memleketi olan güzel yurdumuz, son
baharda sararmış bağlariyle yorgun ve 
magmum, gelecek seneye hazırlanan bir 
kudret ve servet levhaSl çizer. Dikkat 
edın, güzel tzınirin sonbnharında hüzün 
ve histen ziyade realite vardır. Öyle <ıl
duğu içinclır ki tzmirin sonbaharı baska 
türlü bir sonbahar oluyor. -·-·--
Ankara radyosu 

Kemerd Gnzıler caddesinde Dursun 
oP,lu Mustafa, fazb sarhoş oldugu halde 
serbetçj Alinın dükkunına giderek sa
rap istemiş, fakat dükkan sahibı ,·er
memi$tir. Buna kıznn Mustafa, orada 
b ,..ırıp çagmnış, ü telik kendisinin gıi
:0 a taharrı memur,ı olduğunu söylemiş
tir. Zabıta. Mustaf~ yı yakalamıştır. 

EVE TAARRUZ 

BOR~l..VNVN EiİDDE'l'I 
Mustafa ogJu Mc..fonet Nurı adında 

birisi. kendisini bir alacak meselesinden 
ıcraya ,·eren Süleyman oglu Alinin Kf'-

Deniz Gaziııosuoda 

Bu koşuya 64 kilo ile Yüksel, 48 kilo 
ile Yaman ve 58 kilo ile Karakuş kayd
olmu~ardı. Karakuşun iştirak etmemesi 
üzerine koşu ehemmiyet kesbetti. Zira 
bir koşu evvl'l 3000 metrl' koşan Yük
sel, o koşuya girmemiş. yorulmamış ve 
hem de 48 kilo taşıyan Yamanla yarısa
caktı. Koşuya başlanır başlanmaz Yük
~cl öne düstü. Ynman bir. bir buçuk boy 
geride. 2000 metre kadar koştu. 2000 
metreden sonra arayı kısmağa çalışan 
Yamanın hamleler yaptığını görüyoruz. 
Ve bir nralık boyun boyuna gelen Ya
manın Ykseli geride bıı-akncağı bekle
nirken yerinde ve sıkı bir hamle yapan 
Yükst>l Yamanı gerilerde bırakmağa 
başladı. Koşunun bitmesine 300 mt·tre 
kala yarım boy geri olan Yaman son blı· 
hamle daha yaptı ise de Yüksel yarışı 
yar1m boyun farkla kazandı. 

* Son bahar at yarışlarına 29 Eylül Pa-
zar günü Anknradn devam edilecektir. 
Aynı zamanda Bıırsada da son bahar at 
yarışları yapılacaktır. 

7.~ll Program \'C n.cmlcket saat ayarı, 
7.3:> Mı.iz.ik : pl. 8.00 Ajans haberleri 8.10 
8.20 Ev kadını - Yl'mek listesi 8.30 Ha
fif musiki pl. 12.30 Program ve memle
ket ı.aat ayan 12.35 Müzik : Alaturka .. 
12.50 Ajans haberltri 13.05 Müzik: Ala
turka 13.20 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayarı 18.05 l\lü
ıjk µ1. 18.40 Radyo caz orkestrası 19.10 
Mı.izik : Fasıl heyeti J9.45 Memleket sa· 
at ayarı, A1ans hrıbcrlcri 20.00 Müzik : İkice ın<.'Jik Arııp fınnı caddesinde 

oturan sabıkalı Ar~p Ahmet, İsmail kı
zı Ayşenin c\•me taarruz ctmi~ ve tu
tulmuştur. 

merdc Kahrumanl.ıı ınc\'kiıncleki diik
kanına ve ayni zamanda evine bıçakla 
tnarruz ettiğinden ~·akala •. ınış. adliyeye 
teslim edilniiştir. 

Üniiıniizdcki salı günü akşamı muh:crcnı İzmir halkmu .. Alaturka 20.30 Kunuşma 20.45 Müzik : 
~~~--·~--~-x*x~~~~~--~~ 

Bir müjde daha 
Dinleyici istekleri 21.10 Müzik : Musiki 
knleydC)skopu 21.30 Radyo gazetesi 21.45 
Müzik : Hadyo orkestrası ~2.30 Memle
ket. saat ayarı, ajan!> haberleri, borsalcır 
finllt'ri .. 22.45 Dans müziği pi. 22.25 - 23. 
30 Yarınki program ve kapanış 

al .. """r ~~J..cPT.Wl!!at~ .. 1'aıll'!ll ................... ~ ..... _.. .... CJ .......... ml .. 
Bir Veda müsameresi verecelıtir •• 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EKREM 
----~--x*x~~~~~-

Mnsııların evvelden angaje edilmesi bifüassıı rka olunur .. Ucuz \ 'C temizliği ile tanına F U A R 
İNHİSARLAR pa\'~ onu üstiindcki gazi
no fuardan sonra d~ı açık kalacaktır. 8!l'Jll!I a wıu ~- ... ...,iiiıi•••ıı:ıı~ ••-•••--·-•--•= .. -..ıı1,.a11r;;;~ ~~"' ·. ·-·-~. . · .. ,, .. . · ... : . .. ..;_ ........ . 

::11111111111::1~ Cihaı1 Hatun 
yetin bulunduğunu inkar etmiyorum 
diyor. 

ununın:ru: Onun nnssına muttali olmağa hacet - : var ını? ---- ; •• - : (Vcrdan) ....._ Kumandan hazretleri! 
1·efrika: 120 YAZAN: Curci Zeydan 5 hiddet bu,unnayınız. Emirilmüminin 

- efendimizin huzurunda muhakeme olu-

-- ---- --------------------Cünku babasının rnsiyeti mucibince 
onı.n velisiyim. 

( V erdan) halıfeye doğru ilerliyerek 
soz söylemek için istizanda bulunduk
tan soma halifeye hitnben dedi ki: 

- Emirilmüminin efendimizce onun 
vasi olduğu sabit olmuş mu? 

Halife itirazı vakii naz.arı dikkati ca
lıp görerek (Afşin) e: 

- Vasıyetname nerededır? 
Af.sin - Yanımdadır. Kulunuz yalan 

mı söyli~ orum? 
(Mutasaın - Fakat şeriat bu bapta 

b:r hüküm isdarından e>vvel v.ısiyetna
men..n tetkık ve mütaleasını !'mreder. 
Onu gizl mC'kten bir foicl-. görüyor mu
sun? 

Yii.wnd ;I!>, rı t r ddi.it gorülmeğc 
b in n (Af "n) b r az h.d l t 

h "t 

- Afşin gibi bir hükümdar, bir ku- nuyoruz. Kanun vasiyetnamenin nassı 
mandan böyle bir mesele de yalancı ve ne ise onun aynen burnda okunmasını 
bu ecnebi adam saclık addedilir ise ar- emrediyor. 
tık söylenecek bir söz kalmaz. zannede- (Afşin) daha ziyade hiddet göstere-
rim. rek: 

(Vcrdnn) - Şcvketmeap! Onun vasi - Vasiyetname zayi olclu. Nassını te-
olduğunu inkfir etmiyorum. Yalnız Eıni- hattur etmiyorum. 
rilmüminin cfondiınizin vasiyetnamenin (Vcrdan) - Ben tehattur ediyorum. 
nassına muttali olmasını arzu C'diyorum Emirilmı.iminin efendimiz. onun bazı 
ki Eşrusne lıükiiındarı (Afsin) in nasıl yerlerini okumama müsaade ederler mi? 
bir adam olduğu ortaya çıksın. (Mutusaın) - Okuyunuz. 

(Afşin) sanki nered" bulundu:.unu (Verdan) - Vasiyetnamenin fatihası 
unutmu gibi hiddet ve gazcpte ileri gi- Allaha bt'del mecusilerin mabudu olan 
derek: (Hürmüz) ile kışlıyor. Ve naibi şer'i 

lslum orduları kumandanı (Afsin) şerif yerine mecusilerın reisi ruhanisi 
Emirilmiiminin huzurunda bu gibi söz- olan (Mubiz) şahit ittihaz ediliyordu. 
ler ill' muhatap olamaz. Vasiyetnameyi Bunu Emirilmüminin efendimize arzet
kaybctmiş olayım, yahut yanmıs bulun- mek kUficlir. 1sliım orduları kumandanı! 
sun, onun ziyaı ale~ himC' bir hüccl't it- Öyle değil midir? 
flıaz edılc."l'ek yalancı addolunmama kfı- (Af sin) asabi bir h..ıl ke.sbeL'Di idi. 
f b p ki t Bu dam 11 - (Verd n) ın k nd ını 1 rz J etm k iste-

diğıni anlıyor, işi bu dereceye kadar bü- (Verdan) ın bu beyanatı üzerine ha-· olmazdım. Fakat (Afşin) bu kadınları 
yüttüğüne pışınan oluyordu. Tahammül life işin bir celsede hnlledilemiyecek de- miislümanların devletini iskat için her 
göstermeğe çalışarak dedi ki: rec!Sde büyüdüğünü anlıyarak tecilini sene emvali müsliminden gönderdigi P~ 

- Vasiyetin sahibi mecusi ise, kendi arzu etti: ra hazinelerıne ilave edilmek üz.ere (Eş-
dini. memleketinin adeti üzere vasiyet- - Fakat bu töhmetler bu meclisin rusne) ye gönderiyordu. Cebren almasa 
nameyi tnnzim e>tmiş ise bundan ne çı- mevzuu haricindedir. Sözil iki esir ka- idim bugün (Eşrusne)de bulunacaklar(h. 
kar? Sankı beni de mi mecusilikle it- dının cebren alınması meselesine hasret- Bunu kat'i beyyineleTlc ispata hazırırn 
ham etmek istiyorsun? Bu hakikaten mek lazımdır. Şu halde Şevketmeap efendimizin c01-
küstnhane büyü.k bir ci.irC'ttir. (Aydoğdu) - Evvelce de Şevketme- rine muhalif hareket eden kulunuz mu, 

(Verdan) Mutasaına tevcihi hitap ede- ap efendimize arzettim. İşte bir kaba- yoksa (Afşin) hazretleri mi? 
rek: hat var ise kulunuza racidir. Çünki.i o (Mutasam) Afşine baktı. Koca atla-

- Şevkctmeap efendimiz biiti.in bil- kadınlann biri kulunuzun nişanlısıdır. mm sakalı hiddetten titriyordu. (Muta
<liklerimi .söylememe müsaade buyurur- O şimdi evimde bulunuyor. (Afşin) in sam) onun elini tutsa idi titredikten 
ları mı"? vesayetini sahih farzedelim. Kendisi başka soğuk kesilmiş olduğunu gi)rccck

(Mutasam) - Kendi nefsini müdafaa onun kulunuz ile evlenmesine müsaade ti. (Afşin): 
mevkiındesin. İstediğini söyliyebilirsin. etmemiş midir? _ Bunlar hep yalan ithamattır. Miif-

(Vcrclaıı) Afşine hitaben: Halife (Aydoğdu) mm sözünii kese- teri sözüdür. Tnhkikat bunların yalan 
- Sana ınecusiliği itham kabilinden rck: olduğunu gösterecektir. Yarın tahkikat 

söylemiyorum. Sana açıktan açığa me- - Biz senin onunla evlenmene itiraz ıcra olunsun. 
cusisin, bugün de, ynrın da (Hürmüz) l' etmiyoruz.. Onu cebren alıp götürmek (Verdan) _ Yarına, yahut öbilr gU
ibadet ve (Mubiz) c it;ıat edersin, diyo- hususundan dolayı (Verdan) ı mesul ne tahkikatın teehhüründe beis yoktur. 
rum. Buna il:h•cten yine derim ki islô.- tutu~·oruz. Fakat (Afşin) in o vnkte kadar (San'!
miyeti müdafaa eder gibi görünürsiin. (Vcrdan) - Şe\•ketmeap! (Afşin) bu ra) da kalaca",ım b"zc kim temin edebı
fokat hakikat halde her seyi para için kadınları (Samra) ya, m,akarrı hilafete lir? 
yaparsın. fc:llim de'\·1etini imha etmek 1 göndermiş olsa idi burada sayci huma- (Mutasnm) - O halde (Af sin) sar:ıv~ 
clindc>n gC'l c bunu yapmakta bir lahza yunlnrında korkumuz olmazdı, kulunuz da mahpus kalsın. 
tereddut c>tm ·z. n. (Fer·-ıane) deki (IQ- d:ı Emiri1müminin e.fmdimizin emrine 
ı n ) at d i buna sahittir. zauhalif laarekette bulunma a mecbur 
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Hindiçinide vaziget j Ceçen aydak!._. dış ticaretimiz. 

ihracatımız 3.162.000, 
ithalat 4.534.000 lira 

DOKrORllN KÖŞESİ : 

Domatesli hiyar 
salatası 

Silivride yapılan mendirek 
X4X--------~-

Bir kaç güne kadar biti
yor, törenle açılacak 

Japonya kısa 
mühletli bir ül.
timaton_ verdi --·-- RASTAIU\FI 1 inci SAHİFEDE -
Yüzlerce Japon llong Kongta vapura 

binmek üzere Haııoyu terketmişlcrdir. 
Bunlar arasında Japon baş konsolosu da 
vardır. 

Çin kuvvetleri, Fransnnın muvafaka
tiyle olsun veyahut olmasın Hindiçini
den gelecek Japor.lan karşılamağa ha
zırlanmış, bütün köprüleri atılmış olan 
Hindiçini hududu i.ızerinde 200 binden 
faı.Ia Çin askeri mevzi almış bulunm:ık
tadu·. - *--Yeni itilaflara doğru 
Amerika - lnı{İl
t ere-Avustural

ya arasında 
--... --

- B~STAUıı.. ' lNl'İ SAHİFEDE -

Giirii ülcn mc eleler hakkında resmi 
mahiınat mevcut olm:ınınkl:ı beraber 
Singupur ii sü, Hındiı;:ini meselesi, Pn
sifikıcki Yaziyctle alakadar diğer bazı 
ıniıı..tncel i ler gibi meselelerin hıılıis 
ıne' 711U ol<lu{:ıı sıınılmnktndır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S AT I L IK 
Otomobil lastiği 

Hususide kullnnılıruş 6.25 X 16 beş 
ndct iç \'e dış lastiği. Müracaat : Bü
vük Ksırdic:sılı h'.m 52 - 5.~ .. 

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

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül 
laı·ıhinde baslıy,ırc.ktır. Uzak semtler 
icın otoblislcr vardır. 
Başturak - Kc,,.teJli caddesi 

Gecen senelerdekine nazaran az olan bu 
• 

rakamları da memnuniyetle karşılamalı 
-x:.w. x 

Tutulan istatistiklerimize göre Ağus- ten tohumu. Romanyaya zeytin ve pala
tos ayındaki ihrncatımız 3.162.000 lira- mut, Macaristana tütün, deri ve pala
yı, ithalatımız da 4.534.000 lırayı bul- mut hülasası, Yunanistana canlı hııy
muştur. van, Yugoslavya) n mısır, Finlandiyaya 

Son on sene içınd Ağustos aylarında- tülün 1.•e KıbrlSa da buğday sevkcdil-
ki ihracatımızın vasati olarak altı buçuk mişti:. . 
milyon lira ve ithalatımızın da dokuz İTHALATIMIZIN MÜFREDATI 
buçuk milyon lira olduğu göz önüne ge- Ağustos aymdııki ithalatımızın takri
tirilince geçen ay zarfındaki ithalfıt ve ben yüzde 26 sııu ı.t~kine. demir ve ateş 
ihracatımızın normal senelerdeki dış tuğlası gibı istihsal \•asıtaları, yüzde 17 
ticaret mübadelelerimizin takriben ) iiz- sini petrol ve ben7in gibi mayi mahru
dc 50 sine tekabül ctli3i anlaşılmakta- kat, ) üzde 15 ini mensucat, iplik ve de
dır. 1930 senesinden 193!1 srnesinc- ka- ri gibi giyim ınnddcleri, yüzde onunu 
daı· geçen 10 senelik devre zarfında en tıbbi ve kiınycvi r nddeler, yüzde seki
az ihracat yapılan 1935 s 'nesi Temmu- :.-.ini sellüloz ve k:.gıt, yüzde dördünü 
zuna nazaran ihracatıınızda ancak yiizde pC'nçC'rc caml.ırı Vt.' elektrik ampulleri 
16 bir gerileme \'e en az ıthali'ıt yapılan ve mi.itebaki yüzde. 20 sini de diğer 
1933 sımesi Hazmınına nazaran da il- nuıddcler teşkil etmiştir. 
"ıalfüımızda bila!,is ) ı.izd, 7 bir fazlalık Tcmınu7 ayına nazaran ithalafüı gô-
'.lulundugu görülmckl~d:r. ı ülen takrıhen 600 bin lira fazlalık bil-

Ablokaya dahıl olan ve aylardanb_ri has.sa tıbbi \'C kimyevi maddt'lcr, maki
Jıs tıcaret ıstutistiJ ... 1 rı n_ .;rdmiyen b - n.!. 1 i'ıf!ıt, c;c-lliıloz . mensu~t, cam, am
laraf veya muharip bir ço~' A \•rı.ıp:ı ı P :l, nın) i m.ıhruk.:t vc lıın?n ithalatı
meınleketlcrindl' dı<; ticaret hacminin bi- nın aıimı-; olmasuıdan ılerı gelmckte-
z' nazaran daha bü~ iil ... n: b tlerd gc- eli~. • .. .... 
rilemiş olduğu nazarı dikkate alınınca • Ithn~:ıtımız~n . . yuL<lc .. 2 ~~ Roman~·a
elde edilen bu nctic 1 rd n dolayı dn Q~n. yuzde l~ ı Italyudıın, ~::de onu.ln-
"llCnınun olmak icap edcı rıltercden. yuzdc 9 u Alma ) adan, :ıı uz-

. de yedisi Mac.ıristrndan. yüzde altısı 
tIIRACATIMIZIN MÜ1'.,REDATI Yunanistan ve :Uulgnristandnn. yüzde 
Ağustos nyındaki ihracatımızın takri- <lördii Çekoslo\·nkyrıdan, yüzde iiçü Le

ben yüzde 23 ünü krom ve bakıı-, yüzde tonyndnn. ~ iiz<ic ikısi İsvicrcden ve ınü-
19 nu afyon, yüzde 13 ünü tütün, yüz- tehaki yüzde 19 u da diğer .....,emlekct
de 11 ini hububat, yüzde (i sını fınriık, terden temin t•dilmistir. 
fıstık ve incir, yüzde 6 sını mensucat Çny, kahve, şekeı ve limon gibi gıda 
ham maddeleri. yüzde 5 ini canlı hay- maddeleriyle SC'llüluz, merinos yünü ve 
vanlar, yiızde 3 ünü palamut ve hula- mayi ınahruk t gibi ham maddeler mu
sası ve mütebaki yüzde 15 ini diğer avven istihsal memleketlerinden temin 
maddeler teşkil etm~tir. Bilhassa afyon, edilmis, makine, demir mamulfıt. men
krom, .susam. mısır. canlı hayvnn, kd.cn sucat. iplik, tıbbi Vl kimyevi maddeler, 
tohumu ve zeylin ihracatınd,ı Temmuz boyalar vt• emsali mai mnmulfü müm
ayındakine nazaran ehemmiyetli b!r in- kün olan hC'r mem~t:ketten celbedilmiş
ki.:;af kaydcdilmistir. lhracatımızın yiiz- tir 
de 26 sı Amerikaya. yiizde 22 si Almvn
yay:ı, yüzde 16 sı Balkanlara. yüzd" 8 i 
Çekoslovakyaya. yü:-de 8 i Macaı·istamı 

Rumen - Eulga>' an
/asması tasviv edildi ve mütebaki yüzd" 20 sı de diğer mem

leketlere ynpılmıstı:·. Amerikaya hil-
1 

Sofyn 22 (A.A) - l\lebm.an mecfo.i 
ha<:sa krom ve bakır. Alnıanyaya afyon C:ün lcıpl.:ınmış, RuınC'n - Bulgar anl<ı"

·--·--y AZAN : Dr. G. A. 

Biri eski dLinyanın binlerce yıllık dos
tu. öteki yeni dünyadan bize geleli an
cak iki üç yüz yıl geçtiği halde yamrı 
yumru fakat tatlı kırmızı rengiyle, he
"""' her yemeğimize girecek kadar, kcn
dL-;ini sevdirmiş. Bu mevsimde ikisi bir 
araya gelince, galiba, bize en çok keyif 
veren iki gi.izel renkten dolayı, iştiha
mızı en iyi açacak bir çerez oluyorlar. 

Merasimde Münakalat Vekili B. Ali Çetin 
Kayanın da bulunması muhtemel 

----------x.x----------
Silivri 22 (Hususi) - Burada Edirne 22 (Hususi) - Her sene bu 

yapılmakta olan 180 metre uzunlu- mevsimde açılması mutat olan Pehli
vanköy son bahar panayırı küşnt edil

ğundaki mendireğin inşaatı beş altı miştir. Bir hafta devam edecek olan pa-
güne kadar tamamlanacaktır. nayır büyük rağbet görmektedir. 

Aldığımız bir habere göre mendi- Bütün havaüdcn Pehlivanköyüne gi-
reğin açılış merasiminde Münakalat den binlerce halk köyü doldurmuştur. 

Panayırın açılışında Kırklareli me-
vekili B. Ali Çetinkayanm bulun- buslnrından Dr. Fuad Umay ile Hamdi 
ması muhtemeldir. Kuleli de hazır bulunmuşlardır. 

!kisinin o kadar iyı uı.laşmalarında, 
bırbırini tamamlıyan renklerinden baş
ka. tabıi sebepler de vardır. Bir kcrre 
nlbi.ımin bakımından, ikisinin terkibinde 
de bu madde yüzd~ 0.9 olduğundan in
san tomateslc hiyan bir nrada yerken 
ikisini hırbirinden yadırgayamayız. Son
ra da. daha mı.ihim olarak, ikisinin de 
terkibindeki fosforla kireç arasındaki 

n:sbet tam 0,60 tır. Nebati iki mahsul Yıugoslav - Yunan mü- Sıhhıye v ~kili 
arasında bu bakımdan o derece uygun-
lıık sebzeıcrd.? hiç bulunamadığından ve nasebatı mükem mel istanbulda 
ancnk yemişlerin bazılarında bulundu-
ğundan toınateslc lıiyar görünüşte .seb- Atina 22 (A.A) - Yugosla\ Tıc:ıret tc;tanbul 22 (Yeni Asır) - Sıhhiye 
ze olduktan halde manav dükkanların- nazırı Andres Seliınikte ııı~tbuat mti- \•ekili B. Hul\ısi A'•aş bugünkü eks-
da dn serefli yer tularlnr. messillerinc be~ anatta bulunarak, Bal- presle şehrimize geldi. 

Onların arasınd<.. bir uygunluk tn, iki- kan memleketlerinin her zamankind"n Finlandiyada gıda 
smın de terkıbındeki madenlerin ne- fazla sulh içinde il, birlıği yapmak ist -
tici:"'i olan nlkalcn hassasından gelir.. diklerini, müşter~k bir tesanütle .si) si maddeleri Vesikaya t a bi 
Vakıa hiyarın alkıılcnlik derecesi 2,03, \'C iktısadi istiklüllerini korumak ic.n Hclsinki 22 (A.A) - Bir 11ktcşrinden 
t,mmtesteki 5.65 tir. Fakat ikisi bir ara- birleşik bulunan Yugoslavya ile Yuna- itibarl"ll Finlandiya her türlu gıdai 
ya gelince 7 68 eder. Bu da ekmeğin mstan arasındakı münasebMlerde hiç hır maddeleri ıçın vesika usulünü kabul 
lk<ıılilt derecesini biraz fazlasiyle karşı- değisiklik olmadığını söylemiştir. edecektir. 
lar Unun ıçin tomr..tcsli hiyar salatası- ,, _______________ ·------------- ---
ııı ekmekle, hiç (·ekinmeden yemek 
mümkün olur. 

Madenler ve vıtaminler bakımından 
d.ı tomntcsle hiyar birbirine gayet uy
gundur. Gerek madenler, gerek vita
minler cihetinden ikisinin arasındaki 
fark ancak ınikd:ır ve ölçü farkıdır. 

En lüzumlu on iki madenin hep.si 
ikisinde de tamamdır. Tomatesteki yüz
de 0.44 miligram çelik ve 0.12 manganez 
hıyardaki 0.50, ve <ı.15 çelik ve manga
nC'ı.lC' birlesince kanımıza kuvvet verir
ler. Gençlik madeni manyezyom toma
teste 10, hiyarda 8 miligram nisbetinde 
uldu~undan ek.'llekte 50 miligramla bir
le ince ın~na altı mislindc sütten faz
la gençlik vcıir. İ) ot madeni torna tes
te 0.007 miligram olduğundan hiyarda
ki 0.0013, eknı~kteki 0.007 miligram da 
6na katılınca tiro;t guddesinin tomates
li hiyal' salata-,ından pek hoşlanaeağınn 
"Üphe edilemez. Ntslin devamına lü
zumlu olan çinko madeni tomateslc hi-

n.eklc yenılince, ondaki 3,2 miligramla 
bu eksiklik te tnmamlarunı.ş olur. 

Eski zaman hekimlerinin vitammler
den ve madenlerden haberleri olmadı
ğı için, lıiyarda deva olarak türlü türlü 
hassalar atfetmekle beraber, gıda olmak 
bakımından bazıları onda kabahat bu
lurlardı. Mesela büyük hekim hıyan 
güç hazmedilir diye biraz çekiştirmişti. 
Domates te Amcr~kadan yeni geldiği 
zaman Avrupa he'i-.imleri onu fena bir 
gıda olarak tanıtmışlardı. 

Ancak. bir insan ne kadar bı.iyük ol
sa :r.aınanınıı nisbetle büyüktür. O bü
vük hekimlerin zamanında da gıda de
}·ince hatıra yalnız beslemek kudreti 
gelirdi. Gerek hiycrın, gerek tomatesin 
verecekleri kalori pek eh<'mmiyetsiz ol
duğundan eskı zaman hekimlerinin hi
Y<ırı da, toınatcsi de gıda olmak bakı
mından beğenmemelerine - o zamana 
ııisbetle - hak verilebilir. 

Fakat hu zamanda gıda yalnız kalori 

demek değildir. Kalori insnna ne kadar 
lüzumlu ise onun işe ) aramasını temin 
edecek olan madt!nlerle vitaminler de 
o kadar lüzumludur. Tomatesle hiyann 
madenler cihetindeı. ne kadar değerli 
olduklarını biraz yukarıda gördünüz. 

Vitaminler cihetinden de gene her 
ikisi bireı· hazine ~emektir. A vitamini 
tomateste yiiLde 700, hiyarda 35, B. 1 
\ itamini tomateste 40, hiyarda 30, B. 2 
\'itnmini tomatcstc 50, hiyarda 30 ölçü, 
C vitamini di.' birincide 33, ötekinde üç 
miligram . Bu C. Vitamini cihetinden 
bir toınatest yarım limonun vereceğin
den daha failasını temin eder.. Onun 
için tomntesli hiyar salatası limonsuz da 
yenilebilir. 

Salatanın ÜLcrinc zeytinyağı koydu
rursanız, ze)J tin yağı yüzde yüz yağ ol
duğundan onunla hayli kalori temin el
mi~ olursunuz. Sirkeye gelince, halis 
i.iziim sirkesi bile olsa onun ckşiliğin
den başka bir faydası olamaz. \'e tiitün, Çe>koslovakyaya susam ve ke- masını tawip ctmi'jtir. •• No. 76 TcJ. 2914 •••••••••••••••••••••••••••• •••• ••• •• •• •• 

..... "-!!!l __ l!!!!!!!!ll!!!m9--..... ~~~!!!!B!~~~~~---~--~_..-,...------------·~~~~~~"'!"""'~~~~~~~~~~~~·-------------------------------------------
) ard.ı pek az olmaı:la beraber salata ek-
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İZ MiR 
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• 
T. iş Bankası 

i_üçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : ı Şubat, ı Mayıs, A · s!os, 
ı ikinci teşrin tarihlerin«ne yapılacaktır 

,.r.Dl'&l 940 J kram ı yelerı:r///////////)' 
~ 

ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

2JO Adet 

20110 Liraiılı 2000 L ·r,a 
1000 Lira!ılı 3000 Lira 
500 Liraıııı 3aoD Lira 
2so Liralılı 3000 Lira 
100 LiralıJı 4oon Lira 
50 LiralıJı 37.5!> Lira 
2S Liralılı 5250 Lir a 

.... 
'm::T2:itJIZZ».~..l.Y.2'Y-~...UJD!Y.z7JGO".JJ..i2 7 /// h, 

Tiirkiyc İ Banknsııın para yatırnınıda y:ılnız ıınra hiriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda tnliinizi de den~ıniş olursunuz ... 

. .t . . : ' . 

iz mir Yün Mensueatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından m evsim dolayısiyle yenı çıkardığı kumaşlar 

., 

SAGLAM ZARiF 
V E U C U Z 1) lJ it 

Y e n i yaptıracağınız e lbiseler için bu mamulatı t e r cih e d in 

.SATIŞ YERi. 
Birinc i Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
~: ............... _. ......... -------------~. 

Ooyçe Oryent 
il R F .. S I} N }~ R B A 1 K 

a Z M t R 

bank 
ş lJ ll 11~ s 1 

l\1erkczi : Bt:ıu.ı.N 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
Türkiycde: ~ubdcri : ISTAN UUL ve IZ1\11U 

Mısırda ııhc l eri : KAHiR E \'E ISKE~l>EIU\'E 
ller tiirlii banka muamelfılını ifa \'e kabul ede r. 

................. ~ --------------------~--EZJ9 1) D O l~T OR 
eını,. Ali KAMCIOGLV 

CUt \'C Tena!.ül hıt.c;t nlıkları \ 'e 

El.EKTR tK TEDA \'İLERİ 
~rinci Be) lcr Sokııi:'1 No. 55 .. lzmiı 
~a Sıntnııı'ı nrlrnc;ında s:ıh:ıhtan 

kadar hnstularım kabul eder. 

Dr. Süleyma n Çoruh 
Çocuk hnstalıkları nıiitehassısı 

TELF.FON: 2310 
!\lu:ıycnc hanesi 42 Birinci beyler So. 
fa i: Göztepc l\:tıı :ıkol kıırş1S1 834/l 
l.ondranın (Tlıc U •.'lilal For S ick 

Child.reo) hastane inde ı nali tahsil et-

«::~•?2:ıi11~& .. a!..ı .... ••~a .... Mm:s .. saw11!9 ... •R•ı".-ıs .. aPM1111i13W~»Cllıllıl:5itBl~i'l!lt .. ~'l .. -..WU* ... ji 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş ıarUıi : ısss 

Scrrnayesj : ıco.oo~ .. o Türk lirasL. 
$u e ve a~an adedi ~ 2""Z 

Zirm \C tıcnri her ne\·i Ba•ıka mı;amclcleri 

:-~ A B!RI ~ 1 EN!.~ E 28.Q O LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Zirnııı banlrnc:ı:ııin '''Pnharalı ,.e ihbarsız tasarruf hesaplarında en aı (50) 
lırac;ı l uııınaıılaro C:\;tıPde 4 defa Ç<'kilecek kıır'a ile nşnğıdaki plüna göre ik
raıriye dağıtılal·~ktır 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 

120 

• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 
500 
250 
1110 

50 

40 
20 

• 
• 
" 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
ıooo • 
4.000 • 
5.000 
4.800 

3200 

• 
• 
• 

. UİKl\.AT: Hesaplnnndaki paralar bir sene lçlnde :>O liradan aşağı dUşm.l-

1 
yenlere ıkrnmiyc çıktığı takdirde yüzde 20 fazlnsiyle verilecektir. 

Kur'nlnr senede 4 defa, 1 Ey l fı l , 1 Birinci kanun, 1 Mart \'e 1 Haziran tarih-
lerinde ~ekilecek t ir. · 

t'!ftQ MJ 14 M em • • 

==· 

51HHA1 VEKALETtNIN RESMi RUHSATINI HAtZ 
K A $E 

Şiddetli BAŞ, oış ağrı· 
!arını, RONATİZMAsan• 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal g~lrlr 
GRlP, NEZLE ve SOGUK 
algınııeına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında ıünde 1 - 3 kate 
alanar. Her Ecnned~ bulcnur. 

Beyoğlunda 

BRiSTOLT OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 sene iik otelcilik miitehauııı bay Ömer 

Lütfü Beugü'dir. 
Bris tol oteli e m odalı h er od~da soğuk ve ııcak akar sulan, banyoları 

ve k a loriferi vardır. Dahili ve hnrici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve husu si lokantası vardır • 

B ütü n ani k onforu h aiz olan bu otelin H a liç v e Marma ra denizin e 
ve lsta nbnl cihetine de n ezaret i fevkaladeye maliktir. 

~ Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiya tlar rekabet kabul etm i
~-yecek derecede u cuzdur. Çün kü bu o lel T ürkiye otelcilik m ü tehassm 

ba y Ömer l ü tfü Bengünün idaresindedir. Bir defa z iyaret h akikat i 
eyda na koyar. Bunun için bütün Egeliler, k endinin tahh isticannda 
.ı,,nwa larl! 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, G eyik 

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ••• 

'f(ı.lefon No.2211 ve 3079 
IJa)1rak lz•nir 

. . . '• '. ;\ .. i ! • • '. ~-----:.·. . ' . ı 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLJVfER VE 

ŞVREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TEU'.J.t~ON: 2443 

Londra ve Liverpol baUan için 
piyasarun ihtiyacına göre vapurla
nmı7. spfer vaoacaklardır. .......•.......... , ................•..••.. 

uUMDALn 
UMUMi DENİZ ACENTELiCI LTD 

HELLEl\iC LiNES LTD 
souı..toTfs vaı.uru 20 - 25 eylül 

&rasında İzmirden doğru Ne\')'orkn ha
reket edecektir. 

NOT : Büttin vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mü· 
cchhezdir. Gerek \ apurların muvasalat 
tarihleri, gerek \•apur isimleri ,.e nav
lunları hakkında acentamız harp dola
yısiyle hiç bir ~ahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bırinci 
Kordonda 152 ımmarada ·UMUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi ri<'a olun".Jr. TELEFON : 4072 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SATILIKTIR 
. . . . . . . . 

Kemçrnltında SÜMC! oteli mobil-E 
:vcsiyle de\ reıı -.atılı.ktır. Otel müste- : 
cirine miiracaat t:dilmesi.. E 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OOKTOR 

CELAL YARKIN 
iÇ HASTALIKLARI 

İzmir memleket hastanesi dahili has
talıklar seririyat şefi. 

Pazardan manda her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: E,•i: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: İkinci Bey-

ler sokak numara 25 

OOKTOR OPERATÖR 
SAMİ KULAKCI 

Kulak, burun. Bo~az lıast;lıkları 
Mütehassısı 

1\hm.} cnehanesi : Birinci Beyler 
No. 42. TBLEFO N : 2310 

fü i : Giiztepe Tranı\'ay Cad. No. 884 
TELEFON : 3668 

OPERATÖR DOKTOR 
ARMEr CEMiL ORAL 

Frnnsız llastancsi Operatörü 
Her {Un ö!;leye bdar Fra1151Z hastane-.. ... 

BRONZ 
DIS 

9 

Fırçaları 

gelmiştir 

Fuarda hususi pavyonda ve 

ecuıne ve tuhafiyecilerde 

satılmaktadır. 

, .. ---~----.. 
1 

Sağlığın kıvr.1etiııi takdir eden Ba
yanların adet zamanlarında seve se
\'C kullanacaf,'1 mikropsuz. ufak, yu
muşak \'e 5,hhi en bırinci mahrem 
tuvalet bczleridiı. En ince elbiseler 
altında bile bcllı olmaz. 
FEMİL VE BACJ 

Her eczanede, kadın berberlerinde 
''e tuvalet mağaı.nlarında bulunur. 

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

Kiralık mağaza 

dükkan ve odalar 

. . . . . . . . . . . 
Müracaat ikinci kordon Merkez. E 

hanlca~ı ıırkasındı:ı No. 88.. • : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cıaıı:s:ıw~w:otr a 1111•• 
1 KAl!~IY AKA 

MPlek Sinenıası 
Yeniden tamir \C tezyin edilerek 

yeni mevsime giriyor 
BUGÜNKÜ PROGRAMIMIZ : N 

ı · Ali Babanın Mirası~ 
Türkcc söı.fü sar kılı büyük sark filmi:'\ 

2 • TARZAN ADASI \ 
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MACARLAR RUMENlERE 
llZMAGA BAŞLADILAR 

Gürültü ve teh
ditten korkma

yız diyorlar. 
--- ,.._ --

d pe. te~e göre, 
nenl~ in mezalim idd!
aia~ı tamamen ~alan -·--Budaıx k, 22 (AA) - Yarı resmi bir 

m bad n bı'dırih~or : 

" kak ti re mi 
lı altındakı 

Tr. ı ıl ı va<l vuhuu idd • .ı olunan h:.ı
clisderın henüz tahkik edılmiş o]madı ,ı
nı bildiriyor ve halkı sükunu muhafa-
7.ay<1 davet cdiyoı kPn diğer taraftan 
Rumen basını TraPsilvany.mın Macaris
tana ilhak cdılen arazi inde sözde vu
kmı gdmi~ olan hadiseler hakkında Ru
men prop ıganda bürolarında uydurul
mu olan tüyler ürpertici hıkfiyeler neş
rinde devam etmektedirler. Rumen ba
sınının bu gürültülü hareketi hiç bir 
esasa istinat etmemektedir. 

Eğer Romanya giirülHi ve tehditle 
Macari tandan bir ~el lcr alnbilcccğini 
zanncdil orsa acı urcftc aldanacaktır. 

RUMEN TALEBESi. iN 

PROTESTOSU 

Bükreş, 22 (A.A) - Ro_yter: 
Dün nazırlar heyetinde mezalim ha

berlerinin henüz teyid edılmiş olmadı
ğı tebarüz ettirilmiş bulunmasına rağ

men Romanya üniversitelileri B. Yon 
Ribbentroba şimdiden protesto telgraf
Jarı gondermişlerdir. 

Curantul gazetesi bu "ukuattan Ma
car hükümetinin tamamiyle mesul ol

duı.,unu soylemektedir. 

HiNDİÇİNİDE VAZIYET 
VAHİM GÖRÜNÜYOR 

Fransız - Japon 
müzakereleri 
devam ediyor 

--~-
ıı .. ıı··met• m .. zaJıe· 

reler;.- gi•~ b ·p sala 
~f? .. : ini sahlama)iOF 

Visi. 22 (AA) - Hm·as bildirıyor : 
Hindiçinı hakkıııdaki Fransız - Japon 

mi.ınıkerel ri el va ctm ktcdır. 
S.ıl • hil cUar mahfillerde miizakc:-ele

riıı gırmi, olduı,rt.ı ) olun guç bir yol ol
duf{u ~izl ... nın mcktedir. 

r.ı•ıı ınh herab r mıla ma tınsurlnrı
nın hfüfı 1ı1c\ cut bulunduğu 'c ıml\ a{
fokıyl•t •nnslarının Jıôla çok oldu~u ka
naati ılc iılmr oluıımaktndır. --·--

M!SIB~A VAZİYET 
Yeni tayin edi-

len nazırlar 
kimler? 

Kahire, 22 (A.A) ~ Royt r: 
Ali Mahir pac;anın riya.c;<>tındeki Sa

dist partisi Mısırın clC'rhal harp ilfın et
mesi taraftarıdır. 

İstifa eden dôrt nazır maliye nazırı 
Nokrasi pasa, münnkalfıt nazırı Mahmut 
Halis paşa, ticaret na7.lrı Abdülhadi bey 
ve devlet nazırı Ali Eyyüp beydir. Bun
dan evvel devlet nazırı olan Abdülha~ 
mit Si.ifcyman maliye nazırlığına, bun
dan €'\'Vcl yine devlt't nazırı olan Bay 
lbrahim Mecit levazım nazırlığına, vak
tiyl .... levazım nazırı olan Bay Snlis tica
ret v~ endüstıri nazırlığına. Bay Hiise
y:n Sırrı nafıa nazırlığına getirilmiştir. 
Bay Hüse.} in Sırrı aynı zamanda müna
kalfıt nezar~ti islerini de> t 'dvir edecek
tir. 

Dün Ankarada ya ılan 
-------------x~x-----------------

Eskişehir 
Türkiyeşa 

FENERBAHÇE BiRE KARŞI 

Dem irs po r 
• yo 

oc SAYI iLE r:&AGLÜP 
Ankara, 22 (Hu~usi) Milli Ki.ıme E ı hir D mir , t ! •ın 

şampiyonu Fenerb.thçe ile grup şampı- ovun çıl~ararak Mıll: kü l' " 

yonu Eskişehir Dcmirspor takımları arnp:yonu Fcıwrh, 1 Çt> takı üçe 
Türkiye şampiyonh .. ğu için bugün ikin- knr ı bir golk ına Gp et ıı;;, hu url'tl<' 
ci maçlarını 19 mas ıs stadyomunda yap-1 Tı.irkıH' .ımpi~onl ... ,unu k~zanmıstır. 
mı lardır. 

Havacılılı Bahisle~! 

-----··········· 
Harpta ve sulhta ta Y· 

yarelerin vazifeleri 
------------x~x--------~---

TG~)'are :Yalnız harbin en mitllim siliihlcrıHıfian 
h'iri değildir.. Ta)1)1ar enin suhte de gc~ati{Jii 

ulvi vazifeler vardır .... ----------x .y. x·----------
T. n· r n .} l' y, rar? Boyl • bir . ualı 

küçiık bir m kt p tal b c;ine bile t v
cih t'd c { ol k mutlak su cevabı :-!ı
rız: 

- Vnt n diı 1 nlarının ba~ın.ı l"ök-
• dınn •.' 

n bütiın ., g z t it rd okumu-
\1.} JZ i · n l na, fılfın f br·ı a-

y f ı:n n '.lı.} luna tayyar ! r u 
k. d. r t n bomb. atmı'ilar .. Hiç .şüphe 
l' ok kı t. \.}ar 1 r b\ıgünı.in en mükl.!m
mel hır harp u~ ti vazifl' ini göriiyor. 
Fakat in :ınların ıhtirasları susup da 
birib:rl rıni yok dmekten vaz geçtikle
ri gi.ın. o1 rn açan bir çok harp malze
me ın en b rın v.ırlı~ına n<' büyiik hiz
meti r c ttıgıni derhal görürüz. 1~le bun
lardan birı ta.}.} arcdir. Tayyarr>lerin 
harptl' v sulhta en büyiik, en faydalı 
hizm •i kızılayda gori.ılür. Fakat dah::ı 
7i.} ad sulhta. Bızde olsun, Avrupada 
olsun oted nb •r' kızılay muharebede 

MERAKLI SEYLER . . -. . . - .. ... . . -. . -. 
B:r lierber aranıyor •• 

'üc.Jd ... mı. n · tifad <'dil·~ i~ • 'dlat 
sanırlar. Bu fikir hr4.rbi:ı tevl t 
f5cialaıdan clogmu~tur. l•, bt 
g ctikçc bütiin dünyad. ünden glinc 
g nişleyf'n, içt.mai oldu ~u kadar in~ ni 
olan bu hayır C' miy 'tı cok f .} 1.lal: yar
dımla nı cb g n· ,l t r k bu ,un sulh 
haJmd d ' b~s r .} tın ım.:!:nhmı ko an 
hastalara, nıalull r ', ki, ıc; sizler . f.ıkir
lere yardı n d ni u.ı: tan, hi.ıVtsa c "nİ
S ctin ıhh.ıtı ile, d rt ve el mleri ile 
meşgul bir içtimai muavenet mu .s se
s: olmuştur. tştt> hC'r vatandaşın sakın
dan alfık::ıdar olması ve ona daiına mü
zaheret etmesi bir vatan borcu olan kı
zılay teşkilatı için tayyar<:? en zaruri bir 
ihtiyacı sürati temin eden bir s~lfımrt 
vasıtasıdır. 

* Düşünelim! Harp meydanında biitün 
bir milletin sağlığına gönül ve iimit 
bağladığı bir kumandan var. Acilen 
ameliyat yapılması iktiza ediyor. Has
tanenin bulunduğu ı;ehir trenle 24 sa
atlik mesafede. Yaralının k::ıradan nak
line- imkan yok, yollarda sarsılması ölü
mü intaç edebilecek .. İşte tayyare hima
vekfır bir ku,., gibi kanatlarını germiş 
beklıyor. Yaralı kumandan bir tabip, 

ALMAN TAYYARE HÜ
CUMLARI NETİCESİZ -·--

Londraya yak-
laşın teşeb-
b .. sle ita a-

• me ı 
--~--

ıger mta alal'cila da 
ö en ve ya alanaı az 
Londra 22 (A.A) - Hava Vl: dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dun akc;ama kad .. r düsmanın hava 

faaliveti ufak gı up1ar h.ılinde uçan tay
' arel r tarafından yapılan müteaddit 
har k t ınhisar ctmi tır. 
Londranın ark mahallesinde bir fab

rikaya isabnt vakı olmuş, bir kaç kişi 
ölmüş V(' yaralanmıştır. 
Düşman tayyareleri Banliyodan Lon

drrıya yaklaşmak teşebbüslerinde mu
vaffak olamamışlardır. Bir düşman bom
bardıman tayynresi dü.~ürülmüştür. 

GECE HüCUMLARI 
Londrn 22 (A.A) - Royter bildiri

yor: 
lngiltercnin oldukça geniş bir mın

takası üzerinde gece hücumları vukua 
gelmiştir. Yirmiden faı.la şehir ve köy 
ziyaret edilmiştir. 

Köyler üzerindt' gelişi güzel atılan 
bombalardan hiç bir hasar olmamıştır. 
Londranın cenup mıntakasında bir infi
Jak bombası bazı kimselerin ölümünü 
\•e yaralanmasını mucip olmuştur. 

Lonclra, 22 (A.A) - Royter: 
Gece yansından az sonra baraj ateşini 

aşmağa teşebhüs eden bir Alman tay
yaresi Londranın şiınali şarki mıntaka
sı üzerinde hava dafi bataryaları tara
fından düsüri.ilmiistür. Şiddetli bir in
filak işitılmiş ve bunu miiteakip büyük 
bir fılev ve arkasından duman sütunları 
gürülmüşti.ir. Bu tayyarenin bir tarlaya 
düşmüş olduğu sanılmaktadır. --·--
İNGİLİZ TAYY. RELERİ HIN 

MÜTHIS HÜC MU 
~ 

Manş limanla .. 
..:a 

rındaki istila 

• e ı 
l ncra, 22 (A.A) - mTi1·z h:na nc

ınr~•iniıı kbli~i : İn .. iJiz ha\ a kun et
leri diı nıanm l\faı.s limanlarımlahi isti
la ii !erin • k.!r ı hücl'ınlarına hu gece 
\C L'iin ı::crc ele yiıı • ıll'\anı etmi lerdir .• 
Gündüz bomb. rclmıan tay~ arde>ri Fle

IH(llt' müdafaa tc rtıbatını. Rotterdaın, 
1 Ostand il llollandnda Feın !:!ezel, 
v, Knl' k, na1ında top1u b'r hal
ıie bulun. n u ı C' ill"i mavunalarını 
ı-o·nbardım. n ctın krd r. B.>lony civa-

1 ınd.ı 12 gcm:dcn mi.irekkeµ biı· kafilt'
\ d hucum dılmıstır. 
Bır ke> ıf t •• \.}.H'lıni1 Burkop cenu

bı•nrb büvt.ik bir ıeı l' gemisine hücum 
tmi \C bü ük bı .}angın bomb.ısının 
'l'mı\ e i abc>t dtı•~i gôı ülmüştür. 
Hollnn<ların Aınt'land civarında tay

:'! aı elcrirnızin hucu,nuna uğrıyan daha 
bil\ ük il,i gemidEr• birine tam isabet 
vaki olmuş \I.' i nbcti müteakip infilak 
vukubuldugu mu .ıh de edilmi tir. 

Gece gurtııltnn ,., onra hemen şafak 
sökiinccye kndar Ostand, Dunkerk. Bo
lon~ \'C Kale boınlıardımau tn) l arcleri
miz tarafından ~iddetlc bombardıman 
cdilmislcrdir. Bir cok bombaların gemi
ler. ma\ umılnr \ c doklar iizcrine isn-
betlc dii tiiğii '\ e hiicumlan yangınlar
ın infil:iklnrın takip ettiğ'i göriilıniiştür .. 

Hıı lıarckfıfa i tirak eden ta) yarelcri
mizin hepsi ıhı)erınc dünmiislcrdir. 

--e--
B ERG A llil A 
Köylerinde gezii~r 
Bt'rgnma, 21 (Hu.,usi) - Halkevimiz 

temsil ve köyciiler kollarından mürek
kep yirmi ki ilik 1:-ır heyet, kaymakam 
Sevket Kancan ve Halkevi reisi Haluk 
Ökt'renle bcrcıber Turanlı ve Kınık na
hiyelerine gitınişleı, Göçbeyli Halk oda
siyle Kınık Hulkcrn1de ve Bölcek kö
yünde (Eğitmen) piyesini temsil etmiş
lerdir. 

İnsaatı ikmal edilmek üzere.' olan Göç 
beyli Halk odasına İzmir mebusu Bay 
Rahmi Köken tarnfından yaptırılıp he
diye edilmiş olan ki.itüphanenin açılış 
töreni Bergama Halkevlilerinin de işti
rakiyle yapılmıştır. Bergamalılar tara
fmdan Kınık Halkevi bahçesindeki anı
tına çelenk konul.nuştur. Verilen tem
sil ill' söylc\•l0r her tarafta halkın sa
mimi alakasını cclbetmiş, parti ve hü
kümetin icrnatı ve basarıları etrafında 
co kun tezahi.irata vesi!" olmuştur. 

İkı hafta e>vvd Hollandanm Thuringe bir hasta bakıcı refakatinde ıki saat 
C'yal tın( t ıbi Kli ıed köyünden geçen- içinde göklerden hc.ıstaneyt> uçuruluyor. 
)('r hC'mcn bi.ıti.in erkeklerin Ortodoks Bunun gibi nice :tcil vak'alar vardır ki 
papasl.ır ı;ıibi uzun sac ve sakal salıver- zamanında yeti ılmt'ZSt' telfıfisi mümkün 
miş olouklnrını Aoıerek h.ıyrette kal- olmıyan zaraıl.:ır tıwlit edebilir. Kızıla- c.dici bir melek halini alır. 
mıslar Vt' bum:n hl'bini araştırmışlar- yın tayyaresi kad.:ı erkek, ihtiyar gene Çok sık zclzel<' olan Japonyada Salihi
dır Megf'r hunun r-.cbcbi, seferberlik es- bir çok \'atancla• ları muhakkak bir ahmerin gayet miıb•mmel bir tayyare 
~ında küv berhPı inin silfih altına alın- ~liimden kurtarım:! mucizesini gösterir. teskiliıtı oldugunu barın orada sefirlik 
ına ı imi-;. Izmirdcn, Erzurum~an, Konyadan, Ada- etmiş bir dostum ~öyleınişli. 

Vakla ci\ar köyıcrdcn birinden bir nadan, E<lirneden Istanbula veya An- Tayyare ne kadar mükemmel bir alet 
pazar günü bır lx·rber gelerek bir kaç karaya, süraUe ameliyatı icap ettiren ise onu kullanan, onunla gökleri fethe
saat ~aç ''<' sakal kesmişse de köy he- vahim bir vak'aya doktorları Kızılayın den tayyareciler dl.! ahlak ve karakter 
yctı ihti> ariyc!.İ pazarın mecburi tayyaresi Hızır gibi yetişebilir. bakımından birer faıilct :ıhidesidirler. 
tatil ~ünü olınasıııdan dolayı müdahale Büyük bir zelzele. oluyor, vat.ının bir Çünkiı tayyart.•ci bn-lkdarının hayatını 

1 

ederek berberi kovmus, bu yüzden bi.i- parçası baştan basa harap oluyor. Evler kurtarmak için hcı fm hayatını 'erme
yük bir t'kseriyet yine saç ve sakalları yıkılıyor, insanlar ölüyor, hanümanlar ğc hazırdır. Her tayy::ırecinin kalbinde 
bir~irin.e ~.arışık ola~?k knl.mıştır... . . sön~}:or. ~ acil iı;ndadı ancak tayyare hükümran olan his. feragattir.. Beşerde I 
Sımdı koy halkı, doneceğinden unudı Yctiştırebılır. Yaralıların tedavisini tay- bundan büytik bir fazilet tasaV\'Ur olu

kes~rı eski berberleruıin yerine bir yare temin •bilir Hültsa bu gibi afet- nur mu? 
)"en anunaktadırlar. luiA kaqısıncla ta.v}WW adeta alyamt 

1 SELbl SIRBI TARCAN ı 

iNGİLİZ BAŞVEKİL MUA
Vi İ ~ İN MÜHİM NUTKU ___ * __ _ 

1tler bebe e
hal ağlup ola 
ca e ı -

an ••• 
Dün31a yen· bir ~elıilde 
esh .. s· e naz ran dalla 

iyi ve a i bir temel 
üzerine Jıur acalıtır 

Londı·a, 22 (A.A) - Rad~od.ı bir 
hıtabede bulunan Mohruhas Lordu ve 
başvekil muavinı Bay Attlee ordunun 
\'e sivil hayatın her bir sınıfında mane
viyatın bozulmamış oldugunu teyit 
ederek bt'yanatına su suretle devam et
miştir: 

_ lfopimiz bu harbin içindeyiz. Hava 
hücumlarında öli.iler bir kara muhaJC
bcsinde ölen askerler gibı vatanları için 
ölmüşlerdir. Çünkü şimdiki hava hü
cumları hasseten fabrikalara, liınanla
rımıza veya umumi hizmet teşkilatımı
za tevcih edilmekte, fakat milletimizin 
taşıdığı zihniyete karşı yapılmaktndır. 

Müdajilerin şiddetli mukabelesi arasında geceleyin yapılan bir tayyare hucumıı 
Bay Hitlcr en ağır m::ığlı'.ibiyete bu 

sahada uğramıştır. 

ALMAN TEBLiGI 

Hava hücumla
rına devam 
ediyorlarmış 

I _...__ 

iKi GUNDE 176 BiN TONLUK 
GEMi DE BATIRMIŞLAR 

-:1:-

Berlin, 22 (A.A) - Alman tebliğin
de deniliyor ki : Alman tahtelbahirleri 
wn iki gün znrfındı 176 bin tonluk g€'
ıni batmnı }ardır 

İngiltcrcdt• bilha'>«ı Londra hava hü
cumların;.ı h c1c>f olmuştJr. Gece gün
di.ız Ta:y mi boyunC'a askNlık bakımın
dan ehe mınin ti } ·iz hrdC'fler üzerine 
ınmaffakıH tle hoınl alar atılmıstır. 

Doklar y, kınınd.ı .} eni büyük .} an
ın). r ( ıl~ nı ır Bu civarda e ki \an
ınların h l , \ .. l etm ktc- olclugu 

dıl nı t ı. 
İ~GİLiZ I l l' ILAIU 

.. ahilleri 

Pıre limanına yanan 
rir vapur girmedi 
Atin ı , 22 (A .A) - Atina Ajansı, 

ranınakta ol:>n v hava hücumiylc 
ar,ır hasar ugramıs bulunan hiç bir 
yaban.:ı \, purunun limana girmedi-
ıf ni b"ldırmt'ktedir. 

A •1ERIK ~:r YARDIMI 
Gİ rTi. ~E ARTIY R 

Amerika efkarı 
o o umu ıyesı sa-

ri.h bir cephe 
alıyor 

İTALYAN TEBLİGİ 
llava akınında 
isabetler temin 

etmişler 
- ... -

KIZIL DENiZDE GEMiLERE 
HÜCUM ETMiŞLER -x-

Roma, 22 (A.A) - İtalyan tebliğine 
göre İtalyan hava kuvvetlerinin Mersa 
Matruha karşı yaptıkları hücum netice-
inde bır çok y~ ngınlar mfüahedc edil

miş, tayyare dafi bntaryalarının siddet
li atec;ine rağmen hcdcflC're isabetler 
olmu ve bunlar trlhrip edılmistır. 

Bir İtalyan hav, filosu İskcnderiyc 
deniz iı ünü siddt tlP bom balamı tır. 
Dıg r bir İtaly. n fılo u H .} ha petrol 
te i utma ve yer ı bir pl tr l ta fiyc h -
ne int> ı abetlı bo .h 1 .. · • t rak \ an ın
lar ı,;ık. ı mıc:;tır . Bltürı İl l.} an ta:\.}.~ 
1 ıı ..ı !erine d . n lı 1 rclir . 

Kızıl <lenizd<: h p fı' u him }C' ınd 
iden hir kafıley" hu~·um l'<lılmı ıki 

raklis e mic:;ıne i,.Jx t ka.} dedilm.<;tır .. 
Kc·n.}. da f'hl'ml'ıi~ et iz ha\ a mü c;adc

~eh~ri olwuştur. 

İNGİLİZLERIN AKINLARI 
Ingılız h.wa kuv\ etleri Somaliye mii

lt>addit akınlar yaı,,ınıslardır Bır tayya
rC' mevd;. nını honıhnrdıman etmiştir .. 
İngiliz hn\'a ku\'wtlcri Sidi Barrani, 
Tobruk \C Derııeyl• bombalar atmışlar
dır. lfo~ r dı mınıyl'tsizdir. 

Musavvayn :yapılan İngiliz hücu
munda zayiat v h.ısar olmamıştır. Bır 
İngiliz tayymesı duc•iiri.ılınüş ve müret
ttbatı csır edilmistır. 

İngiliz işçilerinin korkutulmus olmak 
şaibesini reddettiklerini söyleyen Bay 
A ttlee şunları ilave etmiştir: 

- lngiltcre muharebesinin harbin 
nazik noktası o1duğunu zannediyorum. 
Bu hücumla mağlubiyet cezri ehemmi
yeti hai1. bir değişikliğe işaret edt'Cektir. 
Beşeriyetin atisini emniyet altına almak 
için 1ngiltcrl'de biz sağlam duruyoruz. 

Bay Bitler mnğlı'.ip olunca yeni bir 
dünyayı ve yeni İngiltereyi daha eski 
alemt' nazaran daha iyi ve adil bir te
mel üzerine kurmak için gayretlerimizi 
hüsnüniyet sahibi erkek ve kadınlnrın
ki ile birlestircceğiz. 

---·~-
ALMAN HARiCİYE NAZiRi 

RUMADAH AYRlln~ 

Wussolini ve 
kont Ciano ile 

Mallarımız 
. . . 

miisteriler ıçın yent .. 
x~x-----------

Orta A vr a amul{tan 
başka tiftik de istiyor 
Macarisian da 

Finlandiya 

~~x-----·--------

bize ihracatını artıracak 
lsvece sevki yatımız • ve 

---------x~x--------
-* - İstanbul, 22 (Yeni Asır) - Son zn- kcn c;on laınanlardu tift.iklerinıize bil· 

Lonc!ra .... 2 (A.A) - AmC'rika harici~ ınanlardn ort.ı A•:rupa memleketlerin- has a l h -nınivl't \ trmektcdirler. 
ye nazırı Kordel Hul ile Lorsiyen Kcn- elen ml'nsucat iptıdai maddelerimize S0n ha ta zarfında İsviçrcye y.ıpılan 
zı·arasmd.ı ccre.}a:ı eden ve henüz ma- .}apılan talcp!C'r pittikçe artmaktadır. ihracat normalin ft•vkınc çıkmıştır. 
hiyeti meçhul bulunan müzakereler İn- Macari.!'tana munt~ Laman gönderilmek- İs\'i('re i~in .ııiihim mikdarda darı ve 
giliz dkfırı uınu>niyesinin nazarı dik- tc olan pam:.ıga ılfı\'cten bugünlC'rde fındık satı ları rlC'vam etmektedir. Di.in 
katini cclbctmcktedir. Amerikanın İn- Pc~tl'yc mühim rnıkdard::ı tiftik sevke- bir vagon fındık, ıki yiiz hin kilo darı 
giltcrc~·c \'erdiği elli dcstroycrdcn ma- dilccektir. Macarist, ndan Türkiyeyc ih- ihraç cdihustir. 
ada fazla malzemesini ve uçan kale de- raç edilecek mallar hakkında Macarlar- Finlandıyay.ı da tütün ı:ıcvkiyatı de
dikleri muaı1.am tayyarclcrindcn de la cereyan etmekte olan müzakereler vaın ctnwktedu . Di.in hu memlekete 23 
'crece~i lm\\ etle tahmin edilmektedir. yakında neticelenecektir. bin )mı kıymdind. 26 bin kilo ti.iti.in 

Kısın karlı lıavnlardn Knnacladaki İn- Orta Avrupa m mlcketleri ~imdıyc gönderilmiştir. 
giliz tan arecilcrin Aınerikada antren- kadar mensucat f<1brikaJnrında Türk Bundan başk.ı j"" cçe fındık ihraç 
ınan ~ npmalarma mlisaade cdilmi tir.. tiftiklerini işlemez n• bunlnrı tanımaz- ulilmf.'ktPdır. 
Biitün im ah\ al bilhassa Amerika e{- ---------------
kan umumi' t•siniıı hangi tarafa mcy
lctnıci.te old u:':unn km \'etli bir i arct
tir. 

AL1'1Ar'L.\RlN Koım:UNÇ 
ZAYİATI 
Dcyli Telgraf a. etcsi şimdıy<' kadar 

vukubulan hfıdisalı tahlil ederek şu 
mütalftayı yürütmektedir : 

fi.imanlar ay da liOO pilot ycfo~tinnck
tc. di~er tarafe:m 2908 ı>ilot z:ı\ iat \ 'Cr
nıcktt•dir. İııgillt•rcdc ise iş tanınmeıı 
uh:ncdir. 

lngiJiz krah hugiin 
hir hitabede 
hulunaeak 

Lonclr.ı. 22 (AA) - Kral ptı.:..."lrtesi 
(Bugün) Gı eem l<' saatiyle 1i de rad
vodn İngiltcreye \'C deniz aşın ülke
lere hir hlt:tl:>t?dt! bulunacaktır. 

Gaziantepte hava tezahürleri 
----------~---x*x--------------

Parasütcülerinı.izin atlU 
~ ..!» 

la yışı alkışlandı 
r:aziantepliler, lınhr aman fıavacılarımızı 

sevinç, gurur ve heJ}eca nlt! bağ~r!arına bastılar 
Antep, 22 (A.A) - Dün şehrimize şekküllerin yetisn.csindc takip ettiği 

gelen Hava kurumu tayyarecileri bu koruyucu ,.e ilerl0!ici buyruk ve alaka-
rnbah on binlerce l alkın huzurunda pa- ~mı şükranla ifad~ etmiştir. 
raşüt atlayışlarını ıııuva!fakıyetle yaptı- Şehir ıımnına söı: söyJiyen Ali Budak. 
lar. Atlayıştn:ı ev\ ..J Emin Ali Yasıl ::;ık C::ıziantcµlile.-in k.ıhraınan havacılarını 
sık : lkıslnrln kcsi1cıı heyecanlı bir hi- bağrına h~ mJkla duydukları sevinç. 
ta bede bulunarul: bu hm•a gezilerinin heyecan \ e gururu kaydeylt>miştir. 
sebep ve mnn.1lnrıııı izah etmiş ve dün- Hnll: havncılnrıırnzı \ l' burada ınuvaf
ya tayyarecil!ği öniinde Ti.irk havacılı- fakıyetli iki atlayıs yapan hm·aeı iki k~· 
gını .inkişaf ve tekamülüne işaret ede- zımız Edibe Vt! Muzafferi ve onların yı• 
rek Cilmhuriyet. hü.kümetinin milli te- ğit aı·kadaşlannı candan seiimhunıf&ır· 


