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o. 
Kendimizi bilelim 

E. ki bir Yunan filosofu, insanlara en bü
yük Jınyat düsturu olarak (Kendini biJ) dc
miştiv Bir fcrd ic:in hu dü tur ne kadar 
oncmlJ i~e bir Ulus için muhakkak ki daJıa 
(Ok (in«:mlidir. Ulusun kendisini bilme.'i de
mek, her ŞCJdcn önce saJ•ısım bilmektir. Bu 
bilgiyi bize iiniinıüzdeki ilkteşrindc yapıla
cak olan nfüııs sayımı temin edel·ektir 

Bn •·ekôlcl i>taıi<t;k umum mUdü;lüğH 

1 
ılan mı.inderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin 1'C Cümhuriyet eserinin bek~, sabahla"' çıkar siya.si gazetedir YENİ ASIR matbaasında bnsılmıştır 

• 

,_..,,:it.Cin~·~ 

Sıılet yapddiğı zaman 
İtalyanlar Bingazi 
ve rrablustan 
çılıarııacaıııardır. 

Uzun siirccek bir harpten soma zafCTi ka::aııacağına hiç ~üphe edilmiyen 
Londradan iki gece görii.nü§il 

lngilter<>nin payitalıtı 

Londra 23 (A.A) - Mısırın isti-
IUı teşebbüsü hakkında Sundey 

ALMAN HAVA H_Ü~UMLAKI Japongada bügük endişe 
Berlin iki saat GEVŞEK GiDiYOR in~ ·uz -Ameri-

lngiliz hava akınları 
T aymis gazetesi diyor ki: 

Libya ttalyaya verildiği zaman 
bir gün bu memleketin Mısır için 
bir tehlike teıkil edeceği kimsenin 

aklına gelınemİ§tİ. Fakat İtalyan 
Libyasınm hakikaten böyle bir teh
like te,kil ettiği anlaıılınıttır. Sulh 
§Utlan ortaya sürüleceği gün bu 
hakikat nazarı itibara alınacaktır. 

süren bir teh- lngilterenin istilası kan işbirlig" i 
imkansızdır 

J\1ııs1dil bir vaziyette bulunan Mısırda Nıl sa1ıilleriııdcn iki görüniiş like j{eçirdi -·- ve Japonya 
-·- Almanlar buna te- -·-İtalya 

Firavınlar 
Diyarına 
ı:akim olamaz 

SEBEBi NE ACEBA? --·-- BULOGN, OSTANO, KALE DE şebbös ederlerse SINGAPURUN AMERiKA TA· 
ŞiDDETLE BOMBALANDI • RAFINDAN KULLANIL· 

ltalyanlar bir 
lspanyol balık-

MISIR NE ZAMAN HARP 
1UN EDECEK? 75 KiLOMETRE UZAKTAN pışmao olacaklar MASINA KARŞI KATI 

GOROLEN YANGINLAR son Alma: hava taar- BfR AZiMLE MUKAVE· 
• • • 

çı gemısını 

Kahire 23 (A.A) - Mısır yük
sek memurlarından biri yeni kabine
nin siyaseti ihtiyatlı bir intizar siya

seti olduğunu, fakat bunun ciddi bir 
taarruza maruz kaldığı takdirde Mı
sırın muharebeden imtina edeceği 

ÇIKARILDI ruzıarı ehemmiyetsiz MET EDECEKLERMiŞ 
-·•- Vaşington, 23 (AA) - İngiltcrede -e---·--

!)E\'lili'T BİLGİN Berlin 23 (A.A) - Dün gece yaptığı bir turneden dönmüş olan Ame- Tokyo 23 (AA) - Domei ajansi-

batırdılar Berlinde iki saatten fazla süren bir rika genel kurmayı ikinci başkanı mat- na göre Pasifikte İngiliz. ve Amerikan 
alann verihniıtir. buat mümessillerine yaptığı yeni bcya- i~birliği imkanlanna ait deveran eden ~.ısırda ba gösteren kabine buh.ranı· 8 nın chchi iyice unla. ılmı~hr. htifa - -- manasını tazammun edemiyeceğini 

söylemiştir. ltaly•m ileri hareketi 
doğrudan doğruya bir istila tehdidi 
gösterdiği takdirde Mısır harp ede
cektir. 

ELER1N1N natmda İngiltcrcnin uzun bir harpten şayialar· japon resmi makamlarında bü· 
1NG1L1Z TAYYAR sonra kazanacağına inanı oldu~unu söy-

eden na7.ırJaı·, \al<.ın topraklarının çiğ- Mürettebattan bir Jıiıi 
~cnmezliği bnhsinJç bir tt-frik ya~ı!ıa~a lıurtarılabildi 

TAHRiP ETT1Ct YERLER lcmiş '\'e İngilterenin istilası teşebbiisü- yük endişeler uyandırmıştır. 
Londra 23 (A.A) - Hnva nezaretinin nün halen müthiş zayiat ,·ermeden ;ya- Bu şayialar Amerika hariciye nazın 

luz.um görmi:rerck ltalya~ a harp ılanım Ceb ı-u k 23 "A \) C b ı··t 
kmılmaz bir .7.nrurct telakki cttikkri-

1 
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1 
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istihbarat. servisi bil.d~riyor: pılamıyacağını, şimdi veya pek lakın- Hul ile İngiliz ve Avusturalya sefirleri 
Evvelkı. gece _1ngılız. bombardımc;? da böyle bir teşebbüs yapıldığı takdir- arasında yapılan konuşmalardan doğ· 

tayynrelerı Bulogn etrafında tehaşşut de müstevlilerin kendilerini hayrete muştur. 
· d arı · enız ma am arı tara ın an neşre· 

nı, Mısırın hayat \'C mukad eratı mc\'· d'I b" t bl". Al · t 
:ıınıbahi olurken ağır me ıliyetler de- Gı en ır. e. ıge . 1:1aznran

1 
b lmkıran c 

r ht t w "dd t) t rt )·' ki ·arranzn ısmındekı lspanyo a 1 çı ge-u c e nıeı:e ı ~ e ara ar o ull n· . . . b" 1 ) d · 1 f .. d" mısının ır ta yan cnız n tısı tara ın· VEKİLLER HEYETİ 
DÜN TOPLANDI 

-~-

merkez.leri~i tah.rip işine mun~man d~ürecck bir istikbal göreceklerini ilil- Gazeteler lngiliz Amerikan j birliği· 
devam etmışlcrdir. Rıhtımda hır pct- ve etmi tir. 

rını acıkça so\·lemışler ır. d ·ıı d... h kk k 'b·d· c 
Bunun hiri~ik mnnnsı İtal;)nnhırm \C ~nl torpı en ıgı. mı. a b" ·g<l 1 v·1 c

Alınaııların tahminleri hilafına olarak mb 1 5'f?'mya~lın ıJı:;'a ı gar ısın e b ı a~.0 

l\t~-ırlılnrın hakiki cii manlarmı tayinde ~rhu~u acı !rın at geçen pcrşcn e gu-
la h d"" d"kl "d" M .1 nu ucuma ugramış ır. 

aı· ataya .u ı~~ ı ·lerı ıkr: Rı:.ır ~u • Tebliğde bir ki i müstesna olarak 

Ankara 23 (A.A) - Vekiller 
heyeti bugün saat 16 da Baıvekalet
te ba§vekil doktor Refik Saydamın 
riyasetinde top1anmı§tır. 

rol yangını çıkarılmış, hnvuzlnrda mo- General harbive nazırına raporunu nin jnponyaya knrşı bir Amerikan tah· 
.tfült. m.tVnafo.r ya'kıln.~ "li~ fasılalarla vcmıi tir. • riki telakki edilmesi )az.mı geldiğini ynx· 
kuvvetli .infilfik1ar 'işiUlmiştfr. Dunkerk- Londra 23 (A.A) _ Jlm•n '\'C cınni- makta ve Singapurun Amerika donan· 
te bir çok büyük y~nşı_nlnr ç~karılmış yet ncuı'retleriııiıı tebliği : Düşınnnın mnsı tarafından kullanılmasından doğa
ve bu yangınlardan ıkisı 75 kilometre- dün geceki faaliyeti münferit tayyare
den görülmüşttir. Ostand limanı yanan Ierle yapılan hii~umlardan ibaret kal
bir antreponun alevleriyle aydırllanmış- mı t.;. B~lıc.ı betle{ )'İne Londra bm
tır. Sabahın ilk saat~crine kadar diğer gcsi olmuştur. Hücumlar hiiyük bir sa-

ılctpcr\'crlcn bılıyor ar ı oma mı- .. b h · · ··ıd--·· b'Jd" ·ı . · · l Ak ınurette atın eps.ının o ugu ı ırı -
Parntorluı:unu ıhya etmek surt"~ıJ e • k d" 
ll · h.k. lm d"" ·· ı• 1 me le ır. cnızc a ım o ayı u~unen .a yanın 
lı ır iizcrinde bihiik emelleri Yardır. --------------

Sfücy i ele geı;im;ek, Mı ır ddta.,ınn - SOSU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - ha üzerine dağıtılmış ve haz.ı mevkiler

&ON DAKİKA 
... . -........ -. 

de evlerde ve r-anayi binalarında hasar
lar olmn~tur. İngilterenin doğu cenu
bunda da bazı şehirler üz.erine bomba
lar atılmıştır. Bnzı evlerde hasarat ol-

nhip olmak hır ı İtalyan cınpcr~·aliz
lllasmm rih nlarını ..,iislemektedir.. Bu 
kadar açık~ Yl! cJlc tutulur tehlikeler 
kar ısında 1\lısırın kollarını ba~lı~ arak 
daha fazla Jmrel<(•tsiz kalımı'-• 
l'ılilehilir mi? 

. llUl!l(lllOHHllUIHlllllUHlllDHH :~ş, bir kaç kişi ölmüş ve yaralnnmış-
Şu halde Saadi l ııazırl:ırın istifa mı 

hakikaten Ahmet l\lahir pasa kabine<:İ
nin harpten sakmdığına \'C ga~ ri ıııtılıa· 
l'İplik 1>0litikasmda d<'\'am etle('eğinc bir 
delil ıni a~ nı:ık l:lzıındır ·:. 

Biz lnına ilıtiım.1 \'ermiyoruz. Zira 
:'\hmet l\lnhir pasa sı ıı bcy:ınati~·lc bu 
ıhtimnli kııkiind<'n l.anmı!itır. 

"· lukndıleratınıızı tayin ed •ı m:ica· 
dele dc\fım c.•dcı h<'n ona ~r~ J- i k:ıla
lllcısız. lısırlıların tek bir in ·ın gibi is
tıl Jfıllcrini miidnfm. t:.mcsi, toprakların· 
d:ın diisnıaııı .ko\ nmrı Jazımdır.ıı 
. Un nzlcri sii' lh l'n l\tu:ır hnS\ ekili 
ln~illere ile mu!.nıic!crat bir ligi ~ npmak 
hu ıısıında ı tira C'dcn n:ıı:ır arknda~ln· 
t ııdan baska tiirlii ılıi.;~ınmcdiğiııi l(is
tc tmistir. oı ... , ( 1 a ilıtil:".f ınlİdahalc 1.3• 

tnanııun ta' mine miinhnsırdır. 

Alman tayyare 
zayiat çok 

- 118 
H 

aza ••• 
--*--

ünde Aim«1nlar 776, 
gif"'ziet-1111!6 taJlya e 

iıa~beeti el' 
Londra 23 (A.A) - Akşama kadar 

alınmış olan haberlere nazaran bu sa
bah cereyan eden hava muharebeleri es
nasında İngiliz. ~veıları beş Alınan tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

l\ıısır ~akla an tl'ldikcyi göı;mii tür 
\c ona gilrc hazırlanmaktadır. Hal) an- Filisıinde lngili:: orclus11na yönııllii yazılan Arap ve Yahudiler talime giderken 
lar Fira\ ınlar dh urın:ı kola,· kolaY ha· 

Londra 23 (A.A) - Eyllıl ayı uırfm
da Almanların uğradıkları tayyare za
yiatı aynı müddet zarfındaki İngiliz za
yiatından çok fnzlndır. kinı olamı'\ ncnkl~rdır. ~ . 

• llcr ne kadar Roma rad~ osu 1\lısırın 
lı;tilfısmı bir ı::i.in mc:.elcsi added(•rek bir 
kaç hafta geçmeden siyah giimlcklil<'rin 

Yeni vahim hidiseıer AkdenizdB hava harbı Bir Eylülden 18 Eylüle kadar Alman
ların 776 tayyare kaybetmelerine mu
kabil İngilizler 116 tayyare kaybetmiş
lerdir. ~tı ırn hakim olfü•akh:rını, Akdenizde J ) 'l..'f"• d• J k d • 

~fıkimi~ct me.ek inin halledileceğini apon ar ..-.... ın ı- s en erıye ve Sovyetler Ki-
:~d_ia etmekte ise dl" artık bu sözlere es-
10 1 kadar kulak \Cl'l'll :'!Oktur. Fran- • .d ·ı hayf aya yapı f 
~nıtı !'lliithi ımkutuııu t~kip eden gün- çını e ı er- - ye te manevra 
f!rde ltnll an rndyolnrı lngiliz adalan- J ) h • • 
llın da bir kac; hafta ge~medcn istila iyorlar an ucum 1 
~dilcref:ini. BiiJiik llritnnya imparator- --·-- yapıyor ar 
i~l!d~nun dize ~elcrck aman dile~·ecciini --•-- Moskova 23 (A.A) _ Pravda gazete-

ıa ctmisterdi. Si yam da F ransadan /tal yan hücumu ko· si Kicf hususi mıntnkasında dun manev-
d ltcalite 'ım .ıl hududunu a an ~u id- ralar başladığını bildirmektedir. Harbi-
•al:ırn hak \Crtncmİ.;tir. Bilakis fngiJiı toprak isti yor la )'Ca def edildi ye komiseri, genel kurmay başkanı, 

"1uka,cıncti Jiisnı:ınl:ırını clcrin dii~iin· _ e -- --·-- harbiye komiser muavini ve Kief husu-
<'<'lcre C\ l.cdccc1t kadar kuv\·ct bul- si mıntakası kumandanı manevrnlnrda 
tnustur. Hugiin'ai \aı.i)ctc gi;rc Fa it fRANSIZ ASKERİ 2 SAAT HAYFADA HASAR EPEYCE, hazır bulunmuşlardır. 
~rdulann l\1ısırcla ayni dcrert'dc n ır· I I Ô -
,ırı hir mukmcınetlc lmrsıhı ncakların- MUKAVEMET EDEB LD 32 LU, 18 YARALI VAR Londra halkı 
'=ı~ Üphc edil<'mez. Tokyo, 23 (A.A) _ Royter bildiriyor: fskcndcriye 23 (A.A) - Dün sabah 1

cic Akdenİ7,c tınldmh eti bahsinde bah H" d' · · 25 dakika su··...,..n bir hava tehlikesı· işa- t b• •• k" m. ~ Japon kuvvetleri bu sa ın ıçını 4" am ır su un 
1 \"erin tn n\ \'ıtrlnrı daim bii~ iik im- h ·1 ı retı· verilinic:tir. İ'~lyanlar ıu· nan u""zcri-' ı k tizerinden şimale doğru arpsız ı er e- ..,. .... 

1 ıı 1 lnrla knrsılnsaraktır. - b ı ı dır ne kısa bir taarruz teşebbüsünde bulun· 
er kadar Poıoııl a harbinde Sov- mcşge haş aın2ı3ş a(rA A.) j ı d'" 1 d dalı l ı•çı•nde :\ t intıd 1 1 . . 1• 1 b" d it 1 ang ay, . - apon ar un muş nrsa a a önceden dafi top arın 

Ticaret müzakereleri 
1 

-*--
gnı·zıer ene -

den mal 
aa a ar 

L .. umenlerle müzakere 
tekrar başlıyor 

İstanbul 23 (Yeni Asır) - Rumenler
le cereyan etmekte olan ticari mı.izake
rata yMın (bugün) tekrar ba§lanacnk
tır. Müzakerelerin inkıtaa uğradığı hak
kındaki şayia <'sassız.dır. 

TtCARET VEKtLtN1N BEYANA Ti 
Ankara 23 (Yeni Asır) - Ticaret \'e

kili B. Nazmi Topçuoğlu Rumenlerle 
yapılmakta olan ticaret müuıkerelerinc 
dnir beyanatta bulunarak şunları söyle
miştir: 

c- Dış ticaret dairesi reisi müzakere
lerin son aldığı vaziyet hakkında Veka
letle temas etmek üzere Ankarayn gel
di. Rumenlerle müzakereye devam et
mek üz.ere yarın nkşam tekrar tstanbuln 
dörune..si muhtemeldir. 
Anlaşma henüz imzalanmış değildir.> 
1NGtLlZLERLE YAPILAN 
MÜZAKERELER 
Bundan sonra lngiliıleı-le devam et

mekte olan ticaret müzakerelerine nakli 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

IMa nş denizi dalg~h, 
Alman topları 

J ngiltereyi dövdü 
.. a ıa e ır.ı. 'ransa ıar 111 c a · k 72 tlık Ultim t Uhl tJ • şı"ddetlı" nt,,c:ı· ile defedilmic:Jerdir .rnn ntüd h 1 . . t h 'k 1 Al . a şanı saa a om m e crı -..... ..,. . T k ) B" J 
hu a a csını u rı e' en nıanla h"t d "k" t l Fr H" tNGtLtZ RESMt TEBLtCl 0 yo, 23 (A.A - ır apon gaze- Londra, 23 (A.A) - Dün akşam 
tel ~efo da İspanrnn harbe siirükli~e- .1 ~':1111 atn 

1 1 
saa /!_v;'._,e rd" ~:u ıng- Kahi 23 (AA) İ u· t t b te:.i Japonvanın Londra sefareti mtiste- Pa Dö Kalede şiddetli biı· fırtına hü-

tı"' JnRiltcrcnin ;\.Jıs.ırdaki ınukaHmcti- çınısıne. aarruz e~~~e ır. kı4-~n •v· re . · - . ng ız resm le - şannın şu- beyamıtını ne.şı·ebnektedir : 
1 :taiıra u:;.rat -, , .• b"lhııssa İnoiliz tan \•erılcn habere gore Fransız uuan lıgı: Evvelkı sabah dUşman tayyare eri Lo d h 

1 
.. h . t· , • • b" küın sürmüştür. 

fil0s .. ma~.ı c 
1 

· 0 
- SONU 4 "ONCU SAHlFEDE - !ske deri • bo bardımnn +....ı .. Jer ve - n ra a n iM alre unClı ır Londra, 23 (A.A) - Frnnsız sahil-

den~un bütiin kU\ ,·etiyle :)nrki Ak- eh n . ~1 ~ d~wu'i!ı di sükfınct gösternıcktedir. İngiliz bükü- )erine yerl~tirllmiş oJan uı.un men-
lı --ke toıılanmnsına mani olmaga ~a- ı·· ı·· d ·•--s ~-~ tm--'- H emmıyk azdız r ver ırm'".il er r. metinin payitahtı terketmeii düşünmesi zilli Alman toplıırı dün iki defa İn- ' ..... ta ise cı i T· d uru ışarı (1Aı ... 5 a e~• e aDCJC• asar ço ır. • . b" '-- k · , 
ı:ıırh· e r.xı ız onanmasının . b tJ • d .._..,b d ıa-ıı:..... J(&n ır se'"''P l'O tur. l gilterenin Man~ sahilini bombardı- l 

•• 
1 \'c rki Akdcnizde bugiine kadar rı ". gayr~ ':~ • - 3 u e 0 """5.... HAYFADA 't · ~ · 

t>us!~fd~ii. büyük faaliyet, İtalyan harp tahmmc müsaıttir. Yine evvelki gUn öğleden sonra dilş- il lf 111 ._m_an_e_tn_Uş_;tlr_. _________ _,, 
l'rının nıiistahkem üslerindt'n bir ŞEYKE'J' Bfl.GİJI - SONU 3 CNCtl SAB1FEDE -

bile~ek ihtimallere karşı jnponynnın 

kat"i bir azimle mukavemet etme i la
zım geldiğini yazmaktadır. 

S!t'\GAPURDA TEVKiFLER 

Singapur 2 3 (A.A) - Bir japonyalı 
ve diğer bir kaç kişi ynpılnn tahkikat 
neticesinde tevkif edilmişlerdir . 
Akden"zde hava harbı 

Ticarı•t t•ckili B. Na::nıi Topçuoğlu 

BÜYÜK BİR FACİA --·-
Ingiliz çocuğu 
dolu bir vapur 

batırıldı -·-294 zavallı Atlantilıte 
boğu aralı öldü 
Londra 23 (A.A) -Doksan ÇocuP 

hamil bir vapurun ıiddetli bir fırtına _. 
nasında Atlantikte bir Alman tabtelba
hiri tarafından torpillenmesi nefret uyan
dtmUflır • 

Ceman 294 kqi boğulmUftur. 
Beş çocuğunu kaybeden bir baba 

şunları söylemi tir: 
«- Ben bir tek fey istiyonmı. Bu k .. 

dar fütursuzca yapdan bu cinayetin jnli.
1 

kamını almak üzere beni cepheye sısn.: 
deninler. :a 

:Vapur sahilden 600 mil mesafede ı.. 
bnlmlfhr. 



----,__ ----~- -· . ~--

•ARIFE;ı YENIASIR 24EYLÜLSAL1 1940 
.:;;.;~;;m~~-~::::w:~----.....~~~~~~™~~~~~~~~~~·~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!ı!!!!!!!!!!I) 

r ........ ~··········· ······················································~·········: ı •"' •• • ..,,.., • • 

L ! BU~UK HiKAYE E ~ . . . .. . -
laLt~ .':te••••tP•••••fee1eee11eeee11•teeeılllllllleeaea1ee11e11eae1111•1e111a111e1eee 

•• •• •. •. ı 

yuzunaen .• Bir opu 
YAZAN·: ÜÇ YILDIZ 

-3-., ' ' . 
••Nbtı> &oUuından kurtulmak için,l liyorsun, ehemmiyeti olan da yalnız bu

w11cudumda kalan bUtün kuvveti topla- dur. Fakat annem de- ayru hisse kapıl
mam icap ettl Dalmış olduğum \•ecld mıştı ve ... 
çözUlen bir büyü gibi dağıldı ve müthiş Sert bir sesle cevap ,·erdim: 
bir hiddete inkilap elli. - Sana hakikati itiraf etse daha iyi 

- Ben şımarmış bir kız değilim, yal- cderdl Hiç şüphesiz onunla birlikte 
nu: kendimi düşünmiyorum! Hayır, ha- benim de gitmediğime yanmıştır. Annc
yır, şımanklığım yoktur. Fakat siz, si- nin hakkımda ne düşündüğünü bHiyo
ı.inle beraber her kes: Rahminin annesi, rum. Acaba sana anlattı mı bilmem! 
teyusi ve sizi tanıyan bütün aptallar si- Tam evleneceğimiz günün arefesinde 
zi şık, öy~ mukavemet edilmez bir şa- odama gelmiş ve senirue evleumekten 
hıs sanıyorlnr ki! Ya! demek benim saf- vn7.geçmemi talep etmiştir ve sebep ola
lığımın ne dereceye varacağını bilmek nı.k ta ne söyledi, biliyor musun'! Sen 
istiyorsunuz! Rahmiden vazgeçerim beni sevmiyonnll§.Wn ve bende sevdi
ümidiyle sizi buraya gönderen onun an- ğın şey yalnız yüzümden ibaretmiş ... 
nesidir, değil mi? Rnhmi beni seviyor. Bu söileri söylediğime derhal pişmnn 
Bana karşı şefkat ve muhabbeti vardır. oldum. Fakat bunları tutmak benim için 
Onun gözünde ben kusursuz, mükem- imkansız bir şey olmuştu. 
mel bir kızım. Başkalarının dedikodula- lzcüvncımdan beri iideta bir makine 
rına kulak asacak değildir. tşte, yarın gibi yaşıyordum. Bütün sinirlerim g~ril
onunla evleneeeğim. Sözüm kulağınıza misli. Hırçınlığım her an üzerimde idi. 
küpe olsun. Evet. yarın evlenecegız. Sadece Habibin adını duymakla... bü
Size gclıncc, istediğiniz gibı hareket ede- tLln duygularım tekrnr şahlanıyordu. 
bilirsiniz. İster kolınız, ister gidinz, Istırabım, kindarlıgım, ~ aln•zlığım. 
umurumda değildir! E\•iıne memnuniyl'tle döndum. Yalnız 

Sükunetle cevnp verdı: benim e\•im olduğu için değJ. Hiç ol-
- Mümkündür, fakat şu öpü \'ar. mazsa orada hareket vardı ve biraz "05-

S"ze c:"mdiden haber \'ereyim Eda, o yete hayatına dalabılecektim. Fakat Ha
silinıniyecektir. Sizilıle benim nramda bibın hatırası daha büylik bir ısrarla 
daima bir bağ gibi kalacaktır. Buna emin zihnimi ışgal ediyordu. Yalnız dudakla
olunuz.! O bize aittir \'e biz.i terketmivc- rını düşünmiyordum. Bütün hayali evin 
cektir. • her tarafında. odaların her birinde. ye-

Eve doğru gidiyordum. Beni tutmak ınek salonunda, bahçede beni kar~ılı
veya arkamdan gelmek için hiç bir şey yordu. 
yapmadı. Odama girdim ,.e kapıyı kilit- Zalflemcğc ba !adım. Rahmi bundan 
liyerek kapadım. · meraklandı. B~ni teda•:iye başladı. Fa-

Bütün buıllar evleneccğimin tam are- kat onun illıçlanndnn tiksindiğim gibi 
fesinde oluyordu. Tiıliin ne acı bir i:.tih- kendisinden de tiksiniyordum. Hiç o1-
zası! Evleneceğim günün arefesinde! maz:>a itimatsız, şüpheli, kıskanç olsay-

U~·um:ığa teşebbüs bile etmedim. dı! Fakat nerede! Beni o kadar se\•iyor
E1imden gelmiyecekti. Yalnız Habibin du ki benden şüphe etmek nklına bile 
dudaklarım üz.erine konan dudaklarını gelmiyordu. Esası:n kıskanç bir ta'l;ati 
hatırlıyordum ve kalbim derin bir hü- de yoktu. 
zün içinde idi. Şımarık, hodb;n öyle mi? llk önce 11.ıyatııntn cereyanından ba
Bari bunu söylemiş olmasaydı! Niçın bam üphelendi ve na ıl mUdahale ecle
Rahminin daima tekrar ettiği sözleri ba- ceğini bilemedi. Rahmi He \'e annemle 
nn söylememişti! cSizi seviyorum! Ne görüştü. Annem biı· kız kardeşini ve
tntlı. ne güzelsiniz! Sizi seviyorum!> di- remden kaybettiği için hepsinden fazla 
yebilirdi. Demiş olsaydı her şeyi bıraka- merak ediyor, beni bir sanatoryuma 
cnk, onunla kaçacaktım. Onu nl'rl'ye ol- göndermek istiyordu. 'Fakat Raul buna 
sn, dilnaynın öbür ucuna kadar muhalefet elti. Kendisinden uzak ra"a
takip edecektim' Fakat şimdi! ... Peki! m~n tahammülüm olmıyacağma ve bu 
ben ona göstereceğim, biltün bu insan- sebeple bö~·lt? bir teklifi redd_d~c :Jime 
larn göstereceğim... emindi! Bilmiyordu ki bunu rcddediyor-

Uykusuz bir gece geçirdim. Ancak sa- c;;am ebebi bamb~ka idi. Kendim1e 
\,laha doğru, sinirlerimdc artık takat kal- ka,rşı JGırsıya, yapyalnız kalmaktan kor-
mayınca, ağır biı uykuya daldım. kuyordurn. 

Saat dokuz ol. .r.lıydı. Kapıma Mfif- hdivacırnızdan bir buçuk sene soıfra 
çe vurulduğunu duyarak uyandım. Ge- idi, günün birinde Rahmi Habiplen ba-
len Emeldi. Kapıyı açıverdim. b tılch Mektuoun geldiğı snbah, Rah-
Heyceanlı bir 'Sesle: mi ve ben, knrşı knrşıya oturmus, sabah 
- Habip gitti! dedi, gitti! Haındolsun! knh,"illtısı ediyordı.ık. En sevgili arka

Müstacel bir işi vnrm~... Ba,'Ulunu, ôaşmı tekrar görebileceği için bir m"".c
çantnsını aldı. Müstacel bir iş! Ha~ di tepli çocuk k.'ldar memnun görüniiyor
ayol, bı:mirn anladığıma göre burnda ciu. 
kaldığı müddetçe hiç te işle meşgul de- _ Tahmm edebilir.sin, Eda. dedı, muk
ğildi. Eğer bu evde daha bir kac gün tup Habipten. Şimdiye kndar Hep Suri
kalsa idi, bilmem amma, onu öldür<'- ) ede kalmış, )mdı buradJ bir kac tllif~a 
ccktim gibi geliyor bana. Rahminin de •eçırıııeğc geli;or. Çok m'"'nınunum' Bir 
müthiş canı sıkılmış olacak. Dün akş.ıım zamanlar onu kıskandıgıını düşünül·o
onu, Habibi görmedin mi acaba? Sana rum da, güleceğim geliyor! Evet, evet, 
hiç bir şey söylemedi mi? Rahminin an- onu kıskanmıştım V..? artık s<na bunu 
nesine bakarsan, muhakkak sana bir .t:raf edebilirim! Faknt şinıdı aklı başı 
şeyler söylemiş. yerinde bir kocayım ve onu tekrar gör-

- Ya! Bunu mu iddta edıyor? O da mekten hoşlanıyorum. 
defolsa gitse iyi eder. Allah Allah. Ha- P.abibm mektubunu ellerim arasında 
bip gitmişse bundan bana ne sanki? Bu tutorak, donuk b"r tavırla dunıyurdum. 
kadarcık bir iş için dünyanın seyri bo- Ne söyliyeceğimi şaşırmıştım. 
zulmıyacak! Rahmi ile ben, evlenmek 
için, onn hiç ihtiyacımız yok. Habip gelec-kti! Yine burada, bu e\·de 

Böyle konuşurken; Emel uykusuz- yaşıyacaktı. Oda sanki etrafımda dlir.ü
luktan yanan gözlerimi görmesin diye yordu. Habip gi5z.lerini gözlerime tekrar 
tuvaletime döndüm ve pudralanmağa daldırınca ne olacağını bilmiyordum. 
başladım. Ağzının söylemediği sessiz cümleyi du

yuyordum! cBen size dememiş mi idi:-nl> 
Yeni gelinlik haliın o kadar zevksiz-

di ki, bal ayı seyahati için gittiğimiz Endişeli bir sesle haykırdım: 
Bursada ilç hafta geçirdikten sonra, - Buraya gelmesini istemiyorum! 
Rahmi bir akşam bunu belli etti: Bura;'a gelmesini istemiyorum! 

- tstanbula dönsek iyi olacak sanıyo- Bu cümlenin uyandırdığı hayreti 
rum, dedi. Sen ne dersin, Eda! Evlendi- Rahminin çehre inde okuyunca, kederli 
ğimiz gündenberi hiç eskisi gibi- değil- bir tavırla ilave ettim: 
sin. Sonra, ne bileyim, şunu da itiraf et- - Evet, doğruswıu söiliyorum! Gel
meliyim ki Habibin öyle answn, bek- mesini istemiyorum. Kimsenin gelmesini 
lenmedik şekilde hareketi çok canımı istemiyorum. Ne o. ne ôiğer bir adam 
sıktı. Doğrusunu istersen, hazan öyle gelmesin, Rahmi. Ben .. Ben ... 
diyeceğim geliyor ki Edacığım, seni sev- Sözümü taınomlıyamadan ağlanııya 
diği, seni biraz haddinden fnzla SC'Vdiği başladım. Ayağa kalkınıştul' . Rahminin 

Jçin böyle apansız, izdilracımızda hazır kolları arasına atıldım. Gözlerinde far-
1,ulunmadan çekilip gitti. Amma, sevgi- kına vardığım şüphe alevi bir saniyede 
lırn, bundan dolayı sana kırıldığımı sa- söııtlü. 
• ın z.annetme. Hatta Habibe bile kırıl
: ··•ııı sanına. Ben seni seviyorum, bi-

• &@ 

-BiTMEDi-
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(Mutasam) bunu söyledikten sonra yetleri unutmıyorum. 
~inin silahı, elbisei resmiyesi alınarak - Dostun (Verdan) ın söylediği şey-
9alayda hapsolunmnsını ser yaverine leri umumen biliyordum. (Horasan) da
'tattt etti. Afşin meyus bir halde, fakat ki valiınizden gelen tahrintlarda (Ef
rtn• mugalatalara saparak, ')'Ürürken tin) in elyevın bilfiil mecuıi olduğuna, 
w.dltler saçarak oradan kalkıp ser ya- putlara taptığına, aleyhimize harp ct
,_ıe beraber gitti. mek üzere gerek Mazyar, gerek Babek 

Mut.asam Afşinin hurucundan sonra ile ittifak akdettiğine dair bir çok taraf
(Verdan) ın gitmesini emretti. Yalnız lardan takrirler aldık. Şeyhülislam Ah· 
e:lp) i bıraktı. Sahip ile tenha ka- met, veziriizamımız (Mehmet bin Ab-

lçini çekerek dedi ki: dülmeliküzziyat) \'c sair hassa ricali-
- Kahrolsun bu mecusiler! Mülkü- miz bunu hep biliyorlar. Bize ruyanct 

mnz.de bizimle ortak oldular. İ_şimizde etmek üzere müttefiki olan Taberiııtan 
bb1 aldattılar. Fakat cenabı hak onların emiri Maz.yıır ile Suğt kıtası rneliıltlın
~çlarından istifadede, hiyanetlerini dan (Merziban) ı, bir mecusi mübizi, 
~d.llerine iadede bize muin ve zahlr Eşruanede bir mescit ihdas ettiklerinden 
•1.du. Sen nasıl görüyorsun? Sahip! dolayı (Efıin) in işkencesine uğrıyan 

- Emirülmüminin efendimiz bunla- iki müslümanı buraya getirtiyoruz. Bun
nn suiniyetlerini her kesten evvel anla- lar hazır olduklara hıdde bir meclis ak
•ıı,lardır. Tnrnfı hümnyunlarından ev- tedeceğim. Bu adamın habasetle rini 

y,.r,.n hti:.r h ıvnrııla,.. ..;k•. rılr r ı..~ ·· • 

$_EHjB~HASEREERf 
iki viliyef iÇiiı 
lzmirden pul
luk alınıyov 

Tütün pivasası 
ne zaman 
açılıyor? 

-+
iagilizler 870 bin 
sterling kıymetinde 
tiittin alacaklar 
Tütün mahsulü bütün mınt.akalarda 

hazırlanmaktadır. Piyasanın ikinci teş
rin ayı ortalannda açılacağı zannedil
mektedir. Bu husw.1aki kararı Ticaret 
\'ektılcti verecek ve istihsal mmtakala
nna bildirilecektir. 

Haber verildiğine güre bu sene in:i
lizlcr Briü:ı - Amerika şirketi eliyle pi
yasanuzcbn 870 bin stcrling kıymetinde 
tiitün satın ala~"'.Jardır. --·--ÇUVAL İHTİYACI 
TEMİN OLUNUYOR 
Ticaret \•ekfı.lcti çm·al - Kanaviçe bir

liğine nkreditıf açtırmı.ştır. Birlik İstan
bul ve İz.mir piyasalarının çuval ihtiya
cını temin eylemek üzere bazı mühim 
te ebbüslerc giri mi.ştir. Bu arada Hiıı
distandan Çtıvcıl itimli mümkün görül
müstiir. Bazı partıler yakında getirile
cektır. --·--BADEŞ VAPURU 
İZMİRE İ$LİYECE 
Devlet denizyolhın idaresi hrnir- İs

tanbul ..-apur yolculuğunu tekrar tan
zim ~tmi ve bir müddet için !Kadcs va
punınu İimir hattına \"ermiştir. Bu va
pur ~ar~nıha ~ünleri gelecek ve p~r
~m he günleri lstarıbula gidec.-cktir. --·--İLK MEKTEPLER 

DtiN AÇILDL 
,Sehrimi7.deki bütün ilk okullar diin 

ahalı acılmı:; \.'e talebe ~·eni ders yılı-
na l!İnniı:lerdir. 
Eğitmenli okullar da 
acılıyor •• 
$ehrimizd •ki ~ıtmenli okullar t ·~ri

ııi C'\0 \·din J4 iincii pazartesi gününden 
iti nren aı,:ılanık ' c tedrisata ba~lı) a
<'.nklır. --·--Mebusların halkla 

vaptıkları temas 
lLmİr mebusları vilayetimizin rnuhtc· 

lif knznlannda halkla temaslarına de
..-nm ediyorlar. B. Mahmut Esat Bozk~rt 
ve B. Mehmet Aldemir Kemalpaşa, Ti
re v~ ödemi te bu hafta tetkikatta bu
lun c klnr ve hnlkın dileklerini din1iye
ceklerdir. 

Şimdiye kadıır mebu~le.rımızın )•aptık
ları temaslardnn g yet müsbet neticeler 
alınmıştır. Meburlarımız. tesbit eyledik
! ri dilek v~ ihtiy çlnrı hükümel nez.din
de takip etmektedirler. 

* hmir mehu'lu B Mehmet Aldemir 
pazar gur:u ıkinci Kunntina ocnğınd:ı 
tem <Jlcrda bulunmuş 'e biliıhoP c v
ruo;ı 'nz;y ti k rıısındn Türkiıe me\ -
zulu bır konferans vermi tir .. --·--K '.l. ARDA 
Görülen hasta!ılı •• 
Suıı günlerde vılayetinıiz dahilindekı 

koyunlarda mahiyeti henüz m«>~!ıul bu
lunan bir hastalık zuhur etınıştir. 

Veteriner müdürii B. Nfmın U.ygur 
ile tahaffüzhane müdi.irü B. Kazım inan 
C'vvelki glin Bomo\•aya gider('k si.iri.iler
cte tetkikat yapm!!>lardıı. Bugün de di
ğer hnstalıklı mıntuknlara gidip tetki
katt.ı:ı bulunacaklaıdır. 

Atina ticaret ataşe.lifinden gelen rapo1· 
x•s-~~~~~~~~-

Yunan üzüm ve incirleri 
bu yıl ne vaziyette? 

-·Kiitahyaya ve Afyon4 
Bin yüz yirmi 1JeJ 
pullulı gönderilecelı 

Ziraat vekaletinin ~riJe vilayet zin. 
at müdürlüğü Kütahya ve Afyon vila 
yetleri için İzmirdeki atdyelcrden 112 
adet mUlıtelif nevide pulluk Mlln ala 
cak.tır. Bu pulluldann yansı Kütahyayı ,------x,.x yarısı da Afyon vilayetindeki mustah 

Vzüm ve incir ihracat blrJUılePI Jııındayor • Fi· siller emrine vcrilcceıctir. 

aııer ne Jıadar? • Amerilıaya yapılan Dll'aeat PoLtsTE --•--

Atinn ticaret ntru;eliğimlzden gelen bir 
raporda Yun!Ul üziim ve incir mahsul
leri hakkında bazı kararlar alındığı bil
dirilmektedir. 

nevi okka başına 9 drahmi, ikinci nevi 
8 drahmi, üçüncü nevi 7 drahmidir. NARLIDEREDE 

Bu rapora nnzaran Yunan Korent 
Sultaniye üzüıiıleri henüz piyasaya gel
miştir. Yunan hUkümeti harp zamanın
da üzüm ve incir ihracatını arttırmak 
ve iyi fiaUerlc satmak için bazı ehem
miyetli karnrlnr almıştır. 

Bir genci vardalar 
YUNAN İNCiKLFıi Narltderc köyünde Mustafa oğlu İb 
Yunanistanda incir rekoltesi kemi)•et nıhiın, ayni köyden Mustafa oğla Bü 

ve keyfivet itibariyle geçen senekinin . - oo· 
aynidir. Yani rekolte 24 bin tondur. İn- seyin Aysel adınd:ı bir gencı ~ # 

· 1 · k fı · üstahs" ·ı · · b"' ründl'.n bıçakla ağır surette yara.lamq 
cı~ erı onuna o ısı .m ~ ~çın .. u- tır .. Yaralı dün imıirc getirilerek mcm 

Bu rneynndn ilzüm ihracatını bir el
den idare eylemek kararını tatbike baş
lı.rar<lk ihracat i.,cilerini Yunan çiftçi ko
operatifleri teşekkülüne ter'keylemiştir .• 
Korent üziiınlerinin tesbit edilen fiatleri 
okka başına birinci ne\i Korent Sulta
niveleri 11 drahmi, ikinci nevi on drah
mi. i.içüncü nevi dokuz drahmidir. 

yuk. kolaylı~ ~ eylemış~. MU: leket hastanesinde tcda,·i altına alın 
talıs~l ma~ mcır koruma ofısıne -aıt mı tır. IIüdiscnin sebebi lıenüz a~ı 
fabnka \'e ımalfıthanclerde hazırlamak- lamaını ve suçlu tutulmuştur. 

Kandiya birinci nevi okka ba~ınn on 
drahmi. ikinci nevi 9, ilçüncü nevi se
'.dz drahmidir. Diğer üzümlerin birinci 

tadır. 
Yunanistanda incir için bir ihracatçı

lar birlij:,<i teşkili de kararlaşmıştır. Bir
lik bugünlerde faaliyete geçecektir. 

Yeni incir Yunan piyasalarına gelmiş
tir .. 5 - 6 drahmiden muamele görmek
tedir. 

Bu mahsulden ilk parti 180 ton ola
rak Amcrikaya ihraç edilmiş, bu incir
leri yilkliyen vapur Pireden ayrılmıştır. 

Bir Yunan vapuru Ame
rika için mal alıyor 

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

Dün gelen Solitis vapura mahsııJJerimizi 
doğruca Amerilıaya götürecefı-

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

Yunan bandiralı SOlitis vapuru dün .şimdilik ~·oluna girmiş demektir. 
limanınuzn gelmiştir. Bu vapur Aıneri- Diğer mcm)('ket1ere yapılan ihracat, 
kaya ihraç edilmek üzere hazırlanan ,•apursuzluk yi.izünden ve Akdenizd~ki 
büyük bil' parti mahsullerimizi alacak harp hali dolayısiyıe Bandırma ve Is
vc haşka hiç bir Jiımına uğramadan tanbul yollariyle yapılmaktndır. Hin
Amerikaya gidecektir. distan yolundan dtı kısmen istifade edil-

Bu suretle Amerika ile dış ticaretiınİ7. ınektedir. 

Yeni elektrik 
tarifesi es.; 

kisi v;ibi 
lzmir elektrik tarife komisyonunun 

ile.inci altı aylık devr~ için tcsbit eyledi
-;; elektrik tarifesini Nafia vekaleti tas
dik eylemiştir. Bu suretle ikinci altı aylık 
devrede de tarife on rlört buçuk kuruş
tan yüri.iyecektir. --·--ihraç ı.1 · elerinin 
tab o.:--· ... ., m 
Mersın, f .. mır "';,., Sam un hububat, 
kin at ' •' ~•ı t humlar ihracutçılar 

"rlıklerinııı ı al ınf'VZU• na arpa, çav
dar. b~d l. k en t..> ıınu, susam. no
hut k ku l (' ıı \ e 1-epeğe ilil. \"C 

olarak mısır \ e dan da ithal ibniş bu
lunduğundan bu birliklere kayıtlı ol
mıyanlar tarafından yukarıda yazılan 
malların ihracına müsaade olunmaması 
1üzumu vilayete tebliğ edilmiştir. -ŞehrimiZe gelenler 

Manisa sayla,·ı B. Refik İnce Anknra
dan, lsparta sayla\ t B. Kemal Ünal i.;;
parU\dan, Parti müfettişimiz ve İstan
bul . ay lavı B. Galip Bahtiyar Göker İs
tan huldan şehrimiz gelmişlerdir. 

Türk - Bulgar ticaret 
anlaşması uzatıldı 
2 7 Mayıs 93S tarihli Türk - Bulgar 

ticııret anlaşmasına merbut (A) la~a
sında derpiş edilen 6 aylık müddet: 2 
Eylülden muteber olmak üzere bir sene
ye çıkıırılmı~br. Bu suret1e an1~ma 6 ay 
uzatılmış oluyor. --·--ADLİYEDE 

ezuniyet alanlar 
İZınir adliyü ha!i memuru EUıeın Eta

göz ile icra dairesi katiplerinden Sii· 
heylaya, Sulh hukt:k mahkemesi katibi 
Sabahettin Tfükcrine ve ikinci hukuk 
mahkemesi katibi Emin Baysala birer 
ay, Asliye ceza mnhkcmesinde kutip 
Mehmet Snit Demirel ile adliye mahzen 
m ru Hasan Fc.-luni Oğanele yirmi-

r ün, Kuşadası adliye başkatibi İs
mail Kurala da 15 gün mezuniyet ve
rilmiştir. --·--İki mahkUmiyet 

K ... ıçecilerde Yeni handa gece saat bir
den sonra çalgı çalarak eğlenti yapan 
ve bunu mcnctmcğe gelen bekçi Ahme
dc rüşvet teklif eden Karanfil ile Zey
nel dün meşhut. suçlar mahkemesince 
birer ay hap'e ve 16 lira 60 şar kuruş 
para cezasma mahkum edilmişlerdir. -·-

BİR DENİZ KAZASI 
Açıklardan kayıkla Bayrnklıyn gel 

melde olan Çelebi oğlu Sadık ,.e Meh 
medin bindikleri knyık, havanın muha 
lcfctindcn dola;'l devrilııüştir. Deniz 
dü n iki genç yetişenler tarafındru 
kurtanlmışftr. 

Beygirin altında kaldı 
Menemenin Seyrek köyünde dört ya 

şında Fatma. Mümuı Yükselin köy için 
de koştunnaJ...-ta olduğu atın altıııda ka 
!arak af.'ll' surette yaralanmış ve ınem 
1 •ket hn.stanesine r.etirilip tedavi altını 
alınmıştır. Su~lu tutulmuştur. 

İKİ KIZ KAÇIRMA 
Da~ Kızılca nahiyesinden Hulu.si De 

mirtnş, 18 ya,.mda Fatma adında bir kı 
zı evlenmek maksadiyle kaçır;ınış vı 
Bucanın Kırıklar köyünde tutulmuştur 

Pınarbaşı köyünde Latif Bulduk tı 
15 yaşında Meliihat Gökcri kaçırmı.ş '\"ı 
tutularak ndJiveyc verilmiştir. 

RORrUHADA YANGIH 
Torbalının Hortuna köyü civarınCL 

Kuşçu mevkiinde Ali Öngüne ait otu 
d<>nüındcn ibaret tütün tarlasında yan 
gm çıkmış. iki hektarlık bir saha yan 
~u·. Yangına sebebiyet \"eren Ali tu 
tulnıuştur. --·--ZİRAAT UMUM 
MtJDtiRO AYDINDA 
İzm.irde bulunan Ziraat "\llllUm müdU 

rü B. ,Abidin Ege dün Aydına gitmiştir • 
Orada zirai tetkiklerde bulundUktaı 
sonra tekrar şchrjmizc dönecektir. 

Ankara radyosu ---·--BU G V H 
7.30 program ve memleket saat ayan 
7.35 Müzik pi. 8.00 Ajans haberleri 8.11 
820 Ev kadını - Yanek listesi 8.30 MU. 
zik pi. 12~0 Progrrun ve memleket sal 
at ayarı 12.35 Müzik pi. 12.50 Ajans ha 
berleri 13.05 Müzik pl. 13.20 - 14.00 Mü 
zik pi. 18.00 Program ve memleket sa 
at ayarı 18.05 Müzık pi. 18.30 Çocuk sn 
ali 19.00 Müzik : Çocuklar için 19.ll 
Müzik : Fasıl heyeti 19.4S Memleket sa 
at ayarı ve ajans haberleri 20.00 .Müzil 
Çiftçinin saati 20.15 Konu._~ (Çiitç1 
nin saati) 20.30 Müzik : Büyük Fası 
heyeti 21.15 Serbest saat 21.30 Rad.yı 
gazetesi 21.45 Radyo salon orkestras 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans haberı 
lcri; borsalar fialleri. 22.45 Radyo saloı 
orkestrası programının devaını 23.0i 
Müzik (pi.) 23.25 • 23.30 Yarınki prog 
ram ve kapamş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
... ~ .• ... ~) .... ; -· ' . . . . Yeni Emniyet umum 

müdür muavini 
SATILIK 

Otomobil Iastiği 
Hususide kullaııılınış G.25 X 16 beş 

adet iç ve dış lfu.-tiği. Müracaat ; Bü
:vUk Kardicalı haıa 52 - 53 .• 

~eşhur Mazarik Orkestras~ 

Deniz Gazinosunda 
Öniimüzdeki ıoalı ~nü ~ muh!ettnı lmıir hallwı .... 

---------x*x---------

•

I Bir Veda müsameresi verecefıtir •• 
~~~----s•x~~----

Ma..alann an:ajc edilmesi billıa~sa rica <>lunur .. 

Emniyet umum müdür muavinliğine 
tayin edilen vali muavini B. Emin Kmş 
)-arın İzmirden aynlarak Ankaraya ha
reket edecektir. --·-·-y ALİMİZ BERGAMADA. 

Vali B. Fuad Tuksal dün teftiş ve tet
kik ıçin Bergnmaya gitmi~r. Bugün dö
necektir. 
FİNLANDİYA 
SEFİRİ Girri 
Şehrimiz.de bulunmakta olan Finlan

diya sefüi B. Kusinen Ankaraya git-

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

? • - ıni.şUr. ··--------------

göre ceza görecektir. Senin ni,anLn se
nindir. Beraber mesut olunuz. Verdan 
için de zeval yoktur. Hürdür. Ha ettiği 
hüanü hizmete mükifaten maiyyetimize 
alacağLZ. Baği VC zalimler elbette ceza· 
lannı bulurlar. 
Aydoğdu halifeye dua ederel huzur

dan çıktı. 
Daha sonra günün birinde Mutaııam 

şeyhülislam (Ahmet bin ehi Divad) ile 
veziriAzam (Mehmet bin AbdülmeliküL
ziyat) ve bazı ayan ve eşraftan müte
şekk.il bir meclis akdetti.. Sahjp ile 
( Vcrdan) ı da mecliste hazır bulunma
ğa d.ivet eyledi. Emre imti.salen hanr 
bulundular. Sonra E111in mabbes1nden 
çıkarılarak meclise getirildi. Balada zik.
ri geçen şahitler de meclisle iııbatı vücut 
eylediler. ( lbnizziyat) Ef~ini isticvaba 
memur edildi. Evveli işkenceye uğratı
lan o iki adam getirilerek arkaları elbi
seden tecrit edildi. Heriflerin sırtlan et
ten iri idi. (lbnizziyat) Efııine sordu: 

- Bu adamları tanı)•or musun) 
(Efoin): - Evet, biri müezzin, diğeri 

imamdır. Her birine biner değnek ur
durdum. (Suğt) hükümdarı ile her kesi 
kendi dininde serbest bırakmak teahhü-

3 

Bu iki adam Etrusnede (Andıeanda} İstemedim. dediğini ıyı tehattür ede· 
putları havi h1r atenedeye hücum etti· rim. 
ler. Putları çıkarıp ateşgedeyi mescit Ef,in: - Mübiz bir reisi ruhani ol
yaptılar. Bu ahiqiltenlilderine binaen rnak itibarüe ona mahrem eyler eöyle
kendilerine mücazatta bulundum. nir. Bu mahrem şeyleri jf~ eder iae na-

Veziriizam (lbnizzeyyat): - Alla· mussuı: .sayılır. Binaena.leyb böyle bir 
~a karşı küfrü havi olduğu hade kıymet- adamm 9ÖzÜne itibar olunmilZ. F.sascn 
li tqlar ile murassa altın kaplı olarak yalan aöyliyor. 
..kladıiın kita~ nedir} Badehu Merzihan Efıine hitaben: 

(Efıin): - Babamdao miras olarak ....:.. Kendi memleketinde .san• hitaben 
kalmı§ bir kitaptır. Ac.emlerin edeb ve nasıl yazılıyor} 
hikmetlerini, küfürlerW havidiT. Ondan Effin:- Bunu ıöylemelr.ten ne çıkar. 
edeb ve hikmeti alıyor, küfrü hırak.ryor- Menibanı- ~ruane, lisanında sana 
dum. Babamdan mezhep ve müzeyyen «llahlann ilahına ku1ü filanın oilu filin 
olarak intikal etti. Tezyinatmı çıkanp tarafından, yazılmıyor mu} 
satmaia muhtaç olmadım. Böyle bir §C- ' Efşin:- Evet. 
yin insanı iSlim dininden çıkaracağına Vezirii.zam - Müslümanlar böyle il-
ihtimal vermedim. . kaba tehammül edemezler. Acaba ceb-

Müteakıben MÜbi.ı: Ef~ini göstererek bar firavuna ne bıraktın:> 
dedi lı:i: (Efıin) :- Benden evvel dedeme \"e 

- Bu adam boğulm~ hayvan etini bahama, ulam olma.dan evvel de bana 
yer. Beni de böyle etleri yemeğe icbar bu ilkap ile hitap ederlerdi Kendimi 
eder. Onun fikrince boğulmuş hayvanın onların nazannda babamdan ve dedem
cti kesilmiş hayvan etinden daha taze den daha küçült diifiirerek heybet ve 
ve lezzetli olurmuş. Bir gü~ hana c bu baysiyetimin mUhtel olmastndan kork· 
adamlara. yani müılüınanlara her ıeyde tu(hun jçin onlan bu ilkabın ~vcilt.inden 
uydum. Hatta zeytinyağı yidim. Deveye menetmek istemedim. 
bindim. Ayaklanma nalın giydim. Bu- .Sonra Maı:yar getirildi. 

fJ. 

- Bu adamla muhaberede bulunduı 
mu} 

(E.f~in) :- Hayır. 

Mazyar :- Evet, Eltinin lardcti ( E.f 
fin)in 1isanından kardeş.im~ yazdı: cBı 
dine (yani mecusiliğc} benden, sende• 
ve Babekten başka kimse nusret ve ınU. 
zaharette bulunmıyor. Babek hamakatin· 
den ~endini öldürttü. Onu ölümden Jcur
tarmağa çok çalışbm. Hamakatine mai· 
lüp oldu. Kendini telef etti. Barul muha· 
lefet eder isen onların. yani ielamlant 
sana kartı gönderilecek benden başka 
mühim bir kuvvetleri yoktur. Maiyetiıtl' 
de ne kadar süvari, :ne kadar cesur a.skeı 
bulunduğunu bilirsin. Halin fena olu~. 
Fakat seninle birleşirsem devleti islirn1• 

yenin bize kargı muharebe etmek içir. 
yalnız üç kuvveti kalır. Araplar, Mığn· 
biler ve Türkler. Araplar köpek hük· 
mündedir. Ona bir parça ekmek at, ba· 
~ını kes. Mığrıhiler bir baş yimesi Jcadaı 
ko1aydırlar. Türklere gelince bunların 
kuvvetleri ellerindeki okları bitineey• 
kadardır. Ondan sonra bir süvari hücu· 
mu ile onlardan kimııe kalmaı:. Din 
Acem devleti zamanında hangi ,an vt 



-

" rENI ASIR 

Bir ln~iliz gam
botu battı 

Londra 23 (A.A) - 1060 tonluk Dnn
dL ganbotu bir Alman deniı.:ıltL~ı tara
fından batırılmı~tır. -·--Alman nüfusu 
ne kadarmış? 

Berlin 23 (A.A) - Son tahriri nüfu
sa göre Almanyanın niifusu 89,5 mil
yondur. --*-Moskovadaki Alman 

elçisi BerJinde 
Moskova 23 (A.A) - Alınan büyük 

elçisi dün sabah <ta}'Yare ile Berline git
miştir. -x-
Hususi tahsU görenler 
rnelıtebe girmelı 
isterlerse". 
Hususi tahsil gördüklerini iddia ede

rek imtihana girmek üzere müracaat 
edenler hakkında ne suretle muamele 
Yapılacağına dair olan talimatnameye 
şu yeni madde ilave edilmiştir: 
«Şahadetname veya tasdikname ile 

rnüracaat eden talebe, şahadetname ve
ya tasdiknamenin gösterdiği dereceye 
göre imtihansız kabul olunurlar. ~aha
dctn::ıme veya tasdikname göstermiyen
ler girmek istedikleri sınıflardan evvel
ki sıntflarm derslerinden imtihan \'CT

rnek şartiyle kabul olunurlar. Bu imti
han ders senesinin üçte biri geçtikten 
Sonra yapılamaı" İmtihan müddeti geç
tikten sonra husu~ okullara ancak nak
len tnlebe kabul edilebilir. 

Bahsedilen imtihanlar maarif miidür
lerinin havalesiyle resmi bir okulda ya
zılı olarak yapılır.> --·--Pransada eski iki 
nazır tevkii edileli.. 
Ccne\Te, 23 ( A.A) - Alman Ajansı 

bildiriyor : Ftansarnn eski iki hava na
zın tevkif edilmişlerdir. 

---...':7---

== ~--* 

Faldeli bilgUeP 
•••••••••••• 

Çocuklarımızı gürbüz 
yetiştirmek iÇln ..• 

-.. ~~-~~--------~ 
Çocalıları açılı havada, bol qdıta oynamağa 
IJıralımalıdır. Bir lıaç aylılı yaurunan IJUe gün· 

delilı jimnastiJı dersi vardır .. 
X4X 

.. sport et SantC'• mccnımısında 11 An
dree joly» yazıyor: 
Çocuğun normal bir tarzda, arızasız 

ve khzasız büvürebilmesi için bir tek 
çare vardır : Kilçüklcri açık hava ve bol 
ışıkta oyun oynamağa bırakmak, onlara 
hareket zevkini aşııamak, oynaınarı öğ
retmek ve nihayet ehil bir hocaya be
deni tekfünüllerinir. terakki ve kıymet
lerini kontrol ettinnek .. 

Bütün bunlara çok erken başlmnak 
l:iz.ımdır. 

Ne kadar garip görünürse görünsün, 
bir kac aylık bir yavrunun da gündelik 
jimnastik dersi vaı dır. 

Biraz daha büyüyünce, yattıkları 
yerde emniyetle, ~!arının altında bir 
yastık olduğu halde kolaycacık kolları
nı ve bacaklarını oynatabilirler. Yine 
kendilikll•rinden dönmeyi ve kalkınma
yı tecrübe ederler, bu ınt•tod sayesinde 
erkenden sürüklenmeler ve hıraz son
ra, yakmlarıııdak; eşyaya tutunarak 
ayakta dunmı teşebbüsleri ba lar 

Bebek biraz. daha büyüyüp iki 
buçuk, yahut iiç yaşına girinci, ar
tık onu idare etmek, bü}·ümesini 
kolaylaştıracak bir kac; prensip vermek 
ve hareket ihtiyacını oyunlar öğreterek 
karşılamak lazım gelir. Hattıi ona erken
den, kumanda ile hareket etmesini ve 
kumnnda etmeyi, böylelikle hareketle
rini kontrol etmesini de öğretmek lazım
dır. Cenç yaşta kazanılan bu haslet ona 
ileride harekatını kontrol etmek hususn
da da yardım edecektir. 

Bir müddet sonra müşkülatı tashih 
edici ekzersiz.ler de\'ri gelir. 

* Daha evvel, küçüklere kendilerini 
çok eğlendiren taklit ckzersizlcr lazıın
dır : Büyümek içiıı, vakvaklıyan ördeği, 
üç ayağiyle yürüyen topal köpeği, koca 
pabuçlu dulu, tek ayağı üzerinde uyu
yan balıkçıl kuşunu, sırtüstü yatarak 
bisikletçiyi, takla <~tan camb.."w.ı, çan ça
lan adamı. sıı;J'ıyan kurbağayı, kutusun
dan fırlıyan şeytan oyuncağı, sıçrıyarnk 
dÖ\•üşen horo~u. uyurken ınumu üfleyip * söndüren ad.ıını \'c saireyi tnklit eder-

Yürümcyi öğretmek ıçııı onlaı·ı tut- lcr. 
mak faydasızdır : İlk adımları kendi ?vıünıkünse açık havada ve rekabet hi:.
kendilcrine ntnrlaı. Şüphesiz düşüp sini uyandırabilmesi için tercihan grup 
1.alkıııaları olacaktır, fakat kendi kendi- hnlinde yapılacak olan bu egzersizler, 
lerine, yardımsız attıkları ndıınlar onla- çocukların normal ~e~işimi!1i. asabi n~u
ra daha fazla eınni}·et ve neşe verir. Be- vnzcne ve sıhlıatlcrını tenun eder, onın
beğc kendi kcndkıı hakkında enuıiyct ra canlı olmay . oyundan \ almayı 
veren ve onun talJintin bal1-,"E!ltiği iın-ı öğrettikten maada gürbüıJük~er~yle mu
kfınlardan i tifade ederek normal g<:'lişi- vnzi olarak tekamül eden fıkrı ve ah
ınin i temin eden bu basit hareketler. en laki vasıflan üzerinde de hayırlı teşir-
faydalı olanlardır. l~r i~ra eder. 

Akdeniz.de hava harbı 
- HASTAK, ' l~t ·t SAHİ.Fl-:UE -
man tayyareleri Hayfaya tekrar hücum 

İn§ilterede aslıerlere 
nasıl baJıılıyor? 

BACDATTAN 
Keçi derisi istiyorlar 

• ehnl~lerdir. Şehrin muhtelif mahallerin
de hasar husule gel:ni~. araplardan 32 
kisi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştır. Bağdattan, bir firma ticaret müdür

lüğüne mUracaat ederek keçi derisi al
rnak istediğini bildirmiştir. 

Londra 23 (A.A) - B. Eden 1520 uı
bilin orduya ithal edilml~ olduğunu, hali 
hazırda yeni askeri müesseseler 1.çin 376 
.,ahra mutbağı bulunduğunu \'e asker
lere 3 milyon kitap ve mecmua t~vzi 

edilmiş bulunduğunu beyan etmistir. 
tki düşman tayyaresinin lınsara uğra

tıldığı zannedilmektedir. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BİOGK...'lİNll; en birinci kan, kunct, iştilıa yaratan \c lt.~irini <!crhal gösteren hulunmaı. bir d-!\adır •. 
Grip, nerle, enDoenza. sıtma ~ihi hnstalıklara tutulınam:ık i~in sağlığını11 BİOGENİ~E kan ve dcnnıın haplariylc 

sigortalnymrz.. 
BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kunctlendirir, habi:t.li~i giderir, hııri~!en gelecek her türlü mikropları füdü

rür. Tatlı biJ' i~1iha tenıin t"der. Sinir ve adaJeleri sağlanıla~tırır, 7Ckiı~·ı yii kseltir .. Bel gev~ckliği \"C ndcmi iktida
nn en birinci devıtsulır-
BiOGENİNE; kullananlar knt'iyyen kardan, kı~tan , oğuktan \ C fıa\·al:mo dl'ği ıncsinden nıiitccssir olmazlar ... 

Çiinkü viicudu he.r 2aman gene:: \ 'C dine bulundurur ve bu sa~cdc ınüthi~ akibctlcrle neticelenen GRİP, nezle, cflo· 
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur Bu hastnlıklnr_dan korunmak iı;:in biiyi:ikler snbnlı, iiğle, nk,am, birer. ı-ekiz ı 
yu mdnn üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENiNE almalıdır. H:ısta olanların kurtnh,.,'lsı icin de hu bir 

ı 
ı DOK2'0RU.N KOŞESI : 

Kuvet ne.reden gelir? --·--y AZAN: Dr. C. A. 

Tabii yediklerimizden ve içtikleri
miz.den ... insan yiyip içmezse vücudun
da birikmiş olan maddeler, nz çok uzun 
bir müddet, yaşamnsı için lüzumlu kuv
veti temin ederler. Sonra yeniden kuv
vet temin edecek madde vücuda ginnez
se artık yaşamak kabil olamaz. 

Bunu her kes bilir. Hatta yedikleri
mizden ve içtiklerimizden her birinin, 
neticede vücuda kuvvet olarak, ne ka
dar kalori verdiğini sayısı sayısına ,ha
tırında tutamazsa da vücuda giren gıda
lardan hepsinin nihayet kaloriye mün
cer olduğunu artık bilmiyen kalmamış
tı::-. 

Bu bilginin esası doğru oLnakla bera
ber, kuvveti yalnız gıdadnn ibaret zan
netmek te ifrata gitmek olur. Vakıa ka
lori hesaplarına çokça bel bağlıyanlar 
insanların her birini buhar makinesine 
\'eyn benzin makinesine benzeterek her 
kesin kuvvetini yediği gıdaların verecek
leri kalorileı·e göre hesap ediyorlar_ 
Netekim bu muharebede kavga eden ta
raflardan her birinin askerlerini! ver
dikleri yemeklerin kalorHerine göre or
duların muharebe kıymetini hesapla
mıya kalkışanlar da olmuştur. 

lns:ının sarfedebileceği kuvvet mese
les:nde yalnız kalori hesabı daima doğ
ru olsaydı çok yemekl~ şöhret alan şiş
manların daima çok kuvvetli olmaları 
lazııngelirdı. Çok \'akit bunun aksi doğ
ru olduğunu da gene her kes bilir. 
D~.nek oluyor ki vücudun kuvvet 

gösterebilmesi için, yediğiniz yemekle
rin hasıl ettikleri enerjiyi meydana çı
karmı)•a yarıynn \'e yemeklerden baş
ka bir veya bir çok seb::?p daha vardır. 
Du sebeplerin kaç tane \'C nerelerde ol
duğu henüz bilinemezse de şimdiye ka
dar elde edilen hormon bilgiJeri hiç ol
maı.sa bir tanesinin yolunu göstenniştir. 

Kuv\'etin asıl kaynağı değilse de onu 
meydana çıkaran bu \•asıta böbrek üs-
1ilndeki guddedir. Bu guddenin ortasın
dan çıkan adrenalin hormonu kırmızı 
kan damarlarındaki tazyiki tanzim ede
rek insanın kuvvetinin de azalmasına 
veya çoğalma.sına yararsa aa, asıl kuv
vet hormonu o guddeııin kenar tarafın
dan Çlkan korhin hormonudur. 

Bu hormonun kuvvet vasıtası olduğu
nun en iyi delili Adrlison hastalığı deni
len lıa.talıktır. Bunda böbrek üstünde
ki gudde bozukluğundan ona tutulan 
ınsanda birin"i ··~ en mühim alamet 

uUMDALn 
UMU.!\li DENİZ ACl::NTEUlif LTD 

HRl.l.F.1'iC UNES LTU 
SOULİOTİS vaı..uru 20 - 25 eylül 

hrasında İzmirden do~ru Nevyoı·kn ha
reket cdeı.'ektir. 

NOT : Bi.itün \.'cıpurlaı ımızın nmbar 
içi elektrik \'antitiitör tesisatı ile mU
<.>ehhezdir. Gerek 'upurlarırı muvasalfit 
tarihleri. ~erek .... ,pur isimleri ve nav
lunları hakkınrla ııccntanıız harp dola· 
vısivle hiç bir ~aahhtit allına ~irmez. 

Daha fazla tafsilat almak için l3ırinci 
Kordonda 1~2 numarada nUl\1UAL• 
unıtııni deniz cıccntcJiği Ltd. müracaat 
edilmesi rİC'a olun~u. TELEFON : 4072 .._ mikdar nrttınlmaLdır. HER ECZANEDE BUI.USUR.. . ~ 

~··~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ···•··•·•••···········••···············••·•· =-- "'' JzM~R BELEDtYFstNDEN: Vakı~lar müdmlüğün en: OLJVfER VE 
- lkiçcşmclik caddf'.sinin 929 numa- Evkafı nıülhakadan Kara Osmanoğlu Vakfından hanın 499 lira 33 kuru ... luk · $VREKASJ LTD. 

talı sokak ile polis knrakolu arasındaki " 
Parçasında hasıl olan bozuklukların ta- keşfi ve şnrtnamesi mucibince tamiri yapılmak üzere 14 9/ 1940 tarihinden VAPUR ACENTASI 
miri, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve itibaren 20 gün müddetle miinakasaya çıkarılmıştır. Yevmi ih::ıle :t 10. 1940 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko- tarihine müsadü per,.eınbc günü sabahı saat 10 da vakıflar idaresinde miiteşek
rıulmuştur. Keşif bedeli 4 7 35 lira mu- kil komisyon huzurunda yapılacağı idari ve fenni şartnamelerinin her gün ınc
valtknt teminntı 505 lira 1 S kuruştur. sai saati dahilinde görüleceği \·e talip olanların yüzde yedi buçuk teminatla-
! t rile beraber mezkur ~ün ''e saatte \·akıflar idaresine müraı::antları füm olunur. 

a iplerin teminatı C. M. bankasına ya- lS, 23, 27, 1 3860 (1919) 

ATA TÜRK <:AD O ESİ Rees. binası 
TELF..l''ON: 2443 

Londra ve Liverpol hallan içın 
piyasıının ihtiyacına göre vapurla· 
rım11. ~fer vaoacaklardır. 

tırarak makbuzlariylc ihale tarihi olan 
7/10/940 pazartesi !laat 16 da cncÜ· 
fllene müracaatları 

21, 24, 29, 6 3919 ( 1952) 
1 - Akdeniz mahallesinde Mimar 

l<emnlettin caddesinde 7 nci adanın 
46, 75 metre murabbaındaki 1 sayılı 
arsasının satışı, yazı işleri müdürlüği.in
deki artnnmesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1 1 68 
lira i5 kuruş muvakkat teminatı 88 li
radır. Tal iplerin teminatı C. M. banka
sına yatımrak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 4110/ 940 Cuma günü saat 16 
da encümene müracaatlan. 

2 - Hatav caddesinde 3 76 numaralı 
*«>ltaktnn 36S sayılı . sokağa kadar ve 
346, 347, 348 "8yılı ıokaklarla 496 sa
Yılı sokak ve Halil Rifat pa,a cadcleıinin 
bir kısmında huizler fenni kanalizasyo
nu yaptmlması, fen i leri müdürlüğün
deki kqif ve ,artnameıi mucibince açılc 
~kailtmeye konulmu~tur. Ket;!if bedeli 
69 ı 1 1irn 3 kuruş muvakkat teminatı 
~t8 lira 35 kuru~tur. Taliplerin teminatı 
. · M. bank.asına yatırarak makbuzla-

11Yle ihale tarihi olan 4 / 10/940 cuma 
RÜnü ııaat 16 da encümene müracaatla
rı . 20, 24, 28, 3 3880 ( 19 39) 
-----~------------~----------7. A :Y 1 
İzmir Emniyet ı'=rcktörlüğündcn al

ınış olduğum ikamet tezkeresini zayi et
~i~imden yenisini çıkaracağım . Eskisinin 

1 kınü kalmamıştır. lk. Tez. No. 4166 
Als.ıncak Gayret sokak No.10 
Robert ~lu Thomas Sorby 

İZMİR VAKIFLAR DiREK'J'ÖRLiJ(;ÜHDEN : 
İdaremizde on beş lira maa~ı asli ve otuz beş lira tahsisatı fcvkaJade ki ce

ınan elli Jira maaşlı bir. kitabet açıktır. Bu katipliğe memurin kanundaki ~eraiti 
haiz. lise ve orta mektep mezunu olanlar arasında bilnıüsnbaka ehliyeti tebey
yün edecekler tayin olunacaktır. Yevmi müsabaka 3 teşrini evvel 1940 per!;cm· 
be günüdür. Talip olanların aş."lğıda yazılı vesaikle birlikte müsabaka imti
hanı güni.indcn bir gün evveline kadar vakıflar müdürlüğiinc miiracaatbrı ilim 
olunur. 
l\1ektep şahadetnamesi 
Sıhhat raponı 
Hüsnühal vesika~ı 
Askerlik \•esikası 13 23 · :~708 (1 ~.ı) 

···················~······················· 
NAZtLL! ASLJ YE HUKUK MAH

KEMEStNDEN: 
Nazillide Basma fabrıkasında boya

hanede Sökeli Halil Sökün tarafından 
karısı İzmirde Alsancak Şehitler Piya
de sokağında 39-1 numaralı evde lbra
him kızı Bedriye aleyhine açılan ihtar 
dava.sının Nnı.illi asliye hukuk mahke
mesince müddeinleyhanın gıyabında ya
pılan muhakeme neticesinde mumaileyha 
Bedriyenin muhik sebep olmaksızın ko
cası Halüin hanesini terk ettiği davacı
nın iddiası ve yeminle dinlenen şahitle
rin şchadetlerile sabit olduğundan ka-
nunu ınedeninin 132 inci maddesi muci

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: hince bir ay zarfında kocası Halilin evi
Taksiın - Sıraservilcr cadde:.inin asfalt şose, asfalt teratuar ve saire in;laatı neJ.dönme.c;inin ihtarına 9-9-940 t.aribin

kapnlı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 kuruş de karar verilmiş olduğundan isbu ilan 
ve ilk teminatı 3855 liradır. Mukavt'le, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi tarihinden itibaren bir ay zarfında Bed
ve fenni şartnamelerile proje kt•şif hülcisası ve buna müteferri diğer evrnk riyenin koca:;ı Halilin hane.c:ine dönmesi 
261 kuruş mukabilinde fen i~leri müdürlüğünden verilecektir. İhale 3. 10. 9-10 aksi halde hükmün katileşeceği i15n su
perşembe giinü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıni- . reli makamına kaiın olmak üzere ilan 
r.at makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel fen işleri ınüdürlü- olunur. 3946 (1978) 
ğiine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası \'esikalar:ile 
2490 numaralı kanunun tarifatı çerçivesinde hazırlıyacakları teklif mcktuplar1-
nı ihale giinü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

18, 23, 26, 30 3800 (1924) 

. iZMİR VAKJFLAR MiJDVRLVtVNDEH : 
Müftü eabak Ahmet Sait vakfı mülhak Pazaryeri Alaybcy cadde.tinde 3S3/ 

28 numaralı dükkan Halil oğlu İbrahim Kırdemire 30 lirada pey altmdadır. 
Fazlasına talip olanlıu 3 gün zarfında Vakıflar idarcııine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 3962 ( 1976) 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalılJar~ nıütehac;c;ısı 

TELEFON: 2310 
Muayene hanesi 42 Birinci be~· ler So. 
Evi: G<izlt"pe Karakol karşısı 834/1 
Londranın (Thc Hospital For Sic• 

Children) lıastan~inde ikmali tatr.ıil et· 
mistir. 

OPERA TÖR DOKTOR 
AHMET CEMiL ORAL 

SA.Hlf'E .1 
ı :u: • 
Devlet varidatında görülen artış 

Geçen mali yıldaki faz
lalığın membaları 

-----------x.x~-----------
BiıT sene evvelkine nazaran elde edilen altmış 
milyon liraya yakın ıazlalıpn SJ milyon lirası 

levkalAde varidattan tahsil edilmiştir •• 
x.x------------------

31 Maya.ta bitmit olan seçen 1939 güinrük resmi ve itbalAt muamelesi ver
mali yılı tahsilitınm 400 milyon lirayı pinden bu müddet zarfında 19 milyon 
baldoiu yazılmqtı. liralık noksan varidat elde edildiği ıöa 

Bu rakam cümhuriyet maliyesinde bir önünde tutulursa bu neticeye varabil
rekor tCflôl etbii için üzerinde dunılma- mek için diğeı- vergi tahsili.b ve vari
ğa deia mahiyettedir. İcra ettijimiz dabn 26 milyon lira kadar artmıı ol
tetkilı:abn neticeai ıudur: muı icabeder Netekim 1939 tabaili.tı 

Bu büyük rakamın, bir sene evvelki üzerinden yapılan tahlili tetkiklere göre 
tahailit rakamiyle mukayesesi, 1939 ma- bu sene içiade kazanç •erriJerinde 6 
li yılmda takriben 60 milyon liraya ya- milyon, sınai ve mali müesaeseler ver
km bir altlf olduğunu ıöatennektedir. gilcrinde 3 milyon, istihlik verıilerinde 
Fakat bu lll'tlfm 53 milyon lirası fevkali- 7 milyon ve diğer verıiJer ve varidatta 
de varidattan olduğu için doğrudan doğ- da 1 O milyon lira gibi büyük tczayütler 
ruya vergilerden ve emsali normal men- kaydedilmittir. 
balardan elde edilen tahsilat fazlasını 7 Varidatta görülen 60 mı1yon lirabk 
milyon lira kabul etmek lilzun gelmekte- tezayÜde mukabil bütçe sarfiyatı da 316 
dir. milyon liradan 381 milyon liraya çlk-

Ancak, dünya buhranı yiizünden itha- mak suretile takriben 65 milyon liraLk 
liıhn azalmq olmnst dolaynile yalnız bir tezayüt ar:ı.etmqlir. 

kuvvetsizlik olur. insan ne kadar yese 
ve içse kuvvet sarf etmekten hatta hare
ket etmekten aciz kalır. Nihayet yata
ğında kınııldıyamaz hale gelir ... Bu has
talık hormonlar bilgisinden önce bilin
diği halde sebebi iyice anlaşılamadığın
dan yakın zamana gelinceye kadar hiç 
devasız scnırlardı. Halbuki şimdi ona 
tutulanlara korhin hormonu verilince 
hasta adeta ölümden km·vet bulmuş gi
bi bir iki gün içinde dirilir. 

Bir delili de sonradan erkek gibi olan 
kadmlardan bazılarıdır. Mesela bir genç 
kız yirmi dört, yirmi beş yaşına kadar 
hep kadın olarak yaşar. O yaştayken bir 
fotograf ını görürseni1. güzel ve narin bir 
kız olduğuna hükünıcdersiniz. Sonra 
yavaş yawı~ sakalı çıkar, bıy1ğı çıkar, 
boynu knlınlaşıt'., \'Ücudu irileşir. Aynı 
kadının otuz iki ya~ınday'kcn çekilen fo
tografını göstcrirleı·se bunun, vurduğu
nu kınnıya muktedir bir erkek pehlivan 
olduğuna inanırsıııız. ... Bu da gene ny
nı guddenin marif eli: Bu sefer orada çı
kan bir ur tesiriyle guddenin hormon 
ilrnzı artar ve arttıkça kadını pehlh•an 
bir erkek kadar kuvvetli yapar... Ne 

kadar iyi demeyiniz, çünkü pehlivan 
olan kadın, kadın zarifliğini kaybeder. 
Sakalını ve bıyığını tıraş ettirse de gene 
iri ynrı bir şey olur ... 

Bu guddenin fazla işlemesi kadını 
pehlivan yapıyor diye kadın vücudun
daki daha az kuvvetl meydana çıkaran 
başka bir vasıta bulundu!,'Wlu zannet
meınelid ir. Kadın vücuduna lüzumu 
olan kuvveti vcrcn aynı guddcnin çıkar
dığı hormondur. Fakat bu gudde erkek
lerde daha şiddetle işlediğinden erkek 
sakallı, bıyıklı ve daha kU\'Vetli olur. 
Kadınlarda daha az işlediği için de ka
dın sakalsız, bıyıksız ve daha az kuv
vetli. .• 

Ondan dolayıdu· ki bir kadın - böbrc'k 
üstündeki guddesi bozulup ta fazla Ü
raz etmeyince - ne kadar uğraşsa, ne 
kndar çok jinınnstik yapsa adaleleri er
kek adelcleri gibi çıkıntılı ve on1ar ka
dar l.-u\'vetli olamaz. 
Yediğimiz yemeklerdeki şekeri ve ya

ğı kuvvete çevirc.rek adaleleri hareket 
ettiren böbrek üstündeki guddenin çı
kard ı~ı bu korhin hormonudur. 

G.A. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her oo otelin müıtecirj 45 seneiik otelcilik mi.it'!ha.u111 bay Ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve bcrir.i müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aui konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Maı mnra denizine 
ve btanbuJ cihetine de nezn:cti fevkalade.ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekahet kabul etmi
yecek derecede uc!lZdur. Çünkü bu otel Türkiye oteldllk mütehassJtı 
bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahta isticannda 

.. tnnan otetlerde buJU!urlar. 
M11mr...ra?Z:1&1~ ..... 1895~2"ZZDI 

Buca ·Belediye Riyasetinden : 
Buca Belediyesi et nakliyatında ve sokakları sulama işlerinde kullanılmak 

üzere Kamyonet man şnşı satın almak i.izere - 2000 kilo hamule 
t3şıyacak kudrette olacak - 16 / 9 / 1940 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Eyyamı taüliye mü.s
tesruı olmak üzere eksıltmesi 2ııo ırn40 çarşamba r.üııü saat üç buçukta Be
lediye encilıneni huzurunda yapılac=ıktır. Muhammen bcd.eli 4000 dört bin 
Jiradır. Yüzde 7,5 tembatı I'!'luvakk:tta akçesi 300 !iradır. isteklilerin Beledi-
''eye mürar:ıntlcri ili'ın olunur. 20 - 24 3859 (1945) 

İ'J'ALYAN ERKEK ve KIZ MEK'J'EPLERİ AÇILDI 
İtalyan Erkek ve Ayyıldız Kız nehari \'e leyli mektepleri açılmıştır. Jlk, liaa ı 

dersleri ve kadın işleri. Knyıtlar devam etmektedir. 24, 2S, 26 ( 1979) 

İZMİR ~RAMVAY VE ELEK'J'RİK riiRK AHO· 
NİM ŞİRKE'J'İHDEN : 

Şirketimizin Buca ve Bornovadaki ~helerinin saat 20 ye kadar açık bulund,... 
iu sayın abonelerimize hatırlatı1ır. Mezkur mahallerdeki abonelerin, bu saatten 
sonra, lzmir 223 l numaraya telefon etmeleri rica olunur. 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME- tZMtR ASLlYE 2 inci HUKUK MAH-
StNDEN: KEMEStNDEN: 

Kızılçullu 540 sokak 34 sayılı evde 
oturan Sait oğlu kasap Ahmet tarafuı
dan kansı Ta\•as kauı.sının Aydoğdu 
köyünden Ali kızı Meryem aleylline 
ikame olunan boşanma davasına müte
dair dava arzuhal sureti ile davetiye 
varakası müddei aleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine ın<'bni bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine Yeni Asır gazetesinin 
20 Kğ~tos 940 Jarih w; 105740 No. lu 
nüsha<;ı ile 16-9-940 tarihinde mahke
mede hazır bulunması ilanen tebliğ edil
diği hald~ müddeialeyha Meryı;!m tayin 
olunan günde mahkemede hazır bulun
madığından hakkında muamelei gıya
biye icra.o:ına ve muhakemenin 12-1(). 
940 Cumartesi günü saat <>na talikine 
karar ~ .. erilerek usulen tanzim kılınan 
gıyabi kanır tebliğnamesi mahk~me di
\•anhancsine talik edilmiş olduğundan 
müddeialeyh Meryemin tayin olunan 
gün ve saatte mahkemede hazır bulun
ması \'eya bir vekil göndermesi aksi tak
dirde bir daha mahkemeye kabul edil
miyeceği tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 3955 (1977) 

• 



• 

SAHiFE 4 

Aslıerlilı Bahisleri 

·-····--------
Akdeniz haki
miyetile zafer 
arasındaki 
münasebet 

i alyanlar Süveyşi işgal 
edebilirler mi ve eder· 

leı•se ne olur? ·-·-ALİ RİZA l::ıtEl\I 
C çc n hafta İngiliz başvekili Avam 

Km r.., ındal,i nutkunda Akdeniz fılo
larını miıhım mikclarda takviye ettik1c
rını ve Mısırl.ı Fılistindekı orta şark ka
rn ord.ıswıu da muhtelif ,dominyon, 
müstemleke ve Jncı vatan kıtalariyle 
kuwetlendirdiklerini bildirmiştir. 

l3u, İngiliz sevk \'e idaresinin Akde
nizde hfikiıniyetin idamesine hayati bir 
önem verdiğini gösterir ki pek dogru
dur. 

Hindiçinide 
Japonlar 

ilerliyorlar 
---.---

Tokyoya göre, Fran· 
sızlar buna müsaade 
etmi~ler ... 
Tokyo 23 (A.A) - Japonlarla 

l Fransızlar arasında itilafla netice
lenen müzakerelerden sonr<ı Jn
pon deniz ve hara l:uvvetleri 1 
Hindiçiniye doğru iler?emeğe bat- ı 
lamıtlardrr. • 

Hava idicı~mlı:rıı:ıDa 
hrJ§l!cun ~sf:ira~aat ed~fJi!· 
mesi i!izn tedbir!e!4 •• 

İTALYAN TEBLİGI --·--Bin gazi lni{İ-
lizler tarafın
dan bombar
dıman edildi 

Roma 23 (A.A) - İtalyan tebliği: 
Maltada Mikobba hava üssii yeniden 
bombardıman edamiştir. Bir depoya 
ısabet olmuş V<' büyük bir yangın çık
mıştır. Bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmü~lerdir. 

Şmiali Afrikada İngilizler Bingazi 
şehrini bombardıman ederek bir kaç hu
susi evde hasarat yapmışlardır. 

İnsanca zayiat olmamıştır. 
Bardia'ya karşı yapılan İngiliz akını 

neticesinde hnsarat \'C zayiat yoktur. 
Hava devriyelerimiz düşman motöri

ze gruplarına karşı muvaffakıyetli hü
cum?ar icra etmişlerdir. Marsa Matruh
ta askeri hedefler bombardıman edilmiş
tir. B ütün tayyarelerimiz awlet etmiştir. 

24EYLULSALI 1940 

T 

Hindi standa 

Harp malzeme· 
si imalatı 
arttırılacak 

-·-Jf.--

Bu nıalı atla f afJrihala· 
rın imaUiıa 31enideı;z 

tethHı e ~ ecefı 
Si•nla 23 (A.A) -- Memleketin harp 

malzemesi imalat kudretini tesbit etmek 
Üzere yakında Hin<listandaki fabrikala
rın imnlutı tetkikten ~eçirilecektir. Hin
distan bugün tahminen 2 O bin hın 
maddesi ve le\ azımı imal etmekledir. 

Bunhır arasında silah, cephane, clbi· 
s.e, san:ıciye, fenni kıtaat \'e topçu leva
zıını 'c iıli\tı, muhtelif İptidai maddeler 
vardır. lstihsaliıtı arttırmak için hiiyük 
gayretler snrfedilmektedir. 

---../'7----

Almanların ba-
tırdı~ı çocuk Hakikaten h.ırbin bir ne\i •tahrip et

me - sinir yıpratrru.• şekline büründü
ğü bu yeni safhada, Akdeniz hakimiye
tinin değeri paha biçilmez derecede art
m:iktadır. 

Londra 23 (A.A) - Dahili emniyet 
nezareti, mültc;cilerin hava hücumları 
esnasında uyuyabilmelerini temin et
mek iç:n yntak tevziatı ynpmıştır. Hü
kümetin elinde şimdiden bir milyon ya
taklık m::ılzeme mevcut bulunmaktadır. 
Kulakları muhafaza etmek \':? akınlar 
esnasında uyuyabilmeyi temin eylemek 
ilzere meccanen milyonlarca tamponlar 
dağıtılmaktadır. 

A den limanının tesisatı bombardıman 
edHm~tir. Guraya, Asmara ve Katsabo
ya İngiliz.ler bombalar atmıştır. Hnsarat 
hafiftir. Akdenizde boş bir İtalyan va
puru bir İngiliz denizaltı gemi5i tarafın
dan batırılmıştır. 

.4lmnn tavyarelerhıhı artık kola11ccı sokulamaz nldııkları Lonclrn ile dmtrını 
gijstPrir harita 

dolu vapur 
Bu değeri iyice kavramak için, muhal 

bir faraziye olarak İngilizlerin Akdeniz 
hfikiıni}·etini bir an kaybettiklerini ta
savvur edelim : Vaziyet ne olur? Bu 
kayıp İngilizler için gerek stratejik ge
rek siyasal ve ekonomik bakımdan hiç 
bir kayıba benzemiyecek derecede bü
yük bir zarar olur. 

n - ilköncc İngilizlerin tatbik et
mekte oldukları deniz ablokasının tesiri 
kalmaz., denecek kadar azalır. Çünkü 
harbin kat'i neticesini hazırlıyan ve ha-
2.1rlıyacak olan abloka amillerinin en 
mühimmi İngilterer.in elinden çıkmış 
olur. 

b - Akdeniz hakimiyeti ve Akdeniz 
yolları - ki İtalyanın ihtiyaçlarının yüz
de sekseni bu yollardan ithal ve ihraç 
edilirdi. - İtalyanın eline g~iş \'e ih
tiyaçlarını o yollardan elde etmek im
kfınını bulmuş olur 

c - Bunun siyasi ve askerl tesirleri 
Mısır. Filistin ve Suriyeye kadar sira
yet edebilir. 

ç - Yunanistana verilen İngıliz ga
rantisinin fili ve ameli bir kıymeti kal
maz. 

d - İngilterenin artık Türkiye ile te
mnsı ve irtibatı, Basra körfezi ve Irak 
yolu üzerinden geçen uzun ve uzak bir 
tek yola inhisar eder \'e dolayısiyle Tür
ki.} e ile yardımlaşma paktının icabında 
filen tatbik imkanı da hemen hemen or
tadan kalknuş olur. 

Elde kalacak yegane Basra körfezi -
Bağdat - Musul yolundan istifade iın
kfını da Filistin ve Suriyede hasıl ola
cak yeni vaziyete tabi kalır. 

Bu sebeplerin nf!ticesi olarak İngıltc
rcnin kat'i neticeyi kazanabilmek ihti
mali de imkansız değilse bile artık çok 
şüpheli ve çok zaif bir yaziyete düşer. 
Onun içindir ki İngiltere ne olursa ol
sun Akdeniz hakimiyetini elinde tut
mak zorundadır. Bunun için de Süvey~, 
Cebclüttarık ve Babülmendep boğazları 
gibi Akdeniz ve Kızıldenizin üç kilit 
noktasını elinde bulundurmak mecburi
'). r.tindedir. 

* Bu üç boğaı.ın zaptı ve müdafoası 
ihtimalll'ri nasıl olabilir? 

A - Bunlardan Babülmendep boğa
zı : Pa Dö Kale boğazından daha ge
niştir .. Buranın İngilizlerin elinden alı
nabilmesi için şartlar. Kaleden Duvrn 
Fransndan İngiltereyc geçmek için bu
'Junması 15.zım g~len şartlara aşağı yu
karı benzer. Denize İngilizler hakim ol
du!,ça, İtalyanların Eritreden Adene 
~cçıneleri, Adene hakim olmaları ım
kfınsızdır diyebiliriz. 

B - Cebelüttarık bogazı burasının 
mihver devletleri tarafından zaptı, ya 
İspanyadan geçerek veya Tunus ve Ce
zair ve Fns gibi şımali Afrika Fransız 
müstemlekelerinden geçerek, ve~ a her 
iki cjhetten gelerek yapılacak taarruzla, 
ve bu taarruzda muvaffak olmakln ve 
buradan İngiliz deniz filosunu geçemez 
bir hale getırmekle mümkün olabilir. 

.Mili' <'r de\•letlcrınin böyle hır hare
ketı, ancak lspan) <.nın mihver lehinde 
harbe girmesi Mıh\er devletleri ordula
rının İspanya topraklarından geçmesine 
müsaade eylemesi bu suretle İspanyanın 
kendi istık!Ulini de tehlikeye koymayı 
göze alması .. Fransız müstemlekelerinin 
birer birer Gencrdl Dcgolle birleştikleri 
bir demde halen .ısgari 200 bin kişililt 
bir Fransız ordusunun bulunduğunu 
söyliven Tunus. Cezair, Fns müstcmle
kelerini Trablusgaıpten itibaren çiğne
yip1geç •bilmeleri sfbı siyasi ve askeri 
bü:vük zorluklarla \'C çok tehlikeli şart
larla karşıla ınıya mahkumdur. 

Komıularımızda ..... --..... . 
Irakta mevcut ve yapı
lacak gençlik teşkilatı 

---~-------x~x---~~------
Geçen kış Iraka gitmiştim. Bağdatta 1 başa bağlanacak, teşkilatlandırılacaktır. 

bulunduğum gün:crde Başvekil Nuri * 
Sait paşayı ziyaret eltim. Bugünkii Irak B .. i k k . . 
kabinesinin hariciye vekili bulunan Nu- agun rn ta me teplere ınhı~ar eden, 
ri Sait paşa beni Vekiller heyeti toplan- fa~a~, yukarıda adları ı;:ec;en. spor. kulüp
tı.sını müteakip huwruna kabul etmişti. len aza~~~~na da teşm~l edılr.n;sı yakın 

Irak baş,·ekilinc Türkiyedeki dostla- olan. (~~tuvve) adlı ?ır tes~ılat vardır. 
rının selam \':? hürnetlerini nrzzettikten Bu, ızcılıkten başka hır şeydır. 
sonra, Türk &por teşkilfrtma ait neşri- izcilik ırakta ilk günlerden itibaren 
~attan bir seriyi takdim eylemiştim. mekteplerde tatbik edilmi tir. Dr. Sami 
Nuri Sait pa•F• bunları ınemnuniyetlc Şevkete nazaran, izcilik İnsani maksatlar 
ddı ve uzun uzadı~ a tetkik ettikten baş- taşır. Baden Pavlin nazariyesi harbin zıd
kr-, Beden Terbiyl•si Genel direktôrlü- dıdır. (Milletim cinsi beşer, vatanım nı
ğünün teşekkUI sureti ve faaliyet tarzı yi zemin} gayesiyle gençliği yetiştirmek 
hakkında benden uzun mn1Cımat aldı. ister. 1 lnlbuki günün bugünkü icaplarına 
Harp okulumuzun ve Akademimizin gü- göre gençliği, milliyetperver, vatansever, 
ı..ide mezunları ara~ındn bulunan !rakın yl'rdunu müdafaaya muktedir, yani bir 
zeki başvekili 1,-ok selis ve tatlı bir tek kelime ile: Eli silahlı yetiştirmek la
Türkçe ile konuşu}or, JnC\'ZU üzerinde zımdır. Ancak kafası ve bedeni sağlam 
vakıfanc sualler soruyordu. bir gençlik yaşama hakkına maliktir. 

Bir ınüsahabc şeklini nlan bu konuş- Bu sebeple, Dr. Sami Şevket 19 31 de 
mamıza, Nuri Sait paşa, (Ştiunu i!<tima- maarif umum miidürü olunca o güne ka
ivc na7.ırı) Dr. S.nmi Şı>vketi de teşrik dar mekteplerde devam eden ve biraz 
<:tti. Bizde sıhhat vekftletinin va1Jfclc- da fantaz.i bir mahiyet tnşıyan izciliği kal
ri araSlndn bulunan içtimai mua,•enetlc, dırarak yerine Fütüvveyi kurmuştur. 
gençlik \'C maarif :slerini bir araya top- FütÜ\"ve, Abbasiler zamanında mcv
lamak suretiyle te~kil edilen bu vekille- cut bir teşkilatın adıdır. (Feta) genç de
tin başına getirilen Dr. Sami Şevket, mektir. Fütüvvenin lüğat manası da 
genç \'e ateşli bir Arap ınilliyetpervcri, gençliktir. Fütüvvenin gayesi, ruhan 
cevrnl bir devlet adamı idi. Başvekilin milliyetperver. cismen asker olan genç
huzurunda başlıyan tanı .. ma genç '\'eki- ler yetjştirmektir. Bu gen,lik orduya 
li.n bilahare beni makamında kabul et- :rardımcı olncaktır. 
mesiyl~ bir d~stluğa inkılfıp etti.. Dr. 
Sami Şevket te Tüıldyedc tahsil etmiş
ti. Babası Şevket bey Osmanlı mebusan 
Meclisinde Bağd~ıt mebusu olarak bu
lunmuştur. Ağab<:_yisi Naci Şevket bey 
senelerce lrakı Anknrada temsil eden 
zattı. Bundan başka doktor, ağabeyim 
Dr. Nurinin sınıf \'e silRh nrkadaşı hıılıı
nu) ordu. 

Esasen dost ve müttefik Irakta insan 
kendini muhite hiç le yabancı saymıyor. 
~ıcak ve samimi bir çevre içinde insan 
kendini öz yurdunda i~· gıbi görü
yor. lşte bu ha' a içinde başlıyan bir sn
mimi hasbihal arasında benden yeni 
Türkiyeyi öğrenen Dr. Sami Şevket, ba
na Irak gençlik ve spor teskilittı hakkın
da şu malumatı verdi: 

Bağdatta on beş spor kulübü vardır. 
Bunlardan bir kısmı içtimai bir hüviyet 
te taşımaktadır. Basra, Kerkük, Musul 
gibi büyük §ehiı1erde de ikiden aşağı ol
mamak üzere spor teşekkülleri meydn
na getirilmiştir. (Şüunu içtimniye nazırı) 
Nadi adını aln.n bu kulüplerin zayıf ol
duklarını müdriktir. Spor saha~ı. jimnas
tik salonu olmıyan teşekküllere cSpor 
kulübü> denilmesinin nbes olduğu fik
rindedir. 

Azalarının aiclatlariyle ya~amnğa ça· 
lışan, lııükümetin arsıra yaptığı yardım
lara dayanan bu kulüpler bir araya top
lanacak, (Cemiyeti ittihadı Nevadi} ku
lüpler ittihadı, kurulacaktır. Merkezdeki 
1 5 kulüp için müşterek bir bina. müşte
rek bir jimnastik salonu ve şehirde bir 
stadyum vücuda getirilecektir. Bu işlere 
1940 mali senesinden 40 bin dinar ay
rılmıştır. 

Aynca bir yüzme havuzu vücuda ge
tirilecektir. Bu havuzun suyu Dicleden 
temin edilecektir. Ayni teşkilat livalarda 
da tatbik edilecek, bütün gençlik bir 

* Fi.itüvve evvela yalnız orta mektepler
de başlamıştır. lrakta tahsil dereceleri 
şudur: 

Ula 3 sene, iptidai 3 sene, mutavassıt 
3 sene, Sanevi 2 sene, Ali 4 ve 7 sene. 

Ula ve iptidailerde Eşbal (Arslan yav
ruları) adlı izci teşkilatı de\'am etmek
tedir. Fütuvvelerde izci sopnsı yerine si
lah vardır. Zabitleri ordu subaylarıdır. 

Fütüvveye dahil olnn gençler, nazari 
askerlik dt"rslerinden başka bilfiil askeıi 
talimler görmektedirler. Ali mektepler
de olduğu gibi yedek subay yt.."

tiştirHmek üzere !) aylık bir talime da
vet olunmaktadırla•. Fakat, çok yakın 
bir fıtide fıli tnhsi! gençligı de mektep 
ve kışl:ı dısındaki Arnp gcnçligi ile be
raber Fütuvvcye girmeğe mecbur tutu
lacaklardır. 

* Irak hükümeti, bir taraftan bu tcşki· 
lfitı tcvsic knr::ır Vl:rirken diğer taraftan 
da mevcut beden terbiyesi muallimleri
nin nazari c amelı bilgilerinin arttırıl
masına gayret sarktmektedir. Bu sene 
şimali lrakın en giizel ve havadar yer
lerinden biri olan Şcklavcde bir lmmp 
ııçılmıştır. Bir askeri ordugah manzara
sı. arzeden bu kampta muallimlere müs
takbel Fütüvvc leşkiltıtı için lüzt?nıu 
o!an her şey öğretilmiştir. Kamp 1.5 ay 
sünniiştür. 

* Irakta (Cemiyctı Tayyaranı Irakiyc) 
Qdını taşıyan bizdeki Türkkuşuna yakın 
bir teşkilat daha "c:rdır. Irak Türkkuşu 
teşkilfıtı askeri tayyarecilik gibi günden 
güne tcrakkiyl' mazhar olmaktadır. 

SAFFET GÜROL Akdeniw h:ıkim olan İngilız ~onan
ma ının \. n \ e ~~ri tesirlerini de buna 
katabilirız. 

Bunc1an b ka, l>t. kadar uzun \'e bü- Bundan başka İtalyan ordusu bu va-

wLMAN HÜCUMU 

lngiltereyi ve 
Londrayı tek

rar bomba
lamışlar 

- Jf.--

Bir gemi baı..ıi.rmı~lc-:r •• 
Bir gambotu hasara 

uğratmışlar 
Berlin 23 (A.A) - Alman tebliği: Bir 

Alman hUcumbotu İn?iliz sahillerinde 
bir ticaret gemisini hatırını~ \'e bir gan
botu hasara uğratmıştır. 

HAVA HÜCUMLARI 
Di.in hava kuvvetlerimiz yaptık1arı 

muhar€be keşifleri esnnsında Londra ve 
İngiltercnin cenubunda ve diğer mahal
lerde mühim ask.eri hedefler bombardı
man etmişlerdir. Gece Londra üzerine 
yapılan hücunılara aynı şiddetle devam 
edilmiştir. Tayyarelerimizden biı·i iissü
ne dönmemi~tir. - *-T icaret müzakereleri 
- BAST/il< '\Fi ! inci SAllİFt:u ... ; -
kelfım ed"n Vekil şunları söylemiştir: 
~- İngilizlerin mL"llllekctimizdcn ala

cakları malların miktarı henüz. karnr!aş
tırılmamıştır. 
Yalnız bir kaç gün evvel lzmirden 

•n3ilizlerin yaptıkları bir miktar üzi.im 
ilt? incir mübayaatı, umumi ycklınun 
u2k azı sayılabilir. Yakında yeniden ih
raç maddelerimizden mühim miktanla 
'Iliibaya<ıtta bulunacaklardır. 

Miiı.akercler çok dostane ve mü<>bct 
bir şekilde devam etmektedir."> 

i :~ GİLİZ HÜCUMU 

ln~iliz tayya
releri biı· çok 

çiftlikleri 
yaktılar 

Boğulan 294 ki$inin 
yalnız 83 ü çocuk 
Londra 23 (A.A) -- Knnadaya 90 ço

cuk götürmekte olan bir geminin büyUk 
bir fırtına esnasında Alınan denizaltısı 
tarafından torpillenmesi neticesinde 83 
;ocuk lilmüştür. 

YF..ı~l ASIR - Yine Anadolu ajansı 
t< rafından verilen ve birinci sahifemizc 
k ınulan haberde, bu vapur yolculann
dan 29-1 kişinin boğulduğu bildirilmek
tedir. Anla~ılan boğulanlardan yalnız 
83 ü çocuk, diğerleri büyüktür. 

A.ı\IERİKADA 'SEFRET VE İNFiAL 
Almanlara göre Bertin· Ne,·york, 23 (A.A) Kanadaya ço-
de hiç bir hasar vukua cuk tasımakta oları g~ıninin torpilleıı

me~; haberi gerek Va~ingtonuıı par.la-
gelmemiş.. mento mahafilinde. gerekse Nevyork ef-

Berlin 23 (AA) - Alman tehliği: karı uınumiyt!sindc büylik bir teessür, 
22 Eylülü 23 Eylüle bağlıyan gece nefret ve infial uy&ndırmı~tır. Bir çok 

lngiliz tayyareleri şimali Alman.> a üze- kongre azası bu hareketi <;ok şiddetli 
rine bombalar atarak bir çok ı:iftlikleri bir lisanlıı takbih etmişlerdir. Facianın 
tahrip etmişlerdir, Bir kaç düşman tay- bikayt>sini be~ süturı i.izerine yapılan 
yaresi Berline yaklaşmıya muvaffak ol- başlıklar altında nakleden Nevyork ga· 
muşlarsa da hasar yapamamışlardır. zeteleri hi.icumun son derece fıni oldu· 
AMERİKAN 1\IENBALARININ ğuna işarı>t etmektedirler. 
VERDİÔİ TAFSİLAT Bi.i!Un gazeteler ('ocuklarııı gijsterıni< 
Ncv:vork, 23 (A.A) - Berlindcn bil- oldukları kahram~nlığı ıne~~tınektc ve 

dirildiğine gcire Almnn payitahtında A<:sos_y etecl Pres.sın ınuhabırı bu kah
diin ~ece ha\·a tf':~1ike i i :ıreti ''crilınis raınanhgı harikuJad .. diye tavsif etmek· 

___ _ J ... __ _ '\e iki saat dc\'am ctmi tiı:. İngiliz tay: tcdir. 
yarcleri ışimali Almanya iizerindc iİti de-
fa uçmu~lardır. B('rlinin civarma gelen Yeni vahim hadiseler 
tan arelcrin tarcledil diği ve bomba at
madıkları siil lemnektcdir. - ··-lngiliz hava akınları 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
tngüiz filoları ela nakil vasıtalarını bo:ıı
bardıınan etmişlerdir. 

Kale limanı pike halinde bombardı
man edilmiş, biiyük yangınfor çıkarıl
mıştır. Dört vapurdan müteşekkil bir 
grup şiddetle bo:nbardıman edilmiştir. 
Kesi( beyaz duman bulutları havalara 
yükselmiştir. 

- HASTA •• '..Fa 1 inci SAllİFEUE -
iki saaL ~iddetli mukavemet etmişlerse 
ele get•e yarısı muiıarcbcyi kesmişler ve 
bir anlaşma imzabınışlardır. 

Sİ YA::\1 D A TOPRAK İSTİYOR 
Tokyo, 23 (A.A ı - Gelen haberler< 

nazaran Siyam ha~\Ckil i llindic;ini hak· 
kında dermeyan edilen arazi taleplerin 
Visi hiikünıcti kabul etmediği takdirde 
Fransa ile ın'cnut t.dcmi tcca\·üz paktı 
m ip~al e~nıek niyetinde olduğunu Si
ytmı ımrlamcnto~mmı bildirmi~tir. 

Koordinasyon heyetinin yeni bir kararı 
--:ıı-

azı makineler hükümete 
haber verılecek 

-*-Sahiplerinin işlerin i sekte ye ugratmamak şartile bunları 
alabilecek değer bahasile Milli Müdafaa Vekaleti 

Ankara 23 (A.A) - Başvekiıletıeıı buri tutulan inşaat mnl:ine 'e aletleri mukaveleye müstc:nid bulunup bulunma-
teb1iğ edilmistir: şunlardır: Sondaj makinesi, Arteziyen dığı, mukaveleye müstenit ise akitlerin 

makine:ıi, taş kırma makinesi, beton ka- isim ve adresleri. 
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sayılı kararname ile meriyet mev
kiine konulan Koordinasyon he
yetinin 54 sayılı kararı mucib in
ce: 

1 - 2 inci maddede cins ve ne
vileri yazılı intaat makine ve alet
lerinin sahibi hükmi ve hak iki 
her fahıs 28 eylül cumartdi ak,a
mına kadar bu mak ine ve aletlerin 
bulunduğu vilayet valiliğine bir 
beyanname vermeğe mecburdur. 

2 - Beyanname ile bildirilmesi mec-

rı~tırma makinesi, )-:omproı;ser, elektro- 4 - Beyannamelerin tesbitinden son-
jen gurubu, cksetu\ atör, vıbratör. ra 3 780 sayılı milli koruma kanununun 

3 - Beyannamelere aşağıdaki hu.,u- 1 7 inci ınadd~sine nıüsteniden sahipleri-
sat dercolunur: nin işlerini ~ekteye uğratmamak şartil e 

A - Makine ve aletin adedi, cins ve cins \'e ne\'ileri yukarıda yaz.ılı makine 
\'e aletlcrcfen kahili istifade oJanJarın de• 

nevi, evsafı, makine \ 'C iıletine gfüe tipi, 
muharrik kuvveti, cinsi, ıakatı, ~abit \'C· ğer bahası mukabilinde mübayaasına 

milli müdafaa vekiıleti mezundur. 
ya rntiteharrik olduğu, kazan hacıni, bir 5 _ Mübayuatına karar verilen ına-
saattc gördüğü iş miktarı, yede!: parça- kine ve aletlerin değer bahası bu mıı
ları, şölen Hya tt-kerlek}j olduğu, il:ı.. kine ve aletlerin bulunduğu vilayet vnli-

B - Makine ve aletinin beyannamesinin sinin reisliği altında mahallin milli mü' 
verildiği tarihte nerede bulundu~u. ora- dafna ve nafia vckiıetleri mümcssillerile 
ya ne .-aman \'e ne için getirildiği, çdıs- milli müdafaa 'ek:ılr.ti fen ve sanat ınü
tırılıp calıştırılmadığı, çalıştırılıyorsa han- 1 dürliiklerinin miıtehassısından ıniirekkep 
gi işde kullanılmakta olduğu, bu işin bir bir komisyonca tetkik olunur. 

Balkan adli haf tast başlıyor yi.ik d.ıll~rlc bezcıımiş sahaları geçerek hada ilcrlemeğc muvaffak olsa bile, ni
bu kadar uzak hedefleri clde edebilmek hayet Nilin doğu kıyısında yerleşecek 
için az kuv\ et l ollanıak maksada kHa- ve sol yanını Nilin Kızıldenize eo çok 
yet etmez .. Cok bııyük bir kuvvet gön- yaklaşan büküntü yerinden Kızıldcniz 
deımekle fıkıbeti meçhul bir sergüzeşt kıyısındaki Kuseyreye dayanacak olan 
için kuvveti rı dağıtmak olur. bir İngiliz • .Mısır müdafaa ordusunun 

C - Süveyş karınlı .. Bu kanalın İtal- cephesine çarparak clurmağa mahkum 
yanlar tarafından ele geçirilmesi ancak ulabilir. 
Llbyadan Mısıra khJ"adan taarruz ede- Bir kerre bu \ aziyete gelecek bir 
rck e\'\cla. 800 kılumetreclen daha uzak İtalyan ordusu yukarıda ~ret ettiğimiz 
olan (Nil nchrın~ kadar ilerliyebilmc- ~an tesirlerinden başka bu sefer de o 
}erine ve sonra ı Tili geçip Süveyşe va- kuvvetlerin geri tc~ irine uğramış ve da
rabilmell'dne bağlıdır. ha kolay mağlup edilebilecek vaziyete 

şar,ması imkansızdır diyebiliriz. Çünkü 
ln_gjlizlerin ~imdiye kadar Mısır ve Fi
fü:tindcki kuvvetlerinin bundan daha az 
olmndığmı yine mihver devletleri kay
nakları söylüyorlardı .. 

Bundan başka, İngilizlerin, son bir ay 
içinde, hem Akdeniz donanmalarını, 
hem Mısır - Filistindeki kara ve hava 
ordularını ehemmlyctli mikyasta takvi~ 
ye ettiklerini resmi beyanattan öğreni-

Adliyede yeni 
terfi list esi 
hazırlanıyor 

Ankara 23 (Telefonla) - Adliye ve
kaleti, bugünkü ınaaşlariyle iki sene ça-

yakında bir heyetimiz 
'' A • •d kt• ~J. .. tına,, ya gı ece ır 

B~•lc bir İtal}an taarruzu. tabiatin düsmüş olur. 
susuz çölt.i gibi bir mukavemetini gö- Sonra, böyle bir harekete girişebil-
ği.isleme~ zorluğunann başka, sağ ya- mek için mevcut ve muhtemel bütün İn
nından. In~iliz Sudanındaki kU\'\'etlerle, giliz \·e miittefik kuvvetlerden üstün 
Cat. Ekvatör, Kamerun gibi general De- büyük bir İtalyan ord usu lazımdır. Ve 
~ole iltihak eden F ransız müstemlek e- bu ordunun da muntazaman vatandan 
lc:-i.niu yan tesirlerine; sol y andan İngi- beslenmesi ve ikmAl edilebilmesi şarttır. 
liz •'"llanmasının le: irjne ve cepheden Eğer dendiği ,gibi Trablusgaı-pteki İtal
fngiliL \ e Mısır oruul rırun mukaveme~ yan ordusu 250 : 3ÔO bin kişiden ibaret 
hne u , acalnu': lse, bu kuvvetin. böyle bir hareketi ba-

yoruz. * lışmış olanların veya kazai bir manii 
Buraya kar::ıdaki vaziyet ve şartların bulunmıyanların bir listesini hazırlama

tetkikinden çıkarılabilecek netice: İngi- ğa ha~laını5tır. Bu liste önümüzdeki ayın 
]izlerin Akdenize donanınalariyle hfı- birind~ nesredilecektir. VC>. bir ay sonra 
kim ..• Hmm ku\'\·ctleriyle İtalyan hava da rıyırma meclisleri terfia hak k:ıza
kuvvetlerinden üsfün vaziyetlerini mu- nanları nyırmağa başlıyacaklardır. 

------x~x--'--------

Toplantıya bütün Ballıan memlelıetleri iştiralt 
ediyo!' • Konıqulacalı ba$1ıca meseleler •• 

Ankara 23 (Yeni Asır) - Trabzon biitün Balkan devletleri iştirak etrrıek· 

hafaza ettikleri \"C kuvvetli bir kara or- - • - mebusu Hasan Sakanın reisliğinde ts-
dusu ile Mısırda müdafaaya hazır bu- S ı~ jJıt f tanbul ve Ankara hukuk fak ültesi pro-
lundukları müddetçe, Sollumu işgal et- e .. n ... e uar ö fesörlcrinden mürekkep bir heyl·t iinü-
mek sure tiyle Mmr arazisine ilk teca- mUnaselletUe t ren Uz.dk' .. d Ar d 1 k 
\'Üzü yapmış olan itaJyanlann, Süveyşi Atina, 23 (A.A) - 15 inci beynelınl- ı m e ı ay ı~ ı~ e ına _a . :ap ı ac~ -
zaptedehilmnl~ri imkansız hulun<luğu- lcl fuar vesilesi;•le dün Seliiniktc hli- olan Balkan adlı haftasına ıştitak etınek 
dur. 

1 
:yük merasim yapılaaıtır. ı uz.ere hareket edeceklerdir. Toplantıya 

tedir. Balkan memleketlerindeki satı~ 
hukukunun tevhidi, Balkan nıeınleket· 
leri ticaret kanunlarının tevhidi, huku
ku huı;usiyei dtivelin ecnebi i laaılarını~ 
infaz: suretine dai r ka ideler inin tevhidi, 
&trüşülecek meseleler arasındadır. Top
lantı bir hafta kadar sürecektir. 


