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Cü.nıhuriyetin ı;e Cümhuri11et turinin bekçili, •abıılıları çıkar si11a..t gazetedir 

Ordumuza 49 mil yon lira 

Sıındi~ t. kadt:ır H9 '"'1ilyon lira gl•lir temıp edt•n 
V'2 ordu havacılığına 49 ınilyorluk yardırnda 
bulunan Türk Hava Kurumunun yarınki ınesa· 
i'linde <lf' ınuvaffak o1abi1m{;!'İ için en ku\'vctH 
1n~snedi, kururnu candan ;Jıika ve vardunlari· 
le ya"atr.n aziz ıni!Jetiıniz.in sen .. atisİdir. 

·------ -' Y ENi ASIR matbaasında basılmışt.r 

Uzüm ve • • 
ıncır piyasaları açılıyor 

Romanyanı.a. 
Akibeti 

'f.-

Biitün milletlere ders 
te~lıil edecelı en yen; 
b3,.. hadisedir .. 

-(,j-

llAKKI lll /\l;\)(;1.11 

Gct·rn h:ıflunın en ınühiın hüd:scsi 
:rnih\·t"r de,·ll'tl<'rİ harİ('İye nazırlarının 
''i~·ana<la yerdikleri kar~rdır. 

• 
İNGILTEREYE YENİ AL
MAN HAVA BASKINLARI -·---
Bir günde 85 

Alman tayyare
si düşürüldü --·--lngilizler galnız 37 

Rtuntn'ic-rlt_• :\lal'urlar arasında Tran-
21.ıI, anYa UU.''-Cle~indcn tlolnyı nte\'ctıi ih
tilafın. halli do~tu!an dof{~uya ~ apılan 
tema-.larta ınünıkiin olaınaını-. niha)·et 
i , rnih\ er <ll',·lttlrrinin hakcnıliği ile 

taggare kagbettiler 
Ankara 1 (AA) - Bu sabah (dün Alman tayyarelerinin biiyiik zayiat nıukabıii ·!ı yakTa,·abildikleri Lo1"lrudaıı 

sabah) erkenden yine Alman tayyarele- bir görünü.• 

intat: t•dilnıistir. 
ri İngiltere üzerin~ akın yapmağa te,eb-·------------------------------ --

ıt{ziın hildii!;inı.İl. hakcn1lcr hitara( 
olurhır. Kararlarıuın adilane olabilmesi 
i,:in hakeınHkte bitaraflık esastır. Fakat 
\'iyanada toplanan hakcınler bf>ylc bir 

bü;N~°ı'tj~~~~IN TEBLıcı Dün fasıla ile ya~mur yağdı 
Londra l (AA) - İngiliz hava ve x.,.x----------

\~!>.lftan ('Ok uıakh.,dırlar. R~ılg<ırlar•ıı bir tin et;t'eL girııt{'k ü;tf•dikleri <tnla§ılan Dobricadan bir 1uan1ara 

Çünkü :\[acarlar muahedelerde tadi
lat i<ti~·en bir millet oldukları için çok
tan hı·ri ı>olitikalar•na ınih\·er dc,·letle
tininkine nıü\·azi bir i~tikanıct \'erıniş 

Belçikada Al
manlara karşı 
sabotaj arttı 

Bul~arlar Dob
ricayı işgale 

hazırlanıyorlar 

anavatan emniyet nazırları tebliği: 

Dün gece münferit küçük filolar ha- •u•zu•• mlerı•n zarar go••rme-linde hareket eden düşman tayyareleri 
hücumlarını bilhassa İngilterenin şima-

li şarki sanayi mıntakalarına tevcih et- d k k 
bulunn,·orlardı. 

mişlerdir. • ı 
Şimali garbide bir şehre atılan yangın sın en or u uyor 

bombaları ile bir çok yangınlar çıkmış 
ise de hepsi söndürülmüştür. Belediye
nin damına ve sair bazı binalara yük
•ek infilaklı bombalar dfu;müştür. Bazı 
kimselerin öln1üş ve yaralanmış olması
na rağmen hücumun genb•liğine naza

Alman, a 191.t h~ırbinin nctayicini or· 
fadan kaldırn1ak prensibini h<'r ~eyin 
•i tünde tuttuğundan .:\lacari'ı.tanı ken
•H,ine tabii müttrf:k tant)·ordu. 

\'er~as katlar Trianon n1uahedcsini --•--
Ortadnn kaldırmak onun i(in hi<: değilse Almanlar &ir Çolı Bel• 
ftıane\ i bir Ze\ k nıesel"'i te<kil ·~ liyor- çilıalıfarı harp esiri 

--·--
En mümtaz Bulgar 
motörlü fırlıası emre 
amade bulunuyor •• 

ran z.ayiat azdır 

duİtaıyaya ı:eıwcc. :u'"'olini l\larnrıar· addettiler ... 
Ja iıi n1üna~betlt"r tesisine iktidar ınt'\:- Brüksel. J (A.A) - Aln1an kontrolü Sof ya, 1 ( A.,\) - D. N. B. bildiriyor: 

Sirnal, garp ve simali c:~rkide diişen 
diğer bombalarla yangınlar çıkarılmış 
ve r\·ler yıkılmıştır Hasar nisbetrn 

kiine ~eJdiğ"i gi.indt.•ıı heri bi.ilük bir altında bulunan 1..iegc ,-ita~·etinde ge- Craiovnda cereyan eden görü~mc1er 
<hemıni~·et ,·ern1isti. t•en carsaınba sabotaj vak'aları oln1uş- hakkında 'rrtcher gaıctesin.in yazdıkla-

Buna n1ukahiJ Roman~ a, n1ih,·cr dC\'- tur. Aln1an ordu ... una ait teJ(l'af te11eri 
Jetlerinin ka.r~sında 191-t Jağnıasına i~- kesilrnistir. Brük.-;t:l &11ikerinin ~öyledi
tirak elmiş.. galiplerle birlikte :ırazi pay- i:'inc na;ı;aran ilk olnuJan bu \·ak'a üı.e
lasmasında yeralmıs ye daha diine ka· rine Alınan makamları mukabdei bi!
d:ır İngilterenin garantisi altında bir mi!-1-il olarak Bel~ika ordusunclan terhis 
de~leıti. "Elhette Alman)a ve İlaha. Ro· edilen \·e hu mmtnkala.rda ikamet Nlen 
hlan.-, ::.dan ev\·el L:t·ndiJerine ~eneJerdcn kinısC"leri harp e~iri olarak tevki[ etmi~
heri dostluk cı.eri ı:österen ~lacarlann tir. Sabotaj yap;•nlar ke>fedilmediği 
latminini dü~üneceklerdi. takdirde ~(·ni te\ kiOer yapılma<ı bek-

rnahdut, zayiat azdır. 
Londra dahil olınak üzı"'re meınlekc

tin başka noktnların~ da hücum edil
ıniştir. Bazı h4-s..ı.r ve zav~~t olmu~tur. 
Alınan ~on raoo-rlar dün 85 dii!'man tay
yaresinin düşLrüldüğünü göstermekte
dir. Bunlardan ).·rtıni~i 3\'Ct tayyarrlerl
miz tarafınd3n, 15 tayyare da!i batarya .. 
ları~-z tarafınd:ın düşürülıııüs1ür. Hu 
hare'<et csnas. \da 37 ta;•yaremizi kayb
ettik. Pilot!nrdan ~·irm beşi !'ağ .... c ~a

rına güre &iikUnet 'l! intizanıt ntuhafaza 
etn1ck İ(İn cenu\li Dobr.icaya girilmek 
üzere icap eden :ı-.kcri ve idari teknik 

hazırlıklar yapılnu~tır. Bulgar heyetinin 
bnshca a-o.;keri ek.'p~ri fılan ~neral Po
poffın. lotanhn ~erisine ait tedbirleri it
tihaz etmek üzere ~·arın Vamaya J1are
ket rtmesi muhtemeldir. Bulgarlann 

Bıı sartlar altındı. kurulan bir mah· !enmektedir. 
lıcınede ~eralan Roman~·a daha enci· ı 
d~ mahkiımiıet kHrarına boyun ef:mc~ 

- SONU 3 i'. '(Ü SAHİFEDE - limdir 

l!ı kabul etmi. demektir. :Sitekim. ııctic_e MIHVERCILER 
cı •le oldu. Roman~ aya \·erılen hır ult1-
lllatoınla mih,·erciler ev"·ela tebren ha
kt·mf iklerini kabul ettirdiler, sonra da 
1:-0man\·ayı nıahkünı eden kar;trları teb

MOSIOVl
YA NOTA VERMEMİŞLf~ 

li~ e~·l~diİer. 
Bu kararlarla. biı (Ok yerleri Rıınıen 

•kseriJetiJle meşgul Transilrnnya top
>alı.ları lllacarlara terk olunmaktadır. 

Bir ültimatomla Besarnbyayı So,·yet· 
kre ,.e ınüzakere J01İJle Dobrica;yı Bul
tarlara iade eden Ruınanya taılik albn
da, bir hucuk mil\·unluk · Rum~n halkı 
İle l:rlikte altmı.5. hin kilometrelik ara
ll i trrke nıechur edilıni" deınektir ki 
hu 'onuncu!ôJu ilk ıkisinde~ ~·ok ağırdır. 

Zira Besarah~·a 'e Dobricada Rumen 
tlf.seri) t•li ıne\·ıut,bahis tlci:ildir. Bcsa
tabya uınuıni harp ganaiuıi. Dobrica da 
Roılk.an 11a:,-Ja..,n1as1 hisse~i idi. Transil
'an'.\·a bıınlarchın ayrı bir hususi:l·ct ta· 
l1nnktn, J?oın~nyo il·in ha,:ati cheınmi
eı; hail hulunı.,;akt~ idi. . 

I ~lih\"cr de,·letler i Transilvanya ıucsc
J•ıni hnlle\lemeklt• AHupa birliği için-

d
e .. hir Iıhenk kurn1ağa n1u\·arrnk olmu~ 
ı:illrrdir. 
l>iin nac.oıl ;\lal"'aı·lar bir nıil3on ~laca

tırı Ron1an\·a idart!sindc buJunn1asından 
t~kft:lel('İ idil'..;eler '.'·ann da Ruınenler 
•r bu~uk nÜlyon Rumenin ~Iacar ida

••"İndeo sikii~·etçi olacaklardır. 
ihtilaf dainoa devam edecek bu defa 

~Unıenler ırkdasları hesabına fırsat kol· 
1\acaklardır. 

ti f:i~r gen is ınik)- ı.sta bir ahali n1üba-
• •~eı.ı JO!i\·le Transilvanya ikiye taksim 
di!ıni' hulun>aydı Tuna de,·letleri ara

b'.tlda dc,·amlı iyi ıni.inasebctlcr tesi'.111~ 
,.~~net edihnis. Öc\· amlı bir sulh t•!-.cri 

11 rıtda geliriln1iş olurdu. 
lt.,1912 hudutları i~iııe sokulan kiiçiik 
.,. tııanya di.i~ti.iği.i clin1 ,·aziyetinin ıstı· 
~'Pları altında bakalım ne kadar zaman 
l\·ranacaktır. 

~ c;iırn mihwı de, !etleri kikük Ro-
1 1~0Yanın ~·aptığ1 ft·dak:irhğuı~ ınukabiJ 
t~rni~·rtini garaıiti e)· lcmi~ll•rılir .. Bu 
Ht:;an~inin anı:·ak Romanya hrr hirlli is
di ... ~latını Almau~·Jnın enırinc trrke~·le
l' ı:ı m<iddetçe kı~ meti rnrdır. Roman
t~ Alman iktısadi metali batma boywı 
it edii:i gün nlı,;"\.·cudi~·etini taıl!amcn 
ay~etmej":e de mahkumdur. 

il' llınaenalry h huı:ün ortada miistakil 
.. ·~ .~ınanJa hiikiıınetinin me\"cudiyctia 
\ •timat edileme<. Romanya kiiçiilmii~ 
11~ ..\I~anyanın tanı ,.e kafi niifuzu al-

; ı:ırmi~tir. 
\. arın ne olacaktır? Bunu ~imdiden 
t~tirnıeğe imkan ~oktur. Harp dernm 
ıliı. emektedir. ;lôihui zafer elde edilme
ı.ıı: ~ apılmı.ı i~leı e kafi nazariy·le ha· 

); a•. 
d . alnız Ron1anı .11110 ha~ına gelenlcr
ı,~ de eıbrılacnk bir netice \•ardır k i 

-·•u \ entli~ni11 pc;ılitik..ı. de_ii ... t ir n1e~ 

- So:-. U Z İNLi SAlllt'l::Ut. -

--·--
Romanya ve 

Alman iktisadi 
hayat sahası __ ,,,_ 

Almanların Sovyet 
hududuna aslıer gön
derdilıleri bi1dirili~01' -·--Ankara, 1 (A.A) - Romanyanın 

o V L A 

Alman ikhsadi hayat sahasına dahil ol
duğuna dair mibver devletleri tarafın
dan Moskovaya bir nota verildiği hak
kında Bükre~ten çıkan haber Moskova
da teyid edilmemektedir. 

L 
v C't '•, 8 U L. G A A '/ A . .. .... 

SONU 2 inci SAYFADA -
Romanyannt terke mecbur kaldığı Trarısilvanya, Besarabya. ~i11ıali Bukorı.ıı.a. 

ile Dobricayı ve kalan a.ra:isini gösteriT harita 

İNGILiZ TAYYARELERİ 
Harice fia t teklif ALMANYAYI* BOM BALADI 

incir ve •• •• uzum piyasaları 

d ı b ı ld 
Berlin yeraltı trenleri 

e i meğe aş anı 1 işlemiyecek 
~--------x•x __ .,. __ 

PİYASALARIN 9 EYLÜi.DEN SONRA AÇILACA· Krop ve Simens fab-
cı ANLA$1LIYOR.. rikaJarıaa da bom-

üzun1 piyoısasının açılması, tahmin korPorusyonunun Türkiye mümessilli-
cdildiği gibi daha bir kaç gün !(Ccike- ği lzmirden hemen incir mübayaatına balar isabet etti 
cektir. Piyasa ancak dokuz eylülden baslıyacaktır. 
sonra açılahilecekt:r. Henüz üzümlerin Bir çok iiıüm ve incir ihracatçılarunız - · --
en büyük k~m ıergidedir. Sergilerın hirli~in tesbit eylediği fiatlcr çerçi;-e•i Ankara. ı (A.A) _ Londrada neşrc-
sonu bu av <onunda alınabilecPktır. dahilinde harice füıt teklifinde bulun- dilen resmi tebliğlere güre İngiliz tay-

İncir pa}·a~nsınıu da üzün1 piyasasiy- ınuş1ardır. llenüz üzüm üz.erine alivre )'areleri dlin gece de Berlin dahil ol
lt.• birlikll'. aglc-bi ihtimal ayni günde satış muanıel('si yapılınaınc:tır. Söylt n· mak iizerc Aln1anyannı bir (Ok merkez
aclı:'ia!:iına inti·ıar .o1un~hilir. incir rekol- diğinc ~öre 1•1cir ~tlivre satı~ları ha.rarc:t- ;erine hiicumlar '.\'apmı~Jar ,.e mühim 
tCS.iı gayet mükenuneJdjr. İngiliz ticaret lenn1iştir. hasarat \1.ıkua r,ctinnişlerdir. 

Maarif ''ekili bu sabah 
Istanbula gidiyor 
---------x~x---~------

Berlin üzeriııe yapılan İnıriliz taarrU· 
<una dair Berliııde ,·erilen bir haberde 
Simen• fabrikalanna bombalar isabet 
ettiği ve bir ihtiyat tedbiri olmak üzere 
yeraltı şiınendiferlcrinin tatil edildiği 
bildirilmektedir. 
Almanyanın büyiik harp imalathanesi 

olan Krııp fabrikasına da isabetler ol· 
muştur. 

AL:\lANLAltlN İDDİASI 
l\laarif ,·ckıli B. Hasan AH Yücel, dün B. Hakkı Uludağ olduj;'U halde 

refakatinde bazı mebuslar, ilk tedris bille Manisa)•a gitrr.iştir. 
olonıo· Berlin, 1 (A.A) - D. N. B. : 

umum miidürii B. İsmail Hakkı Tonguç, Vekil, Manisadn vilayet ve maarif er
talım terbi)" heyeti fızasından B. Saba- kanı tarafından karşılanmış, bir müd-
heıtln, Vek~ hususi lıalem müd ürü - SONU 2 inci SAYFADA -

31 ağlli;tosu 1 eylüle bağlıyan gece ya
nsından dört dakika sonra Berlinde 
tekrar verilen alarm iı;areti aaat biri 

- SONU % ~Cl SAJl1n:DI: -

---------x•x--------~ 

Y ağmurnn t esirlerine dair henüz 
kat'i malumat gelmedi 

Bir kaç günden beri kapalı ve bulutlu 
giden hava dün •abah gün doğmadan 
yaiımura çe\'1rmiş ve dün fasıla ile gar
bi Anadolunun muhtelif mıntakalanna 
yai;mur düşmü~tür 

Çok e•ef edilir ki üzüm mmt.akaların
da iizüm mahsulünün en büyük kısmı 
sergilerde bulunuyordu. Müstahsil bu 
itib.,rla yağmurdan korkuyordu. 
Ya~ur hakkında k.at'i malümat he

nüz. ahnaınwnı:şsa da bazı mıntakalarda 
sergiletdcki üzümlEnn ıslandığı anlıışıl
makfadır .. 

)"ağınur fırtına"-ı dün 
tahribat ta yapını<1ır. 

bazı yerlerde 

ROMANYANIH YAPTIGI 
FEDAKARLIK VE ELEMİ 

--*--
Romanya neden 
başeğme~e 

mecbur oldu? __,,, __ 
Terlıedifen ar azi ve 
nüfus ne lıadar?
Almanya Romanyaya 
garanti vermiş ••• 
Ankara, 1 ( A.A) - M·ıcaristandan 

gelen haberlere nazaran Romanyanın 
Macaristana v.,..diği toprak 45 hin kilo
metre murabbaı, nüfusu da 2 milyon 
370 bin kitidir. Bunun yill:de kırk sekizi 
Macar, yÜzde 43 ÇÜ Rumen, müteba!Wi 
mubtelif unsurlardır. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Dün Şarki Kara
hisarda zelzele 

oldu 
---·---

Aı KARA, 1 (A.A) - Şarki 

Karahisarda bu sab:ıh orta iddette 
bir yer sarsıntısı 
yoktur. 

Hasar 

~A~~·~pa·J~··aÇi.iki 
~ çıkarsa .•• . . --.-~ 

~Alman İffafi aıtındalıi 
· yer lere Amerilıadan 
yiyecelı gönderilmesi 
istenilmiyor-. 

l"evyork, 1 (AA) - Amerika ef· 
k:irı umunıiye enstiti.i~ü tarafından 
yapılan mliracaaı üzerine rey \·eren 
biitiin milletin yiiıde altmL~ il<lsi, bu . 
1 ı~ açlık oldııgu takdirde Almanya- : 
nın lahnkküınfi .lltındn bulunan mil- : 
!etlere Aınerika gcınileri He yi~ecek : 
:önderihue~inin şiddetle aleyhinde : 
rl.'v ,·ennislerdir : 

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

Yugoslavya • Romanya 
t icareti.. 

Ankara 1 (A.A) - Yugoolav ıle Ro
manya arasındaki muvakkat ticaret an~ 
!aşması nota teatisi suret!yle 31 Teşri
nievvele kadar ıki ay temdit edilmi<tir. 

Fuarımızın kazandığı muvaffakıyet 
X4 X--- ----

On bir günde tamam 
400000 ziyaretçi gezdi 

---------x4x:--~~------

Bir Amerika& gazeteci, fuarımızda görülen 
manzaraya hiç bir yerde tesadüf edile· 

miyeceğini söyliyor •• 

~ Ya_,., 2 mc auhiJe de -

• 



SARIFe2 YENi ASJR 

ii~~~ah:~~~eden terbiye- S_Ef-lj_8. __ HABERLERi 1 

sinde ah~!?,k lazımdır 9 Eylül kurtuluş Ustüste iki sene ayni j 

Romaııyanın 
Akibeti 

--"ljl-·-

spor, sıhhat ve güzellifı, uzun omur demelıtir.. bayramımıza f k } } b 
FaJıatspordolıtortara!:~danlıontrolü lôzımdır doğru SıOJ ta a an ta e e 

Bütün millet lere ders 
te~hil ede~elı en y eni 
blr hôdisedir ... -·-l - llA$1'i\lL<\Fı 1 inci SAIUFEüf .. -

l 
ıiıı. mcrnh·kt•tlt•riıı t:ıııııııni.n•tini muluı· 
·awda Jıiç bir fa~ da '\"crmcdiğidir. 1'tcnı 
lckl•tin tamamh·etiıı.i muhafazada g{h·c 

ı nilcbilc<'ck ick' km ,·c•t. ıniidafmı anni 

YAZAN: Selim Sırrı TARCAN \ tın mektebin ciınna,.ıik :salonuna bir ker- -- e · x.,x 
Her kesin bildiği bedahet derecesin- jTe olsun ı::-eldi~ini kime görmenıisti. izm;~ kazalarından ve Maarif Vekaleti .ve'ni bir tamim uönderdi 

.ele bir hnkik~tı müsaadenizle ben bir ı\liihendishıını· hıtrhiyesinde ise gene O 
k.errc daha tekrar ede\ im, talim '\'e ter- mektep Uıbibimiz (lokman) lnknhiyle civar vilôyetl erden 'Jir. 

biye çocuk jçindir. çocuk tnlim ve terhi- anılan Mehmet pa a namında bit zat heyetler geJece'Jı 
\ c için değildir 1 idi. Bu da rııckh~be her gün sabahlan Ev\•dcl' de ) azdıgımız gıbi. 11.ınirin 

Ondan ba!tka terbi\ e v ısı taları müte- ~elır \'e rahatır;11.lannıı talebe vnrıı:ı mua- kuıtulusuna t, rıdl\{ ccl""n 9 Eylül Pa-
nddittir. fakat çocuk - hirdir 1 ) ene ederdi. Talehenın heden faali,·eti zart • .,1 günü ,.. •hrimi:d . l)liyi.ik s •nlik-

Öylc olunca ne çe11it terbiy,. 'l"rilınek onun \'azife Vt" meııuliyetinin tıımnmİ) lr 1 •r yapılacaktıı. 
l"lcnirsc i lensin haddı zatında bir vah· haricinde idi. Bir kaw vukuund. ancak Dokuz Eyliil sabahı, ordu kU\'\•etlerı-
det t~kil etmesi znruridir. Fikrimi İ7.ah )'ardım elini uzcıtırdı ııin tzıııir giri§leri upkı lı.rnirın istirda-
edcyim: Sıhhat. sanat, j • mari(("ı, hilgi Ne fikre. ne bedt"ne ait fualıyetler bı- dında olduğu !i"kild..! ıckrarlanacak. or
ınahiyctinde çocuğa tdkin edeceğimiz :ıim talehclik zamımınıızda mektep he- dumuz.ı nıcıı tıp kuvvctll'r i.iç koldan 
~eyler biribirinden bölmelerle ~yrılmış kimlerini alakalandırmnzdı. ~ehrc :irer•k kıla iınUndc- birleşt>e"k-
kompartımanlardn oturan yabancı İn· Böyle 11ıhhi Lir kontrole tabi ol mı) nn 

1 .b. d w•ı h . . . b' . f'k' b d . . k 1- f Jerdir. an ar gı ı egı , eyetı unıumıye111 ın- ı ı~ ve e ~n mesn.1111 ço Ken~ ena Klşlaya \'C hiiki.ıınct konai'.(ımı m"r~.-
biriyle alakalı 11umimi. ahenktnr bır nilr netıceler v~nr. J<nfolarını \'Cya ~uculln- <,İmle ba\ ragıtnız çekilecektir. 
t-Fradı eklinde sunulmalıdır. nnı fozla ı.fcıen gr>nçll"r hu ıhtmısları- 1 ş .. hrıı~ız. ele fp\ kaliidr surc>tte duıın-

Çocukta bir vücut, hir dimağ, hir şah- nın kurhanı olurlardı 1 nacak, funrda sabaha kadar devam eden 
.. ıyet \'ardır. Binaennle) h İster ona c;oğ- 1 1 k 

* 
,tc • ... nklikk•ıı Vl' teıl\' r.ıt yapı ae& • 

rnfyn, tarih öğretelim, ist .. r hes:ıp. hen- kl 1 
d~ talim edelim, İster oyun oynatalım. Durt be senedır nınarıf aile ınden l lır. Bi.Jtliıı re mi binalar d.!ktri . er 
hep kar ımı7da hitap etıi~imiz. inı.an uzak bulunu) orum, mekteplerimizde lt'n\ ir cdi.lcc ~ı •ibı halk t,l C\'leıini ten-
tulağıdıt. 'ukua ı;:cl .. n > eniliklerı yakından r:ör-1 vır cd,•c(•ıdıı 

Vücudu beşeri buhıırlu ıslı) en maki· mediın. Yalnız talim ve terbi) c he.> t"tİ- Askui gcçıt r. '1111 c- ı~ ... ıııda t.ın .ıı·c -
neye benzetirler. Fakat aradaki fark cok nin nrnlarında tam bır tC!lanüt bulunma- lcrimiı srhir flfakında uçacnklnrdır 
büyüktür. Bir makinerün hl"r hnıı~i hir sına. fikir hocnlnnnın beden terbiyesine Kurtulu has ra.ıııımız.cL.ı bulunmak 
pnrçaııını icabında c;ıknrıp yerin .. ba ka- alitka göııtermelerine, mektep ıabiplerİ· l.İz,•rc c \'Urtfokı vil:i,> ctJerd.en. \'C' famir 
mı takmak mümkün olduğu gibi. bir nin t.:ılrbenin f ıkir \'t.' beden foalivt>tle- kazalarından h yeller ~hrunı7.c ge>lc
ı:idanın değişnle inden makinenin heveti rİ) le yakından al:ıkadıır olmalarına lrnı'i cekliı. H.ılk okınının gnye>t bliyiil; ola-
um\ımiyesi hiç müteessir olmaz. 1 folbu- bir ihtiy.ıç vardır. ~ı>.ı;ı ıınla~ılııuıklndır. 
ki he er makinesinde bir uzvu çıkarıp Anuprı erkek ve kı:t mektt!plerındt• - -·--
genı• yerine takmak mümkün olmadığı beden fuııliyetleriııc bug\İıı çok rniihiııı 
gibi ekseriya birinin rahatsızlığından he- bir mevki '\'t:rildi~ini görüyoruz. \'ak
\ eti umumiyesi ınütee ~ir olur. Bu itibar- tiyle fikir idmanlarında ol<luğu ~ibi 
la fikre veya bedene uil faaliyetler anı- sporda ifrata gidilmemesi iı:in tııhiplt;r-
mda dnima bir bir ahenk \'I" 4ir rabıta le pt•clagoldar elele vermi !erdir. BilhaJt-
1\Mtr. ı;n kız talebenin ııporlannı mektep he

* t Fikirle "ücut biribirinden et\ rılmı\"an 
hir kürdür. Yaltın zımınnlnnı kadar be. 
er mhkinesinin fikri "eya cismani fan· 

liyetini biribirinden ayrı telakki ediyor
lar ve fikir hocaları ile beden öğretmen· 
len biribiıine ynn bak mı) orlrırsa hile. 
'ekd iierinin foaliy,.tini, takdir ı.:iiziyle 
de gÖrmüyorlardı. Çocukl,ırın kafalarını 
muhtelif ilimlerle bezenınekten bn ka 
bir knyı;:ul11rı olmıynn fikir muallimleri
rıi beden hocaları ifrata gitmekle müa
hazc ediyor, fikir rnunllimleri iııe dm. 
'Jlaııtilı::, oyun ve spor gibi beden faali
\ etlerinin çocuklnrı haylaz. i'ıvare '\np
hğından şikayet ediyorlaıdı. 

Nihayet fi\;ir hocaları '\'ÜCut ckzcrııiz
lerini bir nevi eğlenceli faaliyet telakki 
ediyor ''e bunun sıhhi bir deva mahıye
ıinde olduğunu, fikir tt"rbiyt"sinin inki-
nfma htı.dim bir va!lıta o1duğunu dÜ!IÜn

,,-nüyorlatdı Tıp ülcmi yıllar ')'ılı beden 
teTbiycsine nit olan .o.yunların. cimnı:ı.s
tikle.rin, sporların her nedense kendi 
mesai plimına dahil bir ilim ~ubcı;i ol
duğunu tnkdir etmemiş ve gençlerin <:İıı
mani terbiyesine t mamiylc lukn) t kal
mlflı. 

Çocukluk hn) utınıda Galatasarayda 
okurken mektebin Ferdinand paşa na· 
ınında bir tabibi vardı. Bu zatm vazife.si 
rahatsızlanan talebc:leri muayem• etmek. 
İC41p ederse hastnhaneye yatırmaktan 
ibaretti. T nlebenin fıkri ve bedeni faa· 
liyetlerine tamamiyle laka) t idi. Bu z,r-

kimleri daimi bir lcontrol altında bulun-
dunnaktadırlnr. Hu sun.-tle spor su:istİ· 
malinin önüne ,geçili> or. 

Çünkü her teYİn ifratı rnu:ırrdır. ıhıi
) açtan fazla yemek gıdası mi~ ")'i ~ or
duS:U gihi fazla hnreket gıdnsr da adale
leri ) orar. 

Avrupndd hilhnssn bizim zi.>-nrct et
tij(imiı: imal memleketleı inde ilk mek
teplerden üniversitele.re kndnr beden 
terbiye.ine çok ehemmi.> et vniyorlıır. 
J ler mrktebın bir. iki hatta lnvan ik 
cimnııstilt nlonu, O)"Un Ye spor shha~ı. 
pisti ve dwı dairesi \'ardır. Her \iç a)•da 
bir esnslı hir mua> eneye tabi olan talr.
belerİn sıhhat karnelerinde henı uıektep 
tabiplerinin, hem ele berlf"n tcrhiyc.si 
munllimlı•riııin müliıha:rnları va~ılıyor. 
Cimnastikte. oyunla, itinalı bakmn'kla 
YÜcudunu hazırlıyan gençler heyecan 
\·eren '\ c c:'ehdi 11zami had dl" çıkaran 
.ııpprl.ı.ırdan llrıkliylc ı tifoc!c edi)·orlnr. 

Hc:r giın mu.nen • ntlcrclc fenni \oe 

terbİye\'İ hir usul tlhtındn ciınnn tikle 
vücudunu işl<'tnurd1, uclalelerini tedriç 
ile dayanıklı bir hnle getirıniyen. beden 
f '"liyetlerir.i mi.ıtl"akip duş yapını) an. 
nihayet mektep tabibinin kontrolünr ı:ı
bi olmı)tıll ı.:ençlerin birinci relınek, 
geçmek, alk'"'lanmak hevel!i) lr rnşgele 
.} flpacakları sporlardan fo,} da verin<" za
rar görecekleıı a ikiirdır. 

Spor ~hhat, spor b'llLl'llik, ııpor uwn 
ömür. 1 ler ·r urk genci bu üç vt·cize~ i 
bir levha yapıp ha.ıucuna avmulı 

MiHVERCİLER MOSIOVl- 1 Maarif vekili bu sabah 
YA NOTA VERMEMİŞLER 

BASTARAFI 1 inci SAYFADA -
Ankara, l (A.A) - Royter Ajan· 

aının da Bükrqt en bildirdiğine göre Al
manlar her ihtimale karıı Macaristana 
geçecek topraklardaki mühim kıtaları 
askeri İfgal altına almağa hazırlanıyor· 
lar ve Sovyet hududunda da tahşidat· 
ta bulunuyorlar. ---v----

ıstanbula gidiuor 
- BAS1'AU. • ı S< t SJ\HIH.l>E -
el' l istırahatkn ~onra ımıarifc ait ınuh
telıf ı ler iız ·rind•· lctkiklcrclc hulun
nıu~ıur. 

Bundan oıı ra l\1&.ni~a ögrctnıcn kur
una giderek Eğ'ıtrr.enlerlc hasbihal cl

nıiş, tatbikat dcrsknndc bulunmu..,, on
lara sualler .ı.orınu • nldıgı cevaplardan 

1 cok ınOtchassı ,.c memnun !kalmıştır. 

l· 1101·LIZ JAJJAR[l[ftl Vekil Mani.su '·alısi B. Faik Tiir?l il~ n 1 Hnlkc\·ındc bır ı.nlıddc.t Ma:ınf ı~lcn 

AlMAllJIYI BOM ıatAOI :~;:!~~~~usmu clun gcc<' c:ehrımı-
H • Bu ~nbnhkı Banclınna ek. prc-sı~ 1.. 1--

- BAS1'ARAFI 1 inci SAHIFl<DE - tanbula harckc.t edecektir. 
klrk geçeyc kadar sUmıüslUr. :Münferit - -·--
hareket eden dü.,.cı:nan tayyareleri Ber- LÜ.LEBURGAZDA 
linc ynklaşnuşbrı.n cin tnn-are dafi ba- · 
tncyalıınmız Berli:l üzerine bomba atıl- ~SAr ISr ASY~.HIJ 
ııınsımı mani olnım:tur. Ynlnız bnzı bom- Edıme 1 (Yenı ASlr) - Luleburg..ız· 
balar sehir cinınnn dii~ınüş ve chern- <1.ı yakında bır Ra..c;oıt A~tas~ onu in ·ası:ıa 
.niyetsiz hllSllra senebiyct vermiştir. 1 başfonacağı haber lınnıışt1r. 
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ı;nnla karşılnştılar. Her Uıı-.ıha clomın· k ç dakıka evvel ordukleri bir hayul 
rruı, bayram yapılıyordu. değildi. On iıçüneü Lulnin 'c An not-

Farlbol yüksek sc.\le sordu rişin oğlu, on dörduncü l~uinin knrdeşi 
- Ne var, ne oluyor? Demir maske Versaya gelir gelmez h·on 

- Az.iz ccntilınenlcriın, mesut haberi taralından ölüm halindeki kralın odası-
duymadınız mı? On dördüncü i.ıui vefat na getirllm~ti. Bumda monsenyör Lui 
etti. Frnn · ha tan başa. donanımı ~·apı- kendi hürriyetini, adetini ve tncını çn-
yor. lan kardeşini büyük bir ulü\'VÜccnapla 

Far.ibol. affetm~ti. KraJ ölünce hoon \'erdiği ~ö-
- Kus rugu kopsun .. Kuyruğu kop- z.e sadık kalarnk Markiz dö Mcntenona 

un ... dedi \"C kılınctnt çekti. Sonra Mis- mülaki olmuş \'C onun S~n Sir mannstı
tufleyc döndil: 

_ Haydi arkadaş Vcrsaya rına çekilmesini temin etmişti. Sarnyda-
Krnl ölmiişsc } a~nsın krnl dı~ r bağır- ki gürültU ve kargaşalık esnasında 1\fo. 

d dam do Mcntenonunun ı:aybubeti gıbi 
ı. 

Bunu Mı tuflrnuı tezahliralı takip et- İvon ve monsen}Öl' Lui ile nrkadnşları· 
ti: nın gnybubctlcrindc farkına varılma-

- Yaşasın güzel kraliçemiz lvon .... nuşlı. Demir maske kendi celladı olan 
Fnribol ve Mistuflc atlarını dört nala kardeşinin cenaze merasiminde bulun-

ürerck Vcrsnyın yolunu tuttular.. mak arzusunu izhar et.ti. Milletin sevinç-
FIRTINADAN SONRA GÜNEŞ li galeyanı moru enyör Luiyi hayrı>ttc 

On dôrd ınciı Lmnın Mumtınd!.'n hır, bırakmı tı. tvona oı ınları sövle-dı: 

Sıtmadan bir 
ölüm daha 

Ankımımn kUçük Yoıgnt kfjyi.\nden 
olup bir müddet en·cl hastnlanrırak 
1neıı\lck• t hnstıuıe inde teclnvi edildikten 
..onnı çıknn , . ._.. Snydiküyle Gazieınir nra-
ıncln runcJc olnrok çalışan Mw;\nfa o:'•. 

lu 4:1 ~ aşl:ırı.ııda 'Mehm~t diin nkş:un 
hruıtaJarımı~ \'e bir nz ıocın rn öfın~tiiı'. 
ÖlümilnUn zehirli sıtma hı: t<'fır.?r:.dı:.n 
ilL'l'I gc:ldi[:i anlı-~ılınıştır. --·--

E vle rd~ hususi ders 
v~ren rrualliml~r 

M<, rif \•t-ltılüı.::nin \'::orcli['i bir knri.lra 
ııa.7.nrnn. N lerde hususi surctte ders \'C'r
mck i~1) t.nk>rlrı clPrs vercl>ü ~cc}t vukm 
\'t! ıhcıışNle cılun olmaclıklnn tetkik cdi
k-ccktir. ll;,ı gibUcre hustM clersh::ıne :>ç
·ınak \!:1 yrnl~re oldm:n ,ı.:ibi ayrıca ruh
~atnaın v. rilmh t>c:t-klir. H1ısust. ınual
Umler c•nnk· • t""kilfılınm tntıii mürn
ka'b .. hı rn. \ d'J.:i bakırnın..dan cl'l u.nu
ıııi hiikı.imlcre tabi ölacaklır. Bn t"ltıal
liıııl r n kendi u ll'h. lerin:! ders ,. •rne-
1 ... ri .:ı ·ı ur<'tte takip olun:-c.1ktır. 

~-··-Piyan go yıne F u arda 
keşide edilecek 

cı ~guı;tu .. zafl ı pı~ nn~o uııdnıı •on
ı M'I'" p J• ııgonun 7 Eyliil kr idec:i (le 

l iı ~ fuiJr ~azmo u füıiindE' ~·npıla
c. '."1 Bu hl .u tq tcrlib<ıt .ılın•nıc;tır -·--
İnfaat usta ofıııHarında 
sınıf geçm e 

lnarıf \' kdcti in.şu. t l ~t •• okulları 
ıı.;iıı hır Rımf eçın · v · •ıı zuniyct im
tihanları talmuıtnanıesi lıazır!ı.l'· nı~tır. 
Talim ,. t rh•\ c> lıeyelincl:m g~c.:n ta
linıntnemeo V ı·külct tarnfından in"'ı:w ı 
usta <ılrnll.ınn.ı lebliı~ ı;_dilmi~tiı 

..•.... ........ ....... .. .. ............•.•. 
istilıUil ve istllıbalim!
zin emni~eti .. 

İnonund~. Etim sutl ucmı~ı ı:dlı
"'on g nçJerı l!O!'Ür!!t>ııiı Ha\ a Kuru
munun n 'aplıı~ını kolaycıı anlıvıı
caksın ı. Hm·n Kur ı mı yefr~lirdigi 
bu buıleı C<' g nçlc h. va hfıkimiyL-ti
ni. ı tiklul ,. istıkbalirnizi <'ınniyet 
altına • lmag. ç.alısm~ıktadır. Sizin 
rıınlınız olaıı bu Kuruma )'ardını et
mek!(• işle bu emniyetin bir an evvel 
ele grçmesın hizmet t>dcceks.inil.. Bu 
yurt vazifesini vicdan huzuriylc yeri-

: ne getim1ek için Hava Kurumuna 
: <>z ı vazılınız. ....•••.•..•.............•...•.....•..•.... 

- S1.:\•gilı konum l>.'lk ~u taçların ne 
kıymeti ur? Beni o kadar sonsuz ıstı-

rap ve işkenc~lere ugratan su taç hırsı 
ka.rdoşıme ne.· kazandırdı. Millet şimdi 
onun ölUmUmi sevinçle karşılıyor. Sal
tnnnt, taç.. Bunlar örle ihliroslar ki sa
liiplcrini mesut edemedi. Cel sevgilim 

burnclıuı kaçalım, .ıskıruızı insan kininin 
eriş mi\'CCl'~ı bir inzirn içinde sakh)•n
lım. 

MonS("Jıyvr Luı, 1 \on \ e Ekzilı hazır
lanan bil' arabaya bindiler, mülfıı.im Şa-
<le>fo ,. .Jnn Kavaly<" tarafından tnkip 
edilerek V l'tSa~ dan UT.aklaştılar. h-on 
harc·kctinden C\'Vl'l Fııl'ibol \'C l\listuf-
leyl' \'l'rflmck Uzcrc biı· mektup bırak
tı. lki arkada' bu ınektuplnn ne.mir 
maskenin Dijcnc gitliğini öğrendiler. 

Tahnıınlerinin btiyiik bir kısmı tnhak
kuk elmemio;ti. Demir maske: Fransa 
tahtıııa geçmektensl' İvonun \ 'C arkadaş

larının sadakat ve ~cfkatleri ile iktifa 
clın('ği tercih elm~ti. Monsenyör J .. ui 
\'e h-on ilk günlerde olduğu gibi sevi i
yorlaı·dı. Onl:ır için bu aadeti kurtar
maktan dahn bUyilk bir saadet olamaz
dı. O kadar karanlık fırtınalardan son· 
ra nihayet ruıdC'llC'rlnin iizerinde güne~ 
do~ınu tu 

.. SON -

___ .......,.._ ______ ~~~-----------........ 
Manrif ,·ekaJcti, il t.ill.~c iki sene ;ıynı' l - Sô?.ü geçen taleb lenn :ı ünciı yıl 

sınıfta kalan ıalcbt'nin vaziyetı hakkın- sonunda resmi okullarda geçirdikleri 
da hasıl olan bir tcrcddüdii izale için imtihanların neticeleri bu okullıırca, 
yeni bir lnminı nc:şrctıııiştfr. Bu tamim· talcblcrin hem üstiistc iki yıl aynı sımf
dc hül8saten deniliyor ki: J:.rıncla kaldıkları resmi okullara, hem 

Her hangi hir \ :ıziyct karşı ıııda zaa 
gö .. tennck, yal\'armnk değil. silah ku,· 
'\etine dınanm:ık. müdafaa azmine ~i 
'\ t·ıunck 1&1.mıdır. Ölıı1<'j::İ ı:öze aldırnnn 
ynıı millctlcriıı .rrı~ını:ı hakkı yoktur. 

Sulh C\'gisiııi \'lıhııı c\'gisinin iistliıı 
dl· tutanlara esaret mukadderdir. 

llatıiı iilünılin mukadder olduğu 'l.-azi 
~·etlerde hile hn~·atı hahalıyn atımı, '\'il 

\·<'~ iknları, \'nı.iyel hakkında ayrıca meş- tmıscnrliğin tahii hir icabırur. 

«Üsli.iste ıki yıl r~mi lise \'cya orta de- :ı lincü yılı aynı sınıfla.rdn geçirmek 
okulun aynı sınıfındu l>aşarı göstereme- üzcrl' girdikleri hususi okullara bildiri
dikleıindcn dolayı kendılcrin" birer hf'I- Jccck, hu is'ıır üzerine icap eden tabs } 
gc \'erilerek ilgilcrı kcsileıı \'c ders yılı 
sonunda resmi bir okulda imtihan geçir
mek sartivJc hususi okulların aynı sı
nıflnnna knbul <·dilc;ı talebelerden ders 
yılı c;onunda maarif müdürliiklcrinin 
l."(ÜStt'rccegi resmi hır okulcl;ı geçirdik
leri inıtihandıı başıırı gct terenlerin tas
dilmaınelerinin. bu talebPlerin imtih::ıntı 
gircliklt!'rİ resmi okullarca mı, aynı sı
nıfta bir yıl dahn okumak üzere girdik
leri hususi okullarca mı tnnzim edile
ccgi bazı 1muırif ve hususi okul müdür
lliklcrinden sorulnıakt..'idır. 

ruhal verilmek şnrliylc- hu~u i okulforca 1 Bıınlurı giizc :ıldıraııııyaıı Roımın.\ n 
ta01.iın edilecektir. 11111 iıkibcti lıiitüıı milldlcı·c ders lt!Ski1 

:.1 - Üçü neli yıl sonunda re.smi okul- c~·liyccek <'11 ~eni hir Mıdİ!>l'dir. 

Ynpılncuk ınun•nclc ac:ağıdıı güsteril
ınistir· 

da imtihana girecek talebelerden resmi 
doktor rcıporu ile sabit olan bir hastalı-
ğı dolayısiyle imtihana giremiyccekle
rin. imtihnnlara ba }anmadan nihayet 
bir gün evvel okul idaresi vasılasiy]c 

maarif ınüdiirlüklerine müracaat etme
leri sartiylc, imt.ihnnlnrm E>·lül devresi
n bırakılması caizdir. İmtihan talimat-
namesinin bu clcrslcr için bütünleme ol
madığı hn.lc:kındnki hükmü mnhfozdur.> 

Tenis. ve güreş müsa
bakaları yakınlaşıyor 

~----------~x~s~---------------

Pazar gecesi bir gardenparti verilecek 
~x.x-------~--

Funr mün:ı ebeli) Je lınzırlanan lzınir, lcıi finali diin h.·wanın yağmurlu olma
lıitanbul ve Ankara tcııL-; maçlarına hü- sıudan dolayı yapılamamış, bugün saat 
yük bir chcınrniyc\ atfedilmektedir. 17 ~·c bırakılmıştır. Küllürpark tenis 
Mmıılnketimizin t n tmıınmı rakctc;ilcri saha.'iında cereyan edecek olan bu maç 
bu \'esile ile hafın .içinde İmıirc gt'le- ~onunda lzınir sampiyonu taayyiin e<lc
ccklerdir. Ml'illfir tenisçiler şerefine bir cl•ktir. 
ziyafoı \'erilecek \'C P~zar g~ccsi fuanln Yine hu hafta soııuncm memleketin 
tenis kuliibi.indc hir gnr<lc.nparli tertip twıuımış gürC§ÇİlCTi 1.zınire gelerek şc
e<lilecl'h."1.ir. Gnı·denpm'lide ·Mnz:ırik hirlı>r artlSl gür~ mtisahaknları yapa
stüdyosu dn bulunncakttr, cnkl:ırdır. GUrcş ınilsabo.ıkalarında 1znıi-

Tt•nb turnr.\•ası lçin hazırlık olarak rin alncagı <lere'celer bliyük bir ehl'ın
yapılınnktn tt,lan 1zınir tenis blı'incüik- ıniyctlc bcklcnınekLcdir. 

fuarımızın kazandığı muvaffakıyet 

HAKKI OCAKOGLV 
•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 
: OKURLARIMIZIN ! 
~ DİLEKLERİ f ..•.••.....••.......•.••............. .. ... ~ 

Vesaiti naldiye 
ve talebe •. 
Cüzelyalı I 9 ncu sokak 9 numarads 

Doğan Gevcilili yazıyor: 
cBen bir öğreniciyim. Okullıırın tatil 

olma11ından istifade edf"n~k memleketi· 
mi.t.İ gezip öğrenmek bir faydadır. Bu· 
nun için hir çok nakil vasıtalarından i!I· 
tifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Nnkil vasıtıılımnda ucuz talebe bilet• 
almak için bir çok müşlı.üllerle karpla· 
şıyoruz. T rnmvaydıı, Körfez vapurların· 
da, ban)iyo ve annhat trenlerinde. bele• 
diye otobüalerinde ayn ayn talebe kartı 
i11teniyor. Bir kart biz.im talebe olduğu
muzu übat etmez mii 

Yüksek makamlardan hu i"le alikıı· 
dar olmalarını yah·nnrım.ı. 

PeJı lJalıımsız "IJll' soııoıı 
Müteaddit im zalarla aldığımız rneil

tupda ıöyle d eniliyor: 
İsmet paşa huh·arı arlrnsu\da, F e\'"tl 

paşa buh·arındaki clinıeğe tC!ladüf eden 
1315 sayılı {Araphanı) ~kıığı sekencsiı: 
Bıı sokaktan bir çolc ''eııaiıi nakliye geç· 
mektetlir. Sokak büsbütün bakımsız bir 
haldedir. kaldırım namına bir şey yok· 
tur. Kı ın çamur clcryasından, yazın to7.· 
dnn geçmek '\'t!ya barınmak imkan bari· 
cinôcdir. Aynı zamanda bu soblı:: biı ----------x.-ı.:------

On bir günde tamam 
400000 ziyaretçi gezdi 

t mezbelcl.ik '\'e !dilt.lik haline .~dmi§tir. 
Bcledıycye bır kaç defo muracaal et· 

i tikse de nazarı dikkate nlınmadı. nazar 
dikkafi celbctmenizi 1ica (!yletiz.ıo 

-----------x :t-lC 

i-i lıariiınJze ceuap 
Tirede B. Ş. Alny Han ve B. MehnıC"' 

Ali Çctlnkayaya: 
Arzularınızı :rerinc getirmeğe çalıp 

cağız ,,fendim. 

Bir Amer!.kalı gazeteci, fuarımızda görülen 
mae~- · ·;:.y~ hiç bir y erde tesadüf e dile

miyeceğini söyliyor •• 
lsırbirler-;;.~;;;miifler 

lnönli caddcsindo tatlıcı Kerim oğh 
Niynz.i ile Sabri oglu Tcdik Akbny aro
sında tabak kırmak mcscle~inden kav 
gn çıknu~, ikisi dt• birbirlel'ini clö[,'ITIÜ~ 
!erdir. 

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

Cum ırtesı ı,:t·c;c ı vr c1Ün gece Fuarı Pavyonlıırn gelince. ·ı uryağ pavyonu 
buyük hir l· - •ı, !.iıtlc. i .!İ.ı .ıı t e;> !emiş- her gece on binlerce kişi ziyaret etmek
tir. l31lh!\11sR cl=in ·er,• Fu ırımıL görüle- tedir. Pamuk mensucatı pavyonu çok 
cek knd r ıtu.1. ·I L'r ımınuırn arzeylemi - mükemmel bir şekilde hazırlandığından 
tı. P .:ızar olması münuseh=tiyle gece ziyaretçilerin nnzarı dikkatini celbet
mehtap t.1{lencclerı ) npılınıs, havai fi- mcktedir. 
ş,.,nklt:r Funr.ı başka bir ı::üzellik '\'ermiş- Ecnebi devletler pavyonlannm gör
tir. Pomııüt kulesi ele fevkalade bir ışık dliğü alaka ve topladığı ziyaretçiler de 
ziyafeti içinde nurdan bir llÜt\m halini sayanı kayıttır. KardC§ han devleti şahi-
almı tır. şahis.inin hazırladığı mükemmel pavyonu 

FUAHI Gl-.1".f·.NLEf{ şimdiye kadar 250.000 kişi ziyaret ey-
Fuarın on bir günliik bilançosu gayet !emiştir. Bu pavyonda kşhir edilen 

parlaktır. Bıı miiddrt 7.arfında ilk açılış mnddder çok şaynnı dikkattir '\'t' zevk· 
giinii davetli olan t•lli bin kişilik bir grup le ııeyredilmektedir. 
\'e dın·ctlip•, paso ile girenler hariç ol
mak üzer«. Fuar kapı ındıı satılan bilet 
sa) ısı 120 bine baliğ olmuştur. Davet
liler ve paso jle ı::irf"ııler de hesap edilir
se on bir gün içinde Fuarı 400.000 ki"İ· 
nin ziyaret ettiği anlaşılmaktadır 

HARiÇ rEN GELE.NLER 
Fuarı ziyaret mnksadıyle İzmire ge

ICJıleıin sayısı biiyiık rakamlara baliğ .ol
mu tur. Fuarın nçıldığı günden beri tren
lı· lzmire 37770 kişi, otobüs ve kamyon 
q-ibi vasıtalarla 1 l 7 19 kişi. den.iz yoluy· 
le 2000 kişi gelmiştir. Asıl büyük ziya
retçi kalııbalığı ancak 7 f.ylul tarihinde 
gelıneğe ba,lıyacaktır. 

RACBE.T GöREN EC.LE..~CELER 
Ru st!ııe Fuarda oyun yerleri büyük 

Lir alaka uyandırmıştır. Labirent, canlı 
ördek \'e gölde sandal eğlenceleri hal
kın en çok rağbet ettiği şeylerdir. 

Yeni neşriyat 
······ · --·-·· 
inkılabımızda Posta 
ve telgrafcılar 
E ki gnzetC"Ci ve nıuhnrriderdcn Ah

met Baha Gökoğlunw1 neşrettiği seri 
eserlerden dördüncüsü olan clnkılabı
mıula posta \'C tclgr.ıfçılan adlı orijinal 
kitap inl1şar clm~tir. 

Gnrp diller.ine terce.ıue edilen Etnog
ı·afyn \'e iulklör vadisindeki cserlcrinBen 
dolayı Ebedi ~ef Atnlü~kün takdirleri
ne mazhar olnn A. Baha Gökoğlunun bu 
~eni Pscri dP- Milli Şef İsmet İnönii ta
rafından tnkdir buyurulmuştur. 

A. Baha Cökoğlu son eserinde, neşri
yntımı de>vnın e>lınck için ınnddi bir im
kfm aradığını yaz.maktadır. Bizde ilmi 
eserlel' neşri ekserh•a maddi zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Maanıafih Maarif ve
kaletinin irfan hayatımızdaki değerlere 
layık oldukları ehemmiyet ve kıymet
leri \•ereceğine şüphe yoktur. 

ZtRAAT DERGtSt - Türk z.irant 
mühendisleri birliğl tarafından ayda bir 
çıkarılan bu ınecmur-nın 8 inci l'ayıc;ı 
ıntiş:ır ctml tır. 

BıR AMERlKALI 
GAZETECıNIN BE.YANA·ı 1 
Fuara ecnebi memleketlerden ve bil

hassa şark ülkelerinden ziyaretçiler gel
mekte devam ediyor. Fuarı ziyaret eden 
bir Amerikalı gazeteci ~unları söylemiş-
tir: 

,..- c;Şu anda dünyanın hiç bir yerinde 
l\1ncar, F'ransız, ingiliz. Alman, İtalyan, 
Amerikalı. Suriyeli '\'e Yunanlı ziyaret
çilerin aynı salonlarda "'e aynı masaların 
etrafında bu kadar beııu' ve endişes.iz 
eğlendikleri görülemez. Hatta Ameri-
Jcada bile böyle giizel '\"e kıskanılacak 
bir manzaraya ııahit olamazaınız. Çünkü 
hiç olmazsa orada bu milletlerin ft"rt
leri ııyrı gazinolarda otururlar. 

Bunu aııcalı:, emin ve rahat Türkiye 
vrupa kıtasında temin edebilir.> 

POLisn: 

Ağır surette yaraladı 
ve 'Jıaçtı-
Dün sabah Dolaplıkuyuda i742 inci so

knkta bir yaralama \•nknsı olmuştur. 
Ömer oğlu 30 yaşında Ali Şerif lyigUn

ler, Ali oğlu 1brahlın 1zınayı evinin ka
pısı ününde bıçakla \·ücudunun muhte
lif yerlerinden ağır suı·e>tte yaralıyarak 
kacml§tır. 

Ynralı imdadı sıhhi otomobili He he
ınen memleket lınstnncsiılC kaldırılarak 
tedavi altıncı alınmış, • uçlunun yakalan
ması için <le polisçe lfizııı1gekn tedbirler 
alınm1ştır. Hadise tahkikatına mUddc:iu
ınumilikçe el konmuştur. 
Ynpılan tahkiknta güre, hadiseden 24 

saat cv\•cl Şerif Ali ile İbrahim arasın
da bir kıskançlık yüzünden münak~a 
geçmiştir, yaralnma da bundan ileriye 
~elmistir. İbrahimin ) arası ağır \'t- teh
likelidir. 

* 1kiçcşmelikte 448 inci sokakta otuı an 
Uşaklı Fikret Kahya oğlu, Osman kızı 
14 ynşmda Nezalwti izdh·nç vüdiyle ka
çırmı::tır. Aranılmaktadır 

"' Ankara radyosll 
---~---
BUGÜN -·-7.30 Proğıam ve memleket saat öt)'» 

rı 7.35 müzik hafif proğram (Pl.) 8.00 
Ajans haherlcri 8. 1 O ev kadını yemek 
listesi 6.20 - 8.30 müz.ik plaklarla h11· 
fif musiki proğramının devamı 2.30 
pro-ğr.am "c memleket saat ayan 2. 3S 
müzik - Sel Pınar kürdili H. ~arlo 
(Aşkınla yanan gönlüme 2 - Rahmi B 
kürdili H. şarkı (Mahrumu şevkim) 3-
Refik Fcrsan nihavent ~rk1 (Kız ses 
geldin Çerkeştcn) 4 -- Sel Pınar niha· 
vent şarkı ( Hülİ\ ynşı.}'Or) 12.5 O Ajanı 
hberleri 3.05 müzik - hicazkfır türk~ 
(Bir yar ae\.·dim kuşadalı) 2 - hicaz. 
1'iir semaisi 3 - Saadettin Krıynıık hiJ• 
seyni türkü (Bağrıma ta~ basaydun) 
4 -- M. Celalcttin Pş. hüseyni ıarkı 
(Sevdiğim cemalin çünkü göremeın) 
13.20 - 14.00 müzik karı§tk proğrarr 
(Pi.) 18. 00 pro~ram ve memleket sa~ 
ayan 18.0S miizik oda müziği (Pi. ) 
18.40 müzik radyo <:az orkr.:strası ( ıb 
rahim Özgür idaresinde) 19. 1 O müzİ\ 
1- Şevki B. uşak şarkı (Bu dehrin ger 
mü serdinden) 2 - Şevki B. uşak tür 
kü (Menekşe kokulu yarim) 3 - oyur 
havası 4 - Yusuf ııuz.inak şarkı (Ne~e 
yah etmekte) 5 - Arif B. segah şarlc 
(Olmaz ilaç sinei sadpareme) 6 -ile 
Iik Fersan hicaz !j«rkı (Geçti rüya gıbi) 
7 - 5. Kaynak hicaz türkü (Ela göı 
!erine kurban olduğum) l 9.4S merrıl( 
ket sanı ayarı ve Ajans haberleri 20.0 

5 nlüzik fasıl heyeti 20.30 konu ma 20.~ 
müzik dinleyici i!ltekleri 2 1. 1 O ;ınü:ı:a 
aıaksofon ve akordeon soloları Şük~ 
Sarıpınar 2 1. 30 rndyo guzeteııi 2 L4 C 
müzik radyo sttlon orkestrası 22·'· 
memleket saat ayan. Ajans haberleri 
ziraat, esham - tah•ilat, kambiyo - nu 
kut borııaa1 (fiat) 22.45 müzik dan' 
müziği {Pi.) 23.2) - 23.30 yarın~ 
proKranı vt: knpanış. 

, ....•.........•.......••...•...........•. 

Kiralık Apartman 
Vnsı[ Çınar bulvanndn Çanı;ar 

apartımanında boşalacak daire var' 
dır. Kapıt'ıyn müracaat. 

(l-4j 
.......................................... 
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Ajansın • 
yenı 

• • 
servısı 

YENi ASIR 

DOKTORUN KÖŞESi : 

ineklerin sağlığı ---·-
SABIFEJ 

lktrsat Vekili Eskişehir ve Bursada 

Gazetelere n~ahsus neşriyatı herke
YAZAN: Dr. C. A. 

<.;ı~ siit !çıncğe merakh olnnlar hrı 
\'akıt varsa da. onların kt.·ndi içtikleri 
.. üdiin ·nlkroplu \'Cy:ı nıikrop-"uz olduk
l al' ı na t1'hc · ?niret vcrn1ezlC'r, ınikropiar
dan ~eıkitu·nlcr c}c çocuklarına içirccck ... 
!eri siidii kaynatırlardı , Onwı için inek. 
ı~rin ~ağlıgın..1 da nncak. lnallarını kay .. 
betı11eınek ve ınU1nkün olduğu kada ı 
ı.:·ok .süt ağrna.Tc iStj_ı,.-rn inl'k . ahip1eri 
~ hrınınisl'l verirlerd i. 

Eskişehirde her gün 300 
ton şeker yapılıyor 

• dinlememesi sın 

\nl..ara, 1 ( , \. \) ı\nadolu \jan · 
ı, mPltbunt umuru müdürlUğünün kıy

ıuetli ınua'\·t"netini te1ni11 ettikten ~onra 
hütün metnleket gazet~lerin<" nu\h ... u~ ol

ıııal Jzer~ :-.·eni bir rndyo ..,ervİ'4İ ihda& 

t l ıniıt "'' bu ~ünden (dünden)- İtibaren 
ıatbikine ba~lamı~tır. J-ler gün Ankara 
radyo u ile biri l'!aat 1 7. 30 da yani rad

' onun umumi e-m.İ5yonu ba,lamadan 

Almanlar lngiliz 
çocuğu dolu bir 

vapuru torpilledi/er -·-.\ •. ><ara l (A.A) lngillcrcdcn Ka· 
ı .aduya çocuklar götürmt·kte olun bir 
tngiliz \-apuru bir ALnan deni:ıaltısı la· 
rafındnn torpilll!nerok batırılınıstır. 
Royter ajarusı çocukların k~vn°lt'n kur
t.mldığını bildiriyor --·--TRAKY ADA 

MVZE DEPOLARI 
\ııkara l (Yeni Asır) - Trakya köy

•l riııcll· yerli ınahsül Çl'~itlerini ve Et
no:::ı-afik. malzemeyi loplruna ~ureliylc 
nahnllt ınüze depoları le!,:kili husu.<;un
ıfaki te_<ehbüsler l\!aari! vekilliğince to
,ekkilıle karşılanmış ,., kc·yfiy·et al:ıka
larlnra hildirilmlştir 

-- .-..A.,---

Bulgarlar Doh
rieayı işgale 

hazırlamvorlar -- IlAŞTARAFI l inci SAYF ADA -
nıümtu motörJii fırkn~ı simdiden ha%ır
dır. 

BlR BULGAR :\IURAIDIASl 
ROMA!\'YADA 
Ankara 1 ( A.A) Sofr"dan hildiı-i-

liyor: . 
Dobric-.uıın Ilulga.rl..ır taraJındJn i~ga

li tarihinin tc:;bitinden başk.ı Bulgaris
tanla Romanya arasında hiç bir mesele 
kalmamıştır. Bu meseleyi halletmek 
üzere Bulgar murnhhosı bub'Ün Rnınnn
) aya git~tir. 

----- .-
yarını sa~\t t"vvrl \'C di~eri ~t'l' f" !-;&at 
2 3. JO da ) 'ani uınumi emı!'lyon bitrr hit· 
nlez iki defa ver ilect"k olan bu ..,t·rvııti 
gazetl"lerin lHtifadclt"rİni tı•ınin ~Ôect"k 
.ı,urrtte" \'t"rn1İyt' hirnıet t·clecektir. Bu 
servi~ dakikada 36 kr:liınc.-yi tecavüz t"l• 

men\ek şartiylc verilcce"i i~in radyonun 
kart-ı .i ı ndn kiğıt ve kaltAmle eli çok siir· 
atli olmıyanların bilt" z.aptf"tmeleri ka
bildır. Rittabı bu ağır okuyu~ alelade 

ROMA~YANIN YAPTIGI 
FEOAKARLIK VE ELEMİ 

- Bı\STı\ HAFI 1 ıııd S ,\\'l'AIM -

Roma n vadan gelen haberle rde i-.:~ 
nüf u5un iki milyon 750 hin, b '..lnun d a 
1 ,5 milvonu Romanya l ı . ancak bir mil ~ 
yonu Macar olduğu bildirilmektedir. 

\ ' iyanada \'erilen hu hakern kararı 
;\1accı.ristan da !<evınçlf" , H.oın.ınvada 
elemi«" Larşılan11u~tır. 

HO\l ı\ '\ Y \ Y \ \l. HıJI, \; 
!\IO H L~:T 
Bükrıe~te neı1redilen ydrl ıt't"Jtnı bir 

tc:b liğde hildiri1 ditı{inr ~ön· Ron1anyaya 
hakem kararını kabul etınek için iki gün 
ınühlf"t Yeri l nı.İs. dü:un ,•nları ara!unda te-k 
ba~ıno kn l m ı .:; 'olan r~ onıan:va bir çok 

devletlerin ortadan k.a lkt ı~ı bir Larnanda 
ya fedakô.rlıkta bulunnıak. yah otda 
mevcudiyet ini t(' hl i kıe}·e koymak vazİ· 
•pet il)de h ırak ılm ı~, binaena)e}h ge- ri ka~ 
lra1 k ı1'ım ların ı.:arantİ'I İ nıukabilindf" ha· 
ke ın karart kabul edil nıi~tir. 

HUME:"<LLRJ\I TElSSOlW 
[)ii(:er taraftan Roınanya h a ric.:iye na· 

z:Jrı l\ı1 anoilesko ra d yod a vt:rdi W:i nutuk 
ta Runıt-n milletinin te~5Sİ.İrline te-rrüman 
olmu..1, R omanyayu t aarruz tr.kdirinde 
A lman ord usunun n1üclah a le rdecıı:ğin i 
bil dirnıi~ti r. 

!Ki T.\R,\F D.\ \SKI RU-'.R ı 'l ı 

TERH iS EDıYOR 11 

\ nkar3, 1 (A.ı\) - i\tacarİ•tanJ• 
Parlılmento Çarşamba ı::-ünü toplanarak 
V iyana hakenı kararını ta!ld ik edecektir. 1 

F evk.ı.1.1de taljın devr~--~i için silB.h altına 
alınm ış oh\n asker ler de ik ı l ·~vllı ldcn 
itibaren te- rh i~ ed ilecekti r. Nası l ki llo
manyada da aslıı:: t:rlerin tıeıhi:ti n e pek ya 
kında l>asl anactıktı..r-

---· • 
T. iş Bankası 

Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
• 

KEŞİDELER: ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 

ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

'* tn:VJ J 940 l kram ı yele rı:r///////L/.//l' 
' 

l Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

210 Adet 

2000 Liralılı 2000 Lira 
lOOO Liraıııı 3000 Lire 
500 Liraıııı 3000 L ira 
250 Liralıh 3000 Lira 
ıoo Liraıııı 4000 Lira 
50 Liraıııı 3751> Lira 
25 Llralılı §250 Lira 

Türkiye iş Banka'1na para yahnnalı la ~n lnıı par• biriktirmiş olmaz, B)"ll i 

zamıında taliiııizi de denemiş olıırsunul ... 

. ... 11111 .......... ımıı: ...................... llltCBl'lllllr:lllmr:IE~*~'Wlllılllillllllll'P .. ll 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ik; otelin müıteciri 45 ıe<ıeiik otelcilik miit~has11sı bay ömeı 

'"tfü Beııgü'dir. 
Briıtol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve hıırici müteaddit telcfonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marınarıı denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkalidt ye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ctmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasam 
~y Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 
• ı,,,...an <>tellerde buluaurlar. 

Ooyçe Oryent 
O tt R S O N E R B ı\ N K 

tZMtR 

bank 
Sl 1 ttE~I 
> 

~lcrkez.i : 1n;ıu.111o 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ..e ihliyal akçesi 

l7J,S00,000 RayhsmarJı 
Tilrklyede şubeleri : ISTANBUL •e IZMUl 

~lı ı.rda b"Uheleri : KAHIRE VE ISKF..NUt:KJVt. 
Her türlü baoka mııamelib111 ifa '"" kabul eder. 

ediliyor 
dinl<·yi<.:ileri izaç rdecrk bir "'~'hiyettc
dir. \"t- bu saatlerdr radyoları yalnız 

cıen·i~iınizi ı:aptedenlerlr alakadar olan
ların açık tutınaları '"'" di~t-rlt·rinin ka· 
panıaları t'ayanı tcmf"nnidir . Ser\:I:> hnk

kındakı n'Iİ.İtalaalar ,.r te-nkitler ,\nkara 

ı\nadolu ,.\jansı unHınl müdürlüğün~ 

gönd~rilir~ bittabi l'•iiihınn hiıınt't f"dil~ 
n1i~ olacaktır . 

Afrikada şiddetli 
hava akınları ve mu. 

harebeleri oluyor 
.\nkara 1 (A.A) .-\frıKa ccplıc,m-

u" ha,·a ınubarebeleri olınnktadır . ltal
yan layrarcleri tngiliı kuv\'etlt--ri iizc
rin :! bazı akınlar yapnıı.şlar, İngiliz tay· 
yarcleri de Trablusla Habeşbtanda 1'al
, ·~ n rH'rkrıleriııi boınbala ı nı.-:1ard r 

. --·--
Uşak ve Gediz-

de bayram 
,\ rıkara. 1 (A.A) l:sak ve Gcdi7. 

bugün kurtulu~1Grının yıldünürnüı1ü 
c;:uıl ı ve t•ınsal-.i.ı lt-J'.ıthüratla kutlnn11~
lardır -.. -
Malıye Vekili dün 
şehrimize geldi 

,\ , ı•alıkta bul wırul ;\1aliyc vekili l"u
Ql Ai,<ra lı dün akşaııı '.'<'hrimize gel.ol~ 
w garda karşılanmıştır. 

Vekil doğruca fuara giderek ımvyon
ları gezmiş, akşam vemeğiııi foax ga;Oi
nosuııcla vali Fuad Tuba! \•e Belediye 
rcL-;i Dr. Behçet UT.la birlikte \' •"'nistir. 
Bugil:ı de fuarı g<'Zc·ccktiı. 

•• 
Bravo Uııye 

• 

esnafına! 
l'ııy<'. l (A-A) - Kaznıruzııı biitün 

t•snafı 30 ağustos ı;ıününe ait kauınçlan
nı ha\·a kunımuna teberru ey lemişler
dir. 

Vilaınin1c-r i~l orta~ a çıklıkt;.ın ~nra 
ın ekleri.n ~ağ.lıgı bi.iyük bir tuesC"le ol· 
du. E...;k.idl'll.bcri, n .• ıtürio.;L hokin1lc!rin 
iddia et.tikle-rl gibi, çiy sildi.in canlı bir 
:sl\r oldu~u ve süt kaynatıldığı ,·akıl di· 
;·iliğinin kaybolacağı. >Ütteki vitaminler. 
dl•n haıılarının kaynatılınıya dayanamR
ıualariylc ~abit olunl'a çir !i'lidün değe
ri hirdC'nbire artlı . 

,\ınerikalılar '\·itaınin i~leriyle ~ok 
m<'~gul oldukları i~fa orada bu işe daha 
1.ivadc C"hcm ı niyC't verildi. Vitamin öl
çÜleri !ardcr \izcrindc tecrübelerle ya
pıldığından. insan ya\·rularına kaynamı~ 
südün yarayıp yaraınıyacağını aıı1anıak 
üzere beyaz fare yavrularından bir kıs
mı çiy .sütle', bir kı." ı nı ela kaynamış süt. 
ı~ beslen.ildi \'e çiy siitle bcsfonilen be
yuz fare yavrularının kaynaml:} sUt içen
krden daha çabuk büyüdükleri görü· 
!ünce Amerikalıların fikrinde nrtık şüp
he kalmadı. Çocuklarına sUdü nasıl içi
recL•kJcrin~ hekiınlerden soran annelere 
..,; idü kaynnt:1u1dan içirınrleri liizun1lu 
oltlui::u ce,•abı verildi. 
Çocuğa <,'İY süt lçirn1ek, !->Utü kaynata

' ak içirmekten daha kolay olduğu şüp
hesizdir. Faknt bir taraftan da ınikrop· 
lar me.,l:lesi vaı-. Çiy ~iitün v itnminler l
le bcrabcı· mikropları da canlı olarak 
kalı rlar, hem de süt sağı ldıktan dört sa· 
at sonra ~nikroplan pek keyifle üı:etecek 
bir .ı: ıcla olur. l\llikroplar süt içinde sağ 
kalıp üredikçe, süt çocuklar için, hatta 
anaları \'C babaları için. hastaltk kayna
ğı olur. Zaten ı:ıeııc ame.-ikalılann ista
tistiklerine göre, 1881 ,.c l92G yılları 
arasındn çıknn k.arn humma, bu~ık bo
ğaz hastalığ ı ,.e kızıl hastalığı salgınla
nndan 791 truıesi hep çit sütle yayılnu~ 
tır. Bir rİ\'ayete göre 360 , ·eremli çocuk
tan 92 tanesin, hu hııstnlık çiy sütle ya
yumıslır. 

Bir tnrahan \"ilanı..in, bir t.araitaıı da 
mikrop mese!eleı ini uzlaş tırabilınek 
için hatıra gelen <·nre. Uıbüdir ki, sütü 
sağılan iııeğı her türlü mikroplardan 
snUm olarak ya._<ıatıp sütünü de hiç bir 
mikrop bula,ıu·ıuadall çocuğun ağuna 
kadar getirmekti. Onun için şimdi inek
lerin snğlığı insanlı.rm sağlığı işlerinin 
pek ınühim bir kı.muclıı·. Her hangi bir 
i..< mcdtts<>yc dilsilr.ce derhal ilmi bir 

Acele satılık ucuz motör 

Soiiul hava ile çal ı~ır 18 beygir kuvvetinde lngiliz mamulatı Campbell 
mark.alı müceddet bir motör acelo satıl ıktır. T aliplerin Büyük pa,a hancw B. 
Sabriy~ müracaatları . 1 • 6 ( 1 798) 

x~x------

İKTISAT VEKİLİ, ŞEKER FABRİKASINDA· 
Ki TETKİKATINDAN MEMNUM •• 

Eske;~hir, l ( A.A) - lktısat wkih B. 
Hüsni.i Çakır <.Hin ~ece Eskişt:hire ~el
miş ve bu ~ab.'h ş.?ker labrika ını gez
mislir. fktısnt \'cl<il i l,leınekte olan fab
rikanın faaliyetini \"akından t<-tkik t·l· 
n1Ü:i , biJhas."'a ham maddi." \'<' ınalzcu1e 
ihtiyacını gö:tden geçinuiıı. umbarları 
tetkik ederek vaı:iyetin ıneınnuni~·et 

verici olduğunu RÖrrnü tür. 

İki is11içreH 

Londrada Al
man casusluğu 
yapıyorlarmış --·--ihtiyar bir lıarı lıoca 

olan İsviçreliler 
yalıalandılar-_,,_ 
Loudnı. 1 t .\.A) - İı.-vı<;tt' tcbaa,ın· 

dan G2 yaşında Emil Virth ve kurısı 61 
yaşında Almivirth, UÇWj halinde bulu
nan düşman tayyareleri tarafından gö
rülmek iizcrc 17 ağusto.ta elf'klrik me
salesi ile isaret vermek suı;undnı\ Lond
ra mınlakas1 poH.I mahkemesi huzuru· 
n;";ıkarılmıı;lardır. Polisin t11l<'bi üzeri
ne nlalıkeınC' seki~ Rlin sonrnya t:_ı lik 
edilmiştir. 

surctt<1 tasnif edilmc-k !Azun oldı.ıi(undarı 
ineklerin sel\hğı bahsi de ilkin iki baba 
aynlır : Birinci bi\b inek kendisi, lldnci 
bilb ineğin sütü, birinci bab üç fasla 
ayrılır. 1. in~ğln ahın: inek nhırmm 
kurııloca~ı toprağın :şartlnrı. hiııanın 
hangi istikamette olacağı, mimari tarzı, 
kullauılncak ınıtlzeınenin şartları. ahırın 
nasıl ha,-alandırılncağı, inek gübresinin 
nasıl çıkarılacağı.. Şimdiki halde. hüs
b\itün billurdan in>;a edüecek ve zcıni
ni kaloriferle ısınmış betondan inek 
ııh ıı·larınııı en ıuu,·:ı.fık olncai:ı düşUniil
ıuektediı· .• 2, ineğin na<ul be<lcneceği : 
İçecejii suyun şartları, teneffüs t'decejil 
hava. kendisini lıesliyeCt'k \'e silliinü art
tıı·acak gıdaları.. 3, İneğin \'Ücudu: l "e
miılik şartları, nasıl hnvalandmlacak, 
inek lıeııı yorulmamak. hem de bilsbü-

lkhsal ,·ekili Sümt·rbıııık nıii • ~J.,. 
rıni tl·tkik <''nıf"k l\zı-rC' Burs.aya p;.itmiş
tir. 

Hab<·r Jlıtıdığma gun• J-:,kişchir sek~r 
fabrika.;ı hu -.:ene rızam\ randıuanla Ç"'c:l· 

lı.şnıaktadır. Fo hrika gilnd< iki bin to11 
pancar i~leınC'kte ,.f' 2SO - 300 ton ara 
>Jnde '<'ker lstihs:ıl etmektedir. 

Cenubi Afrlfıa 

Ingilterenin 
yanında harbe 
devam edecek ---·--Mebıuan meclisi altmış 

lte.f reye lulf'şı 83 reyle 
bunu teyıt effi 

Lc.._-a,., 1 (A.Al - Cenubi Afrika ilti · 
hadı ınebusan meclisi 65 reye kıırı;ı 83 
reyle. hiikiinıetiL harp siyaseti alc•yhin
de ve Almanya. İtalya ile sulhun derhal 
tesisi h~kkında B. Hertzogin wrdiği tak· 
riı-i Tl'ddetınMir. Meclis 65 reye kat"Ş1 
83 reyll' 27 kanunu'8ni.de kabul edilen 
B. Snıı:suıı tadil teklifini teyit edetek 
4 eylül 1939 de İıı~iltere impaı-atorlııj!u 
il• i~ birliği yapn)llğa de\"llll1, bltarafhğı 
rel ve İtalyaya kll1'>t harp illnını tasdik 
Pdoı k:u-arını kyıı oı.ttlştir. 

Hin harcketsk kalmamak üzere ne ka
dar idman yapmalıdır. 

İkinci btıb, <l faslı havidir: ı. inek sa· 
ğılırken alaca;1ı \';lz.i:,"f!l . 2, inctl sala 
tak in..,,nların ll"ın!ıllk şartlan. \'. S-. 

Daha o katlar <;ok ve o kadıu- alır 
şaı11aı· ki, feııc.· ıemlı sut b ulmak için 
o "'1rtları yerine ııt:tinneoin lmk&nsWı.
l!ı kaı-şısındn, slilil kaynatarak içmekten 
•:e içinnekten bnşha çnre olamıyacağı. 
meydana çıkar. Kaynamış 'ütte buluna
nııyacak \:i laınlnlerl çocul!a \'ermek için 
de dudnklann• bim1 llm<>n suyu sUnnek 
~ e> t işir •• 

Fakat. iıısıııı!Jrdıu, istlyenleriıı ~
mal in<·k olnuılarJlla lmkln ol.saydı, bil· 
hırdan inek kö,kl~rinde yan gelip yat
mnyı ıercU1 c-d~nler lıaylıc-o buluna.,,.~
nı ~nırım. 

1.-ı ........... ________ .................... . 

I T. C~~.:!~,~ankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası. • 

$ube ve ajan adedi : 262 
Zlrııl \'e ticari ber ııevi Uanka muaınc-Mf'ri 

PARA BİRİKTİRENLERE . 28.800 l .IRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat baııkasında kumbaralı \"e ihbarsız tasarruf he,.,.plarınaa en u (56) 
Uruı bulunıın.IAra seoede 4 defa c;ekl~k kur'a ile ıışa;!ıdald pllna g!ire lk· 
r-amlye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 
4 

• 
• 

l.OGO Liralık 4.000 Unı 
500 • l!.000 • 
250 • 1.000 • 

tO • l M • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • •o • 4.800 • 
160 • aG • S.200 • 
DIKKA T : H-planndak! paralar bir oene içinde :ıo ltradan aşalı d llşml • 

yenlere ikramiye çıktıl!ı takdirde yilzde 2() faılasiyle verilecektir. iz mir Yün Mensucatı .~=~:ıa;:::::!~efa, 1 EylOI, ı Birinri kanun. 1 Mart ve 1 Daman tarih-

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası ., ________________ _.. 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

• SATIŞ YERi • 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. 
•m-~www-ı 

llöhreklerMn idrar lorbasuuı kadar yol lardaki hastalıkların 
künden lemizleın<-k i~in IU:l,MOBJ,Ö kullanııuz 

llöbrekl<·r i ıı rnlısnıak kudretini arıtırır .. K~duı, t>rkck idr.ır wrlu.klarını, eski 
' e ıcni lıeboı(.;ı.ıuf:aınu, ınesane iltihalıını, bel ağrısını. sık ~ık idrar bozmak \'f 

l>ornrkeıı yonmak hallerini giderir. Bol idrar l eınin eder .. 
idrarda kumlımıi, me.~e taşların teşekkülüne maoi olıır .. 

Dll<KAT : HELMOBLO idrarmızı teuıizliyerek maviJetıtirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir- UER ECZANEDE BULUNUR _ ., 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOGLU 

Cilt 'e Tenll.'.ül ha. talıkları , .e 
ELEKTRiK TEDAVİLERİ 

Birinti Beyler Soka~ No. 5:;_ lzınir 
EDı.,1nnı Sineması arkasında sabehlMI 
a~ıuna kadar hııstalanno kabul eder. 

' . : Kıt ........ iiliiiii 

DOKTOR OPERATÖR 
SAMİ KULAKÇI 

Kulak, burun. Boiıaz hnstalıklan 
:Mütehassısı 

:\fun~·en<'hanesi : Biriııti Beyltt 
No. 4~ • TELEFON : z:lll 

F.\-i : C&ıtepe Tram•·ay Cad. No. 884 
TELEFO!'l : 3GG8 

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F abrika11 : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuiurıdan At, Tayyare, Köpekba,, Deiirmcn, Geyik 

Ye Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemf'kte 
olup mallan Avnıpanm ayni tip meruuaıtına foiktir ... 

TelefonNo. 2211 ve 3079 
Bayrak lzmir 

Bronşitlere 
.. lr.:;Dll ... ıiİllil ................................... .. 

OPF.RATÖR DOKTOR 
AHME2' CEMİL ORAL 

Fransız Haslruıesi Operatörü 
Uer gün öğleye kııdnr Frnrısı-ı hastaııe· 
sinde, iiğleden sonrıı Blrinci Beyler !IO
ka~do .• No. 42.. TEU:FON : Z310 

DR. Saip Ali .OOLBAK 
DOOUl\1 VE KJU)IN HASTA

J,IKLABI OPERATÖR() 

DOKTOR 

CELAL YARJUH 
lzınir memleket hastanesi dahili has

talıklar seririyat şefi. 
P azardan maada her ı:lln ha•talarını 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2S45 
Muayenehane; 3956. 
MUAYENEHANE adre>i. lkincı Jky. 

ler sokak numara 25 

PROFF.SöR LtEPMANNIN sABIK Dr. Süleyman Çoruh 
. . . BAŞ ASİSTANI Cocuk hnstalıklan müteha"""' 

Bırıııcı Beyler N~n zade ~4kak TELF.FON: 2310 
.. No. 2.. 'lELEFON · %70 :vıuayt'ne hau""i 4? Birinci beyler So. 

Ilergun hastalarını saat 12 - 14,30 ve 1 Evi: Gözlepc Kualı:ol lı:~m 834/ I 
17.20 de kabul eder. Londnuıın (Tho Hospital Fnr Sid 

Fukaraya S A T, 1 gilnlerl muayene Childttn) lıa tar.e--inde ikmali t.~ull et· 
parasızdır_ mlatir. 
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AsJıerliJı tetlıilıleri 
•••••••••••••••• 

Bu~ün harp 
kaideleri tama
nıen değişmiş 

bulunuyor 
Orduların ve siliıhların 
tayyareyi nazarı itiba· 
ra alıp daha hareJıetli 
ve siiratli olmaları 
lôzımdır .•• 

- .:--
}'AZAN : ŞEVKİ )'AZMAN 

Ziraat Vekili Tetkik
lerine devam ediyor 

INGİLİZLERİN BERLİNE 
YAPTIKLARI HÜCUM 

-*--

Kırşehirden Mucura gitti 
köylülerle konuştu 

Kırşehir, 1 (A.A) - Ziraat vekili Muhlis Erkmcn clün 1 dileri q,. J!<'rU~üslerdir. 
şehrimi7c getmistir. Muhlis F..rkmen .f'chrimizin görülecek Mucur, 1 (A.A) - Bu sabah Kır~chirclcn ayrılan Ziraat 
yerlerini gezdikten "'Onra dün gece serdine Halkevinde \C- vekıli Mul>li5 Erkmcn yanında valimiz ve ziraat müdüıii 
rilen tem~lde bulunmuşlardır. Ziraat vekili şehrimize gelır- olduğu h:ılde burayı. gelmiş ve halk ilo temasta bulunmuş
ken Kamrın nahi) c merkezinde köylükrlc temasta bulun-

1 
tur. Velril ~cn•fine Kır.şehir avcıları kulübii tarafından Mu

muş ve bn mıntakanın durumu ve zirai işleri üzerinde ken- cur ba~l.ır-nd:ı bir dğlc 1.iyafcti verilmiştir. 

INGiLTEREYE SON AL
MAN HAVA AKINI 

--:;c·--

P.:asarın büy .. k 
olduğu 

bildiriliyor 
~-Hücum bir lıaç saat 
sürdü -·-Londra, 1 (A.A) - Royter: 

Avcı tayynreleri refakatinde olarak 
külli) etli Alman bombardıman tayyare
leri bu sabah Taymis halici iizerınde uç
muşlardır. lngiliz avcı tayyarelerinin hü
cumuna uğrayan dü~man filosu tayyare 
dufi batnrynlarımızın siddetli baraj ate
şi ile dağılmıştır. Bununla beraber bir 
kaç bombardıman ta) ya resinin barajı 
geçtikleri ve hasar olduğu :1..annedilmek-

.H. rbin es.ı" kaideleri değismez• de
nır. Bıı pek dognıdur. Fakat 1914 sene
sıne kndar satıh füC>rınde 'e binaena
leyh ıki buudda cereyan eden harple 
1914 ten sonra hc;cim içinde yani üç 
buud uwrindc cereyan eden harbin esas 
kaideleri bir olur mu? Bu süphelidir .. 
Bunu i1.ah edelim, mesela en meşhur 
kaide olan bir veya iki yandan kuşat
ma muharebesini de alalım. Şlifenin 
mec.;hur l'SC'rı i pat •• çalı ır ki kat'i ne
ticeli imha muharebeleri kartacalı Ani
baldt'n beri bir ve) a daha iyi ikı yan
dan kuşatma harpltriyle 3apılmıc.;tır. 

Bir Amerikal:ı 
mııhabir gör

düklerini 
anlatıyor -·- ------------------------~------~----------------~, tedir. 

Binaenaleyh müd .. fnadaki ordu ıki ya
nını sağlam tutar da mütearrıza kuşat
ma iınkfınını vermezse bir neticei kat'i
~ e veya imha munarebesinin önünü _al
mış demektir. MütcnITız için de kazıye 
aksidir. Çiinkü kuşatıcı muharebe mü
tearr. ı en ktsa yoldan hasmın gerisine 
düsliri.ir ,.c onun iç memleketle alaka
sını kcscı·. İki bı..ı.;dlu muharebe için 
bu şaşmaz bir kaidedir. Fakat bir de 
193!1 - 1940 muharebelerini nazarı itiba
ra ::ılalım : Di.işınanın gerisine düşmek, 
iç memleketle muvasalasını kesmek ve
ya i gal etmek; yani düşmanın can evi
ne vurmak için evvela yanlardan kuşat
maya hacet var mıdır? Bizzat tayyareler 
'cya bunların indirdikleri k1talar geri 
mu,·asalayı kesip dünkii kuşatJcı kıtala
rm işini görmezler mi? 

Bunların cevaplarını artık el ıle tu
tulur; gözle göriilür şekilde verebıliyo
ruz. O halde bugün kara ordusunun 
lanlarını sağlam tutması, gerisinin emin 
olmru.ı için kflfi şart olmaktan çıkmış

N.vyor, 1 (A.A) - Tr~nsradio Ame-
rikan ajansının Berlin muhabirinin bu
giin çekuği bir tC'lp,rdfta İngiliz hava 
kuvvetlrrinin Bcrlin üz0 r:nde yaptık
ları hava hücumlorının i!rn ettikleri ha
sarlar anlatılmaktadır. 

Muhabir, Alman propaırnnd.ı nezare
ti tarafından bombardım~ edilmiş ma
hallerde teı1ıp edilen bir gez.intiye i--ti
rak etmiştir. Muhabirin yazdıklarına na
zaran B rlinin cenubu ~arki mıntakasın
da rıkan bir yangın sab~hley;n hfılfı de
vam etmekt:::! idi. Kiiçü'.< karton fabri
kası ve ipek mağnzosı ismi verilen ma
hallN· dC' tahr:p e-dilmislerdir. Yüksek 
infilak kabiliyetinde bombalar ve yan
gın bombaları binlerce camın kırılması
na \'C damların ates almasına sebebiyet 
verıni!ilerdir. Şehird' zahiren öli.i yok
tur. Bir kaç yaralı \'ardır. Almanlar bu 
kimst-l~rin tayyare dafi bataryalarının 
otlıkları obücs pnn:aları ile yaralandıkla
rını söylemektedirler. - ·--
Portekiz kücük Bal· . 
tık devletlerinin il ha· 

kını tanı mı yor 
tır. * Lizbon 1 (A.A) - lforiciye neznreti-

Denilcbilir ki •Havadan yapılan bu nin b'r tebliğinde Port kizin Estonya. 
hareket dahi bir •kuşatma• dır ve bi- Letcın.} z ve- Litvonynnın Sovyetlerl.' il
naemıleyh harbin c:sas kaidesi değişme· hakını tanımadığını ve ilhak devam dti
rniştır. Asıl mesele, nercdC'n gelirse gel- ği miiddctç.! Port.,kizin bu üç d<>vlE"tlE.' 
sin kuşatmayı önltmektir• ::ıkdettiği muahcd )erin h pc:ıni muaUi'ık-

Bu da yanlış değildir. Fakat şu var ki ta tutacagını bildirm ktc>6ir. 
di.inkü kuşatmayı ônleme ile bugünki.i Portekizli.' iıc baltık devl ti <ırasında 
«rnsındn çok hüyük farklar me) dana si~ a i ve konc;oloc;luk müna<ı b!'tleri kc
gclmiştır. Birinci halde önleme kl"yfiye- silmic;tir. 
ti iki buudda yani l alnız satıh üzerindl" - -------------
tertiplemeye münhnsır kalırhn, bugün da d.ı~ m nın hor :.n gorulebileccğı ihti
üç buud yani hava dahilinde ele ter- mali olunca. ~imdi bir ele bu düşmanı 
\iplenmiye ihtiyaç göstermiştir. O hal- nazarı itibara almak zorunda kalmıştır. 
de harbin dünkü ve bugünkü esas kai- Hm·adaki dil man tepeden bakar ve te
deleri bir olamıynl·ağı ve dünkü es;ıs ped<'n hiicum eder Binac>nalelh hem 
kaidelere yeni fasıllar ilavesi lüzumu saklanmr.k ,.e hem de ona karşı mahfuz 
meydana çıkmıştır. vaziyete girmek gayri mümkündür .• O 

Cereyan eden harbin bin bir gi.irUltü- halde öyle bir köp~-ii tipi bulmak ~erek
ı.ii bunu bize ispat etmiyor mu? Mesela tir ki iiç beş dakika zarfında ::;ökülüp 
Hollanda hududunda Mnssfricht de Möz çöziilsün ve nehir ezerindc dağılsın, bu 
\il.erindeki köprüy.i tahrip için gözü ile- miihim noktayı d,1hn l 930 dan itibaren 
ride hücum bekli}cn istihkam zabiti, naz.arı itibara nlaıı ve beş sene fasılasız 
liçünci.i buudu yani ha\•adan gelen taar- tccrüb<'kr yapan Alman istihkam kıta
ruzu nazarı iUbnrn alm:ıdrğı ve kendisi- landır kı son harbin en iyi köprü tipini 
ni buna karşı muhafaza etmediği için meydana getırdikr \'e birbiri ardınca 
değil midir ki vazifesini ifa etmeden bir bir sürii nehirleri aşma 'azifelerini de 
tayyare bomb:ısiyle yere serilmiştir. mükemmelen gördüler. İtiraf etmeli ki 

Halbuki 19U ten evvel bu zabit \'azi- diger Avnıpa orduları bu meseleyi bu 
fes'ini mutlak bir emniyetle ifa edebilir- kadar erken \'C bu kadar ivi ha11l' mu
di. Keza Sedanda ve Somme nehri bo- \ affak olamadıklnrmdan dolayı hasımla
yunda taarruz bekliyenleri de Alman n dereet>sind.: sürat göstcrememislerdir 
tanklarından evvd tay;ı. arclcr vurmuş- ve gö teremezlerdi. 

t~ * * Üçiıncti buud :ı. cılnız harbin esas kai-
Harbin i.içüncü buuda sirayetinin de- delcrinde de~işiklikler yapmakla kal

i:iştirmediği, tesir ctmE~igi hiç bir sınıf madı. Bizzat harbi de çok hızlandırdı ve 
'l' sil;ıh yoktur. Bundan mi.ıtecssir ol- ona büyük kudrctl:.-r kn.ttı. Çi.inkü ycr
mamış hiç bir tabiye ve sevktilce) ş kai- de topraga veya su:, a delk ile yürüyen 
d~i yoktur. Eski tabiyenin «asli sınıf• vasıtalnrdan hiç biri, hava dahilinde ha
di:, c ad \'erdii:'l piyade, topçu, süvari, rekct eden vasıtnlnr kadar suratli olma
kara ıle berabf!r havaya karşl da harp mıştır ve olamaz, keza iki buud yani 
etmek 't.' ona gôrt' hazırlanmak zorun- satıh üzerinde hareket eden vasıtalar 
dadır. öniine haıl dikilmesi kabil olduğu hal-

İstihk;ını, muhu!Jı.:re, demiryol, nakli- de, üçüncü buudd ı bu gayri kabildir .. 
\e \e hattfı sıhhi'!· ınıfı dahi harplerde, Veya balon barajları gıbi pek mahdut 
ış l apınalannda '\l' :, erleşmelerinde bu- olabilir. (Çi.inkil kiilfctli ve pahalıdır .. ) 
nu naznrı itibara :.lmak mecburiyetin- Göze kar ı da haıJ :ı. apmak imkanı çok 
decl~rler. Bu bebcpten dolayı bütün bu güçtür. 
sınıfların dahi tabiyesi değişmiştir. Me- Hülasa; han~i bakımdan tetkik edilir
sela i.stihk:ımır. köprücülük hizmetini se edilsin görürliz ki munv.am bir de
de alalım : Dün bu sınıf köprü kurar- ğişme karşısındayız. Bizzat orduların, 
ken onündeld satlıı göz önünde tutar, smıf ve silahların bunu nazarı itibara 
dii mon gi:ı?.linden ve ateşinden ve hat- alarak değişmesi, ilı;üncü buudda hare-
1a hunlardan birisinden emin vaziyette ket t.'<len silahlar müvacehesinde kilçü
bulunduğunu gördi.i mil köprüsünii ku- liip daha hareketli ve süratli olmaları 
rardı. Fak.ıt iiçüfl\·ü buudda ~ani hava- lazım gelecektir. 

& 

TransilvanJ-a
lılar Macarista-

.., 
na geçme~e 
razı değil --·--

Transııvan~a milli 
lıomitesi reisi mihuer· 
cilere müracaat etti --·--Bükreş, 1 (A.A) - B. Maniu, B. 

1 !itler ve B. Mussoliniyc birer telgraf 
çekerek, Transilvanyayı Macaristana 
veren Viyana mukaneratına Rumen hü
kümetinin gösterdiği inkiyada muhale
fetini bildirmiştir. B. Maniu mesajında 
diyor ki: 

1918 de Albajuliada toplanan 
tarihi milli meclis tarafından inti
hap edilen Transilvanya komite
sinin eski reisi sıfatiyle, Tranıil
,.,anyadaki Macar ekalliyeti ile 
beraber Rumen ekseriyetini de 
Macaristana veren mihverin ha
kemliğini Rumen milleti namına 
bütün ruhumla protesto ederim. 
Bu karar, milliyet prensiplerini ve 
en iptidai adalet mefhumlarını 
reddetmekte ve daimi mü,külat 
kaynağı olacak karısıklıklar yu
vası yaratmaktadır. Ekselansları
nızdan bu kararın iptalini diler ve 
bu ricamı bir muhtıra ile teyid 
ecJ .. ceğimi arzederim. 

T ran&ilvanya <'yal eti ve Rumen mil
leti, mu\·afakatımız olmadan hiı; bir za
man bu karan kabul etmiycc"klerdir. 

TRANSILV ANY ADA 
NOMAYIŞLER 
Ankara 1 (A.A) - Bükreşten 

Royter bildiriyor: 
Macaristana terkedilen T ransil

''anya ıehirlerinden bir çoğunda 
Macaristana geçmek aleyhinde bü
J•ük nümayiıler vuku bulmuıtur. 

-*-
Paraguay • Arjantin 
arasmda •• 
Bucnaos Aircs 1 (A.A) - D.N.B. Ha

\'ana konferansında Paragunyı temsil 
eden hariciye nazırı Bay Halpiınini Ar
jantin hükiimetinin misafiri olarak üç 
gündenberi Buenaos Airestedir. Bay 
Halpimini karşılıklı ticari münasebetle
rin teşküatlandrrılma.sı ve diğer iktısacli 
mese.JclC'r hakkında Duenaos Aires ma
kamları üc müazekerE.'lerdc bulunn.uş-
tur. --·--

KONT CİANO 
KOMAYA DÖNMÜŞ 
Roma 1 (A.A) - D.N.B. bildirj~ or: 
ltalyn hariciye nazırı Kont Ciano saat 

17 de Viyanadan tayyare ile dönmüştür. 
Aynı tayyare ile Alman sefiri B. Mac
kenzen ele Romaya gclmi§tir. 

ccB U G Ü Nn 
Adanada (Bugün) isimli gündelik bir 

gazete neşredilmeğe başlanılmıştır. Teb
rik ve muvaf fakıy\?tini temenni ederiz. 

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

Amerika Ital- · 
yayı protesto 
etmedi mi? 

--:ı:--
İtalyan bombardıma-
nında ölen Amerilıalı 
misyoner meselesi .. 

v 

Roma, 1 (A.A) - D. N. B. 
Maltaya karşı yapılan bir hava hü

cumu esnasında iki Amerikan misyo
nerinin öldüğiine ve Amerika hükü
metinin hadiseyi Roma nezdinde pro
testo eylediğine dair İngiliz menşeli 
şayialar hakkında iyi malumat alan 
ltalyan kaynaklarında beyan edildiği
ne göre Roma nezdinde böyle bir 
protesto yapılmamıştır. Ve deveran 
eden şayialar hakkında da hiç malu
mat yoktur. 

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

Alman resıni tebliği -·--
Bazı muvaff a
kıvetler iddia ... 

ediyor 
- *-

13~ İngiliz tay~aresi 
dii$ · · ~üEmü.şmiq, 
Almanlar 32 tayyare 
lıaybetmi~lermi~ .. -·.--Berlin, 1 (A.A) Alman orduları 

l:ıa<jkumandnnlığı tebliği : 
:n ağustosu 1 eylüle baglıyan. gece 

muharebe \ e avcı tayyarelerimiz Ingiliz 
adalarına knrşı hü..:umlarına devam ct
mi~?erdir. Kt:nt ve J<::sscnx kontJuklnrın
da tnyyare ıncyd.mları, Tnymis ınansa-
hında \'C Li\ crpolda liman tc.:sisatı ıncr
kczi, İngilterccfo tayyare malzeme fob
rikalnrı bombardıman edilmiştir. Çıkan 
bir çok yangınlar bu harekatın ne ka
dar ıni.iessir oldugunun şahididir. Bu 
harekat esnasmckı C<'reyan eden şiddetli 
hava muharebelerinde ll6 düşman tay
yaresi di.i!iüı-iilmüştür. 

BERLiN "ÜZERİNDE HARP 
İngiliz liman! rım: mayn dökülmesine 

devam cdilıni~tir. Dün gece İngiliz tay
\ nreleri Ruhr hav~ısı ve Berlin üzerin
de uçarak muhtelif mahallere bombalar 
:..tmışlarsa d.ı az h.1sar yapmışlardır. Bu 
mahallerin hiç birinde askeri hedeflere 
isabet vakit olmaıru~tır. Tayyare dafi ba
taryalarımız Berlinc hücum eden düş
man tayyarelerinin şehir içine bomba 
:..tm~'lına mani olmuşlardır. 

Bir çok bombalar çıplak tarlalara di.iş
ınüş~r. Dün gündüz düşman tayyare 
zayiatı 133 tüı. Bunlardan 116 sı hava 
mUharebclerinde, üçü gece tayyare da
fi bataryalannıız tarafından, on dördü 
de yerde imha edilmişlerdir. Bunlardan 
başka 74 balon da tahrip edilmiştir. Al
man tayyarelerindeo 32 si yoklamr.da 
bulunmamıştır. 

DENİZi.ERDE 
Bir denizaltı İngilizlerin on beş bin 

tonluk Dunvegan Castle ismindeki ge
misini batırmıştır. ,Bu muvaffakıyet sa
yesinde Alınan denizaltıları tarafından 
üç gi.in 1.arfıncla batırılan gemilerin hac
mi 100 bin tonu bulmuştur. 

Romanya hükü
meti halkını 

teselliye 
çalışıyor ••. 

--·--
Bülıreş ltiilıümeti, 
Alman ve İtalyan 
garantisine lıı~met 
veriyor! •• __ ,, __ 
Bükrt-.ş, 1 (AA) - Rumen propa

gandası, Rumen milletine Viyanada it
tihaz edilen kararın anlaşılması zarure
tini izah etmek üzere büyük bir faaliyete 
geçmiştir. 

Bükreş radyosu vaziyet hakkında tef
sirlerde bulunurken bir çok devletler or
tadan kalktığı halde Romanyanın böyle 
bir felakete gitmediğini ve bugün her 
zamankinden ziyade Rumen devletinin 
mevcudiyetini ve tamamiyetini resmen 
garanti etmiş olan Almanya ve İtalyanın 
yanında bir siyaset takip etmek zarureti 
hiisıl olduğunu bilhassa tebariiz ettir
mektedir. 

Ordinca gazetrsi Romanya kuvvetli 
ve ınuntaı:am bir devlet halinde mevcut 
olduğu müddetçe ortada kaybolunmuş 
hiç bir şey olmadığını yazmaktadır. 

-*-
1-larhın hirinci s~,.nPsi 
biterken A n1Prikan 

•• •• •• 
CYOfUŞU M . 

Ankara 1 (A.A) - Nt'vyork matbua
tı harbın birinci senesinin plfmçosunu 
yaparnk harbın yeni ı::afhalara geni<ol~
digine işaret etmektedir. 

Gazeteler, İngilterenin kahramanca 
mukavemeti Almanyanın cihana t.ıhak
küm etmek emrll:.>rinı suya di.i~i.irdi.ı.-~ü-
nü yazıyorlnr. · -·BEYNELMİLEL 
Tuna meseleieri-
Anknra 1 (A.A) - Beyn"lmil •l Tuna 

meselelerinin halli için Alman hiiki.ime
tinin <lnveti üzerim• alfıkalı devletlerin 
mütehassısları yakında Viyanacla topla
nacaklardır. 

-- ııı-
Bir İngiliz ticaret ge· 
misi batırıldı .. 
Ankara, 1 (A.A) -- İngiliz bahrıye 

ne1.areti, siUıhlı bit 1ngiliz ticaret gC'ınİ
sinin torpillen~rek battığını, müretteba
tından 250 ki lnin kurtarıldığını bildir
mektedir. ---r•--
İngiltere • Siyam ademi 

tecavüz muahedesi 
Bangkok 1 (A.A) - Jngiltere ile S:

yam arasında geçen Hnzirrnda imza edi
len ademi tecavüz muahed"'sinin taıdik
li nüshaları bu sabah teati edilmiştir. 

-*-
Tralı~a maarif 
müşauiri iyileşti •• 
Bursa 1 (Yeni Asır) - Bir bueıık 

aydanberi şehrimizde te:davi eclilmE.'ktc 
olan Trakya umumi müfettişliği Maarif 
müşaviri Fakir Erdem iyileşerek Edir
neye gitmiştir. 

Cihan Hatun ::~111:111:11111• --
ya gelebilmesi ihtimalini nazarı dikkate Aydoğdu yere bakarak, istiğraptan ti harbiyesi kalmaz. Müshiınanların ha
alıyorum. Belki de yarın sabah görür de başını sallıyarak Verdanı clinliyordu. şına felaket getirmek doğru değildir. 

UlllllllllllllS gelir. Şimdi köleden ne işittin ise söyle. Verdan sözünii bitirince Aydoğdu: Bahusus hainler, icraatı kendi kendine ---.. ----
S (Verdan) ile (Aydoğdu) on adım ile- - Ne alçak, ne hain mahlukat! ..• de- tehir etmişler. Demek pek yakın bir teh
: ricle bulunan bir kayaya doğru giderek di. like yoktur. Bütün bu malumatı şimdi-

ı' e f ri ka: J 07 YAZAN: Curci Zeydan E üzerine oturdular. (Verdan) meseleyi -FakatbenAbbasıonlarıniçindeen likpekmahremtutmalıyız.Bununlabe-
- - ----------------- - hikiıye etmeğe başladı: akıllıları gördilm. Köleden anladığıma raber Emirilmüminin efendimizin hnva-

.Me nunun oglu Abbasın a~ıca!>ı Mu- idi. Aydoğdu çadırın kapısının önünde _ Bu kölenin isticvabından anladığı- göre Haris hemen ~e başlamak. için çok tı için daha sıkı takyidatta buhınm~lı-
ta~~m hakkında hiısnii niyet ~ahibı ol- okiiz gibi horlıy:m ve şarap kokan bir ma nazaran efendisi (Haris) orduda ku- ısrarda bulunmuş. Abbas ise karsı dur- yız. 
madı ... . nı <-iz dr teslim cdcırsin:.z. Bazı adamın uyumakta olduğunu görünce mandanlardan taraftar elde etmek için muş: cBöyle bir mesele çıkarırsak ordu Verdnn Aydoğdunun hamiyet ve sa-
kumandar.h r M •mundan sonra hilafetin sordu: bizzat kendisi taraf ınclan teşebbüsatta inkisama uğrar. Maddeten, ınanen mah- dakatini takdir ederek: 
ona intikalini nrzu etmi!l iken ct>saretle - Bu adam kimdir? Burnuma şarap bulunulmağa Abbas ile akdi ittifak et- volur. Düşman istifade eder. Tarihi İs- _ Hakikaten en doğru fikır budur. 
ahzü biat davrıınmama~ı ,.e cebanet kokusu geliyor. miş. Gerek (Afşin) in, gerek bizzat lfımiye, devletl' şan ve şeref vetecek bir Aydoğdu onun sözi.inü keserek: 
~ostermcsi eseri alarak Muta.sam hila- - Bana sırrı nakleden adamdır. (Ha- (Mutasam) ın, gerekse (Eşnas) ın ordu- muzafforiyeti kaybederiz:. diyerek ic- _ Fakat bu kölevi burada bırakman 
foti onun elinden almış idi. Samrada ris) in kölelenndendir. Kendisini Sam- Jnrın<la (Abbas) a taraftar kumandanlar matı tehir ettirmiş. Abbasın bu hami- büyiik bir hatadır. Sabaha kadar burada 
h •lunduğum e nada işitmiş idim. Haris rada tanı) ordum. Bu ak§am bir hile ile vardır. Mut.asamın hassa ricalinden da- yetli hare~etini takdir ettim. İşte bütün kalır is~ bittabi nyılncak. Burayı bile
: .,.. ~knndi M.ı.ıtasamı iskat ve maka- yanıma davet ettim. Kendisine sarap hl bir kaç kişi bu suikaste iştirak etmiş- bu iııittiklerimi sana hikaye ediyorum. cek. İhtimal ki efendisine söyler. bir me-

•'.ifotC' Abbası is'at etmek için çalı- içirdim. Sarhoş olunca size nakledece- tir. (Haris) gitmiş, bu adamlar ile gö- Yarın halifenin yanına gidiyorsunuz. sele çıkarır. Daha iyisi mi, 0 burayı bil
"an) •·dan idi. Bunlar askerden korka- ğim sırrı bana söyledi. Nasıl isterseniz? rüşmüş. Sadır olacak ilk işaret üzerine Arzu ederseniz bwıları ona söylersiniz. mcmdidir. Şimdi herif sarhoşluk v~ uy
rn '< b 1 lec;ebbüstC' ileri gitm!'ktm vaz Çadıra girelim mi? Yoksa burada söz- her kes bulunduğu ordunun ba.~ kuman- - Hayır, Verdan! Halifenin bu sey- ku nrasınc1a iken onu hemen ~ötürüp 
gP<'m c;lerdi. Bugiin Harisin Abbasın )erimi bitireyim? Bu karanlıkta hayra- cianını itlaf edecek (Mutasam) ın ordu- !eri bilm~i muvafık değildir. Çünkü yerine bırakmalı. Dönünceye kadar ~en 
otağından çıktığını görünce aralarında ğı bekll'mekten bir fayda görmiyorum. sunda bulunanlar Mutasamı, (Afsin) in öyle pek yakından bir suikasdin tertip de seni burada beklerim. 
mühim bir teşebbüsün müzakere l'Clil- Karanlık onu on adımdan görmeğe hail ordusundn bulunanlar Afşini, (Eşnas)- olunduğunu, hattiı i::rası düşüniildiiğü- Verdıın hemen ayağa kalktı. Köl~nin 
diğini şüphesiz addettim. olurken Umuriyenin içinden nasıl gö- ın ordusunda bulunanlar da Eşnası öl- nü anlarsa ga1.ap ve hiddet hali ile belki yanınn gideı·.ek uyandıronak istedi. Fena 

(Verdan) bu sözleri yavaş bir sesle rülebilir? dürecekler. Sair büyük kumandanlar da tedip ve tenkile kalk.ışır. (Abbas) ın de- halde sarhoş olmu~tu. Uyanmıyordu. 
söyliyordu. Oniugihtan 19Çerek tepeye - P.ek doirµ. Ham..... gece- yine bu suretle itlif ed.Uecekle~. Harla diii giıbi -0rdu inkisama uğrar. Manevi- Verdan kah onun koltuğuna girerek, kih 
,#eıı T~ ~e--~ .. · Oiıu • tataftedar ile aöNtmüş. kendileı-UJ. ratı lo~ ~ -.• 1ere aib'ilkllJ~ alıp ·· .. 

ıNGIL.ıi'L.ERIN VF.RDlôi 
TAFSıl.A r 
Londra, 1 (A.A) - Alman bom

bardıman tayyareleri dalga halinde dün 
öğleden sonra ve gece şimali garbi sahil 
mıntakasına hücum etmislerdir. Düşman 
ta.}yarclerinin faaliyeti Lir kaç saat sür
müstür. Biiyük hasar olmuş, müteaddit 
kimseler yarolnnmış ve bazıları da öl
mü tür. Bu mahal birinci defa gündüz 
bombnrdıınan edildiğinden ilk hücum 
herkeı;i hayrete düşürmüstür. 

SICINACA iSABET OLDU 

Gece yüksek infilak kudretinde bir 
bomba biiyük bir binaya düşmüştür. it
faiyenin seri gayretlerine rağmen çıkan 
yangın yayılmış ve hir müddet çok şid· 
cletli olmu tur. Yine ilk hücum esna
banda bir sığınağa tam isabet vaki ola
rak zayiata sebebiyet vermiştir. Daha 
sonra yeni bir tayyare dalgası gelerek 
aynı mahalle yüksek infilak kudretinde 
bombalar atmış ve bir bomba bir sanayi 
müessesesine ve bir diğeri ele petrol tev
zi merkezine isabet etmiştir. 

Bir gaz kanalizasyonu patlamış ve ci
varda bulunanlar mucize nevind<'n kur
tulmuşlardır. 

LONDRA ü/.ERiNDf. 

Londrn üzerine yapılan gece hücumu 
esnasında projektörler bir düşman tay- . 
) aresini hüz.meleri arasınn almış ve tay
) are diıfi bataryaları da ateşlerle sar
mışlardır. Tayyare kaçmıştır. Bir Alman 
bombardıman tayyaresi ile tayyare dafi 
batar) alnrı arasında bir düello olmuştur. 
Projektör, tayyareyı hüzmeleri arasına 
almı tır. Tayyare arka topu ile ve mit-
ralyözleri ile projektöre ateş açmıl'ltJr. 
Projektörlerden hiç biri sönmemi~tir. 
Tayyare dtıfi bataryaları ateşlerine de· 
vam etmişlerdir. Düşman bombardıman 
tayyaresi alçalarak uzaklaşmıştır. Bu 
düello) a şahit olan bir kimse, Alman 
tayyaresının prnjektörlerin ziyasından 

kaçmak için büyük bir gayret sarfettiği
ni söylemiştir. Düşman la)yaresi Londra 
ımntakasına altı bomb.ı atmıştır. Bu 
bombalar paılnrken parlak sarı ziyalar 
çıkarmıştır. Ve arkasında boğuk iııfilal.
lar takip ctınistir. 

Meralılı şeyler 

··-······--· 

insanların 
Zaaf lan --·--
Bir lnriliz guutecisi 'aktiyle söyle bir 

hnber yazmıştı: 
•Üscar Vilde (Oskar Vayld) ile ja

mes Vhistler dün Brightonda, karşı kar
şıya oturmuılar, her zaman olduğu gibi 
yine biribirlerinden bahsederken görül
müşlerdir.> 

Bunu okuyunca jame derhal kaleme 
"anlıyor ve Oscar \Vildee şu mektubu 
>azıp gönderiyor: 

•Gazete dün biribirimizd"n hahsctti
~:imiz.i yazıyor. Bunu derhal tekzip et
meliri:z. Zira dün biribirimizden del;il. 
;) alnı:z Lenden bahsediyorduk.» 

Oscar ~'ilde buna şu cevabı veri}·or: 
•Dediğin doğru, james. Evet diin kar. 

şılıklı olurmuş .. senden bahsediyorduk 
ama hen 'İçimden kendi hakkımda dii· 
şünüyordum. » 

rakru·ak döndii. O vakte kndar g~ce ya
rısı olmuştu~ Ordugahta herk se uykuya 
dalmıs idi. 
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UMUR1YEN1N FETHt 

Ayclo_ğdu V C'rdanın gaybub ti C"Sna
sında ayaön kalkarak (Umurıye) ye 
bakmağn basladı. Surun bazı v.:-rler!n
de. konakla;ın bazılarında \'C' · bilha•sa 
c;ehir B. yinin konağında ziyalar gcirülii
yordu. Aydoğdu Beyin konağına baktık
çn kalbind" hal •can duyuyordu. Hemen 
oradan Sura atlamak. kon:-ığa \·ıırmak, 
Cihan diye bağırmak isti~ ordu. Cihan 
ona covap \•erdiktE.'n sonra bütün l!mu
riye ahalisi, askeri onun nazarında hiç 
hukmünde ıdı . lste Sl'vdazl"delerin hali 
b:Jyl-- olur. Mehali bile mümkı.in görür
ler. O e nada Verclan avdet etti. Aydoğ
du kendini topladı. Kuruntulara niha
yet \•erdi. (Verdan) a: 

- Simdi ben c;adırırnn gidiyorum. Sen 
burada sabaha kadar bekle, bakalım ne 
olur. dedi. 
Verd~n - Peki, c ·vabını verdi. 


