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• Bulutlar arasındaki yerimiz 

Karada ve denizde yiğitlik de~tan1arı a~ırlarca 
d·lden dile, nesilden n•sile dolaı;mı~ olan Türk, 
5ımdi hulutlar arasındaki verini de almak az
rnindt!diı-.. Bunu bir fırı cv\·~ı tahakkuk <:ttirn1ek 
İ'"'İn hepiıniz Türk Hava kurııı~ • ., . Aza olma
lıyız .. 

-------' 1~~11 rnı111rff·'rt"r'arınc1cın gaLt'tt>rııız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ı:e Cümhuriııet eserinin bekçili, sabahlan çıkar ıiyasi gazetedir YENi ASIR matbaa<ında basılmıştır 
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ÇöRç!_piYOR Ki incir ve Uzüm zarar gör
Havala!d~ Nazi- dü zeytin bollanacak 

--.--
Transilv an ya 
mukavemet 
edecek mi? -*-Macarlarla çarpı~maJı 

. için te$1ıilat yapllacağı 
·söyleniyor ••• 

Bükreş 2 (A.A) - Royter: 
Hitler ve Muuoli.niye şiddetli bi

ter protesto göndermi, olan köylü 
partisi lideri Dr. Maniu dün Transil

., •anyan1n merkezi Oluja hareket el-
: mittir. Bazı kimselere göre, B. Maniu • 
: orada mukavemeti organize niyetinde 
: bulunmaktadır. 
:. V ALiNiN BEY ANNAMESI 

Transilvanya valisi B. Somes hal
ka hitaben bir beyanname ne,rederek 
balkı tehlikeli ihtiraslara yol açacak 
hareketlerden tevakkiye davet eyle. 
mittir. Bütün Romanyada mektepler 
bir ay daha geç açılacaktır. 

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

Halledilen ıl Diikre.şten bir göTiinii.ş 

İhtilaflar yerine ROMANYADA ._!RGİ?~LIK BÜ KREŞTE .ENDİŞELER 
--·--

il enilerinin Jıaim 
olduğunda şüphe 
et:UmemeHdir .•• -·~OCAKOCLU 

Mihver devletleri Viyanada verdikleri 
~ir kararla Tranıilvanyayı Macaristan• 
&ade ettİnniflerdir. Bu karar bazı malı
fıllerce cenubu ,...ki A vrupada sulhun 
nıuhafuasma hizmet eden bir eser ol
ınak üzere tefsir ediliyor. 

Hakikatte vaziyet böyle midir? 
Bizce bayır. Belki zahiren bugün Av

""Panın bu kısmında sulh ve sükun ha
kimdir. Fakat Romanyanın yediği darbe
nin ağırlığJ kolay kolay hazmedilecek 
J;ir mahiyet arzeylemiyor. 

Bütün Romanyalılar derin bir elem 
İc;İndedirler. Bir buçuk milyon Roman
)'a]ı Macarlann idaresine terk olun
h1U5lur. 

Bu muazzam kütlenin iztırapları her 
~tunen vatandaşının kalbini daima inim 
inlrn inletecektir. 

Netekim yirmi küsur senedenberi bir 
milyon Macar için ayni izhrabı Macarlar 
duymakta idiler. 

Transilvanya divasmın en idil.8.ne bir 
~kilde bal çaresi geniş mikyasta bir aha-
Ji mübadelesi yapmak, Tran~ilvanyay1 
il.iye taksim eylemekle mümkündü. Ne. 
tekim Polonya ve Baltık meselelerinde 
bir anlatmaya varan Almanya ile Sov
)'et Rufya bu eg51 kabul etmek :z3rure
tinde kalmıJlardı, 

Ayni şekilde Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki e:zeli husumet Rumeli Türk
leriJe Anadolu rumlarının mübadelesi 
ile ıona erml,. birbirini tarihi dü~man 
1-anıyan ilci millet bugünkü mesut dost
luiiu İstihsale muvaffak olmuştur. 

Bu itibarla Viyanada empoze edilen 
hal tarzını istikbal için emniyet verici 
bulmamak pek le hatah bir görüş ıayJ
larnaz. Rumenler ve Macarlar ne kadar 
lıüa:nüniyet gösterirlerse göstersinler ne
tice yine ihtil.8.fa müncer olmaktan kur
tulamaz. 

Harp ıona ermemit bulunduğuna gö
l'lt hucün çizilen haritalara kat'i nazarla 
h.kmamak en doğru harekettir. Daha 
bir çok milletlerin mukadderatı harbın 
neticesine bağlıdır. Harbın sonuna inti
~en artık bu mesele üzerinde daha faz
la dunnağa da lüzum yoktur. 

Yalnız Viyanada İmzalanan anlaşma· 
Ya zeyil bazı protokollar mevcuttur ki 
hUnlar T ranıilvanya meselesinden daha 
~a ehemmiyeti haizdir. 

Almanya ve İtalya 1912 hudutları içi
ne sı:kıştırdan Romanyanın tam"miyetini 
nranti etmİflerdir. 

Bu garanti kime karşıdır?
Bulgar;slan <"enubi Dobricayı müza

ker .. yol ile Peri alm~k Ü7er<'d;r. Bir iki 
rnaJi nokta hal edilince Bul.,.a.r ordusu 
l>ohhcav1 İ•f!l\I edecektir. 

Tr::ıınsilvanya dava1'ı da ort-ıtd"ln kaJk
l'tlı~tır. Bina~nPleyb ne Macarların, ne de 
Bul1rarların Rflm!l11:;adan istiyccekleri bir 
ley kalmamıJtır. 

Sovyetler de daha evvel B~sarabya 

Nümayişler 
yapılıyor, sefa

retler muha
faza altında 

Almanların 
Romanyayı 

işgal etmelerin
den korkuluyor -· - ·-HGllı zırhlı otomobiller,Bazı Alman mümessil· 

ile ve itfaiyenin müda- lerine tecavüz edildi .. 
halesiyle dağıtılı)lor.. Alman bavrağı yırtıldı.. 
Ankara, 2 (A.A) - Romanya dahili- Bükref 2 (A.A) - Royter: 

ye nezaret{, Tran!-.ı!vanyanın bir kısını- Dün öğleden sonra Brassovda bir 
nın Macarislana t~rkinC' dair Viyanada meydanda altı bin Transilvanyalı Rumen 
verilmi~ olan haktm kararı aleyhinde toplanmıttır, Halk bir papasın liderliğin
nün1ayişlcr yapılınasını ya._<;ak etmiştir.. de belediye binası önünde, « bir kanı 
Bu ·yasağa rağmen Bükres tc dahil ol- Transilvanya arazisini bile Macaristana 
ınak iizcrc bir <:ok ~:er1crd; bir t;ok nii- terk etmemek için » and içmiştir. 
ına:yi!;Jer ohnuştur. Polis zırhlı oeomo- Bra.ısov Alman Sakson ekaJliyetinin 
billerlc ve itfaiye hortun1lari:,·le müda· 1 merkezi olduğu için bu tezahür eyn ayn 
hale ctnıiş ,.e halkı dağıbnı~tır. ! bir ehemmiyet alm:ıktad·-

Bazı tevki/at ~apılıııı~tır. Kral "1ra)ı I ALMAN MOMESSILL--
önlinde bii) iik me)dana giden yollar rn- RINE TECAVUZ 
atlcrdcn heri tamaıni~·ic kapalıdır. Kuv- BB-az sonra Viyana karan üzcrir:.- te-
veUi jantlarına kuaları kral ~ara}ını bir edilmiı olan otomobil yarı,ı için B:as-

- so_ 'll 3 ÜNCÜ SAHİ~-, c)t; - ' - SONU :ı ÜNCİJ SAHIFEUt; -

OOBRICA MESELESi --·--
IJenüz halledil-
menl.iş iki neıkta 

kaldı ·-İlıi Bulgar murahhası 
talimat almağa gittiler 
Salya. 2 (A.A) - İJ<i Bulgar delegesi 

BB. Romenof ve Popo"! Romanya ile ya
pılmakta olan müzakereler hakkında ta-
Hmat almak üzere dün aksuın Viorin 
Bulgar hudut şehr;ne gelmişler , . .., bu 
delegeler bugün Kı aiovaya dönecekler
dir. 

Bulgar gazeteleri müzakerelerde iki 
noktanın güçlükler~ sebebiyet vern)ckte 
olduğunu tebarüz ettirmektedir. Bu me
seleler mali i~ler ve Dobricanın Bulga
ri,tan tarafından işgali tarihidir. 

AFRIKADAKİ HARP 
--·--

lngiliz tayya
releri faaliyete 

geçti -·-İtalyan AfriJıasının bir 
çoJt yerleri bombalandı 

Kahire, 2 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerinin dün akşamki tebliği : 

.İngiliz hav.a kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayy.releri Libyanın şar
kında düşmanın esaslı hava meydanları
na ve yere inme mtvkilerine hi.icum et
mi!;lerdir. Eltmiıni, Deme, Bomba, Tob
ruk, Elgaznla, Bardia ve Elgubbi üzer
lerine hücumlar yapılmıştır. Eltmimi de 
düşman tayyareleri ve kamplar üzerine 
bombalar düşmüştür. 200 metreye ka
dar yükselen alevler karışık siyah du-

- SONU 3 ÜNCÜ Sı\HİFEDt; -

\le Bukovin3nın bir kısmını iıo-al evledi.k
lerine göre Romanyanın biç bir komşu- ' 
undan krrk~su kalmamıı demektir. ~ 
Şu halde bu garantinin mi.nası nedir? 
Romanya, esatten hiç bir d•vletİn yar

~lrrn olmadan BuJ!';J'ıııristan ve Macaristan 
:'!ikametinden ırelebilecek tehlikeleri ön
&ernek iktidarında bulunuyor. Romanva-
1\oı hu iki devlete boyun eğmek mecbu 

- SOl\ U Z ll\ll SAllİt'lcUk: -
lngiliz taıryarelerinin !ık sık nıuvaffakıuetle bombaladtf'' 

Trablusyarpten bir nıan.uıra 

lere bakım ol- ' 
mak üzereyiz -·-Harp kabinesi taggare-
cileri tebrik etti ... 

-e-
Londra 2 (AA) - Ba~vekil B. Çör

çil hava bombardıman tayyare kuvvel
lcri ba~kumandanına a~ağıda yazılı me
saji göndermiştir: 

< Harp kabinesi Almanya ve italyi'.
daki askeri hedcHere kar~ı büyük mesa
feler katederek hücumlar yapmış olan 
filotillalan tebrik ctmeğe memur eyle
miştir. 

Geçen pazar gÜnÜ Berlin mıntakası 
üzerine yapılınıt olan ilk akın esna.~anda 
havanın muhalefeti dolayısile kendileri
ne kat'i olarak tesbit edilmit olan muay
yen hedeflere isabet ettirmemekten ise 
pilotlarunızın bombalannı almadan geri 
getirmiş olmaları tayyarelerimiı:in tehli
keli vazifelerinin ifasında gösterdikleri 
soğuk kanldık ve vazifeıinıulıklannı u
bat etmektedir. Keyfiyet Alman pilot
Jannın gösterdikleri muvazenesiz zalim
lik ile tezad teşkil etmektedir. 

Norveçe incir satıldı - ihraç 
fiyatları ve piyasalar 

Meseli müdafaasız ve deniz banyo:su Bıı. S(~le tcı·ali edeıı üjeılerle n1a11 stılii a.z.alan :en!'Jin baglarııu:dan hirı 
olan Ramsgate üzerinde uçtukları zaman Dün saat on altıda ticarrt odası salo- nazarı tetkik edilmistir. 
bine yakın ev ve dükkan tahrip etmişler- nunda bir toplantı yapanlkuru meyve YACMURLAR 
dir. Büyük bir sıhhat ile ve büyük me- ihracatçılar birliği umumi heyeti, üzünı İki gündenbcri mınt.akamızda tahribat 
safeler katedilerek o kadar ton lngiliz ihraç \'e satış fiatleri üzerinde uzun gö- yapan yağmurların üzüm ve incir mah
bomha.ı atdmış ve Almanya ve italyada ril~mclerde bulunm~tur. Bu toplantı- sulü üzerindeki zararları tahmin edildi. 
ciddi isabetlere maruz kalan o kadar as- da idare heyetince tesbit edilen i..iziim ği gibi fazl~dır. Üzümlerden büyük bir 
keri hedefler mevcuttur ki keyfiyet çok fiatleri de göri.i~ülmüştür. kısmı sergilerde bulunuyordu. Bu mah
memnuniyetbahş bulunmaktadır. Vzümlerin son yağmurdan sergilerde sul ıslanmış ve kalitesi kendiliğinden 

Vaziyet pmu isbat eder ki yavl'fÇ& ve u;lanmasiyle kalitesinin dü \PSİ tetkik dü: mü.ştür. 
zorlukla Nazilerin elinden bava hakimi- edilmiş ve tesbit olunan fiatlerin az ol- Manisada fazlaca yağmur yağmıştır. 
yetini almak yolunda bulunmaktayız.» lduğu, daha fazla yükseltilmesi noklai - SONU 2 İNCi l::AfflFEllE -

lngtli;; tayyarelerinin b01nbarduııau. ettiği Rorerdarn 

l~GILİZLERiN İSABETLİ 
HAVA AKINLARI 

--·--
Almanya ve 

Hollanda yeni
den bombalandı 

İKİ BÜŞMAN ARASINDA 
YENİ BİR HADİSE .. 

--·--
lngiliz red ceva
bı Almanları 

kızdırdı -·- -·-Rotterdam petrol depo· Almanlar Kızılhaç qa-
larına, Berfin eleJıtrilı retli talılisiye gemileri· 
tesisatına da isabetler ni niçin çoğaltmalı 

temin edildi.. istiycrlar? 
Londra 2 (AA) - İngiliz hava ne- Londra 2 (AA) - Royter ajan'1 bil-

zaretinin tebliği: diriyor: 
Sahil muhafaza teşkili.tına bağlı tay- Alman hükümctinin lsviçre hükümeti 

yareler dün ak~am Roterdam civarında vasıtasile kızılhaç alametini koyarak 64 
Vlaardinger petrol depolarına muvaffa- gemiyi hastane gemisi olarak ku11anmak 
kıyet1i bir hücum yapmı~lardır. Evvelsi istediğini bildirmiş olma~ı üzerine dün 
gece bombardıman tayyarelerimiz AI.. Londrada yapılan beyanat ezcümle şun .. 
manyada ve Holtandada seçme askeri ları ihtiva etmektedir: 
hedeflere hücumlarına devam etmiş- İngiliz hükümeti h:tstane ıemilerine 
ferdir. kızılhaç itilafnamesinin derpİf ettiği mu-

Bunlar arasında Berlinde elektrik lesi- afiyetleri venneğe i.made bulunmakla 
satı ve tayyare motörü fabrikasJ ve bir beraber mezkiır gemilerin askeri bare
tayyare meydanı, Kolombo ve Magde- ki.b ihlal edecek tarzda istimal edilmele
burgda petrol depolan, Emdende gemi- rİ hakkını bir muharip devlete bahtede
ler ve bir çok merkezlerde muhtelif sa- mez. 
nayi bedeflerile tayyare meydan1an var- MezkUr beyanat tayyarecileri kurtar-
dır. makta olan Jngiliz ha~tane gemilerine 

Londra 2 (A.A) - Sahil muhafaza karşı yapılmış olan müteaddit ve aleni 
te,kilatı tayyarclerile i§birliği yapan do· hücumları hatırlatarak batırılan Mai 

- SONU 2 inci SABlFEDE - - SONU 2 iDc1 SAYFADA -

Meriç-Tun
ca yükseldi 

--*--
Dün gece irtifaları 

4 ,5 metre kadar arttı 
-o-

Seylôp tehlilıesine Jıarşı 
tedbirler ittihaz edildi 
Edime 2 (Yeni Asır) - 48 saat

tir devam eden §iddetli yağmurlar
dan ve bu geceki (dün geceki) fır. 
tınadan sonra Meriç ve Tunca ne
hirleri dört buçuk metre yükselmiı-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bütün Fransız 
}lattı üstüvası 
Dö Gole tabi --·--

Petenin dahiliye nazır1 
Jıendflerinin tanınma
masına ne diyor? 

Fra1ısı: 1nii.stenllekel(;r ıc so.: geçireme-
1neğe ba.şltyan l\!are~al Peten 

Londra 2 (A.A) - General Oögolün 
servisleri tarafından asağıdaki delcli.ras
yon neşredilmiştir: 

Fransız bath üstüva Afrikasmda bü
tiin hür Fransız 'ku\·\1etlerinin General 
Dögola iltihak eylediği teeyyüt etmek
tedir. 

Fransız hattı Üstüva Afrikası umumi 
vali~i general De Larminat general Dö· 
gola çektiği bir telgrafta Gabon valisi 

- SONU 2 inci SAYFADA -
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1941 

At Koıuıarı --....... . 
Sonbahar kosu1arını 

.!t 
$.EHi_B. H BERLERi 

ı:alledilen 
• 
ihtilaflar yerine -·--

genişletmek liizımdır 
Hıizli, üçüzlü bahisler de yapıldığı talıdirde ız
mir lıo~ularına rağbetin artacağına $Üphe yolı •• 

-----X.y.X 

~on bahar \t koşulanna önümüzdeki maz bir mesele olınadı)'.(ı çok aşikardır. 
haf talar içinde baslan9caklır. Fuar vün- Organiz.as) on heyetinden hu noktanın 
lerine rastlatılan ııon bahar koşuları mu- d tetkikini ve yerine getirilmesini i~tc
hakbk ki çok alakalı olncnktır. Merak- mck. hu ı;poru se\·enler için fazla bir şey 
l ıların daha şimdiden hareketli mübahn- olma a ı::errktir 
elere girişmclerı. bu porun nldı~ı ehem

miyeti tebarüz ettirmektedir. 
risan başlangıcından geçen haftaya 

kadnr muhtelif alanlarda koşan atlar fev
kalade açıl mı lnr ve İ) i dereceler almış
lardır. 

Meraklıların beklıyegeldıkleri ko-..ular, 
lz.mirlileri son baharda tatmin edeme
mektedir. iki haftalık programları ihtiva 
eden bu koşulara tabii olarak mahdut 
hay\•anlar i~tiralc ettirilmektedir. Bir çok 
ma!lraf ve meşakkati knrşılayanuyan bu 
küçük programlıır karsısında Rt sahipleri 
ha} vanlarını ahularn çekmeği daha elve
rişli bulmaktadırlar. Dolay1sile son bahar 
koşuları arnnılan neticeyi \ erememekıe
dir. Bunun önüne geçmek için koşuların 
4 hnf talık zengin bir programa çıkarıl
masını istemek, w•rinne bir dilek olur 
kanaatindeyiz. 

Ayni zamanda l tanbulda ve Ankıı
radn olduğu gibi lzmirde de ikizli, üçüz
lü bahisler yapılması, muhakkak ki iyi 
neticeler doğuracaktır. Esasen her yerde 
bulunan bu oyun şekillerinin lzmir koşu
l nndn olmayışı büyük bir noksanlıktır. 
Bunlarm ihdası ancak hesap Herine te
sir yapabilir ki bunun da içinden çıkıl-

Yağmurların sebep 
olduğu vaziyet 

* 
Ko,ulnrd<ın t.•\ \el \ e ııonr" muntanıın 

ya.1.1larln, yarışlar hakkında bu ,üıunlar
da mufassal tnfsili'ıt \'ereceğiL 

Bugün lstanbul \'e Ankarada i) i neti
cder <ılnwı hnL1 atlar hııkkındrı mnll'ınıat 
'ermek İstiyoruz. 

1800 metreyi KomısPr , Y.ıtnğaıı, Taş
pııınr gibi kuvvetli rakıpleriııi geride bı
rakıp 2 dnkika<ln tılan Dandı. kanının 
cleğt•rli bir atı olınustur. 

2000 ınetıeyi 2.02 dakıkad.ı ahın n<l
mağlup l\lis nlıı kuvvetli rakibini geri
lerde bırakıp gÜLel bir ı;alibiyet kazan-
mı tır. 

Alceylan, r-.l evziku, Ce ur ile d ;ğer i.iç 
rakibini rahatçe ı.:eı;ip 2 O 1 dakikada 
1800 mt>tre) i nlan Fru Fru ise 14 tem
muz 940 lst ınbul koşusur.'1.l çifte huh
sinde 44 üçüzli.i kompinezonunda Üze
rin~ oyıııyanlara 99 ]irn kaznndırmı.ş 
tutulmaz bir kIBrak olmustur. 

Rakiplerini ancak ikincilik, üçüncülük 
için ko turt.ln K• nfik ve-Tumurcakı 
şimdiden her kosunun ra, ori .. j olarak ta
mtahiliriz 

* 
lngilizlerin isabetli 

hava akınları 
- BASTARAFI 1 inri St\RİFEUE - l~A~1'AR Fi ! inci SA11İl''t:l>E -
Kernalpaşada yağmur mahsuliin üçte nanmaya baj'....fı t }yaTeler Roterdamda 

birini Jslatrnıştır. Germencikte incir petrol depolarını bombardıman etıni,.. 
ınahsulünün beşte biri Lc;lanmıştır lerdir. 

Yab'lllUrlar zeytin mahsulii için çok Tayynrderinıizden iki~i iisl.-rinC" dön-
faydalı olmuştur. memiştir. 

PlYASA MESELESl BERLlNLlLER INGIL1Z 
OzUm ve incir piyasalarının açılacağı TAYYARECU..ERUE HAYU.\.i': 

günleri borsa reisi aliikndarlarla temas Anknrn 2 (A.A) - Stokho!mda çı-
cderek tayin edecektir. HenUz bir karar kcın Dagms Nider gazetesinin Rerlin 
\'erilmiş değildir. \'nziyetin inkişafına nınh.-biri dtin g <'C' Bcrlin ' ,rapı kın ha va 
\ 'C hilhnssa yağmur zararlarının toplan- lıücumundnn hı hs dcı·kcn hiç bir tayy~· 
ınasma kadar açılına gi.ini.i tayin c•lilc- renin Dcrlinin merkezi üzeriml" giidin
niyecoktir. ınedi~ini, fok::ıt uznkt:ı infilakların ic:i-

0-züm ve incir mahsullcn iw.•riııc ba- uldiğini s<i~ 1 ·m<'kt' ve sfü:lerinl.' <;yle 
zı tUccarlar t.esbit edilen asgari fialleri devam l'tmektcdir: Uslerin:len bll dcrc
rröz önünde bulundurarak alİ\·rt.• sataş- ce uzak nıesıfelt're hlic-vnıln:-- )'apan 1n
lnr J•apınaktndırlıı.r. giliz h:l\'a kuvv tlc rinİn meh~reti kar-

Blrliğin tcsbit ettiği fıatler iizerıne -:.ısınd.\ B erlinlil ·r hnl·rrn 1 ıklannı gi.d!
Norveçe kop İı;tanbul ba7.J incir p:ırU- Yt' nem. kt~r 
leri satılnu,.tır. Bunlnrın Sovyct R:.ıs) a .~ •••••••••••• -•• -.-. -.. -.-. -.. -.-•• -.-. -•• -.-•• -.-.-•• -.-. -•• -•• 
yolJyle s vki muhtemeldir. Fıatler ÜZ(.'- Cephelerin ve geri
rinde hiç bir korku görülmcmtktedir. 

- -•-- ferin emniyeti .. 
iki düsman arasında 

~ 

yeni bir hadise 
- BA$TARAl"l t iNCi SAUlf'lWt<. -
Bringhton ve Paris hastane gemilerini 
r.ikretmektedır. Binaenaleyh mahiyet ı.-e 
vazifeleri büyük şüpheler uyandıran bu 
gemilere müteôair Alman talebini kabul 
eylemeği lngiliz hükümeti doğru bulma
maktadır. lngiliz hükümeti yukarıda 
hnhsedilen Alman talebini kabul ~de
mez. 

Bcrlin 2 (A.A) - D.N.B. hildiriyor: 
Eğer i ngilizcrl Alman Kızıl haç tahli

ııiyc gemilerine karşı hücum tehditlerini 
mevkü tatbike koyacak olurlarsa Alman 
kuvvetleri bu meydan okumaya mukahe
le etmekte gccikmiyecek.lerclir. 

Havada ku\~ dlı olmak, ccphc-ler 
gibi gerileri de t•ınniyl'l altındn tut
mak demektir Gcrik·rın emniyeti, 
çoluk <,"OCuğunuzun, nn:ı \ e babanızın 
\'e yU\·aııızm emniyeti ınan:ıı:uw ge
lir. Bu siz.in \ c cizclen olan varlıkla
rın korunma ı için katlanaınıyacağı
mıı. hiç bir fc..-dakfırlık yoktur. Fakat 
bunun için sizden islenen. fcdakiirlık 
derecesine çakmıyor. Ayda l•n az mı 
kuruş \'Crmej!i t3:ıhhüt ederek Hava : 
Kurumuna iıza ynzılırs.."lnız hu t'mni- : 
\'etİ f'lde roeceksini1.. ~ 

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

Aııkara radyosu 
---J.._l.---
B V G iJ N 

............................ ••••••••••••••- 7.30 :Pı-ograuı \ ' C ı cınlcket !'C.ıal ayarı 

Saatlann 
En dakik ve 
hassasıdır 
lı.mlr S.ıtış Y era 

DavfdGabay 
Yo1 Bedesteıü 67 

7.35 Mil7Jk (pi.) 3.00 Ajans haberleri .. 
8.10 - 8.20 1':\• kı:ıduu - Yemek listesL 
8.30 Müzik (pl.) 12.30 Program ve menı· 
lcket saat ayarı 12.35 MU7Jk (pl.) 12.50 
Ajans haberleri 13.05 1\lilzik (pl.) 14.00 
Müzik pl. 18.00 Program 'c memleket 

• saat ayarı 18.05 Müzik : Sinema resi pl. 
18.30 Çocuk saati 19.00 Çocuklar için 
müzik 19.15 Müzik : Fasıl heyeti 19.45 
Memleket saat a}'ıtrı ve ajans haberleri, 
20.00 Mili:.ik : Çift~inin saati 20.15 Ko
nuşnıa (Çiftçinin :..'lati) 20.30 Müzik : 
Ankarn radyo.:.u küme saz \'l! ses heyeti 

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

• 2L15 Serbest saııt 21.30 Radyo gazetc:;i 
21.45 l\1ü1jk : Radyo salon orkestrası .. 
22.30 Memleket saat ayarı. ajans haber
leri. bor5alar, fintl r .. :!2.45 Müzik: Rad
~ ı salon orkestrası programının de\•amı 
2:~.00 MUz.ik : Ca:z.ban<l pi. 2:~.25 - 2:~.:ıo 
Ynrmki program \'e kapanış .. 

::11111111111111: - Cihan Hatun ;ıııııaıııııııı:: -- -- -- -- -- -Tefrika: 108 YAZAN: Curci Zeydan : 
....... ------------------------------------ -A~ doğdu düşüncelerine dalmış olarak 

çadırına doğru yUrünıeğc- başladı. Fakat 
henüz çadıra \'ann.ndan kendisi ile sur 
arasında bir ses giirültüsü işiterek o ta .. 
rafa baktı. İleri karakol askerinden bir 
kaç kisinin hir adamın boğazından tuta
rnk getirmekte olduklarını; o adamın 

· «beni Sahibe götürünil7.> diye bağırdı· 
J;mı gördü. Aydoğdu sesl işitince alık· 
lnştı. Çünkü (Hammad) ın sesi idi. 

Hemen çadırına koştu. Gelmelerini 
bekledi. Bir nz sonra nskerdcn biri ça· 
dırn girerc>k: 

- :Şehirden çıkıJ> ordunun içine gir
mek istiyen bir casus yakaladık. Casus 
olmndığıru, bilhassa sizi görmek için gel
diğini söyli~-or. Ne emredersiniz? 

- Hemen içeriye getiriniz. 

Aydoğdu Hrunmad ile yalnız kalınca 'Onu 
sevine ile ktırsıladı. Ynnına oturltuJfor 
şeyde~n evvel kt'Ildisinden (Cihan) ı sor. 
du. Hammad: 

- Sana bildirdiğim gibi hfıh1 Ueyin 
yanında bulunuyor. 

- Ona, bize dair hi~ nm1i'ımat \'er
medin mi:' 

- Hayır. Hatta kendimi bile ~östcre
mcdim. Ynbaneılara karsı müthis tak· 
yidat vardı. Dtin ordulan.nı:r.ı gördiiğüm 
uunnn bayrağı arndını. Onu ancak hu 
akş..-ı.m görebildim. Fakat şchinhı çık
mak pek müşkUl idi. Kimsenin hatırı
ruı gelcmiyecck bir hile buldum. Dışarı 
çıkabildim, Gece karanlığından yolu şa
şırdım. tleri kara.kollan beni casus diye 
yakaladılar. Yanınıza götürmelerini 
söyledim. Getirdiler. 

Sanayi müesse
selerinde iş 

müddeti 
--.f. -

i~ hacmini gen~leten 
hülıümet lıararlarının 
f ayda.sı görüldü. •. 
F.:\ \·l'lcc &"lllll) i müe<:s.sderindc hafta

da 48 saat çalı._ı]ırken . imdi, koordınas
.ron lwyctinin kararın.ı uyularak ı!iiııdc 
on biı· saat çnlı.ş:ılnınktad ı r. Bununla be
raber bazı müı·~'iescler ) ine 48 saatlık 
mcs ni şeklini takip etmektedirler. Yalnız 
rııcı~ ucat fabrikaları gi.indc on bir saat 
t;alıc:tıkları ~ibi icabında . hükiimetin 
\'cı·digi knı-ara uyarak hnfın tatilinden 
de islifnde etmemektedirler. 

i\fomlekcttc iş hacmini gcni~letnıek 
için hükiiınctç.: · iman bu kararların b ii
yiik foydal.ın gfü ülınektcdir __ ._..._ 
Orgeneral Abdürrah· 
man Nafiz sere{ ine . 

ziyafet verildi 
B l •dı,> c re' i \'C refikası t:ırdfından 

dün nksaııı fuar gazino unda. Orgcııeral
lığa ll'rfi c.lml<; ohm general Abdurrah
man Nafiz Gi.irman ve refikası şerefine 
bir ıJyafct verilmiştir. Ziynfottc \•ali B . 
Fuad Tuksal, şchrimLı:dc bulunan genc
rallt-r , pnı-ti haskanı B. Atıf 1nnn bu
lunmuş, ziynfct s::ımimi hashihallC"rlc 
~c.-c·ni~tir. --·--Limanlar umum 
müdürü şehrimizde 
DC\ lct lıınaıılan ic:lctınesi wnum ınü

diiı·ü B. ffaufi Mmıy::ıs şehrimizde liman 
i~lerini telkik eylemektedir. B. Raufi 
dün ehl'mnıhctli tctkiklcrcle hulunmuş
lur --·--Umumi nüfus sayımı 
hazırbkları 
Şchruniz.dc fııali:ı Nı.: geçen V ıliı,> et 'S<l· 

yıııı lıürosu \·allıııiziıı koııtrolii altında, 
tcsriııir>\'\'clclc ,\'apıl~.cnk s;ıyıın işleri ha
zu lıklarnıı iııtac ıı;:n çalı~ınaktadır. 

Bürı.ı imclı ımyım mıntnk;:ılarını uyır
ımıl-..-ta \ ' C biıı.ı cet\ l'llcrini ha1.ırlaınak
tndır. İst.ıtistik ınüdürü B. Kazım Uo
ıni n~ istatistik haş kfitibi B. K:ıdrl. btl
romııı az 7.amaııda fazlıı ;-andımın ~ılma 
sıııı tcınuı chni~cr<lir. __ ,... __ 
FVARDA 
Sıhhi Filinder ••. 
~ıhhiyf.' \"ckf lcliııdt'ıı gönderilen :.ıhhi 

proµag.ında fılimit>ruıın dün geceden iti
barl'n fum'\ia ~oslt!rilmesinl' lmşlanmıs
tır 

Bütün Fransız hattı 
üstüvası Dö Gole tabı 

HASTARAFI ~ inci SAYFADA -
B. Ma!'!Sonun n:ıiıstemlekcnin bütün sivil 
\'C askeri makamları ile birlikte hür 
Fransa bnymğı ahınd:ı vı•r alııu.ı oldu
ğunu bildirmi tir. 

VıŞtNIN NA71RI 
NE DiYOR> 
Londra 2 {A.A) - J"ransız miistenı

le.keleriniıı birer birer general Dögol ta
rnf ına geçmeleri meselesi haldc.ınJa tav
zihte bulunan Fransız müstemleke nazırı 
Lcmery hadisenin izam edildiğini, ayrı
lık hareketlerine i~tirnk edenlerin azil 
edildiğini ve bu hareketin genişlemesine 
mani olacak tedhirlerin alındığını söyle
miştir. Fransız nazın hu arada Knmeron 
\'e yeni Knledonyayı zikretmiştir. 

•........................................•. 

Deniz 
Gazino 

v ı·: 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi i.istüode te

nıiı, UCUZ \'C JUks .... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Evcl, (Hcylfuıe) de onun.la hera· 
bc.rdir. iyi bir haldedirler. Fakat herif 
pek bUyuk bir hırs ile onları muhafaza 
etmek i tiyor. Dostum! Bu söilerime 
kızma, pek yakıııda arzuna nail olacak
sın. 

- :Mektubunda da böyle söyliyordun. 
Halbuki surlar müstahkem gibi görü~ 
niiyor. Muhasarnnın uzun :aunan sürnıc
sinden korkuyorum. 

- Merak etme. Allalun a\·ııii inaye
tiyle muhasaıo;ıyı kısaltacağım. 

- Şehre ginııeyi tc.->hil cclt'cek kolay 
bir gl'çit ıni biliyoı·suıı? 
Ha ınınad gülerok: 
- Evci. fethi tiki! ve teshil cdcccl( 

bir g~çit biliyorum. Bund simdi sana 
söyliyc•yim mi? 

- Yarın sahah Halifenin yanına gi
deceğim. Düşmanın l<üihkfunatı hakkın
da gayet milhim malUmat getirdiğini arz 
e<leceğiın. Bunu Halifenin seni ;,ı{fctıne
sine, hakkında eskisi gibi lütüf ve te
veccüh göstermesine \'esile ittihaz <'Y· 
leriı.. 

Casusu içeriye getirdiler. Bizzat Ham
nıı:ıd idi. A~·doğclu askere o adamı bıra
kıp gitmelerini söyledi. Çekilip gittiler 

- Hoş geldin, safa geldin- Cihan hala 
(Nnts) m konağın<ladır, dC"ğil mi? 

- Peki, nasıl mUna.o;ip görürsen öyle 
yap. 

- Fn.knt sizi şimdi yorgun görüyo· 

Maliye vekilinin tetkik ve ziyaretleri 
Yeniler·nin lıaim 
olduğunda şüphe 
edilmemelidir ••• 

Maarif vekili B. yücel 
dün lstanbula gitti 

- U~STAı:,., • l.\TI Sı\llİFEOf; -
riyetinde kalışı Mihver devletlerinin taıt· 
yakına dayanamıyacağını bilmesinden· 
dir. 

Şu halde acaba Sovyet istikametinde11 
gelecek bir tehlikeden mi Mibnrciler 
koşkulannu~lar ve böyle bir 1rarantiyi 
vermek liaumunu duymuşlardır? Yok .. 
eıu-anti Romanyanın büyük yaraların• 
kar,ı bof bir tC9elliden mi ibarettir? 

------x4 x-------
B. Fuat AğraJının yarın gitmesi muhtemel 

Maliye \'ekili B. FUC1t Ağrnlı diin ~eh- ret ctmi~tiı·, Bazı haberler daha fazla bu garanti
nin bil' Sovyet tecavüzüne karşı olabil· 
mesi ihtimallerini kuvvetlendiriyor. 

dmizde bnzı tetkiklerde bulunmustur. Çarşamba günü vapurla İstanbula ha· 
Maliye \•ek.ilimiz öğle yemeğini valimiz ı·eket eclecc-ktir. 
ve bdediyc- reisimizle birlikte yedikten 
sonra belediyenin turistik otobi.islerin
den biriyle Kadifcknlcyf! kadar çıkmış, 
belediyenin yaptırdığı gaz.inoda bir 
mürldet i..,-tirahat eylemiştir. 

Maliye \'ekili bilahara fuarı gezmiş 
ve fuarın çehresini çok olgun bir eser 
olat'ak bulmuştur. Bundan sonra Vekil, 
belediyenin garaj santralmı ve inşa ha
linde bulunan çocuk hastanesini gör
müştür. 

B. Fuat Aı;ralı ak{:anı bazı ziyaretler
de bulunmuş ve bazı 7jraretleri kabul 
eylemiştir. 

Sant 17 de vHfıyetc geldikten ~oııra 
belediyeyi, partiyi ve defterdarlığı ziya-

* MAARİF VEK1L1N1N (;ıD!Şt 
Bir .kaç gündenheri şehriınizde tct

kiklerd(• bulunan Maarif vekili B. Ha
san Ali Yi.icel dün sabah saat 7,30 da 
Bandırma ekspresiyle 1st.anbula gitm~
tir. Mnarif vekiline ilk icdrisat umum 
müdürti B. lsınail Hakkı Tunguç ve ta
Jiın ve terbiye heyeti azasından B. Sa
bahattin Eyüpoğlu refakat etmektedir. 

Vekil, istasyonda vali, kumandan, be
lediye rei'>i ve parti başkanı tarafından 
teşyi olunm~. bir askeri klta resmi se
lamı ifa eylemiştir. 

Maarif vekilimiz 1stanbulda üç gün 
kaldıl..-ian sonra Ankaraya dönecektir. 

Almanlar yeniden Polonyadaki Sov· 
yet hudutlaruıda tahtidat yapmakta 
imi_şler. Hatta Transilvanyada da bav 
merkezleri muvakkaten Alman asker
leri ifgalleri altında hulunduracaklarmlf· 
Moskovadan verilen haberlerde de Sov
yet - Rumen hudutlarında bazı müsade· 
melerden bahsedilmekte ve Sovyet no· · 
tasına verilen Rumen cevabının tatmin· 
kar görülmedigi ilave edilmektedir. 

iz mirin kömür ihtiyacı 

Demek ki Sovyetler ile Rumenler ara· 
amda yeni bir gerginlik mevzuu bahistir. 
Her hangi bir Sovyet hareketi karfwntb. 
bugünkü p.rtlar içinde, Almanya Ro· 
manyaya verdiği ıarantiyi yerine getire
bilir ve Sovyetlere b.111 cephe alabilir 
mi? Bu da ayrıca tetkike değer bir mev· 
zudur. Fakat lngiltere ile kozunu paVl~
madan Almanluın buna cesaret edebile· 
cej{ine ihtimal vermek çok zordur. 

Seksen bin ton kömür 
stoku bulundurulacak 

Viyanada anlaşmaya zeyil olan pro· 
tokollardan biri de gerek Macaristan ve 
gerek Romanyada bulunan Almanlar 
için lcabul ettirilen kapitülasyonlarda.r. 
Alman ırkından olup ta Macarittan ve 
Romanyada bulunanlar serbestçe Naıtİ 
oropagandası yapabilecekk-r, cemiyet· 
ler kuracaklar, tam bir terbesti içinde 
Alman vatanında İmİf gibi hareket eJIİ· 
yebilecekludir. ~---~-~.x------~---

Bunun mühim bir kısmı da $imdiden depo edildi Nüfusun üçte biri Alman olan yerle!"• 
de de Alman lisanı resmi dil gibi lc.alhı
ıulacak, Alman memurlar vazife göre
cektir. 

EtiLı:ınk kömür io;lctmcsi hmiroe 80 
bin tmı kömiir stoku bulwı.durac.aktır. 
Eunun miihim bir kısmı şimdiden depo 
cdiLnişUr. 'Maksat, 1zmirin kı.5lık maden 
kömürü ihtiyacını karşılamaktır. Şeh
rimizdrutl stoklardan civar vilayetler de 

POLİSTE 

Kalp sektesinden öldü, 
cesedini canav~rlar 

parçaladı 
Urlaııuı Klzılhalı<,.c ııahi} esinde nal

bant Hasan karısı 5G yaşlarında Bn. Afet 
Özbakan, hiı· kaç giın e\·vcl e\·inden çık
ını , bir dahn avdet ctmeınistir. 

Bn. J\fctiıı tızun siiren J.,tnybubetı mı
z:m c1i$.knti cclbcc:ierck ara. tırnıalara 
ba!O:lanmışlır. Büyük Koya köyünden 
çobaıı Osman Kurt. Cclinkayası ınev
kiirı<lc bir dı.."r< içııı<lc bir tcsbih. hir 
kundura teki. bir l<tı-şaf pnr<."ası \ ' C bazı 
insaıı kcıniklnı·i J.,,fımıstur. 

Bulllnan • s,> aıuıı \ c kemıkJı·ı·in Bıı . 
Afctı· ait ol<ll· •ı • 111 ılmıştu-. 

Ti.irkçcyi az bıkıı \C Ruın.·a konuşan 
bu kmlıııııı 1.wzdıgı ye.leı de mevlUt 
okudu :u 'l' .e:;uih ç1..•ktıgı • ~hit t.>dil
miştiı-. Zm·.ı llı l .. ıc'.11111 knlp sektesinden 
öldiiğii ' c · tliıı·r. \~.ıh i hayvanat ta
rafıııd·uı p.ır~lla:ıcb,'.:ı anlaşılmıştır. 

Kazaen hendini öldürdü 
Mcııcmcııiıı F.ıı)irfılcm nahiyesinin 'fe

keler köyünde Mnr.isalı Akif oğlu Arif, 
Tekeler ltöyii yayl.ısında bulunduğu sı

istifade edecektir. 
Artık kok kömürü için sıkıntı mev

zuuhahis değildir. Dele<liycnin havaga
zı kok istihsalfitı da iki misline çıkmış
tır. izınir şehrinin ~cııclik kok kiimlirll 
istihlaki 9000 tondan ibarettir. 

Bunun manHt Alman nüfuzunan bu 
iki memlekette mütemadiyen harekette 
bulunacağı, inki~afıru arltıracaPclır. 

Belki de bıı vaziyet Sovyetlerin botu· 
na gitmiyecektir. 

Sovyetlerle Almanlar t imdilik kendi 
aralarında her hangi bir meselenin ihb'lif 

Bir lokomotif bir mevzuu olabilecetini katiyen hissettir· 
memek azmindedirler. Buna rağmeP 

dondurmacının ölü· Balkanlara doğru genifliyen Alman ve 
.. b [d Jtalyan nüfın:unun Sovyetlen• kutkulan· 

mune se ep o u dırac.ajı da muhakkaktır. 
• , • Yarın Romanyanm ikıbetine Y ugos· 
E\·\'elk.ı gc.~c ~~·.t ~:uo ta ~eınerde ·ıavyanın da uğnıma$ı pek ~W.temelclir. 

trcıı. )'ulu koprusu cı\·arında bır lok~- Cünkü onlar da tıpkı Ramenler gibi poft
n~otır:_manevra yaptırmakta olan mak~· tikalarını Mihver devletlerine tentayil 
msı. Suleym::uı \"e m'kadı:ışı Abbas hır tt• '- 1 • · ı~· . d e ırmeK yo ona gınnq ~ır. 
lro7.aya sı:bcp ~ılmuşlnr, lokoınotiC on· Romanya politika deği!tinndde ne 
durnıacı lbrahıme çarpmış. kol ve ha- - ffak 1 • y lav 

1 d 
v 

1 
yapmaga muva o mupa agos -

cak arın an agır surette yara anmasına d "''- bet' b ettir. 
b } , . . Z ll d d } anın a -ı ı lU'la namz • 

s<' e >ıy"'t vermiştır .. nva ı on. unnacı Binaenaleyh Balkanlılar arasuidaki ih· 
ınC"ınlcket hastanesınde tedavı altına t·ı· fi hall-..ıi.l· ib' .. ·· .,...ı_ L '!!-!:ı. 
1 1 h 

.. l . . ı a ar euı ır gı ı gorununı;en _,. .... 
a ınınışsa c a, uvat~. goz C'rını vummuş- d ı ti dak' üf b lann --- · eve er araıın ı n uz oıı m ·~ 
ı ili'. f d" 1 • . tt - .. . . men ııat te58 um ermm ar ıgını mUJB• 
Makınıstlcr hakkında tahkikat yapıl- h d 1 k "mll'' d'. Kurul cak 

nıaktadır. e ~ ~y eme mu un. ur. • a_ 
• . • . yem nızamm meınedlen bu tse ha nıza· 

Ga~ıan lıoyu palamut- ma kimse inanamaz. Kimse itimad bes-
ıuıııarında ~angın.. liyemez. 
Bergamanııı hl'Ytinclağı nahiyesine HA.KK! OCAKOOı.V 

bağlı Caylan köyii civarında palarnut
luklardu ynnguı ~ıkmış, :fakat alınan 
tertibnt sayesinde söndUrülmüştür. 

Yalnız 16.5 çam \'e on palamut ağacı 
yanını tır Yangını ('ıkartınlar tutulmuş
tur. 

BİR YARALAMA 

--·--Fuardaki yağmur 

rada mavzer tüfongiııi kurcalarkl'n ka- Dok'lplıkuyuda Mustafa oğlu Şevki, 
7.acıı kendisiııi vurınustur. Mavzerdı·n j bir alış \'eriş yüzünden Şevki oğlu Ali 
çıkoıı kıırşuıı sol hiiğri.ine isabet etmiş Ri1 . .a~·ı hı<:akl,ı sol tarafından ynralamış 
\·p hPnH'n ölünıiinC' .sehcp olmuştur. 1 \ ' C t utulınuştur. 

Pazar akşamı fuarı ziyaret edenler 
yağmurla karşılaşmışlar ,.e derhal sergi 
sarayı ile, ınü:ı:c \'C büylik pavyonlııra 
~irmişle~r. Güne batarken yağmur 
clurmuş bulutlar arnsmdan akşam güneşi 
liitif bir manzara almıştır. Gurubu sey
redenler, Hilal eczanesink1 Akşam cU· 
neşi adiyle ynptığı cı::ansı hatu·lamışlar
dır. Kolonyası ile İzmiri meşhur eden 
~ezacı Kemal Kfımil Aktaşııı kolonyalıı
l'lnn G<inül, Son lıatıra, Altmrüya vı· 
Bahar çiçeği gibi nıamılı ve 3.şıkanc acl 
bulmasını kokulannm letafeti kadar 
tnkdir roeri7_ 

Gelenler. Gidenler 
Erzunım mebusu Bıı. Nakiye Elgi.ııı, 

Edime mebusu Bn Futma Mimik, Ma
nisa mebusu B. Husnii Yaınan şehrimi
ze gelmişlerdir. Kırşchİ.l' mebusu bay 
Hfl7.mı BUrckc:i. 'l'o1ml ınebu:;u B. Galiı> 
Pekel, Bursa mebusu \' · c:;ki valimiz B. 
Fnzli Güleç, Ordu mebusu B. Hüseyin 
Ekşi, Konya ınchusu B. Ali Ri7.a Türel 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

Yeni neşriyat 
··-·········· 
Havacılık ve Spor 

Hcı-kt.~iıı ınccmm.sı olan (Havacılık 
ve Spor) un 270 inci sayısı <;ıkmı.şlır .. 
Müudcrccatı tetkik <:<lilıncğe layık.tir. 

rum. Bu yatakta yatarsın. Ben de ötede 
yatarını. Yarın sabah birlikte gideriz. 

Ertesi sahalı pek erken Ayooğdu Ha
lifenin yanına davcL c."Clildi. Hammad Ue 
birlikte (Mutasam) ın yanına gittiler. 
Aydoğdu Hanuna<I.• ı dışarıda bıraktı. 
Kendisi istizan ederek Halifenin huzu
runa girdi. Mut.asam Aydoğduyu hWrıU 
kabul etti. iltifat gösterdi. Halifenin yU
zilnde b!r tcgnyyür eseri göriilüyordu. 
Aydoğdu nıevkiin heybeti ile süldltu 
iltizam etti. Mutasaın: 

- Bus:ıbah erken yaıuımı gelmekli-
guıi niçin 1sl~iğiml biliyor musun? 

- Hayır, efendimiz! bllmiyonım. 
Muta.sam içini çekerek: 
- &ımrada iken Şcyhülblam Ahmet 

ile istinas ederdim. Oıın her seyi söyler, 
fikrinden istifade eylerdim. Durada se
ninle teatii cfkiıra muhtacım. Bir çok 
tecrübelerden sonra sadakatini her ti.ir· 
1U şüpheden ''arestc gördüm. 

- Şe\•ketmeap efendimize sadık ve 
foclakilr bir ıkut olmakla müftehirim. 

- Afşin hnkkındaki ~üplıelerimi ev
\'clcc .snnn söylcdi~imi h:ıtır!arsm , <le
i{il mi? 

- Evet C"fondımiz! 

Aslıeri melıtepler 
Spor filmi •. 
Karşıyaka IIalke\'İ tarafmdaıı İstan· 

bulclaıı getirtilip fuarda Halke\i pavyo
nundn yurddaşlara dört gecedir gösteri
len \'e çok rağbet gören askeri mektcP" 
ter kara ve deniz ~por filmi bugün saat 
19 da Karşıyaka Sümer sinemasında, 21 
eylül tarihinde de Melek sinemasında 
halkıııuza gösterilecektir. 
~················· • ••••••••••••••••••••••• . 
~ Kiralık Apartman 
: Vasıf Çınar bulvarında Çançar 
: apartımanında boşalacak: daire var
: dır. Kapı<'ıyn mtiracnat. 
• • . (1--4) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Pnralarımt almak hususuncla gös. 
terdiği hırs ve tama pek gücüm~ gidi
yordu. Halbuki onun o halini bugün §U 

ordu içinde vakıf olduğum suiniyetlere 
kıyas eder isem hiç hlikmünde göruyo. 
t'Um. Bu husus h:ıkkında malumat al
madın nu? 
Aydoğdu işi anladığı halde anlama

mazlıklnn selerek: 
- Şevkctıneap efcndimlzi:ı rnak..omdı

uı anlıyaınadını. 
Mutasamın gö:tleri hiddet ,.e gaıaptcn 

ateş saçtığı halde: 
- Aldığım ınalüınala göre bazıları 

hayatuna kastetmek i<iUyorlar. Hil5feti 
benden yeğenim (Abba.c;) a nakletmek 
için rui.kast tertibatında bulunuyorlar. 
Aydoğdu böyle ııa1jk bir zamanda ise 

lüzumundan ziyade ehemmiyet vermek
ten ise Mut.asamın cndise.sini tahfif et
meyi nkıl ve hikmet" daha ınm·nfık gö
rerek: 

- Şevkcl.mcap! Bu bapta hiç malu
matım yoktur. Maamafih öyle bir şeyi 
müstebat görmem. Çünkü Hilafet, Ra
şidin zamanından beri rakiplerden hiç 
hLr vakıt hnli kalmamıştır. Farzedclim 
ki baııfarı öyle bir ıcy düşilnliyorlar. 

··········································: 
ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

. . 
• . . . . . . . . . 
• • • • . .. 
• 

Ailll ve ilk kısımlarına yeni talebe : 
kaydına 10 cylill, derslere 23 eylül: 
tarihinde başhyal"aktır. Uzak .semtler ; 
için otobüsler \'ardır. : 

Bastumk - Kestelli caddesi E 
·o. 76 Tel. 2914 : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hunun zer:rc kadar ehemmiyeti yoktur 
Emin olwıuz ki kendileri z.iyan edecelt· 
lerdir. Bugün biz önümüzde bulunan 
düşman ile uğraşıyoruz. Galip gehnek 
için birbirimizle birlcşmeğe, yehiic~t 
olmnğa muhtacız. ~e'\·ketıneap cfcndiını· 
:1.in end~ini izale edebilecek bir ~ey 
anetmeklif,ıiıne müsaade buyurur ınu· 
sunuz': 

Muta.sam iıı~irah duyduğu halde: 
- Süyle, dinliyonun. 
- Dün gece Umuriyedc-n çıkıp yanı· 

ına gelen bir adam şehrin bütlin methal 
ve mahr<'clcrini, istiltkaın:ıtının zaif yer· 
lerini biliyor. Şcvkelmeap efendlıniı 
ınilsaaclı.: huytll'lırlnr İS<? hm:urn ithtıl 
edeyim. 

- Girsin. 
Aydoğdu kapıya çıkarak Haınınttcl1 

çağırdı. Hammad kemali terbiye ile iccrı 
gir<li. Halifeye selam verip durdu. Mu ... 
tasam Hammndı ~örünce tanıdı. Gelme· 
sinden bir nz sıkılOı. Manmafih oturma· 
sını işııret etti. Hammad oiz cökerel< 
oturdu. Mutasnm Aydoğduya b~arnk: 
- Karşımda arnp Hammadı gör01t'>" 
rum, değil ıni? 

-BiTMEDi-
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l"'ren dün Bismile vardı 
DOKTORUN K0$ESİ : ı 

Fincanda çayı 
karıstırırken .. - *- .. 

Rismilde yapılan büyük • --.Jf.--

y AZAN: Or. G. A. merasını 
-------ı1:-

lnönü tarafından tahakkuk ettirilen demir yolu siyaseti anrldı ri ~~i~;;~'m :r~~~:~~ i~~~~~~r~~h::ı~~~: 
M ıl S 

I k d J • · d '/d · lar vnrsa da çay içcnleıin en çoğu ~ke-
Ve ; İ .> ere arşı Uyu an sonsuz sevgı te yı t e 1 l ri çny fincanının~· hut bardnğının icinc 

-----------ıe:-------~--- atarak kanstırıp 1..rittikten sonra ic~r· 

Bısnııl 2 (A.A) - llk ııemn dün llıs
ıul i lasyonuna girişi miinasebctiyle bir 

ren ynp1lm1ştır. BLc;mil istasyonunun 
' ı<'thnlinde üzerinde' başarılan işlerin 
iıoenıini ifade eden dödzlcrlc .stislü gü. 
zcl bir tak kurulmuştu. Bütün Bismil \'e 
c.frnn halkı ilk trenin istasyona girişi 
töreninde hazır bulunmak iizere kesif 
bir yığm halinde istasyon V<' dvannı 
tloldunnu tu. O. Bakır vilayC'ti sivil ve 
askeri erkfını bir çok memurlar da mc
ı asim i~tir:ık eylemekte idUer. Milli 
renklerle sti lenmiş olan ilk fren yavaş 

ym·as i. lasyonn girerek takın öniinde lckct kalkmması bakımından olan de-.. ler. Şeker kc mc olurıkı knşıkla üzerine 
durduğu zaman bütiin mektep talcbele- ğcrlcrini tebarüz ettirerek \'L' Milli Şefe sıkıca l:~saı:~~ erim~ ı _kolaylnş~ılır. 
ri, halk bir agızdan istiklrıt marşını söy- karşı milletç · du.>ulan sonsuz S€'vgiye Faknt busbutun toz haline gcldıktcn 

terceman olmuşlar ,.e Ebedi Ş~f Ata- ~nrn da k~ıkln k.ırıştınlarnk to7Jar dn
lenıi.şlcr \'c bunu müteakip \'ali Feyzi türkün nziz hatır.ıc;ıııı hürnıt>tlc yadey- gıtılımı7.sa b_ır ara~;a t_oplnnırl_ar ,.e ~er 
Gürel, Be mil kaymakamı \'c belediye leıııişlerdir. g~-~ gc5 crır. Çaya, ıstc~e~~ ;ıx:k ıncc 
reisi Rifat Akpınar \"e inşaat kısım adı- Nutuklardan sonra ,·ali tak'ın kordc- dogulnıuş şcker tozu ntabilırsınız. Tane
na Galip Güler tarafından birer nutuk l<isını kesmiş \'C ilk tren sürekli alkıs- lcri. lıir~irlcrinden p k te uzak olnm· 
söylcıuni~lir. lfoliplcr hu nutuklarında lar arasında istasyona girıniştir. ınnk şartıylc, ayrı ayrı atsanız da tane. 
yurdu demir ağlarla örmek yolunda Merasimdt>n sonra hükümet konağın- l;r ~ene toplamrla~ ,.e çayı karıştırmak 
Milli Şef 1nönii tarafından takip ed!Ien da misafirler şerefine biiyük bir z.iy,ıfct liızım olur. 
siynsetin tahakkuk ettirilen safhalnrını ve nkşanı üzeri de inşaat kısmı tarafın- Her kesin gördüt;iı, bildiği Lu hadisc."-
ve hunların memleket müdafaası, mcııı- dan bir çay 7.lya!etl verilmiştir. ııin sebebi çay suyunun şeker için teh

likeli bir madde olmasıdır. Bir şeyi erit-
•• • nwk ohıııı vnrlığını yok etmek demek 

BUIRE'JE ENDl'ELER oldu~undan bir tehlikedir. Şeker tane-ROMANYADA GERGİNLİK 
4 

AFRIKADAKI HARP Y 'I leriniıı kendilerini f.'ritecck bir madde 
- HASTi\11AFı ı inc·i SAUiFEUl·: - - BASTAHAFI l rnci SAYFADA _ ıle knrşılnşmcn bir nrnya toplanmaJan 

müşterek olan tehlikeye mUşterek ola-- UA "TARAFl 1 inei A\'f'AO. 
ıııuluıfnza dnıckte 'c Lıiitüıı ~chirlt·rde 
jandanna deni) cJcri gc:mıcktcdir. 
GEJtGt!~LtK VE E.mlSE 
Bükreş, 2 (A.A) - •Roytcr• Memle

ketin her tarafında bir endişe \"C gergin
lik havası hüküm sürmektedir.. Halk 
ı..;ttclcri Yiyanıı omcliyatuım ~l·rtliğini 
leni ~eni anlamnihı baslnmı .... tır. Bükre-
c ~len trcııl€'r, daha bir kaç giin c\'\'cl 
1ncarlara karşı ölüme kadar müdafaa 

edeceklerine ~emin ettikleri ocaklarııı· 
dan kovuhnu ncnı:ıcnk halde hnhımm 
ıııuhncir kııfikleı-i ~ctinııt.·ktedir. 

.E1',ARETllA1\'l~Lt-:t: IUIIA1'"AZ.\ 
.\LTJI\'DA .. 
\'iynıın kararma kar ı ııroı~o i~in 

tczahiirlc.r organize edilmektedir. l\lnca
ristnn. Almnnyn ve itnlyn elçilikleri bi
nnlım bir hücuma knrsı kıı\"\·ctli mu· 
lınfa7.n altındadır. 

Ktt\"\'cili lotnlur ni1~1mı temin etmek 
iizetc knklardn dl.'\Tİ) c ~t·zmektr-dir. 

Üni\·crsul gnzctcsi diyor ki : 
Trnn ih-nnynnın p:ır~nlanına.\ı e~k.i 

manlar görülmüstüı·. Asgari clörl dii -
ınan tayy.ın.~i dibürülmüstür. Tobruk· 
ta yeıc inme mevk:ine ynptlnn hücumda 
büyi.ık bir inf ıl:ık olmuş 'c hir düşman 
ta) yaresi tahrip cdilmi tir. Diğer bir 
cok tnyyare],-.ı in tıa. ara uğrnmış oldu
ğu pek muhtemeldir. Elgazal.ıdn tayya
reler '"'-' kamplar .mısına bombalar diıs
mü~tür.. Bombardıman ta;yyarclerimiz 
hücum için kalknuğa tc bbüs eden bir 
düşman avcı tı.ıy_vaı-csı tahnp etmişler
dir. Tn,nnrclcrimiz ile düşman a\'cıları 
nra:.ııul:ı lıir <:ok mulııırchcll•r olmuş, 
foknt her ddn~ıııdu hücumlar mm aHa
kı) etle ~·:ı;nlını<; '..: lıoınhahır twdeflcrc 
diisn•ii~Wr. 1'.ıH ııu•lt·riıni.1.in ht•ı>Si iis· 
lcı-irıc cfönrııii ll".rdir. 

30 ~ğu .. tost:ı Eritrcdc .\goriliıl ıne\"· 
kiine lngiliz hıwn kuv\·ctlPrinc mensup 
bir bombardıman 1nyyarc :filosu hücum 
ctıni tir. Levazım \'C (•rutk depolarına 
\'C diğPr lıinalam lnın isabetler .kayd • 
dilınL<>tir. Ynngmlaı çıknrılını.ştır. Tay
yarclcriıııiı. hiç bir ka) ıp knydetml'mis
lerdir. 

sova gclmİf bulunan Alman elçiliği eko· 
nomi dairesi fCfİ B. Neu Bacher ve Nazi 
otomobil teşkilatı tefi B. Hwrileim aley-
hte le.zahürlerde bulunan halk tarafından 
çevri.lmİftir. Bunlann otomobillerinde.ki 
gamalı haçlı bayrak polisin yol açahi· 
mcsinclen evvel alınarak yırtılmıştır. Al
man turizm organizasyonu bürosu yai-
ma edilmiş ve halk zorla Alman bl\f kon
solosluk biruul.llA girmi~tir. Hitferin re!· 
mi alınmı~tı.r. 

BOKREŞTF. ENDıŞE 

Gerek bu tezahür gereH memleketin 
her tarafında vukua gelen diğer tezahür-
ler Bükrq siyasi mahfillerinde çolc: endi
şeyi mucip olmaktadır. AlmanlannTran· 
silvanyayı ve batta bütün Romanyayı iş
gal için bu hadiselerden istifade etmele
rinden korkulmaktadır. 

rnk karşı koymak içindir. 
Bu hfıdi heldn•likte çok ışı.: yarar ; 

Me el:i tHo hastalığına tutulan bir in
sanın kanındaki serom. hastalığın başla
dığından bir knç gün sonra o hastalığın 
mikroplarını tele( 1.:decek bir hassa ka
zanır O scrom iç~risinc tifo mikroplan 
konuhmc."a ınikl'Opl~tl" tehlikeyi hisset
til-.crindcn bir oraya toplnrurlnr.. Tifo 
hastnlığının iyice te hisi için hu usul 
pek çok tatbik edilir. 

Çay fincanındnki eker tanelerinin bir 
araya ı:elmcleriylc ıııikropların serom 
içerisinde bir arnya toplanmalarının fen 
dilinde ayn nyrı ndları olmakla beraber 
o iki türlü toplanma ayni tabiat kanunu
nun hadisesidir~ Dir tehlikeye kıır§ı bir 
ara) a gelerek ku\-veti arttırmak... Bir 
memlekete düfman hücum edince o 
memleketi müdafnn edebilecek olanların 
bir araya toplanarak yurtlarını bir arada 
müdafaa etmeleri de ayni hrıdise de

•• • • •••••• ••• ••••• • ••••• ••• ••• • ••• • ••• • ••• mcktir, çünkü insanların içtimai hddise

oı.ıvfER YE Komnuyn tarihinin defncdild~ini \"C c;c
<.i miIJctin ruhunun kırıldıj{mı gij..,ter
ınektedir. kafi hucludu çizecek ,.c nrnzi terkinin $VREKASI LrD. 

ıer'ıTiiaLımı nit ıncSE.'leleri tesviye cdt."- VAPUR ACENTASI 

lcri de tahiat kanunlarına göre cereyan 
eder ... 

insanların knn gruplarına ayrılmasın
da dn ~s o toplanmnk hadisesidir. Bir 
insandan birnz lmn alınarak kanın kır
mızı kürecikleri ile aeromu ııyrıldıktan 
sonra ikisi tekrar bir araya getirilirse kır
mızı kür~ikler toplanmazlnr. Çünkü bir 
adamın kanı kendisi için, tabiidir ki teh
likeli olam z.. Fakat bir insandan kan 

Romanya gnzete .. ı diyor kı . 
Şimdi küçük bir milletiz. 1',nknt yaşı

' oruz. Milletin sakin ve mlittehit kal
mn.c;ı v hadiselerin seyıfoe knr ı koy
manın fnydasıı olacağını nnlaıııusı Ja. 
ztmdır. 

cck Rumen .. Mac .. r komisyonu Ma~·a-1 ATA1'ÜHL{ CADDESİ Rtts lıinası 
varnddn Imıti\•c•lc ı c çınistir.. . j 

uu:m:N oı:nusu cım:u,ıYoR ı = TEtr.1<·0N: 2143 
Roytcr ajnrn,111111 bildirdigine göre Ro-

1
: • 1.orıdra \"e l .. iverpul . hatları için 

manya ordusu Mncrıristana t(!rkcdilcn : Pi) ll!Mıtıın i.hlh acına göre vnpurla· 
»i al' .,. ·ı · d ·k"l kt d" : rıın11 !OOPlrr vapm·aklardır. Viyana hakem t ı.rarı ıı •tıet•.si olarnk "' n1 ı .ı ran~il \un\ n an çc ı ıne e ır. •• ••• ••••• •••••••••• ••. •••••• •• • ••• •• •• •• •• 

±LE :S:S &RUS 22!'.!S2! Eti b EU!lli 

• U >"'l'OR 

En Son Sıt,mıt ııaeı 
Demir Ali KAMÇIOOLU 

('ilt , .c Tennı.iil luıstalıklan , .e 
m.EXTRlK TEIJAVILF..Rl 

Birinci 8e}1cr Suknkı No. s:;_ lmıir 
füh:ımrn Siııenuw nrkasında sabahtan 
:ıkş:mın kııcbr ha talannı k:ıbul eder. FORTOKiN TEl..t:FOS : 3479 

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

Biltiln dunyada en <,"<>kalı.ime sebep olun lınstalıkl.ırd.ııı bııısı de (SITMA) dır. Bu ha talık fenni bır şckılde tc- ~ Satılık 
da\•i edihniyccck olursa az bir zamanda insanı kuv' etlc•ıı dü~üriiı. işt11ınsmı l·csip l;nnııı o vhcrlni bozar, "~ıhim : 1939 Cıkil~·tler de bunu tııkip etmekle gecikmez.. : Beş lihnbalık . modeli nıü-
~ıhhal ve İct.imni Mua\•cnct Vekaletinin resmi ruhsatnaınc.)ırtl hfıiL kuvvcllı hır kiuın mi.ı ı. lmırı cılc1n (FOUTO· : kcmmel radyo v~ ~ır ~c d~ kull:ıJ~-

KIX) i tımali sayesinde sıtmanın bütün şekil11.:ri tam lıir ınU\a!fakıyctle tcdı ,.ı olunmaktadır !'Ul?'fOKi~ urni : mış Hohmer mar a 1 11 or ıon sat 1 
-

zamanda ı tihayı tcnbilı ederek \•iicurlun çabucak gelişimine.• ynrclıın eder .. F O ll '.l' O 1\. ı N bulun ccumelcrde : tır. 
bulunur " ı = Adres. Alsancak Yenigün sokngı a : numara l '3 1-3 (1801) 

········~~~"·······•••il•• ........................................... . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YÜKSEK ZİRAAT ENSTJrVsV VErERJNER 
FAKVLTESİ ASKERİ KJSMINJN KAYJT VE 

KABUL ŞARl'LARI : 
l - Auknra Yi.iksck Zirıı::ıt. enstitüsü Veteriner fakülte ı Askeri kısınma 

bu yıl sivil tnın devreli I..is<':<.!rdcn iyi ve pek iyj dercccee mezun olrın ve ol· 
gunluk imtıbnnlarını ,.~i~ {)lnıak şartiylc talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin nşajtıdnki şartları lı:ti.ı 11 iması lfız.ımdır : 

A) - l'i.irkiye CUmhun\•eti tebaasından hulunınnk .. 
Bl - Yası 18 - 22 olmı:.k .. (2'1 d.1hildir.) 
C) - Be-den tcşckkUll~u vcı sılıhnti orduda \"C her iklimde fafıl hizll\ctı: 

ınilsait olmnk (Dil rckiHc:-tı olnnL-ır alınmaz .. ) 
D) - Tavff ve harck!U. ohlukı kusursuz ,.e ı.;.,ciye i sağlnm olmak .. 
E) - Ailesinin hiç blr f, nn h:ıl n> şöhreti olınnm.ık.. (Bunun için de 7.abı-

tıı vesikası ıl.rnz etmek..) 
2 - İ f.cklılcrin müracaııı ıs1ıdal:ıruıa su \'e iknları bnğlanıalarJ Jiizımdır : 
A) - Nülus cüzdanı vcva ınusaddak sureti .. 
B) - Sıhhati hnkkıncb w~ teşekküllü Askeıi lıastruw nıporu \"C aşı ktığıdı. 
C) - Liı,c mezuniyet \"C olpwıluk şahndetnamcsi wyn tasdikli sureti .. 
D) - Okula alındı~ı tak..'::-dr nskE>ri kanun. nizam \'C tnlimntlan kabul ct

tlki hakkıııda \•clL.,inin \'C 1.cndisinin Noterlikten tasdikli taahhüt senedi ... 
Talebe okula.ın istifa ctnıcıc ~tc:.rsc okulca tahakkuk ettirilecek masraOarı 
birden verir \ c bu do tıı ıhlıüt senedine kaydedilir. 

E) - S.ıı- alı. uyurken t:(•7.en sidıkli, ba)1ılına \'C çırpınmaya müptela ol· 
ınadığı hakkmda vclileriuhı Notcrliktl'n tasdikli tauhhütnamcsi.. (Bu gibi 
lkısUılıklnrdruı biri ile <.ıkuh ~innczden evvel malul oldukları sonrndnn nnla
şılnnlnr _okuldan çıknnlır 'c okul m:ısrafL."ln \'l'lilcrinc <idctilir .. ) 

3 - Istcldilcr buluııdı.:k!:m mahallerdeki Askerlik şubdcrirıc isti<l. fü• 
müracaat edecekler \'C ulı.:lcı-incc 2 inci maddede bildirilen c\~·al,., ikmal 
cttlklen sonra. Ankarnda Ytıksck Zıraat Enstitüsü Vet.?rlncr Fakültesi As
keri talebe .imirliğine gön;Lrilecektir .. Müracaat müddeti cyli'ı1ün 25 ine kn
clardır. Bu llıl'lhtcıı sonra ınil'"a~at kabul c.clilmcz .. 

4 - Okula kayıt \'c l:ahul. ~hadetnamc derecelerin~ \"C mı.irncaat sıra ıruı 
~üredir. İstekli adedi tama.:n olunca kayıt isi •ri kapanır \'C' kabul edilenlere 
müracaat ellikleri Askc! fik ubdcrı ile teblignt ynpılır .. 

l6 - 19 - 23 - 2G - 30 - 3 - 7 10 - 14 - 1i - 20 

ACIK EKSİLTME İLAMI 
riRE BELEDİYE REİSLİGİNDEN : 

(1G73) 

Belediyemiz ve mü . '56S"nin 1940 mali yılı matbu c\·rak \'c defterler ılı
ti}'acntı 24 8/!>40 tarihind~ı ~219/~40 tarihine kndnr 20 giin müddetle :l,.-ık 
eksiltmeye konulmu tur Mu!1r..mm.n lıedcli 7:l!J li:-n 40 kurııştaıı ibaret i~hu 
eksiltmeye i timk cdcc~ktcfr1 yilz<le 7.50 muvnklaıt teminat akç si ve 1940 
tnkvim ,,1ıııu ait Ticard odası kayıt \'l' tescil vcsikalnıiylc birlikte 12/9/940 
perşembe ı::ünü saat l5 le> bclEdiyemiz duimi encümenini'.! gclmcl~ri ve müf· 
rcclat listesile ş:ırtıu.ııı • \'e nümunclcrini göı-mek \'C mnllını.at nlnıak istiyen· 
lcrin de h<lr gün ve çalı mn "aatlC'rİ içinde belcıdiycmiz ınuhascbcsin mürn-
cnatlcri lüzumu ilı1n olunur.. :;458 (1804) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Ahmet oğlu Hnsan ile br,i kızı Ayşenin Ba~durak şubcsınc olan mılli em· 

ik sat~ bedeli borcundan dolayı hazineden eatın aldılc.lan i1:inci Karataş tram· 
ıo.y caddesinde kain 331 eski JS 1 taj myılı ve 1200 lira kıymetindeki evi vi
!~yct id re heyeti karariylc 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlm tır. Taliple
ım 17/F.ylUJ1940 Sl\lı günü saat 15 Cle ,;!ayet idare heyetine nıüracaatlan ilin 
olunur. 28. 3, 8. J .3 .3499 ( 1778) 

İZMİR TURisriK YOLLARI MIHTAKA MV
DURLVGVHDEH : 

A - Pm:arlıf:a konulan iş : Muka\'·cle->i foshcdilcn İzmir turisUk yolları i.nşna
tınclnn geri kalıuı Bostanlı - Al..ancak yolunun AL-ıybcy - Parnlıköpril arasında 
4 -ı- 180 - ll + 282.Gl kiloınclrcye kadnr olan şosenin ikmali inşası keşif be
deli 42287 lira 88 l:uruşlur. 

B - Keşif e\'raKını gönnck istiyenlcı Turistik yollar nııntaka müdürlüğüne 
müracaat edehilirleı. 

c - Pazarlık 12 c)·lül mo J)Cl'!iClnbc günü saat 11 <le vilti~·ct daimi cncüıne. 
ninde ynpılocaktır. 

I~ - MU\•akkat teminat ınikdarı 3171 lira 59 kuruştur. 
ı;- - İstcklılcr paznrlık tarihinden en nz 8 gün cvvcl wildürlilğe ınüraca.at1e 

bu işi yııpabilcccğinc dair ehliyet \"CSikası ahna.ğ:ı mecburdurlnr. 28-3 (1756)34(0 

İZMJR rvRiSTİK YOLLARI MINrAKA MV
DilRLUCVNDEH: 

A - 28/8/940 tan'hindcn itibaren 15 gün müddetle pazarlığa konulan 
İş muluwelesi feshedilen lzmir turistik yolları inpat.ından geri kalan Arapçı 
Selçuk yolunun bakiye kalan İnşaatını ilcmal etmek. 

Ke!!if bedeli: 272567 lira 94 kuruştur. 
B - Kqif cnalunı görmek isteyenle, turi tik yolları mınta.lr.a müdürlüğü

ne müracaat edebilirler. 
C - Pazarlık 12 E.ylul/940 Perşembe günü saat 11 de daimi encümende 

)'apılaca'lctır. 
D - Muvak.lcat teminat miltdarı 14652 lira i2 luruttur. 
E - istekliler puarlık l.arihinden ~n az 8 gün evvel müdürlüğe müracaat

la bu İ!Iİ yııpııhilecf"ğinf" d11.ir chliyt:t v~lr.a91 almağa mecburdurlar. 
30, ; 3498 ( 1 791 ) 

u UM D AL,, IZMIR BELEDlYESINDEN ~ --·-llMU&ll Oio:NiZ ACE!'ı'TELWİ l.11l 
n•ıu:~;c rJNES Lm 

1 - 1388 nci sokaktn 63 ncU adanın 
409 metre murabbaındaki 31 sayılı ar
sasuıın satışı, ynzı işleri müdürltiğündc
ki şartname i \•eçhilc nçık nrtırmnyn ko

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF- nulmuştur. Muhnmmen bedeli 2454 lira 
TALIK MUNTAZAM HAREKET tnU\·akk:ıt teminalı 184 Ura 5 kuruştur. 
PAmAI \•upuru 3 _ 5 eylUl arasında ı·1'aliplcrin teminatı öğleden cv\-el Cilm

İzmircfon clo~rll NF.VYORKA hareket hunyet ın~rk~z b~ına yatırarak 
edecektir makbuı.larıle ılınlc tarıht olan 4-9-UHO 
IIOLI A ·N· 'Ul :\ , 13_1 r.: •lUI arn· Ç~,ı-şamba günU snnt lfı dn cnci.imene 

.~ '\l'lfıuru ac}i ınurncaatları 
.smdn lzmir<l ·•ı duJ1ı u NEVYOHKA ha· 2 - l369 ~1cu sokakta 34 ncü adanııı 
re ket cclccl'.'ktı ı 180 metre ınurabbamdaki 92 sayılı ar-
ANGHYHA w.rıuıu 21-23 eylül ara- sa.sının satışı yazı i leri müdürlüğünde

:.ında i?.mirdc~ rlo!:nı NEVVORKA ha- ki şartnamesl veçhlle nçık artırmaya 
rcket cdccektıı konulmuştur. Muhnııuncn bedeli 1080 

ATHlNAI \•ı uuru 28 - :10 eylül nta· lira muvakkat teminatı 81 liradır. Ta
sında İzmirden dof!ru NEVYORKA ha- liplerin tcnünah öğleden evvel Cilırihu
rckct edecektir. riyet merkez bankasına )'ntırarak nuık-

•oT : Bütün .. ·apurlarınuzın amber bu.zlarlle ihale tarihi olan 4-9-940 Çar
içi elektrik vııntili\tör tesisatı ile mü- şaroba günü saat 16 da encümene mU-
cehhezdir. Cerci· \.upur:ların muvnsalat 20-25-29-3 3330 (1700) 
tarihleri. gerek \':ıpur isimleri \·e nav· 
lunlan hakkında ncentamız harı> dola- Kordonda 152 numarada •Ul\fUAL• 
>'1Slyle hiç bir taahhüt altına wrmez. umum! deniz ucıentı.:liği Ltd. milracaat 

Daha Iai.la tafsUat almak için Bitinei edlhnesi rica olunur. TELEFON : 4012 

Ziraat Vekilinin seyahtı 

Dün sabah Kırşehirden 
Y ozgada hareket etti 

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

Boztepede harman maJıinelerini gözden geçird 
Kıı-şchir 2 (A.A) - Dün Mucur kauısmd. tetkiklerde bulunm~ olan Zi.. 

J'aat \•ekili B. Muhlis Erkmen dönüşlerinde Boztepe köyüne uimyarak bura. 
da çalışmakta olan harman makinelerini gözden geçirmişlerdir. 

Ziraat V<'kili bu sahah A\•anos yr.lufle Yozgata gitmek i.izcı-c Kırşehirdeı 
ayrılmıştır. 

Istanbulda hafif geçen 
bir fırtına oldu 
------------~x.x-----------------

1sf.anbul !! (Yeni Asır) - Geceleyin yağmurla hnşlıyan lodos fırtınası şeh. 
rimiz.de ufak tefek ha.sarata sebep olmu.~ur. 

Deniz.de de bazı kazalar vuku bulmuş olmasından endi§" edilmektedir. 

alınarak onun kınnız.ı kürecikleri başka 
bir insanın knnından çıkarılan seromla 
birleştin1irse birinci insanın kanındaki 
kırmızı kürecikler • her vakit '\"e mutla
k değil e de • bir arnyn toplanırlar. De· 
mek ki bir ndamın kanı başka bir ada· 
nıın kanı için tehlikeli olabilir. Kan ver
mek usulü de iki adamın kanını birleş· 
tirmck demektir. iki kan biribirine uy
gun olmazsa kendisine kan verilen insan 
pek büyük tehlike. dü~manını vücudu
nun içerisine sokmu olmak tehlike"i 
karşısında bulunur. Knn gurupları bilgisi 
hıisıl oluncaya kadar kan verme usulün· 
den çıkan sakatlıklar da hep bundan ileri 
gelmi~tir. Şimdi bir insana kan verilirken 
o kanın kendi kanına uygun olmasına 
mutlaka dikkat edilir. 

Bu bakımdan insanların kanı A, B, 
O ve AB adlnriyle dürt grupa ayrılır. 
Fakat bir insan.dan kan alıp bir başka 
insana vermek için ikisinin de mutlaka 
aynı gruptan olması şart değildir. Mcse
lft kruıı AB grupundan olan insan her 
hnngi bir grupta bulunanlardan tehli
kesizce kan alabileceği gibi O grupun
dnn olrutlnrın knnı da her hangi bir 
gruptan olanlal':t tehlikesizce ~rilc-bilir, 
başka tiirlii yApma'kta - alınan ve \"eri
len knn a~·nı gnıptnn ohnnzsa • büyük 
tehlike \•:ırdır. 

Bir insanın kanı hııngi gruptan oln
caksa, nıınesinin knmmd:ıyken Ü\Üncü 

s 

ayda belli olur. Bundan dolayı çocuğ\J\ 
kanı annesinin kanı ile aynı gruptaf 
olması 15zını geleceği düşünülmüşse de 
yüzde on beş nisb tinde çocuğun kan; 
annesi için tehlikeli olduğu meydana 
çıkmıs1ır. D<mıek ki kan gnıpunun soyı 
Çl'kmcsi muhakkak değildir. 

1-,akat bit· insanın kanı hangi gruptaı 
olursn bütün i.imründe öyl~ de\'alX 
eder. 1nsnıı ürlü tUrlü yemek yer, yaşa 
ma ta17Jnrını değiştirebilir, bir ikllmdeı 
pek h:ışkn bir iklime geçer, tilrlü tUrl~ 
hastalıklnrn tutulabilir. Bunların kıu 
W'Ubu iizerinc hiç tesiri olmaz.. Yalıu.r 
her hangi kan grubundan olursa olsuQ 
hir in ·an ihtiyarla; mca kanının - galibi 
faydası zaten nz oldufu için • ~ 
gnıptan olnnlara wr.ır vermediğine dik 
knt edılınişUr. 

.Ktın grubu fcrd!cr arasındu soya çek 
memekle beraber, muhtelli ırklar için 
de dörl grubun ar:.ılarındakl nisbct aşa 
ğı yukarı sabit kalır. Bundan dola1'1 ırk 
lnrın arasındaki karı gruplarını birbirlo 
ri;•lc mukayese ederek blr nisbct çılat 
rırlar ve bu nisbcte gÖl'e her ırkın - it-. 
grupları bakımından • oynlıklannı w 
ya mi.inascbetlerini Uıyin ederler. 

Bir çocu~un bab.~uıı henüz kat'! ola 
rak belli cdcmlycn bu kan gruplan bil 
s:ıisi eıı ziy:ıdc ırk1r.nn m•ırt edilmestru 
vnrnı-. 

G.A. 
tw 

Acele sahlık ucuz motör 

Soğuk havıı ile çalı§tr 16 beygir kuvvetinde lngiliz mamwittı CnmPbeU 
markalı müceddet bir motör acele satılıktır. Taliplerin Büyük p~ hancua B 
Sabriye müracaatlan. ..J - 6 ( 1798) 

Emıaıı ve Eytam Banlıasından : 
Esas No. Yeri KıyaıeU Depozitosu 
A.1175 Jzmirde Darağacınön Şehitler caddesinde 133 11.578.62 2.315.1! 

eski 133/7·23 Y"ni \"t' taj 101 sayılı cVOdöpolo 
depoları• n.ı.mivle maruf jk[ depo kUçük bir 
oda ve dçnize lmdar uuman arazi ve taş i kck-
cı Mesahai sathiylısi 2210 M?.• 

TAPU KAYDI : 
Ma\•ıs 332 cilt 19!.> sahile 3G2 sıra 16 - 25 
Mayıs 332 Cilt 230 s.ıhife 34i sıra 11 - 13 - 14 

HUDUDU= 
Sağı: Emel.ya hatun ferağından Bosko\iç '\'CreSClcriyle tarik l Solu : Li.-

çeroplu nrsa ve bazan fahrilmsı .. A!"kasJ : Miriyeyro ~it Derya .• Ceı>ht:?Si : Pa
ralı ltijpril l-eddesl. 

l - Arsa ve depoların 21f. hissedf> 209 hissesi tnş i kdc kısmının da GO his
sede 57 hissesi Bmucnma.a r>it bulunınnktadır. 

Me\..Jdi yulmn \ ı yazılı gayri mcr.kul pc.şin p.'\nl Ü ve k palı zarf usuliylc 
satılacaktır. 

Müznyc<le 18/9/1940 ç~mlm ı.'Ünil sruıt onda Bnnkamız binasında \'C sa
tıs komisyonu huzuriyle yımlacaktu. 

İstekli obnlann birer lliıı mukabilinde bir şartnnme edinerek :ş:ırtname 
ahkimı dniresinde tanz.im ~.!cceltlcri teklif mektubunu ihale tarihi olan 18/9 
1940 çarşamba gtlnii saat ona kadar Bankanın. müdürlüğüne tevdi etmeleri 
Ye fa7Ja iznhat almak isUv~nh:rin ise Bankrunız Emlllk servisine müracaatleri. 

3 - 12 3555 (1805) 

tSTAJIBUL BEl.EDtYE&tNDEM: 
~ bed. Dk temlnah k~if \'<.' Şartnnme bcd.. 
29013,33 2176.00 1.45' Abidei hürriyet - Kligıthnnc - Fişek

hane yolu esaslı tamiratı. 
10!l407 00 Gi20.35 5.4i Halkalı • Nalbant ~'1lle - Hadunköy 

iltisak yolu inşaatı~ 
Keşif bcdellerl ile ilk kıninat ntlkdarlan yukarıda yaz.ılı inşaat \'e tamirat 

i !eri 2490 nwnaralı kanunun 46 mcı maddesinin L. fıl:rasına tevfikan ayn 
ayn pazarlıkla ynptınlııcakt.ır. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık isleı·i genel, lıusıı ve fenni şartnaınelcrı 
proje keşif hül&sasiylc buna mUteforri diğer evrak yukarıda hiıalnn.nda gös
teıilcn bedeller füerindcn Nafia ınüdürlüi:ründcn \:crilccektir. İhale 6/9/940 
cuma günü saat 14 te daiırJ cncümwde yapılncnktır. Taliplerin ilk teınioat 
makbuz veya mCktupla!"l Nafü müdürlüğüne müracııatle nlacaklan !ennt 
ehli)·et ve 940 yılına ait tİ('arct od~ı vcsikalarl ·le ihale gilnü muayyen saatte 
daimi encümende bulunmnlan 3 - 5 3532 (1803) 

İZMİR DEFTERDARLICDIDAN: 
Recep oğlu lsmailin Basmahane tubcsine milli emlfı.k aatııı bedeli borcundan 

dolayı hazineden satın aldığı Mcmduhiye mahallesinin ku)lulu M>kağında kAin 
8/6 sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti k rariyle 21 gün 
müddetle müzayecleye çıkarılmıştır. • 

Taliplerin 17 /E.ylUl/9.fO Sah günü saat 15 de vilayet idare heyetine müıa• 
caıı.tlan ilitn olunur. 28. 3, 8. l 3 3500 ( 1777) 
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Kanadalı beşiz
ler altı yaşına 

bastılar 
--·--

Bu yavrucuklara na-
sıl bakılı yor 
--lf--

Ç.lk itinalı bir hayat 
Beşizler şimdiden 

zengin 
Kanadalı fakır çiftci D:onn nin karı

sı tarafından bir balında dünyaya geti
rilmiş olan beşi7Jer, beşi de kız olan bu 
:ı; avrucaklar altı yaşına girm~ bulunu
yorlar. Bu münasebetle Amerikan gaze
teleri beşizlere dair :ı; eni mallımat veri
:ı; orlar. 
Dogdukları zamandanberi Amerikalı 

doktor Dafoe bütün zamanını, ilim ve 
fenn'ni beşizJeri yaşatmıya hasretmiş, 
bu emek ve gayretleri boşa gitmemiştir. 
1ddia edildiğine gc)re doktor Dafoenin 
ve maiyetindeki diplomal ı süt ninelerin 
geceli giindüı.IU ihtimamlnrı olmasaydı 
kabil değil beşizler yaşıyamazlardı. Dok-
1or Dafoc doğumdan altı ay sonra be~iz
Jeri, evlerinden bir kaç yüz metre uzak
ta insa edilen ve bütün konforu haiz 
olup Dafoe hastanesi ünvaniyle anılan 
müesseseye naklettirmiş ve bunları bü
yütünceye kadar en sıkı sıhhi kaidelere 
tfibi tutmuştur. 

NUMUNE BlR PROGRAM 
Doktor Dafoe çocukların bedeni in

kişafını temin C'tmek ve sıhhatlerini ko
rumak için çok sıkı bir program tertip 
ve tatbik etmiştir. Annelere öğüt olabi
lecek bu programı kısaca yazıyoruz. 
Sabah 6,30 da uyandırmak, sabah tuva
letinden sonra portakal suyu ıle beraber 
bir tatlı kaşığı balıkyağı içirmek, oyun
cak salonunda avutmak, 7,30 da sabah 
kavhaltısı, 8 de sükunetli oyunlar. 9 da 
doktorun mutat muayenesi, 9,30 da "O

kak kıyafetiyle parkta oynamak, 10.15-
tc bir dilim ekmek üzerine sürülmüş tr
reyağı ve yahut bisküi yedirmek, 11.40-
ta öğle yemeği, 12,20 den 14 e kadar is
tirahat, 14.10 da açık havada oyun ve 
hava müsait olmadığı takdirde kapalı 
bir yerde oyuncaklarla oynamak. 15.30-
da hafif ikindi yemeği, 15.30 da banyo, 
16.30 da biraz çalışma, 17,45 te akımın 
yem r.i, 18.30 da gecl' uykusu. 

OYUN VE öôRET.ME 
Bir çok nnncler bu proğramı okurlar

l:cn bugün nltı yaşında olan beşizlerin 
kendi yaşlarına nisbetle pek çalıştıkları
na hayret edeceklerdir. Fakat bu :randa 
aldanıyorlar. 7.ira beşizler. oynamakla 
beraber bizim bu ynşta bulunan kızları
mızdan dahn çok şeyler öğreniyorlar. 
i"_irn beşizler. cuhes oyunlariyle okuyup 
~azmağı, resim yapmağı, elişlemelerini 

e saireyi öğreniyorlar. Her çocuğun 
krndine mahsus küçük bir çekmecesi 
··ardır. Bu çekmecenin içinde kullanır-
~"l ellerini incilt.miyecek ve yarnlamıya-

• .. k faideli aletler 'bulunmnktadır. Beşiz
ı.-r. Bu aletlerle bebı-klerine kendi dadı
larının nezareti altında elbiseler, önlük
ler dikmekted irler. 

Bunlara d ans ve musiki de öğretiliyor. 
Beşizlerin küçük ve mütenevvi musiki 
aletleri vardır. Beşizler muhtelif musiki 
aletlerini çalarak hakiki bir orkestra hr
yeti teşkil etmekte. radyolar ile neşredi
len musiki parçaları çalmakta, teganni 
etmektedir. 
BEŞiZLERıN TABiATLERI 
Beşizlerin adlan şudur: Yvonne, Ce

cile, Marie, Annctte ve Emilie, teşekkül
leri normaldir. Sıhhatleri, zekaları yerin
dedir. Bedeni benzeyişlerine rağmen ka
rakter itibariyle aralarında büyük fark
lar vardır. Menelii Yvonne mütehakkim. 
Marie hırçın, Annette hülyavi, Emilie 
monden, Cecile süs ve tuvalet dü!lkünü
dür. Mütehakkim tabiatlı Yvonne her 
sabah 6.30 da hemşirelerini uyandırır. 
Gözlerini açar açmaz, yatağından fırlar 
ve hemşirelerine: 

- Haydi matm.-ı:teller, tembelligi bı
rakıp kalkınız .. Dı~ e haykırır. Bu emir 
üzerine dört heın~ıresi, yataklarından 
fırlı:, r.rak ve gcvez.dik ederek süratle 
giy ı nmc>ğe başlarlaı 

SABAHTAN AKŞAMA KADAR 
O ırada dadıları odaya girer ve onla

ra: 
- Hn~<li n atm«ıeller sıralarımız ve 

• 1:'7.mm açınız der .. Beşizler, derhal ağız
larını açarlar \"e d!.dılannın doldurduğu 
bir kaşık balıkyağırıı itiraz.sız içerler. 
Dadı, bcşiz.lcrt! bırer bardak portakal 
:;.erhcti vermeği de ihmal e tmez. 

Balıkyağı içildikten sonra beşizler, 
banyo dairc:,-ine g .. ~crler, her bcsiı.in 
kendine mahsul bırer kiiçük banyosu 
\archr. Bunlar soyunur ve ılık su ile vü
wtlarını bol bol sabunlıyarak sabah tu
valetlerini yaparlar. taranırlar. Cecile 
süs ve tuvalete dü~kün olduğu cihetle, 
tlbisesiııe çok dikkat eder. Emilie ile 
Marie lakayddır. Dadıları elbiselerini 
dii !tir \ c tU\·alctlerine dikkat eder. 
!'.lütl'hakkim tabiatu Yvonne beşizlerin 

n acık gfr1.ii<hir. Jlc:ınşirelerinin hakimi 
odur. 
TU\·aletıcn sonra sabah kahvaltısına 

başlanır. Sabah k ... ·~ !tısı süt, ezilmiş ku
ru sebzeden yaµılmış çorba, tereyağı 
ekmek \ e muhtel~f meyvalnrdan mürek
keptır. 

Saat on bire kaJ .. r yn açık havada ve 
yahut ha\'a rmi"aıt değilse kapalı bir 
yerde muhtelif oyuncaklarla vakit geçi
rirler w• o~'Uıı esı.ı:sınna okuyup yaz
mağı da ögrenirler. 

Saat on bire gelince ellerini _ _yıkarlar 
\'e yemek masasına otururlar. Oğle ye
meği listl'si şudur · Haşlanmış bir yu
murta, iskarada pıf>miş halik veya et, 
sebze, peynir \e muhtelif meyvalar. 

Bir müddet istirahatten sonra gene 
oyunlara başlanır. Saat 16 da ban:, o ya
parlar ve birnz sonra akşam yemeğine 
otururlar. kşaın yemeği hafiftir ve çor
ba, sebze ve tatlıdan ibarettir. Yemek
ten sonra dadılarıııın anlattlğı masalı 
cfikkatle clinler lcrkcn 3avaş ya\aş göz-

•• ur 
Viyana panayırı 
açıldı, pavyo

numuz çok 
be~enildi ____ ,,.. __ 

He]1etimiz, A !man 
ifıtısat nazırına 
talıdim edildi. •• 
Ankara 2 (A.A) - Viyanadan Ana

dolu njl'.llSının husuci muh:ıbiri bildiri
yor: Bütün Balkan dl.'vletleri dahil ol
mak iiz re 14 devletin iştirak eylemiş 
bulundu•:u Viyana panayırı dün Alman
ya tktısnt nazırı Funk tarafından açıl
ın· .tır. İtalya, Romanya, Bulgaristan, 
Mu..:aristan ve Slovakya tktı.sat ve tica
ret nazırlariylc sefirlerinin hazır bulun
dllkları bu açılış törenini müteakip Türk 
heyeti ve konsolosluk erkanı, Berlin 
büyük elçimiz Hüsrev Gerede tarafın
dan lktısat naz.ırı Funk'n takdim edil
miş ve Tiirkiye pavyonu gezilmiştir. 
Teknik vz tertip bakımında olduğu ka
dar nefaseti ve giiı.elliği itibariyle pav
yonumuz ziyaretçiler iizerinde çok iyi 
bir intiba bırakmıştır. 

Yeni bir silah daha 

. Japonlar cep 
ta ıtelbahiri 

yapblar ___ .,,. __ 
Bu tahtelbahirin sürati 
ve dinizin dibine dalma 
kabiliyeti revkalide 
yüksektir .. 

Tahtdb::ıhirlcrden atılan torpiller 
umumiyetle kovandan çıkarken tayin 
ı-dılen istiknmetıe giderler. 1 ledef olan 
gemi '\·aziyetini değiştirirse torpil ho~a 
gider ve pntlamadan derfr•:'"J üzerinde 
kal ı r. 

CANLI TORPıL 
Bir japon bahriyelisi bu mahzuru na

zarı dikkate alarak, içinde bulunan bir 
bahriyeli tnrafınd::ın idare edilen torpil 
icad e tmi~ti. Bu torpılin içindeki bahri
yeli bir dümen vasıtasi}·le torpilin yolu
nu tayin etmekte, bu suretle hedefe isa
bet etmesini temin !")!emektedir. Anrak 
torpil hedefe çarpınca patladığından 
içindeki bahriyelinin kurtulmasına imkan 
yoktur. Bunun için bunlarda çalış:ıcak 
bahriyeliler göniillü olarak hizmet etmek 
isteyenler orasından tedarik edilmekte
dir. Böyle olduğu halde japonlardan 
bir çok zabit ve asker gönüllü yazılmış
tır. 

CEP TAi ITELBAl l ıRi 
Şimdi de japonyada bir ı·ep ıahtel

bahiri icnd edilmiştir. Bu tnhtelbahirin 
bütün mürettebatı üç bahriyeliden iba
rettir. Geminin hacmi ancak on tondur. 
Yegane taarruz silahı b.r çift torpil ko
vanıdır. Ne !:adar torpil ta,ırlığı malUm 
değildir. 

Tahtelbahir denizin ~athında iken 
muharrik ku" velini 100 beyg:rlik bir d i
zel motörü temin etmektedir. Bu motör 
geminin teknesi dibindeki akümülatör 
bat. ryalnrını doldurmakta ve bunlar di
ğer tahtelbahirlerde olduğu gibi su al
tındaki seyrü sefer esnnsmda cereyan 
vermektedir. 

Su üzerindeki seyir tecriibelerinde cep 
tahtelbahiri snattc otuz nltı mil sürat 
y:ıpmı~tır ki bü) ük harp gemılerindı-n 
daha yollu demektir. Aynı zamanda 
1000 kilometrelık mesnfeyi katetmekte
dir. 

Bu cep tahtclbahiri bir çok cihetten 
büyük tahtelbnhirlcre faiktir. Alelade 
tahtelbahirler ancak 130 metre derinli· 
ğe indiği halde jnpon cep tahtelbahiri 
550 metre derinlikte bile yürümekte
dir. Teknesi çok sağlam olduğundan de
nizaltına mahsus bombalardan mütees
sir olmamaktad ır. Sürati fevkalade ve 
hacmi küçük olduğundan clenizaltı bom
balarının bu tahtelbahirlere isabeti çok 
zordur. 

Geminin mürettebatı d a.ima periskop 
başında etrafı taraddut ed en kaptan ile 
d ümeni kullanan dümenci ve makinele
ri idare ed en bir çarkçıdan iba rettir. 

Bu tahtelbahirin, d enizin yüzüne çık
tığı zaman da hacminin çok küçüklüğün
den ve süra tinin !evkal adeliğinden topçu 
att-.ş ine hed ef olması güçtür. T ahmin 
edildiğine göre müstakbelin en mühim 
bir silahını da b u cep tahtelbahiri teşkil 
edecektir. 

leri kapanmağa başlar. 
DUA VE UYKU 

Dadılannın nezareti altında soyunur
lar ve şu nkşam d\lasını yaparlar : 

•Allahım! bizi, beşiz kartlesleri. iyi 
doktor Dafoe:.'r i, dadımız matmazel Le
ruyu, babamızı, annemizi muhafaza e t n 
Duadan sonra yataklarına girerler ve 
ilerin bir uykuya calarlar. Dadı, onları 
örter ve ayaklarının ucuna basarak oda
dan ÇJkar. 
BEŞİZLER ZENGİNDİR 
Altı yıl evvel fakir bir kuliibede doğ

muş olnn bu beşiz hemşirelerin bugün 
büyük bir sen·etleri vardır. Bu servet, 
dünyanın her tarafından kendilerine 
gönderilen nakdi hediyelerle günden 
güne artıyor. Fazla olarak bcşizlere ba
knn .dok torlar, diş tabipleri para almaz
hır. Il5çlan, kalor iforleri, seyahatleri de 
meccnnidir. 
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• - Alma car ti Gençlik teşek
külleri nıüna

sebetiyle ~.~--------------------

Mübadele edilecek mallara kıyn et --·- -
Büyüklerimize ceki-

• 

konulmasına başlanıyor len telgraflar 

Milli Şef d '-yor fıi : 
T icaret velıili B. Nazmi To 

Ankara 2 (Yeni Asır) - Ticaret 
vekili B. Nazmi T opçuoğlu İstan

çuoğlu istanlJu ldan nıta~!!~a gitti Gençler ·mizin azim ve 
ir:ıan arı i~tihbalimizin 
m""jdes~ ·r .. 

buldan şehrimize gelmiştir. 

Jstanbul 2 (Yeni Asır) - Tica
ret vek ili buradan hareketinden ev
vel miihim beyanatta bulunmuştur. 
B. Nazmi Topçuoğlu, Türk - Alman 
ticaret anlasınasının esaslı sekilde . . 
meriyetc girdiğini, ilk olarak Al-
manynya tütün ihraç olunacağını, 
yalnız b u tütünlerin evvelce satıl 
mış malJa rda n olduğunu, yeni anlaş
ma mucibince Alma nla ra satacağı
mız maUarın tevziine henüz başlan-

İNGİLTEREYE YAPILAN 
HAVA ff.ÜCUMLARI 

--·--
G.eçen Ağustos-

097 Alman 
ta tayyaresi 
iskat edildi --·--Ayni müddette İngiliz 

zayiatı yüz yirmi selıiz 
tayyareıBen ibaret 
Ankara, 2 (A.A) - İngiliz ana vatan 

emniyet nezaretinin tebliğine l;Öre Al
man ıay:,ıarcleriniı. di.in gece Ingiltere 
üzerinde bazı mıııtaku1ara yaptıklan 
akınlar bir :.'r er müstesna olmak iizere 
ehemmiyetsiz ha~arı ve pek az ölii ve 
yaralıyı mucip olmuştur. Alınan tayya
releri bugiin de İnr,illerc üzerine akın 
te _bhiisiinde bulunmuşlardır. Öğlc>ye 
kadar !) Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. Buna mukabil difrt İngiliz tayyare
:;i ka:, ıptır. 

A(;USTOSTAl<İ TA YYARE 
ZAYİATI 
Londra 2 (A.A) -- Hafta nihnyetinde 

Büyük Britanyay.ı karşı lman hava ta
arruzları p"k btiyi.ik bir şiddf't k-s-
bctmiştir. İngiliz h.ılkının hü~ ük bir kıs
mı İngiliz ve Alman tayyarelerinin çar
pıştıklarını keneli rözleriyle gördükleri 
için hnva nezaretinin diişman zayiatı 
hakkında vermekte oldugu tahmini ha
kikatin dununda bulmaktadır. Ağustos 
ayı içinde İngilizlerin vermis oldukları 
rakamlar toplanncak olursa İngiltcreye 
karşı y:ıpılaıı hiicuınlar esnasında düşü
rülen düşman tay~.1relcri adedi 1097 ye 
varmaktadır. Son lıafta yani 25 ilfı 31 
aj:,'UStosa kadar olan müddet zarfındaki 
Alman 7.ayiatı ise 293 tayyare~·e balig 
oluyor ki takrıbcn 700 pilotun ziyaı de
mektir. Ayni müddet zarfında İngiliz 
c;ahillcrini müdafa·ı ederken 113 \'acı ve 
Alnıanyaya karşı hücumlarda 15 bom
bardıman tnyyaresi kaybetmişlerdir. G9 
avcı pilotu sa~ ve salimdir. Bombardı
mancı tan·areler;nin mürettebatl da 
dahil olmak iizl.'re İııgilterenin insanr.a 
zayiatı ] lO kişidır. 

EVVELKİ GECEKİ JIÜClJ.l\IUN 
TAFSlı.ATI 
Londra, 2 (A.A) - Hava \'e an3 \'a-

B. Ncız.ıııi Topçııoğlu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~Münihte büyük~ . . 
i bir hava mu- E 

harehesi oldu 
Ankara 2 (A.A) - Amerikan ga

zetelerinin BerJin muhabirlerine güre 
bu sabah (dün sabah) erkenden MU
nih iizerinde seksen dakika ~üren bir 
hava muhnrebeı;i olmuştur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BATIRILAN VAPUR 
--ııc--

Çocukların 
epsi nasıl 

kurtarılabildi? -·-Yalnız geminin lıomiseri 
lıurtulmadı, öldü 

Londra 2 (A.A) - Hoyler ujaru;ı bil
diriyor: 

K<'nadaya tahliye cdilE'n ço:.:ukları go
türmektr- olan ve Almanlar tarafından 
torpi!lrnen \'apurdaki biitiin çocuklar 
kurtarılmışsa da alınan malumata naza
ran yalnız geminin komiseri ölmüştür. 
70 d::m faz.la çocuk bu sabah lngilterede 
bir limana çıkarılmıştır. Gemide çocuk
lard,ın başka sair yolcular da bulun
makta idı. Çocuklar biiyük soğukkanlı
lık gö:,term·~ıer<lır. Kurtulmağa mu.vaf-

.., · '•i evvel,. ço:uklara 
tahlisiye rnndrıllarına intizamlı binme
nin öğrctil•n ş ohıasıdır. TahlLo;iye esna· 
sında çocuklar dominyon ac;kcrlerinin 
me~lıur şnrkısı olan <Rolloul The Bar
rob c:ar~asını söylemekte idiler. --·--
Si opta-deniz 
yarışları ve 
eğlenceleri 

Sinop, 2 (AJ ) - Hava kurumu ta
rafından tertip edilen deniz yarışları 
dün yapılmıştır. Bu yarışlara kikler, 
sandallar ve kaneabnşlar iştirak elmiş, 
birinci gelenlere mükafatlar verilmiştir. 
Y nrışlardan sonra da yüzme ve yağlı 
direk müsabaknları yapılmı~ ve ı:ok 
eğlenceli olmuştur. 

tan emniyet nezaretlerinin tebliği : 

de~iiiFa.:tf;:ud~~~~;~\~ ~:::!~:r~a:f ~~~ r ......... A ..... L. ·a· .... , ..... K .. A. ·n·. A ..... , ... . 
lunmnkla beraber nisbclen n1ahdut ol- E 
muştur. Hi.icumlar bilhassa Bristol ka- ! 
nalına ve Galles eyaletinin cenup mın
takası üzerine te\ cih edilmiştir. Muhte
lif noktalara ve G.ılles eyaletinin cenup 
kısmında bir şehir üzerine bombalar 
atılmıştır. Büyiik kuvvette infilak ve 
yangın bombaları bazı yangınlara sebep 
olmuş ve bazı ikametgfıh ve ticaret ev
leri mühim hasara ut:'l'aınıştır. Bir kaç 
ölü ve bir m ikdar yaralı vardır.. Diğer 
bir şehirde b.:ızı ha~.ar vardır. Yaralı ve 
ölü yoktur. Hücumlar bu mıntakadan 
diğer yerlerde de pek az tesir yapmış ve 
şimdiye kadar alımm haberlere göre h iç 
bir yaralı ve ölü kaydedilmemiştir. Ce
nubu şarki sahilinde bir şehirde bir kaç 
ev hasara uj:;'l'tlınıştır. Fakat memleketin 
diğer nok.tnlarında münferit noktalara 
atılan bombalar pek az hasarı mucip 
olmuştur. Yaralı adedi yüksek değildir .. 
Bir kaç kişi ölmüştür. 

--.--
Alsas Fransız

lara geri 
vermiyecekler 
Oralarda Fransız 
bırahmıyacalılarmış 

Ankara, 2 ( A.A) - Almanl'anın 
Fransada işgal t•dilen Alsas unnuni 
valisi, hu Jutanırı Almanyaya ilhak 
cdilcreğini, söylediği bir nutukta ih
sas t·hniştir. 

Filhakika uımımi vali burasının 
Pransız unsurlamıdnn temizleneceği
ni , .c Alsas m~clcsinin kafi olarak 
hallcdilercğini hildirmisür. 

··························i··············· 

Ziraat Bankas asarruf 
ikramiyesi çekildi 

------~--------x~x·----------------

Büyiilı ilıramiyeleri lıazananlar lıimler? 
X:,.X 

Anknra 2 (AA) - Türkiye cümhu- tafa Nuri, Bursada Leon Baruh. Erzu
riye t ziraat bankasının 5 O lira ve daha rumda Şi~e efendi oğlu, fstanhulda So
ziyade mevduatı bulunan tasarruf sahip- )o,·adyc ve Hasan, Kayseride Mükrimin 
leri ara~ında her üç aydn bir tevzi et- Karad eniL. Keşnnda Mustafa Ünlü, Or
mekte olduğu ikramiye kurası huı:;ün hanelinde l laluk German, Merkezde ~1. 
banka merkezinde ikinci noter ile diğer Özerden ve A. l JıfLı 100 er lira ka7an
alakalılar huzuru ile çekilmiştir. Kendi- mışlardır. 
!erine ikramiye isabet edenler Merkezde: Bunlardan ba~ka muhtelif mahaller
R. Aksata 1000, Melihe 500, Antalyada deki 95 ınudiyede 20 - 50 lira arnsında 
Mustafa Hundölc 250, Aydında: Mus- ikramiyeler isabet etm~tir. 

<lığını söylemiııtir. 
Ş1MAL MEMLEKETLERtYLE 
TtCARETtMtZ 

Ticaret vcki!i, şimal memleketle
riyle ticaretimizin inki~::fma çalıştı
ğını da söylemişti r. 

KIYMET KONULMA~' 
MüZAKERELERi BAŞLIYOR 

Ankarn 2 (Yeni Asır) - Türki
ye - A lmanya arasında mübadele 
edilecek mallcırn kıymet konulması 
için bu~ün lerde şehrimizde muza
kerelere ba~lrınılacaktır. 

LEHİSTANI BİR DAHA 
DİRİLT İYECEILER 

--·--
Iııgiltereye 

zamanı gelince 
saldıracak

la mış •.. __ .,,. ___ 
Ain2an nazırı Gölze!s 
zaferden emin 
gör ünü31or .• 
Katovıtz 2 (A.A) - D. N. B. bildıri

yor : Alman propaı anda nazın Dr. Gö
bC'ls diın KatO\·ıtz.ı.• gelmiş ve şarki yu
kan Sılezynnın kurtulusunun ylıdom.i
ınü mtinnseb..~tiy]L• tertip edilen bii) i.ik 
b~r mitingde ınıtul. suylcmiştir. 

Dr. Göbcls bundcın bir sene evvel !ll8 
galiplerinin kt>ydugl. hudut taşlarıııın 
Almaıı ordusu tar.ıfından kırıldığı za
manki hf1diseleri hrtırlatınış \'e demiştiı· 
ki: 

- Londra Lordl~rı tarafından Polon
yada körüklenen yangın 18 giin içinde 
söndiirülmüştlir. İııgiliz plfını sura diiş
miiştiir. Ciinkii Fiıhrer aylardan beri 
İngiltere tarafm-:lan kendisine karşı ınü
maşaat edilen Sovyetler birliği ile iki 
memleketin hayati menfaatlerine teta
buk eden bir pakt akdeylemişlir. 

Dr. Göbcls bundun sonra Alman or
dusunun zafcr!erinden, Fransanın mağ
lubiyetinden uzun tızadıya bahsclınış ve 
İngiliz lıiikümclint..? şıddetlc hücum d
ıniştir. 

Göbcls demiştir ki : 
- İngiliz htikliıncti Yeni dünyayı an

Jıyamnz. Ve ayni z.aman<ln anlamak ta 
istemiyor. Maıışın ötesinde hadiselerin 
başka tiirlü seyredeceği sanıldı. Halbu
ki bu mücadelede ~!mdiye kadar hiç bir 
zaman olmadıgı derecede miıttehit ve 
kuvvetini müdrik bulunan Alman mil
leti biliyor ki hiç bir şey ve hiç bir kım
sc onu z.iınnmdarlaı ından ayır~maz. 

Ankara 2 (A.A) Gençlık kulı.ip ve 
grupları~ın :{O Ağusto, zafer bayranıı 
güniı :ı; apılan acılış t.>r nleri n.ünasebc
tiyl~ b~d~n t rbi~ esi g n 1 dil'ektörii 
~emil T.ın~r tarafınd::ın R.isi.!ümhur İs
met lnünüy e, başvekil doktor Refik Say
dama \' • Cümhuriyet halk pal'lısi genel 
sekrc>t ri .F'kri TJzere telgraflar ct!kil
miş \'e bunlara cevaplar gelmiştir: 

MtLLl ŞEFE ÇEK1LEN TELGRAF 
Cemil Taner Reisiciimhura a~ağıdaki 

t dgraf ı göndermiştir; 
Milli Sefinin etrafında yıkılmaz bir 

ka1e ~ibi gözleri istikbale müteveccih 
olarak toplanan Türk gençliği bugün 
beden t erbiyesi mükellefiyetinin tatbiki 
yolunda ve neşe içinde ilk adımını at
mıştır. Vilayet, ka7.Iı, nahiye ve hatta 
bir çok köylerde gençlik kulüp ve grup
ları açıhıa töreni vesilesiyle toplanan 
çocukl::ırın zafcrinizin yıldönümilnü 
kutlarken Milli Şeflerine sonsuz bağl•
lıklnrını \'e içtl'n gı:'lcn bir duygu \'e 
saygı ile ellerinizden öptüklerini arza 
vasıt:ı olmakla bahti~·arım azi7. Sefiın . 

REtSiCOMHURUN CEVABI 
Reisicüınhur tarafından şu cevap ve

ilmiştir: 
Bed en terbiyesi mükellefivetinin mu

vaffakıyetle tatbike haşlandığını bildi
ren telgrafınızı memnun olarak aldım. 
Gençlik teşkilatının çal ışmasını d ikkatle 
takip ediyorum. Gençlerimizin azim ve 
imanlarını Türk istikbalinin en kıymet! i 
müjdesi sayıyoruz. Beden terhiyesini.-ı 
değerli çalııması için s ize çok t eşekkü:
ederim. 
BAŞVEK1LE ÇEKiLEN TELGRAF 

B,ışvekil doktor Refik S •. ydama çC'ki
en telgrafın metni: 
Yıllarca ih:n. l edilmio; olan Tüı k 

gençli~; Cümhuriy •in actı<•ı fe~ izlı yol
da ve 30 Ağuc'o<; g:bi ulvi bir giiniin yıl .. 
dönJmünd" aradı•ı s;ıhavı buldu. Yiik

t>k direktifleriniz)~ bülg ll'rdP gl'nçlik 
kuliip \'C gruplarının :ı.çılmn töreni bu
gün b:.ilge merkezlerinde, ka1.a. nahiye 
ve bir çok köyleriınizd"' yapıldı. Gcne
Jik bu yurt davasına heyecanla iştirak 
tıi. Gençligin fzik ,. ' moral yetismı:'sin

dt> fımil olı.>n bu foalıyc>tin yüksı:'k Bac: .. 
\•ekilin hu tı'iİ müzaheretın° mazhar ol .. 
"na!;ı •nemlek~t ic;in bi.ivük bir istikbal 
'adetmektedir. Bu ,. • ile ile tnskilfıtı· 
mızın v r: ndi«ın "onsuz savv.ılarını r r-
zt>ıforim. • 

Parti g"n"I s kr terin.., ç kilen tel raf 
ta sudur: 

Ci.imhuriv 1 hül:ümE'tinin ana ~asası· 
na g'ren bi.ı •ilk pr n'-'plerdcn ilham nla .. 
rak \'ii::ud:ı r"tirill'n g nçlik kuli.ip ve 
gruplarınm vn;ıy!'t, kaza. nahiye ve bir 
cok köylerd.! , çılma törm1erinin orıun 
Sefi (.'traf md l nkpar' bir kütle 0 ibi bir
le. mi<: olan Ti.ırlt g nl'li 'nin co<:kun te
~ahürl r:n \ ~ ' t .;kil (.'tti['ini .sa:.•gı-
'<ırımla ar d r~n~. 

B~c;•,ekil ıl • p rti • n l sı:'kret ri ver
dikleri <' \'apl:-ırda mU\·affn~·ıy •tlcr t "
l"nni ı tın' IC'rdir. 

------1;~-----

lvf eric - Tunca 
' 

yükseldi 

Almanya ablokanın te.,iri altında de
ğildir. Gıda bakımından Almanya o de
rece iyi garnrıti edilmiştir ki İngiltere
nin açlık üzerine bina cttigi ümitler bir 
kere daha muhakkak surette bo~a çıka- :- BAS'~_AUJ\t'I ~ inci SAHİFEDE -
caktır. Kat'i hesap gôrıne saati yaklaŞl- hr ve yukselmege devam etmekte· 
yor. Bundan kacıı.ıl~maz. Son senclcı ' :lir. Ovayı büyük bir hızla sular b as
içindeki hfıdiselerin lngiltereye öğret- maktad•r. 
mesi lfzıııı gelir ki, Fülm-rin adeti tam G 1 • b' k ~ l b 
zamanında hücum elıııek \'C hareket ey- ece e) m ır ço agaç ar ve a· 
!emektir. Bazı İngilız.lcr bu anı ı::abır.!>ız- zı duvarlP.r yılnlmı~lır. Telefon hat
lıkla beklemekle' o!duğu hi~sini verıyor- lan bozulmuştur. 
lnr. Lazım gelen .l<lınanda Alnımı ordu- Yunan arazi ı de sul. r altınaa kalmı -
su bu sabırsız ha:, kıra ce\ ap vermekten .ır. Balknnlnrda yagmunın devam etti
hali kalmıracaktır. Kat'i ~aati Fi.ıhrer l;i bıldıriliyor. Her turlu kaza ve karı
l<. in eder. Yani führcr milletine itimat şıklığın önünü almak üwre zabıta kul
e:, liyehilil'. Millet dHin ı::urette kanidir ları farr-{ından lazım g len tedbirler it
kı filhrer Almanyayı zafeı:e isal edecek- tihaz cclılm kt dir. 
tir. Bütün millet. topyekün harp yapan Dün sabah lstanbuldan k alkan 
ınütt.~h_1.t bir millt.?t führerinin arkı: ın- otobü sler, Hadımağa m evkiinde 
da yuruyor. ld k I l b • · ' ) k 

Dr. Göbcls sözlerini şö:, le bitirmiştir; vo a a m a < m e c unyetı ı e arşı-
- Sabık Polony,\da akıtılan kan he- laşmı§lardır. 

der olmamıştır. Fiıhrcr sözünü tutmuş- Geceleyin arnbalar gönderilerek bu 
tur. Bu toprak istikbalde Alman topra~ı yolcuların alınmnsına teşebbi.is edilmi-;, 
kalacaktır. fakat bir kısmı urabalar yolu siikeıne-

- -·-- diklPrinden bazı yolcular otohüslerin 

1 • • içind,.. gecelemişlerdır. 
svıçreye yıne Nihayet belediyenin gönderdiği ara· 

balarn binerek bu sabah (dün sabah) havadan bom- on buçukta Edırneyc gelebilmişlerdir. 

balar atıldı Sovyet- Alman 
Ankarn 2 (AA) -- Dün gece lsviç

re üzerinde bazı ecnebi tayyareleri sö
rülmüş ve hunların üzerine ateş açılmış
tır. Bu tayyardı-r tarlalnm bir miktar 
bomba bırakmışlnrdır. 

Yaralı ve ölü yoktur. Ta)yarelcrin 
milliyetini tcsbit İçin tnhkikat açılmıştır. 

Bcrne, 2 (A.A) - Neşredilen resmi 
bir tebliğde bıldirildiğinc göre, dün ge
ce garbi isvıçrede bazı şehirlerde \ 'e 
Saint Gal kantonuuda alarm işareti ve
rilmiştir. Saint Gall'da kıtalar tayyare
ler üzerine ateş etmişler \'e tayyareler 
tarafından tnrlalar:ı bir mikdar bomba 
ül!lınıştır. Yaralı ve öli.i yok .. 'Tayyare
lerin milliyetim tesbit içın tahkikat açıl
mıştır. - *-ÇörçiR nutulı söyl"yeccJı 

Anl:ara 2 (AA) - lngıltere başve
kili Çörçil perşembe günü açılacak olan 
parlamentoda askeri vaziyet hakkında 
beyan Un bulun c ktır. 

anlaşması 
Ankara 2 (A.A) - Almanya ile Rus

ya arasında geçen sen~ aktedilen dost
luk ve hudut mm hedesiyle tayin olu
nan hudutta hukuki Ynziyetlcrin ha11!
nc nit anlasma <lün imza edilmiştir. 

Amerikada ~ ·en· 
aske er 

Nc,·york 2 (A.A) - B. R.ızvelt 16 
Eylülde başlamak üzere hır 's •ne miıd
detle milli muhafız , layından 60 000 
ki~ilik bir kafileyi askere çagırnııstır. -- ---a !iil?ye rıe iııtısat 
vefıil:eri a ursada 
B'1r&'l, 2 (Hu u..,i) - Dahiliye vekili 

Faik Öztrak \'C lktısal vekıli Hiisnli Ça
kır dün Burs ıya gc lınislerdir. 


