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EBÜZZiYA zade VELİD Telı. Tasviriefkar İstanbal 

Zavallı 

Rumaaya ! 

Toprak 

kanun 

ıslahatı için mühim bir 

layihası hazırlanıyor 
Ş u zavallı Avrupa haritaaınm 
• bir senedir başına gdenler 
~·· türkçemizin maruf ve latif 
~ SOzü mucibince «pİfmİt tavu
~ bile baıma gelmemiıtin de
'ilebilir. 

Bu ne PJırlıcı deiiıiklikler, bu 
~ ani ve yıldırım gıbi tebeddül
... bu ne hokkabazı bile hayret
le htrakacak elçabalduju mari -
~ ! V uiyet herkes için çok 
;:-tikeli olmasa ve berke• her an 
~i müteyakkız durmak mec
....,1etinde buluomıua, A•rupa-
4-, bup haricinde oynanan aiyaıi 
~. adeta mahir bir bokka
~ aihlrbazhkları veya çok 
dldiiriicü bir orta oyununun tak· 
~aklan gibi zevkle ve nq'e 

.. 
BUKREŞ@ 

Topraksız köylü· kalmıyacak, 
çiftçi ocakları kurulacak 

.ALMANYA 1 .~ ~· 
bombalandı · P ~ 

le'Yl'edeceiiz. 

mımm Ma.carıstana 
W1WıLI v~rilen arazi .. 

K] 

111 

Rusya ya. 
verı len a.ra.zı· . . 
Bulga.rtsta.na. 
verı·lt!n ara.r.' . . 

c 8 j 

o so 

' . . 
700 Alman 

1 i 

ıoo tayyaresi 
• 

a.: eenedenberi ayda veya iki 
~d• bir Avrupa baritaıma yeni 
~ d..,be daha indiriliyor, bu ba
~i hudutlar mütemadiyen 
.:;'"'1Jflyor, bir deiifen bir daha 
$Yor, dün Çekoslovak olan 
.....-. Alman oluyor, dün Polon
hla olan bugün ya ( Bolıev :k) !:.!• (Nazi) oluyor, dlin Fransaz 
L"' bugün İtalyan oluyor, (bele 
;'t İtin en actldı saf balarından bi
tidir), aktam yatağına (Slovak
)liı) &İren, sabah (Macar) ola-

Rumanya hütün ltorktuk!arına uıradr. laorita, Rumatıyanın bütün talep/ne ceoap 

aeıdiltt•n ıonra aldıfı sott fek/ini gÖ•termelttedir 

lngiltereye 
hücum etti 

Vatandaşlar ev 'ı Kumanyada 
MATEM 

sahibi oluyor ---=--1\k uyanıyor. 
Ja 8u ıarip de;iıiklikleri, vaktile 
"İlin ( Revue) denilen ve çok 

'ileraceli ıabneleri havi bulunan 
°'1nılannda aeyrederken, bu çal
tlla ıazino oyunlannın bir gÜn 
4~. siyaset aleminde fiilen 
~! ~kikaten göılerileceğini ta -

____ _ M acarıstan 

Kooperatifin hazırllklan bitti Sevir:ı~ __ içinde 

.il hır an bile batmmızdan ge • 
~enıiıtik. 

Kooperatif müessis
/erinden Prf. Salih 
Murat ev davasının 
içgüzünü anlatıyor 

F'.ıtat koca Avrupalı senelerle 
~lfta, himmet etti, bilhassa harp 
~aaı devrinde gayret ve mari
L~ bir kat daha arttardı ve ni
i:.1et. Paria ( Revue) lerinin tak· 
~ık ve bokkabazlıkl~ı~ı, fa- Her v:ıtnııda~ın ev s.:ıhibı olabılmcsi 
.ı: beybat, ki tufanlar gıbı kan tein hükiımetçe IJa· karıurı proje. ı lıa-
::""'l'arak • d ·· ourl:ı.ıımukla olduı:u ınu1de 1, Y• lıuz 
..__ --: dünya sahnesın e goı - yeryunıı.de bır dıkılı nMacı olınıy ııhırı 
~Ye batladı. degil, - uuı:tiııkıl luınforu gııre • C\deıı 
~,,.. Rumanyanm batana gelen- ba$ka berşcye bcnzı en eğri b ru 
-,... ~l l)alııa iki Ye.J• b . h.9- delık dc,ş k tahta C''k\"l df' b ıı• tıl 
,_.. •y ev eJ Avr anın yirmi mil d • huli.c:a hcı kc ı, b ılun meml ket• >-. v up • sc\' ndırmışhr. 
~ nGfualu, kuvvetli; 'laabn sa· Oıı gün evvel ga.zrte14"rde bıı halıcri 
ı.:..=~ iktıaadi vaziy~ti büyü~ ~n: okuyanlar, bu ,ı~m nıı_ ıl olabilece&ıne 
J;:"llara namzet bar devJetı ıdı. daır baı.ı tafsılil l dı. gordulcr. F.z~ııın-
411t' riin i ld aıuızın bir fırtı- le f!falk yapı kooµcrııtır şırketı> ınu-

GERİ KALAN 
TOPRAKLARA 
Dokunulmıyacak 

--,.,\.--

Rumangadaki Al
manca gazeteler 

kapatıldı 
Londra, 81 ( A.A. ı - Alman ve 

İtalynn ju1k l • 1 ..6, • n l' fü. 
Mııc:rrlrtırn ar.ı.snıda hakem 'atlfe i 
r.:örmek ve bu ik: tlcvlete bir lıal su
retini ı.oıfa kabul cttiı nıck niyclınde 
hulunnıııdıklnrını ııoyleıuclcı iııe rut"
mcn, 1u hc ı· iki ııcy i dt• :ı·a ıııııışlnr -
ıl ıı·. 

Afrikada harbin 
ilk kurbanı, iki 
Amerikalı oldu 
Stokholnı, :n (A.A.) -- Rculer: 
Dugucs Nyhedel' ırazctesinin nc,ş -

reLtıği bi; telgrafa göre, İngiliz ııv
c ı tayyıırel<•ı·i, ılürı gece, yarını saat 
fa ılıı ıl<' biriblıicl'İnı takip eden dul
gRlaı· lıuliııılc, Hcı linde hedc!lerıııo 

hücum dmişlı•rdir. llk alamı grcc 
yarısındıuı sonra ı;aat bırde veril • 
miştiı. Şidılclli i nfi liıklar işitilmiş 
ve lfoı linliler, sığmaklttra girmişlc-r
dı ı. Hava ıl ll li bıı t<ıryıılaı ı, şııldetlı 
bir at<'ş açnıışlardıı. Alıunı, -aal 
3 20 de nihayete crn:iştiı. 

Bnline ikinci hücum 
I.on<lr:.ı. :ıı (A.A.ı -- Hava Neza. 

ı ull11111 tebliği: İngıli~ hın•a kuvvet· 
leı ınc mensup büytik bir filo, <lüıı 
~ece ycniılen Be rl iıı m ınt.akıısınıl:ı 
" k('rt lıC!defiere hııc·um ctmıştl ı . 

700 Alman tayyaresinin 
mukabil hü~umu 

l.o ı frıı, .1. 1 A.A.1 f\eU ı. 
Dün gllııdü:ı İn11,ıhere uı. •nn ); -

pılan bir seri hava hucumlanııa 700 
Alımın tayya1csi Jştırak etnııştir. 

Avct t.ııyya1 eleri hinıayeaınde Al
nıırn lıonılıardınııın tayyareleı inin 
mtifc\•ali dalgalar .halinde l\Ia.nşı '-ll • 1 ma. en -· • essı l&ınden yuk ek mlmı.r Scvfirıın 

Runıanya dostsuz kaldı ge\·ııu:krini m(iteak ı p, hava dl\fi hu-d e&b, hatta fırtına deiil de 8: - Valıyi zıyaı et elll'rek hu h ll u~takl ta· 
ı..~ bir rüzsar eıti, memleketin savvurlarını ve dilştincelerlnı anlutt ıgı 
Ltiilc bir kısmı 24 aaat İçinde \'e bu arnclıı ı salon, ~ od:ı, baııyo, ko· 
-P-...t l d (i t'ha i tibayı mi.ırluk. mutfak ve ı.bdesllıanelı tek 
~ ip a ın ı. . f 1 ! f . katlı, mun ıuıam, balıçe lı , a~rı Vt! kur-

- _ tnı·) ıılan :funlivel ~ı, tcrmcktcn hiı 
Runıcn hukumc:i,_ Ahnaııra V(• İ- dakiku duı ııın~ııştıı. l>aha ılcrilc, 

, tıılyan ııı hnkemligını kabult• mcclıur duhil(lı• t n~-iliz .-ın ı Lay}·arcltıı ri fı. 
· edilmİ$llr. Dönebileeeğl bir tek dost.- lolnı 1 ıfoşıııunıı hu(unı et~iş ve düş 

ıı~ı 7. bırakı lan Rnmanya, ö:ı u nc ge - nıanı geri pusküı tnıuştin. Dıı ıı og 
çıl nıez mukadder kıtl'Şısınıia baş t•ğ- leckıı sonra cımulnı şarki mmtakası 
nıış ~e ~ııınf'ıı ~~~legclı• ıi , dll\kenı · üzcıindc fi lo halinde uçan 200 den 
len 111 ch~ tı> Ntı~ı lı i.ı kıimled ka~ıul fozla tnyyarı> ıııiişahede olunmuştur 
~tmek talı~ıatını alnıı~tı r . Hu ~u - Hi\ıı akşam, Lonıl r'l Ü?.er ine yapı
kuıııler, fıll('n )Jac:arıstıına hutun ltııı "ctoıılun.:ü h ilcum esnasııı<la, l•U 
ıııe~~~ibatını , \•ani ~enele ı df'nlıeri !!i- ılüşm:ın tayvnresi, hükumet ıııerkezı 
tedıı:ı . hakıkatte Rumen ek~eı,yetıle mmtak!l 1 üzerinde bir a~·dınlalıcı 

L.:~) derler. Vakti aaatı gehnce, gir (beton> bir e\'l rt arsa ıle birl ıktl! 
~-İtlerin pek kolaylakla yapıla- 1500 lirayıt c;ıkabıl ecı•gl ve hıc hazır 
~iini .. di;er iki küçük parası olnııyaıı vatıındaşırı 15 senetle 
""'ı soren odenmek üıere ı:ıyda li l ıı il, 15 kmu~ 
~et derhal ayakl~dılar! ba - veıPrek bu eve sahıtı olubı lecegi de ~ . ._ ıı.r, çağırddar, bır hayli yay- yazıldı. Profe•or Sa/ılı Murat 
a...;,.~ kopardılar ve nihayet bir . Bu, ı~k l>ak ışt a. mi.ıktmmel l>iı- jiey- { gunu bıldiı:lm ıçın onu zıya ret cttım . 
~ evvel R man anın Oobru- dı, Tarı! ettiklerı eıbl yepyenı, t\ort . 
" t.., u . y daha başı mamur. bahı;ell lıır koşke kurnlup Prof.eror, bu lenfes bulu51 u oku-
~ aflannda bır par~ıı oturacağız ve on beş sene. ayda 6 mu~tu. 
!dt;· ·~ dün de (Tranıilvanya) !ıra, ı:-ı kuruş eıbi de\·~de kula~ bir ki- - Eıier &:ôrdüıüm hesap doı:ru ise. 
ki Raliba Beaarabyadan da çok ra vererek lıu e\'e ~ahlp olncngı7.. boyle ev yapılamaz, d~i. Çi.ınku hem 
:'"betli koca bir parça daha Ru- Böyle bır e\ iıı bugünki.ı i stanbulda laksılle. hem de resillnıalden az para 
'Yll d I ldu - çekışe (;ekışe p:ızarlık edıl e bıle - ıoplıyıınık Jş yapmak maddeten gavri 

Ş.. vat.nan an ayrı mı' 0 • yırmi be;, otuz lırarlan aşağı kır:ılana- muınkuııdur. 
' &Uretle dünkü büyük Ru • mıyacagı dıışunilluı~e l>u, cidden enfes v e şoyle bir hes:ıp yaptık: Ayda 6 
t._ Y-, buaün en kıymetli üç kı· bır buluştu. lira, 15 kuruş, senede 13 lira 80 kuı tış 
' 

Qı .. '-- 1 ·ıe Balkanların Fakat, acabıı hakıka t miydı? eder On ı,e~ ~enede jc·e l>u J 107 1 ra ı .... ... "°pan maıı . ,, ~ ' ı y ~~ • t • Ben, larıınmı~ fülmlt>rımıtden pı ote-
di_ küçük bir devleti haline ın- frir Salıh Muradııı kaı; seııeclır bı r yapı bulur. 
~'<azılarana yine arapça ka - kooperatifı kurmak ır;ın çalı;, ıp duı·du- ( D~ı·ı• mı ııahffı :t, ıütıoı -' dı} 
'-' ı) diye bermutad aiır töh
'-ıaetler \>e isnatlar altında kalmak
h)•·korkınasak methur (küllü 
ter..~: .. ) ıözünü tekrarlamak 11-

~ ~rilerimiz, iki üç ıün evvel 
~ "itunJarda (Transilvanya me
~ tehlikeli mi?) unvaniJe yaz
~-.. ~ Yazıyı okumutlarsa, bi • 
-.e dbu. ıneaelenin, gazete rivay~t 
~edıkoclularına rajnıen bır 
~"- sebebiyet venniyeceii ve 
~l'nehal Almanyanan arzusu 
~ b ilde hallolunacajı iddiasın
ı_;, ~~duiumuzu belki hatırlar
~ etıce hakikaten tahmin edi-

' tekilde çılonıı, zavallı Ru..,,r.l": Alrnanyanın hakemliiile 
I'~ iti karara, hiç aeıini çıka
l'tllı ~-. boyun eğerek koca 
ı-.; 1~Yanyayı Macariıtana tea -

8'.edıverrnittir. 
~ •uretle Avrupa haritasının 
~ tarafı da karmakanfık bir 
~elrnit bulunuyor. Biz ga:ıe
)~ rniisabaka mürettipleri 
~ e olsaydık, öyle garip garip 
~~ler tertip edeceğimize, ka
~ ~ «Rumanyanın doğru 
"t~_ .;.a•mı çizene tU kadar lira 
~ ~IZıt diye bir müsabaka 
~-.:- ed4:rdi~. Bö:rle 'bir müsa
ttletıc~ bıç ıuphesaz daha çok 

1'i e ı ve faydala olurdu. 
~ili' ~reddin Hocanın meı -
~til ıkraıandaki leyleğe ben -
tele:" b Rumanyanm ba§ma 

~""' 

Aşk ve ölüm arasında çırpı-
nan bir ruhun macerası 

Hiçbir romanda eıine tesadüf eclilemiyen 
müateana bir mevzu · 

(Duamı aalıijt .f . $Ufım ,f ıle) (Oıvamı sayfa 3, aütu" 2 d11) 

Dumlupınarda 30 ağustos merasimi . ..... , ................................................................................. ' .. ..... . 

Muazzam merasimde civar 
şehirlerden gelen binlerce 

vatandaş bulundu 
AFYON, 31 {HUSUS]) - :ıo AG \ tSTO:::I ZAl''ER BAY P.A:\ll BU

RADA l\IUAZZ.Ul .MERASil\lLE J~l'TLANUI. MERASİ:\tE ANKA

RA VE 2s VİLAYETTEN GEu;N H EYr:TLERLE AF YON, KÜ
'rAHYA V iLAYETLERİN İX KÖYLÜ, ŞlfüİRLl HALKI NDAN .MÜ
HF;K KE P Dİ:\'1.ERCE VATA~DAŞ B ULU!':DU. AFYON VE iZ~IİR
J>EN T AHlÜK EDİLEN ÜÇ T RENLE G1': LENLERDEN BAŞKA O
TOBÜSLER, AHABALAıt, AT LA R Vf: YAYA OT.ARAK GELE.· 
BİR ÇOK ZİYARETÇİLER DE l\IEÇHUJ, ASKER ABİDESİNİN 
.ı-:TflAFTNDA TOPLANMIŞ C ULUNJTYORJ.A RDI. 

leraı<imC? 1stiklal ııııırşile bıışhın
dı. İ l k olarak Afyoıı valisi, Reisi -
cmııhul'Uıı ıı:önderd iklc ı i kıymetli ve 
çok ınl'if çclımği iıb i rleyc koydu. Bu
nu milteaklp sayısı :rüzl~ ri bulan dl· 
g!'r çelt'nkler kondu. Müteakiben nu
t ukla r söylendi ve ln:mu da gt-çit tcs• 
mi tııkip etlL Geçit re&ıninc kadın , 
eı·kPk yüzlıırce koyliı da iı,tirnk <:t ti 
ve çok içten takdir ... e evgi lezahiıl'
lerile knrşılandı. 

Dünyaya yeni bır devir açan t.ıı
rihi bü~·ük hiıdisenin geçtiği sahndıt J 
dün yupılan bu tezahüıut mill i h İ!\• 
!eri l'Oşturıııuş. ruhlar:ı maddi dü· 
ı,uncelı;rden tecrit c<leı ek kııll.ılerdıo.
ki imanı tazeleını~ti. 

Mareşalin teşekkürü 
Ankara, 31 (A.A.) - Gcnclkıır

nıay başkanı !ıfaı-eıjnl FC\7.İ Çakmak, 
bü~·ük zafol'in 18 inci yıldijniiınü O· 

hm 30 :ığu tos zafer bnyranıı müna· 
cbetil~ heı· taı nftı:.n viıkl tebriklere 
ka ı·ş ı teşl'.'kküderi :ıiıt iblaii;ııııı Anıı
rlolu Ajan<>ın ı t.nvşit buyuı muşlaı -
d ır. 

Gençlik and içti 

Tc prtık malt•ulleri, i'ıurincle niiluıuma;ı 11••lllff 1 mi/7 .... 
çalrptılr büyük bir ıtıhc.drr ve B milyOft Tarlı lı:aoılı ... liıUıll!l--ıa 
4 milyonu tarlada çalııır. Yen ltonun w6nde/ilıl• ,,,,,,... 

bu 11atandaıları topr•lı ile yuoa •ahihi yapacalttır 

Ankara, 28 (Hususi) - Ziraat Vekaleti, üzerinde üç se
nedir çalışılmakta olan çok mühim ve memleketin istihsal 
bünyesini tamamen deği,tirecek kıymette bir kanun layihası 
hazırlamı~tır. 

Bu kanunla, Türkiyede, en ehemmiyetli bir mesele olarak 
kalan toprak reformasının halli hedef tutulmaktadır. 
Bu kanun. rv-.cke haz rJanmış olan 

topı ak kanunu. ı kııu kanunu, muhtn~ 
zurraa rırazi \c\ zı i lı ıltkıııdaki kamııı, 
ııral as:ıyış kııı unu glbı muhtelif m~ 
zıı.ıtı l>ir ar:ıy ı ıı,J;ınıaktıı ve onlara 
d;ıh ı çolt ~umuilıı lıır ınohiyct veı -
mc .ıooır . 

Bü• ün köylü toprak sahibi 

ıı - Tıır.kı~ ed ın tnl ıl ulan u tl.ıo 
koylu toprak hıbı ) pılııcaklır 

lı - Arıı1.ı, ııırıhıyel ve ı lctme ba -
kımından mu<nycrı mlktarl.ıra ayrıl -
maktadır &ıhipleı ı t ı afınd:ın işlct.1-
memcl:te vı• mctı uk v:ızıyettP bırakıl 
mı cılıın buy k ll•P k parçalan Dc\-

( Devam ı &ayf;a 3. su 'un ! 4ı) 

Almanlar 
Polonya.Rusya 

hududuna 
asker tahşid 

ediyorlar 

Transilvanyanın 
bazı noktalarını 
Almanlar işgal 

ediyorlar 
Bukreş, 31 (A .A.) - Emin bır 

r ~ 

Bugün harbin 
birinci SBDB
s ini idrak 
ediyoruz 

Be,eriyet 366 gündür 
hayat, memat mücade 
leai için Je çır 1 ı uyor 

Buıün A vrupe. facia.sının 
366 mcı gününü idrak etmİf 
bulunuyoruz. Tat&ız ve meJ -
um hadisrlerle geçen •• me -
deniyetin yüzünü kturtan ha
diselerle dolu olan tam bir se
nelik ıztırabı, in&aniyet namına 
duyulan hicabı vicdanlarımız
da hissediyoruz. 

\ Oevamı ıayfa S, 5ütUn l tı} 

Yunanistanda mü
dalaa tedbirleri 

membadan öğı·cnilılıı;iııc gört>, Al- Atinn, ::ı (A.A.) Reutcr: 
maıılar, Piyor'<la aynı :.:amanda işgal Yunaııi~lnıı, 11 eyluldt!n ilibaıeıı, 
altında bulunan Polonya - Sovyetler 1924 -1!}28 sınıflaıı ıhti>at suba) la
huduılu boyııııca kıtul:.ır tahşit et • rnıı, blı- aylık uskerı hizmete çağıı
me\\tedirlcr. nıı~tır. 1919 - 193'4 nı!laıı suba)la-

İyi haber alıııı Eı.ıkreş nıalıfille - rı, antrerımanlaı ı.11 Hl eyluldc bitı
ı inde şimdi tahmin edildiğine naza- ı·eccklerdir. 
rtın, karı şıklıklann önüne geçmek Atinadn bu çağırmııuın müdafaa 
üzere Alınan kıtaatınm Traıısi lvaıı- haz1rlıklar1111 tamamlamak için alı
) ada muhtelif strate~ik noktaları iş- n:ın umumi tedbıı !er çe~evesine da· 
~al etmesi muhtemel bulunmakhıdır. hil oldu~u öylenmcktcılir . 

u parçalanmanın hakiki 
(Dıvu"ı tayfa 8, sütun 4 de) 

Ebüzziycı Zade 
:VELİD Yakında Tasviri Efkar •Ütunlarında 

Ankara, 31 (A.A.) - Bugün al
dığıınız telırı aflat· diin 30 ağustos 
bayramı vesilesile yuı·dun hemen bir 

{Devamı ıayfa 3, autun 2 de) 

30 Ağustos Zafer bayramı münuebet ile Ankarada yapılan meraıimden bir iatıba : 
Şanlı ıüvarilerimiz ieçit resminde~ .. 



TAS I EFKAR -

[ :: :~~~tf~~~-:~~P.!~~~)§f.. ~:] Zafer bayramından intıbalar 
Boylar kısalıyor, 
re kler kararıyor 
1 

IDünhü güzel yapılı eski ve öz tabirimizle 
taylan delikanlıları bugün sayısı artbkça 
artan bobstillerle nasıl mukayese edebiliri 

-. 
I• . 1 ıuyordu. Gen kalanın hepsi esmer ... 

S\ eçte bulunmuş beden tcrbıycsl Halbukı. çok iyı hatırımdadır, Viyana 
TetmC'llı olan bır dostum fiç sene muhasarasını onlatan bir kitabında. 

y~kun olarak 139 tulebe ı (izerındc nınsız tarıhçı ı Antuvıın Korbu, Türk 
y ptı ı b r tclk kt<:n bah cltı. Y lr kerlerını tarı! cderkeı'ı şu cümlclcrı 
o ti n cvı. 1, bcll ı bu tctkıklcrının ne- ... lranıyor: 
tı olar.ık şu nuk!T'U soylcdi • - Hepsi uzun boylu beyaz tenlı. 

Boywnuz kısalıyor. rcng:mız ~- çık kestane veya sarı saçlı. çoğu eJA 
rr erlcsıyor, \'1.ICUt tcnasubümltzu kay- e mavı '' zlu, buna rağmen gfır bı · 
l ı\oruz • klı, g lerı ve omuzları çok geniş, 

c bu ıdd asma aıt, bizı duşundur- n: z at.-ı n r l.alın ve ol: r kılıç-
ıcap eden şu rakamları sbyledı. rını ince bır d nck bı kullanır Ö· 
Üç ayrı der~ senesı. kız ve erkek mden kaçınmaz. hucuma kalkarak 

ı 9 talebe uzcrmde yııpıığım tetkık · ınsanı donduran seı:Jer çıkarır, dev 
1 rdeıı aldığım nctıce su oldu Yaşları cu elı ıdıler 
1 • Hl ar ı tfa olan bu talcbel de Dem k, ccdkrtmiztn çoğu bcyıız ve 

rd o ı uç ile on dört yaş ııra ın- rışındı. 

norm ı m kyn lanı gure ıyı sayıla- Bobstiller 

-
Soldan ıafa dofru : Edlrnedeki merasimden bir İnbba - Ankarada motörize kıtaat geçit resminde - Yine Ankarada yapılan meraaimde Harbiy• 

piyade alayı yürüyüş halinde 
ıttfllftttttnıtttıtıltttınttH1nNtft1ııı ..... u ...... Kttttt..-Htt•HM ..... , .. nnıt1HltHlllllUtlffMllM ___ uı ... __ .. ,..., .. _ .... n•tMlllttlHltNUfffUtMıffllHtt1UltllHHl .... ........,, ....... ,.,.nı111ttnn1'ltllltflll ...._., ___________ _ 

PİYASA Vatandaşlar ev TÜRKİYE ~~~;~, 
VAZİYETİ ALMANYA 

Bir çok maddeler ü
zerinde hararetli 

muameleler oluyor 
Son gunlerde Anadolu ve Trakya

dan o hnmtze gelen buğday azalmr
ya b:ışladığından, Toprak Mahsulleri 
Ofısı, kendi stokla:-ındnn piyasaya 

sahibi oluyor 
Kooperatif in hazı rllklan bitti 

---- ----

ıs yıl çahştaktan sonr• 
Ticaret anlaşması Yinni bef yıllık sürekli mesBİ· 

muv~kkaten mer'iyet nin en tabii neticesi, bir istikb.ı 
yaratmaktır. Bu mesai ncticesİJl• mevküne girdi bCS 
de bir İstikbal doğmazsa, ve , 

Ankarııdan alakadarlara gelen en istikbali doğurmıyan amil, bıt 
son !ıabcre göre, Tiıı k • Al!"ıın tica- mesleğin layıkile tanınmaması -;e 
ret anlaşması muvııkknt bu şekilde kd" -..l") • • • ctİI' 
mer'iyPt mcvkiıne J,'İıınıştır. Anl:ış- ta • ır :=uı memeıı ıs~, cemıYınsJ' c k hır buy me, fakat ondan sonra b r 

d k :ırrn \ar. 
O kızınde olan yırml bır genç kı

\3 U ı 1.57 dır Bır metre ellı 
ntım, bırçok memicketlerdc ka· 

dınlar ıçtn kısa sayılır. Almanyoda, 
Rusyada \ e İ:kamünavya mcmlekct
Jerinde oldu u ıbı. Ben. İS\eçtc bc
rl n terbı)e mcl.t.eplerınde duvarlar
da gord..ığum bir ıı!ışı h:ıurlarım 

f akat bu renk dctışmc ı hiç bir mal çıkarnrnk şchrın ihtiyacını tc · 
şey değil, yalnız boyumuzun Ju • mm etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
salması ve vucudümuzun hcybetı: 1 Buna rafrmcn bir müddettenberi 

nı. endam•nı kaybetmesı. cıdden bızı I mutcmadiyen yükselmekte olnn yu • 

(1 inol sahifeden devam) 

Pro!eSör gfilümsedi: 
_ Ne iiHi. hesap değil mi~ Bin beş 

yüz liralık evi ll07 liraya alacaksın, 
bu parayı da 15 senede Ödiyeceksln! 
Görüyorsun ki bu, aklın kabul edemi· 
yeceğl bir şeydir. Kaldı ki; blr sofalı, 
uç odalı. banyôlu, bahçeli miıkeınınel 
bir evı bin beş yuz liraya mal etmek 
de gayrlmumki.ındür. 

1 
bUsbütiin artar, Bu da ancak koopern
tiflcrle mümkfuı olabilir. Ben 1934 de 
Londrııda beynelmilel fizık kongresine 
~tirnk ctUğim sırada tatil J:Unlerıııdc. 
bu nevi teşekküllerin yaptıkları evleri 
gezdim ve esasları hakkında malumat 
topladım. lnglltercde bu işlerle meşgul 
olan büyük kooperatiflerin . crmayesi 
bir buçuk mllyar İngiliz lirasını bulu
yor. Küçuk hisselerle teraküm eden bu 
paralar büyük işler ı:ıorliyor. Bu suretle 
her yeni ev kuran, yeni evlenen, uy -
gun şartlarla müte\azı konforlu. zarif 
ve tamnmilc sıhhi evlere sahip oluyor. 
Oralarda bir de mobilye kooperatltlcrl 
var ki, bunlar 8 senelik taksitlerle bir 
ev<> - paspastan, banyonun en ehem -
mıyetslz teferruatına kadar lfızım olan 
he~eyi • veriyorlar. 

munın 7 ıığustosfa :'ıUllct )kclisl ta- vazifesı, bu meseleyı ele al s· 
rafından t:ı dik ı ıl1lılığı mul\inıdur. ve halletmek olur. Yoksa o ın~ 
I<'nknt l ine bu .~ıılas?ıı.a~nki bir mad · ı lck fa~irJeşir. ve o mesle~in. fa.ki~· 
deye glitc, hükumle• ı ıkı tarafça tas- letmesı daha &0nra muhım bit 

duşundurecck şeydır Yalnız gençleri- muşak beyıız · buğılaylar beş para 
mız bu netıceden memnundurlar. Cüıı- cluşmfiştür. Sc!rt buğdaylar üzerın. 
ku gerek esmer renk, gcrc.k ıçerıyc 1 d k" 

1 1 
i h tl d 

dik edile~. nüsh~1arııı tcatısinılcn dert te;kil eder. • 
sonm mer ıyctc gıı·c>ccktir. B d"' .. 1 · ·ı · •• eıııı· 

I~akat Alnınn hük. ·ti hıiku' ıııe- u lJ!unce erı ı en surm 
• um~ ' b 1 h" d' t ınıt doğru çekik gogtis, •hafıt kamburluk, e ı mun.mc c er se ıtraı·e e evam 

bob tlldır Yani, Amc:rık.ııda artiSt Ro- etmcktedır. . . _ 
timize müracaat l'tmiş ve anlaşma- zc se ep o an a ıse, anı~ 
ııın kendi ı tnı·afıı.ıbn tasdik cd.l- aktörlerimiı:den Emin Belli'nın e1 
nı<'sinc kndnr lO - 15 gfin luldor clıı- lül sonunda, fakat yirmi bef sen• 
ha bir \•akit gcçeı:eğini, fakat zaman aktörlük ettikten sonra sahnede" 
ka~bcdilnıcnıcsi içı:ı anlıışnıa hüküm çekilmeğe ve eaki mesleii ola11 

lernıln Büyfik Millet Meclisimlzın t b bet d '" · k verıoa
tasdik tarihi olan 7 ağustostan iti· ı ~ ,• e onmıye arar 

·- Ha) atta hıç kım.scnın sıze tepe 
Cı t bakmasına musa. de etmeyınız.!· 

Ve ond;ın soıı,.rn boyun uzaması içın 
b r ru tavı:ıyeler. 

bert Toylorun ortaya atuğı bır moda.. Arpa piyasası da hararetlıdır. B11-
Öyle gençler var kı bobstıllere ben· yük satışlar dolııyıııllc beyaz arpu 

2.1yebilmek lçın. bile b!le kamburunu fiyatı beş parn yilk lmi,tir. HOkü· 
çıkarmakta, bol ceketi altınıla kendini met dolar ınukabillnde arpa ihraC1na 
kapıp koyuvermış, yanı, tam Ameri- ınüsaade etmektedir. 

- Ptıki, sizin hesabınız nasıldır? 
- Biz avukat Kenan Ömer ve mü-

Erkeklere gelince: 
•- Erkeklerde vaziyet, kadınlardan kcn goriınmek ıçın ikı büklum olmak· Diğer mallar 

tadır Bır bu garıp tipi. bır de. yürür· 
uzun boylu farklı deıildir: Yınc, yaş. ken toprağı bıle sarsan aSlan yapılı 
ları on seklzı geçmiş olan 21 genç de- genci d~ününüz. Hangisi daha ideol

teahhit Mehmet Ali ile flk mQcssisleri 
olarak diğer yirmi Uç arkadaşla bir. 
Jıkte kurduğumuz <BOyüJt Türk Yapı 
Kooperatifı> ni bamb<ı$ka, daha doğ. 
rusu çok sağlam eseslara istinat ettir
mış bulunuyoruz. 

ban•n muvakkaten mer'iyet mevkii- sıdır. . • , iİ'I 
ne girmiş sayılnıasını ıicn etmiştir. Arkadatlarunızdan bırmm d 

likanlı uzerlnde yaptığım tetkıklcr, dır?• 

bunıarın boy "·as;uıerınin 1.61 oldu- Bı·r mı.Ilı" mesele 
gıuıu gôsterdl. Bir metre altmış yedi 
santim boy, tıpkı kızlarımızda olduğu Bu beden terbıy<'si Öğretmeninin yu
gıbı, birc:ok memleketler ıçın yıne nor. karıdakı rakomlnrıı dayalı olan tetkik· 
malin a tmdadır. Ve, bılhassa dıkkati lerl, bızım gôzumuzun önune, ınıııt 
çeken nokta şurasıdır kı. erkek toeuk- mcselelerimızın en mühimlerinden bi
lar, bu boy kısalığını tabii telikkl et· 
mektedirler. Bizi en çok korkutan bu ol rısını koymaktadır: Eter, yeni nesil, 
malıdır. Yeni ncslın. bır halk tab.riru h:ıkıkaten bu şckılde yetışıyorsa; bu, 
kullanarak soyliyelim, çam yarması ııüıkalıları. derhal tedbır almıyn scv-

ketmelıdir. 
gıbı, enine boyuna, aslan yapılı olma- İstatıstlk Umum MüdürlOğUnfin kırk 
yı bir ustunluk saymail IAzımgeliyor. 
Eger bu teUıkki yerleşmez ve ınkışaf bin çocuk üzerinde yaptığı nntropolo-

ıık tetkiklerın hen(lz sonu alınmamış
etmezse, o zaman, yerden bıtme boy. tır Yalnız, hatırımıza bır şey geliyor'. 
z~ıf, ç<'limsız vücut. büyük ek.~rıyet 
içın normal olacıık, bunların gn)Tısi Acaba yeni nüfus sayımında hayııtımıza 
olan anormııl te~kkl edilecektir.• aıt hırc:ok hususlar tcsblt edilırken( bu 

R muhlm mesele de tesbit edilemez mi? 
...!:!!timiz Ve vücut Muayyen yaşlardaki yilz blı)lerirı boy 
ten Q $Ü b Ü m Ü z vasatisi, bize, neler )Spılmtık Jlzım • 
- geldiğini çok guzcl anlatabilecektir. 

M~ dostum, şunları llAve etti: Bir moda zl,ippeliğini yerine getirmek 
ıçın kaburıta kemiklerini içme çekmiş 

- Bır de bu bahis uzerinde şu veya rengini yakmak için türJQ çııre-
ikl h:ıkıkati de Jllıve edeyim: Rmgiınlz lcre barvurmuş gençler yerine. aslan 
esmerlcşlyor ve vficud ımuz. m~hur yapılı gençler istıyoruz .• Bır Türk ka
~ an tenasübünü kaybediyor... dar kııvvellı· sozunu tarihe kaydetti-

Bakınız. size misal 'creyım 139 kız 1 ren ncsıl, onlardı. 
v erkek talebeden sarışın ve beyaz Yerden lııtme b.r ncı;lin bu hakikati 
ofanlıır yalnız 34 idi, kumralların sa · tehlıkeye duşüreceğini açıkça soyle. 
yı ı, o da geni$ bir hesapla, 29 u bu- meli: l~zım . Çünk'ii hakikat budur. 

Eski tekaütlerzamlarını 
Salı gününden itibaren 

alacaklar 
Eskı t'knüt kanunılc lckatit mıı· 

aşı olanlar ara ında mııaşlarına ya
rı an l uzde ymni zamdan, bundan 
e"' etki üç aylık maa, tevziatında is
tifade edemiyen dullar ve yetimler 
&alı gününden ıtibaren }apılncnk 
nıaaş tevziatında bu farkı alacak -
lardır. 

Bir tavzih 

MUKADDES 
HİZMET 

Türk hava kurumunun 
havacılık hafta•• müna
sebetile beyanname•i 

•Azız vatand~lar, 

Dünyanın en bulanık, en istikrarsız 
guıılerınde. harp dışında dertsiz ve el-

Goz~mizin 25 ağustos tarihli kAyet.sız bir 30 Ağustos idrak edlyo. 
1111 hasında avukat Nimi Kii.zımın ruz. Harp dışındayız, fakat damarlnrı
adlıycnin şahsiyeti maneviycsini ren- 1 mızda 30 A~ustos gilnünlln imanı ya. 
dele ettib;i için Kadıköy. Sulh CC'za nıyor !Jfuklar karardıkça enerjimiz 
mahkı•nıe ine vcrlldi~i hakkıııda bir çelıkleş.ıyor. 
haber intişar etmiştır. Hudut boy1:111da süngüsil p:ırhyan 

Hadisenin aslı şudur: Avukat Na- tunç YCi~ü. yığıt, 3~ A.lustoStın ayni 
ı K" Ü ekkill · d b" . ta Mehmetçığıdlr. Ona ıtımndımız. bugün 

IJl azıma m v crın en ırı · kuvvetini birkaç misli arttırm11tır Ka~ 
rafından tcl~a!la yapılan hakaret rada olduğu kadar, denızlerde ve· gok· 
izerıne kendısı aleyhine dııva ikame Jerdc nyni Mehmetçiğin gölgesine hu-
• tm ştir. Mevzuubahis dııva bundan zur ıçınde, ıı/:ınabillriz. ' 
Jba rettir. Harp eden milletler büWn hamle, 
.... :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• kuvvet ve iman varlıklarını J?oklttrc 

: Rakamlar Ko ı ıasıyorııır. Dövüşenler artık karada b•~ nuşuyor: ribirlne saldıran insanlar dekll. gölt-
-·~ ...................................... ~ .... lerdc bo~ kanat sürüleridir. 

Sayımın rakamları Bu manzara karşısında bize dQşen 
• · vuife, ls:ıbetle seçmiş olduğwnnz yol-

Uçfincü u~um nüfus sayımına bir da yürümek, TUrk eençlltinl milmkün 
a y, yirmi gun kaldı. Bir nüfus sa- olduğu kadar kısa bir zaman içinde 
yınıı deyip te geçmeyiniz: Bizi, beş kannUandırmaktır. Türk Hava Kuru
llelle oııce, beş alt1 ıaııt evimizde o- munun Azası arasında bulıtnlil"saruz, 
turn11ya mecbur eden 935 nfifue sa- Havacılık Haftası lçin.:le Kurumdan 
71mı, kütilphanelerimlzi dolduran ye yardınıl:mnızı e&irgemeuenlz, b<l,yfik 
tıiı· iıısıın boyunu atan altm11 clldini davaya siz de, ıücünüz yettiği kadar 
aasıl doğurdu! yardım etmiş olur1UJ1uz. 

935 sayımı lcln tehirlerde 53.003, Türk Hava Kurumu, sizi h1%metlerln 
le ylcrde 70.042 olarak 123.845 me- en munddestne çajırıyor.• 
1nur çalıştı, Yalnız Ank.arada 3.122; 

Biz ileride belki bunu da düşiınü . 

Yııpak piya;:aı;ı gittikçe durgun • 
!aşmaktadır. $ark kızıl cinsler fab
rikalRr, beyaz Anadıılu mallan ı~e 

Birlik tarafından mtibayaa edilmek
tedir. 

Fakat bug!inlerde Rumanyaya o
lan taahhfidünü yerin<> gC'tirccek. o
lan Birliğin mübayalltım durduraca
ğı anlaşılm.nktadır. Piyasa yalm7. 
yerli fabrikaların elinde kalacaktır. 
Fiyatlann bu vaziyette düşeceği 
tahmın edilm,ktedir. 

rilz. Şimdiki halde yalnız ev yapmak 
fak olııcaıctır. 

1 
ül m.ecburlyetindeylz Bıı şehrin imarı 

. - Fak.at sizin.· güıı e: ı: ot~.runuz. · bakımınd:ın dıı, d.evlet~ vergi temin 
ışte goıılunOze göre Y P ğ ız guzel bU' etmek cihetinden de en doğru yoldur. 
eviniz var .. başka ..• bqk dı İzah Düşününüz ki her vatandaş bir eve sn-

Eminim kı bizim koo~ratil her va· 
ıand8$1 bir ev sahibi yııpmıya muva!-

- Hayır- Dava . a r. ed;- J hlp olsa, yani yuvarlak hesap memlc-
yim: Bir evin f5'.1tı do~~ sg sen=. kelle üç milyon evimiz bulunsa, dev. 
Her şey gibi ev 1en~ e 1~ ttcmkui • let bunJ.ardan yılda 50, 60 milyon lira 
derdir. Bınaena .~ rnem e . ev- vergi alablllr. 
lerın yaşaması ıçın hı;,r r_ıeslln bır ev Diğer tnraftan da memlekette büyük 
yaptırması lftzımdır. Turkıyede l8 mil- l~ler peyda olur. Çünkü gemi sanayii 
yon nutus bulunduğuna gore ~krlb'n gibi ev sanayii de büyüktar. Bir evde 
3 buçuk milyon ev bulun~ası ıcap e- altmışı mütecaviz tc.fcrrunt vardır. Çi
der. Bu evlerin yaşaması ıçln de her vİden başlayıp tokmaklara, menteşele· 
neslin bir milyon ~ot~ e"'. yapması zn- re, cama, çerçeveye, kiremfde, tuğlaya 
ruridir. Memleketim. e ıse bu kadnr kadar sayabiliriz. Biz bir senede tstan
ev yoktur ve ~erşcyı yeniden yapmak bulda 500 ev yapsak, ~yle böyle 10 
icap etmektedır. . milyon tuğlaya muhtaç oluruz. lstnn

Keçi kılları üzerinde ihracat yok· 
tur. Yalnız dahili sarfiyat için nıü
hayaat vardır. Fiyatlar 70 kuruşa 
yüksclmişt..ir. 

Deri pıyaııası da durgunluk geçir
mektedir. Hali ihracatın bıuşhmın -
mnsı yfizünden birçok :firmalar mfJ
bnyaatlarını durdıırnıuşlordır. Fa
kat crgcç ihracat bıışlı)·acağındıın 
piyasa sağlamdır. 

Nil!usumuzun glttıkr: arttığı da ~öz buldıı ise bu kadar tuğla bulablleceği
onündc tutulursa ev ~npmak. ve. )yl, mir. şüphelidir. İşte o zaman yeni ma
güz.el. dayanıklı ev yapmak lhUyııc1 ktneler getirip, yeni fabrikalar kurmak 

__ ...:._ __________ _:. ___ ·-------·------ mecburiyeti hasıl olacak. bınlerle va-
tandaş yeni işler bulacaktır. 

,111,, ,,.,,, K o Ç o K H A B E R LE R ::::~:!!! ... ,,. Şehrin imırrına gelince: onu da bir 
""":~':. 0101111111 misalle izah edeyim: On beş yirmi se-________ ..;:;.. _____________________ ne sonra kooperatifimiz bir haylı ev 

Müteferrik ı ı + ESRAR K.A.ÇAK<;_JLARI -
Gümrük muhafaza lcşkilatı memur-

+ AVCILAR BAYRAMl-Avc1lar lıırı tarafından takip cdil.mek~e olan 
ve Atıcılar Kurumunun tertJp ettiği esrar kaçakçılarından Azız, dun ya· 
Avcılar bayramı bugfin Saro.yburnu kolaııınışbr. 

yapmış, hattlı ıruıhallcler kurmuş, böy. 
lece parası da bollaşmış olunca biz De· 
yoğlu gıbı sıkışık ve pahalı semtlere 
ırıdlp mal sahiplerlle anlaşarak bır 
c:ıddeyi, sokağı olrluğu gibi yıkarak, 
yolu genişletmek ve )talan yerlere yep
yeni mükemmel binalar kurmak lmk!ı
ııını bulabiliriz. Londra gibi bily{ik şe
hirler böyle genişlemiş, blr,;ümGş, fe
rııhlam~ ve g!lzelleşmiştlr. 

Park gnzinosundn kutlanacıı.ktır. Bu Azizin bfiyük bir paketle otomo
ınünascbetle atış mü.,nbakalan ya· bile bindiğini gören memurin~. onu 
pılacak ve birinci ~elemlere Beden bir başka otomobille şehir içinde bir 
Terbiyesi İstanbul Ilolgesi tarafın· hayli takip ettikten sonra Silivri yo
dnn hediyeler verilecektir. ]unda durdurmıya ve yııkalamıya 

Esasen kooperatif faaliyete geçip de 
yeni evler, mahalleler kurmaya başla
yınca. sehrin eski evleri, havasız apar

esran tımanları yavaş yavaş itibardan ve kıy. 
etmiş . metten düşecektir. Herkes deli midir 

+ ACELE YAKALARDA KAN ınuvaf!ak olmuolardır. 
NAKLİ - Bütün baetaların talep- Aziz, paketindeki iki kilo 
lerine ka~'ı sürat.le kan yeti!tirmuk ~ilivriye goUlrdüğGnü itiraf 
gayesile Univenıitc Tıb Fakuıtea.iıı- tır. 

ki. bugünün bıitün icaplarına uyularak 
yapıtmış tertemiz. ferah, mükemmel 
ve ucuz, bahçeli evler dururken git.sin 
de, o loş yapılarda otursun? 

de kurulmakta olan kan nskli mer- Dün bundan başka Galatada eıırar 
keıi bugfinlerde !aalıyete ı:;eçece" - sigarası içmekte olan Osmanla iiT.e
tir. rinde eroin bulunan Rccop te tutu· 

Bu merk~', hastahane hademe- bırak Asliye Betine! Ceza l\!ücldeiu
lerlle, itfaiye, jandarma teşldlitl gi- mumlllğine tevdi ıMilmlelerdır. 
bi grup halindeki insanlar arasından Poliate : 
ve istekli olanlardan seçilecek (Kan 
verici) ler bulunacaktır. + A.GJR YARAT,ADI - Tarla-

Bu kan vericilere ıoo gı·am kan başındıı oturan kahveci Ahmet Ali, 
için ı; lira 200 gram için 10 lira, 300 ooför Abdülgafur ile kavga etmiş, 
gram için' 15 lira, 400 gram için 20 neticede Ali eline geçirdiği bir bar
lira, 600 gram için 26 lira ödenecek- dakla şoförün ba(ıını tehlikeli su -
tir, rette yaralamıotır. Gafur tedavi al-

+ BAKIRKÖYÜ"/l.'ÜN SU DER- tına ıılınmış, kahveci yakalananık 
Dl - Bakırköyün su derdi halledil- tahkikata bnolannııştır. 
mek üzorcdir. + BiR AMELE TOPRAK A~ -

Bu iıi ehemnıi)'etle takip ede~ TINDA KAT.Dl - Rüyükada Altın
Vali ve Belediye Reisi Doktor Llltfı ordu caddesinde ev yapmak üzere 
Kırdar Sular Mtidürlinden aldığı temel kazan Kocarr.ustafnpaşalı ~
izahat 'fi.3erlne bu :meııelenln bir an ma:r.an adı~na bir amele yıkılan hır 
eVYel neticelendirilerek Bakırköylü· toprak yıgınının altında kalarak 
!erin bol suya kavuşabilmeleri için muhtelif yerlerinıten yaralanmıs ve 
icap eden emirleri vormtotfr. tedavi altına alınmıştır. 

Haber aldığımıza göre nrtezfyen + ÇARPIŞTJl,AR - Fllips rad
kuyuları bir fayda temin etmediği yo acentası nıüdürü (Komis Kol) 
takdirde Batırköye en yakın bir 1228 numaralı husuat otomolıilile 
kaynaktan su temin edilmCl!l care- Reşadiye caddesinden geçerken şo • 
leri aranacaktır. Belediye tarahndan för Ethcmin idaresindclri 1200 sayılı 
orada büyük ıu depoları tesls edil- otomobille çarpışmı~, her iki araba 
mesl de düşünftJüyor. da hasara uğramışlardır. 

Gôrülilyor ki biz, her vatandaşı bir 
ev sahibi yapmıya çalışırken, dedete 
bol vergi ~ şehre sıhhi, güzel bir çeh
re de ternın etmiş olacağız. 

- Peki, bu iş nasıl olacak? 
. - .Gayet bnslt .. Evet, gııyet basit 

çunldı bizden evvel ayni işi yapmı~ ve 
muvaffak olmus olanların dayandıkları 
esıı.slıırı teferruatına kadar ince uzun 
tetkik ederek, bıze en uygwı şekli ka· 
bul P-tmlş bulunuyoruz. 

- İzah eder mi!lniz: Mesel~ evi bar
kı olmıy~n >:Uz, YUZ elli lira aylıklı Ve• 
ya gelirlı bır vatandaş zevkine gö 
yııp_ılmış, güzel bir bahçeli eve n~~ 
sahıp olnbılccck? 

<_Büyük Tilrk Yopı Kooperatifi> mü
essıslerınden profesör Sıılih Muradın 
bu hususıtakl şayanı dikkat izahatını 
da yarın okuyacaksınız. F. K. 

Üç tabur paraşütçü 
yeti~tiriliyor 

~~va Kurumu, üç taburluk bir pıı • 
rat;ttçü kıtası Yetiştirmege karor ver • 
~~'ks r. 19 EylQlde bitecek olan lnönü 
J.. e.~ Yelken ve plAnör kampından 
ve Turkkuşu şubt'lcrinden ayrılacak 
gençler. bu kıtayı kuraeaklnrdır. 
a~~~nü ka.m.pının en mOkemınel ıekli 

mesı ıçın de Y'niden yarım mil • 
yon lira ıar!edilccektır. 

ihracata ba~lanıyor 1 yazdığı bir yazıdan anladı~ 
.. r_!_ Bell'' . b •--- rı ver· 

Bu talep hükumetınıiz tarafından g~re, ~ ! Y~ u ...... a se· 
da kabul edilmlo ve lıöyMikle anlaş- mıye sevk.eden amil, yırmı bet. 
ma muvakkat olarak mer'iycte gir- nelik mesaisinin kendisine gu-ve
ıniştir. Bu suretle Almıınyaya ınul nilecek bir iıtikbal temin ede~ 
ihı·acınn miisaade edilecektir. ı mesidir. Bu yüzden Emin BeUı, 

Uugünlcrde Almanyntlıı.n da muh· zararın neresinden dönülse kir· 
telif mallar gelecektir. İhracat. Bir- d d ~ b lmuı -1• 
l"kl · d 1 1 ır, emege mec ur o 
ı erın c dcı toplantı ara bıı.ş anılıı.· ı . . b ı·ı. t h ah.,-
caktır. yırmı e, sene ı-. sana ay 

bir hatım• çekmeyi ıöze aJınıf' 

30 Ağustos gecesi j tı;-ahne, dünyanın en ezici, iizüc_a, 
semada Türk yıprahc• mes1e«ıerinden birici~· 

Bu mesleğe intisap edebilmek ı• 
bayrag" ı belirdi ı çin kültürlü olmak kafi değil, it-

.d I I k daha b · k 111e· 30 ng·ustos znicr bayramı kutla. tı atı oma ve ırço • . 1 . h . t.'. l - ı. nr• nırkcn şafak vakti !Hlşteri yıldızı, zıyet erı aız ou unmaK, ıo 
iiçüncü gı.inünde olan Hilal şeklinde bütün bunlan tanıtmak -ve 
bulunan ayın biraz soluna dilşnıek sevdirmek için muvaffakıyetler 
üzere yer almış ve yavnş yavao kı- kazanmak li.zundır. Bütün bll 
zıllaşan semada Türk ba~ğı vü - merhaleleri aımak ise koca bit 
cude gelmişti. Rasathane müdürü .. •• · · k'f ' _ _ı 8" 
pı-ofes6r Patin b ı· h"d" , .· omru erıtmıye ı ayet euer. 

• U na< ır " ISC l'I ha) 1 • tk" fO • 
şoylc ıznh etmiştir: mer e erı aşan sana ann, I· 

- Müşteri yıldızı seınadıı ayın nunda ve çal14Am1yacak hale ge 
sol tarafında görüldükten biraz son· diği günde ihtiyaç içinde kala~· 
ra gün doğdu ve ikisi rle kayboldu. ğını göz önüne getirmesi, bir f•· 
Dlr~z sonra tnm bir Türk bayrağı dadır. Bu facia, yalnız Emin Bel
şeklıni aldılar. Ancak güneş doğmuş Ji' i değil' bütün arkadqlarını teb 
vı• ortalık aydınlanmış olduğundan ,Y '. • 
b~z !azla b!r~l'Y göremedik. Eğer hu dıt eden akı?eltır •• , , ek
hadıı1e gece olsavdı, bittabi fotogra- Fakat Emın Bellı nın mesl •• 
fını alacak: halka bu gü:el manza- datluı içinde bütün ömürlerıııl 
ı-ayı ilan edebilecektik. ve bütün kafalarını yalnız sahne-

- ye bağlamıf ve her ikbal ve istik• 
Oniver•İteye talebe hali ondan beklemit olanlar, het' 
kaydına başlanıyor halde yüzde doban dokuzu ter 

Üniversiteye talebe kaydına yarın- kil ederler. 
dan itibaren baolanacaktır. Her ta- Bunların istikbali ne olacak? jJı 
!ebeyi bizzat rektör kabul crlecek. Emin Belli yirmi beJ senel • 
kendilerine Üniversite tnlelx!liğınin sanat hayatına hatime çckme-1' 
cltcmmiyclıni ve genç Ünıversitcli • kararlqtırmakla bu meseleyi o~· 
nin vıızifeleriııi anlalacnktır. Yıırın taya atm~·ve artık bu meaeleJtiıl 
Fakıiltc ikmal imtihanlarına da baş- halledilmeıi Iizımgeldiğini ıö• -
lıınncaktır. 

-·- tcrm~tir. 
latanbul radyo•u Bütün sahne sanatki.rlanını:ıt 

Emin Belli'nin verdiği karard•" 
faaliyete geçiyor ibret alarak onun gibi hareket et· 

Du ayın il-Onlarına doğru faıtliyete tiklerini ve her hiTinin kendin• 
geçecek olan İstanbul radyosunun b•tka bir i• bulduğunu fanede • 
teknik hazırlıklııl'l ikmal edilmek ii- -v 7 nl 
zeredir. lim. Netice ne olur? Kurulmıas•. 

Eskisine nazaran kuvvetlenerek istediğimiz milli sahne, derin bit 
5 kilovat üzermden çıılışacağıııdıın bosluk içinde kalır. Ve bu sa~~e· 
ye?ı rııdyomuzu fi rızasız dinlemek 

1 

yi bir daha kurmak imkanı bü• • 
nıumkfin olacaktır. bütün gÜclC§İr. 
. Tanıamilc müstakil çalışacak olan D k. '-" E • B ))'' • ort"' 
I ta b 1 d . ·~· eme ıu mın e ı nın s n u ra )'OSU ıcııp ct.tı6ı 7..aman- l b"' "k b' r 
!arda nakil suretlle Ankara radyo- ya altığı bu meae e uyu ır 
sunun dn programını ncşrcdeceJ..-tir. lal<ıayla tetkik edilmiye ve hal10" 
Radyonun ıırogramı Ankara radyo- lunmıya layıktır. 
sunun tercih edılcn kısımlarını din- • • 
lcıniye mini olmıyacak şekilde tan- ~ 

zim olunacaktır. 1 ,.,.. ........ HHINMIHllttH .. lllHIHM-lllllll 

Ankara radyosu müdürü son ha- ~ V . I • Ş h' -
z~rl.ıkl~rı ve ka~ro lle program işlc-1 rİ eCIZB Brln er J j 
rını gozdcn gecırnıek ilzere yakında "-"• 11 ,,.. .. N"•-11-muır 

Tabii olmıyan bir ilrbal, 
İsttınbula 1:clccektir. 1 

Sahil ve Pnaya tarafı kuvveW, ce-1 Varşova ufuk! - h . . . . - < saman alevi gibi çabalı 
nup Ye ı:arp kıımı zayıftır. rirken bana bu a:ı afıf hafıf bclı- de bı~ sür~ modeller var. Bir iki ta-

7 - Sahil kı&aıı ayrıca 40 • 60 ltJ. rarı bedavadan b::~ kıymeUi 08 - n~~ı scçtl~: Beş dakika sonra bi- •Öner. 

JsUınbuldıı 12..333, İzmirde 4.o20 m~ 
111 .ıı· çalışbnldı. Büyük caaua romanı -

Yalnız, aıuhp dağıtllan afit1ii sa- t •-~!!il 
)"1,ı 650.000 dir. Bu sayım için ken
d il<'rlne kontrol vazifNi verilmiş o
lan tef ve od muuinlerlnin b(lttin 
memleketi dolBf&nJı: halka lcon!erana 
Ttı, mek için katettikleri mesafenin 
yekunu 97.983 kUoırıetredlr. Yurdu 
lif<'n deıniryollan11UZın blltön UHD· 
luğunun 7 bln kllometre oldatunu 

-SUSUN lometre derinliğinde torpil haUarile ayrıldım, J eden ptodan rıbırınrlen guzcl mankenler hakika- "Süzme Söı.ler,,den 
müdafaa edilecektir. ~11-lfo ten n.efis .?l~iseleri bana beğcndir- 1 8 - Erkilnıharbiyede ecliha mil· _ Nereye mek ı~ln onfinıde dönüp dolaşıyor -
baysa bflro,.unda ikinci reis Gol- dim? emrediyorsunuz efen- !ardı. Zarif bir frak giymiş tek göz-
dentuky parayla kolaylıkla satın a- lüklfi patron emhleriml b~kllyordu. 

YERİN KULAGİ ·VAR 
- Emniyet Müdu~rıu··~;ne... Tatlı · ki" bl b 1 k · lınabillr. V 15" mavı ren · ı r a o ostti-

9 _ Lemberg milst&hkem mHkli- . arşovanın ge.rıio bulvarlarından mil nü ita ret ettim: 
nin vaziyeti Weaterplatte'dan daha gcçıyoruz. Akeam yeni olmıya başlı- - Bu fena değil. 

Nakleden ı Clll lılhl 
Jıatırlayınıs. Yine, . GcıMeatzaky, lt.iraı etti 

Bıraz da, yeni sayım fçln rakam deif mi! 
Tc elim: 274.GOO defter; 290.000 ta- - Tabii ... Bu yahodlye ııed.en bu 
lim·ıtname, 14.0.000 afiıı 990 000 kadar itibar ederler bilmem. Bu he-
m ı t lü matbu evrnıt... ' . rlf Almanlardan para almıyorsa ben 

• ankil .bu sayım, lkincl ıayımdan kellemi keserim. Senin pUinını da o 
a r:en ~ ve .daha c;ıaBlı Olacak, karışbrdı değil mi? 

1 d kl adıkved lhÇtimat hal yaüh· - Evet öyleymiş ... Merkezi aıkle-
ıı .ıı CA , a 11 caas 1• e • tl timal ve earka yükledim. Her yeri 

l ı elde cdllmlye çalışı- sakat bırakmaktansa en tabUkeH ta
ımda !l0.000 ın nh~u- rafları tutmak dahn hayırh ... Lem

rııu ı un şc ır- berg'd n ne haber' 
Llilmcktcdir.ı ~- • le d · ... _hti dew'l ~ - ~nın a ıı.r ua yar gı ... 

il .., P' ır Cb'l :tı· 
t, ki"' l i · i . Ertesi gün hazırlad tım raporum-
lST \ TİSTIKÇİ da bu muhavereyi şu vekilde kaydet.-

neB ta••• 
kıllcrile sabo.ya ç 

Dtlt bohmuyonlum: 
el W este.rplatte 

nıevkli için 24 tane son 
sabit top yaptırılmıştır. 

f d b ft yor. Halk eadd<'lerd4 n tnpıvoı· DuMk- Patron ileıl cı· fena, müda aası a a zayı ır.> ~ ~ · · e ı: 
ı.k kft.nlar yava• ~·ava• elektrı .. klerle yı- B mQstaa cm İ•tc bizim cnııusluk mesleğinde en v J .. - uyurunuz matmazel, ben biz-
ğ v kunmıyn hazırlanıyor. t MI •• " ı siıtem a ır büyilk yardımcılarımız, alakadarla _ :ıa o çunuzıı a acağım, dedi. 

2 - Polonya !abrikalan otomatik 
tertibat inşaatında matlup neticeyi 
alamıyorfor. 

3 - 2.. topun otomaUklcrl bozuk 
çıkmışt1r. Ye:nidcn yapılmaları b 
seneye bağlıdır. 

rııı nıosum ve basit konuşmalarıdır. Geniş bir caddeye saptık. Mlldil- Koridordan geçti!:, kücllk öl~ü hile 
Tı>şki!Atımız yukurıda verdiğim mıı- riyet binasının teıklan yanmış, u. rcleıinden birine gi\dik. 
llımntı elde cdebilnıC'k fçiıı icabında zaktan kendisini f'Österiyor. Patı-on kapıyı kapadı, duvardaki 

l yıı 3rJn m:ı kı fc:dn etmekten çe- y.;mniyet blnasınclon bir kaç ev Ö· bilyük endam aynn~mın çerçevesin. 
~ H il ukl bir 1.ıynfr•te, ı...ö- tedc durduk. Tak h i savdım. Uüyiık dl'n b;r çivi çektı, anıayı kenara sfir-

', ı-- • J:lr bir np:ırt•ıııanın füı""r.dtylnı. Kapıdd ılU, iin imüzde büyı;k bir yazı odası 
k S pkacı l\lnrh&. me~ el nn çıkmıştı. 

T msky mod:ı 1 Geç bakal ın L "za .. Ne haber? 
nM n f~ n lıuo;it , .. t ' t' k ~1 itu 1• Evvp"a ııağ eliını kaldırdım, resmi 

1 eri .., ı ı b J' · <"' ay ... Jn pc .ı 1 ' l· U bcnı bırnkt · sc'fm ı Is. şefi . rl:iıl'! clım. Sonra 
• rJ b"r !! rü ir ııın ko can nıa-ı T i Le kı-'nin l·apı,.ını çalıyo • ı I • r t c•ti~i koltuğa oturdum. Gizli 
atı .'1 ti-ı ı 1at tepeden inme 1ns:ına verivP- runı. • .. kıırı krndı k<'ndine arkamızdan kn-
d!'ğ ldir. rlJ;or. Gcnııı kabul sal'>ıııındnyım. Onüm- piınm ştı. (Devamı var} 

... - Biı 

İkbal, alın teri, aürekli çalış
ma, verimli gayret mabsulO o
lursa, hak edllmis ikbal olur. 
Fakat yalnız talih ve tesadüfÜll 
eseri olan ikbal, ayni talih v~ 
tesadüfün bir b~kasına tecelh 
etmesine katlar sfirer. Bu m\jd· 
det kah ı.,,,tııı. olur, kah uzun. Fa· 
kat muhakkak olan bir şey ta .. 
bit olmıyan ikbalin zenle mah• 
kOm olduğudur. llu ikbal de bir 
saman alevi gibi g6z kamaştıra· 
bilir. Fakat bu alevin pıırJama· 
sile sönmesi de birdiı' ve bir 
lfı.hza önce gözü kamıı.şıın kimse, 
kendini bir yığın kül kar~ıs1n· 
da bulur. 

Fertlorln ikbali böyle oldnE:rU 
s:ibl milletlerin tabii olmıynıı 
ikbali de böylcd!r. O da samnıı 
nlevi gibi llllrlar ve söner! 
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T k k.. ır .. 
e?pra sız oy- Harbin 1 inci seıesi 

lu kalmıyacak (1 inci uhifedetı devam) 
Zavallı 

Rumaaya l 

Sahife : 3 2!!2!Ş4! 

~aacla veri

!!.! kararla_! 

(1 inci aahif4-len dev•m) 
Jet tarafından lstlml~k edilecektir. 

Tam bir senedir, dünya yü
ziinde 1Dn'cadİ7etİ fiipbeli o
lan bak Ye adalet mefhumlan c - lılctJlen toprafa, birçok muafi· 

yetler ve imtiyaz.lor verilmektedir. yerine, ıimdi tayyareler, tank-
d - Llıyihanın 22 inci maddesine gö- lar, toplar konUJuyor ve hiç 

( Bapıaluıled•• d.nxı.m) 
mes'ulü kimdir veya nedir 1 Bw:e 

( iBRETLE OKUJJf~CJK BiR YAZI) 

Bir senelik harbin kısa tarihi 
~':•er devletleri ikinci defa re, Devletin hususi mülkiyetinde top- _ h ~: k' d • t 

Ju arazinin doğrudan dofnı,ya Devlet fUP e emuyoroz ı me enıye 
bu sualin bir tek hakiki n bita- 8iitiiııa A napaJI :rerioclea oynatan, yarın helti bütün dinya. 
rafine ce•abı Yardır, ki 0 da bu ya da llll1ICak olan kanla lloiutmaıam birinci senesini dün ta -

• Mac:arütanın eski yerleri- tarafından ~lctılmlyen kısımları dağı· kendi kendisini tahrip eden te-
~ İadesi davasında yardımda tılacoktır. kimülünün hicabile yüzünü kı- facianm da mes'ulü (Venailleı) mamlUlllf olduk. 

muahedesi oldujudur. Geçen sene busiin Awupa lutaaında irili ufaklı hür ve müa-
A11rııpada sükun .,,
det etmedi. Bilalcü en
dişe arl.ı.90,. Bir sene 
zarfında on taneden 
fazla devlet htuitadan 
silinip gitti. Hadiseler 
yıldırım &iiratile haya
limizin giirügüşiinii hi
ı. geride bu-aldılar. 

~hırıduJar. Macarlar, Umumi Çiftçi ocakları zartıyor. 
... rpt kd l lh Kanunun ismi <Zirai lslnlıat Kamı - B"" .. ._ h t t •• ~en ~nr~ a • 0 anan su mu nu> dur. On iki muhtelır kı~mı ihtiva uyu11; aya • mema muca-

( Venailles) muahedesinin na- takil 24 devlet vardı. 
sıl bir dalalet ve belihet eseri ol- Bir sene içinde bu devletlerden be, tanesi (Polonya, Leton-

'İIL eler. netıcesınde Almanlara etmektedir. Bunlar sıraslle çiftçi, çf!t- delesinin ikinci yılına girerken 
1_ etle çok daha zararlı çıkmıı- llk, arazi ncvılcri, arazi mulklyetl, gazetemiz, Türk milletine, hü
-.rdı. Trianon muahedesile Ma - A~me arazisinin kullanışı, husu 1 .ara- kiımetinin basiretli ve duren-

duiunu birçok defa yazmlfbk. Bu ya, Utvanya, E.toay11, Lüluembuıır) haritadan silindiler. 
bedbaht muahedenin biz Türk - Bet tanesi (Belçika, Holanda, Franıa, Danimarka, Norv~) 

~-· zı. çlttçı ocakları, bunların tesısı ve d' 
t:;~rı parçalanıp küçücük bir mahiyeti. ocak mülkiyetinin takdirleri I 1f siyaseti yüzünden mukad-

lerce pek çabuk anlaıalabilecek iatiliya uiracfılar. 
ölçüsü İM ( Sevr) muahedesi- UU tanesi mihim arui ve nüfus kaybetti: (Finlandiya, Ru • 

~rnet haline kalbedilmeden ve lmtiyaı.lnrı, ocak mülkiyetınln mi· der olan huzur, emniyet ve re
~el, rrıeaaluısı 325 4 l l kilo- rasla intıknli, ort.a ve buyük nraz!nın fahı temenni ediyor. Dünya 

dir. Zaten (Sevr) muahedesi manya) · 
(Venaillea) aoysuzluju ömelı: A.,.;.. a...nta.m aJtii1t eden bu bidiselerin kıaa bir tarilaçe-"e.___ bb .!f • . tııkdlrlenmesl ve lmtlyaz.ları, ar:ız.ınin y'· .. d I 1 b"r 

...:.ı~ rnura •. a_ı ve .nu usu )'~rmJ mülkiye.tinin tescili, lstlmlAkl, dağıtıl· uzun e ya naz ve ya naz 1 

-.ı10nluk miihım bır devlettL mnsı gıbl bükümleri ihtiva etmekte. ıulb unsuru olan kahraman 
tutular~k tanzim edilnf11ti. Yalnız aiai 1...ı-: ( V eraailles) la ( Sevr) arasın -

O tariht M • t d f• ..... dlr. milfetimiz, hudutlarmdald le · 
_ . , e acara •. n. a. 0,P. - •• • - Proje, bütün memleket topraklarını '-k ı· · · ..... b A k bü ük ya.'\ uzu ve vatanperver ığının 

da bir fark vardır: (Veraailles), Htube ıiriş 
ona maruz kalan milletlerin aczi 
yüzünden a,aen tatbik edildi, 
( Sevr) muahedesi ise bizim bir 
tekmemizle parça parça edildi. 
Ve bi:ı. bu tekme ile, başka millet
lere de, zulüm karftsında nasıl is
yan edileceğini ve zulmün nihayet 
nasıl yıkılacağını göstermek ıere

'4. '1. 39. * Türk - 1ngiliz - Franaz pak.-
Aıalıda bıı bir st!

nelik acı maceranın 1 
miihim noktaltuını lıa-

.a~ •· ı, vrupanm ı mcı Y kQltQr arazisi ve kUlture yaramıyan 
-..vletleri sıra11ndaydı. Halbuki arazi olarak iki kı~a ayırmaktadır büyüklüğü ile dünya bubranı-
._zkur muahedede Macaristan• istimlak şekli nın seyrını müteesair, fakat 
~.963 kilometre murabbaı ara- Kanun, buyuk araziyi Aumt bin kendinden emin olarak seyre· 
~ Yani eski yerlerinin ancak h.clctar oi<ı:rak tahdit etmektedir Ara-' diyor. 
lförtt b" • . • zı, muhtclıt yerlerde \ ' ll ayrı ayrı da <Harbın bir senelik bıltınçoı;unu 
~.. e ırı kendısıne bırakıldı. olsa bu rn!l:t:ırı gcçcmıycccktir Din üçı.incü !llhifemiz.de okuyunuz> 
trı~sa da 8,949,000 kitiye İn • hektardan fozlası lstlml~k olunoc:ık. ------------1!19-• 

l§li. tır. 

fini kazanmış olduk. 

Geçen tene Aiustos baıların~ tı imzalandı. 19. 1 O. 39 
da Dançiğin Almanlara geçip * Holandada endişe ..• Ordu
gcçmemesi mcvzubahs olmıya ya bazırol emri verildi. 1 1, 1 1. 
başlamıştı. Matbuatla akislerini 39 
bulan Lu dava, birdenbire resmi * Almanya, Holandaya temi
ınakamların ağızlarına döküldü nat verdi. 14. 1 1. 39 

tırlıyacaksınız. 

'--=====~" 
ve bir sabah ıu havadisle le.arşı - * Almanlar, manyetik mayn * Ordulara aleJ kes emri ve-
la•tık: · 1 tt"I 24 1 1 39 rildi. 24. 6. · 40 " ıca e ı er. . . . çG f.facaristan aruisinin dörtte ü

lta Ye nüfusunun yarısından faz -
\' 

1 Çekoslovakya, Rumanya ve 
• "r<>slavya arasında payl~ılmış 

Büyfik arazının bır tek i~letme h:ı • 
lınde ekorıomık istısmıırı Ciart koşul -
maktadır İstıınllık cdılmiyen kı ımlar, 
lstımlfik htıkumlerinc tAbl tutulmakta. 
dır. 

Kanuna core. çırtçı ocağı aruı .ıe 
bu arazinın lşlc:flmesınc. tas!lyl:' edi . 
len hcrtürlu yapı ve dı{:er tesisat. canlı 
ve cansız., dcrnırbaş \ ' C tohumluk, yem
lık \'C gubrc gıbt ışletme vasıtalarının 
heyeti umumıye ı çırtçı ocağını te5kil 

Rum an yada 
MATEM 

Versailles muahedesinin ma· 
hiyelİni geçenlerde Alqam gaze 
lesi sahibi Bay Necmettin Sadak 

* Polonya orduları Başkuman- * Sovyet _ Finlandiya müna- * ltalyan - Fransız harbi de 
danı Sınigli Rydz, bir nutuk ira<l sebatı kesildi. 29. ı ı. 39 durdu. 25. 6. 40 
ederek cDançiğin, a.ırların bağı- * Rus • Fin harbi başladı. * General de Gaulle sahneye 
le Polonyaya bağlı olduğunu> 30. ı ı. 39. çıktı. R26. 6. ~O 

1 t •rslan payı Rumanyanın elin~ 
~İtti. Şöyle ki: Elinden alınan 
.._ . ,448 kilometre murabbaı a 
~den 103,000 kilometresi Ru-

Pek güzel tarif etmi .. ti. Hissiyatı· ( Bıruıcı ıahifedım devam) ,,. •oyledi: 6 .. 8. 39. * Almanların Graf Von Spee * usya, umanyaya Ü tima-

"Yaya bırakılmııtı. 

-...,~~~ iatatiatiklerine ıöre, bu 

1--ının nüfusu bet buçuk mil· 
'll0nd!" ki, eski Macaristanın u -
~mı nüfusunun dörtte üçü Ru-

rıyaya kalmıı demeldir. 
~ .\frnanya, Çekoslovakyada
, Alnıan UNUrunun yafadıkları 
~tleri alırken Macaristan da ge
lo k Runıanyaya ve gerek Çekos
ti. ••kyaya ceçen yerlerini istem.it
.. 1938 1enesi 8 Te,rinisanisin
..: Viyanada toplanan mihver 
tet:letlerinin ilk lconferanancla 
ltı C&ristana 11,831 kilometrP 
"'llraLbaı arazi ve bir milyon nü
ltı 1 •erildiğiriden, Macaristanın 
~ 114,831 kilometre mu

::JjLaına çıkmı§h. Nüfusu da on 
Yonu bulmuştu. 

!!!,hver devletlerinin 

~eri garanti 
"'-$.ndiki Viyana konferansı ise, 
'1 caristana, Rumanyanın vaktile 
!o l'rııı olduiu yerlerden 45,000 ki
d'~~tre murabbaı toprak iade e-
8~ l'rılf ve Macaristan arazisi 159, 
1-.. l kilometre murabbaı olmu~ 
"ı · Rurrıanyanın bu fedakarlığına 
~abil, mihver devletleri de 
tİta anyanın elinde kalan yerle
~ laınamiyetini ve masuniyetini 
laö effül etmiılerdir. Rumanya 
lti.Yle bir aaranliye büyük ihtiyaç 

•ediyordu. 

1'İ Çünkü Sovyetler Birliğinin ye
~"erdiii notalardan Rumanya 
ı. disinden, meseli Tunanın del
~ından, yahut ıimali Dobruca
b rı Yeni yerler istenileceği zihtt· 
~~ dü§müıtü. Yine Macaristan 
~ ·~ Üç milyona yakın olan 45 
'1 lulometre murabbaı araziyi 
l ıp burada yerleştikten sonra 
..ij&ııailvanyanın kalan nısfını teş-
.• eden 53,000 kilometrelik ara
~1 de bir gün istiyebilirdi. İşte 
~ llrna~ya bu gibi ihtimal ve teh
ta_İlerı önlemek üzere Alman ve 
\l Yan garantisini kabul etmiıtir. 

~Da konferansı 
v·-

~· ı:vanada verilen kararlardan 
Jce~d~e Rumanya ile Macaristanın 
~ •.topraklarındaki mecmuu 
lif rnılyon üç yüz bin kişiye ba
)efolan Alman unsurunun vazi . 
.... ll'ıe aittir. Bu Almanlar büku
·••et id • • . k ı· 
İti aresıne ııtıra ve emsa ı 
ı, ea-de rrıüsavat hakkını haiz o -
tii ~kı.,, cibi, ayni zamanda kült,k .~e siyasi fikir cihetinden müs
• 

1 olacaklardır. Macaristan 
ltt Runıanya Almanları bu surel
filı ~l!'lanyadaki milli sosyalist 
ı,..tr'1 benimsemekte de serbest 
A. l ._•caklardır. 
~ın ekal .. 

!!ı!!!_er ifinde ta

~tiği siyaset 

etmelttcdlr. 

Dumlupınarda 30 
Ağustos bayramı 

ıneskün 50 bın kilometre muralltıaı na tibi olmayıp da akıl •e man· 
kadar arazı)·l vermcktediı-. Ruman- hk dairesinde yazdığı 7amanlar 
yıı, fıllıyatta, 1912 hudutların:ı. il'cıı' değerli bir bafmubarrir olan Bay 
(.-dilmiş bulunmaktadır Sadak, Akvam Cemiyetinden ıtah 

Geri kalan topraklar sederken «bu cemiyet, Versailles 
garanti edildi muahedesinin u,ağı idi» _g'bi cid-

llıı muaz.z.aın fcdakı.rlık mukııbı- den veci:ı. ve cidden nefis bir tav· 
lındc, ı\lmnnya ve ltalya, Rumanya- sif ve tasvir İcat eylemifti. 
rıııı. istiklalini ve ufr.ltılmış nı azi ta- Akşam batmubarriri bu çok 
ıııaınıyetinı gııı ııntı ctnıişll!rdır. E · kısa sö:ı:ile ıcbir ta§la iki ku, vur 

(8ın11r.1 ı;cıhıfcde11 tfeımm) ğcr Ruıııanya, Alıııaıı ekonomik ta· muı», b;r taraftan Versailfes mu-
çok ycrleı inde ıı~ııınış olan ı.;ı·n~llk lc•plcrınc rııulavu,ıt l'lınczse, lıu ga- ahedesinin kötü bir muahede ol. 
klüp ve guı uplurınııı büyuk ll•ı..ılıü- ı nrıliııiıı ııc gibi lıir 1-ıymeti nl:ırnğı, k 
r:ıt ntasındn yapı!clığını \'C hu kllifı, numen hlıkliınetıııin lıilühaıc ıluha duiunu ve diğer taraftan da oca 
ve guruplara dahil gençlcrııı aııd iç-! iyi takdir cdeblk"Cck vazıyettc bulu· Akvam Cemiyetinin bu kötü mu-
tıklerını blldirıncktcdır, ! nacağı hiı nıc~cledir. ahedeyi tatbike memur hizmet · 

Bu münasebetle yapılan tiıı enlere Rumanyada çıkan Alman kirdan ba!k• bir fe)' olmadığın• 
AUıtüı-kiln anıtına çelenkler knıııııak gazeteleri kapatıldı ilin eylemiştir. 
ııuretile başlanmış ,.c söylenen ııu· '11 
•uklarda gençlik tı•şekküllerinin ın:ık ~ukıc~. ~l ı.~.A.J - D.N.B. bil- Bay Sadak'ın senelerle Mı et-
'!.:lt ve gayeleri izah olunmuş ve Tiirk dırıyoı: \ allnın emnle Bıınater ler Cemiyetinde murahhaslık va
ı:-ençllğine dıı,cn <idcvlcr tcb:ıı·llz et· Deut<:r~ Zeitong, Fxterapost Ara- zifesini gördüğü dütünülecek olur 
tMlmlştlr. dl'I' Zeıt~ng ,-: Hcschltzner Zeitung sa, mensup bulunduğu t~kkü 

Bu nutukları takıbcn gençler, A - gazct<'ler! bugun ('ıkmamışlardır. hakkındaki bu hükmünün isabe-
tatürl:iın gençliğe ı it:ıbcsini hep bir Macarrstan bayram yapıyor 

tini herkes tasdik eder. cğ'tzdnn tekrnr ederek and içmişler- Budapcşte, !1 ı ( A ,,\.) - O,!\ .n. : 
Versailles muahedesi ayni za-dir. Dıiıı akşam, Macar heyetinin Vi-

Almanya 
bombalandı 

yrın:ıdnn Iludap~kyc d1ıııiıiıi dola- marda ne me,'um bir eaermİf, ki 
y15ilt'. Iludaıxışı.e, lıayıaklarla ve c-1 onun ~ümul d~iresine giren her 
1<'~.tr~k nıııııulle:ıı.c clonatılııııştır.I millet veya devletin batına erıer 
llukuım•t mrrkezırıın t:n\•a nı_uıln.fan b=r bela eli or. O mmıhedenin 
tı•ı t ıbatıııın prvjcktorlC'rı, şehır ııze- .. .. g' .Y n 
l'lll<le ziyadar bir kulıhe yapınışlaı·- bugunku rıbı parçalanması~d· 

(Rııitırı Mlııfeden devııın) ılır. kimin mes'ul olduğuna gelmce, 
!ışek etmış ve bazı bombalann Jll:wnr lıcyetini hiimll fren, gece bunu fU veya buna isnat etmek. 
mfılılkı işitılnııştir. ~·arısına doğru Alman ve ltıılyımı bizce dojru deiildir. Zaten her-

D!ln gundfü:, 62 JO~man tavyares ı lm;vraklıırılc sfı .. lenmlş i~tıısyo~:ı gir- hangi bir ferde böyle bir kudret 
luşfirülmiıştür. Hl nvcı ta)"}aremız ılıgı ı.aman, l\lacar ınıllı mar~ılc Al- izrfe etmek. onu lfüımmsuz yere 
ayıptır. Fnkııt bunlardan onunun mıın ve it lvan ın.1111laı ı çalmmışl, vt lbacer addeyl"mekle mÜSll· 
i'otları sağ ve ı;alııııdır. , ~<' halk bu~ük tC?.ahiırlerdc bulun- .e !8. • 

Bir senede 3954 Atman muştuı Ilulk, bu esnada Führerln vidir. 
tayyaresi düfürüldü vı• Duçehlıı ıslnılel'inı de mükerreren Bugilnkü azim hadisat, yirmi 

Londrn, 31 ( A.A.J - f ııgıli7. Ha- ylidetmiştlr. senedenberi hiç durmadan, İna-
\ll Nezarctinın bu sabah bıldırdıgı· Rumanyanın kayıbı nılmaz bir cehalet, bir gaflet ve 
ne göre, ağustos 11~ 1 zarfında f ngil· P.ukreş. 31 ( .\.A.) - Mihver dl:'V· b:r menfaat hırsı ile bir:biri üzeri-
teıc lızeı·ındc duşuı ufoıı Alman tııy- ldlerirıııı ültimntoınuııa Rumnnyaııın ne irtikap edilmiı olan nihayetsiz 
yaıelerinln ndcdı bıni geçmıştiı·. d r.ı ı ı h kk 

Şıddetli hııva fanllyetıııııı vuku . ı::o;ıter 16 teıı ırn yet n ·ınd:ı Buk- hataların bir neticesinden ibaret-
bulıluğu geçen haftu, :!75 duşm:ııı rcşt~ hasıl olan ııksC:liımcl hal:rctı tir. Bu bir senelik vu''ullt, bir 

mucip olnıuştur. Humanyıı :ırazı v~ d I · d ha ·ı· ·ı •L t.ıyyaresl dıış!lrülııılıştur. Aynı nılid· 2_750.000 niitııs ka~·~tıııektedit. Hu ama ıuy~n a ı aveın e nıaıa-
det zıırfındıı lngılızlcr, ynlnı:ı. 89 ııüfusuıı 1.500.000 1 l!um:ıııyalı, tnh- yet bardagın tapnasına da ben· 
tayyare k:ıylı<'l ııılşlurılır. ıııiııcıı 1.000.0oo u Jııacanlır. zcflf'bmr. Emnıyet tapası ( sü-

Hol:ırıdunırı ıstll:iyıı b:ışlaııııınsı ta 1 b" 
rıhı olan 10 mayıst:ııı ltıbaren İııgı- Trnnı;ılvanynnııı iır>tı: Jki~lnin tc>ı'· oap) olmayan veya açı mıyan ı· 
Uz hava kuvvl'tlcrı , lın\'a dnfı batar- kıle Mııcarıstnn, Rumanya uazisıne ha7an, senelerle kaynntılırsa ne 
alaı ı ve topçu tarufıııdan tahrip c- ı::ıreıı lıır kısım ve ~~al altın~a bu olur? Tabii patlar. Bir in1an sc-

hınan Polonya ne mCi~terek bır hu- ka"d • dılen ve lnhnbı ıcsınerı teslılt olu- dut elde <'tmıştir. nelerle sıhhat ı elerıne mey -
nan Alman tanaH·lcrının ndcdı R d t dan okuyarak yaşarsa ne olur? 
3!Kı4 tur. Bunlardan &00 tnnesı, tay. B .. k u~1an(yAaAa) maB~~ Nihayet kendisini ihtiyat&ızhia 
arı> darı lıataıyalan tnıııfından dü- u reş, ., . . - u"rcş, an- k b • ı 

?urülnıuştar. !aşma habenni, Alman oartlarının ur an verm~ 0 ur. . 
klııı lıildıı-nııştlr. kabul edildiğini bildiren gawtekrin fıte Versaılleı muahedesı de 
Afrikada harbin ilk kur banlar Ccvk:ıliiıle niishnlnrındıın öğrenmış· böyle olmuttur. Onun p:P-.vritabii 
Kahııc, 31 < A.A.) - Rcutcr: • Lir. ahkamı bir tfülü tahfif ed ' .1ediii 
23 ağustos saJı ıhı, lkı İtalyan tay- Bu harll~e üzerıne nıatf"m aliımetı için nihayet bir gün pal ak ver. 

yarı.~sl, yukarı Nlldc Uoro ınevkiinl' olarak akşnm, geç vakit polis, Rıı- miştir. Bugün Ruma:ıyanın başı-
hücum clnıiştır. İtal)aıı tayyarclerı men payitahtının sinemalarını tnh- 1 d 

na gelen parça anma a yine bu bumya otuz kadar bomba ııtınış \'C liye r.lmlştir. Raılyo da mGzik pı og-
nıevki iızcl'ine mitralyöz ntc~ı açmış ranıını Lııtil etnııştl.- patlamanın serpintilerinden ba~-
tı.-. Amerikan ıımıyoıırrl 01'. Robcrt Almanya her ihtimah karşı ka bir şey değildir. 
Crıcvc ve karısı. ellcrınrle lıüyük lıir Yalnız merak ettiğimiz bir nok -
Aınerıkan lıayrnltı oldu~u halıle lıi . tedbir alıyor ta var: Acaba Rumanya harita. 
nadan dışarı çıknıı şiarclır. Runlur Sıyasi mahfıllerdc, Tronsllvnnyu. sında bugün, bir kasabın, koyu -
bu esnada, nıltraly\iz otcışlnc tutul el~ lılıyük '.ıı:a~ı terkine muhnlif olnn 
muşlar ve bu kurşunlarla ölıııfişlc>r· koy!~ rıartısı lıdPd )lanlu'nun ne ya- nun budunu, bacaiını ayırması 
dlr. Diğer iki Anıerıkalı, Oglebsy ve pacagı beklenmektedir. l\I:ıniu, dün kabilinden yapılan bu doirama-
karısı da ynrnlanmışl:ırdır. Rıınlar rece .ar.~ndnşlanlc görüşmfiştür. !arın da, mesela Versaitles mua-
A frikada harbin ilk kurbanlandır. Zaıınedıldıgıne göre, Maniu'nun hedesinin yaptığı g\·yritabii tişirt-
Bir ticaret kruvazörü battı ~ran_s.llvanyada tanıfdnrı olduğu bi- melerden ziyade payidar olup o1-
Londra, 31 (A.A.) - Bahriye Ne· lırıdlı:ı.nden. bir luırekette lıulunnıa· mıyacağıdır. Çünkü bu yeni ma

•areti Dunve""n <.:nstlc ticaret kru· ~ası ıçln Almanya bOtün gayretle. 
~ .,.- ı·ınl •arr-.ı ekti rifetler de, hep kılıcın kuvvetine vazörüniln torpillenerek battığını ve v .. ,,ec r. d I k ld - • • d 
m!lrettcbatındnn 2.'iO kışinin lngıliz ayanı ara yapı ıgı ıçın, on an 
harp gemileri t.arnf;nrlan kurtarıldı· Ziraat Veki'I Kırşebirde da fazla hayır beklemiye aklı se
ğını bildirmektedir. Ölenlerin en ya- Ankara, 31 (A.A.) - Zirnat v~- lim manidir. Arabın en mqhur 
kın nkrabnlarııın h:ıbcr \'Crilmiştir. kili Muhlis Eı knıım, bugün rcfakn- ve en adil hükümdarlarından o . 

Doktor Bay Eyübe. 
teıekb.ilr 

tindi!' Vılliyet Zir:ıı•t Mildfırü oldu- lan (Ömer ibni Abdülaziz), cih
ğu halde otomobille Kır,ehre ıritmiş- yaıı kılıca mevkuf olan hayırda, 
tirı\Iuhlis Erkmen, l~ırşehlı- ve cıva- hayır yoktur» demittir. Dünya si
rında zirai vaziyeti VI! bu nııntıık:ı- yasetini idare edenler ve alel& -
ya gönderilmiı olan biçki ve harman mum devlet adamları bu düstura 
makinelerinin çalışmalııı·ını tetkik ömürlerinde bir defa uymayı dü
ettikten sonra Yozgata geçerek tet- fÜnseler, dünya nizamı hakikaten 

* Artık bundan sonra hadisat zuhlısı kendi kendini batırdı. tom vererek 24 saat zarfında Be-
·orap söküğü gibi biribirini takip 17. 12. 39 sarabya

2 7ve6ıim40ali Bukovjna·yı i.-•lli: * İngiltere, Fınlere yardıma tedi. · · 
*Almanlar, Dançiğ ve Yuka- hazır olduğunu bildirdi. 11. 3. * Ruslar, Bc

1
sarbab}

1
•a v

1
e ,.~i 

•ı Silezy.:ıda geniş tahşidata baş- 40 Bukovinayı işga c aş adı ar. • 
adılar. 7. 8 39 * rm . Rus sulbü imzalandı. 6. 40 

* Dançi~ ~chri adına nazi par- 12. 3. 40 * 1nıili2 ıemilerdi, Frkanbaız do-
isi reisi Förster. bir nutukla * Norveçin Almanyaya demir nanması..,. hücum e ere aza ... 
Sınigli-Rydz' c cevap verdi: cDan ihraç etmemesi istendi. 4. 4. 40. mileri 21lptettiler. 4. 7. 40 
-;ig serbest şehri yakında Alman * Danimarka istila edildi. * Fransız - ln~iliz münıueba-
olacaktıu dedi. 1 O. 8. 39. * Norveç önlerinde deniz bar- tı kesildi. S. 7 · 40 * Almanlar, Sovyetlerle bir bi oldu. Almanlar Norvece asker * Fransız kanunu esasisi de -
anlaşma akdetmeğe teşebbüs et- ~lt"'aıç' ettiler. 9. 4. 40 ğişti. 6. 7. 40 Maca 
•iler. 22. 6. 39 * "tngilizle.r de Nor•eçe ihraç * Berlinde Bulgar ve r * Alman - Sovyet paktı İm- hıırrdreti yaptılar. 15. 4. 40. taleplerine ait müzakerelere b..,. 
~alandı. 24. 8. 39 * HoJaoda hazır bir vaziyette, landı. 7. 7. 40 * Dançiğ nazı tefi Förstcr. taarruzu bekliyor. 8. 5. 40 * Mareşal Pctain, Fransa dik-
')evlet Nazırı ilan edildi. 24, * Afmanlar, Belçika ve Ho _ tatörü oldu. 12. 7. 40 
t 39 laMlaya kartı taarruza reçtiJer. * Hitler, fnailtereye sUlb tek-* Fransa. Lehistan, kısmi se- lG. S. 40 lif elli. 19. 7. 40 
ferberlik yaptı. İngiliz parlamen- * Müttefikler, Holanda ve * Ba1tw devletleri, Sovyell• 
tosu hükümete geniş salahiyet Bdçı1rnya girdiler. J 1. 5. 40 re ilhak edildi. 
·ıcrdi. Hükumet. icap ederse hi - * Holanda ordusu silihlannı * tngiltere, H"tlerin ıulb tek· 
latereddüt harbe gireceğini ilim bıraktı. 14. 5. 40 lifini reddetti. 22. 7. 40 
.. tti. 24. 8. 39 * Alman orducıu Fransız top- * Mihver devletleri Bulgar, * lngiltere - Lehistan, karşı· raklanna girdi. 17. S. 40 Macar ve Rumen nazırlarını Salz-
'ıklı bir yardım paktı imzaladılar. * \Veygnnd başkumandan ol- 1 burga davet ettiler. 24. 7. 40 
Hiılcr, ordunun en ufak fıfidise- dıı. * fngiltereye kar~ı biiyük hava 
de hnrekete geçeceğini süferaya * balya harbe gireceğini bil- taanuzlan batladı. 29. 7. 40 
bildirdi. 2 5. 8. 39 dirdi, 19. 5. 40. * Rumen - Bulgar nıüzake -

* Polonya umumi ıeferhcrfik * Fransızlar S<>mme ne~rinde releri ba~ladı. 5. 8. 40 
iliın etti Av•upada anlatma ça - yeni bir cephe kurdular. 24. 5. * Meçhul bir tahtelbahir 
releri aranıyor. 2 7. 8. 39 40 tcHelles» namındaki Yunan kra-* Almanyada vesika usulü * Almanlar Calais'yi işgal et- vazörünü batırdı. 15. 8. 40. 
ihdas edildı . Z 7. 8. 39 t'l 26 S 40 

~er. - · * Almanlar, 1000 tayyare ile 
* Frantı ... - Alman hududu * Belçika ordusu da silahları- lngiltercyc hücum ettiler. 16. 6. 

kapandı. Frnnsada sansür kondü. nı bıraktı. 26. 5. 40 40 
28. ·8. 39 * Flandres tamamen i,gal e - * Rumen anlaşması imzalan -

* Holandıı umumi seferberlik dildi. 335 bin ki§ilik müaefik or- dı. ( Dobruca Bqlgarlara tcrkedil-
ilfin etti. 28. 8. 39 H I dwu parfak bir çekifme hareketi di). 18. 8. 40 

*Belçika Kralı ve o anda ynpa""Dk ıt-milerle İngiltereye ta- * lngilizler, Somalıden de 
Kralircsi. sulh lehinde te.,ebbiistc şındı 4 6 40 

.. .. · • · pnrlak bir çeki!me hareketi yap-
bu lıınduln r. 29. 8. 39 * Al l So n e cephesin man ar m 1 

- tılar ve italyanlar burasını tama-

* /\iman - lngiliı: konıı"ma· d · 1 ·r taarru•a geçtiler 5 .. ~ yenı >ı .. • • mile ~gal ettiler. 18. 8. 40 
!arı devam ediyor. 30. 8. 39. 6 40 * Almanlar. O;ınçiği kayıtsız · * İtalya h;rbe girdi. 10. 6, * Macar - Rumen müzakere-
1art~ız istediklerini ilan <.'ttileor. , 40 leri çıkmaza girdi. 20. 8. 40 
Umumi seferberlik ilan <'dıldi. * Afrihda harp başladı. 1 1. * Almanlar, Fransız sahille· 
30. 8 39 O inden İngiltereyi topa tuttular. * Alman orduları hücuma 

6
' ! Paris teslim oldu. J 4. 6. 40 23. 8. 40 

ccçti. inıiltere ve Fransa, Alman- * Verdun sukut etti. Ma<>i- * Mihverciler, bir türlü uyu -
yaya ültimatom \'erdiler ve umu- not'ya taarruz başladı. 1 S. 6. 40 oıamıvan Macar - Rumen nazırla
mi seferberlik ilan ettiler. 31. * Fransada Mar~al Pctaiıı rını Viyanaya davet ettiler. 28. 
8. 39 h-~ümeti lrnruldu. 16. 5. 40 6 40 

* İtalya ımllı tc1'1ifinde hulun. * F•·ansa mütareke talep etti. * Macar Rumen anlaşman 
du. 1. 9. 39 17. 6. 40 ;mzalandı. (Rumenler 4S.OOO ki-* ingilt,.re ve Fransa, Alman- * Mütareke imzalandı. 22 lometrclik bir araziyi Macarlara 
yaya herp ili.n ettiler. 2. 9. 39 6 40 terkettiler). * Fransı2lar Sarburgclan Al- ··---------
mnn 

10,nrağma girdiler .. ~ · 9
-

39 r Mantıksızhk Mu··sabakası • 14 1 * Kanada harbe gırdı. Harp • 
Var!'lova hududuna dayandı 9. T AFSfLı\ T: 
9. 39 ....................•... * Rusya - Japonya. hudut İçinde manlıksıılıklar bulunan re-
hfıdiselcrine dair mütareke ak - ınmler ncşredUccektir. Her resimde 
d tt 1 r 14 9 39 · mantıkg,z bulduğunuz yerleri renkli 

e ı e . . . k J ' • d" • * Leh hükümeti Ruman}•aya t a cm.e ı~ret <' ınız. Son resmin 
· ı - - \I ·a mu'·avemct n<'şnnden sonra kuponlarla birlikte 
ı tıca ettı . arşo" "' kes ip gönderlniı. l~esimlere ayrıca 
ediyor. 1 7. 9. 39. . . ta!sflit Yermeğe lüzum yoktar. 

* Sovyetler Lebıstan arazı.11ne Ga:zetelerlnl kesmek lstemiyen ta-
ıirdiler. 17. 9. 39 nlerlmn bulduklan mantıksıılıkları * Alman Sovyet hududu bir- bir kağıda yazıp gönderebilirler. 
leşti. Lehistan harbi bıtmiştir. -ti -ti 

Mevzii mukavemetler devam e- D~KKAT: 
diyor. ""ı'··.:"E:'k~··~a.halar matbaa-* Rumen nazi taraftarları Ru-
men Baıve1'ili Colinescu'yu öl_ mı:ıdan tedarik edilebilir. 
dürdüler. 22. 9. 39 2 - Baza okuyucularımız, 

*Almanlarla Sovyetler. Lehi. resimleri teker teker 
tanı taksim ettiler. 23. 9. 39 gönderiyorlar, hepsi-

* Varşova teslim oldu. 27. nin neşri bittikten son-
9. 39 ra gönderilmaini riea 

trı.. Almanya, Lehütandan •e Ru
t;eıa rıhdan, Sovyetlerin eline ae
t011 memleketlerle Estonya, Le -
k-ıf." \'e l.itvanyadaki Alman a
cle 'Retlerini Almanya aldıiı hal
~l.lnıanya ile Macariatandaki 
Ltr,k alcaJliyetJerini yerlerinde 
de llb~ıı ve hukuki vaziyetlerini 
"- k en takviye etmittir. Viya
"-P 0nferansınm kararlan, Av -
•e k11" cenuLa prkiainde harp 
il} "'•ııklık çalonaunm önünü al-

Ze~'?lepkamil hastahanesi scrtabi· 
bi, viladiye mütelıa:ısısı. kudretli, fn
ziletli, bOyQk f.ist:ııl muhterem dok· 
tor Bay Eyübün, kızıma yaptığı mü· 
hlm ve tehlikeli lıir umeliyalta gö.~ 
terrniş olduğu yfiksek muvafrakU'ct· 
ten dolayı kendilerine ve muhteıem 
arkadaşlarına alenen arzı şükTam 
bir vecibe addeylcrfın. l'ıfüşarünllcyh 
gibi bir tabil;ıi haılkle memleketimiz 
ne kadar i!tlhar etse yeridir. E. E. 

kıklerine devam eyliyecektir. krvammı bulmut o1ur ve mazta -
• rip beıeriyet de ni:ı:ıyet, hariı si-

* Yeni bir Alman - Sovyet ederiz. 
anlaşması yapıldı. Almanlar gı - 3 - Resimlerde ayni elm-
dasız lcalmıyacaklar. 30. 9. 39. ten iki ıaaabkazbk ıö.. 

~llyor. 
!··········· .. J. Gunu ··Gü.;ü~; .. j~·~it;·T ... 
·····································'···· lııi:J ~t~türk, d!lşmım ordusunun in

dcıcdi n(lınde olduğunu millete rnüj
. 922) 

i.i~ Ankara radyo~unun inşasına 
'~ukaveıe Markoni müesscscslle 

ndı. (9:!5) 

il~~ dında meşhur Cellid gülü -
Ublluauıaa baılandı. ( 935) 

- Tasviri Efkar -
Şahsan tanımadığımız, fakat gıyaben 

meıleiiinde ihtısaa ve hazakatini, ah· 
likındaki yüksekliği, fazilet ve mert
liiiini daima itilerek Türklük namına 
iftihar etti6imiz kıymetli doktorumuz 
hakkında. bAUıd•ki takdirat ve teıek· 
kürata ittiraki gazetemiz de bir vazife 
bilir. 

Nişanlanma 
Emekli binbaşı Hnsnn Senc<'r ke

rimesi Neılhe Seııcerlc Edlmede 
ynııcı Azmi Yüzilcrf yeğı.'nl doktor 
stajyer İzzettin Meriç, dün nişnn -
lanmıılardır. Genç nişanlılan tebrik 
adeda. 

,... Harpten ateşini... .., yaıet adamlannın miitemadiyen 
Tarihten kudretini... kurbanı olmaktan kurtulmuı bu-
Atktan ilhamını alan lunurdu. 

Büyük bir Sinema Şaheseri Ebüzziya Zade 
VELİO TÜRKÇE 

Otel Emperyal 
Bugün 

LALE 
Sinemasında 

Seanslar : 11 • 1 • 2.30- 4.30-
6.30 - 9 da 

................................................ 
Maarif Vekilinin 
lzmirde tetkikleri 

İzmir, 31 (Telefonla) - Mnnrif 
Vekili Hasan Ali Yücel bugtin (dün} 
Kızılçullu Köy Enstitüsünü ve Eğit
men kursunu tetkik ı•tti. Atölyeleri, 
sınıflaı·ı gezdi, derslerde bulundu, 
aldığı cevaplardan çok mütehassis 
ve memnun oldu. 

* Almanya ıulh teklifinde bu- ren okuyucularımız yal-
lundu. 6. 1 O. 39. nız birtanesİDİ çizmek· * Sovyetler. Baltık devletle. le iktifa edebilirler. 
rinden üsler aldılar. Finlandiya- Zengin hedigelerimizılen 
dan da taleplerde bulundular. bazıları 
7. 10. 39 

1 Bisiklet, 1 Fotoğraf makinesi, * Finlandiya sefcrberliie baş- 3 Elbiselik kadın kumaşı, 5 Kol A· I::~~ 
ladı. 1 O. 1 O. 39. aU, 6 Kol düğmesi, G Gömlek, 2 J{a.. * Müttefikler Almanlann ıulh dm çantnsı, 2 Kadın şapkası, 2 Er· 
t klifin' • dd ·ı kek ııapkruıı, 3 Erkek kundurası, 8 
e ı re ettı er. 11: 1~. 39. I<adın iskarpin!, 20 Erkek çorabı, * Almanlar mukabıl hır taar- 10 Kadın çorabı, 20 İpekli mendil, 

ruzla, Fransızlar tarafından i~gal 10 Kravat, 30 Tu"alct sabunu, 5 
edilen yerleri geri aldılar. Tıaş takımı, 30 Kolonya, 8 Para 
18. l O 39. çanta ı, 5 Kaner, 5 Dolma kalem, * Türk - Sovyet müzakerele- !.~? .. ~!~~~: ................................. . 
ri bir netice vennedi. 18. 1 O. 39. 

Bugün saat 11 ve 1 de ten

• 2ilitb halk matineleri • 
Vekil, yann (bug!ln) sabah Mani 

saya gidecek, akşam şC'hriınize done 
ı·ek pazartesi günü Bandırmn eks - * Holanda ve Belçika son bir 
presile lstanbula hareket edecektir. sulh teşebbüsünde 

Bu re.imde 9 mantıksızlık 
vardır. Bulunu. 



a s Sahife: 4 

a =llt9ll =Ei. ;Ji:(:l i, 1 ["'-_M_e_r_iç--~e_h_r_in_e_se_t_y_a_p_ıı_ıy_o_r_), ~, YUCA ÜLKÜ (istanbul) :e ÜLKÜ (Uşak) LiSELERİ 
1 Kayıtlara başlanmıştır. lstiy~nlere mufassal tarifname gönderilir. Uşak•taki ÜLKÜ 

Divanı Lugat - it - t ürk ~ . ----------·~ Li,esinin orta kısmı yoktur. ·-lm!!-----ım--~ 
Bundan tam 900 sen<' evvel (Kıı~-1 helerini alakadar eden eok mühim 

garlı l\lnhmut) hım1nde bır öztürkı ve değerli bahisler, tabirler. isımler. 
tarafınd:ın nraplann tCrkçcı öğren - şiirler, savlar ve ıstılahlllr vardır. 
mclcrini tcınln maksndilc ıırap lisa- Bunlardan birer ufıık misal yazmak 
n11e yazılmı§ olan bn ıneşhur ve kıy- sureU!e kıymeti ve ehen.ımlyeti bak.
metli kitap nihayet bugün değerli kında bir fikir verebilirim. 
lair bilginimiz tarafından tercüme TUTUG - 373 [ •] - ReiıiD. 
edilerek TOrk gençliğine armagan 'J'ANUG - 380 - Şahit. 
edilmiş bulunuyor. 1ÇÜK - 305 - Astar. 

Türkçenin bir ilhıı ve sanat dıli KİRİŞ - 370 - gelir - irııt. 
olmak kabiliyetinden mahrum oldp... BBZBK - 385 - Nalnş. 
iunu ileri sürenlere bu eser güzel ÇATIR - .COG - Nışadır. 
bir cevap teşkil eder. Ç!lnkii bu çok SUFUK - '71 - Mendil.. 
değerli eser bize bugüne kadar Türk- ENGLİK-115 - Yüz boyıı.sı(0] 
çe mukabilleri bulunamıyun vıı bu - ÜÇGÜL - 105 - MÜ~lles. 
Junmak ihtimali de olmadığı zehabı- İMGE - 128 - Tahsildar. 
rn veren birçok yubancı kelimelerin, II.GJ~ _ 1141 -- Şarnp. 
tiblrlerin. ıstllahların tıım ve öz TUTUK - 380 - HRdtm edilmiş. 
birer Türkçe karşılığı bulunduğunu SUZUK - ;{81 - Tükürük. 
rustermcktedir. KEZİK - 3\H - Sıtmn. 

Bunun lçln bu kitnbın tcrctlme i; SA RJ(; - 1191 - Sanhk. 
4ilisnmn özleşUril~i çıktnnda h::ı-, BÜKÜM _ 399 - Kör barult. 
71rkir bir inkılip yaratacak, kültüı· ÖTÜK _ GB - Kusma. 
tarihimizde de bir dön6ın nOlı:tası •· ÜTRÜ1'1 _ lOG __ Müshil. Edime (Husnst) - Her sene ta.o-
lacaktır. ANU:WJ-la7-Cüu.nm hastalığı. aıaı.;ile etrafında bulunan .mıntakala 

Çilakü: Aınrlarca mazinin derin - OT TÜTÜNSÜ:~ BOT ... l\IAZ, Yİ- rl\ ~ok z~rar veren Merıç nehriıı. 

nyan 1800 metr. ~aııluiundaki es

ki aetin esaslı tamiri için Nafıa Ve
kileti 3T.000 lira t&hlıfMt göndermiş 

lfkleriM gömülüp . unutulmuş çok Gi~ YA 7.UKSUZ COLMA7..] ~enıden bır aet.;ya~ılacakU~. B~amu&-
kıymetll dtl haılne~ııtln tekrar ~y- At't dumansız, genç ~ütıahsn: ol- :-anda bu HllKt tua•nda aaa ğ tir. ın Müzik: Radyo ıalnJI orkestrası: 1 -

tla~:r~~~~sı:~y~~~~n~ı~c~~r~~ı 111C~Ç NE YiMES, TOK NE Tİ- r==-- ırı•---·~:ı l:: ~ ~ ~:: ~'. ~ ! ~ ~ ~ ~ ! ! ~ ~ ~ ! : :ı ~::,:d~ -~~nn~tra~;s~r~hi;:~aM:::,~ duydacu yuktıek gurur ~ınde, dıh- MES ) Aç ne yemr.ı tAlk ne delnC'L. s p o R N p• • • ? 4 - Tachaikoweky • Beynelmilel Su it -
aln de zcnginlli-inl c<irerek röğsü [ARPASIZ A1' AŞUN?tlAS, AR- ı 8 • ıe ıııreyım Polonya dansı No._ ı. 5-T..eopold: 
bir kat daha kabaracak ~an h4:r KASIZ ALP SIYUMASJ. Arpa!ız t-.. • -••• ,_ ...... - - M•.....J -- - - - - - - - - - -- Hunpria (Fantezı). 6- Schubcrt: 
T ürk genci ve her Tilrk mnn~erı- at 1'oşmaz, yardımsız ylğit auer y etken pmpiyonan Kuzu ••Ç kebabı Üc; a~eri marş, i - Vollstedt: Şen 
ahı (~aşgarh 'Ma~ınut) u aev~ı ve bozamaz. kardeşler, 8- Ma1nzer: Polka, 
saygı 1lc anmayı ~ır yurt ve vıcdan _ J'&pılcb Ku:ı:uyu ufak ufak ııarta1ayını:ı:, 
a,o telikk' cd - · ü hesizdir [YAGIN'I AŞAI\.LASA BAŞKA f le 18.00 ProgTam ve memleket saat 
~:Ot· bı ~'1'1 't>! u yal~ız ÇIKAR]. Dü1Jmaıı aşai'ı gorillüıı;el Su Sporlar~ Ajanlıi'ı tnafınd~ tuzlayıp bir saç tepsı)'C oyunuz, üs- ayarı, 18.05 Müzik: Caıband (Pi.), 

(.... İ M uh '\)ran -~ k 1 basa çıkar (yanı galip gelir). tertip edilen lstanbul Yelken Şan1pı- tüne bir bardak aynn gezdirip orta 18.30 1ilzik: ~lelodiltr (Pl. l, l!t45 
Aaşgar ı a ınu a mutı asır a - [TF.7.EJC KARDA YATMAS, EZ- yonasmın ikinci günkü yarışla~ı d~in ateşe sürünüz. Suyunu tumamen çe- Müzlk: Radyo caz oı·kestruı (İbra-
aa'?alıdır. . Gti ISIZ KATMAS]. Teu-k kımfll lfoda koyunda 11 n!knenin lştırakıle klnccye kadar karıştırınız, sonra et- hlm Özgür idaT~inıle}. l!l~~O Mü;ıik: 

Zıra bclu ~plz cldc;:ııı hyal~deıhşbı ü900 'yatmaz iyi kötüye karışmaı;. yapılmıştır. Havanın sert olmasın- leri kızartacak k~dar tereyağı ko- Türküler 19 45 :\Iemlcket saat ayıı-
Mne evv e a .. u u"'u a ug ne ' • d "kl t kn t k"tmiı bir vunuz -vire ÇE-Yıre nal' ""hl kızar ' · , · .,0 00 MG ·x 
bd h" bl Türk lıil ininin bunu [ALP ÇERlKD E , BİLGE TİRİK- an 1 c c yarışı er " '. " . '. y- • .. ı bole ... - rı, ve aj1&n~ haberıcrı, - · zı : 
tıııı~:ıe~ ~uktcdlr ola~aması bize VEJ. Yiğit harpte, 11kıllı adam da ~ne&i de yaneı bitirirken devrılmi,. tıp 1~~~nıY-:.O~:~:\erin~ı:~i;"llk ay- F~sı~ hey~ti. 20.-45 Konu~ma, 21.~ 
bugünkü mütercimi için de haklı ola· dernekte belli olut'. tır. _ _ . . • i ona- ran p • .Muzık: :'ttüşter~ vc tel• şarkılrıı · 

Moday1 takip eden her asri kadın için kıymetli taşluile ~c 
nefis Iıılemesile hakikaten naurı dikkati celbeden böyle bir bar~· 
lkulade (SİNGER) saate ııahip olmak adeta bir ıaadettir. Fevula
de gfizel ve zarif olan bu (SİN GER) saatleri en miişkülpesentleri 
dahi tatmin edebilir ve bütün bu meziyetlerinden maada saaUerl-

. . . . • li· 
ınlı.in on beıJ senelik bir müJdet ıçın velev mDııterilennln mes u. 
yetinden olsun her türlü arızaların m0esııe9CJDİZ tarafından hiçbır 
ücret alııımak~ızın tamir olunacakları ~aranti edilmitti!" 

Sl.NGE. RNo82·A 180Elma•u•11 Prrlantalı. ~~O 
lir• .. Em•allerı ~W 15 .. ,.. •arantiliJır· 

Adren dikkat . SINGER SAAT Mafaauı - latanl.lll ~ıa&al 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
"'1it' 

3/ 9/!>40 salı günii aaat lô de İst.anbulda Nafia Müdürlüfü :E ı 
nıe Komisyonu odasında ( 4998~'l6) lira keşif hf.delli 1 stanbul ToP~~ 
sarayı, Arkeoloji ve Türle ve İslllm Eseı·leri Möt:esi binalannın eıeıctr 
ta iııatı tamiri açık eksiltmeye konulıııuştur. rt-

Mukavele, eksiltme, bayıııdırlık itleri genel, hususi ve fenni ~el' 
nıımcl~d, proje keşif hülı&sulle buna m!lteferri difer evrak Jaire-Jıı 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (~76j liradır. . 'f"V' 

isteklilerin en az bir taahhütte~ (3000~ linılık bu işe be~zern~~l ''i· 
tığına dair i.laı-elcrlnden almış olrlugu nıııkalara lst.lnadcn lstıı \'e 
tiyetine müracaatle eksiltme tarihinden 8 gün evvel alı nmıt ehliyet 

!lJO :yılın• ait T~raret Odası vesika!Jlrile gelmeleri. ( 4..'l75) 

"'k bir şükran 1li tıeııl llyll'mllml:&l Bu bir kaç örnekle <Divanı lugat İlk gun~n- blrmcm ve ıamkp y u· Yoğurtlu makarna 1- Şevki Rey - Rıcaz şarkı: (.Demc~ı 
. . .. _ . . _ nın favonsı ola n Feyyu, uvve .1 ciina bcni yiidet.) . i! - Rıfat Bey-Hı-ı • • • ı 

serı:~Iı kı!ı~aktn.!ır. _ • . -ıt-turk~ un çok ıstıfııdelı ve luz~ın- rakibi Bürhanla birirıdlik için çekı- talın nakamayı haşlayıp silze- . . (Ni in lıiilbül fig-an cy- KININ fl"ATLAR 
Tuı·k dılıııe baglılı~ını_ bm,'Ok o.~- lu bir kıtap olıluğuııu arılamak mum- sirken büyük bir şanssızlık eaeri ola- rek dibi yağlı kenarlı tepsiye bir ~:ı~) ş~ı~~hmet ç Rao;inı _ HiC'aı ş:ır 1 \ J. . ' 

tiır~ço cserl~r yaza!'a~ ~stf'ren mu- kündür. . .. ;ak ı;anmğı kopmuş ve yarı•ı terk\·~- miktarını döşer ve üzerine bh• 11ra İw •(Can hasta). ·i - Sal. Pınar-Büz- • • 
wrcıml hepımlz pek ıyı tanırız. Tabı şekli de ~ok güzeldlı.Rutün miyc ınecbıır olmuotur. Bu suretle Is kıyma sıvar, tt>krar bir sıra makar- · k ( ,\şkınl 1 süriinııem) 5 - TUR Ki YE KIZILAY CEMIYETt 

Türk Dl!i Kurumu ~T.alıırından ci1.t~rkse keli.mc~erln haı;ıkcli ol~~k tan bul şampiyonunun BCirlıa~ ol~ası na, bir aıra kıyma ko_yarak bir nı!k- zam ~arH~zza.m şıırkı: ( naİıar ~ldu' H 
Mebus B~ını Atatey, (Dıvanı lfıgat e41k1 turkçe ımlası dn gııst,.rilmı~tl\". 'ht" li fazlalaşmıttır. İkı günde tar et ~uyu serper; bıraz da teN'ya. ...... ) . <:ı 

1 
p _ Gi.i· 

·~tü k) .. k dl ~ h-,. bi k d t 1 Ö .. ı ıma k evde durulmaz • 6 - ~a . ıııaı J j N DEN 
- 1 r, u ·eı: ne •~ r u ı-c 1\EMALETT ıV /.,.\TEZTURK Burhan 23 sayı ile birinci gelme - ğı gezdirere~, k~rıı_u_ı· ve _ort.ıı ateş- lizar rkı: (Bülhü!iin ril'rdinl ~or- UMUM MERKEZ : 
w füı l upla tercume etmekle yurduna •--'ir İkincilik 21 puanla Mahmut- tc pişirirs!nız. Indırınce ustüne sa- şa .. ,. 11 lk ti' kiiııii. 

k bfl Ok b' h' ette b l · • · " · ""' · .. b" - mııvın ,l!'ltlden). ' - il ır · t 
: r y ır ızm u unmuş - h'([•] (Dıva~~ lkgcıt-ı t-turk> lllt aıı- tadır. Dünkiı y~r~laird'!.redB~rhaün Ü ı- rınısaklı yoğurt dokunnz. (D;mirciler demiı· dfwer tunç olur). Harp vaziyeti dolayıaile kinin maliy• 

. ı. il nıınıaraı.un. . . - rincl, Mahmut ikınc' •• ım ç n· Ü:ıiim oı 30 Mü k· Trcubariol' ve T.ohl'ıı- ki hı 
ÇünkG bu kitap yalnız dil bakı- [••] Bu kııli11ttı bı.:ıı eski Tıırklı- cü, Melih ile Hayri dördüncü ve be- .. i' ı:\ . ının kıııaltılmışt, 22.3!1 fiyatlarında haaıl olan değişiklikten D 

mından değil, ayni zamanda milli ta- 7-in daltı o d~ ı.tirlıırcle ~.:adınlarımızı-ıı şinci olmaşlardır. Bugün yarıı,lara Et 1.% kilo 75, yoğurt 12, yaır 10, ~: n 1 o:;;a a:t ııvarı. ajans hııberfo- ve mu·· ştekkatımn 1. Eylu .. l - 949 taribindeJI 
rihimiı:l daha zivıU!c aydınlatacak fimdi Avnıpcr icadı clıye kullandık- devaru edilcc~ktir. makarna 25, kıymo 25, yoğ- 10, yo- . eme ~ saspl)r . .,ervi•i 22,:;o Mü-

- l . - b ) b"ld"kl . . • ~ 1° Ü - "5 '\:cku" 194 ı. ti ve aınn• • • f. ı l reti belgeleı: bakımından ~a ehem_?t yetı lan <vuz oya ııını ı • ı ~ı mı v• Çalenc kupaaı tema gurt, - zum - • n ..:uru,. zik: Cazbnnd (Pi.'. !!~.25-23.30 'in· itibaren ıyat arının artbn ması zaru 
haizdir. İçinde bütün kültür su- kullaMlıklarmı f/Öıtum~kt~ır. l •k• cJ -n il ki anı ve kııpanı~. 

maç annın ı ın guD 1 1 .:..r1:.:,:n..:;ıı.;..'..:..pr_0.:_~r-'--______ haaıl olmuştur. 
Dün Dağcılık klübü kortlarında şçi arıyan ar ı k E Bu hususta fazla malumat almak late· 

Ç:ılenc kupası tenis maçlarınıı de - Kira 1 v İ D 
vanı edilmiştir. Müsabakalar çok gü- • MERKEZ lJ.4.to."KASINA JtF:- BEYO(;LVSU.\' R.V /ST,F.!{ yen alakadarların atanbulda Kızılay e: Hububat ve ,zahirenin asgari 
zel oln1uş ve bilhas~a Ha anin l\lu- MCjR -- İmtihanla. llcrkeze ve şu YERlXDl': poau Direktörlüğüne ye Ankarada Umuoıı 
hittlnin muı;ı sıkı bi ı· çekifmeyle belere. Şartl1&r: J.i:ıe meıunu, Türk, 
geçmiştir. Neticede: ha,;talıbız V(l. fl&~!am, hüsnühal er- 3 oda mobilyalı, kalcrifcr, banyo, Merkezimize müracaatları rica olun·u-r ........ 

..,. L L Ll .J babı, yq: 18 - 85, İmlihun: Ril'aılİ- bava.,.a:.ı:ı ve h~r tiırlü modern kon-
1. e1e • 1 1e•1e era• : ve iktı«adi coğrafytt, Türk tarihi, .. 

fiyatları tesbit edildi ihraç 
ı 11 ' · foru haiz bir apartıman müsait fi- • e 

Köylümüzün mahsulünü dcğeı· fı. kaslı ıı:atışhm a 15 ra, akdarı fon- luhittin, lluanı 6/:1, 4. / G, 6/5, ~syoloji, Fransızca, lngilizce. vc)'u TUZLA 1 ı 
;vaUa ııatnbilmesi için hububat ve suz serbest dövizli ııatışlaıda '{4 do- Bolsonos, Tiıımbtnoyu 6/S, 6/0 Almam..-adan Türkçeye :1.·e Türk.;edcn yatla kiraya verilecel:tir. Miıracaııt çme erı 
aahlrelcrimizin ıutgari ıhr~ fiyatını !ar, kleriııg ve t.Rkıı h 68 liradır. Jaffe, Boisonası b/C, 3/G, 7/6 Alnmncay11 tercüme (ch1iyet tesbi - Telefon: 24365. 
~ bıt etmek luıuınu -duyulmu~ ve bu Fasuha serbest duvlılc yapılan Telynn, Fanık'u G/3, 6/4 tınde şart değildir, fakat tercih se- ---------------
lşi yeni kurulan Zahire İhraç Hir!igi sat.1şlarda ıo doları fon hesabına to- Te.lyan, Hall'i 6/0, G'l bc6id~r) inıtihanlar Ankara, ~fltan - Maraşlıların Trenlerinin Vapurları Köprüden : 6,2S 
şu şekilde başarımıtır: nu 100 dolar, takıl~ ve klcriııgli a- v. Abut, Baldiniy:i 6/1, 4./ 9, 6/1 bul Jzmirde. 9/9/940 1>9zartesı ııaat S 45 

Anadolu sert ve ynrruşak buğday- tışlarda .&O llııısı fon hc.'Ulbına 220 maglüp etmlslerdiı. 9 da. 5/9/!14.0 a kadar oube müdür- d•kk • • 7 ,30 - 9 - 11 11,SO • 12,30 • 13,lS • 1 ' " 
lan 8-4 çavdarlı vn yüzde 3 analirJi liradır. Küçük sıra ınolluı kiloda J tüklerine ve ımrkeze müracaat. nazarı 1 atıne • 19,10 dadır. vtM 
tonu 5 dolal".ı fon hes~bına ayrılmak 2 kuruş, barbunyalar için 4 kuruş Çift erlrelıler .!!, * Ml'HASlP - AZ!lmi. maaş 17.0. 11.;.;mİİİu;;;;. .................... ~--~ 

· k il bil Gazete mecmua ve kırtasiye üze· uzere 46 dolııra, cenup sert buğday· ııobaıı kıymet tcsblt edllmlştiı·. Boi.ç;onas • Arev, Celal - Dervı~e .Muhasebesi uvvdli, Ing ızetı ır, • SU 
ları !!-3 c;avdıırlı v dcıları fon hc..."11.· Nohut fonsuı olunık Sl·ı·best dö- 6/4. 61/3, Bambino - Jafi'e, Hal~ - hiiro şe!llği için. Etibank Umum rine olan işlerime Uiveten Ma arif' MU'iH ı• M ı·La" U RAŞİT RIZA TlYATRO 
bına olmak u.cre tonu 41 dolara, 1-!! vizli satışlnrda 66 dolu, kleriıı" ve Tubiniye 7 /6, G/1 galip gclm~lerdır. Müdürlüğü, Anka ra. Yazı ile milra- Vekaleti neşriyatı Maraş ve nıtilha- r • ft Bu akı,um Gcdik~a'!ııda A~1' 1ıallt~ 
anallı.H arpal&ı' 4 doları fon he!abı- taka!!lı satışlrırda ı ~o Jirıulıı·. Mııçlara bu1tiln de devam edile - caat. katl ••tıcııı.a..ını ıta aldı~·ımı ıırzeyle- .1 • 1,crı 1. l" 1 k- ı · ~a ... ı; B F F t \'L•sindl• ,,.tFA<:A.V> \'odvı •• ..,; na 40 dolara, 3-4 ana ız ı numara- Yeşil Aıııulolu mercinıekled 5 do- cektir. * RES. 'A.\I - ı:~ 'J.Şt" ıır Bclooi- ayan atma ua 1 -
lı natürel lll'plllıı.r 4 doları fon kcsa· ları fon lıesnbıııa 90 dolar, tııkııe v~ izmı' r f .. arına ı',titak edecek yesl. 100 Ura ücret desinatör. l'iın. G • ,. • '1 
bına 36 ılolura; 4.ı; analizli Sam .. 'luıı, r h " + lt'EN ME.'1URU - Eskitehlr Mara' Belediye caddesi gazete \İcÜyener ID e•erı ··------·-----
A ntalya, Çukurova, İzmir ova aı- ~~·~;~~agl~:~tı~lr~t:d: 1;~ ;~~11 ~~~et . gürqçilerimi~ . Belediye;;ine. 170 l ira ücret. ve kitap bayiı Tevfik T.ulum. olan : p Eylô.l paları 4 doları fon hesabına 34 do- nıekler 8 dolnn fon lıesııbına 38 do· hmlr fua r maçlarına ıştırak ede- * noKTOR r.ranıyor. Az~mi ------~------ K 1 y k 
la ra atıhıcaktJr. A11ıa ve buC"dayia- lar ve kleı·inı;li at•şlrmlıı !:!O lirası cek güı·oş ekibi IJUnla.rdan nıiirek - ücreti 270 liradır. lfovı:. Miısteşulı- ~ o ay eme 
r ln S~ t••ı mönbaaıl'lln ı.oerbest döviı.le •- ı· '"ına mu-racaat rr.- 1 Kı•tabı - .., fon hesabına tonu 170 liradır. ...ep ır: kil d " · il •~ Jı • ,,.. l · ~ · Al l ı ktı Ah ç k s1 · o a * f.'CZACI A ı.: M k ı uıii ım ı e_eıon_,no. arı il yapı aca r . Fob İstanbul satış cııaııına göre, 66 kiloda met ıı ır, , , - ıı ·arA er tr. 

İnce ke~k itin tı> bit edilen kıy- teshil edilı!n aggarı ihraç fiyntlan- Halil Özer, 66 kiloJıı Yuııuf Aslan, CCT.ahaMsi için. Aslı.."erllide ilitiğl ol- Si.M' anı lllwm~u ola bilecek tel-.'- ycdind Jefa olarak basılmakta-
nıet beher tonuna 25 liradır ve ııu~ nın mahııul henüz. mfistah.silin elin<le 72 kiloda Faile, 79 kiloda Ahmet, 87 mıyaca\c. ton numaralarmı vertyon.ız. Bu dır. 15 eylülde çıkncakt.ır. :\fot,. 
foasu:ı:dur. Haklamn ~rbest <lövizle kiloda Mustafa, Ağırda Samsunlu + IIASTAHAKICI - llADRME - 1 fıık nıasraflıırınızı zerrece isrııf 

3 • iken kıı.rarla1Ştırılmış olmıuıı çiftçinin 1 numaralan deflerintzin btr kbfe-
at.ışları l dolara fon hemlbına :. mahsulünO ihracatçıva dt-'ter fıyatla Ahmet. Hastnbakıcı ve hemşireler oku una, •lnt ka,,d~dlnia. clmcmek, y••nıPklcriııizi. tatlı \'e 
dolar, klerin&' Ye takaslı &atı!Jlnda · · G l t y Beykoz 2 tabur hamııired 6cl'cti 10-0 1ira, 5 ,, pastalaı mızı ajtı~ tadile yı-ıııek 
tonu 10 ı'ıra fon h"""bına 70 lı' rudır. s:ıtabılmcslnı temı:ı bakımından da • a aaara -,__ ı hademe \icrcti 30 !ıra, 1 çamtıŞll't'I YANGIN iı,;in bu klt:ıl>ı, ~imdiden kitapçı 

K U4)'emi serbest dövi:ı:le satışlar- çok fa)•dalı giı·Ohlektcd r. futbol maçı ücreti 2fl lira. Ankaıa Cebeci lıaı t:ı- ve ı::-:ızct~inizc ısnı:ırlayınız. 
· b tanbul ttfalye.ı : ~~ ıia 6 doları fon ht"!Ulbına tonu 61: ımıı tt n Hafta ortasında yaptığı fki ani.ren- hane. iuP müracaat. 

clolar, kleriııg ve takaslı satışlarda 1 • 1 mandan sonra Galatasaray klubü bi- + BEDE.\' TEIWil' ESi öORET- ~yoıtıu Ufalyeel : 
30 lirası fon hesabına 120 lira; su- ASKERLiK rinci Cutbol takımı pazar gürıil Bey - MEN l _ Anka ı a Polis ı-:ııstitiıııü t'ıtkUdar ttfaJyNl : 
anı serbest tUSvh:U 10 doları fon he- kozda Beykoz. klübü blrincı takımı ile ıçin Şartlıu· Gazi Tel'lıiycdcn mezun, Otomatık olmıyan yerlerde san· 
sabına 1 15 dolar; kleı ing ve takaslı hususl bir ınaç yapacaktı!'. Mıı~nf Yckulcti Bed!'rı tPrblye!li ho- trala • Yangın , kelimesini aöyle· 
.atışlarda 60 liraııı fon h~bına 250 lJ k k- A k lik S b . d Bu mevsim ilk maçını oynıyllcak o- c:ısı, Juı'-.Jit.su bilecek. ..u·d 
H d a ır V'IJ ı ·er "'M Mil tıı: lan Galat:ısarııyın, Beykoz gibi bllhas- mek .....,. ı ır. 

ra 11
" 1 - :n6 ve bu doğumlularla mua- sa kendi sahasıuda çok daha kuvvetli + Altlf.'I.E - fzınir Cıımaltı tuz. POL iS 

Keten tohumu yiiıde 5 analizli lO nıcleyc tibi yeril ,.e yabancı eratın mnçlar yapan bır takunlıı oymımaı;:ı, lası içııı. Eylill l nen 30 blrincikii.nu
clohırı fon hcı!abına 105 doluı ve kle- 2 eylul 11140 günüııdrn itibr.rcn son lig maclnnna ciddi bir ieklldc haıar - na kııdar tuz t~lerimlP çalışacak. Yev 
r ing ve takaslı satıflarda 40 lirası yoklamalarına başlanacak ve eylu. lımdığını göstermektedir. mlye 1~6 - 225 kuruş, yetııcak yer 
t20 liradır. lOn sonunda nihayet verılecektir. Beykozlular. sahalarında se.ı:on yap- var. Çaınaltı tuzlaıu nıüdürhi.rünc 

Kul1ldan fonııuz ııerbest dövizli - madan çalıJtıkları cihetle Galatasara- mliracaat. 
2- Yoklamalar aşağlda yaZ11ı gun- yın, antrene bir takım karşısında ala- ~~~:!!!!:!!!!!!!!!'~~~~~!!::!"~~~ 

Mbı,larda 32 dolar, J.tcrinır ve ta - lcrde saat 9 dan 13 t.ı lı:adar devam catı netice merak edılmektedir. lık tarafından hakem olıı.rak göste-

edecektir. A t letlerin kampı rilen 1'ahır I>ia.göreıım 18/ 8/940 ta-

İŞÇİ YURDDAŞ: 

Ekmeilnl makineden çıkarıyorsun, 
111aklne if]e~e. ekl'fteğin kMilir. 
O halde velinimetini sev, naakineye 
iyi bak. 

8 - Alikadaran nufus ciiıdanlarile Balkan oyunlarına l.stirak edecek 0 • rihinde yapılan Yelken nıüsabakala-
sanat ve meş~lıy_etir:ı tevııık ı!<iccek lan atletlerin Bel\'Üde kampa çekilme- nna Akycşil klü.bündcrı glrdiğı bll
muteber vesaık go terccek ve tahsıl- lerı kuvvetle muhlemeldlr. Kamp, dlrilmektedır. 
de bulunanl11r da okudukları mck- Türkiye blrındliğtndeıı sonı'tl olacak- Hakem olarak ilan Milcn Tııhir 
t.epten tahsil vesikaları ırctirecektiı'. ur. Düzgörenin resmi mQsabakalara gır-

Yoklama günleri : 2 eylül paza~ Hem hakem, hem nıesi ıçin elinde liBıınııı buJuıınıas1 
llUı.uıl Elrfl'Moffti si, 6 eyhil cuma. 9 eylül pazartesı. miiaabık •ıi7.ınıdır. Ru SJ>Or e\·en zatın e11nl. 

ı-e 12 eyHll pel'şemlıe, 16 eyHil pu:arte- kolunu sallıya allıya müsabakalara 
Arttırma Kıı1'um.ı si, 20 eylfıl cuma, 23 eylill pauırte- KiğıUipoı• khibiiııtlerı • lcohmet Ay- ıdrmesı doğru olmıyacağı cihetle! 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİiiiiii si, 27 eylül cuma, 3(1 eylıll paz.arte- vaz imzasilc aldığımı~ mektupta de- Mıntaka Ajanlığınm nazal'ı dikkati. 
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Sirlı:nı Hayıl.Ye : 20045 

Sırke<:ı ı;arı: 23v7o:I \ 
Haydarpqa ruı : 6ü7~ 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 
Dlvo,,volu 101 

Muayene Raatleri: r•uar hariç 

her gün ~.fi Tel : 2::?398 

ÇoC1ık H~kmıi 

Dr. Ahmet Ak.koyunlu 
Taksim, Talimhane Palas No. 4. 
Hnataları hcı· gün t:aat 15 ten 
sonra kabul eder. T~I: 40127 

Zilhı-tı'İ ve ctU haıtalıkltın 

Dr. Hayri Ömer 
Qgltıdt'n sonr:ı. Beyoğlu A&'acamli 
kllı·şısıııda Ha~aııbcy Apt. No. :ı:ı 

Telefon : 43686 
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Nü•hası (5) Kuruştur. 

1 
Tllrk l • tf.,l t 

J Abone Şeraiti ıç1111 ~ 
001'' ' Senelik ••.... ••... . 1400 Kr. 27 

Altı aylık ....•..•. 760 > 1450 ' 

Üç aylık •... .... .. .. .00 > 800 ' 
Bir aylık ...... ...... l i O > yoktur• 

~~~~~~~~""!!'"~ 
.. hı-. ı: Z. T. E8 UZZIY-' 

N.,,.ıyat M üdürıi : C. BA8-' 1'4 

Buıldığ ı yer: MATBAAI Esuzzl'I'~ sidir, niz sporları müsabakalarında ajan- ni cclbederiı. 
...-!!'! e!!~==~"!!!!~~~!!l!!!!!~~~~~~~~~~'llll!!!!~~~~~!!le~~~~~==~~~~~~~~==~~~~~:==!~~~~~==~~~~~~==~~"==~~~~~~~~~~==~~~~====~~:!'."""-- bU~~ 

103 Pctronun l'iyasctinde toplanan harp\ - Rusyayı ve eteni ben kurtara- nihayet. sulh tek~ifinı ıınzalattı \'CI pııpaı.ıuın huz~runda, yalaftı~da ö • çok kı.ıdıetliydi, hi\'bir kadın tJll 
1 me('flsi büyük bir ümit..'lizlik içinde cağım... Hepınizln yapamadığı ışi llaşvekıl muavını Şcfırofla bernber len, arı b4ınızlı ı&V!lllı annesı ıçııı o ınkar eclt:ın~ı:di... Hunu da ıcc.t" • 

saatlerce devam etmi~ti. Petı-oda bir kadın halledecektir.. . Osm:ınlılann ordugahına yolhtndı . I ııecc aabaha kııdar nasıl aghu.lıgını etmek fırs.ntı ac~ba kcndisınc crı 
hırçın ve asabi biı· hiılctt ı·uhlye hii.- Petro ve ltumımd:ınlnı hayretle O gece kıs;ı bır nıi\tarekcnın mu- da şlrııdı ~öriır gibi oluyordu. Yeni cek miydı!. d 11• 
kim oluyordu: Katennaya baktı.laı . Mermer ka - saadeslııden ı tıfaıfc cdeccktı ... Gok· ı bır alem, onu kor papasının yanında Vaziyeti çok nazikti. ÇıJğuıll üyl• 

- İfte şimdi mahYolduk, her ey dar beya:ı: çıplak g(iğsü, güzel kol- yüzü, yarı aydınlık, yarı karanlıktı, I buyüyenc kadar takip ediyordu. 18 ya müş olun Pctro, ontt ayrılırken O 
bıttı, diyordu... lurı, ince küçük ağzı. zeki gözlerı ve nıehtap vaı·dı ... Fakat her şcyın gol- şıııJayken mahallenin, koyün delikan demişti: ~ 

Mençlkof, onu lesclh etrolre uğra- kumral ~hırı. gcl'iş kalçalarile bu gesı korkı.ını,; gözukuyordu, günlcr-l lılan onll ııasıl takılıyorlar, tenhada - Sevgilim, ı;it, şayet isterfe·ıı.ıı 
eıyor: kndın. en ıliıbi bir güzellik tim alı\•- deııberi devam eden kanlı muharebe- yalııız buldukça oo•ı nasıl aıkıştm- senden her şe;ri ver, hattu b 1

;, t· 
Yuai beş haziran cuma sabahı ise, lan Rumeli Beylerbeyi Abdi Paşa - Henuı: her IJCY bitmedi Ha~met- dl . l{enılısı kadar s!izO de müeı;;sır-ı lcıde Türkler l\loskoflaı·a zayiat ver- yorlardı. Hunlardıın ı:e kadar hoş1ıı- bir Rusyay1, yalnız beni bu C-~ p# 

mi ve ıw.ıl cenahları.'l Tatar eüvaıi- onu gitt.ilı:~e lclıe[lüa edilmez bir penah ... Son bit hücumla lıu çcmberı dl : dırmı~. fokn 1. onh\l'I tnmaıııen ezme- nıyordu, kovalandıkça kaçmanın, ten kul't.ar, çünkü Pctl"orı kut tulıı 
lerlle ternaa haline gelditi ve dÜfma yarmamız ınünıkfindfir, diyordu. Fıı· - Evet dostlarım. dedı, •nu ba- mışti. Sndr:ızam Moskofların biltfın kaçtıkça yakalaııınanm zevkini tat- her şeyi ikurtarac::ıktır! ... 
nm genif Kamcı ovasında tama~ km'Der içinde aıkışt.ırml)·a başlaınıa- kat o da blllyordu kı bu lmklinslZ- na bırakınız, ben o O mantı Pa.vası- servetini ele g~çlrıııek ve Pctroyu mak istiyordu... Katcrinn da ce\'aben ona: • o~ 
bir çember içine clrdiii anlaşıldı... • dır... nı yola gr.tiı·e<"eğim .. diri cli~i yakalamak istiyordu. Poıı- Nıha)·et, İsveçli bir süvaı·i onu - Her şeyi vereceğim, lıattıı 111ıı Demi~ Şart (9Ctık gibi ııeviniyor, Ümitaiz muharebeler, boğuımalar Pctro yine göylü)·ordu: Pctro haykırdı: yatofskı ve Dcınlrba~ ~arl Sadraza- kızlık ı'fiva~ından u)·an<lırmı\jlı ev- m:uılı Paşası beni ıle isterse. ,;e edıt 
wplruyor: üzerine, Petrenun mlliyeti on bin ki- - Bana Deli Petro diyorlar, bu - Hayır, a11la olı~ıaı ... Hayatına ına Pl'!Toıııı~ı açlık yliıündc~ tl'slim

1 
lrndllcr, ·ve soııra da Ruıılara' esil' için kendimi tereddüt etmeden / t\I' 

_ Petroyu hlç&ir OCJ, arlık biu.at ol zııyi etmiJJ, biı'çok hayvanlarını b-ilne kadar delllii,"C l>cnr.cr hiçbır ocy ya~ııcı. bir erkek gırc~ı~z. ·: . oı~ı:ığını . so~·ll'ın!şl:ı~ıll... Kat';.rina diışerı•k, elrlen ele ta Mençikofa, e<leccğfoı, fakat sen ~arettım kur 
Tatırıaı blle bu hnL:ıktan kurtaraı:n112; kee.ip :vemlyc mcebu,· knlrnıo, erzak yapmadım. FakRt asıl uunclan ısonra Kau;ı·ınanın sert sası ışıtıl<lı: . hüt~ıı bır gcıı~lığırıı, çocukluguııu ııoıırn da Çara naınl kavaştuğanu lııcaksın ... 

ıırnbalan batakiara saplanmıe veya kaçıracııE;"lm~. K koca Ru11yanın İl- - J ctro, Rueva !~in. scııiıı ıçln dıışunbyortlu. h tıdı~·orrlu. Zavallı borazan Çiı·kof Baltacı Mehmet Paşaolll 
tliyordu.. . 'rntar a.kmcıları tarafından ~·ağma kıbeti, bu kuçfik Karnçıda 1111 netice- bu elzA>m, benim zckum hcı· şl'yi hal- _ l><1ğdugu Li,)O\"İrıadaki küç~k o~u ~e kadar severdi... Petı-onu~ 

Filhakika Jdoakoflann Çarı çok edllıulotı .. Ordu~ihın~a. leci bir aç· lcneccktt?. Kar ımdn yine Şarli gor- !edecek ... Artık söz beıılnıd!r... koyu, .. oduncu o.lan babaslle ıyi ınalı olunca da eski erkeğini yine Çadırında r<Jıl• 
m fifkül bir vaziyete girnıi~ti. Tataı- lık, nıut.hış. bir unııt. ızlık hükUm li'Ü- dıikçc bilsbiltun çileden çıkacağım. .. O p d d nnııcsını, sonra bır ınuharebcde ar- h ta fta t r k t h Vakit gece yaı ıaııı ı ) ııklaş:) ııtıs'• 
tar onuıı ricat hattını kesm~ ve neh- rüyonhı. ı~trnfuıd kı hakim tepele - Bızı Allah bile bu follikcttı:n kurt:ı- gece eh'onun ça ırın a tık "Cl'i gclıııiycn b:ıbasının ac1sınıl ı-r 18 • aramış_ 1' 'a 11 aya- Sadrnznm henOz uyum:ınııştı, M ,.~ 
.re tiotrtı ııünnfi~lerdi. Sagdaki orman riıı hepsi tu•:ulmuı u. Pet.ro muddcti rnmnz O gece Pctronun çadırında Kate- auaslle nasıl tak~!m ettiklerini ha- ~nida nratdıgı erkegt hiçbir zaman hibl Ali Ağu, ona eski Osnınıth sq-
tar tamamen Oa:ıwuıh askeri tal'a - hny.ı.tınd~ ~l' le hır k P na duiJ?le -ı Petronun bu sözlerini bir kadın rina yalvardı, nğlndı, Petronun elle- tırlıyordu... 1 u ~amış 1

••• • ferlcrini anlatıyordu. Bu sıradıı 
.:tından ltcal edilmişti. Solunda bü - m:ıştı. Şımdı ne ) npac&ktı. ı<l'sf kesti, beyaz Marta, ilahi biı· gü- rine. ayaklarına kapandı, ba1.an tst-ı Nihayet soğult vo karlı bir kış ge-1 Ötedenbcı 1 işıltlkl taUı bir ııöı luk soluğa gelen bir yeniçeri; ) 
yük lrir çevinıM ~- )"apDllŞ o- Haz.iranın ) ır il 1 zellı\ iı,;ıtıde ayac • kalktı: 1 ıı . baıan sert, ber çaıeye ba,evurdu. cesi, uzun bir baııt.alıktan sonı·a, koy Yardı: Türklerde erkeklik kuvveti (DetH&"" 1 tl1", 

Tansa 


