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izm · r Fuarına Yugoslavya
dan gelen hey' et 

Trabzon, 9 ,(A.A.) - Şehrimizde bulunan 
matbuat umum müdürlüğü başmüşaviri Burhan 
Belge, dün Halkevi yazlık bahçesinde derin aıa. 
ka ile dinlenen bir konuşma yapmıştır. Hatip 
milli misakımızın büyük tarihi ehemmiyeti üze. 
rinde durarak, bunun dün olduğu kadar bugün 
ve yarın da taşıdığı örnek olucu vasfını kuvvet
le tebarüz ettirmiş ve alkışlanmıştır. 
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lzmir, 9 (A.A.) - Bu sene İzmir cntcrnas. 
yonal fuarına ilk defa olarak iştirak etmekte o. 
lan Yugoslavya hükumeti pavyonu çok zengin 
bir şekilde tertip edilmesini istemiş ve bu mak. 
sat1a gönderdiği heyet şehrimize gelmiştir. Yu
goslavya pavyonun.da teşhir edilecek bütün eşya 
da gelmiş bulunmaktadır. Heyet mesaisine baş· 
lamıştır. 
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Vlldırım değil, 
yıpratma har i 

Yazan: ASIM US 
Manş denizinde Büyük Britnn. 

yn limnnlnrınn giden bir İngiliz 
nakliye knfilesini batırmak için 
A!mnnlnnn denizden gayet sürat. 
ti hÜ%J:: denizaltı gemileri, hava. 
dnn avcı tayyarelerinin himayesi 
altında bcn:bwdım:ın tayyareleri 
'liasıtı:::ıiyle yaptı'darı hücu.m ha
rcket:eri \"C l:u hücumlara kar§ı 
1nciliz.c.rin müdııfaa:;ı İngiliz 
d f ~~n lınr:.ir.i:ı yeni ge.fhasın. 
~ tı kar •• tcrir:i söstcnnelc itib.:ı. 

rıy~.~ il!!'~. hdır. Al.:n:ınk.r, odnlo. 
rı uzc.. ı,·c.c YO§arn-ık icin mutlu. 
~::ı h:ı:."J ~~ n ~ iy~cck ve ~iu mı:ilcle 
~~tJ:-r:;:ıyc m-.w!>ur olan ltıgiliz 
r:ıı~.c~ı.·ın l :.:"be devam kabiliyc· 
tını lJ :c~m .k ümidini ancak Bri. 
tnnya cdılıımın diğer kıtalarlo 
dc:ıizclc..n ve harndrın ınuvasalası. 
nı k:ıımcktc nrayor. 

l· ranıranı:ı harp snhnesindcn 
çokilmcsindcn sonra uzunca bir 
zaman Almanlnnn bir yıldırım 
taarn:zu ile Britan) n adasını iş. 
gal ed~c deri hnldunda çıkan ri. 
vayetlcrin ııon zam:ıdarda zayıf. 
larnnsına, bunn mukabil hava 
muharebelerinin artr:ınıır.a lu
lırsa Avrupa hilr"l>ini bitirecc:t o. 
lan şeyin Britruıyn adası üzerine 
yapılncnk bir yıldınm tcınrruzu 
değil, lngiltcı·e ile Almanya nra.. 
smda uzun zaman fasılasız dene. 
cek ~hildc devnm edecek karsı. 
lıklı yıprntmn taarruzhın old~
ğtnıu kabul ctm k lazımgeliyor. 

anş denizi 
üzerindeki 

muharebede 
60 Alman tay· 
ya esi düştü
ğü tesbit edildt 

Bunlardan 24 Ü pike 
hücumu yapan bombar· 
dıman tayyareleridir 
1.~ndrn, u (.\.A.) - Hava Nezare

t1nın lStihb:ı.rnt bUltenl şunları yaz.. 
maktadır: 

Dlin cereyan eden hava muhe.rebc
slndc yedi düşman tayyaresinin daha 
dü§Uı UlmUş olduğu öğrcnllmlştır. 
Bunların beşi YUnkers 87, biri Mes· 
serchmldt ııo, blrl de Messerchmidt 
109 tipinde tayyarclcrdir. 

1 
Bunlarla beraber dün düşUrUlco 

tayyarelerin miktarı (,O a ballğ ol
muştur. Tahrip edilen tayyarelerın 

24 U pike bullnde hUcumlo.r yapan 
bombardrman tayyarclerldlr. DUn 
Mnll!J Uzerinde fııallyctte bulunan 
dUşmaıı tayyarelerinin ycltfınu SOO O· 

larak tahmin olunmaktadır. nu yck(ln 
haktkattc ur;nn tayyarelerin bir misli 
fazlasını göstermektedir. Filhnltlks 
pUotıarımız .Mıı.n§ Uzcrlnde dUn 400 
kadar dilşmıı.n tnyynrcslnln uçtuğunu 
görmüşlerdir. Bu hesaba göre, Alman 
!ar 'kafilelerimiz {\zerine taarruza 
scvkettlkleri tayyare)erln yedide bi
rını knybctmlşlerdlr. 
lnglllcre ı\<1asma Yapılan lllıeuınlar 

Lonılm, D ( • .\. \.) Lef AjanSJ 

1 

bildiriyor: 
Almanlar dün havalarda u~radıkla

n ezici tnnğlublyete rağmen kendile· 
ı (Devamı 2 ınridc J 

Trablusgarp 
üzerindeki hava 
muharebesinde 
15 ita yan 
tayyaresi 
düşürüldü 
Mısır hududuna 
ltalyan kıtaları 
tahşid ediliyor 

){ahire, D (A·A·) -- lngil.z l!. 
va kuvvetleri sabah tebliği~ 
Avcı tayyareleri arasında Trol.ı 

lusgarp üzerinde §imdiye kadar 
cereyan C'dcn hava muharebclc'rı 
nin en büyilğil diln Gladyatör ti. 
pinde bir lngiliz a\'cı tayyare fi· 
losu ile adetçe iki misli faik CR· 32 
ve CR· 42 tipinde İtalyan tayya
releri arasında olmuştur· 

Gladyatorler düşmanın üzerine 
atılmışlar ve hUcuma öyle bir a. 
zimle g.rişınişlcrdir ki 15 İtalyan 
avcı tayyaresi imha edilmiştir· 
Tayyarelerimizden ikisi henüz üs
lerine dönmemişlerdir· 

Hava muharebesi Sidi Omırl"'m 
ıı.z garbında cereyan etmistir· 

İngıliz Somalisinde Bcrbera, dtin, 
düşmanın CR· 42 tipinde Uç ve miı. 
teakiben de bir bombarlıman tay
yare filosunun hücumuna u~rnmış 
br· Bombnrdıman tan arclC'rindcn 
birinin t'.lyyarc <lııfi bataryaları ta. 
rafından dUşürüldüğü haber .,·cril
mcktedir· İrigilizlcrin zayiatı yok. 
tur. 

(Devamı 2 incide) 

Almanlar Fnınııamn şimal an· 
lıillcri.-ıe yerleştikten sonra bir. 
çok yerlerde İngilizlere karşı 
kı.:lla-;ımak üzere deniz ve ha..-a 
üsleri vücuda getirdiler; bununla 
berahcr Jngilizlerin Manş deni. R 
zinde..., nakliyat ynpmalarına ma.. U 

----------------------------------------------n i olamndılnr. Bir günde 53 Al. 
man tayyaresinin düşürülmesi ve 
lngiliz rakliyc kolunda bir hayli 
zararlar vukua gelmesi ile netice. 
]enen son h.-ıva ve deniz hal'bi bu 

1 

türlü nakliyab yapmakta bir ta
rafın ıı;ran ile <liğcr tarafın mu
halefetinden doğmuştur; daha 
doğrusu bu harp lngiliz abluka. 
aına karşı bir Alman ablukasıdır 
ve öyle zörülüyor ki her iki taraf 
harbin sonunu kendi nblukaııının 
ve hava ta:ırruzfarının müessirj. 
yetinde aramaktadır. 

ID 

u 
ıa an e 

Bir ha v a 
•• •• gunun 

Şüphe yolc ı,.; Norveçten Is. 
ıpanyaya kadnr bütün Avrupa sa. 
hillerini ellerine nlmış olan Al
manlar hnva ve deniz taarruzları 
ile 1 ngilizlerc büyük zararlar ve. 
ı-ebilirler; fnknt bu zararların ve 
tazyıkların lngiltc.rcyi aç bıraka.. 
rnk ka&"ıtııız, şartsız teslim olma. 1 
ya kadar gidebileceğini zannet. 1 
ınck doğru değildir. Denizlere l __ .-; 
donnnmasiyle bakim olan lngil. 
tere havn hakimiyetini de aldık
tan sonrn Britanya adasının gıda 
ve ilk madde ihtiyncmı temin e. 
c?ecektir. Sonra bir günde 53 
Almw tayyaresine mal olan bir 
taaıTUz sistemine Almanların ne 
kadar zn."IU1n devam edebileceğini 
de zam:m cöstcrccektir. Demek 
istiyon:z ki frl?llsn)a kar§ı tank. 
lann ve tayyarelerin himayeşi 
aftır.da yapılan bir yıldınm ta. 
arruzu ile bundan ııonra lngilı:r. 
lcrdc:ı ziyade Almanların zr.rar 
ları ile eticclenecek hava ve de
niz taarruzları arasında büyÜd 
fnrk vardır. 

Valua Alm:ınya Avrupad': b!r· 
çok memleketler i~rrRI etmıştır; 
Alman iıeal orduları bu memle. 
ketlerde yiyece~l •;e ilk r'Uld~~ 
namına dlerır ne c:eçerse mu. 
ıaderc edecektir. Bu müsadere 
:usulü ile Aln>anyanın kendi ihti. 
Yaçlannı tcm'n etmdc gayri in. 
•ani olmasır.n r w en yine bir 
ıistemdir; fa! t bu sistem işgal 
altındaki milletleri nih~yet isya· 
na ııevkedeb'lir. 
d Fakat lncirz ahlukası kı:rşısın. 
ela ll"!~ii mü kül olan Almanya.. 

l"!"I ziyade muttcfiki olan ltah•a. 
l ır. 

( Deııamı 2 mcide) 

rli1 .. , e d 
iyet bu aca tu 

vekaleti ihdası 
zaı uretidir 

(Ya:ısı 2 ncide) 

ar 
ın-

du -

lnıı ı; tr l'ozğadm taş taş ustüııdc kalmıyan Pcyik 
· ile 1 sonra a!mm ıkı rcsım. Yazısı 2 incid 

Romen başvekili 
Ji']urtu diyor ki: 

~acarlar 
biziın~e anlaşınak 

ısrl'ror Iarsa 
Toprak istek

ierındei1 
vazgaçme 

. 
ır 

Ayni v:.::· .. ,,.~ Bul...,,...-1 ". 
• '-"· ...,u .. '-· 

için ele vnritdir 
Ilukrc>s, !> (A·A·) - Ih \'C'k 

Jigurtu, r :.ı:ı.o"-ı söyll'•.Wi b!r nu 
tukt.a Ronıcn lıül, • mrtinin komı.ıu 
Iıı.rilc haki'tı dost'uk ~snsına müs 

( /)pl'tl/" ••• , ,,,,. ı 

Yal< nda harbe 
gır cek ~nış ! 
Cebelütt:ırıktaki 
İspanyol amelesi 

çr.k.ırılıyor 
lltndrld, U (A.A.) - llavns: 
L L!nea'<l n L ld rıl.yuı : 
CebelUttnrıha ı;lrmC'k tç n rrıu ndc 

lstlyen tspanyoı a ıclcsl lc;;ın 'licril •cek 
prtn,l ıııclrn auı.ltılmı tır 

1sp nm le ı yrrtn gilndı:?n ru 
ne İngiliz kerlerl fknmr ol.ınm 
tadır. Yal a UtUn lspanyol 0 ..,, 

lesinin !.şt n çı'tnrılacağı znnn 1: 
ınektcdir. 

Budapt•şt.c, 9 (A. \.) - Tns AJans 
bildi rtyor. 
Peşler Llyod gazct si lspanyanın 

bu hl\fta harbe gire (;lnı ) ızmakta. 
dır. Mcz~!ır r;azeteyc göre, Madr!d 

l hüld:lmeU mllnulp anı beklemektedir 
Diğer b1r gn:ı:ctc de Romada, ıs: 

panyanm pek yalonda harbe ı;lrece
ğinln tnhmln ~d ldiğml yazmaktadır. 

usu (!) ir yan kes ·ci 
Akşan1 gazetesinin istıhbarat Şefi 
ustafa Ragıbın cüzdanını çarpan adam 

Parala1·ı aldıktan sonra kıymetli evralu 
orijinal bir şekilde iade etti 

Hırmzııı. y n" ic.nın nanıu l ısu trz::ıtmıy hm; bir gazeteci arkad 
olmaz derler, bu ;ıbı mc tel< crbal::>ı- şınun bqşmdan geçen bir valm ile b ı 
nın h::ıJ..:la!1nd ki tel 'ıkı. yl de~ı,ur- ynnkc cinin bize, ne kadar namus 
m k ıçm elh.rın \!il• 1 Cır ttan lsU- lul ! ı blr ndam olduğunu lsb:ı.t etml • 
faJC'.;c b. \'U~dokl rmı gortı,oruz. Ur. \'aka şu: v 

Y.ınkeski ve hırsız arda n mu te Akşam refıkimizın istihbarat ııerı 
Akklsı şo~lcdir: Mustafa Ragıp diln snb:ı.h matbaııd 
İşine yar.ı:Yaııı aım k "iş yapmak.. ç:üışırkcn tC'lc!on çalmtı1, gıu:etcnln 

lır, ya:ıi g ım'nı temin etmektir lşl· JllZl şcflertııden Bay HUAII: 
ne yaramıynnı alıko.; nn.t VC'ya tmlı:ı - Hagıp, seni telefona çağırıyor· 
etmel;. ıs n .nu suzluklur Öyle dl' ıar, d mlşUr. Ragıp derhal telefona 
t:&l mı? Onun iı;lne ynramıyan bir ta lrn,muş, yakından gelen bir ses iten· 
pu scnı'di, bır c;clc. \'l'Yll her hangi disine şöyk hıtnp etml§tlr: 
luym~tı tıfr vesika canını ynkt1~ a· - Burası postahane .. Gelen daire 
Jamın belki en kıyml'tlt bir §Cyidlr. si • HUvlyct \'arnkanızlıı diğer bazı 

lşt.-. b ı kıymetll şeyi ı hlbln ınde kıym •UI e\TO.kmız ve blrknç aile r s· 
ctrnck bir n mus borcudur. (Devamı 2 incide 

sıa 

Tiirk köylüsü Amerikan makineleriyle Tıarmatı yaparken 
(Yazısı 4 üncüde)~ 
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Reisicumhur lnönü Yozgatta 1 ~~~~~~1~:; 
Ankara, 9 (A.A.) _ Relsıcumhur 

1 

rU tarafından uğurlanmı§tır. • 1 
Trabzonda yeni fmdık mahsu· I 
lünün toplanmasma başland: · lCıııl~et 1n6DU, Orta Aııadoluda blr tet- Yozgat, 9 (A.A.) - Reisicumhur gerı a ıyor 

•yah•ti yapmak Uzere bu eabah ı met lnönU bugün saat 16.30 da Yoz-
IMt ıo da husust b r trenle ~ehrimiz· gadı te§Tff buyurmu§lıırdır. Milll. Şef Japon hük\ımeti hadiıe-

aJ'I'ılMlflardır. Yerköy ıstasyonunda başta valı ol· • 
sen~ye 

yüzde yirmi fazla 
mak üzere a kerl ve sivil erkan, be- den lia\e~a& e 

lıl ıı şer p.rd.a lıllllet Meclisi rcısl ıedlye ve paru başkanları tarafından Tokl o, b'-( .J\.) _ liıgı ız sefi-
hal k Renda, 1$31,·ekll Doktor k&rşılan ıtır. Şehrin methallndc ve ri Japon hükfımeti.ni Çindeld lngL 

t S:ıyd.am, Genelkurmay Başkanı şehrin ıınayolları üzerinde toplannlll liz kıtnlarının geri alındığından nazaran 
•u."'_ ... J(ar al Fe,·zi Çakmak ile veklller, olan halk kUtlclcrl tarafından coakun t gil" •--

mhurlyet halk partlsi genel sekrc- tezalıUraUa sellmlanan Milli şet, bir- haberdar etmiştir· n ıs no ....... ı, Trab7..()h, 9 (. ·A·) - Yenı fm- ı niltl"'..ı geçecektir Bir knı; ı;UndUr 
dık mahsu!Unün toplan:nnsınn mm_ l:"'tlnrn~dc bulunan birlik i~incl 
tnkamızın her tarafınd :ı başlan- genci dırcktoru satıı:ı kooperntifle
mıghr· rlni ortaklarn daha faydalı şekilde 

. -.ı-..ı"'~ parti umumt idare hcyeU Azala· birlnl takiben hUkfunet ve belediyeyi Londra hUkümetinin 7 eylfıl 1901 
mebuslar, genelkurmay, millı mu- ziyaret eylemiş ve bu ztyaretlcl'.i es.. tarihli Pekin protokolunun kendi
aa vekaleti erktını, veklUeUcr ve n:ı.amda vunyetl ve halkımızı aıaka- sine verdiği hakları, bu protokol 

Qeaaeseler mllstepr ve umum mu- dar eden umumt l§ler Uz rinde tetkik· ali.kadar devletlerce tadil veya iL 
rt Ankara vall ,.e belediye rel.si, lerde bulunmuş \C all\kadarlardan ga edlhnceyc kadar m lıfuz bulun· 

ne~ kumandanı, emıUyet direktö- izahat almışlardır. durmakta olduğu. u da ilave et

Rekoltenin geç n senc~e naza. te5kilitlandırml§ ,.e ortak olmL 
ran ancak yüzde yirmi nisb tinde yanların mallarının da mu~avas~ıt. 
fazla olduğ ı tahakkuk etmektedir. lan 'bertaraf etmek suretıle mun-

Namuslu bir 
yankesici 

( Baştaraf ı 1 incide) 
almak Uzere ıcıuen buraya ga. 

Ragıp §a§alamı§, hüviyet varakası
ve diğer cvrakmm postahane ile 
bir al&k&smr görememlf: 

Jllfmdlm, benim evr&klarıııı ce-
dedfr. Şimdi çalı§ıyorum. Şaka ya
Jdnue gıimdl arraın değil, diyerek 
cmu kapamak latemı,Ur. Fa.kat 

taraftaki su bUabUtUn ciddlle· 
töY'le demiıtir: 

o halde JQt!en ceplerinizi yokla· 
•uırm? 

a.., uılı bulwwı ceketinin cebi
gMlp J'O'da•11 içinde 18 lira bulu

....... De ıaaYlyet varak&lı ve 
.,_ l9lllmlerle eYrakm yerinde :r.ı

tıllllbd ıörmUf, ceketlnl mrtma 
r ..... sibJ .IOlufu poatahanede al-

~ .... emur üzerinde Rap
-1 bulUD&D ve elinde tuttutu 

"DiMrw& Y81'akaaf7Je arkadapmm mu
• etmJt, htlTtyet varüulyle cll
nnıa Tm!lkten IOllr& f\Ullan 

ve etmlftlr: 
- Ba ....ıı Perapalu otell karp

mıdald pmta klıtuamu acaıı mil.veni 
ektupluta lılrllkte kDmaı blr k&lt· 

-.nlJmt olarak pdl .ıs. verdl
e'YJ"&lu bulmut- Bana ıetlrdl. Bea 

me veri,mum.. Bir no1lADDıtZ Tal' 

bilmiyorum! 
var efendim. 18 lira kadar pa

ram TardJ!. 
- AnlaŞıldJ elendim, anI&flldJ. cıız. 

daDJJmr çarpan yanke.lci paralan aı
tan SODra eYralmı keadl lflne ya

DlQ'acatnu dUfODerek a1ae bir hlz· 
tte bulunmak s.lemif. Geceleyin 

rken kırmm bir k.Afıda ardJtı 
vrakı kutudııD içeri atrnrmlf ..• 

H&d19e bu'~· Arbdqmlm Ragıp 
ketinin iç cebinde bulunan evrak le 

tlviyet varakımım evvelki gün öt· 
e kadar yerinde olduğunu, ancak 

akp.m tıserl Şlflldekl evine giderken 
dili kalabalık tramvayda çalmmııs 

oldul\IDU elSylllyor. Hldlaeyl bana l.n.

tbktan .ama: 
Sakın 7UID& dedi. Senlıl de dal· 

am bulunduttm taman lıqmdan b6y
bir vaka geçenıe o zaman ben d5· 

Jenfrlm, diye yan tehdit te etUyse do 
arkada§Imm parasını çarpan, ıfakat 

k Jtızum]u evrakı hemen ertesi gU· 
o eline n.ı olmumı temln eden IU 

seki ve namuslu ( ! ) yankesiciye lı!uıı
a Ragıbm bir te§ekktlr borçlu ol

!dUlunu dllftlndUm. 
Rem gueteclllk muletfnia efnret· 

vazifeyi yapmak, hem de Ragıbm 
tıefekkUrlerlni kendLslne ibl!ğ !çln bu 

JUl1f J'adbDl".EK.TA RAGIP Ö?lıı"E....~ 

~aponya 
Hindicinige 

taarruza 
hazırlanıyor 
Şugbay, 9 (.ı\·A·) - Röyter : 
Hlndiçintde vazıyet gun geçtik
gerginleşmektedir· Çinin cenup 

-ıuanuda Japon harp gemilerinin 
8 kıtaatı nakleden vapurların git

çe artan faaliyeti J &ponlann ce. 
upta harekete geçmek Uzere bu

duklanru g&termek tedir· 
Son günler zarfındn Fonnos ile 
a1naa arasında .Tapon gemileri.. 

bOytik bir faaliyet göatcrdlğl 
rada maltbndur. Yolcular bu iki 

arasında ve bilhaS!a Hninan· 
a ok miktarda harp gemilerinin 
plandığını beyan etmektedirler· 
Bu gemiler arasında bilhasaa 

'lia&Örler, tan are gemileri, bir 
k muhripler 'lie nakliye vapur. 
n bulu ... ktadır. 
Çınlıl eenubundah Hainan ada

mUhlm miktanla Japon aake. 
nakledildiği zannolunmaktadır. 
Çunkıngde alınan ma!Uınata 
re Hinçinldekl Fransız mıkam· 

aUratle mUdalaa tedbirleri al
makta 'e ıimaI hududuna Annam 

e Tonkin mutreı ı ri ı \dl tmck
ler· 

"Dijer clbetten Hincliçınlde bulu_ 
Japon umumi mut tt ı tara· 

Fran.snı 'li ali.tine apılan 
tekUfler" e henu b P v • 

emtştır. 
SureU umurni~ ed z ımedlldiği. 

öre Japo lar H :ıdi mi ske-
d n z v ha t m 

Romen başvekili 
diyor ki 

( Baştarafı 1 incide) 
tcnıt bir anla!!Ina arzusunda oldu
ğunu soJ ıemiı <.; e şimdiki mesele. 
!erin realist bir tarzda müzakere 
edilmesi lUzumunu kaydetmiştir· 

Başvekıl, Romanya, Bulgarl8· 
tan ve Macaristanda mevcut mUh
tclif ekalliyet! r hakkında r:ıkam. 
lar zikrettikten sonra, Romanya ile 
Macanstan arasında hır anlaşma
ya ıu ikı ~ol dan \•arılabileccğini 
söylenu tır· Ya bu ıkl memleket 
derhal bir anl~a}a ~armak için 
toprak isteklerinden vugeçerek 
birlikte Jürume c mecbur oldukla
n kanaatini teslım etm lı, yahut ta 
denmh bir sureli tcsvıJ eye var· 
mak için nUfus mllbadclesl sureWe 
Romenlerle Macarlan ayırmalıdır 
ki bu da kUçUk toprak tavizlerini 
tazammun eder. 

Jigurtu şöyle devam etmıştlr: 
Her halde Macariatandan 1.sle

nen fedakirlığın tamamen tarihi 
mahiyette olmasına mukabil, Ro. 
manya, devamlı mahiyeti haiz ve 
bUtUn Romen milletı tanıfındnn 
kabul edilen bir anla ma yapıldığı 
takdirde küçük olacak olu haklkt 
bir toprak fedaklrlığı J apı.nış ola
caktır. 

Başvekıl daha az ehemmiyetli ol. 
malda beraber aynı vaziyetin Bul· 
gariatanla olan Jhliliıf ;hakkında da 
cari olduğunu blldirmiş vo Romen
lerin çok eski medeniyet hat.ıra • 
lariyle bağlı bulundugu Bulgar -
larla bir tarzı tesviye\e Yarmak 
ümidinde olduklarmr ili\'" eylemi~. 
tir 

Romen - Sovyct dostlukların· 
dan bahseden Jfgurtu, bundan böy. 
le iki memleket mi.ınasebcUerinin 
iyi .komşuluk. çerçevesı dairesinde 
inkişaf ('deceği iimidini izhar eyle. 

tir. 
llkreıı, 9 ( A. . ) - D N Il. Ajansı 

bildiriyor: 
Budapeııtcd Ma r • Rom n mU:r.a

kerelcrlne işlirô.k ettikten sonra BUlc
l'CBC donmekt olan Romanya elçisi 
B. Bcsay'yi hamil bulun n tayyare 
motörUne arız olan bir sakaUık neti
cesinde Arad civa.nnda m cburt blr 
iııl§ yapmıştır. 

B • .Boııay yoluna trenle de\ am et· 
mekte ve bugün buraya gelme i bek· 
lerınıektedlr. 

Vekiller heyetinin 
dUnkU toplantısı 
Ankara, 9 (A.A.) - Vekiller He· 

yeU bugUn oğl den once Baavekfi Dr. 
Refik Saydamın riyasetinde toplana
rak ruznamesindo mevcut meseleler 
illerinde müzakerelerde bulunmu~tur. 

Ziraat Vekili Bursada 
Bursa, 9 (Ht.:ıusi) - Orta A. 

nadoluda bir tetkik gezisi yap. 
makta olan Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen bu aksam sehrimize gel. 
miştir. Yarın tetkiklerine ıbaşlıya
caktır. 

ltalyada bir mermi 
deposunda infilak oldu 

Roma, 9 (A·A·) - Dün oğlcden 
sonra Emılıe e}aletınde kiin Ple
sans ıehrinde bir mermi doldurma 
atelyesinde infıliık olmuştur. İnfi. 
lak ncticesınde atclye hemen ki
milen harap o'mu tur. Bundan baş
ka atelye cıvarında bulunan bir 
kı la agır h ıa ı0ramış ve eh. 
rln b'r ok evi rın n c mi n kırıl· 
mı§tır. l b ın a ulun n amele_ 
den 39 ki ı lmu bır ka \'UZ K~i 
) aralanmıslır. 

mektedir. 
J..omJra, 9 (A·A·) - Röytcr a_ 

jansının salaruyeUi bir kaynaktan 
öğrendiğine göre, tngılterenin 
Şanghayda ve {!imali Çindeki İn
giliz kıtaatmı geri cekmek hu.su. 
sund3.ki kararından Japon hUkO. -
meti haberdar edilmiştir. Amerika 
hukfımetl ise daha bidayetinde bu 
tedbirlerin tatbikinden haberdar 
edilmişti. Şanghayda bulunan ve 
mevcudu 1500 ki iye balığ olan bu 
kıtaatın nerede kullanılacai;'l lngi
liz hUkfımeti tarafından harbin 
başlangıcmdanbcri tetkik edılmck. 
tedır. Londrada eu cihet hatırla
tılmaktadır ki, bu kttaatm gonde. 
rilmcsind ki ılk \'C esas a) e bcy
nelmılel mmtakadaki lngılizlerin 
can ve mallarım Çinlile,.ın ı;;akavet 
hareketlerine karşı korumaktr. Çin 
- Japon harbinin BC) ri bu kıtaa
tm mevcudiyetine lüzum bırakma • 
mıı ve hUkilmet bunlann bafka 
turlU daha faydalı bir surette hiz
met edebileceklerine karar ver. 
mi!ftir. 

Bu sene yapıla ak ıhrncatın nak hasıran kendilerinden mlll.ıay~ e~. 
liyat zorluklnrı yUzılnden mıı\-a.k - mck için ıcap eden tedbirlen aı
kat bir zaman içi::\ sekteye uğra. mıştır· 

ma.sı ihtımallerıni ôiı~ünen tkarct Koo}ıeralif t ı;kiliitı bulunmıyan 
vckô.lcU ~eçcn sene olduğu gi~i Sürmene. Of mmtakalarında malı. 
\ıu sen<> de kooperatiflet ırthd sulü korumak ıçın mubayaa tcşki· 
vasıtası le müba) aat 'aptır arak Istı )npılmaktadır. 
gayritnbıi fi.} at düşklinluğunUn ö_ 

laöaii kampında 

T rablusgarp 
üzerindeki hava 

Tuı k sC'm 1 rının ) ılınıı:r. mudn
if'H çelik kanatlarımız arasında gc. 
çirmiş olduğum ılı gUnun lıende 
bıraktığı hısleı ı ilk ikı ) aıımla an
latmağn calıştım·· Dır kere daha 
tekrar edeyim: Havacılık insanı 
saran \'C bağlllyan bir meslek .• 
Sonra bunun vatan müdafaasında 
da mühim bir rolil nr·· İnönü 
kampında geçirdiğimiz iki gün biL 
de haklı ibır iftihar yarattı· Her 
sahada muvaffak olabilecek kabl· 
llyette bulunan Türk gençliğinin 
havacılıkta ta üstün bir kuvvet 
arzedcbileccğini bir kere daha an
ladık· 

Tilrk gonçliğınde mevcudiyetıne 
ıahit olduğumuz uçmak kabiliyeti 
karşısında haklı bır iftihar duydu. 
ğumuzu söyledim, derhal şunu da · h b d ilave edeyim ki. kamptan ayrılır~ mu are esın e lıcn içimizde çok ince bir acı da 

l hissedi) orduk. 
( Baştara/ı l ıncıde) Acı du) duk. çünku gördük ki her 

7 agustosta bombardıman tay· birl ayrı birer cevher olan cesu: 
Jarel rimiz Harge 'e Nargeisa'yı ve kabiliyetli gençlerimi7. macldı 
bombardnnan ctmı lerdır· İçinde imkftnsızlık içınde krvranmaktadır. 
kıtaat bulunduğu zannedilen kıı- Havacılığımı~ hakikaten Uzerin· 
lalar ve barakalara ısabetler kay. de durulacak bir meseledir· lnönU 
dedilmiştir. kampı bugüne kadar TUrk hava 

Elnak hudut karakolları, cenubi kurumunun ga) reiılc memlekete 
>.frika hava kuvv,tlerine .mensup fnldah bınl re uns r · tişt rmiş'
tayyarelcr tnnlfından bombardt· tfr. H va kurumu milletin fed a_ 
mruı edilmı~tir kılrlığı ıle tutunan bır müe scse

ltaıyada bir nıahal, 9 (A·A·) -
İtalyan orduları umumi karargii.. 
hının 61 numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada Trablus budu· 
dunda 16 avcı tayyarcmiz 27 İngi
liz tayyaresile milthiş bir hava 
muharebesi yapmıştır. Adetçe az 
olmalarına rağmen, pilotlarımız beş 
düşman tayyaresi düşünncğc mu. 
vaffak olmuşlardır. Tayyareleri
mizden ikisi üslerine donmemiştir. 

İngiliz Somalisindcki krtalarımız 
Hargisa'} ı i gal etmiştir· 

dır. Fakat maalesef son zaman. 
larda bu yardrm ilıtlyacı karşıln
yanuvacak kadar azalmış ve tabii. 
dir ki havacılığımızın inkiı afı da 
tehlikem dUşrnüştUr. TiJrk sema. 
!arı vatnn mUdafaa.sında en bilyUk 
rolü o na) abilecC'k vru:i.) ette bu· 
lunan tayyarelerinden. layrıırcci. 
Jeriııden mahrum bulunman alıdır· 
Bunun için de milletin .).ırdımı 

şarttır· Hava kunımuna )l\l ılacak 
bir yardrın, bizzat kendi istikbali· 
ni, varlığını sigorta etmek de· 
mektlr· 

Kahire, 9 (A.A.) _ Röyter a. Her vatandasın aydn bir kerecik, 
jansı bildiriyor: sinemaya gıtmeml'k gibi çok chem

Bir taraftan Somalidcki 1taL 
yan ileri hareketi tevakkuf eder
ken diğer taraftan da Mısıra kar. 
şı olacagı tahmin edilen Afrika. 
daki esas tazyik henüz başlama. 
mış bulunmaktadır. Mısır hududu 
yakınında tehaHüt etmi§ olan 
düşman fırkaları arasında İtalya. 
nın güzide alaylariyle siyah göm
lekliler var.dır. 

miytsiz bir fedakarlıkta bulunma. 
sı Türk kanatlarının J ükselmcsine 
ve vatanın bu kanatların göl~esin
de cmnh et jçmdo bulunmasna kiıfi 
gelecektir· 

lnönU kampı beş senelik faali. 
yeti sırasında vatana bir k ç bin 
tayyareci bedi) r etmıstir. Bu ye
kun ehemmiyetsiz değildir· Fakat 
nüfusumuı nisbetine ve bugUnkU 
ihtiyaca göre azdır. 
Bugün bin, lklbln pilotla iktifa etme

meliyiz. Hedefimiz on bin, on be§ bin 
olmalıdır. Bunu baoarabllecek kabW
yette olmadığımızı zannedeni r varsa 

Yıldırım değil, 
yıpratma harbi 

İtalyanın taarruz edeceği, çün. 
kü bunu yapmaya mecbur olduğu 
zannedilmektedir. Zira, Habeşis.. 
tan ile hayati münakale yolu mev_ 
zuubahiatir. İtalyanın sahiJ yo
lu geçidini adet fazlalıgı tazytkiy· 
le zorlıyacağı dtl§üniıhiyor. Fa. 
kat İngiliz • Mısrr te§riki mesaisi 
çok ilerlemiştir. Mısıra taarruz 
edildiği takdirde alınacak müda. 
faa tedbirlerinin her safhası İn· Başlara ı J rncıde) 
giliz ve Mısır askeri şefleri tara. ltAlya üçte ikisi denizlerle iha.. 
fmdan tesbıt edilmiştır. ta eclilınit bir memleket olduiu 

Bundan başka İtalyanlar ileri için gıda ve ilk madde bakımın
hareketlerıne baslar haıılamaz ya_ dan onun vaziyeti lnıilterenin
kıcı güneş ve su yo!<lugu İngiliz- kinchn çok mütküldür. lnıiltere 
!ere yardım edecektir. Şurası kay. denizlere hakim olmah sayesinde 
dedilmektedir ki, 1tal>·anların stoklar vücuda getiı·erek uzun 
Somalide elde edebilecekle:-i her zaman Alman ablukasına taham.. 
türlü muvaffakıyetin Süveyş ka. mül edebilir; halbuki ltalyanm 
nalı zaptedilip İngiliz filosu Şap me\'cut stokları bir lcere tüken. 
denizinden çıkanlma:hkça hiçbir dikten sonra nrtık yerine koymak 
kıymeti yoktur. Şap denizi halen ve ltalyan milletinin hayati ihti. 
münhasıran lngiliz deniz yaluduı yaçlarını temin için hariçten te. 
ve duşmarın tchdt-:li altır.dı de. clarik dm !i imkan haricindedir. 
ğilrlir. Bu .denizde imdi yalnız üç Bu itib·u la lngilterc ile Almanya 
İtalyan denizaltı ... ı k~ı tır. Bu arasır.da devam ede:'l abluka har_ 
bölgedeki İtalya ı deni kuvvetle. binde Almanyad1t:1 daha ev,•el i
ri İngiliz de,iz kuvvetkrir :len talyıuıın sabnnın tükenmesi bek. 
adetçe o kadar dundur ki tic.aret lcn;~ilir. Giornale d:italia gaze. 
vapurlarına taarruz ce.aretındc t::•ın~ıı yıldırım harbı olmıı acak, 
dahi bulunamam:ı tta.dır. ingilte· onun yerine batl'a bir harp me_ 
renin srveyş kanalı ve Şap d.ni. todu tatbik edilecek, yolunda 
zi iızerınden duşman ia eaine ka. ncarettiği makale ile İtalyan cf. 
p3dI ı kapı İtalya tarafınd~:ı a. , karıu~umiyesinde h~st•le selen 
cılmadıgı müddetçe, Habeşıstan. hayieb" manası a:ıcn"' bu suretle 
d .. ki halya'l crduları tedrici bir anla~ı!abilir. 
t .h : ye r:;aru dur. ASIM US 

aldanırlar. 'l'tltk ~ nci btlyUk AHupa 
mcmlekcllerı g nçlerınd n hiç tc 11§&

ğı değil, bil kls bm;ok ınczl)ctlerıyle 
onlann fc\ kln<2ed r. Naınntc

nAhl malzeme, sa> ı ız !mk!n \ e çok 
uzun lecrUbclerdcn sonra. yeti§mlş 

nazariyle bakıla:ı bir garp memleketi 
çocuğu ile malzeme kıtlığı. imk6.nsı.z. 
lık ve pelt kısa lecrUbe gibi tamamen 
aksi şerait içinde yetıven TUrk genci 
arasında bir mukayese yapılsa, incin
mesin dı)C pamuklar içinde bin bir 
lhtımnmla yetişen Avrupalı genç ya
nında, tarlasını suren, anası yanında 
emekleyen ve enerji ini topraktan a
lan 1'Urk gencinin bariz UstUnlUğU 
derhal görUIUr. Biz yoks ılluk içinde, 
imk4nsızlıklnrı yenerek, dehA mcrte· 
besine varan kab.lı.) t ı;e varlık gös· 
tcrcbilcn bir milletiz, tarihimiz bunun 
birçok mi alleriylc doludur. Fakat 
biz böyle) iz diye yokluktan rnrlık çı
karacafpnıı;ı; zannına kapılro kta aslA 
doğru olamnz. Hiçten hlç ç kar, gtlb· 
resiz tarlanın mab uıu 1 c pek cılız 
olur. 

Haı;ncıh ımızı y\A scltecck ı;c bol 
mah ul verdlı cek oıan da p ra ve c· 
sa ıı t k i tt.ır. 1t1tcı lıunuıı içindir ki 
ha'I: cılı,.ımıL:ı de\ lct tc ldlO.tıarı ara
sında yer verilmesi ve ırnıı Müdafaa 
Vek ı tmd n ayrı mUstakbd bir bava 
vckfılcll ihdası !Uzumu şiddetle hi&
solunmakLauır Bö,1lc b r tc klla.t ya
piıdıktnn- ıı ıırt· ' lı:wacılıtımızın 
tsllltb ıınd n şUpbc <:tmcmek fcabe
d r. iaHı.ları rn ızı kotula'.~ak olnn on 
binlere g n ın y t ı:mcsl nlhayet altı 
aylık, bır S"ncllk bir m~seledlr. 
Ha\·alarımızm mUdaıaasma 10.yık 

olduğu chemmıyetl ~eımek \'atanın 
mUdafaası için şıırttır. Hem de geç 
kaim mıık, biran evvel hareket etıncl; 
l!zımdıı 

Asırla~ca bUtlın dUn,1nyıı hükme
den O m ıılı lmpnrntorluJlınun biran 
içinde parcalanıverm si A' rupadak1 
u)·anı a, mcd niyet hamlclennc i§tl· 
rO.lt ctm nıe 1 n Ucc ı idi . ..Asırlardan 
beri ' ka r llcgl mı . fakat saikler 
a)nl ı, lmıştır. ıo .. o . 1940 harb!nJe 
de Fı n nın AkıbeU on sen !erin 
moderıı h rp telmı~ı t k m ilerini ta
kip ot ıı n ı~ olmıısı neticcsidır. 

Vnt n mllJaf smıla b gun sUn.,U· 
nUn zal('rinc b glanmalt em n bir ga· 
rıı.nti ol mıız. Son tecrUb lcr, netlce.11 
hav a ltU\V Uerinin ald ğmı göster
miştir. Havalarda kuvvetli ol n bir 
millet yerde sUrUnm k boyun cğm k 
tehlike ini atl:ı.tmış dem ktlr. 

Memlek tın müdafaasını ı hr mnn 
ordumuza tcrkederk n runa ı.uvvetle
rlmlzln dP. ayni eb"mmlyet gözö
nUnde bulun<lurulma ı güntln zarure
tidir. Bunun için çelik kartallanmız, 
h&vacılıfımız devlet ehne g ç p mili· 
takll bir Hava VekA.letl ihdas olu
nunca.}a k d r millet n ırenııı yardımı
nı bekliyor. 

l\IUZAl'Ff.:H AO,\B 

ALMANYA 
Peten hükOmetini 

istemiyor 
Kabine değiımedikçe 

hükumet Pariıe 
· yerle§emiyecek 

l\ladrld, 9 (A.A.) - Vişi'<lckl Efe 
Ajansı nıuhablrınln b r telgrafına na
zaran otel odalarının bile daire olarak 
kullanılmakta olduğ\l Vı,tde, ıııer o 
kadar mu k l!tla görUlmektedlr ki, 
Peten lıUkı1m linin b::ıgka bir mahalle 
nakli zaruri görlllmcktedlr. 

Muhablrin Ulve ettiğine nazaran, 
P ri nakli hakkındaki Almanlarla 
olan mUzakernt, pek memnunlyetbahf 
bir tarz la ercyan etmektedir. Zan· 
n cllldlğine go e. Almanlar, hali ha
zırda ' ya muide dUımanları olarak 
tcllkkl ettik! rl kim eler Fransız hU
kı1m tine d hil bulunduklan mUddet
ç , Parlsc n klcdllm l.eyflyetlnc mU· 
man at ed ce. lcrd r. 

MuhRblr Ö.)llc dc\am ed or: 
Galıplerln emri nllında olduklnrını 

s l eml:;e e im ve f at zler nln 
altını.la ı•awıte lnti r ctm kte olan 

bı at P t n har c olmak 
n bUllln um t ı\z ı a-

Suadige 
gazinosu 

Sed cezası 1 O güne 
çıkarıldı 

Dün sabah ~ ilayclle vali Lfıt 
Kırdar, t: mnıyet müdürü Mu:: ff 
Akalın, defterdar Ş('vket, b 1 dl~ 
ik~sat mildilrii Saf et toplaıı r 
Suadiye ı;a~inosundıı rnü~tl'ril 
kesilen bıl t me cle.,ı görU«<ü mü 
tür • 

Neticede vali verilen U ~lln 11 

kararının az olduğunu. bunun 
güne çıkarılmasını ten ip elmiı.. 
gibi çalgılı gazino ve içkıli )'erleri 
sıkı bir suretle kontroluna dev 
edilmesi knrarlaşmıştır· 

Yazlık bahçeler 
Belediye daimi cncilm nı :ı 

ııincma göst"rilcn bn r 1 r n. ir 
mi dörde kadar açık kalm:ılaıın 
mUııande etnı · tir· 

Müıterilere 
kirli bardakla su 

verilmiyecek 
Beledi)C bir çok loknn alaıd 

müşterilere kırli ve > aglı 1 ardak 
Jarla su verildi· ını tesbit etmi3tir 
Buncan sonra baıdaklar hl'r d('f -
smda ıcak suda yıkanacak eon. 
ra mUşterl'. e verilecektir· 

Lokantaların mutfak kı ımlar. 
nın ve bilhassa bula ık 'lkama uR 
sullcriiıin ıslahrnn knrar \'Ct ilmi~
tir· 

Manş üzerindeki 
ınuharebede 

Baş!araJı 1 ı md J 
rinı ma lüp ol ıuş sa:, ınıyarak bu g • 
ce lngll z " birleri Uzcrine telu ar h · 
arruz tml ler fal at lıu hUeumlanlaıı 
bekledll !eri neticeleri nl:ım mışl nlır. 
Bununla b rab r l lr miktar ö!U ve 
yaralı ltayd dllm U • 

Ha'fl'a \C cmnıy t n ~r tlerl bu sa· 
b:ıh aşa ıd ı,ı t lı ı ne retmıııı rdır: 
DU§nıan t ~ arc.l rl bu g ce kale 

boğazı ıle Brl tol kan lı cıvarma ,.e 
lngiltcrcnın batı imaline ınUnftr1t 
bomb::ılar atını lardır. Birkaç eY yı· 

kılmı§tı •. 
Midi nd mahall 1 rlnd n blrıne be 

bj>mba dü nıU ve bir evi Jtllm len tah 
rıp ctml , dığer oozı c\lcrı d ha ara 
uğratmııtır. Bu mıııtD.l alnı alı-

nan haberler y lnız bır kaç o \ bl. 
miktar da yaralı bulundugunu lıildlr· 
mcktedir. 

Lo11dra, U ( \.A) - Veril n malO· 
matn nazaran cv\'elkl gece ldanı de· 
nlzl Uz rinde bir İngiliz kafil ine ) a· 
pılan taarruz esnasında lld dil nıaıı 
torpido botu torplllcn rck batırılmış· 
tır. Bu vnpurl ın mUr tte alınLl r 
yedi kl§I tng;ıız f !osuna mensup ~ 
miler tarafından t planarak sabH'!ıl • 
yin doğu - cenup s bllınde bir lımann 
çıkanım ıştır. 

Londra, 9 (A·A·) - Bugiln ln. 
gilterenin şimali §arki sahılleri a · 
çıklarında Uç Spitfires'ln yaptıgı 

hava rnU adcmegı neticesinde biı 
Alman bombardıman lal)iarc i d • 
ıızo dil ürlllmü tür. '-lürcttdlal" 
'lan ilç ki i can kurta dal' 
ttırafındnn kurtarıl r k esir edil 
miı lerdit:· 

Hn' a ku" etlerine Ccbernı 

J..oııdra. 9 (A·A·) - lla\.ıı nez 
rctinin blldırdiğlnc nazaran. lngi 
!iz parlamentosu azasından G:lr
field Veston, perşembe güniı M n 
denizi Uz rinde cereyan eden hava 
muharebe inde İngilizlerin cema 1 

za) i ettikler! 16 ta:; yar nin } erin 
16 muharebe tanarcsl lmnl ' 
ikame otmek i~in tayyare imalat 
nezaretine 100 000 İngiliz lira ı 
hedi> c etmi,,tir· 

Londra, 9 ( \. :\.) - 1n,..llız Ila\lı 
nezareti tebliği· 

1ngıliz bomb rdıman tan arelerl 
dUn :Maa tricht clvannda Schlpol ,;e 
Valkenburg tayyare m ydanlnrınıı 
gtlpegUndUz hücum etmıııerdlr, 'l,'a~ · 
yarelcrimlzden biri UssUn dönm nıij· 
tir. 

Sahıl muhafaza. te~kil:.\tına m n ı ,> 
ve keşif uı;uşu yapmakta olan l na· 
relerimiz ö led n sonra Havre nçı:,. 

larmda çl t motorlU bir dU§ma.n nı ı · 
ha.rebe tayyar ıinl alevler lçlnd dU 
§UrmUşlerdlr. 

DUn gece Almanyada bombardıman 
edilen aıık rl hedefler arıuıında muh 
telif dll§r.:ıan tayyare meydanları var· 
dır. Tayyarelerlmizden blri UıısUn 
dönmemi!ltlr. 

De\amlI gece hare tO.tımızdan biri 
ni te,,kll eden dU man liman ve hali 
lerlne tayyareler vıısıtaslyle mnyn 
dökme nmclly ı düşman den!Jı tlc.'1· 
ret gemll rıne ciddi hasara sebebiyet 
vermekte ve sahil se~Tlls ferini kat t. 
mektedlr. 

leyhine fMlcletll bir kampanya 7ap· 
maktadırlar. 

Peten bUkilmetlnln Pari .. e na ı n 
mütedair rnUznkercler iyi netice ver· 
medıği takdlrd , bUk~mctln L)on 
şehrine y rl<'ş 1 ?. nnoltınmakla· 



Elretıer: 

vrupada tahsil 
meselesi 

llih 
d ~kı Atay Uluı'da yaz. 

. ıgı ltir makalede milli 
:~ hakkında çok eıaab 
: Y• tema, etti! :r ezi §u. 

"1-llPay. Wı il . 1 e ııdecek ıenç. 
ele ... L.~te lise ve 
~ ... , uitinlik rtbtl..:.:· d ten aanra 

... - ~dırlar. 1 ~~1 Ata11n ileri •ünlü· 
tlc~ıaı.. Wlba.ıa bizim 
~ tartlanna söre 

ele - L-L!ı · ti ~ d çok • .._.. ua eebnek.. 

"'· bi b11 ~ arluadaıınmın dedifi 
ti' taraftar olmıJllDlar 
. ~~· batkaınımdanı Man 
L~. ~'" terbiyesi aldıpı~ 
• ..,.binde BuJaar- orduları.. 

rnaac1anıak ..ıı~ 
aan Gala •-.. General 

a.ı ...._._:sararda okudu. 
isteyebiliı-l:"a t..ahtezi çürüL 
irçok •• u • U uıuıta da· 

H 
nuı ... er de z:1-_..ıı_L• 

. atta M ..... _'4 
rıct. . usanın Firavunun 

• clav!İeliıtiiini bir misal o. 

silah 01;:~ ~t'• ~~vvetli 
usuıi r.arnı u anabilırler. 
davanın hal~ ~~k böyle 
esi göreınc~ i'n bir ~net 

iki kumandan..ıı-aa~.n. ~di. 
ı... • 'Rlft ınn1& 1_ 

n~r;:1eım Finlandiyalı o~n 
Fınlandiyaya yerıe,miş ldeiıl. 
asılzadcnin çocuğud 1';..~· 

sunda hizntet t • • ur. ~r 
inhilalinden ~o~ mıştfı~. )Çarlı-

.. " ra ın andL 
mucadelesine devam etmi§-

:;,. ida~e. et~iği harp de hedef. 
.,. :~ b .rı ugrunda yaptıh son 
-uc,cdır. 
u - d rn.u~a elede Finlerle eski 
labıt~ \'C lsveç aıılzadeıi a. 
~a. bır gaye vahdeti husule 
ı'ııse bunun sebeplerini baı 
~Y erde aramak lazımdır. • 

ral Savof miaaline gelin.. 
eral Galatasarayda oku. 

~ zaman b ·· ' ı ·· u mut11eıenin 
. uk iç"., ne kadar milli bir 

dYet arzcttiğini düıünmek ıa. 
ır. 

~cra,ı S~vof ve birçok Bal· 
rıce1ı fılhaklka iıtanb .. lda 
ilan bazc nwkteplenlen .-... 

eler almıtlardar. Fakat 
ektcplor milli olmak vuiye.. 
~ cvyc • kozmopolit bir hü
t llrzediyorlardı. 

ı le o zamanlar Osmanlı im. 
loı luğı.ı arazisi içinde kurul. 
dal\ mektepler nice, nice 

«ı!lar yetiıtirdiği gibi nice, 
ıhtil~l komitelerine de yuva. 

etıniılerdir. 

raha açık söy!iycbiliriz: Milli 
~il uyanmadığı devirlerde 
e ep!er milli hizmetler görme. 
r.dır. yetişen şahıiyetler mek 

erın değil, daha geniı olan 

d
ve şehir muhitlerinin teıiri 

rı a kalmışlardır. 

av?f lata-:ıbulda okuduğu za. 
b!: .taraftan ailesinin ve Bul

_.nııılı. !uurunun nüfuzu altın. 
... ':. Dıger taraftan da okudu. 
~ucssese, kendisini Türklüğe 

• ll§tıracak hiç bir t~Jkin kud. 
ne malik ed."Jd" gı ı. 

· u kısa nottan sonra gelelim 
"" Avrupa tahsilinden anlıdı. 

>: rnanaya: Avrupa tahıilin. 
:;:~uat ~mlekete gerçekten 

l°\I 1 bır çeıni vermektir. 
w Palı ne demekt' t? Nüf" .ıtf ırıd • ır. • us 
rupa a :o_ıum yeri olarak bir 
ek d I~. rı. kaydettiren insan 
"• tıil~r. Bu sadece batına 

;ı.z.~ Yerı ınaanın bir vasfı da 

.vruPllla bi f"k· b" "h · ifade "d· r ı ır, ır ıu nıye· 
br: 11 ır. Onun tartlan va. 

ı - M· 
it! •ilet !UUruna sahip ol. 

il -M .. 
ak •abet tefekküre ıahip 

1 • 
il - lh . 
bayJe tıaaaa kıymet vermek 

cc ıalııiyet sahibi olmak! 
/\ \'ı·upa tah . 
~e bunlard •~nden beklenen 
lı-:'\'\ize ıe~ llllllltı memle.. 
. i Avrupalı bi:~ memleketi. 
nevverler h ale sokacak 

etli bir 'miU~ :::b~en evvel 
alıdırlar. ıye •hmt 

Milli terbiyeyi llncak •
1 tahsili ttrnin eder. ~ k ve 

biz umumi malumat vdru~ 
• h • • 1 • egı., 
şa sıyelı teş <ıl edecek 'h • 

L •ı ·ı • .. !... 1 ti
Ul gı erane mqntaci:a. Bu ib. 

ancak hayatı anı_,1,, nülli 
' a edı'.ı.'>te olmu, insanI.r 
ından memlekete nnkledile. 

SADRI ERTEM 

ihracatta kolaylık 
Müsaadeler badema ihracat 

mahallerinden ahnacak 
Ticaret Vekaleti ihracatımızı ko· 

laylaştırmak ve süratle&tirmek için 
mühim bir tedbir almış; şimdiye 
kadar ihraç edilecek maddeler için 
vakit kaybedilerek Ticaret VekiL 
Jetinden alı?imakta olan müsaade
lerin bundan sonra derhal ihracat 
mahallerinden alınabilmesini tı:>. 
min etmiştir. Bunun için mmtaka 
ticaret müdürlüklerinde bir lisans 
büroıru kurulacak ve tüccarlar bu.. 

ralara müracaat ederek derhal ih
racat müsaadesi alacaklardır· 

Şimdilik yalnız İzmir ve İstanbul 
mrntaka ticaret müdürlüklerinde 
bürolar kurulacnk ve bunl:ır bu_ 
günden itibaren faaliyete geçecek
lerdir· Büroların kurulmadığı yer
lerde bürolar kuruluncaya kadar 
müsaade yine vekaletten alınacak. 
trr. 

Ticaret odasında 
dlnkl toplantı 

Romanyaya ihraç edilen tiftik 
meselesi konuşuldu 

E llerindeki 
lıyanlar 

malları sak-
ceza görecek 

Tiftik Ye ynpağt tuccarları şcbri- ı 
mizde bulunan uış ticaret umum mü
dürü Servel Berkinin reisliğinde 
bugün saat ıt>,30 da ticaret odasın. 
da mühim bir topınntı ynpmışlal'dır. 

Toplantıda, Komanyaya gönderile
cek malların ihracat birliği turafın. 
dan tüccarlar arasındald tcvzline 
dair çtktı.n dedllt0du \'O şlkil.yetler 
üzerlnde gbrtişUlmtiş; bu iş için şeh
rimize gelerek tclltikler ;ı. apan dış 
ticaret umum mlldUrU \>u tctkil<lcri. 
nin netice.sini umumi heyete arzet
miştlr. 

Servet Berkinin izahatına gö. 
re, Romanyaya gönderilecek tif. 
tiklerin tüccarlar arasındaki tev. 
ziatmda bazı kimseler~ mevcut 
talimatname haricinde paylar 
verildiği tesbit edilmiştri. Ayrı. 
ca. Hayri isminde ihracatçılıkla 
alakası olmıyan bir ekspere de 
birliğin esas nizamnamesine ta. 
marn.en aykırı olarak 10 tonluk 
bir ihracat payr verilmiştir. An
cak birlik idare heyeti tarafın. 

dan yapılan bu pay tevziatı u. 
mumi heyete arzedilmi3 ve biri. 
tiraz görmeyince vekalete gön. 
derilmiştir. 

Vekalet de, umumi heyetin 
kabul ettiği bu huJusun tatbi. 
kinde bir mahzur görmediğini 
bildirmiştir. 

Yapılan dedikodu ve şikayet-

}er üzerine ise gerek Hayri ve 
gerekse talimatname haricinde 
pay almış olan diğer kimseler 
bu haklarından f erağat etmiş. 
ler ve böylelikle şimdi 86 ton 
miktarında bir parti ortada kal. 
mıştır. İhracat birliği bu partiyi 
evvelki tevziatta az pay alan 
tüccarlar arasmda taksim ede. 
ccktir . 

Dıeı ticuct umum miidürü bun· 
dan lıa~ka ellerinde yapa!< bulun
duran bazı kimEckrın bunları sak
layarak fh atle.rın yUkselmesini 
bcltlediklcri hakkındaki dedikodu
lardan bahsetmiş ve bir tedbir ola. 
rak bütiin tüccarların derhal bir 
bey:ı.n·.:ame ycrmcğc mecbur tu· 
tulduğunu; bu beyannamede elle. 
rindcki malları saklıyanların daha 
şiddetli tedbirlerle knrşıla~acakln· 
rını bildirmiştir· Ayrıca tüccarla
rın dahilde yapağı toplamamaları 
hususunda kendilerine tebligat ta 
yapıldığını söylemiş \'O demiştir 
ki: • 
"- Yal.euz. -hareket ederek bir 

lı:aç para kaznnmak maksadlle 
memleket menfaatini zarara uğra. 
tanlar belki bir kaç para kazana· 
caklardır. Fakat bundan daha çok 
şey kaybedeceklerini de bilmeli.. 
<lirler. 
Dış ticaret umum müdüril bugün 

ithalat birlikleri ilzerinde meşgul 
olacak ve yarın Ankaraya gide
cektir· 

'Köy lüye okuma 
kazandırmak 

itiyadın ı .. 
uzere 

Köylü neşriyatı hazulamyor 
Maarif \'ekaletinw lcuy kalkınma 

pIAnmı tatbil< etmek Uıccrc hazırlık
larda bulunduğu ve seyyar köy kura· 
lariyle yeni enst!tUlcr açacnğmı y~z
mıştık. Vekil.Jet, bunlanlan başl:a koy
de o!mma sefeı ber!iğlni ı.lc arttırma
ğa }<arar vermiştir . .Muhtelif mevzu
larda koylUye fikir ,-crccel<; on~arm 
zevkle okuyabileccklt>ri kvy ncşrıya~ı 
yapmağa karar verıııiştir. Bu neşrı-

yat arasında. köyde zirut, ziraatin 
tUrlU nevileri. köyde sağlık, köy ha
yatı, köy kanunları, harp hatır:ılarına 
ait kahramanlık h!kftyel..,rl, lcöy ha· 
yatına uygun hiJ,A.ycler ve romanlar 
bulunacaktu-. 

Bu işle meşgul olmak ilzere ilk ted
risat umum müdüriinUn başlrnnlığı 
altında ılı lıeyrt çalı{acaktır. Eser
lerin ilkleri bu yıl ne~redilecektir. 

Ders kitapları vaktinde 
yetiştirilecek 

Devlet matbaası hazırhklara başladı 
Okullar.n açılması yn el ~mış oıau

ğundan Maarif \'ekılllği orta ve ilk 
okullara alt kitnpların \'llktlnde yc
Uftirllmi!I olın:ım içın faaliyete geç· 
miştlr. Dc\•lct Mıı tbaan orL'I olrnlla· 
rm kitaplaıını basnııı 1-ini cin pJı\na 
aımııtır. Bundan sonra sıraslyle ilk· 

Gümrük muhafaza 
komutanı geldi 

Gümrük muhafaza genel komutanı 
General 1bruhlm LOtfı Karapınar dün 
Ankaradan şehrimize gçlııı!ştir. Bura
daki teııkilatı tetkıl< edece!< ve Y~ 
Karadeniz yollyle prk vllA.yeUerıne 

Jıareket edecektir. 
Çocuk Neşriyatı 

)ı1aarü Vekllllgi iJlmkul çocukl~rına 
okuma itiyadını kaz:ındırmııl;: uzcre 
çocuk ne~riyatını taın·lyc etmcğo ka· 
rar vermiştir. Halen l!kolrnl mUfredat 
programına ve çocuk terbiyesine _uy
gun o!aral;: ııeşrc<lllmcl<le olan lııkA.· 
yeler badema Maarif Vcl(iJUğl tara
fından ne:;rcdilccclctir 

mektep ve lise kitaplaı·ı: b!lfı.ham üni
versiteye ait kitaplar basılacah.tır. 

TUrkçe dersler! kltaplanndıı.n maada 
ayrıca A vrupad:m gclirile.miycn ecne
bi dilı.lclti lisan kıtaplaı ı da Devlet 
matbaasında basılac:ık~ır. 

Çocuk kampları 
kapanıyor 

İlk okul çocukları lç!n 'Maltepe, kı· 
zıltopral\ ve Erenkoy scmllcrinı.Jc açı
lan ı;ocuk lcampları bu ayın on beşin· 
de kapanacaktır. 

Y eniköyde yangın 

Dün Yeniküyde İtalyan tebaesm· 
dan Marya Allayanak'a ait bulu. 
nan ah3ap ev tutuşmuş, üst katı 
yandıktan sonra itfaiye tnrafrndan 
söndürülmüştilr. 
Yangın hakkında tahkikat açıl-

mıgtır· 

Kadıköy rıhttn11 
önünde 

İçinde üç çocuk bulunan 

Bir yelkenli denize 
devri:d ı 

Haydaqıa§ada Ilıhtım caddesin. 
de oturan ve dcmiryollaı ında mc_ 
mur olan Özdcmir adrnda birisi, 
dün Haydarpaşa demiryollan lıa!i· 
müfettişinin 13 yaşrnda oğlu Or. 
han, 9 yaşında kızı Nuran ve liman 
baıımlifcttişinin oğlu on üç yaşın
daki Halüku sandala bindirmiş, 
Haydarpaşa Kadıköy arasında ge
ziıııncğe başlanııı:ıtır-

Öztlemir bir aralık yelkeni de 
çocukların eline lıxrakmıştır. Bu 
sırada (;ikan ııiddetli rüzgar yüzün. 
den sandal devrilmi~; hepsi birden 
deni:r.c dökülmüşlerdir· 

Kazazedeler bit· ha~·Ii çabalayıp 
su yuttuktan sonra yetişımler ta· 
rafından güclükle kurtarılmışlar 
te~aYi altına alınmışlardır. ' 

Özdcmir hakkında tedbirsizlik 
ve dikkatsizlik suçundan tahkikata 
başlanmıştır. 

idhalat ve ihracat 
birliklerinde 
Yeni teşkilatın 

tatbikine başlandı 
İthal8.t ve ihracat birlikleı inı.Jc yeni 

leşkilıitın tatbikine başlanmıştır. llk 
olarak lzmirdc tatbik edilen ve iyi 
netice alınan bu yeni. te§kiHlta göre, 
birliklerin umumi klitip!ikleri lAğve. 

dilmekte ve bütün bil'liklerln yalnız 
bir tek umomi kA.tibi bulunmaktadır. 
Bu vazifeye evvelce yazdığ"rmız gibi 
Takas Limited rolldllrü Sallh tayin 
edilmiştir. Birliklerin birer umumi 
kft.tip muavinleri bulunacaı' ve bun
lar tek umumi kAtibc bağlı olacak
lardır. 

üç limon muhtekiri 
mahkemeye verildi 

Dün de limonun tanes'ni beş ku
rup satan Uç limoncu yaltalannuş, 
asliye sekizinci ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Adları Koço, Bekir ve Yanko o 
lan limoncular, beş kuruşun mute: 
d~l fiynt olduğunu, zira kendileri. 
run de bahalı aldıklarım ileri sür
~ü~~e.rdir- Mahkeme bu ciheti tes
b_ıt ıçın muhnkeme:,•i talik etmiş. 
tll'· 

Bundan başka demir tacirlerin· 
den Prod I'ı.-0mos Y osufidis ile Ga~ 
ro Mehteryan demlr ilıtikarmdan 
2 sene sürgün ve beşer yüz lira 
para ce~asına mahküm olmuşlardı. 
Tcmyız mahkemesi bu kararı 

b~zmuş olduğundan asiive sekizin
cı. ceza mahkemesi dün d:ıvava yc
nı~en ba!ilamış, tcmyi:ıı: ka-rarma 
u:, up uy.n:amak hakkında karar 
v~rmek ıçın ınuhakemcyj başka bir 
gune bırakmr3tır. 

--o-

Ev kirasını arttıranlar 
Agavni \'e Hırant atlında b' k 
k 

. . ır a. 
rı oca. şınıdl\·e kadar 20 ı· 
ı.:- ıraya 
ıuı~ladıkları Beylerbeyindeki va· 
lılarını bu sene 25 liradan ve · k 
. t . 1 ·ı. rmc 
ıs emıt; er, nu Jı korunma kan .. r unu_ 
na gore as ıye sekizinci ceza mah-
kemesi tarafından muhakeme altı
na alınmışlardır. 

K:ırr kocamn dünkü muhakc 
1 • d A · mc. cnn e gav~.ı. yalılarını yalnız 
~eçen sene ~u§l_c~i bulamayınca 20 
lıraya verdiklerını ondan evvelk' 
senelerde hep 25 liraya kiraladık~ 
larınr söylemiş, mahkeme karar 
için duruı:mayı başka bir güne bı_ 
rakmıştır· 

Kısa haberler : 
• Vahit aduıda birisi, Brrazılta 

şüpheli bir halde gezerken yaka
lanmııı. asliye sezikin i ceza malı. 
keme.sine ''erilmi§tiı 

Mahkeme Vahidi ı--abıkıılı oldu. 
ğu için maz.'.l.nnaisu kamı ıuna ı;ö· 
re bir ay hapse mahküm etmiı:tir· 

• Süleyrnaniycde Ha' · · cadde
sinde, Şahdan sokağında oturan 
Mehmet oğlu Ami Küçiiker, bir 
milddettcnberi ayrı y:ışadıı;ı karı
sı Maksumeyi dün bıçakla !-arala. 
mış, yakalanmıştır. 

• İstanbul mıııtaka liman reisi 
Refik A!-antur dün snb:ılı Dandı!'· 
maya gitmi§tir. Liman işleri iizc· 
rinde tetkikler yapacaktır. 
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Fakat hUI) :ıyn dalarak bugUnün - l ~rkmüyorum ... Fakat bu tıt. 

hakıkatindcn kacnıak milmkün dt'· kada rahat etmediğimi söylemege 
ğil ki. Onun için Beı ia kendini bu hakkım \ar ... Bakmız bir kere .... 
yeni yolculuğun heyecanlı belki <l<' Dalg:ılaı la adamakıllı ıslandnn-
bir parça korkunç hllf'~ketlcrine Galip hiç bir şey söylemeden ta-
vcrdi· kanın baş lnrafmdan. biru en·el 

Taka kayalıklı kıyılar arasında Berianın ıstlhfafla reddettiği siyah 
gidiyor. Hu koca kayalar rnlu kes_ muşn.mba yağmurluğu getirdi ve 
mck isteyen devlerin k~rduklan karısının tekrar itiraz etmesine 
tuzaklara benzi) or. Beria takanın meydan vermeden bu yağmurluğu 
üniformasız kaptanına, d~min hiç Berinnın omuzlarına koydu. Sonra; 
ho~laıımadığı Recep reise, §imdi - Bu seyahati ileride tatiı bir 
bcgenerck bakıyor ... O takasını te- hatıra gibi anacağınızdan eminim, 
reddütsüz kullaıımaktadır. Bu de- uedi- Bahusus insan Recep reisin 
ll~zlerc ömrünii vakfetmiıı ihtiyar takasında lııı; hiı· şeyden ürknıe
bır kurt olduğu besbelli. den tatlı tatlı seyahat eder. Recep 

Her Jiı.hza, lıer tarafta yeni ~·eni re.is, bütün Karadeniz kıyılarını 
ka):nıar görünüyor; içlerinde düz. kendi cvi gibi tanır ... Bakın gemi 
len: ~ık.ı.ntıhları, su çiçekleri gibi ne güzel sallanıyor! 
d?n~.z,ı~ u~crine yayılrnrşları, ok gi· Beria kocasına durgun bir güT.
bı sıvrılcrı, yosun kürklerine bürü. IF baktı: Galibin gözbebeklerinde 
nerek büzillmü§ iti deniz canavar- katiycn korku yoktu. Yü:ı:üni.in 
!arını andıranlan var. çizgileri ııalrindi· Damarlarında Ka. 
Berianı~ yanı ba.41ında siyah mu- radeniz uşaklarının kanı olduğu 

şarnba yagmurluklarına sarılmış besbelli. Halbuki Beria bu oynak 
b~r takım adamlar genç kadının j~ denize bir türlü tahammül edemi
y~ce :ınlayamadığı garip ahenkli ;ror, dalgalar arasında bir oyuncak 
bır dılle, takada bir genç kadının gibi sallanan takamn her sarsıntı_ 
bulunuşuna ehemmiyet bile ver- sında korkudan haykırmamak için 
medcn konuşuyorlar, kayalara ba_ dudııklarrnı IBıııyor. 
kıyarlar, deniz kazalarından bu Taka yürüyor, önünde sudan viı
kayalıklarda ı>~r<;alanan yelk~nli- diler açılıyor; dalgalardan dağlar, 
l~rd~n. arlık bır h_atıradan başka köpüklü ba§larmr kaldırıyor; uçu. 
hır şey_ olmıyan azız sevgililerden ı ı rumlar gemiyi yedi kat suyun di. 
bahse~ıyo~lar- , .bine çekecekmiş gibi kaynıyor; a· 

.. ~~lıp, ?ıraz geç olarak karısının\' kmtılar takayı her dakika daha 
Y.uzune dıkkatlc b~tığı vakit Be. 

1 
fazla sarsıyor. 

nn~ın ~apsarı oldugunu gördü ve Beria elini alnına götürdü- Ya. 
derı.n b~r. §efkat okunan bir sesle~ :rabbi ! Ne acı bir ıztırap, şimdi ve 
endışesını meydana çıkardı: l kadar tatmadığı bir h.is ı ... BütÜn 

- !talı.atsız mısınız? .. • vücudu sonsuz bir yorgunluk içeri-
Berıa !ıtrck bir tebessumle ce. sinde uyu§uyor kalbi eziliyor da-

vap verdı · ' ' 
• · . nıarlarmda ölgün bir acı dolaşıyor. 

.. -:: Ha;> ır, fakat hır parça başım. iburun delikleri kekre ve tuzlu bir 
donuyor. . . . J koku ile doluyor. 
• - Ben sızı denıze daha fazla da· Olduğu yerde dil§üp ölecek mi? 

) anır ~anıyordum. . , Rorkak küçük bir kız gibi kolla 
. ~crıa bu seste bıraz alay sezer rınt kocasına doğru uzatarak "Ga. 

gıbı oldu- Bu al:ıylr ses bir. kamçıJ lip!, diye inledi· 
gibi gururunu kırbaçladı: Çi~ek kadar narin, hulya. kadar 

~ Deniz beni yıldırmaz ... l•'akat 
burası denize benzemiyor ki! Şu 
çırpman köpUklü, karanlık dalga
lara bakın bir kere ya bu salJanış, 
hele bu kayalar... İnsanın başmr 
döndürüyor. 

- Bu rahatsızlığa ben sebep ol
duğum için çok üzüldüm· 

- Üzülecek bir şey yok! ... Her 
halde bu takaya rahatsız olduğu 
mu görmek için bindirdiniz! 

Galip, Berianın bu cevabındaki 
istihzayı sczmemi!i değildi. Fakat 
farkında olmamış gibi sözüne de 
vam etti: • 

- Tahii lıayır! Bilakis sizin su 
sporlnnm mk SeYdiğini7.i düşilne· 
rek bu hareketli deniz yolculuğun
dan l~oşlanacağrnızr ummuştum· 

Galıp bunları .söyledikten sonra 
uzak ufuklara doğru baktı: 

- !fava hiç te fena değil! Ka
radenız bu mevsimde .nadiren bu 
kadar sakindir. 

Beria acı bir sesle cevap verdi: 
- Bundan daha fena olur mu? 
Galip lebessünı elli: 

' - Bunu siz söylemeyiniz bari! 
Aileniz itibarile siz de Karadenizli 
sayılırstnı;ı:. Bu ııahil çocukları bu 
kadarcık bir ~C) den ürkmezler. 

u~ucu güzelliğile hastalığı ve ölü· 
nıü bile şiirleştiren , deniz sporlar· 
ııampiyonu Beria, Karadenizin oy. 
nak dalgalarile sarsılırken bütün 
gururunu unutmuştu. Oalip Beria· 
nm feryadmx işitir işitmez ıigara. 
sınt denize fırlatarak karısmı tul
:ınak için koştu: ve genç kadın Ga
libin kuvvetli kolları arasında yı
ğıldı kaldı. 

* * * 
Beria, bir kerpiç yığınından fba. 

tet ibu fakir eve biraz istihzalı bir 
merakln bakıyor· Genç kadın bu 
sofasına sokaktan tahta bir mer
divenle çıkılan, önü acık, arkasın
dan oymalı kaprlar1a pencereler gö· 
rünen bu köy evini çok yadırgayor· 
Haföuki Galip bu c,; göriir görmez 
büyük bir huzur ve sükünete ka. 
vuşmuş, memnun Ye müsterih bir 
"oh,, çelmtlştir. {Deııamr var J 

Fal bakan kadın 
Hizmetçilik yapan Sofiya adın

da 'bir kadın Bcyoğlunda Macar 
caddesinde, Leon pastahanesinde 
bir müşteriye iskambille fal bakar
ken cürmü me"-hut halinde yaka. 
lanmıştır .. 

Sofiya ndliye:.·e verilmiştir. 

~ Gci~a~ ~~soern .J 
Bir tramvay biletçisiyle hasbihal 

D ÜN akşam matbaadan geç 
vakit çıkarak tramvayla 

evime dönüyordum. Araba ten. 
haydı. Ya~lıca bir biletçi, birkaç · 
kişiden iba\·ct olan yolcuların bi. 
letini kesn~i~, boş kanepelere has. 
ret ve iştilııı ile bakıvordu. 

Ben sahanlıktaydım. Biletçiye 
sordum: 
"- Biraz oturmak ~khndan 

~ 2umarte. Pazar -> 10 Ağus. 11 A~us . 
~ -
<( G it ı:c 

1 

h ıteı.:t:h 

ı- lııt. 1 ,, 
h·~ 1 118 

\'nkitıer \ u t • sa ı E7.:ııu \a.'ll!tı E1.ani 
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1 

geçmiyor mı:? Baksana, binen i. 
nen yok... Vazifeni görmüıaün. .. 
İkinci istas}ona gelinceye kadar 
azıcık dinlen, hiç olmazsa?'' 

Biletçi başını ciddiyetle a~ağı 
yukarı sallıya,·ak ve kaılarmı kal. 
dırarak: 
"- Olmaz, dedi. Yasaktır. 

(Sonra mahzun bir lisanla ilave 
etti:) Halbuki ne olur; mesela~ 
sahanlığın ı<.ıracrğına müte.'ıarrik 
bir "oturulacak yer" yapılsa, •c 
biz oracıkta arada bir dinlenaek, 
ne oluı·".' O küçücük yerden ka. 
pıyı ela pekala kontrol edebiliriz. 
Ben, yirmi &eneye yakın bir za. 
mandır, bu tramvaylarda bilet-;i
lik ederim, Haydi ben sağlunrm, 
kendime bıı.karan da tahammül 
ediyorum. Ya dijerleri? ••• Üç bet 
senede ıskartaya çıkan arkadaş. 
lanm var. Sanırım ki oracıkta Lir 
müteharrik iskemle bize yaradıiı 
gibi kal:ıbalık olduğu zaqmnlar. 
müıterilerdcn, asgari bir kifiye 
daha fayda lc.."llin eder." 

• Ne dersiniz? ... Biletçinin ~Ü
nü az çok yerinde buldum. 

HiKMET MONtR 
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istanbu "v erinde b·r olaşma 1 at yarış-!, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat BankaS Busene mahsu cok be /etrl 1 programı 
~ .... _____ .....,_ 1stanbul nt yarışlarının beşincı 

ı t.afta koşuları yarın Veliefcndide 
··apılacaktır- Bu haftaki koşuların 
p •ramı ŞÖ.} le tertip edilmiştir: 

nmtNCt 1\0ŞU: 
Üç ya.'}tndald haliskan arap er· 

DÖRDÜXCÜ KOŞU: 

,. kPk ve dişi taylara mahsustur. 

{ 
İkramiyesi: 255 lira· Mesafesi 

1600 metre. Sıklet: 56 kilo. 

Dört ve da.ha yukarı yaştaki ha 
!iskan arnp nt ve kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi: 300 lira. Sıklet· 
·1 yaşındakiler 56 kilo· Beş ve da
ha yuknn yaştakiler 58 kilo taıu. 
yacaklnrdrr. Mascfnsi: 2800 met ...... 

Bir NJy ft' "tah<ıul lw1dıdıyor 

A vrupanın ateş içinde yandığı, 
bütün Avrupayı açlık tehlikesi. 
nin tehdit ettiği bu devirde mem. 
1eketimiz her ihtimali çoktan Ön
lemiş ve bilhassa bütün milletin 
ve ordunun ihtiyacı olan gıda 
maddelerini fazlasiyle stok etmiş 
vaziyette bulunmaktadır. 

Şimdi mahsul kaldırma. mevsi. 
minde bulunuyoruz. Hasat yapıl. 
mış, mahsulün bol, bereketli ol: 
duğu tesbit edilmiştir. Bu yalnız 
istanvul civarı, Marmara mınta. 
kası ve Trakya için değil, bütün 
yurt için bir hakikattir. 

Filhakika bu sene mahsul bol. 
dur. Fakat mahsulün pek fazla 
olmasına amil yalnız toprağın 
bereketi değil, aynı zamanda hü. 
kumetimizin de yerinde almış ol. 
duğu tedbirlerdir. 

Türk köylüsü 1939 sonbaharın. 
daAvrupaya harp kıvılcımları ya. 
yılmaya başladığı bi:' sırada top. 
rağını islerken 1938 den bir mis. 
li fazla iş görmüş: yüzde yüz nis. 
betinde fazla araziyi ekmiştir. 

Köylünün gösterdiği bu gay. 
ret hem alaka.dar memurların 
gösterdikleri semereli faaliyet; 
ıcm de mahsulünün para edece. 
JİDi köylünün anlaması neticesi. 
dir. 

istanbuldaki salahiyetli ma. 
kamlardan aldığımız malfimat ve 
Yeşilköy tohum ıslah istasyonu 
vazife sahası ve İstanbul köyle. 
an.de yaptığımız tetkikler netice. 

ı;inde elde etmiş olduğumuz neti. 
ce şayanı memnuniyettir. Bu se. 
ne Trakya havalisinde bir buçuk 
milyon hektarlık arazi ekilmiştir. 
Traky<ıda ekim yüzde elliden 
yüzde yüze kadar de ~,işen bir nis 
bet dahilinde artmıştır. 

Mahsul bereketi geçen senele. 
re nisbetle yüzde yırmi beş nis. 
betinde fazladır. Taneler umumi. 
yetle iyidir, çalık tane varsa da 
pek az.dır. 

Bu sene Konya, Bordur, lspar. 
ta, Aksaray, Afyon, Eskişehir. 
Ankara gibi yağmur teressübatı. 
nın az olduğu kurak mm takalar -
da bile mahsul son yirmi beş sc. 
ne zarfında görülmemiş bir nis. 
bette artmıştır. Trakyada bu se. 
ne mahsul gecen seneye nisbetle 
yüz<le 30 fazladır. Ziraat müfet. 
tislerinin verdikleri son raporlar 
b~ vaziyeti acıkça göstermekte. 
dir. 

Köylü fazla mahsul yetiştirm: 
olduğuna memnundur. Köylerde 
yapmış olduğum gezintilerden e. 
din.eliğim intibaa göre, Türk köy. 
hisü fazla mahsul yetiştirmiş ol. 
makla vatani vazifesini de yap. 
mış olduğunu müdriktir. Bu sc. 
ne fazla miktarda yetiştirilmiş o. 
lan mahsul arasında bilhassa yu. 
laf göze çarpmaktadır. Ordu hay. 
vanlarrnın yiyecekleri fazlasiyle 
temin olunmuştur. 

Trakyada şimdiye kadar yulaf 
ckilmezken bu sene mahsulün he. 
men en biiyük kısmı yulaf olmuç. 
tur. 

Bugday cihetinden de mahsul 
fevkalade bereketlidir. Bilhassa 
sert bu·day bu .. ene pek miıkcm. 
mel olmuştur. En güzel ekmek 
bu dayanıklı ve kuvvetli buğday 
ıle yapılır. Yeşilköy tohum ıslah 
ıstasyonu laboratuvarında yapı. 
lan uzun etcri.tb.lerden sonra do. 
kuz ay kuflenmeclen dayanı>n bir 
ekmek yapılması mümkun ol~~Ş
tur. Halbuki beyaz ekmek m~;
yet be , köy ekme "i ise on gun 
. ayana bilmektedır. 

Bu se:ıe uzayan ilkbaha da ya. 
an ya murlar buğday ve arpa 
anclcrini biraz çalıkla,.tırmış ise 

ele ilkbahar e imi için çok fa da. 
lı olmu tur. Yazlıklar an bos. 
tanlar (ka" un, karpuz). ku .. ycmi 
vebilhassa mısır ve pancar mah. 
sulü b:ı sene fevkalade m~bzul. 
dül. 

Bu sene m sır rekoltesı son 120 

sene zarfında görülmemiş dere. 
cede zengin olacaktır. Filhakika 
gezmiş olduğum köylerde gördü. 
ğüm mısırların boyları benim bo. 
yumu geçmiştir. Meyvaları da 
fevkalade dolgundu. 

Gezdiğim köylerin hepsin.de 
mahsul kaldırılıyordu. Pek en. 
der olarak döğene tesadüf ettim, 
harman hemen her yerde makine 
ile yapılıyordu. 

Sonradan öğrendim ki her se. 
ne olduğu gibi bu sene de hükfı. 
metimiz mahsulün biran evvel 
kalkması için tedbir almıştır. Bu 
tedbirin memleketimizin her ta. 
rafında alındığı muhakl:aktır. Biz 
burada kendi mıntakamız dahi. 
linde gör.düklerimizi kaydedece. 
ğiz .. 

İstanbul kazalanna bağlı köy. 
lere alakalı ziraat müesseseleri 
tarafından makineler tevzi olun. 
muş .. 

Benim gezdiğim mıntakalara 
Yeşilköy tohum istasyonu ve Hal 
kalı ziraat mektebi makinelerini, 
traktörlerini, harman makineleri. 
ni, selktörlerini, tohum temiz. 
leme makinelerini, velhasıl 3000 
liralık traktörden 25 kuruşluk 
tırmığa kadar nesi varsa hepsini 
göndermiş. 

Ye§ilköy tohum istasyonunda 
salahiyetli bir memur bana şu i. 
zahatı verdi: 

- Şimdi harman mevsimi .. Eli. 
· mizde üç tane büyük harman ma. 
kinesi var. Bunlar her sene tem. 
muz sonunda köylere çıkarılırdı. 
Bu sene çok daha erken işe baş. 
ladık. Makinelerimizden biri mer. 
l:ezden muhite, diger ikisi de mu. 
bitten merkeze doğru iş görüyor 
ve köylünün mahsulü kaldırılı. 
yor.. Herhangi bir haksızlığa 
meydan verilmemesi için ittihaz 
ettiğimiz usul şudur: Evvela ko. 
cası askere gitmiş olanların, dul. 
larm, ve muhtacı muavenet bulu. 
nanların harmanı kaldırılıyor, L 
kinci derecede hali vakti ycrind 
olan çiftçiler geliyor ve en niha. 
yet çiftlik sahiplerine yardımda 
bulunuluyor.'' 

Bu izahat fevkalade ho§um 
gitmişti. İstenilen de bu değ'! 
miydi? 

7.30: Program. 7.35: MUzlk, 8 O 
Ajans, 8.10: Ev kadını, 8.20/8.30: MU· 
zlk, 13.30: 13.35: Muzik, 13.50: Aj:ı.n 
10.04: Müzik, 1500/15,30: Müzik. 
18.00: Program \'e memleket sao.t n· 
yarı, 18.05: 'Müzik, 18.40 MUzJk, Hl.1~ 
MUzik, ıo 45: Mernlcket saat ayarı \ 
ajans, 20.00: MUzlk, 20.~0· Konu~ 

(ÇUnUn me lclcrl), 20 ım· MUzık 
21.15: Müzik, 21.30: Konu mıı.. 21 •ffı 
MUzlk, 22.80: Memleket saıı.t ayıırı 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
10 A~usto cumartesi gUnU ak m 

BUyUkdere Aile B.ı.hç(' nde 
"\'utııklı Vnı;-onlnr lioııtrolörü .. 

Vodvil (3) Perde 

E. Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece Üsküdar ( B yl r .., u 

Bahçesinde Slltlmrde!lll.'r \'odv 1 " P 
--<:>---

Beyoğlu Halk Sineması 
llugun ıs de: ı Lor ı H rd 

Hindi tanda, 2 Korku uz knptan . 

T epebaşında büyüle 
müsamere 

Z 'k, nt' 'ı lmbl,nlı3 
ıo ag1ısto 1010 c•ım rt 

c. H. P. Tak im şubC':rl tarat1nd rı 

T pı.- ı bel d Y hahç sinin alatur 
kn k• mında gay t z :ı in \'e n 
bir mUs merc tertip cdılm Ur. 

1 - Sa\'ıı. (t. Halıkı Tekçe) 
2 - Tancı (t. Hakkı Tcl<çc) 
3 - l~ıl• (X· Nazif) 
1 - Sc' im (l.\I. Tıır~ut _ A· Kc

.e!>ir) 
JICL'IOJ KOŞU CBcykoı. hoşusu) 
Üç ve dcıha yukarı ya§laki yl'r. 

ı haliskan İngiliz at ve kISrakla
ra mahsustur. lkrarniyesi 470 lira· 
'.fesafesi: 2000 metre- Sıklet: Üç 
yaşındakiler 55 kilo. 4 yaşındaki· 
ler 60 kilo, beş ve daha yukarı 
yaştakiler 62 kilo tnşıyacak1ardır. 

l - Tomru (A· Çırpnn) J;:g. 62 
2 - Romans (P- lla'im) Jcg. G0,5 
8 - Yatağnn (lr l{nrn-0~m!l11) 

ltI;· GO 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: <Sntıs koşusu) 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan İngiliz at ve kısraklara mnh
sustur. İkramiyesi: 255 lira. Me. 
snfesi: 1400 metre. Atlar satış fi. 
yallarına göre kilo almı§lardır. 

1 - ~Iart 1 (Fikret Atlı) k~· 58 
2 - Slfknp (F. Agan) kg. 58 
3 - Tomru (A. ('ırpan) kg. 58 
4 - Parlsta ( Dr· Sefcrof) kg. 

;">f ,5 
5 - Ta pınar (Kemal ,.Tezer) 

kg. no 

1 - Yülm•I (A· Çırpan) kg· 58 
2 - linralms (il· Mutlu) kg. 58 
8 - Ünlü (A· Geliş> kg. 58 
l - Tomurcult (D· Giimlny} ltg· 

5(j. 

a - Örnek (fi. Güşlü) kg· ;; l,.j 

BEŞtXCt KOŞU: (Handikap) 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan lııgiliz at ve kls. 
raklara mahsus. fkramiyn: 255 Ji. 
ra. Mesafesi: 2600 metre. 

1 - Alceylfın (F·Aflıoğlu)kg.59 

2 - Olg:ı (1\1. Çelebi) Jq;· ö4 
3 - Fru·Fru (\'aganof) kg· 53 
4 - fanllın (N· Atab:ı.y) l•g· 52 
5 - Cesur (Talüt Atc:ın) kg. 48 
6 - Onkes (A· \'C ı~. ÖZ) l.g. 47 
l\IÜŞTEREK l\IAHİSLER: 
Çifte bahis: 3-4 Uncli koşular a. 

zerinde. 
lkili bahis: 5 inci koşuda. 
Üç1U bahis: 3.4-5 inci koşular 

üzerinde· 

Alaturka gureş 

Öııümilzdcki paznr gilnli, Tah'1· 
kalede Uzunçarşıda, Lale bahçcs1n
dc alaturka güreşler yapılacaktır 

Gürcı;lere 10 çift pehlivan i1tir"' 
etmektedir· 

ili@ 

Şirketi Hagrigeden : 
Boğazm nıııhtellr muıtakıılamıa göre l li:ı:dc 25 den 50 ~ c kadar tcıı· 

:dl atı h::ni 1 vıı S aylık knrt nboııcın:ınlarmıız.ın ~ cnilr.rl Aj;rtıstosun 11 

lnd glinlindcn ltlbu.ron nıer•ıyı.-te konulacaktır. l\luhtcttm yolculnrı

mızd:ın nlmak lstlyt•rılerlıı şlmdlcJen ldarel mcrk1•7Jycml:r.. lcoııtrol kulcmlııc 

":ı köprü ı;I elerlne miimc:ıatları 11.!tn olunur. 

- --, 
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1940 Küçük Cari 

l adet 2000 llro.. ca 2Cı00.-llre 

8 • l'lOO • 8000.- • 
8 • 600 • .,. 8000.- • 

12 • 250 - - 8000.- .. 
40 100 - - 4000.- • 
711 -

210 -
150 • -
2"' -

l!7M.-. 

5250.- -
Hesaplar 

ikramiye Planı 
Kcşideler: 1 Şubııt. 1 Ma 

yıs,_ 1 Ağustos, 1 lki"r..ite•rİn 
tarilılerincle VRP1lır 

1mı-..-.:11Er:1111mr.ı:::m:nm ..... ,.. ............. ..u .... m11 ........... 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 

~ ,, . d . 
,anzım e zp 

yenide11 
açrızışllr 

Kitap, me~mua, gazete 
Tabiler no.mına dizi!j 

basar. 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Sube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelele~ 

Para bıru<tırenlere 28,800 Lır1 

ikramiye Veriyor 
llrnat Bankasında kumb:ırıı.lı v~ ihbarsız tasarruf he aptnrınd!I 

t'iO lirası butunnnlnrn senede 4 dcfn çeltlleecl< kur'n ile aşıığıdıılli 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
IGO 

pUiııa göre l'traıı;tyc dağıtılacnl<tır. 

Adet. 1.000 Liralık 4.000 
1500 " 2.000 ,. 
2so ı.ooo .. 
100 1.0011 .. 

.. 60 5.000 
40 4.800 ,. 
20 8.200 

DII<:KA'l': Hesaplarındaki paralar bir sene içindi.' JS'l liradan 
cıUşınlyenlerc ikramiye ı:ıktığı tukdJrdc rt, 20 fnzlnslylo vcrııe 

Kur·nıar senede 4 defa· 1 EylOI. ı Ilırlncll<i\nun. ı hlart ve ı .)fl 
tarihlerinde çekllecckllr. 

il §IQ 

inhisarlar umurTI 
müdürlüğünden: 

l IdarJ!lllizin Ankarn Ba.şmUdUrll.lğtlmuzc bağlı Çotiul tutl 
1000 metre mlktLbı tuzlu su istiap ka.bili~etinl haiz olacak 4 terıık 

vuzunun ınşruıı lmpalı zarf usulile ekalltmeye konmuııtur. 
II - Bu inşaatın muhammen bcdclı 31,115,64 !lradır. 
ııı - Eksiltme evrakı A.nknradn lhhisarlar ba§mUJilrlüğunılcn 

tanbuldu. merkez binasında tuz fen şubesinden 160 kuruş bedel rtl 

llnde tedarik olunabilir. 
ıv - Eksiltme 20-VlII-040 salı ı;UnU öğleden sonra Ankatll 

ııısarlo.r başmildilrlUğU binasında müteşekkil komisyondu yıı.pılacst:l 

v - lstekllierln teklif evrakını havi za.rfn şlmdıye kad:ı.r beton 
lşlerile meşgul oldııklnrını gösteren vesll<alarını koymaları icap ed t 

VI Muvnltkat teminat mlkto.rı yilzde yedi QUt;uk hesablle 2SS4 

dır. Teminat için milli bankalardan alınacak mektup llc borsa ra;ylÇ 
!arından yüzde on beş noksnnlle nıUll esham kabul edilir. 

VTI - 'J'nkllf mektuplarını ve dığer evrakı havi zarflar usuıuııe 
mUhUrlendikten sonra ihale saatinden bir saat evveline !tadar m..lkbU1 

kabilinde teslim cdllroelldir Posta ile gönderilecek mektupların )iııt 
saatinden bir saat C\'\'eline kadar komisyona gclmtıı olması IA.zımdır 
tad:ı. vald olacak ı;cclkmeler nazarı itibara alınmaz. (6931 ı 

-----------------------------------------_../ 
Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği tJf 

dürlüğünden: 

l\111, ı..-ırı l\tub. 1 I· ııtı 
<'inııl l{g. kuruş 

Motorin ::o.ooo 16 4600 
lncc makine )a0 1 500 o O 2150 
Kalın maldne ynğı 500 60 300 
Kalın valvalln 250 DO 225 
tnce valvalil) 250 90 225 
Gres 500 70 350 

Yultardn cins ve miktarı yazılı altı knlenı mc·rndı mUştcılc kapııll 
usulllc eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 28 8 010 t rlhlne te .. aÇJüf ed~ıı 
şamb:ı günü saat lCi de çlftllk mUdUrlUk binasında yapıl .. caktır. A-!U' 
teminat 462 lıradır. Şartnameyi görme'• lstiycnlcrln tatil gUnlerl ınU t 
her gUn Bursa Merinos mtlf tUşlığl ile çiftlik muhM<'b~sinde görrbıtitl 
tek111crin ihale gUnUnde 2490 sayılı knnun hUkUml rı d:ıhillndc lhnle sJ 
den bir sııat evvel teminatlarını vezneye ve teklif mektuplarını koJll 
\•ermeleri. ( 7094 

lstokholm serbest lımaıu servetlerini saldamak ı Uyrnler Jçin /\# 
panın en emin Iımıınıdır. Bu limanda eh bUyllk bır !ır:ıat olarak 350 ' 
muş tilki, 75 l<ırmızı tılkl, 3500 btsam (su rıı.re 1), 55 mcnki satıııı-tır· 

Mnlların hepsl de h:ım ve pırlmıı.-plrlmadır. lstekliler, yalnız •ruriıtC~ 

1 
olıırak; {Z. J. Ah:ıen, TAPERE (l>'inland) l adresin mektup ynzıJJS. 
''e Türk paraat olarak en son !iynUarını blldlrmelldlrlcr. Istıyenıer ııır 
vekil mnrlfetlylc malları dıı. görebilirler. 

t"' 
M Mi & "')Q --&!~ .--11111 

~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sahibi: ASIM US 

Dasıldığı yer: l' Al(IT Matbaası 
Umum neşriyatı idare eden: 

Rcf ik Ahmet Seventil 


