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Bir Japon 
.Gazetesine Göre 

• 
lzmir Fuarı Açıldı 

Ame"!<8 P~k Ticaret Vekili Dün Mühim 
Yakın Bır Tarihte 
Harbe Girecek 

Amerikan Donan
ması Bir Ay Talim 

için Ü880nden 
Ayraldı 

Bir Nutuk Söyledi 
İzmire Başka Yerlerden 50 Bin Kişi Gitti 

Ticaret 
Vekilinin 

Nutku 

Fuarın 

Açılma 

Merasimi 
ytlk kapmndan içeriye girmiştir. Tı 
caret Vekili, Valı, Belcdıye Rcısi, Ko
mutanlar ve 'konsoloslarla beraber 
pavyonları gezmiştir. Vekil, ewelA 
lngıltere pa\'YOııunu ziyaret etmiş, 

burada lngiliz konsolosu ve pavyon 
mUmes.cıflleri tarafından karşılan· 

mıştır. Vekil, mUteaklben 11ergı sara
yını gezmiş, Yunan, Macar, tran, 
Yugoslav ve diğer milletler pavyon· 
larile devlet müesseselerine aıt pav· 

hmfr, 20 (Vatan Muhabirin
den) - hmlr Onuncu Enternasyo
nal Fuarı, bug'tın aaat 18 de Lozan 
kapı:aı öntlnde Yapılan merasimle ve 
Ticaret Vekili Nasını Topçuoğlu ta
rafmdan aöyleı:ıen bir nutukla açıl
m1'tır. Kapmın önündeki meydanlık, 
davetliler ve 30 bine yakın bir halk 

kalabalJtı ile dolmuttu. Vali, ~
mialeki mebualar, komutanlar, Tu
goelavyanm Ankara büyük elçial bu 
arada hazır bulunuyorlardı. Merası- yonlan ziyaret etmışUr. 
me İatikl&l martı ile 'bql&nmlf, o- Fuar, 1zmirde bir canlılık yarat 
nu müteakiben Belediye Reial bir mıştır. Ü<: gündenberi lzmire gelen 
nutuk irad ederek Avruparun buh- ler 50 binden tazladtr. 
ranlı devreainde bile sulh ve emnivet k pısında Türk 

"' Fuann Lozan a diyarı olan TUrkiyede açılan fuarın it 
bayrağının yanıbaşında lngllız, ran, 

büyük allka gördUl1lnU beyan et- ttaı ve 
mLf, Milli Şefe hmirlilelin sevgi .., Yunan. Yugosla"·· Macar, yan 
ballılıklarmı sunarak söZlerini bitir- Dün bir nutukla İzmir Fuannt Alman bayrakları dalgalanmaktadır. 
ml'1fr. Bundan sonra Ticaret Vekili ı •(an Ticaret Vekili Top(aoilu (Ticaret \'eldllnln1 Fuann aç.ılma 
aöylevinl vermiftir. Vekil, nutkunu ve fuan açmıştır. Davetliler ve bın· ı meraıdmlnde stiyledlil nutuk dör
bitlrdikten sonra kordellyı keam14 lerce halk dalga halinde fuarın bü· düncü saytanuzdadır.) 

~lteftnin harbe devam b
rannı teyit eden &$vekil 

Cburchill 

Allll3n Parasütcüleri ' Hava Muharebeleri 
' 

İngilizler Harp Alman Filolan 
&iri Olarak TekrarFaallyete 
Tanımazlarsa Başladılar 

Almanlar da Buna 
Mukabele Edecek 

Taarruz Doğu Cenup 
Mmtakasında 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. a- Londta, 20 (A.A.) - Lef aJan1r 
janaı bildiriyor: bildiriyor: 

Alman ı>araşUtçUlertnin Uniforma- Alman tayyareleri dUnk1l t..ıa-
ları hakkında Hariciye Nezaretinin dan ııonra bu gece muhtelif blfl9eler 
İngiliz hUkQmetine laviçre hUkO· llzerinde faaliyeUerlne tekrar b&fla• 
meti vaaıtaslle vennif olduğu bir no- J1Uf ve yangın ve lnfllAk bombalan 
tada f\ll\lar yazılmaktadır: atmlflardır. 

Tayyare ve parqUtçll ekiplerimiz tngilterenin dotu • fimall blllıM-
beynelmilel kaidelere uygun ll.nifur- sa bedel tutulınuftur. Bir sahil ııa
malar tqmı&ktadır. Tayyare mtıret- ge9'nde biri ölU olmak Ozeıre bU'kat 
tebatı ve par&flltçWerin milli Uni· yarab mevcuttur. Bir febb'de bUI 
form&lan, Almanya tayyarecllennın evler yılulnuftır. Bukm p,rt llWD" 

Uniformalarmm aynidir. ta.zam fUJlalarla mJg& ballnde ,... 
Bütün modern devletlerde o1dufu pıınu.ur. Dotu • ttmal aahutncle dl

Sibi, tayyare mUrettebab ile par&• ter bir fehrin an toplan bir bom· 
,UtçO askerler, Uniformalarmm Us- barclıman tayyarestnl açıklara defet. 
tüne bwıwd bir elbiae gtymektedlr· mif ve tayyareıılıı dört bambul de
ler. Bu ille 1936 darıberi bütün ge- nl.ze dtlfmUftUr. Ölen ftJ'& yaraJuum 

çit resimlerinde göeterilmlttir. Yi· t yoktur. 
ne bu elbiaeler eo1 kol U.tUnde aa- Batı f1mal b61gesinde çolı: J'tllaı* 

(Deftlm Sa: 1, Stl: S) 

Putalannı ayn ayn btl«hklan Mr ..ı 
.... lmraa1• caht• aı. .. v 
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( IŞIK VE NUR PEŞiNDE J 
Amerika Yer/ilerinin 

( Bügük Ruhu) Fakir 

Etmek -2- İçin Kanun rP-u tefrlkanm ilk iki lasırımcla 
AmP-rl~lt mubarrlre Tilrkl)"t'.:ye 
ve Vatan ıstttunıanna DMll vardı
tmı anlatıyor, sonra aııe.lııdeki 

eerbeıst fikirlerden baş1qarak ııa-
7MDll aıılatmqa g1rlflyor.] 

BOytlll annemin ve babanım k11-

tüphaneleri benlm için okumayı öğ 
rendiğim g\lnden başlıyarak açıktı. 
Benim yaşmıdakf kızlar maa1 o
kurken, ben, Acem '81rlerlnln fiir
lerini okumaktan zevk alırdmı. Al
lah ve Muhammet isimleri o gfin
lerden b&.flıyara.k gizli ve manevı 
bir hu kaynağı diye ruhuma hAk
koldu ve Hint yerlilerinin bUyUk 
:ruhunun yanında yer aldı. 

Amonovllava, yerllleriD büyük 
ruhu... Acem şUrlerinde yeni bir 
manevi haz kaynağı bulmama rağ
men çocukluk senelerimde dağlarm, 
ormanların büyük ruhu dalma be
nimle beraberdi. Bu ltlkada göre 
dünyada yalım bir tek nevi hayat 
onun çeşltll ~illeri var... Benim 
nefealm, a1z1n neteainiz, bir h&yv ... 
mn nefesi, bir çiçeğln neteai
Bunlarm heı;ı.I büyük ruhun yer 
yer nefea alması demektir. 

Çocuklutumda.Jd din ihtfyacmu 
karşılamak için büyük hala.mm 
yaptırdığı bUyük kiliseye gltmeğl 
aklıma getirmezdJm. Orma.nlards 
ve dağlarda büyUk ruhun nefesini 
ar&rdmı. 

( BUyük ruh) IUkadı bana, :Ame
rika yerlilerini tanıtmağa ve aev
dırmeğe vasıta oldu. Deniz ~ 
memleketlerden gelen beyazlarm; 
yerllleriD topratmı çaJmaama, ken
dller:inl zorbaca öldürmesine. IOlll'a 

da zavallıları .suçlu ve zaliJll diye 
göstermealne karşı henüs JdlçUk 
çocuk iken layan duydum. 

Sonradan bu layaıım ne kadar 
haklı olduğunu öğrendim. '.A.ınwt

kanm yerlileri dUnyanm en mert ve 
dllrllst insanlarıdır. Hayret vere
cek kadar asn bir 'leref ve haysi
yet ststemlert vardır. 

TabiaUe doğrudan dofruya tema.
mı YereMJdi,tl bQtUn meziyetlere 
sahiptirler. Fenalığın her 9ekllnl 
beyazlaıdan öğrenmişlerdir. 

rika yerlilerinin tabiat llemlndeki 
mabutlarına olan candan ibadetleri 
dağlar, göller üzerine sinmiş, orada 
yer etmiştir. 

Ben kendi kendime bir bedevi, 
yerlllerln bir çocuğu gözlle bakar
dım. Ruhlıırı makineleşen iruıanla

rm kurdukları 'lehirlerden ve on
daki hayattan nefret ederdlın. 

Dahiliye Vekaleti Projeyi Hazırladı 
Dahlllye VekMetl kazancı az ""'I dell on senede ödenecektir. Evler, 

tanda.,ıan ev sahibi yapmak lçlD bir borç bitinceye kadar Belediyelere 1-
kanun IAylhaın hazırlarnı9tır. potekll kalac,aktır. Ayni arsaya bfr-

Üzerimdeki bu tesir o kadar de
rindi ki Türk tarilllnl okuyuncaya 
kadar ruhum hiçbir tarafta başka 
Aşina bulmadı. 

Bilmem hangi kitapta TUrk hU
kUmdarlarmdan Bilge Hatun'un 
kayın babaslle olan bir mllnakaşa
mu okudwn. Bilge Hatun, kabilesi 
için bir feh1r Jrurmağı dU.ündUfU
nU ihtiyar adama söyleyince 'IU ce

Be!edlyeler tarafından tahakkuk kaç talip ~ıktrğı takdirde mUrecaat 
ettirilecek olan bu lAythaya göre ,e- ıııırasma ve arttırma. ekııUtme aısnJ
hlr ve kaubalarda imar plinlan ha-- lerlDe g6re hai'eket edlleoektlr. Bu 
zırlanırken az kazanı:h vatandaşlar suretle yapılacak evler on sene bina 
için de mııhnller &lTıla.caktır. Bele- vergisinden muaf tutnJacaktır. Ka· 
diyeler ba ;)'erleri lstlmlak kanununa nun keebl katlyet ecler etmez Bele
göre lııtlmlAk edf'..rck iki sene zar- dl~·eler, vatandatlan kanun daire
fmda ev yaptırmak fartlle maliyet ıılode ev sahibi yapmak için birer 
tlyatmm üzerine yalnız lııtlml!ık teşkllAt vlicade getireceklerdir. 
m.asrafiarnu UAve ederek satacak- lstaabnJda Belediye tarafından 111-
Iardır. tlmlAk edilerek vatandaşlara tel'Zi 

ftbı aım,.tı: 

- Tapma, fehlr hayatı bizim 
ruhumuza uymaz. Hl1r ve mQatakll 
olmamızı bedevi bir hayat geçir

Ar!!aları alacak vatanda,ıann ge- edilecek arsalar n yapgın yerleri 
llrlerlnln 40 liradan fazla olmaması çoktur. Belecllye banlan ayrı ayrı 

!}&l'ttır. Evler kArgir olacak ve be- tesblt etmektedir. 

memize borçluyuz. 
Selçukname aahibi de ~yle di Odun ve Kömür Fiyatlarına 

JW! 
c.Amcam, b!\11& dalma fil tavsiye

de bulunurdu: 
Narh Konuluyor 

- Sakm bir fehlrde yerle'l?lle. Belediye, odun ve kömUr fiyatıan 
Şehir halkı, uıllannm ne olduğu- hakkında tetıdklerini ikmal etmiş 

nu unuturlar, 9eref ve aaA.let ve Azamı fiyatı da tesbit ettikten 
duygulannı kaybederler. Seciyenin sonra bu husustaki etüdü fiyat mU
&l&letinl korumak için bedevi ha- rakabe komisyonuna vermiştir. Vali 
yattan stızeı şey yoktur.> ve Belediye Rel.81 Lütfi Kırdar da. 

Semerkand fehlrlerinin duvarla- bu hususla me;ıgul olmUf ve dün 
nnı kerpiçten yapmak ve eonra bu telefonla ticaret müdUrlüğüne mü
kerpiç duvarlan kıymeW çinilerle racaat ederek odun ve k5mUr için 
.a.Jemek ancak böyle un bedevlle- en kula bir zamanda ve en ucuz bir 
rlıı hatırmdan pçeblllrdi. Buna al- fiyat tesblt edilmesini rica etmiştir. 
dJl'&l1 ldm? Tqtan, topraktan ya- Yarın komisyon toplanarak bu hu
pdaıı &b!delere, ancak fljhretıerinin susu tetkik edecektir. 

devamından emin olmıyanlar ihtl- RESMi DAİRELERDE KACıIT 
;raç duyarlar. Türkler, nklannm TASARRUFU 
hürriyet ve kudreti sayesinde şöh- Dahiliye VekAleti, resmi ve yan 
retlerinin devam edeceğinden her resmt dairelerle devlet sermayeslle 
zaman emin bulunmuşlardır. Ayni i~leyen müesseselerde kQğıt sartlya
auretıe Amerika yerlisi de (Gökle- tında tasarruf yapılması hakkında 

rin kalbi) adlı mabutlarile temasa alAkadarlara bir tAmlm göndermiş
gelmek içln kendllerlle gök aruına tir. VekAlet bU ta.mimde, mQtad aar
aunı bir dam çekmemek lAzım ol- fiyattan yüzde kırk t.aaarruı yapıl· 
dufwıun farlanda idiler. rnaanu iatemektedlr. 

Amerika yerlilerinin aslı, tarih FENA KESE KACıITLARI 
için halledilmemLt bir dA.vadır. Ken
dilerinin Alaaka yolile Aayadan ge
len bedevi Türklerin evlAdı olduk
tan dalma söylenir. Bu iddia ister 
doğru olaun, llter olmaaın, ben şu
nu bilirim ki çocukluk ısenelerlmin 
dostu olan Amerika yerlllerlle son
radan tanıdığım Tllrklerin seC'lyesl, 
asAletl arasında büyük benzerlik
ler vardır. 

N. a. Bak 

Yazılı ve baaılı kA.ğıtlardan keee 
k&fıdı imali hakkındaki memnutyete 
rağmen birçok esnafın bu kAğrtlar
dan kese kAğıdı imal ederek kullan
dığı. aıuanna da çiriş veya kola ne 
çamur da koydukları görUJmU.tUr. 

Dahlllye VekAleU, dlln, Belediye
ye gönderdiği bir tebliğde, derhal 
bunun önUne geçilmesini ve bU işle 

uğraşanların teczlye edilmesini bll
dlrml'ltlr. 

Vek~etine göndermiştir. Bu rapor
lara göre Belediye Sıhhat mutettiş
leri tarafından son bir ay zarfında 

muhtelif maddelerden alınan 1448 
nümuneden 140 ı bozuk çıkmı'ltır. 

Bu arada. alman 73 ısu nUmunesin
den 9 u, 127 81lt nUmuneslnden 21 ı, 

127 gazoz ve sair meşrubat nümu
neslnden 17 l!li, 217 un nUmunesln
den 24 U, 221 çavdar nUmuneslnden 
21 1, 162 ekmek nUmuneslnden 27 st. 
M makarna nümunesinden 19 u, 24 
peynir nümuneslnden biri, 37 kon
serve nUmunesinden biri bozuk çık
mıştır. 

EMİNÖNÜ • UNKAPANI 
İSTİMLAKİ 

Belediye, EmlnönU meydanınm 

tanzlml bittiği için Eminönü ile Un
kapanı araaındaki sahanın tııtımııı.

klne ba.şlıyacaktır. Belediyeler Ban
kasından, kısmen alınmış olan istik
razdan Uç milyonu bu işe tahsis e
dilmiştir. Burada iıstlmlAkl biUp yık
tmlan binaların yerleri arsa olarak 
ııatılacak ve böylece Q~ milyon mU
tedavll sermaye olarak kullanıla· 

caktır. 

YENİ VALİ MUAVİNİ 
VAZİFESİNE BAŞLIYOR 

Siirt valiliğine tayin edilen vali 

lllru Balaa 330 
Bedbdll Aldbetl 

'.rtlrldyenln Ayılı UlmlertncJen 
Beyazd MllU Klltllphane mDclll· 
rll 1aınaU Salp, geoenıercıe vefat 
ettL Ba zatın kedllere lıarıı bü
yük bir eevglal vardı. KlltUpJla. 
nede n bahçeelnde bMledJtt ke
dilerin aayıısı SOO den fazla l4L 

Allmin vefatı tlzeı1ne ane.ı, 

ayda yllJI Ura masrafı maclp o
lan bu 8SO kediyi dalıtmak 19-
temlş, fakat hmall Salbfn TUl
yettnı dllşttnerek tereddüde dllf
mflttlL Bu ıurada, hayınever 

bir Bayan, kedilerin ta,eefnl D
sert.ne alnuştır. 

Fakat, blrka9 gün evvel lrom
fulan Belediyeye mtlracıaat et-
mf91er, ve: 

- Kediler, sabahtan akpma 
kadar evlerimizin damlarmda ci
rit atıyorlar. Satlam bir klre· 
mit bırakmadılar. Kapıdan, b;.· 
cadan matfaklarmuza prlyor, 
ne balarlarısa kapıp ıöttırilyor

lar. Odalarımızı, aofalarımızı 

kirletiyorlar. Kokudan, pislikten 
elAman... imha ediniz bunlan, 
kurtarınız blz.I ! .. 

Diye ,ıkAyette bnJunmu,ıar

dır. Beri taraftan, büyük Alimin 
vaslyetta.I yerine getlnnlye çalı
şan Bayan da dün vllAyete ıet
mı,, şlkAyetln yerısiz olduğunu 

ısöylemlştir. 

\"ll:'.'ı.yet ve &ledlye 'llıAyetl 

tetk"ik ve bu 830 kecllııin mu
kadderatını tayin edttektfr. 

MUTEFERRIK: 

•NÜl\IUNEİ HAMİYET• TOR
PİTOSU ÇIKARILIYOR 

Aya.kapı Kayık iskelesi civarında 
bıı.tınış olan eski (NUmunei Hami
yet) torpidosu parçalanarak çıkan· 
lacaktır. Liman reisliği bu aym 
23 üncU günü sabahından itibaren 
dinamitle geminin parçalanmasına 

ba.şlıyacaktır. Bu ısebeple kayık, mo
tör, vapur ve sair deniz vasıtalarının 
20 gün müddetle bu mevklin açıkla· 
nndan geçmeleri tebliğ edilmiştir. 

DÜNKÜ İHRACAT 
SATIŞLARI 

Dün muhtelif memleketlere 42 bin 
liralık ihracat yapılmıştır. Roman
yaya zeytin, MacarLstana hurda ba· 
kır ve kitre, Finlandaya da yaprak 
tütün gönderllmlşttr. Hük~metln ya
km memleketler için navlon fiyatla
rında döviz kolaylığı göstermesi ü
zerine Isvlçreye de fındık ihracına 
başlanılmıştır. 

250 TON MAZOT GELDİ 
Diln Karadenizden limanımıza bi-

Alman TARiHTEN 
YAPRAKLAR 

Birliği YAZAN: 

Badlrcau Ballı 

Ne Gariptir ki Alman Birlik 
Temelini N apol eon atmıştır 

1805 senesi birincikinununun Vist&.:'den Fransa hudutlarına 
ikinci alilnü Osterliç'de on doku- kadar .renişliyor; yalnız küçül
zuncu asrın cModel muharebe- müş olan Pnısya Krallı~ı hariç 
si- olmuş; Napolyon 74,000 ki- kalıyordu. Böylece Alman mil
şilik ordusunun ancak '5,000 i- letinin büyük bir kısmı arasında 
ni kullanarak 90,000 kişilik hudutlar kalkmış, münasebetler 
(Rus - Avusturya) müttefik kolaylaşmış, milliyet prensip-
ıardusunu mdlup etmişti. leri altındaki şuurlu anlaşmalar 
Fransa imparatoru o gün Avru- ve se~iler kök salmıya basla. 
panın ~arp kısmında ve Orta mıştı. 
Avrupada hakim bulunuyordu. 1815 de Napolyon Sent He
Artık .bu .~e~l~ketlerin harita- len'e sürüldükten sonra Avru· 
sını ~ıledığı ~ıbı :'(apma'kta ser- pada yeni nizam kurmak iciı 
besttı ve bu hax:ıt~nın !'Tansa toplanan Viyana konRresinf 
lehind~ olar~ ~ıtükce mkişaf Prusya Kralı da müttefik sıfa· 
edece~ne ~~~~dı. , tile iştirak ediyordu. O zaman 

962 de buyuk Otto nun kur- Almanyada yalnız otuz se'kiı 
duğu cMukaddesy Roma - Cer- hükumet bulunuyordu. Bunla
~en İmparatorlugu» çoktan ?~- rın bes tanesi Krallık diğerlerj 
~Imıştı; 1792 de Almanyada ırı. Prenslik veva Dukalıktı; avnca 
lı ufaklı ta~a~ 360 devlet vardı. serbet şehirler de vardı; bunlar 
Nap?lyon .~~. ış olarak $arl- Avusturya Başvekili Meternihin 
m~n ın rolunu oynamıya başla- planına göre aralarında anlaştı-
dı.. . . . . •Y· • • lar. Milletlerden ziyade Prens

Ingı!ızlerle ıttifak ettıı:n ıçın Jerin ve Kralların birleşmesin
Napolı, ~rallıitın.ı Bu;bon'Iaı:- den doğan bir cCermen Birle. 
dan aldı, .kard~ı J~zef e verdı. şik Devletleri• ni kurdular. Bir
cBatav Cilmhurıye!•• ~dını ta7 lii?in meclisi olan Diyet, Main 
şıy~n. Hollandaya otekı ka:.cfı;:şı nehri üzerindeki Frankfort şeh· 
Luı yı 'kral yaptı. Beri? buyuk rinde bulunacak Avusturya İm
d~kal~}hn~ eniştesi ve k~~di1si- paratoru da bu' birliğin reisi 
nın suvarı kumandanı Mura yı olacaktı. Fakat bu Diyet bir 
~eUirdL Nöşatel prensliğini milli meclis olmaktan ziyade 
~u~rnay B~kanı Mareşal .B.er- herkesin !kendi hükfunetinin 
tıye ye hedıye ~tti; Harıcıye menfaatlerini üstün tutmak is. 
Nazırı. Talleyran ıse Benevent tedifü bir •Diplomatlar Mecli-
Prensı oldu. si• idi. 

Napolyon bol keseden kral- F.k. 1 ·ır b" . 
!ıklar ve prenslikler da,ğıtırken 1 1:. er 1:?1 ı ır meclıs kur-

Kendilerine anedenJ> diyen fn· 
unların Amerika yerlilerinde bul· 
duklan suç, bedevi olmalandJr. Şe
!ttr hayatı geçfrmenin bugOnkt1 ... 
nıretlerl hakkında mUnak&falara 
(irişecek detmm. Yalnız bedev1li
tın mutlaka fena n iptidai bir IJeY 
oldugun& hUkmetmek de yanlış o
lur. Amerika yerlllert, bir 99hir 
kurmak ihtiyacını duydukları za
man zevk ve sanat bakunmdan da, 
lıı;tlmal ve lktııadl b&kmıdan da or
~ya beyazlardan güzel bir eeer çı
kannı'llard.ır. 

BOZUK GIDA MADDELERİ 

muavinimiz HalCk Nihat, yann, ye
ni vazifesine başlamak üzere, şeh

rimizden ayrılacaktır. HalQk Nlha
dın yerine Beyoğlu kaymakamı Ah
met tayin edilmiştir. Ahmet, Bele
diye reis muavini Rıfatın askerJlk 
,·azıresı bitinceye kadar ona da ve
kAiet edecek ve valiyi temsilen dai
mi encümene riyaset edecektir. 

Almanyadaki devletlerin sayısı mak ıcın suratle hazırlanıyor-
82 ye inmişti. Fakat o bunları du. Ekonomik ihtiyaçlarda AI. 
daha ziyade azaltmak, haritayı ~an .-birli.U ihtiyacını büyük 
basitleştirmek istedi. Bu suret. hır şıddetle ço2altıyordu. Hü
le, idareleri ve aradaki münase- kCımetler arasında ~ümrüklerin 
betler daha kolaylaşaca'ktı. Hat- birleştirilmesi için yapılan ha
ta bazı Almanlar ondan Şarl- reketler 1819 da başladı ve 1836 
man ~ibi Fransa, İtalya ve Al. da Avusturyadan başka hepsi 
ınanyadan mürekkep bir ~arp anlaşn:ııva Slirdiler. Di~er taraf
imparatorlu_l!u kurmasını iste- tan mılletçe seçilmiş meclis için 
diler; cesaret verdiler. Alman- mücadeleler, hatta ihtilfiller 
yanın şimal ve garbindeki 15 başlamıştı. Buna en çok mani 
prens yeni VurtemberJZ ve Bav- olmak istiyen Prusya Kralı dör. 
yera kralları başta oldulu halde düncü Fredrik Giyom'un inadı 
(Ren hükumetleri birliRi) ni bir netice vermedL Prusyalılar 
kurdular; Napolyon'la cEbcdi 1866 da Sadova'da Avusturyalı
ittifak• yaptılar; hem tedafüi ları. ma,ğhip ettiler: Avustur
hem de taarruzi olan bu ı·ttı'- ya imparatorunu Cermen bir-ri Sovyet, diğeri Rumen bandıralı r ~ · · 

iki vapur gelmiştir. Sovyet vapuru faktan başka Fransa İmparato- ı~ı reısliğinden vaz$!eçirdiler. 
Belediye Sıhhat MUdUrlUğU, son 

bir aylık teftişlere alt raporlar tıze
rinde icap eden tetkikleri yaptıktan 
sonra Sıhhat ve tçtlmat Muavenet 

runu cHami• tanıdılar,· ona Pru. sya Kralı c$imali Alman". a yirmi beş senedenberi Ruayada otu· B l i'k ·• 
ran Pontosçulardan bir kısmnu ge- harp ve sulh yapmak, harici si- ır 7şı Devletleri• nin başına 

İfln eeam turada ki )Jnerika 
yerlileri, tehirlerde yqıyan inaan
larda hUrrlyet duytıJIU kalrn&dıtr
na ve fere! duygularmm saat& ut
ndJfma kani bulunuyorlardı. Bu 
ıwıaau •öylece ifade ediyorlardı: 

CARSAMBA 21/8/1940 
t1rm1'tlr. Vapur Akdenize çıkamadı- Yaseti idare, ordularına kuman- geçtı. Nihayet Fransaya karşı 
ğl için bu yolcular Yunanlatandan da hakkını verdiler! Napolvon 1870 de kazanılan zafer üzerine 

l'k.inci Fransua'ya •Almanya İm. Versay'da Almanya İmparator. 
gelmiş olari ufak bir vapura nakle- paratoru» ünvanından vaz "er. lu~ kuruldu; Pru~a Kralı İm· 1.so Program ve memleket saat a

yan, 7.35 Mtlzik (Pl.), 8.00 Ajans ha· 
berlerl, 8.10 Ev kadını, 8.20 Müzlk 
(Pi.), 12.30 Program ve memleket 
aat ayan, 12.35 Mtlzik: Fasıl heyeti, 
12.M Ajans haberleri, 13.05 MUzik: 

Metresinin Bumunu Kesti! dilmiştir. Romanyadan da Sovyet - ,.. "' ld 
Rumen ihtllAfındanberl Dk defa ola- mesini bildirdi: o da cAvustur- Parator o u. 

Kasnnpaşada oturan Sabri Dur, Şikayet üzerine cürmU meşhuda sev- rak Beaarabya vapurlle ~ ton ma- ya imparatoru birinci Fransua.. Fransayı bütün Avrupanın e-
metresl Zehraya alt küpeleri gaspet- kedllen suçlulardan Faruk bir ay zot getlrilmiştir. adını aldı; küçük bir hüküm- fcndisi yapmak istiyen Napol
mesi üzerine aralannda kavga çık- hapse ve altı lira pıı.ra cezasına * DUn, Anadoludan Toprak Oft· dar olarak kaldı. yon, farkında olmaksızın cAl. 
rnıştır. Sabri jiletle Zehranın burnu- mahkCm olmuş, NizametUn de be· si için 18 ve tüccar için 9 vag"On ol- Prusya !?İttikçe kuvvetleni- man Bırli/?'i» nin temelini atmış· 

- Canuuz l8tediğl her yerde di· 
kebllecettnız bir çadır, bakild bir 
lnaanm, altında yqamatı kabul e
clebllecetı yeglne damdır. Yerliler 
C*llt ç91Jlt DAlılanna (göklerta kal
bi), (Y•lerfn kalbi), (GWlerin kal
bi), (Oece rüzgln), CN"e!eein hA
klmi), (İlk sebep), (İlk bqlangıç), 
(Kendi kendini yaratan lWı) glbl 
adlar verirlerdi. Böyle adlar tqı
pn mabollar& açık havadan bqka 
bir yerde tapmmak hatıra gelebilir 

Fasıl heyeti programının devamı, 

13.20 Müzik: Radyo salon orkestrası, 
18.00 Program ve memleket saat a
yan, 18.05 Müzik: Caz müziği (Pl.), 
18.40 Müzik, 19.15 KonulJma (D14 
polltlka hAdiıseleri), 19.30 MUzik, 

nU kesmiş olduğu için dUn muhake- raet etmiştir. mak üzere 21 vagon btıldaY ne e vordu; mağrur bir ordusu var- istikbalde Fransanın bu yüzde~ 
mest yapılmıştır. Sabrinin, metresi- IR • vagon arpa gelmiştir. dı; fakat Napolyona karşı yapı- uğrıyaca~ı felaketleri hic ~öre-
nin burnunu kestikten sonra jileti B ODUNLA AR~ADAŞINI FATİH BELEDİYE DOKTORU la~ ittifak~ ~e. kadar büyük ü- memişti. 
attığı sabit olmuştur. Ancak yaralı ÖLDÜRDÜ HAKKINDAKİ TAHKİKAT mıtıerle gırdı ıse o kadar kırıl- ••••••••••••• 
bulunan Zehra hnstanede tedavide KadıköyUnde Körler sokağında 30 Gece çağırıldığt hastaya gitme- rnış olara'k çıktı. 1807 de Napol-

19.45 Memleket ısaat ayarı ve ajar:•• bulunduıı..· ve birka" •:ı.hldin celbi i· numaralı ardiyede yatıp kalkan Za- ti' tı Yon Elbe ve Ren nehirleri ara- VATAX 
... ı>... " ,. mek sure ıe bir çocuğun vefa na 

haberleri, 20.15 Konuşma, 20.30 MU- ı;ln muhakeme başka güne bırakıl· ralı Mehmet oflu ŞUkrU, Ahmedln sebep olduğu iddia edilen Fatih Be- sındaki bir kısım memleketler-
zik: Şan resitali • umur Baha Para. mıştır. vurduğu bir odun darbesUe nezfi di- tediye dolttoru Sami hakkında Sıh- le Hanovr'dan mürekkep ola. A B O N E : 1'ilrldye Hariç 
20.50 Müzik: İstanbul mesire ve meh BİR AY HAPİS n1ağ1den ölmUştUr. Katil yakalanmış hat VekO.leti müfettişleri tarafından rak .. k~rdı:_ğu Vest~alya ıa:allı.itı- için için 
tap Alemlerinden örnekler, 21.15 MU- Nizamettın ve Faruk isimlerinde ve Ağırcczaya gönderilmiştir. Yapı· yapılan tahldkat bitmiştir. Tahkikat n.a ':1çuncu kardeşı Jerom u ıze- ---·---mi? 

Çocukken da«!arda, bayu1arda zlk: Eski halk melodileri (Pl.), 21.30 iki genç dUn Sirkecide Mlşon adında lan sorgu nctlc~lne göre Ahmcdin fezlekc..cıl bugiinlerde hazırlanarak tırdı; Saks~n!.a Krallığını ve Senelik • 1400 Kr. 2700 KJ 
,....-ken bana öyle Cellrdi Jd Ame- KonUJDla (Radyo gazetesi), bir çocuğa sarkıntılık etmişlerdir. tevkifine karar verilmlşUr. Sıhhat Vek6.letine gönderilecektir. Var~o~a Buyuk Dukalı~ını bir- Altı aylık ı 750 Kr. 1410 Kı 
~=================~~=============================================~le~ırdı;~~~ ·R~Birkş~ ~Q~ c 400~ soo~ r Hükumetleri- ne kattı. Bu su. Bir aylık ıc 150 Kr. 

2'U"ldKAN1N mı GONL'CK ~ıııt ·11e ·1 c ·ı Bugünün ve Yarının Romanı Mehmet Al!de kalan te!!lr, hayatmm k8- retle Alman birliiinin temeli ·----·•1•--a-llULASASI kü ;),kıldığı, artık yaşamaı;ına ııebep kal-

Kebmet Alt, alle hayatına alt bir ae- G E madığı yolunda idi. Nlhalln sadaka diye 1 1 
bepten dola11 Mmete karar veriyor. Fa- L •ı ~ gösterdiği fedak!'ırlığı kabul edemezdi. o- N
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o. 1 

kat tam bu llrada ihtiyat sabiti iken v AZAN : M. H. z AL • aunla beraber ısahtellk dolu bir hayatı ıse- vatan '1 n B u 1 m a c ası 
çektlrd111 bir fotograf gözUne nifiyor. ne<len ııeneye ısUrU.kleyemezdL Aynlmak 
Ve kendillnln DUW hayattaki mevki ve ı d Fakat N,.__,. tanıtan, hayata bazlı bir kıymet veren ide- ki varılmaz bir saadetin slhJrll maazanuıım yo 0 var 1

• ...-.n kendisine olan 
T&Sltelertnf dl1'1lnerek bundan vazceçi- ıııevpjne ve yakınlığına öyle derin bir 

BalbuJd .... el t al bir ııevglDID battı ,.e ısonu... bana bu kadar yakından göAtermeııeyd.intz. JW· sav ..... , rT'11 ce ne muu bnan l~lnele seneler geı;olrmlştl ki bu bnan '* allenln relai idi. Çocuğu ile karıaın- Herkes bana haset eder. Herkeeln tdlk· O zaman luuıtal.ığımdan ııonraki uzun, tat- bu d 
klalne göre mesut olmak için hiçbir eksi- ıı Jmnu~malanmrz, benlm ıc:tn ne gilzel, ne el'fJ("ede boşa çıktıktan sonra hayatta 

du bafka h1ç endf9eai yoktu. tim yok: Beni çok seven, dfltUnen bir ko- tatlı birer hayal kalacaktı. tutunacak destek bnJamıyacaktı. Çekilmek * ca, cici bir yavra, para, refah, zevk, mev- Şimdi uyanmak lb.ım... Ben kocamı bı- gitmek, NihallD saadet rilyaıııının gerçekleş-
- 1 - ld, ller ,ey ... BIDllarm her biri yOz blDlerce rakamam. Bana ,.e eline o kadar bağlı kl, meelae meydan bırakmak, daha sade, daha 

lılelımet AJI, 8sthlttl lolllde lmdn tıelıraf bulan ~ rtlya o"ıan teYler •.• Evet, dotnı... hayatım yılmılf olurum. İster lııtemez ııo- kestirme bir hareket gibi ıörllnUyordu. 
flllrtL Tola ~ lseıe oldatana bllcl1r- Banlar elde edilinceye kadar uzak, kıymeW nana kadar ael·dalı bir zevce rolllnll oynı- :.ıeıunct AU, dllfllndUk~e kencllnl kaybe-
dl. Ve Wlllalla. ı.ta.IMddald tlrke& IMtnel- emeller ... Fakat bir defa hepsine ll&hlp ol- yacağmı. Kendim için saadet anyacak yer- diyordu. İçtimai hayata olan bağlarının bl· 
• meldap 7azaralıı mlallatl MlrkJnda tam daktan. banlar artık bir Juymet l.tade ede- de hayatom ber gün, her saat nnun için fe- rer birer çöz1Ucll1ğlinü ~deta gözle görür rt-
" clofnl ...ıomat ftll'llleml.ı llltedL medllrten aoma lnaan elindeki §eyleri de- da edeceğim. Sonra ben her ,,eyden en-f'J bl oluyordu. 1'"akat Uıtlyat zabiti kıyafetln-

llebmet AliDID lat.alMtlcla Mlder balcla- 111. nobanları doyuyor. Benim genç kız· bir anneyim. Oğlumu keneli elimle babasın- de çkardığı resmln en buhranlı claklkada 
la melrtabaD sarfı keDcllable JUJbııuttı. bk rtlyalanmda bana her •akit taze heye- dan ayıramam. İki yüzlü, ıııahte, yalan do- gözüne Ulşmcsl, !'&hsl teessUr sarhoşluğun· 
loleclee cıkaa mektupta da NDlalbl lncıe, eanlar veren, beni her gün yeniden kendi- in bir hayatı da göze alamam. dan birdenbire uyanmasına, bir Türk ve 
sartf JUISl IÖ9e oarpcyorda. Pakat llelunet ne oelcmete Utra'lan ebedi eevdalı bir ar- İster istemez maddi, mfuıasn; bir hayatı bir insan ı;ıfatlle olan meısullyetlerlal duy-
&11. lııana l'h atar &tmaa bas ıtbl doamllf" luMl&t vardı. Evlend.ikt.en aoma bunun her ölünceye kadar gilnden güne atlrllkliyece- masına yol açmıştı. 
m. Meldubu ht•nAa, ,. JUi n.rdıı cF.. stln ıauretiDI doydum. Kocamla yanyana, flnı. Kısa bir rtlyanm güzelliğini bu ısanl- Cemiyetin feda.ldlrlıklarla yetiştirdiği her 
ldr Be7-• Ud 17t doet olarak J'l'f&4ık. Fakat ruha· yedek! uyanmanın acıaUe ödüyorum.:. dlma~, umumi hayatın içinde kuruJmo,, u-

Mebmıııt Alt. IMlrtaM ,e. .... r«L g. man bo9Juta biçbfr aaaı7e dobnadı. muma alt bir makine demekti. Hiçbir in-
"' hlllr lull1Dde lr-dlelnl• de asaktaa Mesele 8'1kAr görttnllyorda. Nihal, biri sanda buna el uzatmak hakkı yoktu. Fakat 

Sizinle azan konaf1Dalanmrz eenaısmda kneaama, diğeri Doktor Fahire olmak Uze- diğer taraftan hlı:blr şey olmamı, gibi ha-
tıaaraıtı pne 11111' doktora 7uddılı ~ ~ ın.ııJt ·"-1·-ın ha.ısretlnl dertndm re iki mekt bu ayni d b ._ NQıal ..... 1-.- .. 7ı-orchu --c- • ...,-.... 0 zaman a yazmı9, un- yah ısürUklemek imklm da yoktu. Ne y.,. 

y--• •ı derine daydam. Birbirleri için yaratılan in- lan yanl" zarflara koymu9tu. Birkaç kl11I- p&l'aktı? 

d"alllr 1187, melıt.baaaza .....,_. bt- ll&Dlar, ller nedene blrbfrlerlnl bulamıyor- nln hayatına lllfllf olan bir hareketUI naııııl Çocukluk senelerinde dofan bir hayal bir 
naı..lr .... ._ plmed1. lçbni d6kJDek. lar. Etrafımıza bakınca hep tesadUfün &- bu kadar dlkkatıılzllk edehllmı,u? Hiç ,up- tlmşek gibi nıhunda canlandı. Her tarafı 
llaıe ._. ..,-1 _.,.._ek llltiyaema maka-- deta fena bir kaaltle blrl9'tirdiğJ birbirine hll ynk ki o saniyedeki heye<'.ıuu &"inlerini kapalı gibi görünen hayat sahalarında ken-
... .. Ki - J'alca& bu Dil " eoa mele· aymaz. plftJer rö"'1-oru. •·- rtm kan"I •·-•--ıı.. bl bö ı • •..., -ra ''' •- 1 ......,...,_ r Aır, Y ece dine aydınlık, güzel, asU bir yol göıste.nU. l ..._. ~ .._ • _... lıe7ecıealar KC!fkl bula mektup yaznıaaaydnuz. K~- bilin açık bir oyunu halini almıştı. 

::::========::::=:::::::=::====================================~====::::~== =-======================:-;(Devamı var) 

SOLDAN SAGA: 
11 

1 - U.tıte - Deva. 2 - Kemlfln 1 

özü - Bir çiçek. 3 - Eıski Mısır ma- t--t---ı--ı-

butlanndan - Tekerlekli vasıta - Ne
fer. 4 - Her iki tarafından da sev- • 
dlflnlz bir kimse - Güzel - Eski Türk • 
kavmi. 5 - Nota - YIUDL 6 - Tar- s 
ti! uı feyfn kabı - Saçına. 'I - Çakı- , 

nm yansı - Bir lza. 8 - Elin içi • , 
Bir renk - Zeybek. 9 - Eklet! - İlk 
mektep derslerinden • Bir renk. 
10 - İngilizlerin bir deniz Ussu - • 

Geçici. 11 - An& - lngUtere nazır
lanndan biri. 

YUKARDAN AŞAÖIYA: 

1 - Bir içki - Belli. 2 - Saha -
Bir sayı. 3 - Bir edat • Rabıta • 
GenlfUk. 4 - Ağa - Bir böcek -
Fenerin ortası. 6 - Nota - E!Unln 
yarıısı. 6 - Rakam - Acıklı. 1 -
Siz - Yemek. 8 - Ya kadar - Do
ğurtan - Edat. 9 - Nota - Uburlar -
İslm. 10 - Avadanlık - Eir hayvan. 
11 - Asker - Biçilen feY· 

2 No.h Bulmacanın Halli 
SOLDAN SA.()A: 

ı - Tasarısına. 2 - KN& De. 

n 

3 - Av; La; Si; Do. 4 - Kat: Rle; 
Yek. 6 - Ases; Deva. e - Ta; İli· 
fa (afili); Ak. 1 - Yfsa; (F) itil. 

8 - Ati; Rie; Ara. 9 - Li; ki; Fa; 
Er. 10 - Şeclane. 11 - SakaUama. 

YUKARDAN AŞAGil'A: 

1 - Samatyalı. 2 - Vasaitı. 3 -
Ak; Le; Si; Şa (n). 4 - Sel; Sla; 
Kek. 6 - Azar; Rica. 6 -Ra (Ar); 

İkili; İt. 7 - Lise; Efa.\ 8 - Ali; 
Dal; Ana. 9 - Me; Ye-; Ta (at); 
Em. 10 - Devalre. 11 - ~ob~ 
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Vaziyet 
Siyasi, Askeri -

Balgar • Rumen, 
Macar Davaları 

Son gelen haberler. bir taraf
tan Bulgarlar, diğer taraftan 
l\facarlarla müzakere masalan
na oturmuıs olan Romanyalıla
rın davacılarile uyuşmıya calış.. 
tıklarmı ~österiyor. 

Bulgar - Rumen delegeleri 
arasında Krayova'da devam e
den mlizakerelerin hayli ilerle
diii bildirilmektedir. Bu pazar
lıkta Romanyanın Qobruca'dan 
epey fedakarlık edeceii ve Tu
na üzerinde çok mühim strate
jik bir mevki olan Silistre'yi 
dahi &özden çıkaracaiı anIQJ
lıyor. 

TRANSİLVANYA DAVASI 

Transilvanya ve Macar ekaL 
liyetleri meselelerinin ailihsıs 
halli iç.in Turnuseverin'de ce
reyan eden müzakere, bir ara 
inkıtaa uğramak tehlikesine 
maruz kalmıştır. Rumen mu
rahhaslan Macar metalibini a
ğır buldukları için daha fazla 
müsaadekar bulunamıyacakla. 
rını bildirmişlerdir. Macarlar 
konuşmayı kesip memleketleri
ne dönmek üzere hazırlanırken 
Peşteden yeni talimat alarak 
müzakerelere tekrar başlamış
lardır. 
Romanyalılar Macarlara faz

la arazi terketmeden Macar e
kalliyeti işinde davacılarını tat
min icin başka bir hal (aresi 
bulmak istiyorlar. Macarlar ise, 
Transilvanya kıtasının bilhassa 
sevkulceyşi ehemmiyeti haiz 
olan noktalannı da geri almak 
arzusundadırlar. Pazarhbn ke
silmediiine bakılırsa, Transil
vanya davasında da beıs aşağı 
Ü( yukarı bir neticeye bağlana
cağını tahmin edebiliriz. 
AMERİKA VE HARP 
Amerikanın Kanada ile yap

tığı son anlaşma. dikkati ~ken 
sivasi hadiselerin üçüncüsüdür. 
Bir Japon gazetesi Kanada'nın 
müdafaasına Amerikalıların 

a:österdikleri alakayı ehemmi
yetle &özönüne koyuyor. İmza
lanan anlaşmanın Amerikayı 
harbe sürükliyeceğini tebarüz 
ettiriyor. 
_HAVA HARPLERİ 

Siyaset alemi bu halde iken. 
dün biraz soluk alan Alman ha
va akınlarının tekrar başladı
itnı öğreniyoruz. Evvelki gün
kü en şiddetli ve en fazla zayi
atlı hücumlardan sonra Alman
lar, akınlarına me'mul şid
detle başlıyamamışlardır. A
lustosun sekizinden on sekizi. 
ne kadar devam eden hava 
harplerindeki Alman tayyare 
kaybının 700 e kadar (danış ol
tnası bugünldi mecalsizliğin ifa
desi telakki edilebilir. 
BERLİN TEHLİKEDE 

Alman hava kuvvetleri ev
velki Kiln Londra müdafaasını 
Yarmak üzere azami gayret 
KÖstermiıslerdi. Londra bomba. 
landıb takdirde Berlin'in ra

hat bırakılmıyacağı dün Ber
linden verilen tehlike işareti
~in devamından anlaşılmakta
dır. Berlinliler en uzun süren 
tehlike işaretine dün şahit ol
muşlardır. Tehlike saat 12,42 
den 14,20 ye kadar sürmüştür. 

SOMALİ'NİN TAHLİYESİ 

Fransanın mütareke imzalı
varak İngilterenin yanından çe
kilmesi neticesi olarak Fransız 
Somalisinin Cibuti'sinklen ve 
oradaki Fransız kuvvetlerinden 
mahrum kalan İngilizler Ü( ya
nı sarılmış haldeki kıtayı tah. 
liyeye mecbur kaldılar. Fakat, 
dün de işaret ettiğimiz gibi İn
giliz Somalisinin İtalyanın eli
ne geçınesile Aden körfezine 
hükmetmek arasında mühim 
farklar mevcuttur. 

ALMAN PARAŞÜTÇÜLERİ 

.Hitlerin garp cephesi karar
eahına gittiği (bugünlerde AI
mt 8!1f Paraşütçülerinin kıyafet 
arı narnes· · İ . . . ının ngıltereye res-

men bıldıril~esi cok manalıdır. 
Bu mesel~yı dünkü yzımızda 
etraflıca ızah etrniştik. 

E.Ş.A. 

Churchill Dün Hava lngilizlerle YeniTekaDtKanunu FELEK 
Bir Nutuk Muharebeleri Almanlann Kanuna Bir Fıkra İlavesi - Yazan: 8. FELEK:J 

Söyledi :,.:.~:.:1::=.:i:: Hava DUellosü için Bir Pro1·e Hazırlandı T8fflllblm Alultetl 
(Safı iıılrbdı'le) pılara llebep olmuştur. 

1nenterenin aal<eı1 vaziyetine ıeı:tr- Bab ve cenup ve orta İngiltere (Başı blrlnclclıe) (Başı birincide) 
mış ve demiştir kt: bölgelerine de bombalar dUşmU115e de sayede hedeflerine cabu'k varır- memur ve mualllmlerden umumi mu· 

cBugUn yalnız kendimizi kuvvetli şimdiye kadar yalnız hafit hasarat lar, takipten çabuk kaçarlar. 
bulmakla kalmıyoruz. Fakat bu kuv kaydedllmi~ir. Bu k 

1
. ·ı· 

1 
. l . vazeneye dahil hlzmeUer veya umu

vetimizin hiçbir zaman vasıl olmadı- Doğu • cenup sahili Userinde bir- de na. ~şı n,gı ız enn . e_hın- mı muvazene idareleri veyahut bu 
ğımız bir derecede olduğuna da v!- çok düşman tayyaresi, İngiliz avcı- rin ~~ amıller var?ı.r: İnfı!ılızle- dairelerin birinden diğerine nakli 
kıfız. Asker olarak dörtte UçU mun- ları tarafından aQraUe dağıtılarak vvarc defedıcı toplardan memuriyet etmiş ve edeceklerin ev

velce bu muvasene ve idarelerde ge
çen hizmetleri tekaüt kanununda 
de~ edilen hizmet mUddeUertnin 
hesabında sayılır ve bunların tekaUt 
ve yetim aylıkları son bulundukları 
idare bUtçeeinden verilir. 

tazam askeı1 teşekkWler içinde ça- ve balonlardan ibaret bir mü 
açıklara tardedilm~tlr. dafaası "Ok k tl"d" ı· · -

lışan iki milyonluk bir ordumuz var- Diğer taraftan bu gece balon ba- tere k- ~ . uvve l ır. mul-
dir. Donanmamız harbin başlangıcı- rajlarmdan birine çarpan bir lngilız bu ~çuk bır _saha _olduR"u icin 
na nazaran daha kuvvetlidir. Mıkna- tayyaresi yere dUfmUfae de pilot Bağ .mudafaa sıstemı, Almanla-
t.Islı mayini mağlQp ettik. Artık böy- salim par&fUUe inm1'tir. Tayyare r~nbraklaş1!1asm3: karşı _kuvvet
le bir tehlike ortada mevcut değil- bir ekmekçi dükkbmm arkasına ı. r bara]. teşkiJ edebılmekte. 
dtr. VAkıA. dilşmanm elindeki hava dQ.ıpnU.. baflıyan yancm sllraUe aön- dır. Halbukı Alman nüfuzu al
kUvveUeri bizimkilere nazaran adet- dllrtllmtıştUr. tındaki yerl~ :~'k.. ,gen~.ş bir sa-

Evkaf, Ziraat Bankan ve mülga 
şehremanetlerinde 1 Hasiran 1928, 
hususi ve m1llbak bUtçell idarelerde 
ı Haziran 1930 tarihlerinden evvel 
geçmiş tekaüt hesaplarında sayılma
aı bu mUddcUer için tekaüt aldatı 
verilmiş olmasile meşruttur. 

:Madde: 2 - 2871 numaralı kanu-
nun U Unc11 maddesi hQJanU mah-
tur.dur. 2788 ve 8285 numaralı ka
nunlarla 3549 numaralı kanunun 
2 ncl maddesi hUkUmleri kaldırıl· 

Boca Nureddin merhum bir 
gün bir ç9'1De önünden geçer
ken au içmek istemiş. Bakmıs 
ki, (eıınede mu&luk yerin'! lu
le:re bir takoz tıkamışlar. Bir 
müddet uğraştıktan sonra ta
kozu lüleden çıkarmıya mu
vaffak olmuş amma çeşmeden 
öyle bir su fı~mış ki. hoca
da üst bq blmanıış ve güç be. 
la takozu tekrar lüleye tıkamış. 
Ondan sonra da: 

- Tevekkeli seni böyle ka
zıklamamı,Iar. Böyle deli gibi 
akmanın cek simdi cezasını! 
demiş. 

~-

çe henUz çok faik ise de bugünkU BERLİNDE UZUN BİB ALARM ~:r!~şkıl ettığı. ıçı~ böyle bir Romanyanın Bı' r Japon 
tayyare imalAtımız Alman im~- Nevyork, 20 (A.A.) _ Berlinden ~ ~u:m~k _ımkansızdır. 
nın çok fevkindedir. Amerikan lstih- alman haberlere göre dUn akf&l1l Al- İkı~~ı ust~nlı:k 1n~iliz tayya-
saIAtı da buna ilAve olarak henüz e- man hUkQmet merkezinde tehlike i- relerınm ve lnl(ılterenin Ameri. Taksimi Gazetesı·ne co··re 
Iimize geçmiye başlamıştır. Maama- şareti vertlm1' ve bu 1.faret •imdiye kadan aldtih tayyarelerin ma-
flh bildiğiniz bUtUn bu hava muha- kadar verlluı1' olan alarm işareUerl- nevra kab_iliye~indedir. Alman (Başı b1rlnclde) (Başı blrillclde) 
rebelerine rağmen elimizdeki bom- nin en uzunu obnuştur tayyarelerı yuksek süratleri İtila~!lam_enin, Tuna . üzerine Amerika ile Kanada arasında 
bardıma.n ve avcı kuvvetleri hlçblr Gece saat 12.il de ca:ı.var dUdük· rolayısile ancak uzun mesafe- ~r.ateJık bır nokta teşkil eden üşterek bir müdafaa planı ha· 
vakit vasıl olmadıktan bir derecede ıert tayyarelerin yaklqtılml hal- er ıçind~. dönebilirler. ~ ba- Sılıstre mev'kı'i ile kraliçe Ma- ~ırlanmasına matuf olan anlaş_ 
kuvveWdirler.> ka haber vernUftlr Biraz sonra kımdan surat aleyhte bir unsur ri'nin mezarının bulundu,l!u Bal · . · b" l 

BAVA MUHAREBELERİ Berlinin garp ~eterinln hava halini almaktadır. İn2ilizler da- çık mevkiinin terkini mucip 0 : mayı Ingiltere ıc~~ ~cı ~~~ • 
Churchlll, bundan sonra. sözU ha- müdafaa bataryaları gayri munta- ~~ az_ mesafede dönebildikleri laca~ı zannedilmektedir. çalma olarak tavsı e me ır-

va muharebelerine nakletmiş ve bu zam fasılalarla atef etmeıe hafla- ıçın dusrı:.anlanna.. d_aha tesi~li Ahali mübadelesi ve tavizat ıe:R· OOSEVELT BİR CANBAZ 
muharebelerin ne kadar müddet mqlardJr surette hucum edcbılme'k.tedir- meseleleri h k.kı d ki t k "k 1'< • • 
devam edeceği veya ltiyen ne mlk- · ler . a n a e nı DEulLDIR• 

Saat 2.20 de dk1bıet avdet etmlf- · tafsılat, önümüzdeki haftalar V · gı 20 (A.A) - Reu-
~=e;r:C:!~~~d:a~:~:: ttr. , . İn.ı.?ilizlerdeki ~alite yük~e~i- görüşüle~ektir. ter: aşın on, · .. 
gelmem~ olduğunu ve fakat dUfma- CEBELİTABIK A KEŞİF ğİ ın~~n b~şka ~iktaı:. d.~ 2ıtgıde Bul~a.r,ı.stanla Macaristan a- Cümhuriyet Partisinin Reısı-
nın her halde daha bUyUk gayreUer UÇUŞU ~gılız~erın l~ıne _donuyor. Es- rasındakı müzakereler, Roman- cümhur namzedi B. Wendell 
sarfedeceğine inanılması icap ettiği· .Algeciras.. 20 (A..A.) - D. N. B. ~ı vazıyetlerıne nısbetle İngi. ya matbuatında fazla alaka u. Wilkie'n'in nutkuna demokrat 
ni sl:lylemlştir. ajanın bildiriyor: lızler Almanlardan fazla artı- yandırmamıştır. Dünkü .ı.tazete- partisinin cevabını Dahiliye Na-

Bunda.n sonra Churchill: cHafta- DUn öğleden aonra Cebelitank 11- ~or.~ar .. ve Almanlar lehine olan ler, Romanyanın komşularile zın B İckes vermiştir. 
Iar geçtikçe lngilterenin tstllbı pro- zerinde iki defa yabancı bir ke'1f ustunlük fırsatım azaltıyorlar. muslihane bir teşriki mesaiye B İckes B Wilkie'ye telmih 
jesi daha bUyUk mUşkWA.t ile kaf1ı- 1tayyareei.~çmuştur. ~~rinz dt.ftta top- Fakat asıl mühim nokta ta- v~ak'ta ve yine muslihane bir ede;ek ·B~rs~nın Avu'katı• ter-

armm a- açm&81 ..._, e yyare lim ve terbı· 1 "d" Al teşııiki mesa·ı u··ze · ··sı it Wilki ~ · ıaşmaktadır.> demiştir. Almanyada- Akdeniz llJtikametinde kaçmıştır. ve ~ese esı ır. . - . . . • rıne mu ~n kibini kullanmıştır. e nın 
ki askeri hedeflerin bombardımanı n;anlar hava talım ve terbıye. yenı bır teşkılatlanma P<>litıka- umumi toplantılarla B. Roose-
meselesinden bahseden Churchlll, bu tNGILtz TAYYAJU!IDİNİN sı ba~ımm~an uzun seneler kay- sı ~urmakt~ki ol.an ~rzusunn ~lt'le birlikte seçim mücadele-
bombardun&n gittikçe kuvvetini art- FAALİYETİ betmı~lerdır. yemden teyıt etmışlerdır. si yapmak hususundaki tekli-
tırarak bir ııene sonra hiç bir hayal aj~ (A.A.) --1>. N. B. _Hava kuvvetleri :fç:inde tec- BULGAR MATBUATINDA file B. Roosevel't'e meydan oku-
kuvvetlnin taaavvur edemlyeceti de- L&hlde ~ bir kaynaktan ";l:be~.i aı; pilotların nisbeti bil- NİKBİNLİK yuşunu bir övünm.e hilesi ola-
recede 9fddeUeneceıınt aıöylemif ve: verilen malbıata stın. tngfllJı tay- yuktur. Ingilter~e. Kanada~a pofya, 20 (A.A.) _ D. N. B. rak ta\~if eden _B .. Ic~es, ~· Ro-
cBunlar zaferi temin etmek için eli- yareıert aon 1ld ıece artında Holan- ve Avustralyada ıse hava talım A1ansi bildiriyor: osevelt.ın B. Wılkıe ıle bır tur
mi7.de en aeı1 detilae bile, en emin dada bul yerleri tek1'ar bombardı- v: terbiy~si e~kidenberi cok Bul2ar matbuat ve efkarı u- ne yapı:n~k icin İnRiltere _mu
vamtaıardır.> 86zlerini ilAve etmif- man etmlfler, pyri ukerl hedefleri vuksek bır sevıyede tutulmuş. mumiyesi, bütün dikkat nazar- 1 harebesını yakı~dan ~ .U!:k:ı~t
tir. ve escthnle huauat mWklert tekrar tur. Havacılıkta J!rup halin- lannı Creiva'daki Rumen _ Bul- rı:e'kt~n. vaz.ıı;ecmıyece,gını bil. 
tNGİLTERE KUVVETLERİNİ hasara utratmqlardır. Lter bölgesi- de çalışma.nın yeri olmakla be- gar görüşmeleri üzerine tekasüf dırmıştır. 
AKDENİZE VE İTALYAYA ne atılan bombalar bir antrepo ne \'.~her ferdı teşebl?üse çok 2eniş ettirmişlerdir. Slowo .ı.tazetesi B. Ickes,. c~. R~osevelt bir 

TEVODI EDIYOB mOteaddlt ııer'i tahrip etm1'tir. bır ~~ha v~r?ır .. In~il!~r~?e te- müzakeratın bir sükun ve an- canbaz değıldır.> ~ıyor. . . 
Bundan sonra Churchill, nutkuna 8chalkwljk'de bombaları sebbı.:s kabılıyetı buyuktur. 'TJ_ layış havası içinde başladığını B .. İckes, ~ecburı askerlik hız-

devam ederek Anavatanm gittikçe bul lerde ~-- mumı surette askerlikte bir üs- kaydetmektedir. Bu jlÖrüşmenin metı ve İnR:ıltereye yardım ba-
mütezayit bir surette temin edilen ev yanım çı .... ...,-. tünlük amili olan disiplin bu tarihi bir şümulü vardır Zira hislerinde B. Roosevelt'1e mu-
emntyetı, lngilterenin kuvveUerinl, ~ ~~IT.~E J!'~ n_oktada ~lmanlarm aleyhine Bul,garistanla Romanya bu mü- tabık olduihınu bil_di~~iş olma. 
dainıt surette artan bir niabet dahi· teıdnin havaclık mubarrirt yazıyor: donmektcdır. zakerata başlamakla Balkanlar- sı~dan dolayı ~· Wilkıe ye teşek-
linde, .Akdenize ve ltaıyaya tevclh Geçen hatta Alman hava kuvvet- Umumi Harpte Filistin cep- da devamlı bir sulh tesis etmek kur etmektedır. 
etttğtnl '"'fakat ll'ran9amn art.dan 1er1 tçtn tam bir llestmet oımuftur. hesin?e Alınan ve inı;liliz tav- ar~usunu kat'.iyyetle ispat et- ________ __,,._ ___ _ 
silinişi ,arkta ve ezcUmle Som&llde Bir hava kuvveti hiçbir zaman bu yarecıler:i karşı karşıya bulun. mış bulunmaktadır. 
İngiliz mevkilnt esaslı surette rahne- derece tenldle utramaınJftır. ~uşlardır. Bir müddet sonra va- Şurasını unutmamak lizım-
dar eylediğini lllve etmif ve yine Muhanir n&ve ediyor: ~:ıyet o şe'kli almıştır ki, Alman dır ki, Craiva'daki toplanış, Salz .. 
şarkta daha çok mUhlm aakerl ha- Alman SQtatmm btlyUk bir yQzde tayyarecileri hiç uçmaz olmuş- bour.ı.t ,görüşmelerinin mantıki 
rekeUere pek yakında falıit olunaca- ntsbettnt bombardımanlarla iki mo- lardır. Avustralyalı tayyareci- bir neticesinden ibaret bulun- (Ba!tı birine.ide) 
ğınr llAve eyıemtftir. törlü avcılar tefkil etuttne göre, pl- ler bizim hava meydanlarımıza maktadır. yare modellerine malik bulun-

Churchill, bundan sonra tngiltere- ıot zayiatı 800, 900 den, yani gUnde inmek ve tekrar uçmak ı;libi Mir ~azetesi. müzakeratın bir mıvan bu hava teşekküllerinin 
nin Amerika Birleşik bUkQmeUertne yUr.den aşalı değildir. İngiliz pilot ~eyda_n okurcasına hareketlere kaç ıtün süreceğini zannetmek- faikiyeti, daha iyi bir antl.enman 
hiçbir talebe man.ız kalmadan ve zayiatı yekQnu ise ancak 69 dur. 5tırısmıye başlamışlardır. ve daha mükemmel bir muha-
kendillğindcn Atıaııı Okyanusunun ö· Muharrir, Alman imalt.bnın, te.m- Bunun neden böyle oldll~unu tedir. HaUcdilecek meseleler, rebe kabiliyetini isbat etmekte 
tc tarafındaki mUstemlekelerde bazı posu ne olursa olııun, zaylatile mn· soran bir kumandammıza bir mali, te'knik ve idari sahalara dir. Libyada 530 tayyareleri old~ 
usıcri kiraya vennek teklifinde bu- vazi bir fekilde gidemiyeceıwftı bil- Alman tayyarecisi şu cevabı şümulü olan çok karışık mesele- ğu tahmin edilen İtalyan pilotla-

ö ı ı.tt Ch hill ı 6 "" • • lerdir. Meselenin esası hakkın- d lunduğunu s Yem.,.~ r. urc n- dlrmektedlr. vermıştır: rı_, a~~- serin havalar bekler ai· 
gntere lle Amerika Birleşik Devlet- - Bir tayyareci; yerdeki top. da her iki hükumetin noktai hı ı!On.mmektedirler. 1ta1yada 
leri arasında mentaaUeri ve gayeleri lardan atılan mermiler, diner nazarları mutabık oldui?u cl- orta şarka tahsis edilmiş 1500 
+ .. ...ık tmek 1 1 i daha ..... __ b '"' hetle, müsküla· t "ıkabı"lmesı· t 
""'Y"'. e prens P n n ·-...- Bom••J& 8 tayyarelerin makine tüfegi "' ayyarenin mevcut olduV.u zan. 
ten evvel bile yer tutmuş olduğunu veya tayyarenin kaza yüzünden zannedilmemektedir. ııe1ilmcktedir. 
.söyledikten ııonra .nutkuna fU suret- TICll'lt düşmesi .ı.?ibi riskler yüzünden RUMEN - MACAR Haber alındığına JZ{)re, hal-
le devam etmiştir. ölmeyi iptidadan J?Öze almı tır. MÜZAKERAT! Ya, Habeşistanda bir jsyan ari-
AMERİKADA ENDİŞE!? MlıekeNllrl Fakat ölümü ~öze almak şbu- Budapeşte, 2o (A.A.) _ Ma- fesinde bulunan 'bir kısım hal-
cKendı mcmJeketl aahlllerinln ha- A k nun her şeklini kabul ~tmek car AJ"ansından.· ka ve .bilhassa Tana 2ölü civa-

vada.n ve denizden mUdafaası husu- n ara, 20 (Vatan Muhabirin- d k d ~ "ld. B 1 den) - Rumen ticaret heyetlle Ti- eme . ~ı?ı. ır. u nıdliz tay- Turnuseverin'd b"ld" .1. nndakı ahaliye karşı, hava .kuv-
sunda Birleşik Amerika Devletlerin- caret Veklletl mUmtııailleri aruın- t~harecılterınkın, .tb~YYarelerile in- Macar heyet• d~.n ıb ınh ıyo:: vetlerile cezai mahiyette nü-
de de bazı endişeler hissedilmekte ol- daki müzakerelere b -''ft d d ı ar e me gı ı bir huyları ı un sa a ven. rnayişler yapmak mecburi duıı-.•nu haber almıştık. ul!i ... , e evam d H d b" · len Rumen telkliflerine yazı il ye-b~ edilmiştir. Müzakereler birkaç gUn ::ar ~r. a;a .a. ızıı:n. tayyareler · · · . · e tinde kalmışlardır. 

RelslcUmhur Rooııeveıt, geçenlerde sürecektir. uzerı~~ bı.ı:dır!.P .. bızımle bera. cevap vermıştır. Ikı heyet saat İNGİLİZLER SOMALİYİ 
Terre Newe ve Antıııe adalarnda ber f!OZ gore ol.~~ün kuca~ına 20 de . toplanmışlardır. Rumen NJÇİN TAHL1YE ETMİŞLER 
~ · terebnecek kolaylıkları bizimle atılıyorlar. işte olumün btı sek- heyetı azası Macar tekliflerin; h" .. 

' K d il n--k tm •• lrd Bir B " ayrı bı"r ı"çtı"mada teu·ı"k et'tı"k- Ka ıre •. 2_0 (A.A.)_ -. Inıtı_hz Ve ana a e mı.u.a. ere e ekten zm • adın li bizim arkadaşları yı}dırmtŞ• LA ku J 
1 

ı.. k --- ten sonra iki he ,.: . 1 . vvet erının Somalı'yı tahlıye 
memnun o acab.nı açı ça aöylemlftl. tır. Kuvvetlerimizin Yerde mu- yeuın rcıs erı tm 1 . .. . İ T • 
ŞUphe yok ki buraların hA.kimiyetini S89glllllDI atta! kalmasının sebebi budur. tekrar temasa ,geçmişlerdir. Mü- e e e:ı uzerıne nıu ız umumı 
Amerikaya nakil meselesi bahia zakereler saat 23 de henüz de- k~rar.ı.ta~ı tar~~ından n~şredilen 
zuundan . ""Ullen hariçtir. F::; BIÇ&Jrl&dı h O za~anda~beri malzeme, vam etmekte idi. b~r teblığde şoyle denilmekte. 
İngiltere ~ mecı Amerikaya 99 ae- arp şart arı, er şey def!işmiş MÜZAKERELER GECE dır: . . . 
ne mUddetıe bazı mUdataa kolaylık- d tzmır,Bu 20ak (Vat:; Muh;l)Jrln- ti~b~akat ~is~~lin \•e ferdi tC: YARISINA KADAR SfiRDtl Sap denızmın kontrolümüz al-

. tam il enl -- şam. yqın a Ça- se us vazıve ı de,ğişmemiştir • tında ve Aden ko-rfezı"nın· eıı·-
18.?'I vermıye am e tara!da.rdır. nakkalell Hatice adında bir kadın, Bu d~faki ham hareketlerı· d · B d M 
E i_,. ki b tı h ·,... n e u _apeşte, 20 (A.A.) - a. mizde bulunması ku··ç:;.ı. Berbe· 

m uız u sure e areket hem parasını yedikten sonra bqka ka- de İnJI:iliz pilotlarının du"şm A d U'A 

bizi hem de Kanada ile T 
ana car Jansın an: ra limanı ile Somalı· sah:llerı·n-

m erre News dmlarla alA.ka peyda eden sevgtUsi daha büvük zarar vermek . · ~ bizı·m h m de Kanada il T 1 ıçın Tumuseverin'den bildiriliyor: deki di;;.er ku·· ,.,:;k demı"r saha-
, e e erre arabacı Nuriyi bıçakla dört yerinden tayyarelcrile beraber Al "' .,. ... 

Newa'in mentatıerine de tamaınile ağır surette yaralamış ve derhal ya- tayyarelerine carptıkları man Akşamki jlÖrüşmeler ~ece ya- larını düşman ıçm tamamen 
tevafuk edecektir. .. k kl . ve rısına kadar devam etmiştir. kıymetsiz bir hale koymaktadır. 

Bu suretle hareketin nıAnaaı Brl- kalanmlftlr. yuk se ·-~~den :ır Pike tuttura- Müzakerelerden sonra neşredi- Bundan başka Eritredeki hava 

Hocanın llu fıkrası fertlerin~ 
cemiyetlerin hatta devletlerin 
hal ve hareketlerine pekala 
tatbik edilebilir. 

Havahnda muf a!lsal taşkın
lık etmiş ve sonunda hocanın 
çeşmesi gibi tıkanmamı' ne 
bir adam gösterebilirsiniz, ne 
bir devlet! 
Şu kadar var ki; bu azgın cet

melerden kimisi kısa süren bir 
ta,kınhk devresi yaşar. Kimi. 
si uzun. Fakat sonunda hepsi. 
nin akibeti aynıdır. Mutlaka 
taşkınhklannın önüne geçilir. 
Kah bir tıkac. kih bir kazık 
ile. Hüner bu hale gelmeden 
hayatın ıcereyanUUı temin et
mektedir. 

• 
tKt KIZ ERKEK OLMUŞ. 
Eskiden teker teker olurlar

dı, şimdi gemıiye gider gibi 
birkaçı birleıip öyle oluyorlar. 
Acaba masrafı az olsun diye 
mi, yoksa birbirine cesaret 
vermek için mi? Bu ne hikmet. 
tir efendim! Muttasıl kadınlar 
erkek olur da erkeklerden ka
dın olan yoktur. Batta bu 1ıa
vadisi okuyan ahbaplanmdan 
bir harem atası: 

- Ayol, biz bu kadar feda-
kirhk ediyorm da neye kadm 
olamıyoruz. Bunlar ne çabuk 
çeşit değiıstiriyorlar! 

Di~·e latife bile etti. 
Allah hemen encamlannı 

hayreylesin. Dün tek bugün ~ 
biraz sonra bir dtirine ve 111. 
hayet cemaat halinde erkek 
olmıya kalkarlarsa ben ştlphe
ye dilıserim. Bunlar tçbnbde 
hlr nevi beıinei kol otmumlar 
diye! 

Ve o zaman erkekler de a
nadan dolma, sonradan olma 
diye ikiye ayrılır. 

Muhakkak bir 5t'Y vana llu 
sonradan olmalann, eskilerden 
daha mutaassıp, .!aha -ziyade 
erkeklik taraftarı görünecek
Ieridir. 

Her şeyde böyledir, boynus 
da sonradan çıkar amma lmla
iı geçer. Bu söz pek hakllm• 
nedir. 

Alman paraslltçüleri 
(Jllıjp blrtndlle) 

keı1 rütbelerin blriz btr surette p 
rtllebilecek 1'&retlerlni tqımaktadlr
lar. Bunun içindir ki mezldU' hUIU
sı elbiseler dahi beynelmilel hukuk 
kaidelerinin tasrlhabna muvafık 
bulunmaktadJJ'. 

Esir edilen Alman tayyareci Ve71I 
parqtıtçilleri, beynelmilel hukukull 
harp esirleri hakkındaki tasrlhatma 
tevfikan muamele ~önnediklert 
takdirde, İngiliz tayyareleri mGret· 
tebatma k._.. derhal en '1ddetli 
mukabelebilmlııll yapılacağını Al· 
man hükGmetl yeniden ifaret eder. 

NOTA uENOz LONDRAYA 
V Asn.. OLMADI 

Lonclra, 20 (A.A.) - Alman p&• 

rqUtçWerlne yapılacak muamele19 
mOtedalr resmi ajaruıJarm İsviçre h6-
ktUnetJ vaıntaaile g5nderildlğtn1 b&· 
ber venn[f olduğu notayı, dün akfa· 
ma kadar lnglllz htlkQmeU benO& 
almamlf bulunmaktadır. 

tanya lmpe,ratorlutu ile Btrle.ylk -<>- ra mu ım edefler üzerine len tebliR:de, iki heyetin 19 a2us- üsleri, Aden'e' Somali'de ihdas 
d 1 tı i b i • • 8 bombalarile beraber 'kencli.l . . t t t ki .. .. 1 d eve er azı şlere her iki taratın Mussollm ulgar attıkları ~öriilmektcdı"r. erını os a yap ı arı j(Oruşme er en edilebilecek bütün diıer üsler- Saı> den" ind . _,_ l-
nefine olarak mUttereken karıfmıya sonra heyet reislerinin hüiku. den daha vakın bulunmaktadır. ız e ıcra etme'l\.te 

0 

sevketmek demek olacaktır. Tayyare Zabit ~vni UÇUŞ miktarile İnRiliz- metlerine şahsan rapor vermek Buna binaen İtalyanların bu dutumuz kontrolü Z')daştıra-
Ben ~ böyle bir vaziyetten lerın daha çok bomba atmal hususunda mutabık kaldıkları hö)J?edeki muvaffakıyctlerinin cak vaziyete koymadıih işlklı 

l8tikbal için hiçbir korku htaaetmi- ve Talebelerini nın ve ~~ha f_azla netice te~~ ve heyetlerin Turnuseverin'de f'endilerini ne Aden'de ne de ~ulunmaktadır. 
yorum. Zaten bu t1ı4ebbU. ilerlemek- 1 E etmelerınm hikmeti talim kalacakları bildirilmektedir. Mü-
tedtr. onu istesek bile, ne hl•, ne de Kabu tti terbiye farkında Ve şahsi teşe~e teakip toplantı tarihi sonra tes-
başkaları durduramıyacaktır. Roma, 20 (A.A.) - Stefanı· büslerdedir. Silahı kullana k - bit edilecektir. 

ehri gibi lun ehemmiveti silaht n o-
Misisipi n cereY&runı ta- Ajansından: mühimdir. Malzeıneninan dah~ Macar heyeti reisi Horty ı?ece DOSTLARA TESEKKORLERIMIZ 

1 TAKViM 

Z 1 Alutoı 1140 
ÇAllŞUIBA 

kip etmektedır. Bu cereyan durma- Duce. tayyare nezareti müs- insan kıymetinden ,., kkıvmetı Budapeşteye, Macaristanın Bük-

1 
~·dinmeden muka~emetauz bir fe- teşarı hazır oldu~u halde Caser- r B .,.o sonra 
kilde ilerlesin ve bızleri daha iyi te tayyare akademisinin antren. ~e ır.b. unun için Almanların reş sefiri ile maiyeti ve Rumen 
günlere isal euin, benim temennim man kurslarını takibe ~elmiş 0 _ hısa ıhr .k~an_ıan~a İngilizlerin heyetinin reisi de Bükreşe ha-
b d ava a ımıvetıni k l k t t . l d " u ur. lan 20 Bul'~ar talebe ve zabitini beklenemez. ırma arı re e e mış er ır. 

Meslek arkadaşlarımızdan bazdan çıkmamız mDtıasebetile 
dost(a yazılar yazmışlar ve bizi tebrik etmişlerdir. Kendileri. 
ne ve hele çok dostluk gösteren (Akşam) arkadaşımıza caa
dan tesekkilTler ederiz. 

Yıl: 1940 - Ay: 8 • Glln:!M 

Rumi: 1356 - Ağustos: 8 
"akit \'asatl Ez&nt 
Uncş: 15.18 10.~ 
ğle 12.17 ts.17 
cindi 16.04 9.°' 
\kşam 19.00 11.00 
Yatsı 20.41 l.40 
lmaAk lJ.2j 8.26 

Churchill'in bu ~tku, bUtUn rne- kabul etmiştir. Bunlara Roma- .. .. .. y •• •• ============= 
buslar tarafından fiddeUe alkışlarla daki Bul~ar sefiri ile Bulıtar Goru~tugumuz aı'kadaşlardan birinin arkasına ;!?elen Alman 
karşılanmıştır. ataşemiliteri ve kumandanları sordum. hücumları bu maksatla yapılı-

refakat etmekte idi. · - Almanıa;ın_ bu sene İn~il- Yorsa; şimalde askeri harcket-
MÜNAKAı;.AT VEKALETİ ~~e. talebe ve zabitlere sem. tereye u_mumı hır hücuma giri. lere müsait olan aylar içinde 

TEFTiŞ HEYETİ . patı üade eden bazı sözler söy- seceklerıne ihtimal verir mı böyle bir gayenin sonul'!.a ,geti-
Anka.ra, 20 (Vatan Muhabirin- 1-em.iştir. · niz? sı- rilmesine ihtimal verilemez.> 

den) - MünakalAt VekA.leU teft~ ş b B"" 
heyeti teı,9kk1ll sureti vuifeleri ha.it- MOl>DEİUMUM u cq,.va ı verdiler: utün bu bahis benim aklı. 
kıncıa Mtlnakal&t Veklıletince h~- ı.~ c. Mücl!!aiu2~~~~ .-: Bu ~u~le . cevap vermek ~~n erdiiU bir şey de~iL On~~ 
taruu, ıuamname, Vekili• Heyeti- 1zınlr lza muavini 7084 1 

il bızım salahıyetımizin haricin- ıcın duyduklarımı oldu,ğu .ıııbı 
nin tudikından l'tıÇmif v41 Dugüııcleuj lı Handanın ınemuriyetım~zc b::~ ~edir. Fakat ~?vle bir hücumun yazdım. 
itibaren nıerty.te konulmUftur. tetkik b~oswıa mUracaatı. c 1 ı~k. ~~rt~, İn~ılız hava hakimiye- . 

tını ıntıdadan kırmaksa vı- hir_ l 

Okuyurular.nnızdan h!rçoklan da bizi mektup, telgraf ve 
telefonla tebrık ve teşvik etmqlerdir. Hepsine teşekkür borç-
1.ıyuz. 

KENDİ KENDİMİZİ TENKİD 

Bütün huırlıklarımm tamamlıyarak ve tecriibe ederek çık
mıya başlamamız lizımdL Acele ettik. Banan için normal şekli 
almamıza ait hazırlıklar çıkmıya başladıktan sonra tamamla
"!Y~r. Bu herhalde biı kusurdur. İyi ııiyetimize batqlıyarak 
hızı affetmelerini okuyucularımwlaa dileyoruz. Her nüshamı
zı eskisinden biraz daha iyi bir hale koyabileceiimizi ümit edi
yoruz ve bunun için çalışıyoruz. 



Vekilinin . Nutku 

"Sarih_ f htikô.r. !f ô.diselerine Bu Seneki Lik Maçları 
Yol Kapanmıştır.,, Futbol Ajanı, Maçlar 

• 
Etrafında izahat Veriyor 

'' Yabancı Memleketlerde Fı·yatların Bu senelik maçları her sene- mak mecburivetindeyiz. Şöyle 
den daha eriken ve evlUiün ilk bir formül bula bildik. Bu on 
haftasında başlı:vacaktır. Her klüp arasındaki birinci devre 

A Ol · M ı k t• • d d sene lik maçlarının j;teç başla- maçları bittikten sonra birinci-rtmış mas) em e e lmız e e ması milli küme müsabakaları- den altıncıya kadar derece a. 
• ' nın yazın en sıcak günlerine kal- lan klüpler ikinci devre maçla-

D ıd 
masına sebep oluyordu. Bunun rını yapacaklar, geri kalan dört 

Artması Içl·n Bı·r Sebep eg'"" 1• 1·r. ,, içindir ki. ajanlık maçlara erken klüp de ikinci kümenin baştan 
başlamak kararını vermiştır. on k.Iübü ile karıştırılarak ay-

Futbol ajanlığının neler dü- rı bır kupa maç.ı oynıyacaklar-
10 milyon, 25.000 ton pamukla da şündü,ğünü ö,ğrenmek üzere dır. Bu suretle lık maçları he~ 
ıı milyon dolar temin olunabileceği Hasan Kamil Sporeli aradık. !ikinci devrede daha hararetlı 

tzmır. 20 (Vatan Muhabirin- olmakt.an çıltanldığını ve bilhassa 
den) - Ticaret Vekili Nazmi Top- ceçen teş~rdeki gibi sarih ihti

wlu bu ün İzmir Fuarının kü- klr hldiMlerine yolun kapanmış 
çuog g tk ..ı- ld - ·· li b'l' · şat resminde söylediği nu unUd o ugunu soy ye ı ırım •. 

ümlc dem;ctir ki: Tüccanm.ıu tenvir etmış olmak 
eze ~ kak .. " dd 

cİzmir Enternasyonal Fuarı bil- içi~ şu bir ç no ta uzeru:ı e ura-
tün mcmlcl<et ekonomisi inkişafı- cagım:. . · 
nın hakiki bir barometresi olmuş- İthalat e~tiasında, yabancı mcm-
t Enternasyonal karakteri ise lekeUerde fıyatlann artmuş olması-
hur. k'- . · .. ;... neticesini nı derhal memleketimizdeki fiyat-er sene, eme n:nmı..... tırılm · · hile 
ticari münasebetlerde bulunduğu- lann da art as~ ıçın mu se-
muz dost memleketl~rinkile muka- ~p ka~l ~meyız: Anc~ ?aha 

tm k fırsatını vermektedir. yüksek fıyatla filen ıthal edılmış o-
yesc e e lan 1 · f ' t .. · d t la Burada eksikler daha iyi anlaşıl- ma ye!1ı ıya uunn e._n ~ ~ .-
makta, ihtiyaçlar daha çok tebarüz bilir .. i~l~tçılarırruız bu cihetı ıyı-
tmektedir. Ticaret rabıtaları ge- ce bılmelıdırler. . . 

c 1 kt d" Dahili mahsul ve mamullerımız-nişlemekte ve kuvvet enme e ır. d d k f tla ilit ltilm 
cHuzunınuzda, geçen yıl gene e e eza, ı~a r.ın Y se .. e-

b · d başla olan büyük sini ancak malıyet fiyatının yüksel-
d~ mevhs!°'d. el . de~:eri memle- mesi mep-u kılabilir. Di.lckat edil-

unya a ıse erın , li:J' .ı.: k d" ll t f tın 
ketimizin yeni ekonomik şartlara me .:-'ır ~ e.n ı. ma. Y~ • ıya a 
u k hususunda almış olduğu hatta mutevazı ~ır kar ıla~e. ede-

yma rd '-·-- bah rek satan her tacır mutlaka ıyı yol-
karar ve tedbirle en lU.l>i<Ca - ..ı_ d - ·ıd· Nltek" b ·· d · 

k · t · UCA egı ır. ım ugun, emı-
setme ıs enm.> ri 38 kuruşa alıp 40 kuruşa satan 

HARP YILI GÜÇLÜKLERİ tacirlerin • varsa - vaziyeti böy-
d939-940 yılı, harp dışında kal- Jedir. 

mış birçok mem'kkeilerde olduğu Faturalara hakiki kıymetlerin ya
gibi bizde de, herşeye rağmen, ti- zılmadığı söylenmektedir. Bunların 
caret bakımından harp yılı güç- meydana çıkamıyacağı z.annolun
lükleri ile dolu olarak geçmiştir. mamalıdır. İkinci el veya peraken
Ancak bu müşkilatı karşılıyabile- decinin yüksek fiyatla satmasını 
cek teşkilatı yapmakta ve icap eden muhik göstermek için hakikatten 
tedblrlerl almakta gecikmedik. yüksek fiyatla satıp da aşağı fiyat-

Tam ihracat mevsimimize tesa- tan fatura kesilmiş ise, bu fatura
düf etmiş bulunan harp vaziyetinin yı almıya rıza göstermiş olan ikin
doğurmuş olduğu müşkülat karşı- ci el veya perakendeci düşünmeli
sında ilk iş olarak ve derhal dış dir ki, kendi satı,ş fiyatının muhik 
ticaretımizin yeni şartlara intıba- olup olmadığını bu düşkün bedelli 
kını temine çalıştık. Dış ticaret için fatura üzerinden hesap edeceğiz. 
alınan her tedbirin, muttasU kap- BALK KÖTÜ NiYETLİ SA
lardakı nıayiat seviyesi gibi, iç· ti- TiCi iLE UYUŞMAMALIDIR 
carette de tesirini göstereceği tabi- Bu mUnasebetle, halktan bekledi
idir. Dış ticarette ithalat ve ihra- ğimiz yardıma da işaret etmek is
catı teşkıliıtlandırarak, milli iktısa- terim. 
di menfaat bakımından sıkı bir mü- Satıcı 1le uyuşarak yü~k fi
rakabeye tiıbi tutarke:ı dahildeki yatla mal almayı kabul eden va
müstahsil ve müstehlik! speküliı- tandaşı kendi rı1.as1 hilafına hima
tôrlcrin insafına müftekar bir hal- ye etmek mümkün değildir. Fakat 
de bırakamıyacağımızıı aşikardır, bu vatandaş, satıcıyı yüksek fiya
bırakamazdık ve bırakmadık. Yek- tın idame!ine teşvik ettiğini ve bi
diğerine rnütenaı.ır olan bu tedbir- naenaleyh diğer müstehlikler için 
leri şOylece hulasa edebiliriz: zararlı bir hareket yaptığını unut-

ALIN AN TEDBİRLER mamalıdır. 
Dış 1ıcaretimizin yeni istikamet- Halkımızdan kendisi için kurul-

lerini tayin ederken, eldeki cihazla- muş olan teşkiliıtımı7.a yardım et
n tekemmül ettirmek zaruretile mesini bekleriz. Bunun birinci şar
bir taraftan dış ticaretimiz t.q- tı, kötü niyetli satıcıJarla uyu.şmak
kiiatlandırmıya, diğer taraftan muh. tan imtina etmek ve bunların ya
telif memleketlerle olan ticari - kalanmuını kolayla.ttırmaktır. 

ahdi vaziyctlerimizi basit ve pra- Kulaktan kulağa şiki~tler, bol
tik şekillere irca etmeyi hedef bil- luk içinde yaşıyan memleketimizde 
dik. lfrzumsuz ve hakgız bir haleti ru-

Dış ticaretimizin mühim madde- hiye tevlit edebilir. Şikayetlı•rinizi 
]erini, en ziyade ihnıç edildikleri komisyonlara bildiriniz. Bu suretle 
mıntakalar merkez ittihu; oluna- onlar•, tetkik ve takip imkanları 
rak birliklere bağlamak suretile vermiş ve fiyat mürakabesinde 
teşkiliı.tlandtrdık. İhracatı birden devletin faaliyetine i~irak etmiş o
~ade mıntakaya ayrılmış olan Iursunuz. 
maddeler için bu tabii taksime uy- SATIŞLARA MÜDAHALE 
gun olarak müteaddit birlikler 
kurmaktan çekinmedik. 

DAHİLİ TİCARET 
Dı,, ve iç ticaretimizin nizam al

tına alındığı bu dönüm anında 
harp içinde çalkanmakta olan dün-

Dahilde ticaret mebnizmasının ya vaziyeti karşısında piyasaları -
ıllugiınkü icaplara uygun bir şekle m.w sağlam bir şekilde idame etti
sokulmasına çalışırken, diğer ta- rebilmek için, milli korunma kanu
raftan da mübadele imkanları mev- nunun saliıhiyetlcrine istinaden 
cut olan memleketlerle ticari - ah- muhtelif mahsullerimizin piyasala
dl münasebetlerimizi yeni vaı;iyete rına, sık sık ve en nafiz bir şekil
intıbak ettirmek için çalıştık. En ek müdahalede bulunduk. Giresun 
yakın ticari münasebetlere girişe- fındık, İzmir üzüm ve incir sethş 
bilt!ceğimiz memfoketlerle mevcut kooperatifleri birliklerine ziraat 
ticaret anlaşmalarımızı yeni hü- bankasında 2,5 milyon liralık mü
kümlerle teçhiz ederek ve müddeti dahale kredisi açılmıştır. Ayni mak
bitmiş anlaşmalar yerine yenileri- satla, Bursa kou satış kooperatif
ni ıkame ederek bugünkü beynel- leri birliğine 600.000 liralık kredi 
milel ticaretin arzettJği müşküller verilmiştir. Ziraat Bankasınca yer
ortasında yurdun dış ticaret ihti;va- 1i ürünler Türk Anonim Şirketine 
cını tatmin etmiye çalıştık. açılan 5 milyon liralık kredi ile ek 

KÖTÜ FiKfRLI TÜCCARI tütün piyasası tutulmuştur. Diğer 
BERTARAF EDiYORUZ mahsullerimbıden, başta pamuk ol-

Dış ticaretimiz gibi iç ticaretimiz mak üzere zeytieyağı, fıstık, ya
de nizamını bulmaktad • İçinde bu- pak, fasulya, nohut, mercimek ve 

_ . kendir için ziraat bankasının mü-lundugwnuz ahval ve şeraıt ve ma- .. • . 
zinin tecrübeleri bizi iç piyasada d.ahale mubay~lan yekunu 5 mıl
fiyat teşekküllerini tanzim ve mü
r.ıkabeye sevketmiştir. Bunu, bir 
taraftan, müstehlikin menfaatlerini 
korumak, diğer taraftan iyi niyetli 
tüccarımıza doğru yolu göstererek 
.kötü niyetli olanlarını bertaraf et
mek ic;ın yapıyoruz.. Bu mürakabe 
gıttikçe sıkılaşacaktır. 

IHTtKAR YOLU 
KAPANMIŞTIR 

.du 'aaliyet daha limdiden tesı
rinı ... termlftlr. Fiya.Uarunıznı 

C~delik haberlerin rev~inc tibi 

yon 900 bln !ırayı geçmlf bulun-

maktadır. Bu müdahale mübayea
lannın mahiyeti yanlış anlaşılma
malıdır. Müdahale, piyasayı, bazı 
fevkallde 4millerfn dogurdufu ge-
çici sıkıntılardan ve büyük fiycıt 
sarsınblanndan kurtarmak için ya
pılmaktadır. Yoksa mahsulü, kali
tenin ve arz ve talep şartlarının 
fevkinde fiyatlara sattırmak ıçın 
yapılmamaktadır. Bu tarzdaki ta
lepleri is'afa maddeten imkan ol
madığı gibi, böyle bir teşebbüs 
memı.keı ekoNWisi ü.ıe.riMe yeııi 

kaviyyen muhtemeldir. Kendisi avnen şunları .söyledi: ol~.cak .ve h:n:ı ~e i.~inci küme 
Bu yeni döviz membaları normal c- 1940 futbol mevsimini ey- ı klu.plerıne bırıncı kume takım. 

döviz kaynaklarımmn tamamen ha- 1•1.. · ık h ft ında a mak is- l~rıle o~un oynamak fırsatı vc-
u un ı a as ç rılecektır 

ricinde kalmakta ve bu ilk harp yı- tiyoruz Evvelce bir eylUldc . · . . ·· · 
ıının memleketimiz iktısadlyatrna b 1 · k k d :-ı·s de , Ecnebı temasları ıçın munasıp Futbol Ajanı Hasan Kamil 

bir yük ihdasından başka bir neti
ce de hasıl edemez. Böyle yanlış 
bir yola sapmaktan bilhassa çekin
dik. Müstahsilin değişen ve artan 
ihtiyaçlarını başka yollardan da te
mine ça~k. Bu meyanda tütün
cülere yapılan yardım şekli zi.lcro
lunabilir. Kredi kooperatülerinin 
ortaklarına 300 yerine 600 liraya 
kadar kredi vermesini temin ettik. 
Kredi Jı(ooperatifleri bulunmıyan 
yerlerde z.iraat bankası müteselsil 
kefaletle ve kredi kooperatiflerile 
ayni hadler dahilinde kredi ver
mektedir. 

aş ama ararım ver ı,.. c ı .. ·· ı k 1 d b h ft ı getirdiği pek mUhim bir kazanç ola- . . . . . lgoru ece av ar a os a a ar 
rak tellkki edilebilmektedir. Bu sa- bazı v~zıyetler b~ı ~yın sekızı- bırakacai?ız. Bu suretle temasla- , ============== 

ed . ki nl do-· ı·t ne tehır mecburıyetınde bırak- ra da imkan verece_ğiz. 

Sporcl 

BU ÇALIŞMALAR MÜSBET 
NETİCE VERMİŞTİR 

Bütün bu çalışmalarımız, dün
yanın ateş içinde bulunduğu bu
günün çok gayri tabii ve binbir 
müşkülle dolu şartlarına rağmen, 
müsbet neticelerini vermekte ge
cikmemiştir. 

1939 senesinin ilk altı ayı zarfın
da harici ticaretimiz 10 milyon 900 
bin liralık bir açık gösterirken 1940 
senesinin ilk altı ayında 26 milyon 
liralık bir fazlalık kaydolunmuştur. 

y edır sene so arına o•~ - L"k l · 
halatımızın ihti~aç göstereceği dö- mıştır. ı ?'13 ç arın~ "2c:.asım- Hakem meselesine aclirıcc; 
vizlerin günü gününe tediye edilebil- le ve en ~skı futbolcuı;ı~zun to- geçen sene bir kurs açtık. Eski 
ınesi imkanları elde edilmif bulun- pa vuruşıle başlıyacagız. . futbolcülcrden Hasan, Muzaf
maktadrr. Yeni döviz membalarrmı· Birinci küme lik maçlarına ış- fer, $ekip gibi arkadaşlar ka. 
zın bu şekilde iıJ].emesi 1941 senesin- tirak edecek klüpler p;eçen sene. zandık. Bunlara da maç verece
de geniş bir döviz ihtiyatının husule ki _gibi yine on klüptür. Yalnız ciz. Bu .işin de halledileceğin
gelmesini temin edebilecek ve bu- ikinci küme şampiyonu Beyo,ğ- den emın bulunmaktayım.• 
nun neticesi olarak da milli para- lusporla birinci küme sonuncu- Görülüyor 'ki, futbol ajanımız 
mız Avrupanm en sağlam bir para- su Hilal yer değiştirmişlerdir. bu sene lik maçlarının püriiz
sı mertebesine çıkacaktır. Taksim stadı yıkıldıktan son- süz bir şekilde yapılabilmesi için 
MAHSUL LAYIK OLDU<iU ra elimizde Fenerbahçe, Beşik. her şeyi düşünmektedir. Klüp. 

FİYATA SATILACAK t~c: c:t .. +ı,,,., ı,...,q, v--'--· ı.. ·ı: ' -· ···-'~"'"°•· 
Her mahsulün pazara dökUlme-

den evvel layk olduğu fiyatla mUs
tahsilin elinden çıkması için icap e
den tedbirlerin alınması iktisadi si
yasetimizin temelldir. 1939 senesi 
tUtün mahsulünün piyasaya çıktığı 
zamanda tatbikına başlanan bu si
yaset gene ayni senenin zeytinyağ 

ve pamuk mahsullerinin satışında 

da yer aldığı gibi 1940 senesinin ya
pağı, tiftik, afyon, buğday, arpa ve 
yulaf mahsullerinin idraki zaman
larında. da takip edilmif ve bu sene
nin bundan sonra. idrak edilecek bil
tiln mahsulleri için de esas addedi-
lecektir. 

SIVASTA: 

Sıvas, 19 CHususl) - Belediy• 
~ehir civannda bulunan Halfellk 
mezarlığını asrı bir şekle getirmeğe 
karar vermiş ve bunun etrafını du
varla çevirtmiştir. * Kangal kazasına bağlı Delik
taş nahiyesi merkezi koyunlarmda 
görUlen hastalık yapilan tedbırlerle 

söndlirülmUştür. * Sıvasta her yıl yapılmakta o
lan at yarışlarının sonbahar kısmına 
a.lt hazırlıklara başlarulmıştır. 

* Şehrimiz Ağtrceza reisliğine 
Kırşehir hukuk M.kimi Şemsettin 

Kıciman tayin edilerek gelmiş, vazi
! eslne başlamıftır. 

Sıvas 19 (Husust) - Vilayette te
şekkUl eden fiyat mllrakabe komiıı
yonu her hafta valimiz Akit Eyido
ğamn riyasetinde toplanmakta, ver
diği kararlarda halkınuzı çok mem. 
nun etmektedir. 

* Cilmhurlyet Halk Partisi idare 
heyeti icap eden teftiş ve tetkikatta 
bulunmak üzere Karacaçayır, Ka
barya nahiyelerine giderek Partili· 
l<'rlc görllşmUşlcr ve nahiyelere bi

1933 tenberi dış ticaretimizin 
memleketler arasında tevziinde gö
rülen aksaklık, yani gitgide tek bir 
alıcıya bağlanmak tandansı da kırıl
mıştır. Geçen senenin ilk altı ayın
da Balkan memleketlerine 2 mil
yon liralık ihracat yapm~ken bu 
sene 8 milyon liralık ihracat yap
tık. Fransaya 2 milyon i.lcen 6 mil
yon, İngiltereyc 2 milyon yerine 
8,5 milyon, İtalyaya 7 milyon yeri
ne 17 milyon ve Amerlkaya 3 mil
yon yerine 9 milyon liralık ihra
cat yaptık • 

Zamanın fevkalAdeliğl, eski sene
lerde oldugu gibi her çıkan mahsu
IUn büyUk bir kısmının kll5& bir za
manda alınıp satılmasına mAnidlr. 
Mahsullerjmizl en iyi şartlarla dün
ya piyasasına arz ve kar,ılığını en 
mühtaç olduğumuz mallardıt.n temin 
edebilmek için fırsat ve münasip za
man beklemek zarureti hasıl olmak· 
tadır. Mtlstahsil mahııulünti birden 

--... ... , rer radyo hediye ctm4'1erdlr. 

Yalnız orta Avrupa'da olan ihra
catımız ~ki 'haddini bulamamışt• ?'. 
Fakat biraz önce saymış olduğum 
memleketlere 1939 a nazaran yap
mış olduğumuz: ihracat fazlası ye
künu 33 milyona vannıştır. Kendi 
milli bünyemizin ihtiyaçlarını dü
şünerek bazı maddelerimizin ihra
catını tahdit etmemiş olsa idik bu 
rakamların daha pek büyük ola
caklarında şüphe yoktu. 

İTHALAT VAZİYETİMİZ 
İthalatımıı.ı da ihracatunızı yap

tığımız memleketlerden ve ihra
catımızla mütenasip bir surette yap
tık. Bu memleketlerin hyeti umu
miyesile olduğu gibi, ayn ayn her 
biri ile de ticaret muvazenemiz le
himize bir ihracat fazlalığı göster
mektedir. 

Lehimize olan bu fark. muhtelif 

Geçen sene yapılan şampiyo na maçlarından bir enstantane 

Bal kan Oyunları Kürek Musaba~Jları 
piyasaya ıı.ttıjtı takdirde hiçbir teş· 

1 
ç k 

kilAtın bu lo\'eniış aru karışılaması y unanistan ve y anş arın 0 
mümkün olmadığı gibi müstahsil le· 

hine alınan tedbirlerin tam semeresi- Romanya Çetin Olacağı 
ni vermeme.<ıi de muhakkaktrr. Ve 

bundan zarar görecek olan bizzat iştirak Ediyor Anlaşılıyor 
köylti ve müstah!Il olacaktır. Mem-

leketin lktısadi refahı köylU ve mUs İstanbulda yapılmasına karar İstanbul bölp;esi kürek birinci. 
tahsilin kalkınmasından doğacağın- verilen Balkan atletizm ovun la- Hi!i pazar 2ünü Y cnikapı ile Sa
dan kimsenin ştiphesl yoktur. HUkQ- rına iştirak edip etmiyecekleri matva arasında yapılaca'ktır. 
metin aldığı tedbirlenıı tatblkım ko· Balkan devletlerinden sorul- Bu sene şampiyonanın çok çe
ıaylaştırmak vazifesi de .onundur. muştu. Romanya ve Yunanis- tin olaca,ğı birinci teşvikte bi. 
AVRUPAYA EN KOLAY MAL tan federasyonları bu müsaba- rinci olan Güneşle ikinci teşvik 

İHRAÇ EDECEK katara iştirak edeceklerini res- birincısi Galatasarayla çok çe-
DURUMDAYIZ men bildirmişlerdir. Di~erlerirı- kişeceklcri söylenmektedir. 

Gerek iptidai madde. gerıok gıda den cevap beklenmektedir. B<ıl- Şampiyonaya Galatasaray, 
memleketlerin dilnya harbinin neti- maddeleri itibarile bUyUk bir istlh· kan oyunları komitesi bu milsa- Beykoz, Güneş, Fenerbahçe, A

Ja.k ihtiyac:ı arzeden ve nUfuııu 200 bakaların birinciteşrinin 5 ve 6 nadolu, Beylerbe"{i klüplerile 
milyonu geçen bir A\Tupa. kıtasına sında yapılmasına karar vermiş- İzmit Ka_ğıtspor iştirak edecek-

cesl olarak, bazr maddelerin ihracı

na koydukları memnuiyetıerln de 
te!iri olmuştur. Fakat, ticaret mu
vazenemizin bılhassa serbest döviz 
memleketlerine karşı olan aktivite
sinin tediye muvazenemiz !çın çok 
mUhim ve müsbet bir kazanç oldugu 
inkA.r kabul etmez bir hakikattir. 

DÖVİZ VAZİYETİMİZ 
Diğer taraftan harbin başladığ'ı ı 

EylOl 1939 tarihindeki klirfng desap
ları vaziyetini içinde bulunduğumuz 
Ağustos ayınm ilk haftasında kli
ring hesapları durumu ile mukayese 
edecek olursak, harbin bu ilk senesi 
zarfnda husule gelen tahavvüller le· 
barüz eder. 

1939 senesi EylQl ayı bidayetinde 
kliring hesaplarındaki borcumuz, a
lacaklarımız tenzil edildikten sonra 
33.000.000 liraya baliğ olmakta idi. 
1940 senesi Ağustos başındaki bor· 
cumuz iııe, alacaklanmız yekQ.nu 
t.ayedildlkten sonra &neak 18.668.000 
hra tutmaktadrr. 

en kolay mal ihraç edP.bilecek cog- tir. tir. 
rafi durumdayız. Biz ham madde ve ----Ot----
gıda maddelerı lııtihsalimizin bUyilk r M 1 GALATASARAY KONGRESİ 
bir kısmını dahi ihrac:.a tıt.hsıs etsek U&r 8Ç Brl Galatasaray Spor Klübünden: 
bize en yakm olan memleketleri ,.bi· Yapılacak 
le tamamlle tatmin edemeyiz. Te- Galatasarav spor klübü umu. 
enni ve hesapla yapılacak hareket- Her sene oldu_ğu J:?İbi bu se- mi heyeti 6/Eylul/1940 cuma 
ler bize geniş kazançlar temin ede- ne de İzmirde Fuar maçları ya. günü saat 18,30 da senelik adi 
bılir. 1ncir, üzüm, fındık gibi mks pılması için çalışılmaktadır. 1z- toplantısını yapacaktır. Azanın 
tela.kkl olunan mahsullerimiz dahl mir belediyesi İstanbul muhte- merkez lokalinde behemehal bu
gıda maddeleri olmak itibarile ııatı- !itinin masrafları beden terbiye- lunmaları rica olunur. 
şından endişe edilebilecek metalar si teşkilatına ait olmak üzere Ruzname: 
dt>ğildir. İstanbul muhtelitinin maçlara l - 1939-1940 mali raporların 

Ü iştirakini istemiş, İstanbul fut. tetkik ve kabulü 
MEMLEKET M DAFAASIN- k b"l b" k 2 - I·dare heyetlerinin ı'brası DA İKTISADİYATIN ROLÜ bol ajanlıRı da mu a ı ır te -

Bugilnün şartları içinde memle- lif yaparak yol ve diğer masraf- 3 - Yeni idare heyeti intihabı 
ket mildafaaııının yalım: sınırlardaki lar İzmir belediyesince ödendi- 4 - Klübün sportif faaliyeti 
asker ve tahklmatıa değil, iktısadl i?i takdirde iştirak edebilecek- hakkında umumi heyet azasının 
kudrPtle takviye edilmı, mllmtezıç lcrini bildirmiştir. Fakat henüz düşünceleri. 

tedbirlerle mtimklin olduğu herkesJn ~b~ir~c~c=v=a~p~g~e=l=m=e~m~i~şt~ir~·~:~:=i~~5~~J:· n;t~ib~a~k:=me~se=Ie:s:i:. ::m;-
malOmudur. Yurt mUdafaMının bi- "11•••••• 
rincf ışartı haline gelmiş olan lktı- !'.'! Nişantaşrnda Karakol ka.rşıs1nda 

sadt işlerimizi tesadUfe bırakama- y ATILI J Ş J K L i S E S İ 
~oplu ikbı!adt menfaatlerimizi (Eski Feyziye) 

YATISIZ 

baltalıyan ferdi ihtiraslara meydan ANA-İLK-ORTA -LİSE-(Kız-Erkek) 
vermiyeceğiz. Toprakiarımmn ebe-
di bekçiııl Mehmetçiğin arkada bı· 1 - Tllrkiyenln en eski hususi Lisesidir. Lisan tedrisatına flk sı-
raktıklannm bir iktısadt soyguncu- mflardan başlanır ve çok ehemmiyet verilir. Kayıt için her gUn mU-

Gemlik Zeytinyağları 

Gcmllk, 19 (Vatan Muhabiı1n

den) - Gemlik zeytincileri yağları
nı rafine halinde çıkarmak, bıı 

suretle istihsal miktarını blr dereo 
dııho. arttırmak maksadlle araların 
da bir kooperatif teşkili teşebbU

sUnde bulunmuşlar ve bu husınıta 

yardım istemek Uzere Ziraat Vek!
ıetıne mUracat etmişlerdir. 

YEŞİLAYIN ÜZÜM GÜNÜ 

Yeşilay Umumi Katipliklc
rinden: 

Kurumumuz l/Eylfil/940 pa. 
ıar RÜnü Halkalı Ziraat Lisesi
ne bir gezinti tertip etmiştir. 
l'v!ektebc kadar sabahleyin saat 
8,30 da Sirkeciden hareket ede
cek olan hususi otobüslerle .'?i
dilecektir. Caz ve mektebin 
ba,2'ları temin edilmiştir. 

Üyelerimiz 28/8/940 çarşam
ba ~ünü akşamına kadar her 
gün saat 14 ile 17 arasında Ca
ğalo~lu Çocuk Esirgeme Kuru. 
mu binasındaki odamıza u~ı
yarak kendileri ve aileleri için 
davetiyelerini alabilirler. 

BORSA 
20 Afuatos 940 

• Açılıt • Kapanılf 
Londra ' 5.U 
Nevyork 132.20 
Cenevre 31.25 
Atine. 0.9971S 
Sof ya 1.6225 
Madrid 18.90 
Buda peşte 26.5325 
BUkref 0.6~ 
Belgrad 3.175 
Yokoham& 31.2675 
Stokholm 31.005 

ESHAM \"E TAJl\1LAT 
Sıvas - Erzurum 3 
Anadolu Demlryo
lu ı ve 2 

19.85 

41.-

Ayni zamanda husust takas he
aaplannın 1 Ağustos tarJhll duru
munda yalnız İngiltere ve Fransa i
le olan takas muamelelerinden do
ğan 2.716.000 liraya baliğ bir !hra· 
cat fazlalığı görWmektedlr. 

Buna mukabil Birleşik Amerika 
devletlerine bu Ağustos ayı başında 
3 .• 58.9000 dolar borcumuz bulun-

luğa maruz kalmasına müsaade et- racaat olunabillr. Tarıfname isteyiniz. Tel: 80878 Sahibi ve N6'riyat MUdllrll: Ahmet 

miyeceğiz. ~~2~~E~.s~k~i~t~a~le~b~enI~n~1~5~E~y~lO~l~e~k~a~d~ar~k~a~yx~t~la~n~n~r~y~en~i~le~m~es~I ~lA~z~ı~m~d~ır~.~~-E-m_ı_n~Y~A~L~M~A~N~-::Bas~ı~ld~ı~ğı-y-er_:_ VATAN MATBAASI İktısadi bünyede yC'r almış her 
ferdin bir asker kadar mukaddes va-

makta ve enterşanjabl memleketle- zifesi vardır. Bunu takdir ve bunun 
•e kartı olan açığımız da 1.879.000 ehemmiyetini idrak etmiyenlerln na
lira.ya baliğ olmaktadır. zarnnızda bir asker kaçağından far-

Ancak bu borçlarımızı daha şim- kı yoktur. 
diden ödemek imkAnlarma malik bu- Bu memlekette refah ve huzur 
lunmaktayız. 1940 sene!! mahsulU- bulan unsurlarla geniş mlııafirper
nün ihracatına başlamazdan evvel verliğlmlzden istifade eden, kazanç 
ihraç edilebilecek 10.000 ton pamuk- kaynaklarını rahat ifleten yabancı
la t3mamen kapanabileceği gibi, 940 lann da iktısadl bUnyemlulekl va
mahsulünün ihracına başladıktan 1 zifelerini Türk çocukları derece.'lin
soora btJ#d&y illracile de takriben de ifa edeceklerini Umit. ederim. 

Eski Feyziati 
YATILI BOGAZİÇİ LİSELERİ YATISIZ 

KIZ Ye ERKEK TALEBE AYRI AYRI BÖLÜKLERDE 
Ana. ilk, orta ve lise sınıflan için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden talebe kay
dına başlanmıştır. Bütünleme imtihanları 27 Ağustostan itibaren ba.şlıya.cakbr. İsteyenlere 

tarifname gönderilir. Telefon: 36 - 210 .__,. _ _. _ _. __ .&Ma~~- ÇlllNuıaJlar _______ .. 


