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Gençlikten Af 1 

Dileyorum 
Yazan: Ahmet Em:;ı YALMAN 

Bizim ne!tin insanlan ·hazan altı ay ieinde yedek sabav mek. 
kendi ararnnda şöyle dertletir- tebinden: bütün yüksek tahsiJ 
dik:· senelerinde oldulundan fazla 

•Acaba $U yeni neslin hali ne verim temin ettiler. İşin zahmet- . 
olacak? Spordan, sinemadan !isinde daha büyük zevk bulan, 
baŞka alakaları yok. BilJ(iye, o- vazifesini ıkavnyan. seven, me
kurnıya heves etmiyorlar. Mek- ıııuliy~ni ift~harl~ _taşıvan, ~
tep İmtihanlannda alınan neti- kun bır yort sevı~ıaı ve fedakar
celer korkunçtur. Gençler zevk bk duvıusu beırl~yen bu 6'e~ 
ve dlenceye haddinden fazla kahramanlar, eskı tanı;cH~m ın
zaman ayınyorlar. Türkçeleri sanlar ~ı?_ ~adakı fark ~ 
o kadar 4ot bir hale ~elmiştir ki, kadar buyuktü kı, bunu kendi 
yirmi beş sene evvelki bir ede- kendime kolayca inandıraınıyOl'
bi ~rimiz kendileri için ya. dum. 
hancı bir dilde yazılmış bir ki- F.eki nedde de eH>ette feda. 
tap tesirini yapıyor. Meeilden in&aBlar vardı. C-akble 
nesle devrediİen kü!tiir haine- &ehitlerinin. uu1t cephelerde 
~rimiz bu nesilde darmmttur. can~ vıatan evl&dmm hatı
yeni ile eeki arasmda bu ba- ramnı _,._ ile anarnn. Fakat 
kundan tam bir fıuda vwdtr'. beRa ı.,. d&nkii neliin -~ 
Genelii'in millt MJkiel'C otan llt hizmetini :zonıki bir anor
balları ~. n..ancta o. ya Bayell, bandall binrl e'9wi 

kuyan ~ t.a.il ettilderi )wtcdmM - fınat \1e eme FRANSA'd 
tnemieketin ~ altmda kah- al'IJl&ll ~ Wr 1alun fllrileti an 
Yoriw. Bir ım..s .-ında da ya- de elmit delilıti- Buctin11ii ~ Sayat Gazete I' • 
baDet ideoıotDer }'ali bir moda dek~ al'WKla öYlelıeri- İngil arı 
Aibi !kök sa1ıı.,~. Aeaa bir ni bitir~.w. ~bir sMI tereye top 
buhran ~ WKMık ı. mealek ııem ae 2Jıııne lmnian- J 
ftllÇlik--ı mı·i!Milımı ~ ~. ~ ~ ~ A~ Yap-1-·ış ngil tereye 
Peeek!> Jııorwna nzitı*ıı 6Jıte eehdmlj ~ lllD 

Bahtan karıpmnda ntmk ve · · ki. :mı:.ıl t .,,._ H .. 
~ imtib- fltEÇi:tdi Mıllln m.den vu•ı~i '9e Oidwdr lngifiz l--L--a.!- ucum un 
Detk:eleı ~imizl iNllMill de• 'ı ~ ciıldl -• • ler ~· 
kabartacak 'ft yaıouıa ~ u. - . · ' ... 

/ Güçlü~:.~eıa 
~andıraaık tarzd8dlr. Mmi var- CeacBde dHdmti oelbedelı Kara.ıazltgından KUHU 
lalın ve illtik1'Ulı ~••+Mt, bir_... WlldJr ki. o da J'wt B,,..;.l. __ .:J! rl 
ft~ zaman ~ kadlır Jıel'adeki ~n ~ Bahsediyorlar cuısewyo ar 
&aA'lam, azimli, an~ etıeıee -.e ~ rahtanna~ mil- -L~ .. 
bal""D1mlfbr. • li 31i,ra8e*imi.r.in ~ - iJ'i Londra, 21 (AA) - Verilen ~ n (AA.~ - ....... 
. ~ bullrmı 1rar,_ t•i . ~ 'Ark. maıt\meta ~ bir kaç ~n ev- tere • ' weıtreelıt ~ ,...._ 
ınıtlhq WJdlmı diye yedek lüilın ..-ı olrm ,..... tanı •- \'el lnenz eahtüetinde bm•nen ledDde -- ->·'ıtn11 ...,... 
'!iıaJlhlt ve Tür.ldruşuoo see- ııette wrdır'. Hiebiri, kilftR ~ l*'Ça}M'llll tetkik edeB tep;ll ~e .... w.. .---
tnn. Bu iri omAa wap bir it h*Aia auiıdi lııiller bea- mi&ehasıslar 1-nlann Fransız ıer, lngtllz ı...a bnetlertalD 
•. • dada ........ -~ . .. w • • aı.ı._ ...... inden_ ~ • ceMp -- 1 re JF!I tt&e dr fal-
allimieıı - ... ~ -l!!il• *8 '1dltf' , ,,. · p * t !' ıa ı !' st 
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tz 
d·- ile de lramzftUJR ··-~ ...... t 5 , IMhır FR .._.~ tıla ob: Wil l~d ....,. m'ıH•ttaa ... un b. ..,.,. kanaat "9Chrr· --. - ... TI?t' t ııi• w ._. ... a n U6 parça arı ô u. 

Bir defa~~ Mntcit etei-- (De eı.ı a.-. e> lu 'neticesine varmışlardır. 150 ...... 
bmz ~ <»ılmta• lrilometreve atan b"r tOP imalin- n.qıe..11oaıre p.' 1, .,._ 

mnati:reti eeki :ner:nere aittir. d~ teknik zorluk mevcut de~il- uu --:ıwm ya1rnı sll'IDlkte ve 
Ter~ " u--=-.· . .. .. :ıı.. dır. Fakat bu top J>Eik pahahva ,.. .. ..,.,... etmektedir: 

0 ııııor..,.-.: •9UUft"llmlZl ıanttn lft• 1 -t u.. •. d J..A~ tivad- llvdm'amadık. Genç- 1'."8 uı.ur. ~\.l.n an ..,..., .. a endaht 
li4iıı dintaıtutın ~kalbinin yol. tısabeti8 daı~ld kab:arsız olackak-
hlrını bultnnadık Hel dit iİl · ıt'. u menzı e ır t01>Un sı ın-
seneterce ;;......_ b: e . iç~ tı teovlit etmekten ba$ka bir ne-

v.,.~ ır aD8l"l1 ti . ~· k ı· kaidı iri, · le kendi dillwin. ce vermıv~e"'ı anaa ı mev. 
nonnaı ~ k ~ cuttur. Bu toplar askeri bir ne-
~kti bir eeeri :..:ı..k tice veremez. Merminin ablaca-
ımklnını elde edemediler. ~ ver tavyare ile tesbit edilebi-

!'.ski iırMslk maarif usullerine lirse de bu keşif tayyareleri dai. 
~lll> derecesinde bailansş. ma düşürülece'k yahut da ha~a-
IAl"~k Wi Mic1 tı.ı bojd illi: ' • W'7lil -dt± ndaa ,__~· _ ra uiratılacaktır. Atış menzili 

n ll"IUlvmu ay kad b.. ··k 1 Is · nhnak :irB1rimnı w.r buhnaz ne ar uyu o ursa o un ısa. 
her taNftan yeni bir tsavat fıf- betteki yanlışlık da o derece 
~rdtiını J(Ôldlk. ~ bir büyük olacaktır. 
~ me~mestmV, ..,_."'kul- Londra bu menzilde toplarla ::::· = :~ :: hedef ~utul?u~ takdirde, atı-
nin me ~undan cok \iMi!l luı aböalerin te.diifi olarak 

- r.tw Ahecıız'ar hısMt •J 1 IMl-
11\Jıa ~ ..-.neree """ lnll
.-.&deld .,. .... m.rfnMla ,. ........... 

dlJ'Jar. Zira -t her• ı.n.- •e 
.Wert llMa k~ ta.il
,,__ m6lıl o..Utır. 

J;talle ~ .,..ehnlı ık -
:ravtlov, Almaulann ip ettik
leri n.nlek~ blr;ok tayya
re meydaalılnaa ~ bahaa· 

ctüllırun ·~ etBWılııle beraWır 
lncUls llaYa lmYVe&leıimna, ftltl-

hfaa ~ dfter umar
lerla çek takvi7e ~Dmeirte al
...,._ ~- M.ktır ~ 
Hk bay8k ~ l'Öllter· 

""' ........................ Almant
lanl bsBlz ıınakaveaet1nt ko-

laytdıla liılnlrHY8Calım 11&\le -
~. ve or.-m açijeü'k bir tmmtdır. ~"'il orA ee1ıre düemesi hnkinı daima 

SollN ):öyıü aydınlatmak için l ""'f"' " rı naeıt'mttUI'. 

~~ € TASlll YARDlAR =M=u=h=t=e=l=it==T=e=d=n=.~s;;;;;a;;t;;; 
diye ~n her ..,_. a- Hast.anede Ölüm 
~E?.:ıa~ Halinde Yabyor Terbiye Davasıdır 
~a . .neticeleri almamlz b*le- Meksiko. 21 (A.A.) - B 
nirdL Halbuki meldeJJlerimiz- Troçki dün ö~ aonra utra~ · 
den yet~ insan mal~ mq oldu~ tecavüz doı.v.tıe Her Memlekette ,,..,ara/tar ~ mektebe, mualhm- tlmdi ı.a.tahanede ..ut bir va- .1 j 

den ~itime pek çok f•rit et- •ette bahsnmakt.dır. Mu.mai- Al h l r ~~, '-- 1--.L. levhin kafatalı vsılmıttır. Dok. ve eg tar arı, c agda ve 
\lftlnun --.ında ~ torlar, hastanın anbean ölmesi 

nan çok luvmetli havaeımız muhMmel oldatunu '6y}eJftek. M' _ ,_ ı , r d 
~~rı,Oaman Nuri bana tunu an- tedirler. B. T;oeki'ye an...,_ anZUr QTl V ar lr 

· dan ve trafatama eeldt lındirU-
~Ort.:m.n;,~P me~nları ~ M8k ~le ~ edDtn\m. İki teüıı eneDri nüshamızda, 1 zıtmıştır. Faydal•rı da, mahzur 
tık. 'Talebeden e&ap urslan ~: Omunnua w -·~~~ yan_ Maarif Ve~let~nin lüzum ~ös- ları da vard~r. Bazı mernlek~ 
cok düşkfuııı orta c:oiu kıymetı lar bUlunmall. •end:ı.sının yere tereeeii ve ~kan ~lacağı ~er. fayd~lan: eli/terler, de mahZ\H"
~liyorlard F k ~n JUftl"lnlP yattıtı heıde dllbi !erde. muhtelıt tetlrısata niha. ları uzerınde dunnuşlardır P' 
me usulle~· . • ~t bızim ötMt- taamız11n devam et:mis oldutu- ~ Wrilece~ ve Vekaletin böy- kat dünvada umumi cer. a
cak Yolda~~~~ Aka uvancbra- nu ~ir. Mutaarnz le bir vola doiru gitti~ ha!tlun- muhtelit tedrisat usulününey~n: 
le bir ven:n 1~ :r ~öv- Prank Johmıon adında bir Pr~ da bir haber vardı. Ya bu vazı. netice vermediği ve imkan 
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bulunaftlardaa h. ı.. ~a ~ y.m.tctilidir. xemm ~ ~·n merindeki baslı.im .i~ade- ~.ade ettiı?i yerıerde orta ta~i 
altı ayıda elde ~~ı.....~n kı. ~a~dan çaya dwet ecliL ınnden. yahut da yazının ıyı an- ıçın erke1tlere avn, kızlara a _ 
inanmadılar... -~ ıaaş ıdi JobMOn, ~~ laşılamammnndan. dolayı, ~rek n mektep açmanın do~ old~-

Simdi tahlil letli.ni v~ sonra Troçkinitı nıu- bazı refiklerimiz J(erekse Maa- ~ volundadır. 
kalnn da millf ::. ve '-ra- hatamı ~.bayı~: rif Vekaleti, meseleyi tamamile Hizde de sırf ,tahsil ve terbi-
meselesine ~Hm· öni ~ Ta _kadir.~· Silndı Wtzip vohmu tuttular. Muhte- ve bakımından hiç şüphesiz a 
n1'zde 0~ ~ V:: ı>OliB tonmerh~ 1?-l~mak- lit .. tıedrisat yolunun tadilini bir nı kanaate v~rıJrnış olacak {i: 
pada veya Amerikada ~ t.dır. Zabıta. ~-nill ikamet. renm meselesi sayan ve bundan ı?c.~n sene Istanbulda açılan 
~üş. öyle ~eler tamrlm ki ~ ~ta bael&m~ ~e uzald~~ıimı jlÖSteren bir va- ·ıorta Jll(!kteplerin bir kısmı yal
aeçlrdikleri bütfirı ı.a:.il __; *·"' ~ı me~1"'*ır. zıda irlica kokusu arıvan bazı nız kız talebeye, bir kısmı · da 

.lf'rinc raim~ hayata ~ ~· bundan iti a"f evvel ar~ da eksik olmadı. v~~ erkek talebeye tahsis e-

1Balkanlarda1 Parti Grupunda 
Macar - Rumen 
M~eri Hariciye Vekili Dış 
Ru:esili:.~t SiyasetimiziİzahEtti 
Gazetesi Macar 

Talepten için 
( 00Hinç) Diyor 

Vekilin Beyanatı Umumi 
Heyetçe Tasvip Edildi 

Ankııra. 21 (A..A.} - C. H. Parti
si :Meclis Orupu bugün (21-8-940) 
saat ıo da reis vekilı Seyhan mcbu-
8U Hilmi Uran'm reisliğinde toplan· 

Bttknıf, 21 (.LA.) - Reuter: 
~ =mıılem haldanda 

RcıaWrya ~ l&cariıltanm rneteka
lıOıın YaplDlf oidıdd.an t.ekJlfleırin .. 
r-m+ıki m<ıııa,ıenet 'Bakrette Tw
DaMt"eıirı mtızakerWerinin y.ddeR 
-.-mewnden faal& bıım.& utrıya- dı. 
catı ?d88tnl u~. Jılu- Celııenin açılmasını mUte&!cıp kUr-
ralıbu ~ balan benCla ,.ıur- stıye gelen Hancıye Vekili ŞUl'.rü 
de bul•mrnektadır. Saracoğlu, harici sıyasctbniz b. 

1
:1-

~ heyetinin ftmld Jl6.ftri o- mındnn bizi a:~kadar eden son d · n
fen Rommafıa cueı-t, Macar meta- ya hAdis<:lcrtm ve bu Mcfuleler Mk
lib&tım cmQtlttş>, «akla •tınan w kmdaki hftkt\metimizin noktai nu.a
g1JH1nç ol.-.k ~ ..sı,or. Ayni p- rını lzah etmiş ve suz nlan mUtead
zete fWl.lan SAve ~: dit hatiplere cevaplar vermiştır. Ha-
A.düılM •e katı btr ltilU altC8lt ri'!lye Vekılinin b~yanntı .umumi hc

blr aball mf'hadelml eeuı tmerine ve yetı;e ~ip olunmuştur. )!Uzat<e r 
matan l..3CIO.OOO e baH# olan vıe.bı1- nin intikal etllgi baZı mevzul:u-la 
gGrı RaMaıiyada balııimaıı x.o.tan Milli MUdafaa., Dahlllye ve Jr1U•u.ıka· 
:tııdmıp edebftecek hudut ~ bil" !At Veklllerl de alAkadar olarak be
anstnin terki 8lıreti Be mQnıküa o- ~tta bulunmuşl)lrdn·. V.aktiJl ge
llıblltr. clkml.ş olması hascbile gl'.UP ruzna· 

Bmadllld teMfıl~ pıre, 'RoıMil· me~nddd takrirlcrln konuşulma.tı 
~ J'UI <>'aıblltıatl ,.,., eka}Myet- llerıkl lçlimaa bırakılrırak ri rasetçe 
lerin :mtHıedel.m ..._.. mn.tentt şaat 13 de celaeye nihayet \X:JilnU r 
btr ar8Bl bddıııclen ftıuoettlT. tir. 

MACA&IAit NE TlatlJp MECLİS TOPLANDI 
~ Ankara, 21 (~.A.) - BQyQk Mil· Hariciye Vcki1i Şükrfi SarMofu 

Twınuıevertn, 21 (A.A..) - D. 1'. ıet .Meclisi, bugün Şenıse_tUn Güna.l· 
B. ajuwl ~: tayın bafkanbğmda. topla.rıarak bazı I t.edavil sf'.rmaye verilmesine aıt ka 

Halen TraNdtnn.3'& baklandaJd :n. devlet alacaklarının tahsil sureti nun l~yihaSI ile gelen enak arasın 
JlsııcaT tekHfi, ne&: Rwaen mukabtl hakkındaki kanun lAvih&sile zelze-ı daki askeri ceza Ye Mketi muhake 
teklifi M91"edt1m~ir. Bununla be- leden zarara uğravan ·bedeli nakdl me uaulU kamıMannnl bUI ıcadde'e
raber lki tara! ricallle yapılan muh- efradına ve vakıf· memba sııları !le rinin d~ııtirilme&i )lakkmdakı k.ı 
teıır g~elerden ietlhra9 edil- orman ve zeytinliklerin ifletmesine nam llythalannı JrllllJ .lltidafa Vek. 
mektedtr ki anda heak ihUlAf mev- ait kanan llyihalannm lkincl :m6*a- li Sattet Ankan'm talebi UHrtne 
cuttur. 1Hrelerini yaparak kabul eylernlftir. ınostaceliyet karan De nrazücn ve 

Tahminlere nazaran :Macarlar ta- Jıleclls bundan sonra ruznamede tuvip eylemiftir. 
~ t#;U( edilen hudu\ hattı ıı.tunan w MUll M.Mafaa Vekilettıl· MecHa. gehcek toplaat 11 ~ 

(»Mw 9aı 't.: '> • tıliıı9li .....,_ ta:. •• •• .O· ı.- Ç&4WnM gthttl ~· 

LORD HALIFAKS'iN 
SON BEYANATI 

Harbin Bir Gün 
Daha Fazla 

Sürmesi istenmez 
Londra, 21 (A.A.) - Lordlar Ka· 

maruuada Lord Haltfakıl, Harictye 

~ 19'«1 haldnndak1 mUzake
ratta sorulnn19 olan bul ....aere ce-

vaben "' beyanatta ~: 
cBirlelJlk Amerikaya ktra eeam 

ft&erine Verilecek olan ftıılere Mite
dair taı.m.t tld hllkCUnet aruıml& 

191Mlaıcak mtmakıeratla telıbit t'C .ile• 
oektlr. ıı:.aa UMr:inde nMıltablk kaadık 
Ye 81rinim ki taflJtlAt mösakenıle

rtnde mtıhim mU19kWAt aut.ur etnnlye
cekttr ... > 

SOVYET - INGh.IZ 
MÜNASEBETLERi 
İngilterede 

·.Nikbinlik 
Gösteriliyor 

m" -~ Geıcirn ele. niDde ya~ur an"bi vaian Halbuki muhtelit tedrisat me- dıldı. Mevcut muhtelitlerin de 
voR.ınan 

811 
koi.y ~ ah ..: lllitut'röz •tesine tutuhnuş ve se1ıesi b~ peda"°ji davasından bir kısmı tmiye edildi. Vekalet 

tarafaı anyon.ctı. Y.-ian~ ~ batka bir şey dei!'ildir ve ola- bu sene de Galataıda, tl'sküdar-
Temrl 1 6 ı. -- ,.._ J::-:+ dMberi Qet enctite-1

1
maz ~;.Bu cereyanu:ı lehlllde jda. Sarıyerde, Nisantasında, E-

' - -e iıılL ve..,. ie aaymz kHaplar ya. <•••&& aa: 1, a: •> 
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Vaziyet 
Siyasi, Askeri -

İngiltere ve 
Sovyetler 

Diinkü te}graflera nazaran, 
Bulgar - Rumen - Macar mü
zakereleri siyasi hadiselerin 
yine ilk planında geliyor. 

Bulgar • Rumen delegeleri a
rasındaki konuşmalarda 1912 
hudntlan üzerinde mutabık ka
lınmış gibidir. Nüfus mübade
lesi meselesinde de iki taraf a
rasmda büyük farklar kalma
mıştır. 

Bulgar gazetelerinin Roman. 
ya hakkıRda dostane lisan kul
lanmıya başlamış olmaları da 
Bulgar murabhaslannm mem
nuniyetini gösteren deliller a
rasındadır. 

MACAR - RUMEN 

lzmir Fuan 
Lord Halifaks 

İzmirlileri 
Tebrik Etti 

iki lngiliz Nazın da 
Hitabelerde Bulundu 

Köy Enstit .. leri 
• 
inşa Projeleri 

Balkanlarda 

Macar - RC&DUl 
Müzakereleri 

Kesiliyor 

Gençlikten Af 
Oileyonız 

(a.,t bll"bll:Me) 

işinin tam sahibidir. Kendlleri
ne j?fıwnebilirlz. 

FELEK 
Yenen: .8. FELEK -

Gazetelerin 
Fiyatlan Türkkaşand:aki haV9Cl namzet. 

lerimiz halkkmda toplaclıltımı.Z 
(lllMp Mıbııelde) :maınmat da aıym kanaati kuv· Ba stitunlarda ötedenlteri pa. 

~ -lhıroen • Macar hudaduııda vetlemffrmekiedfr. Duvduklan· hahlığa ' 'e ihtikara karşı yaz. 
yem. Maroı,.111& barflcya.rak nehir bo- mı uzun uzadıya yazmıya bu sii- chtım yndardan hoşlanan ka
yımca 'retua danbyotanun 1lU9ldt tunda yer kahnamıştır. Bmılan rilerimden aldığım takdirkar 
noktasına JQdar çıJonakta ve bu su- baeka bir vesile ile anlatrrım. mektuplar arasında, .- son gün-
.retle Ar&d"m oeııutım:ada iki halka u:- le'- . 1 k le...;ı_ bır' :L.:...: ........ ki·, ._ ... •-ı .. ~ ~. 'bmPa vadlBiııtnl ~ nıem ~etın ası o~ ""' uwu ·- ... --.ıc ..... 

B l • K p . h ~a.Hndek1 tıepellınten geçe- sflihı, maddı malzeme deRJl· rin beş k11n11 oluıandan şika-Z 7 İ RC İ ig'"' l az anan. ro1e ~ buqr'un dogDSWlda kAln dlr. Yalnız miktar üade eden yet etmekte ve hulisaten töyie: 
elmdıar ıdtıeaki- bir insan Qcadroeu da de;tildir. le: • J J 7 ~~ ~ Krıınlf" Memleıketin varhi?'ına ve istik- •Mitlen ~ 8, ız, 16 lçin ki Bin L i r a v erilecek t.dt~ garlnrl buhman ZSnebt ya- ı JJline olan imanın kuvveti ve bu hatti H sayfa çıkaneta bet )ıru. 

ktDtncle ~ ~ıoa JrıtnAlti ol· pye içiYl:. her türlü ferd;i .feda. rl1'8 satılmlı. Şimdi 4 say. 
Ankara, 21 (A.A.) - Aldığımız nin yerli malzemeden sec;Um1' olma· makta buradm:ı ... -.ten ev\'elki karlıj?ı. goze ahna'k azmıd:i". faya iadi, yine bet kaı ... sa-

İzmir. 21 (Vatan Muhabirin- ve -r .....,<-•- ı· ~ · d - buhr t ı v-::.:;...t fiyatı berh-•..1 malQma.ta göre, :M&latyada Akçadağ sı, mlmarf fe]<ffierde mahaılll karak Rumen _ Macar hududunu takip e- ı ı.ın-. f!e?lÇ ı~. unya anı ı ıyor. ~· ımae 
den) - Civar vilayetlerden ~l- ...__.._da -"~ ........ ter tebe.rUz .. tti'"4t...ıa bulunman be.- ,._,_ --·e ... ____ ,_._ _ _._, karşısınd,a bu balamdan en par- bu pahahlıiı meşru~ 
mekte olan halk fuarı uyaret .ve ... .._... __,.... e ya,,--- -..........,. YCln>I\, .,.....,... ~-...-........- J k b " · tih . · A d etl tm ttır .Nedir 
etmekte Ve tzmirde fevkalA.de lacak köy enatttmeri blnalan avan lamından blrindllği, difer projeler- Ba ~ KJ mıst&dt, Brilltritz, a " ı~'. lffi an. ~ecrnnıs ve ~ - erec e ar aım • 

projeleri vazı,.,ı plAn1an tçln mem- den Bekir Thsan ünal'm projeııi ftdn Claaeenbourg Carlabourg Alba Ju- tatürkun kendisme bıraktı~ hunun hikmeti? Biraz da bu 
bir kalabalık ~öze çarpma\ıı:tadır. leket mbna.rlan anamda Maarif Ve· elliği ve Orhan Bafamn projesi tı- ua, Oroelrvardein _ ~ Mare • ve emanete lavık olduP.unu isbat lhtikiırdan hah9etseaae!• de 
Fuarın açılması münası:ıbeti- kAlett taratından açdan ıne.atıaka· ç<'ıncUHlğll, Seyfi Arkanın projeııi de Al'ad'ı Blt:l-.. etmektedir. Bölge, Ma· etmistir. ~s~ asır~_arda sa~·ısız mektcdirler. 

le İn.ıtiltere Hariciye Nazın lara ~ olan pn>jeler hak· dördilnclllUğü kazannm,tır. cari!rtan tarafından umumi Harp- eserleri ~orulen Turk azmı. tı- DoğTu söze ne denir. Ben de 
M2'car - Rumen kom-.mala- Lord Ha~'ın İzmir koll80lo- kında j8rt heyeti kararlennı ver· Trabzonde. ~köy eMttttDıt\ ten llOnl'a Bomanyaya tenı:edilen 102 zun zamandanberi bu,rninkil ka. karilerimin yerinde olsam ttp. 

rında bazı mühim ihtilaflar su vasıtasile çekti~i tebrik tel. ~. d lak bir ..,4ilde ı0ıldamo kı onlar cribi düsiinür ve oalar 
1...ıo 1 ._ .... · projesine !Ştirak eden Ud mimardan hin kfloaııetl'ıe nıvabbaı arazlnin Uç- ar par ~ . . ., -- •· -
uala mevetttttar. Macar ar J!fafına İzmir belediye ve fuar Jthoi heyetinin kararma göre, Ma- te ildsi kadarclır. mış, Türk secıyesının vıtka~. gibi nıuhakerue yürütürüm. 
TransilV'Ml.ya tepeleri önünde komitesi reisi Beheet Uz tara- Jatyada Akçadağ köy enııtitf1sl1 mil- 1lısan Yap:ınmn projeleri birinciliği, Rumenler taratmdan verilen ma- asaleti, ciddiyeti çoktanberi bu J..ikin, validem d11acımzm 
uzıyan bereketli ovanın yansı- fından cevap ve~. İzmirli- ııabakamıa iftirak eden mimar Ah· Bekir lluıan Ünahn projeleri de O· ıemata göre. bu bölgedeki ntttus kadar esaslı bır imtihan getir- dediği gibi, maalesef, kum a. 
nı da istiyorlar. RomanJ'alılar lerin teşekkürleri bildiril.mir sen Ya,pan.-·ın projeleri vaziyet. pl!- çtıocmtığtl knza.mnışllll'dır. mlkt&n ıtlO da 3.MO:OOO ve ntttusun memi.ştir. yağı öyle defli. 
stratejik ve elronemik mlilfıha- tir. nmda1'l topluluk, ,ol a.erme binala· M1ısab:ıkıı. şartnameetne tevfikan ı.:200.eeo ı Ramen, ı~ Odan Türk ı;?encli~inden ~iphe etti- Manıf Fransız ntttMnİri Ste-
zalarla toprak meselesimle ıs- Dün ı;?ece Londra radyosunda rm intıbakı ~. btrbtrterile mllna- eserleri birincilik kazananlara 2000, da Mtıcu idi. &rııa mukallıfl Maca- ~ \'C bu yazının başlarına J?e. fan Lozan',. (llaşmetlô Matbu-
rar etmiye çalışıyorlar. Tö.rkiyeye birer hitabede buhı. sebeti bulunan yapdann enstıtu a- ildnclltk kazananlaTa 1000 ve aı;tın riBtan lhcılr nMumımı Uıt 'buçuk. çirdi~im tarzda s :zıer söyledi- at) isimli bir kitabı vardır. 0-

• Macaristanın istediği arazi narıdt fuer münasebetile taras- hengine uygunluğu, mabaJH fldim cUHlk \'e dlirdtlncIDUk kazananll.r1' m1l)'OD oldutunu bftttinnektedtr. ~ zamanları hahrlıyunım. Bu l'ada ~azctelerin birmı da it yiiz. 
~.000 kilometre kadar t"ntuyor. süslerini bildiren İngtltere mil&- şartıarma t.etabuku, inlf& matzememi- da 150 ~lira Yetilecekttr. MacariBtaa., ltıwnealeri )dk;Qk mik.- dlişüncelerimden dolayı utanı- lerini aelatll". Bn kitabı oku-
Romuvalılara göre, IMl vasi temlekAt nazırı Loro Lloyd ile )'Mit& ~ w hj,. ırllkt yanlar v-e bts1m gibi gmıetele-

t alk msıeımeat niye- yorum ve yaptıgım aJ1.S nn rı'n bı-- ..ı8 -~-- ..=..:" arazi Macarlara hwakrkhtı tak- Hindistan vali:ıftne zmir h 1- t1Bde ~ &ına mizd f dil •nnı • •uu•uaıo•- Aı.A• 
d. b 1 l d ti tt ' · ~ Bo- dolayı :eenelcri en a e- ~L.-nJar 1...IU.J- "" ... .._ --~e-ircle nüfus nıübedelesi aıtlaş- nın sempati ve teşekkürleri i - HM Mutlarıbesı' or al" aks ın Jll S81!1ııdt' ldt _, __ ,,_ l 'ben' 'b' ..... - Ufflrn:'r a-, ~iT -~ 1 . an,., ye• ---" da da- vonım. Bizim Jle8 in ım ~l ı Dlll ı'r-..lı y..ı-.- kwilaad- aL lDa annda da miişldtlat çıka- dirilmiştir. Inj?iliz NazırlM'mm bil o"'""""' ha1d 'PnmıO f ı · · de b - ... DiZ - ~-

k --.. e v&11ya için· dUŞU .. -nen d;~or ert er~nın u ~ 5 Jnıı...- ~r. Bft'----ca tır. Çünkti 1930 i!.1&tistitde- ·bu hitabeleri muhitimizde ..,.... •-ıı;• • - ... ~ ~ 
rinde oralarda otunn 3,M0.000 memnuniyet uyandirm~rr. Pu- Diin HafH Gectı· Son Beyanatı ~n:,...,. ~ı ~ batı duyj?Uya iştirak ettiklerine şiip .... ~nin sayfwl··· bl.,.ftlllk\e 
ı,..,:...:_. İn l'llere nak- hem yokttır. bu ı·-...ı..n L..11.-L. L.....-..ı .. _ ~inin yalnız 1,208,CMH> i Ma. ar komitesi bu~ ~iz tica· ı trnek v 1"ı _ __.__. rwvI uu..,._ ·- Jum 

, e e ......, ......... en ayni mik· Ahmet Emin YALMAN ~tleri t-~ -...ı....-. - L.....-ide cardır. ret ataşesi şerefine fuar gazino.. tarda R\DIHlld Jıhearlar taratından 1.n:cc ....,..ıuı ıcu.:r. "'" DMJ 

İNGİLTERE _ SOVYETLER sında ~ zlv.af:ti vermiştir. 1 Harb• B.. G- tahliye edDec-ek b&lgelere ahnak ar· ========·===== bir gazeteos seyfabnm art-
Açılma merasunınde bulunan ngiliz tayyareleri ın ır un -ndad :a.t..._ L ı Ted . tırman sahin• DiP • .ı. ~-

İngiliz - So.,.et mhasebet- Yu~la-vya büyük elıçiai ~ "'J;U~~ Remanyarun 'l'ranftil- ww1W1te it nsat ması gilH gilrilaltr Mmaa ~k 
Jerinin iyileşmi}"e dojra gitti- ista.nbtıla harehet etmiş, v~ Rur Hav-7!aC\llnı Daha Fazla vanya tepelıeri"'ÖlltiJlde ~ dotru T . D .y&y. ka~ karilerin nıf'ırii 
iini Dominyeıtlar Mamırı LoN da Izmir valisi ve belediye reiai · •~ ya~ o1an ovayı lMl\i And, erbiye avasıdır .-tarak sabim da mtw ienı 
Caldecote Lonller Kamanıuna tarafmdan $rlarıımştH'. Bo b ladıl S.. • J t Blhor, Slllaj ve aaıım.r Mlc'eleri- hcsaı. katmasak bfte «!enem-
bildirmi4tir. Nazır, iki memle- İran büvült elçisinifl fuarı zi. m a ar urmesı s enmez nln en bü:t1lk kmlmın t•IDekıwi i- (Befı ~) len ilin Mdelleri •ttwim•n 
ket ekonomik miina9ebederi- yaret i~in eyliıl iQinde şehrimi-

21 
(AA) n·· .. ~ <Başı blrtaehle) cap etmektedtr. Fakat Ronıan'8ftll\ yü-pte. Edirnek&l>ıda, Kadıkö- ~k defa be banıht a-eteYe 

nin de ~a eeaslarıaa isti- ze ~elmesi be1deı»Jror. Londra, · · - un o~- na hUrmeUcrlni bilcHrdikten sonra bu hUllUBta !lllftet teldttıerde bu- yünde açmak istedi_ğ'i, hatta bun- murafı clei1t, kin mucip ehr. 
nat ettir.in.esi ieap effiğhıJ i1'- Ticaret Vekili bu sabah fuer- leden soma Al~an bornbardı: şöy.ıe devam etmiştir: lwımadıtı anta,,dmaırta. ma terwe- lardan bir kısmının binasını da- Bugb ille vuiyet hlmlılllen 
Ve e..._~tir da muhtelif n.<>vvonları ""eztnİ" man tayyareien cenubu şarkı cn. .. .41~ __ ..._iy•tin ,.. ......... _ •• , vas&.- dlMeek --- üzerinde mutüık kal· hi hazırladıı... me'""'-1.erde :rine baDUB abinedir. 
T~~~E SUİKAST tir. _.. ·' ~ ..... ~ahili ü~ bir~~~~: ti ~~· ;::;~ç~ geç:ı-;; ve ta- medaıı ;;~urwı ınillıadelea 1'inin böyle harek~ eb;u';'e hazırlan. 6-ei Mtlllııha ktid " 

Bir Fransız yahudisi Meksi
kada Trodd'yi ölüm oo.eiine 
&elnıiftir. Ne gariptir ki, ge(ell 

~~ tizerine yaimar gı"bi 
~~ yağdmW!Gı halde ölüm
den kurtulan Troçlri'~ n ha se
~.~amna yeatfi bir çekiç dar
~e hayata tehlikeye cllq-
°'~. 

HAVA HARPLERİ 

Vekl·ı bunim ~-..ıen sonra amna vem kıı.t maharet ve caae~ .... ·eri belki h&tli ioap edeceği fikrinde bulUJ\- m·-+ır. Bu semtlerdeki ~ ~ ...... ....., ··n' "· 
' ....... ~u:ıu: . • •. teşi açarak hiicmn etm~tir. Ha- ...,....,... '9" .... aadl eluıl ._.. U 

da_ t.ar. ım satış k""'7VU". atif_len mu- va ~ ........ 1..-.. --alarının ş:..ı_ dQnyayı kurtaracak olan veba dGıı- maktadır. !erde bulunan talebelerin de tH •~ ---.::~· 
v.,., .... ~ mu\.UU-. utn«S.... .ıu yanın hayranlığını celbetmlıf bulu· ......... . • fi~ edtlmesi. mevcut rudı:~ ........... ld: • _,,_ --

dnrunden kooperatiflerm cahş- detli at~ karşıiarumeıar ve nan blrka.c; bin pilotun elinde bulun· MACAR HEır.~!_ '!:1S{ ilerin bir kısmınuı kızlara, bir ti ıuetelerha ... lıılll'ille 
maları hakkında malômat alm~ İnRiliz avcılııtrmm hücumuna maktadlr.> <4·"'-lar). ıROMANYAYA ıtl'rdıolıOB ..... _ kısmının erkek~ tahsis edil. meali tesir Y+ı tbr-
~e .. mü~ak~ben. Bursa heıvetinin maruz ~ardır. Muharebe ·~ ... Y yi maıMıat alan mahttller ....... ~. mesi d~tedir. Maddi Gueteyi ...- hat... lcia 
~~~~:-ıanru~:f1: esnasında ciwr ~edn üze.. YENİ DONYA NİZAMI denbeıi Budape.ştede bulunan JıtacaJ imktn miiaaade etti~ Bisbette W0 idMleki :ı.tl&tyelıtr, lılme-
ma . a v en ıine ölü kurfunlar ve obüs par- Lord Halifaks harpt,en sonra dün- heyeti reisi Hory'nin yarın Turnuae- diler vlliyetleıde de orta mek- eeler, eileaeeli w wııM ,.._ 
ka~a .mı.ıttal;L oan'*"". Bava. ~lan dfl..,..aı,til. 11ihayet ~i yada kunılacak yeni nbıamm katı Y'llrin'e selerek hOkaın.tinin ,,..U tet:>lerin 1az1... ve erlnrkleft .._. lc:9 a' Ua ,.,._._. 
lar aenn gt~ 'ft flBW'll d6ı)erı dlsman haftf"heNrata se- tarttini yapam?)'ll.C8#mdan dolayı tekllfierini Rumen heyetine Ye1W- eöre aynlmuı yolUna ~- ,...._ lelrı ı ı 1Mn maıWeteri h· 
İzmire kafi derecede mal .ı?e1- bebiyet ftrllıietil' tııeyanı tttzar ettikten ııorıra ftlyfe gini 1ııüdirlnektelt. tedir. ı....tnı.n idn artJk .... 
~!11i:ş ~lunduiundan üzim ~ Dün 'ı!2Ce ~tayyareleri, <1mmn etrrri4t1.r: Rumen - lı4-1' mUz&Jlerelel'ine Sırf ı>edar"i t "'bel . a1naez ohnql ulu. 
mcı:r pıyasalanmn a~rlması bir ln~tere'nin cenubu ~arbisinde cFa.kat dünyanın müttehit bir si memur Rumen M7etinin rWi Pe~. 01 ecnı en ve Yerin thırilfı sade BJWeıoe· 

&arp vaziyetine bir durgun- kaç aün daha .ııeri b&~. btr şehre hücum ederek umumi 1'fl8ete olan mübrem ihtiyaeau ve dün kral taratmdan kab1ll edilml4- müşahedeleri bakımından orta ı · aııtua ~tltHiine delll ~
hık 2elıniştir. Almanlann .. y.ı. Vekil, s~a~ 18 de ~)'dına hare- parka OOuıbalar atmışlardır. aynı idealleri ta.,ıyan ve bu idealle- tir. ~ektepler için böyle bir yol ttı-. m IPllli&eM Uzerille ele taıir '9P
dınnı harbi baftaue iunini ver- ket etmiştir. Geceyi Kara1J111ar- Bn- takım bombalar da şimendi. ri tahakkuk ettirebilmek içın yepne DOBRUCA MÖZADRELDi tulması, memlelt'ette muhtelit ............ efN*ta 1ıJeWr 
dikleri bir bafialık taarnıdar· da ııeçtrece~ w ~ydma mu'l'8. fer istasyonunun civarmda bu- çarenin Avrupa ve bUtün dünya® _...ı b 
d - 'L... latı d stahsift..,.rle konuoa BUkr9'. 21 (A.A.) - Stefant: tt.-urisata i.isbimin nihau.,. w. yancı _.... etdlf aeowu 

Cl\&İ zayiattan hayli Rrsıldık- sa n a mu . ~ .. ı;;;- hman evleri hasara ukratmıştır. sulhil muhnfazıı. etmek için olduğu· &Ilgar " Ramen murabllM h&- rilmesi demek delildir . .T"'~ iealn bMr ~ " 
lan hissediliyor. Dün İngilte- cak ve cumartesı rzunu te r Bazılanmn varası ·~r olmak nu mtıdrH~ buluqan mmeuor arasın· yeUerl dttn fitleden aonra ıtnje\"Oda "" . . 'bir bılbaiD ~ ... ,_... 
reıün cenup sahillerine ve bazı İzmire dönecektrr. n~ere bi~ kişi .varalarunıştır. da daha sıkı bir işbirliği IUsumunu, Doj clvarmd&ki lı:rnlın sarayında ilk • Mese~a unıversite bır muhte- lar ..... Wn vaılıır. ..._ 
şehirleri tistüne yaptlan akınlar Vekilin aynı ~n İstanbula Düşmanın 2eceleyin faaliyeti birçok memleke tle r gittikçe daha lçtimalanru &kdetmt~enıır. lit 1ıedrıs sahası oldulu ıibi ay- ._ aarfw lr .....,. ......... 

eskilerine nisbetle cek zayıf ol· hareket etmesi ml!htemeldir. artmlştır. katl ve dtı.ha vA.zıh bir surette anlıya- Bu ictıma eenaıımda meeai prog.
1
n ayn erkek ve kız orta met- ltaı int -••lanı .._ 11fın 

°'...ıur. tNGtı..tz NAZIRLABININ New-York Heırıaid Tribune caklardlu l'&lnı tcebit edllmiftit". tebi aermya imün olmıyaa yer. W • •i .. t ' ..... ..._ 
Alınanlann havada yorgun· HİTABELERİ diyor ki: 1ngilterenin Almanlar tarafından Ak~ ahali mQbadeılMi meeeıe.ııt lerde he:ritalde muhtellt t.edrisli sllwıiıfth. Bh kha le, .._ 

luk alametleri aöstermelerini Yıldın h haftas 1..ı. bombardrmanlan.nın venn•a oldu""'• tetkUt edtlmi.wır _ __.._ 1·ı•- ---'-- '---- a..nt 
Aın. erikan aazete~ri İngilizle- Ankara 21 (A.A.) - Loııdra _m ~P ~ . yı~- iddia edilen neticeler h&k;nda yıı.a: .,~ · orta mektepler devam edecektir. ;:a;..L.-~~ Yel ... • d '" ..l-~ Türk· nm aeücıeleri vennem.iıftir. ln- :na _,,_..-
mı lllUVaffakıyetfi müdafaasına radyosu?ttn UO cm.~ıun.ı •• göte.ede ve comfi vaziyette lancı Alman pt"Opaganciamnda.n be.h· m- 1 İnJo}ap d'e;mek, alınan teerii- bu Jrem de - a ythllie ... 
atfediyorlar. çe neşrıyatında İnşriltere mas- Almanya iUt defa olarak hava- settiktftı sonra, Lord ııö~ne de- T A . u 1 belerin n~ticesine J(()re ~ eı.ilmiedr. eu.. IPllli • tD 

Döne kadn Alman hava lmv· t~l~at nazın Lord Lıo.d ....e da bir mt*avemet IÖnftÜşttir. vam ed&ek şunlan söylernişttr: K • M karar verebilme'ktir. Daha :mo- el~ tieaft beattı da lla-
\'etlerı hakkında sitayişür ya- Hindi~ nazırı Amery i&Nfm- Bu iste veni 5 '8".Ydir. cBltaraf memloketJerden Harici- dern bir manzarası var diye ken- ve edenenis ilu rmwt m= • 
:tılar Yazan Sovyet matbuatı da dan İzmrr. Fu_~nnın açılması 52 DBFA BOMBA.ootAN ye Nezaretine gelen nıahıma.ta naza- il At-l91S 1141 dimizi terbiye lNWmmdan i..vi k..tar ~ lıl .;,, .re. 
İngiliz hava mttkavemetile de- münasebetile Türltçe olamfk ya- İLEN BtR ı;:an . bende gıttikçe şu kanaat haa:l netice vermemiş bir şekle kör- blltniniz. 
tıiz hakimiyeti yiiztindcn Al- pılan hıtabelerinde Lotıd Lloyd ED DEPO olmaktadır ki, bu bitararıar bh>'Jm FnŞZitlm körüne ba~Iı sa.,-arsak yeni bir Maalesef Wr ıpmeWye llm 
!tıanlarm miqkülata manaz kal- Şttnlan söylemiştir: Londra. 21 CA.A.) - Hava ııöyledlklerimizin hakikat olduğuna nevi taassup yaratmH: ve hakfki olan ~yleria hepsi 1rinıe -..... 
dıklannı tebarüz ettiriyor. cBu harp eeneeıi ieinde, İzmir nezaretinin isttbberat servisin- inımmnkta ve bu halcikatin de onlaı·- Yıl: 1940 - Ay: 8 • Ob: 285 irlkılap ruhunun haricine çık- dan plir. (Jlatti _. mm..,. 

knal YıJdız ianninftki Sev- fuanmn aQıbşmı, bi'z Büyük Bri- den bildirilmiştir: da Alma nyanm mağ%p edilmez bLr Rumi: 1356 • A'ğtnrtos: 9 mış oluruz. _ rirferin mtttaMa eM!i ftldrleı 
Yet gaııetai, •Almanlar İRgilte- tanyalüar büyiilk bir tnemnuıri- Hamm demh-vo1u deposu ev. devlet olmadığı fikrini yerleştirmek- Mle!) 
reye kadar taarruz yapnıH ai. yet ve sevinçle karştllYOl'trZ. velki rin 52 nci defa olar akı İn- tcdir.:ı. FLORY ADA BİR KÖŞK Slnullki ~-_. ...... 
Yetinde iseler sonbahardan da- cBritanya hükUmeti, denız a. giliz tavvareleri tarafından Lord Haltfıı.kS. söz!erini şöyle bi· YANDI n t.iarik etmek tle hem ıtlt· 
h · bombardıman edilmi$tir. Bü- tırmışUr : l8'ff hıelPI .............. a ~ kalmamalıdırlar. Çtt.nktt pr.ı ticaret ~erıne ~erditi ~- .~~ _ _.ft bir 5ml bombdnın de. Dün F!orya ch'&l'lllda)ri lC.allkrat.· .. _. 
o mevsim~ sonra laav81ar öy- yik ehemım)'et 1l'lmlasebetile. Y "'"' 1,;<Wı.o. k . düştft~ .. cKJmsc harbin lUzumundan bir ya köjeNle bir ~kten JaftlJUl çık- Bu.. ...... ıwıuer W. 
le taarrumata miidit deiildir• izmır fuarına j!eniş mikyasta i~ ponu~ ":1er ezıne . . 1!0 - gün fazla devam etmesıni arzu et- JnlfUr. K8'k ymıdrktan aenra ate,• rolM'IPlla:J99 a.tarak ha W.-
hiikmüaU -.eriyor. ticak etmiştir. B4ızim bu hare- riilmustür. Bu hedefin diter ıtı- mcz. Fakat Almanyanm bizim hUr .encaertnma.ttır. tlitten ilk olrnau .-rstecle (8· 

ketimize Hindistan hVkumeti. srmlannda v~n bombalarile hUkQmet siıltemımizi Ylkmwna mA- Jıpahırm mnr gönaemelerl-
UZUN 'OOPLA'R nın de istirakini Büvük Brrtan- 20 kadar van~n cıkanlmıştır. nı olmıı.k ıstemiyen de kimse yoktur. ~~;;;~~;;~~;;~~;;~~;:;;- ~;;-~- ~-~;;;~- ~~~~, ne~-· 
tn.nıt- sahHlerı'nd• ufalan· va hfikfuneti memnun!vetle ka- tNGtLtz TAYY ABELERt MillcUcı:ln sulh içinde Yıvşanıağa ve • M7leee ~ ~eler. ev • 
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naatine varını .. ardır. menni eder. hepınıze sav.oları- onier hava meydanını boınbar. dair fln kUçUk bir emmare dahi gör- _..__ 

b·ıd · . . tt:ı..ı......: b" .....ı. medim. _....__ ...-...... ber yanı --.ek i~n tle luılit.esini Maamafih Fransız sahillerin- mı ı ırırım.• dıman e ~' zaman ır..v-~ Bizde çok güsel darbnneseller vardır. Btını-...... -·-u • cltt1fbwtiye mechar efur. 
den Londraya kadar ateş edebi. Hindistan nazırı Miner Arne- va~nlar tevlit etmişlerdir. Ha- Alman ztmaındı:ırlıı.rı Avrupaya kes bilir. Vatan ka.rl1erl için darbnnel!ellerlmizin ı;ok tekrerlanm&· Zaten bir gazete ı.eş ıı:...a 
Jeeek kabı"lı" tt-L' 1 bede b l reket yollarına Ve hanQadarın sulhU verecek ycgı\ne çare olan ""'"!arını topladık. Alfabe Bıraaile ber giln n~ acttn __ ....__ oA.. ı..--- --~ 
topl--...ı,. _ _;_etik~!_. ~~~·n beçklape·ı .... de şu bıta . u nmnU$TIJr: L.ıhmdu..,.,· --..ı.a•a müte" addı't bö ı b' t h6ll .. ...,. barfile -u.-~ ...., .. ..,...,... -· ewv- .... .,.... ~a- • • ed ad l °" ıı:;u :ımı ,., Ye .r sure 1 e razı oluncayn <A> harfile başlıy&n darbi.meaelleri naklediyorus. Yam cB> Oc: ku~k gwtepj mnıdaıa: 
menin abes olacatı kanaati ha- cKırk sen en zrv e o uyor, isabetler vaki olmuştur. kadar, BUyUk Britanyanın Vazife ar- ba.şlıyanl&rı nefl'ed~lz. mitftzziler 
kim.dir. Çünkü ""e-n ha ... te ben de dostum Llovd 2ibi Tür. RUHU HAVZASI zusu harbe de,•ıı.m etmektir. Bu!!ları . (R- ke l'ebn~ ..... ~. "!: 
P L .. ....~ • ... kiyeni n:her tarafını dolastım. a w ... ~IYoa ikna etmeğe muktedir bulundu .... ·- * r~~°"'*~;.ö. 

anse 1>at'fl 130 kilometreden d k t . .. k BOMB~ ".. ~ -~ ~· 
ateş açan toplar 80 mermi at- cEskiden, sa r • emız~ vure. - Be lin 21 AA) - D N B mu:Man d!l hiç şüphemiz bulunma.- Y.a. ,._. ile de Wlfim 
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nuştır. llüz.el ~. ~tiafaası yanaın bombalarının 2orıinmekted.rler. 

Vakit VaaaU Edili 

GUn~: 5 .17 10.18 
Öğle: 12.17 5.18 
İkindi : 16.03 9.05 
Aqam: 18.68 12.00 
Yatsı : 20.39 1.39 

lmdk: 3.26 8.27 



60 Bin Mükellef 
Tesbit Edildi 

Beden terbiyesi mükellefiveti ı bayanlardan lisans aranmıva
hn yapılan hazırlıklar ikmal e- cak ve umumi tasnifte birinci 
dilmek üzeredir. İ~isi müstesna ı!elen klübe. kadınlar İstanbul 
olmak üzere dii!'er bütün ikaza- birincisi addedilerek bir kupa 
far savım cetvellerini böl~eye verilecektir. 
\'ermişlerdir. İstanbulda tahmi· ATLETİZM DEKATLON 
nen 255 ~ençli!< kli.ibü teşkil e- MÜSABAKALARI 
dilecektir. Mevcut bulunan spor İstanbul atletizm dekatlon 
klüpleri de kendi muhitlerinde sampiyonası cumartesi ~nu 
bulunan mükelleflerin ayrı bir Fenerbahçe stadında yapılacak
·ube halinde spor yapmalarını tır. On müsabaka üzerinden ya
temin edeceklerdir. pılacak bu şampiyonada da Fe-

1.stanbul ve mülhakatındaki nerbahçeli futbolcü ve Pentat
mükeilef miktarının altmış bi- lon şampiyonu Melihin birinci-
ni bulaca/Ü söylenmektedir. lii!ine muhakkak nazarile bakıl-

TESCİL LİSTELERİ alkt d m . a ır. 

Ağustos tescil listeleri bu a
yın sonunda klüplerce bölReve 
verileceğinden lisanslann İs
tan bula ,gelmesi pek uzun süre
cck"t:ir. İstanbul futbol ajanlı~ı 
İ ·tanbul bölgesindeki kayıtla
rı nazarı itibare alarak lisanslar 
r''rderılincivc kadar futbolcü-
1 l in maclara iştirakine müsaa
de edece1:tir. 

I<ADJNLARI DENİZ 
SPORUNA TEŞVİK 

Su sporları federasyonu ka
dınla nmızın, dı>niz sporlarına 
t ,\ ik ,C?avesile bu sene yapılan 
kiirek birinciliklerine lisanssız 
rılarak ı::irmeleri için İstanbul 
bölgesine emir vermistir. Bu 
hafla yapılncak müsabakalarda 

• 

MEKTEPTEN ÇIKANLARIN 
KLÜPLERE KAYDI 

Bu sene mekteplerinden me
zun olan sporcuların klüplcrce 
kavıtları yapılmaktadır. Eski 
Güneşli Niyazi Fenerbahçeve. 
Ankaralı merkez mühacim Qr_ 
han Beşiktaş klübüne J?irmişler 
ve ağustos listelerine ithal e
dilmişlerdir. 

ÇUKURBOSTAN 
1STİMLAK EDİLDİ 

İstanbul böl,gesi Edirnekapı
daki Çukurbostan ı;ahasını is
timlak etmiştir. Bu~nlerde tes
viyesine başlanacak ve birinci
lkanun sonuna kadar saha ikmal 
edilerek futbol maçlarına açı
lacakiır. 

l'IÇ: MEŞHUR 
CULBERSTON' UN SiSTEMi 

Vatan oktıyucularına açtı~ımız ve Dam vahut Rua, Vale ve 10 
bu Br.ç sütununda, oyunu bil- yahut iki renkten Rua ile bir 
mivenlere öi!'retmek iddiasında küçük ve Dam ile bir küçük. bir 
değiliz. Böyle bir şeyi J(azete löve - Rua, Vale ve bir küçük, 
sütunlarında yapabilmek çok l 112 + Jöve - Rua ve bir küçük 
güç olur. Ve o şekilde bir tarif yahut Dam, Vale ve bir küçük 
gazeteden ziyade kitap mevzu- yahut iki rerlkten Dam ile bir 
udur. Briç oyunu için ayırdıih- küçük ve Dam ile bir küçük, 
mız bu sütunlarda A~eriken 1/2 löve. 
usulünde az çok iljrlemiş olan- DAlaı.ış LÖVELERİ: 
!ara h.tap edecdiz. Tahlilleri-
mizi ve izahlarımızı metotları, 
nazariyeleri, kitapları, mektep-
lerılc milyoner olmuş yeı?ane 
Briç üstadı Culbertson'un en ye: 
ni nazarive ve usullerine daya
narak, yapacağız. 

Cufüert,,on sisteminde esas 
~··dur: Or.ör löveleri + daj!ılış 
l"• elcri = ovunda yapılması 

muhtemel lövcler. Yani her o
\uncu elinde mevcut Onör'lere 
ve rnuhtcl.f renklerin ~clişine 
ı:rö .. C' •kağıtlarına tam bir kıymet 
biçmeli, bu kıymete ,göre dekla
ra .. von'u ve ovunu tanzim et
m idir. 
Okuyucularımız vanndan iti

baren her ı!lln bu sütunda dek
larasvon ve ovnanışı .Q:österen 
birer misal bulacaklardır. Bu 
ovun numuneleri hayal' mahsu
lü d~gildir. Hepsinın birer tari
h: vardır ve hepsi dünyanın en 
vi Driççileri tarafından oynan-

ı. ı tır. 

Bunlar iki nevidir: l Uzun 
renkler, kısa , yani kesilecek 
renkler. Deklarasyoncuda yal
nı2: uzunlara, Mor'da uzunlara 
ı1e kısalara kıymet verilir. 

A. Uzun renkler. Koz: Dek
larasyoncudn 4 koz bir löve: 5 
tanesi 2 löve; 6 tanesi 3 löve. 
Mor'da 4 koz 1/2 löve; 5 tanesi 
1 löve; fl tanesi 2 Jöve: Rua ve 
bir kücük yahut Dam, Vale ve 
bir küçük 1 löve: Dam ve b ir 
küçük yahut Vale ve bir kü
çük 1/2 Iöve. 
Diğer renkler: Pek ufakları 

olmamak şartile 4 tanesi 1/2 lö
ve; 5 tanesi 1 löve; 6 tanesi 2 
löve. 

B. fkısa renkler (yalnız Mor'
da): İki kaj!ıt 3 kozla yarım, 
4 kozla 1 löve: bir ka,ğıt 3 kozla 
bir, 4 kozla 2 löve; $ikan 3 
kozla iki, 4 ko?.la 3 löve. (Yal
nız bir ve en kısa ren.ıze kıymet 
vermelidir). 

Sanzatuda keşis olmadı~ı için 
den s<>cilen bu nümunelere bas- ttalılış löveleri hesap edilmez. 

Culbertson'un en son eserin-

';ımAdan evvel. üstadın eldeki NOT: Bu makaleler devamlı
lıaı!ıtlara kıymet verme esasla- dır. Briç meraklıları okuyucu
rını asa,!!ıda tekrarlamayı fay- larımız bu hususta bazı $E'Yler 
dalı buluyoruz: ~rmak veya nazariyelerin da-
O~ÖR LÖYELERf: ha tafsilatlı izahını isterlerse 

ıazetemiz •Briç muharririne• 
As ve Rua. iti IBve - As ve mektupla müracaat edebilirler. 

Dam yahut Rua, Dam Vt!! Vale, Sondan feylerin cevapları ica. 
bir bu~uk lö.e - As, Vale ve hına &öre mektupla veya &ne
onlu. ı+ löve - AA 7abm Bua We Yerilecektir. 

·----------VATAN-----~------------------------~--- zı.ı.940 ---

Hububat ihracında 
Bol Olması 

Düşüklüğüne Sebep 
Mahsulümijzün 
Fiyat 

Teşkil Etmemelidir 

Hükumetin BuHusustaSıkı 
Tedbir Alması Bekleniyor 

Bu seneki rekoltemizin yüzümüzü güldürecek bir nisbete 
vükselıniş olması bütün iç piyasalarda şimdiden hararetli fa.. 
~liyetlere yol a(mıştır. Hububat piyas~la~ımn canlıhiı .yava$ 
yavaş dijter mahsulat piyasalarına da ın~ıkal etmektedı~. İh
racatın arttırırması için alınmış olan tedbırler arasında bılhas
sa komşu memleketlerin bu seneki rekolte noksanlarını ta· 
mamlamak için vaki müracaa11arın müsbet olarak cevap ve
rilebilecek şekilde dış ticaret işlerimiz teşkilatl.andırılmakta
dır. Ticaret Vekaletinin mühim ihra~ m~rkezlen~de k~ı:mıra 
karar verdiği ve bazı merkezlerde şımdıden teşkıl ettııı bır
liklerin bu bakımdan (Ok mühim vazifeleri olacaktır. Ancak 
bu birliklerin iyi randıman verebilmeleri için bunlan yalnız , 
tüccarın elinde bırakmamak lazungelir. Hükumetin ihracatı 
mürakabe etmesi - bugünkü dünya ekonomisi bakımından 
yerinde olan bir tedbirdir. ~· .. 

Bu tedbirin memlekete temin edecegı menfaatler çok bu-
yüktür. Şurası muhakkaktır ki, tüc~ar, her seyden . evvel 
elinde bulunan maldan zarar etmı~·ecek surette ahşverı$ ya: 
par \'e umumi menfaati ikinci derecede telakki eder. Halbukı 
her ne nevi mahsul, mamul mal ''eya ham madde olursa 
olsun memleketten harice çıkarılacağı zaman dünya piyasala
rından farklı olmamak gerektir. Hatta bugünkü ekonomi şart
ları altında ve bilho!lsa dünya rekoltelerinin noksanlığı karşı
sında mallarımızı değer kıymeti ile satmak, icap eder. ~urdu
muzun bu seneki istihsalitı boldur diye bu maddelerı ucuz 
fivatla ihrac etmek '\'eva elden cıkarmak kat'iyyen doğru de
iildir. Çiinkü bu bolluk bugünkÜ şartlara nazaran en pahalı
.ya satılacak kadar kıymetlenmiş maddelerden ibarettir. 

L. A. K. 

Kahve T evziinde 
Y olsuzlukOlduğn 
Doğru Değil 

Şehrimizde kahve tevziatın
da yolsuzluklar yapıldığına dair 
haberler doj!ru değildir. Mınta
ka ticaret müdürü bir muharri
rimize demiştir ki: 
Beş ay evvel şehrimizdeki fir

malardan Sadanko kendi hesa-

1 

bına 2000 çuval kahve J;(etirt
miştir. Bunlar yüksek fiyatla 

1 
mal oldu_ğu için piyasaya çı'ka-
plmamıştır. Sonradan bu fh.:
ma V~kaletin tesbit ettifi fiyat
la kahvelerini satmayı kabul e
derek satmıştır. Bu kahveler 
getirildiği zaman henüz birlik
ler kurulmamış oldu_ğundan bir· 
likler nizamnamesi mucibince 
firma kahveyi iste~ij?ine satabi
lir. Diiier taraftan gümrükte 
Brezilya şirketi tarafından ,geti
rilmiş olan 25000 çuval kahve 
vardır. IBirli~in teşekkü~ünden 

ı ve bu mallar piyasamıza gelme_ 
den evvel satılmıştır. Kahvele
rin bedelinin dolar olarak öden-

1 mesi için muamele bitmedi~in
den bunlar cı'kanlamamıştır. 
Bu kahveler sırası Jıtelince bu
günkü kura göre fiyatı tesbit 
edilerek pivnsaya çıkarılacaktır. 
ARPA PİYASASI YÜKSELDt 
Şehrimiz zahirecileri Alman. 

yaya satış yapmak için arpa 
stokları hazırltrnı.ya başlamış
lardır. Dün piyasa çok hararet
li geçmiş, açıktan 110 va,gon ar
pa satılmışhr. Bunlardan Mer· 
sin arpası 4.75 kuruştan Ana-
dolu arpası ise 5,10 - 5,15 ku
ruştan satılmıştır. Keten tohu
mu fiyatları da 15,30 kuruşa 
yükselmiştir. 

Dün Anadoludan on sekizi 
topralk mahsulü ofisi için olmak 
üzere 23 vaj?on bu,l?day, 9 va~on 
arpa, ve 2 vagon mercimek ,gel
miştir. 

Ticaret Vekili 
Pazar Günü 

Şehrimize Geliyor 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 

oğlu İzmirden Pazar günü şehri
mize dönerek Ankaraya gide
cektir. 

Ticaret Vekaleti müsteşarı 
Halit Nazmi de istirahat ma'k
sadile şehrimizde bulunmakta. 
dır. Halit Nazmi eylulün on be
şine kadar İstanbulda tkalacak
tır. Müsteşar eylıilün birinden 
itibaren Ticaret Vekaletine ya
pılan şikayetleri ve Vekalet teş
kilatının çalışma tarzını tetkik 
edecektir. Müsteşar henüz tü
tik tevziatındakl eikllyetler ve 
birlikler teşkilatı ile meşJ(ul ol
mamıştır. Teftiş heyeti reisinin 
de şehrimize ~eldiiU doğru de
ğildir. 

BORSA 
21 Ağuatos 940 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Atına 

Sof ya 
Madric! 
Buda peşte 
BUkreş 

Belgrad 

A~ılıf - Kapenıf 
5.2• 

132.20 
29.605 

0.9975 
l.6225 

13.90 
26.5325 
0.625 
3.175 

Yok ohama 31.1375 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAllVtLAT 
Tll.rk ·borcu pefin 
Sıvas-Erzurum 2 
Sıvas-Erzurum 3 
Sıvas-Erzunım 5 
Sıvas-Erzurum 6 
tş Bankası nama 

18.35 
19.93 
19.93 
19.93 
19.93 

8.60 

İŞ ARIYOR - Lise mezunuyum. 
Üniversiteye devam edebilmek far
tile iş arıyorum. Taliplerin Vatan'da 
M. K . rümuzuna mektupla mUraca· 
atları. 

1 
No. 
4 il Vatan'ın Bulmacası 1 

SOLDAN SAGA: ' ı • • 
1 - Bir serpuş - Alabilirlik. 2 - , 

Kaba kuma.ıı - Tabaka - Kasık. 3 - ı-+--_. 

Bir ay - Kaymak. • - Gaipten ha- ' 
bt'r verme. 5 - Sahip - KılaTIJZ - ' 
Zarf edatı. 6 - Sanat - Tavlada bir • 
sayı. 7 - Bir hayvan - Terııl: bo-

zuJmamıf • Nota. 8 - Yeterlik. 9 - • 
Bir cihet - Bir kumaş. 10 - Valide -
Ağacın kolu - İki tarafı kesllmlt bir ' 
sebze. 11 - Bir giyecek - Tahkikat. 1 

YUKARDAN AŞAGIYA: 

ı • ' 10 .. 

}elli 
ampulları Avrupanın en modern ve 
en vasi imalathanesi addedilen 
'TUNGSRAM fabrikalarının icadıdır. 

·% 20 ilci 40 cereyan tasarrufu temin eden TUNGSRAM·Krlp'on 
ampullarını kullanırsanız daha güzel ve gündüz ziyasına daha 
yakın bir ışık elde edebilir.siniz. 

BOURLA BİRADERLER 
İSTANBU~ ANKARA ' -

Askerlik İşleri ~.: Yeni Kolej •::s 
f•lt•r• Dawet İLK ORTA LİSE 

Tl•I &Çil.Dl. Fatih Askerlik Şubeftlnden: 
9~0 yoklamasında tJUb~ye gelml· Tablade lar•elwllel'de 

yen muhtelif smıf ve rütbeden aşa- Müdürü - Eıkl Şişli Terakki Dtrektörtl: M. Ali Haşmet Kırca 
ftda isimleri yazılı subayların şube· Huııusiyetıeri: YABANCI DİLLER öORETİMlNE genlt mlkyasta 

ye gelmeleri veya vaziyetlerinden ehemmiyet vermek, ıınıflarmı az mevcudla teşkil ederek talebeSlnin 
fJUbeyl malCUnattar etmeleri il!n o-
lunur: çalışma ve inkilJ&fı, sıhhat ve lnzlbatlle yakından alAkadar olmaktır. 

Üsküdar Tabaklar mahallesinde Mektebin denize nazır kalörlferli teneffüshane ve jimnastikhaneai 
HUkCUnet caddesi 58 numarada bin- vardır. Hergün saat (9 ne 13) araamda kayıd ve kabul olunur. 

başı 311i6 sicil Fevzi oğlu Ali Şev- •••••••••• l'elefon: -11159 
ket, Şahkoyan mahallesi Çinlllodalar 
sokağı 15 numarada 13542 slcll lbra- -------------------------
hlm oğlu Mustafa Akdere, EyUp 
DUğmecUerde Bayıldım sokağı 11 
numarada 336 - 167 sicil Ahmet oğ
lu Abdullah Aksoy, Fatih KUip 
MusliheWn Toprak sokağı M nu· 
marada 19178 sicil Halil oğlu Hayri 
Subakan, Çar'1k&pı Mollafenari cad
desi Cami sokağı 6 numarada 167/\7 
sicil 31( doğumlu Maşuk oğlu Muh
ııin Günay, Fatih Kıztaşı Ege apar· 
tnnanı birinci katta 332 - 310 sicil 
Ethem oğlu Osman Atak. (Devam 
edecek). 

Beflktaf Askerlik ŞubefJlnden: 
1 - Olgunluk lmtihanlr.':'Inda ik

male kalıp da; ikmale muvaffak ola
caklar da harp okuluna kayıt ve ka
bul olacaklardır. Bunun için Harp o
kuluna kayıt ve kabul muamelesi 
940 EylQl nihayetin&.. kadar uzabl
m"tır. Mezkttr okula istekli olanlar 
yukarda gösterilen tarihe kadar 
muamelelerini tekemmW ettirmeleri 
lllzım geldiği okul komutanlığının 

13/8/940 gün ve 2/ 6335 - 20133 ııa
yılı yazılarında.n anl...,ılmıı,tır. 

2 - Talimat şubede mevcuttur. 
İııtekll olanların her 11eraiti öğren· 

mek üzere ıpıbeye müracaatları UAn 
olunur. -

Akba JdltUphaneıai sahiplerinden 
BilAlin ve Ömer, Mustafa ile Enve
rin anneleri ve Akba'nın İstanbul 

mümessili Arifin halası Bayan Razi

Maarif Vekilliği 
Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 

1 - Nihart ve parasız olan Erkek Terzilik okuluna llk okul mezun
ları alınır. 

2 - üç yıllık dikit t&tuıllinden sonra talebeye dikit ve dördüncü sene 
biçki tahsilinden sonra da biçki diplomaları verilir. 

3 - Okulun, gündUZleri dışarıda terzlHkte c;alı.-nlara mahsus, rece
lerl biçki ve dikiş dersleri öğreten cAkf&m kll'lmı> vardır. 

4 - Kayıt ve kabul muamelesine baflanmı9tır. lılufaual izahat almak 
için okul MUdUrlliğtlne müracaat. (7661) 

Dlvaayolu, Tel: 2Hll 

Stlaıer Baall 8111'18 lllBINOS 
rabrlllasınıa Diz· ipekli • Çal&Jlb 

Kroşe YOnleri 
Perakende Olarak Çilesi 55 Kuruşa 

SCMBB BANK 

YER L I M A LLA.R PAZARLARI 
Müessesesi ,ubelerlnde satılmaktadır: 

Bu yünler üzerine toptan mualllele yapmak istiyen tftccarla
rm Müessesenin latanhal Merkezine miincaat etmeleri. 

ı - Bir Suriye ~hri halkından • " 
Keresteden. 2 - Kalın bir kum.., • ;, --ır--

' ye dün kalb sektesinden Ankarada 
vefat etmı.,tir. Hayırsewr ve .jefkat
ll bir anneyi kaybetmelerinden dola
yı gazeteci olan arKad...,lanmızın te
essUrlerine iştirak eder, kederli alle
ıılne beyanı taziyet ederiz. 

Bir gıda maddesi - Mader. 3 - U
mumi bahçe - Bir hUkUmdar. 4 -
Araştırıp bulma. 5 - Bir renk -
Bayağı adam - Nota. 6 - Bir renk -
Ucu kesik bll.IJ. 7 - Bir hayvan -
Tersi Kuranda bir sQre - Nota. 8 -
Zarif bir böcek. 9 - Bayat - Bir va
purumuz. 10 - Kuık - Zaman -
DoA'Urtan. :ı 1 - A vuııturya - Sıhha-

3 - Ra; Araba; Er. f - Ana; Eyi; 
Eti. 5 - La; Ek. 6 - Dara; Abea. 
7 - (Ça) kı; El. 8 - Aya; Ela; Efe. 
9 - Ye; Elişl; Ak. 10 - Aden; Sa· 
ri. 11 - Nine; Eden. 

Müstesna bir &ece 

Büyük San'atkir Bay 

MÜNİR NURETTİN 

tini meydana koyma. 

3 No.lr Bulmacanın Halli 
SOLDA.~ SAGA: 

1 - Şakai taç. 2 - tlik; Llle. 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
Halide Plfkln Beraber 

22 Aguatos Pertembe günü al<IJ&nu 
Kadıköy SUreyya Bahçesinde 

1 - Şıra; Ayan. 2 - Alan; Yedi. «KEND1StN1N GÖLGESb 
3 - Ki; AIAka; En. 4 - Aka; An; Vodvil • 3 • Pellle 
(F) ene (r). 5 - Re; El (ll). 6 - ============::;:: 
Sayı: Elim. 7 - Bi; Afi. 8 - ta: E
be; lse. 9 - La; Ekele; Ad. 10 -
Alet;_ Fare. 11 - Çeri; Ekin. 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet 
Emin 'l' AL'MAN - Baaıldığı yer: 

VAT.AN KATBA.ASI • 

ve arkadaşları 
Ses Kralkesi: 

BAMIYIT TGCllBI 
SELAHADDİN PINAR ve htanbulun en ıüzel san 

Bu geceye mahsus memleketin en iyi artistlerinden miite
şekkil zen&in varyete numaraları. Mualanaızı evvelden 
almanızı rica ederiz. Telefon: 80711 

' 


