
700 Klip AÇlllJOr ipek Koma Alıaacü 
Anlcara, 28 (Telefonla) - 30 Ağustos Za

fer bayramı gününde yurdun birçok yerlerin
de gençlik klüplerinin açılma törenleri yapıla
caktır. Bu bayramda açılacak klüp ve grupla
rın adedi 700 e yakındır. 

Saru U rtratu 1 lllll'llf Vatan Matbaası: lstanbul, Cafalotfu 

SIYAST SABAH GAZETESi 

B&IMVB&aalal ı ABMIT iMi• 'I &LM&• 

'Ankara, 28 (Telefonla} - Vekiller Heyeti 
doğrudan doğruya müstahsilden ipek koza11 
Smn alınması için Ticaret Vekaleti emrint 500 
bin hra vermiıtir. Vekalet icap eden bütün 
tedbirlerini almııtır. 

Telcrat: Vatan, lst. - Telefon: 24136 
' 

16 Tuğbay Generalliğe Terfi 1 . 
Churchil Uçuşa 

Ettiler Şeker Sıkıntısı 
Çekmeyeceğiz Ordu T8rli Listesi 

Dünya Nereye Gidiyor ? 

Bugünkü 
Karanlığın 
En Sonu 

Selamettir 
-4-

Yuan: Ahmet Emin YALMAN 
lnaanlık tarihindeki pliı dai

rna yokuı yukarı dejilclir. En tü
zel ileri hareketlerini buan ber· 
bat UU,ler, uğlık devirlerini hu
ta devirler takip etmiftir. İnaan-

)ar bazan kendilerine ve inaan
lıia süvenirler, en yükaek ideal
lere brmanmanm zahmetini eeve 
seve IÖze alırlar. Bazan da ainir
leri bozulur. Akıllannı kullan· 
rnalttan vazgeçerler. İradeleri u
YUtuk kalır. Ellerini bajlıyarak 
felüetin ıelip çatmaaıru bekler· 
ler. . 

Bütün bir memleketin ainiri 
neden bozuluyor} Neden birden. 
bire ayağı kayıyor} Neden ön 
saflarda ıiderken en serilere 
doğru çöküyor} 

Buit bir inaan vücuclüne ait 
rahataızlıiın teşlıiainde tamanıile 
birleıen iki, üç doktora rutgıel
diniz mi} Muillk bir aiyul biin· 
Yenin çökmmine kolay kola1 
t8f1üa kondurulmuuu nuıl bek
liyebilininid 
Unıum~etle tarihçiler l>ir 

ti~ .... ~. ~ ... ,ı.r .. 
aıaaa ala ~ ......_ 

harici hldi.elerdir. M_.ll Roma 
lrnparatorluiunun inkırazından 
balı.ederken cBarharlann ~ 
aı üzerine inkıraz buldu> derler. 
Halbuki hakikatte Barbarlar Ro
rnayı istill edebilmiılerdir. Çün
kü Romanın eaki faziletleri yıkıl
rnıt. ahlaki destekler ortadan 
kalltmıı, berke• zeVkini. m~nfa· 
atini en ke.tirme yoldan elde et
mek kayguauna düımilıtür. Han
gi memlekette olursa olaun, böy
le bir ıidit. memleketin kapılan
nı her istilacıya derhal açar. Çün
kü örnek olabilecekler huau•İ 
menfaat çanaklarına üıüıtüler mi. 
diğerleri de: cBizim aklımız yok 
rnu} Biz budala mıyızh diye 
•on hızlarile arkalanndan ke>fU· 
lar. 

Roma. talan hır•ı yüzünden 
çölunüıtür. Framanın ıözümü· 
:ıün önündeki lkıbetinin sebebi, 
bundan bqka bir ıey değildir. 
Yani Alman ukert hamlesi tek 
baıına Franuyı çöktürmemittir. 
F ranaa içeriden çöktiiiü İ(İn Al
ınanlar az zahmetle vaziyete: ba· 
kim olmuılardır. 

Bu manzara, kıaa rıörüılüleri 
aldatıyor. Diyorlar ki ~ cDemok
rasi iflas etmiıtir. Biı memleketin 
hayatında vezimli, leairli çalı,.. 
malt ancak bir tek elden idare 
sayesinde olabilir.> 

Hakikat ıudur: Umumi men
faat. umumi mürakab~. açık mli· 
nakata üzerine dayllnan bir ıiı
tem, bir memlekete ink;pf, va· 
tandaılara hoinutluk. ıamimi ka· 
naat, emniyet vermek bakımın · 

man fena olamaz. Ne çare ki bu 
vasıflarda bir demokrasi, heniız 
varılması lizım gelen bir ideal· 
dir. Bugijn demokrasi adı ahın· 
da takip edilen aiatemler, de
mokrasinjn bazı vasıflannı kıs· 
men temin edehilmekle be.caber 
esasta yalancı bir yl\fta mah:ye
tini şeçerniyorlar. Çünkü umu
mi me~faat perdeai ıaltınd• huau
si menfaatlerin teminine uğra11-
lıyor. Bir de demokraainin yanlıı 
tefsiri yüzünden müteha•ılann 
bilgili ve devamlı aevk ve ıdare
si yerine amatör politikacılann 
hisae dayanan, iatikraraız ve bil
gisiz sevk ve idaresinin geçmesi
ne müsaade ediliyor 

Dünyanın bugünkü rnanz•raaı 
elbette karanlıktır. Hakiki halk 
idaresinin, barııın ve emniyetin 
yarını hiç de parlak görünmüyor. 
Fakat böyle manzaraların, ken
dine sahip milletleri yeise düfiir
rnemeai lizımdır. A)Wne olarak. 

(DeYMU llaı 1. M: 1) 

General Salih Omtırtak 
Orgener~lliğe Terfi Etti

1 

General Nafiz ~efi 
Orgeneral Oldu 

• - .1... -·----·· --
Ankara, 28 (A.A.) - Ordu terfi 

u.ı.ı bugün Relalctlmhurun taadi· 
klııe iktiran eylemlftlr. 

Bu listeye göre Orgeneralliğe terfi 
eden Korgeneraller 9UJllardir: 

Korgeneral A. Naftz GUrman 
Korgeneral Balllı Omurt&k. 
Tttınpaen11e1te Terfi J:clen 

raJpaenıller 

'1\ıll'elleral Zekll Okan 
~le Terfi Eden 

rat•ylar 
M. Nuri Berköz, zeki Erleme 

Şahap Gürler, M. Kenan Eaenkut, 
H. Fehmi Atakan, l. Hakkı Uluğ, 

Saffet Pozantı, M. Rulm Topse
ver, Tahain Eraerlm, M. Sırrı Sey
rek, M. CeWeddin Yakal, M. Zeki 
Dotan. M. Şefik Çakmak, Y. Razi 
Bütan, Rıza Yavuzalp. 

Tapmtralllte Terfi ı:cten 

Dz. Tui1Ja71ar 
Salt Halman. 

llanm '· Denıceye Terfi Eclea 
A9. Ad. JWdmler 

M. MUnlr Kocaçrtak, M. Ruirn 
• ...,_ CJlnclCk. 

....... ı..-r:·lllillİlll .. ~ .. ~,. .. ...,j-~•••~·---•"' ..... .... 

Viyana Konferansı 
Macar ...... 

bat11Abaı aaııatmell 
için Top1a1111orıar 

Hitler, Ciano 
İle Görüştü. 

Salzburg, 28 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

g....._y~ 

t. Hakkı GOvendUı: SQleymanlye, 
Behçet Kurbay Bitua. BaWıaddin 
8ebfık Vodine. M. KUım ErguvaU
g1t PinıfUva., M. Numt Oktay Tar
aıas, A. Cevdet Çulpan Fatih, Ra.tit 
Akf&I' Oaldlp, Mtthat Alaçalıotıu 
Tiran, M. Hamdi Turgayt Erzincan, 
Remsi Atan Ayazma, Fazıl Bllge 
Manutır, Cemal Gürllel Refahiye, 
M. Seyfeddin Çalepatur lstanbul, 
M. Nureddin Turgay Balıkesir, H. 
A vn1 Aynagöz bmit, Rıza Çal Eğri· 
kapı, A.. Şükrü BaY90y Erzincan. 

Kannay Han Albayhp Terfi 
Eclen Kurmay Ha, .. Yal'tNa)lan 
lhaan Esiner Y. mahalle. 
Kurmay Yarbaylıp Terfi Eden 

Kannay Blabeıfdan 
Arif Bilen Yavedut, Hllml Belen 

NLfant.ql. Ali E•ret uıküdar, All
addln özsan Buna, Mlthat Akçako
ca .ı.atanbul, Necllm Erenaoy latanbul, 
)ı[. Bahattin Yüce Yanya, Cevd~t 

Bun&Y Ersurum, M. İhlan Güney 

(Devamı S.: 1, Stl: S) 

ltalyan hariciye nazırı kont 
Ciano. bugün öğle üzeri IMva yo
lu ile Romadan Salzburıa muva-
salat etmiştir. V~ koaleranmıcla R0111811P· 

Kont Ciano, saat 1 '4 raddele- Ti Temail edeft Hariciye Naan 
rinde Führer tarafından Ober- Manoilescu 
salzberg' deki evinde kabul edil- - - --- --------

miıFt~~h K t c·ıano ıerefine 1 Gıtbncllerla Borca u rer, on , 
Berghofta bir öğle ziyafeti ver- 'l'ecll Olaaacak 
miştir. Bu ziyafette ltalya~lardan 
Dino .Alfieri ile . Ko.~t .. Cıaiona:~ lzmir, 28 (Telefonla) - 0-
huawıı kalem dırektoru, A mM 1 zümleri mahvolan müstahsillerin 
lardan iae Von Ribbısntrop, a- Ziraat Bankaaına ve kooperatif-
retal Keitel ve Alman matbuat . 

··d·· .. D Oı'etr"ıch bu· lere olan borçları tecıl olunacakumum mu uru r. 
lunmUJlardır. tır. Bomovada zarar gören Ü· 

Öjleden 80nra Alman ve hal- zümcül~n zararları teahit edil
yan lla~iye nazırları Macaristan 1 mektedir. Evvela Bornova teci-

(Deftml Sa: 1, 81: 2) le tibi olacakbr. 

.. 

Churchil'in Mektubu 

Yanbln l decellz,, 
Londra, 28 (AA.) - BaıYe· 

kil Churchill, General de Gaulle" r 
yazdığı bir mektupta ,öyle de
mektedir: 

cF ransız müatemleke arazileri
ne verilecek iktıaadl yardım hak· 
kında İngiliz hükBmeti adına ya
pılan muhtelif beyanata tevfikan 
ve Çad arazisinin müttefikler da
vaaına iltihakı sebebi ile. İngiliz 
hükumeti adına size fu cihetleri 
temin etmek isterim: 

1 - İttifakımıza müzaheretle
ri tartile bütün deniz aıırı arazi
sine, eko~omik istikrarlarını mu
hafazaları için hür Fransa topra
ğında müstakil ve meşru otorite 
teıekkül edinceye kadar iktidarı
mızda bulunan her ıeyi yapaca
ğız. 

2 - Zafere götüren yolumu
za engel olmadıkça halen esir bu
lunan Fransa ile teması bulunmı
yan büyük Fransız imparatorluğu 
kısımlarının ~caretini inkişaf et
tirmeğe ve icfareaine yardım ey
lemeğe hazınz. 

Bu teminat, bütün hür F ran
sızların şefi aıfatile ıize iltihak e
den arazilere gittikçe daha ziva
de bir kuvvetle pmildir. B~a 

(Devamı S.: a, 8ll: 6) 

KOTLAR: 

Gönül istiyor ki!. 

inkar edilemez. Pahalılıkla 
deyiniz. ihtiki.rla deyiniz! Hu
lasa halkı tazyik eden maişet 
güçlüklerile mücadele niyeti 
aıiki.r. Her yerde komisyon
lar kuruluyor, kadrolar düzü
lüyor ve kontroller yapılıyor. 
Ukin bütün bu gayret netice
ainde ne oluyor} Bunu bilmi
yoruz. 

Bu komisyon, ofis, memur 
"Ve kontrollerin, haftada mı, on 
beşte mi olur: 

- işte ey ahali, eskiden et 
bu kadara satılırken bizim mü
dahalemizle şu kadara indi. 
Yağ da yüzde şu nisb ette ucuz
ladı.. diye mesailerinin ve vü
cutlarının netice ve sebepleri
ni izah etmelerini gönül ne ka
dar iıtiyor 1 

Böylece hem biz, hem es
naf, hem bu kadrodan iş bek
liyen hükUuın aydınlanDUf o-
1acak. 

Hazırlanan 

lngiliz 

T ayyarecilerini 

Teftiş Ediyor 

BIBLINt N 
Bombardı•.•a• 

Almanlar Yüz 
Mislile Mukabele 
Edeceklermiş 

Stokholm, 28 (A.A.) - Reu
ter: 

Berlinden gelen malumata na
zaran, bu gece şehirde verilmiı 
olan ve iki aaat devam eden a
larm işareti, gece on ikiyi kırk 
beş geçe başlamıştır. Tayyare 
motörü ve top sesleri ititilmİ.§tir. 

İsveçli muhabirler, pazar ııün
kü İngiliz akınlarından sonra Ber
lin aokaklannda obüs parçalarile 

(Devamı S.: 4, Sil: &) 

AOllİVATİIC DIHİ~İ 

8Allı 

M&SAH.A 
~ M"O"TLAR 

k•l.OHITR& 
0raN ·u· 

. 

Fabrikalarımız 

bütün kapasitesile 

lnoiliz Pilotları 
•nz•llıala a .. 
ı..utere ltla 
Tetlftlrlldl 

Londra, 28 (A.A.) - Sala
hiyettar kaynaklardan gelen ma-
16mata nazaran, lngiliz hava an
treneman itleri büyük bir sürat
le ilerlemektedir. Kanadada an-• trenemanlarım yapmış olan tay-
yarecilerin adedi haziran sonun
da beş yüze baliğ olmakta idi. 
Bugün yukariki rakam, aagari 
üç bine çıkmııtır. .. 
· Avuıtralyada pilot ~ektepleri. 
ne kabul edilenlerin kaydedilme 
tempoları, ayda bet yüz radde-

(Devamı Sa: S, Sil: 1) 

çalışıyor 

Köylüye 7,5 
Milyon Lira 

Pancar Bedeli 
Veriliyor 

Ankara, 28 (A.A.) - Verı
len malumata göre, bu yıl ıekeı 
fabrikalarımız Ağustos orta•111· 
dan itibaren kampanyalarına bat 
lamıı bulunmaktadırlar. Dünya 
ahvalinin bugünkü vaziyetine
rağmen, fabrikalar, normal prt· 
lar içınde bulunduğumuz günler· 
den farksız olarak çalışmaktadır· 
)ar. Turhal. Eskitehir, Uşak ve 
Alpuftu fabrikaları tam kapasite
lerile faaliyettedirler. Türkiye 
JCker fabrikaları umum müdür
lüğü bu fabrikaların istihsal ede· 
cekleri ıeker için lüzumlu olan 
malzemeleri tamamile hazırlamıı· 
tır. Bu fabrikaların bu yıl iatihul 
edecekleri ıeker miktarı istihlaki 
tamamile karıılıyacak miktarda 
olacakbr. Allkadarlann verdik· 
leri rakamlara nazaran, önümüz· 
deki ... ~uıcla bit ... -...tMI bttyea mevzuubaM ol· 
madıiı ıibi. aelecek yıla bu • 
ııeden daha fazla bir atok .ıa dev. 
redilecektir. İstihlak normal • 
nelerdeki hadleri qaa bile iatih· 
aal bütün ihtiyaçlan karplıyacalı 
kadar yüksek olacaktır. 

Pancar rekolteai bu aene de, 
ıec;en yıl rıibi. çok bol ve feyizli
dir. Ekilen aaha '40 bin bektann 
üatündedir. Ceçen aene bu aalıa 
3 7 bine yaklqm11tı. Bundan ev• 
velki aenelerde iae zer"iyat mik· 
tan 20 - 25 bin hektar araaında 
kalmııtı. . 

Pancar fiyatlannın, mıntakala
rına göre, 28, 29. 30 paradan 
ıeçen sene -40 paraya. hu .en• 
de azami 50 paraya çakanlm-.. 
zer'iyatı tqvik etmiftir. Zer'iya• 
tın feyiz ve bereketi ve fiyat yük
aeliti Türk köylüsüne ıeçen -' 
nelerden daha senit bir kuanç 
temin etmiftir. Tahmin edildiii· 
ne söre, bu aene köylüye ödene
cek olan pancar bedeli baliii 7 ,S 
milyon lirayı bulacaktır. 

Dahiliye Vekili 
Dün Akşam 
Şehrimize 

Geldi 

Y unanistaıun balyaya brp olan coınft vazİ7etİnİ söttsir harita 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak. 
dün Bandırma yolile İzmirden 
tehrimize ıelmittir. Vekil, lzmir
den Bandırmaya kadar bütün 
~erglhta halk ve memurlar ta· 
rafından tqyi edilmittir. Akhi
•rda askeri bir müfreze ve ban 
do ile karıılanmıt ve ujur\anmlf' 
tır. Kırkağaçta iri giyinmit mini
mini kızlarımız Dahiliye Vekili
mize en iy kavunlardan takdim 
etmiılerdir. Vekil. her iatuyon
da kendisini karıılıyanlara iltifat 
etmif ve bazı köylülerle cörut
müıtür. İzmir ae)".ahati hakkında 
kendisinden ibtıaaalarını aoran 
bir -muharririmize Dahiliye V eki· 

'laaa•lstanda 

Gerginliğin Biraz 
Azalmasına Rağmen 

Hazırlık ilerliyor 
Atina, 28 (A.A.) - Reuter: 
19 39 • 1940 sınıflan timdi si

lah altında bulunmaktadır. Şi
marden gelen raporlarda, geçen 
hafta diğer dört sınıfın askere ça
ğırıldıiı bildirilmektedir. Ay
nca malum olduğu üzere, maka· 
mat tarafından ıimal mıntaka· 
aında. gizlice ihtiyat tedbirleri 
alınmıttır. Maamafih İtalyan rad-

1 
yo ve matbuatında mütahede e

(Devamı Sa: 1. Sil: 1) 

Nasyonalistlerin 
Şefi Kabineye 

Dahil Oldu 
Belgrad, 28 (A.A.) - Stefa- li ezcümle ıunları aöylemiftir: 

ni ajanamdan: c- lzmiri bu kere daha iyi 
Naayonaliatlerin tefı Danıilo ıördüm. İktıaadi, kültürel ve tu• 

Vulevitch, Krek' in yerine nafia riatik bakımından ıehrin arzeyle
nazın tayin edilmiı ve Krek. diii çehreyi çok mükemmel bul
devlet nazın olarak ıene kabine- dum. İzmir HY•hatim tamamen 
de kalmıthr. • hu.uai bir mahiyette idi. İatanbul 

Yugoalav Ticaret Nazır mua- eeyahatim de ayni mahiyettedir. 
vini bugünkü beyanabnda. Yu- Maamafih hu seyahatten istifade 
ıoelavyanm bu .ene buiday ih· ederek latanbulda idari bazı Uıt--
raç etmiyecei\ni .öylemİftir. kilder yapacajma.> 
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IŞIK VE NUR PEŞiNDE 'I ~-~l-llR l-IABbRLbRi 1 

" •• • • • A irmi ve kırk para,ar 
Ben T urkıyenın Hakıkı tedavülden kalkıyor 

Ta • ı• b 
1
., Kuyumcular Yaptıkları Bilezikleri 

A Çorla alkı Damgalattıkları İçin Darphanenin 
Maarilten Son Günlerde İşi Arttı 

Yüzbinlerce Mülteci 
Kalbinde Okudum,, 

Şikayetçi 
Çorladıın ıönderllen Hı altın

da rnuht~llf imzalar bohınnn bir 
mektupta ~unlnr yazılmaktadır: 

- Türkiyenln aşnğaı yukarı 

her yerinde llk mektepler eylfı· 
mn eonunda açılır. Çorlu (fft(I 

memleketidir. Halk ek&eriyetle -10-
'f'unanlatana 1923 yılında var· 

dml. TOrk i:ıUklAl mücadelealnin 
Ustünden bir sene kadar geçmişti. 
YunanWar arasında Türklerin a
leyhinde pek llCl duygular hUkUm 
IUrecegfni tahrn!n ediyordum. A· 
merikada Yunaıılılarla ermenllcr 
için sayısız iane toplanmıştı. Hı

rlstlyan kilisesinin kürsülerinden 
kendileri için Okyanus dolusu göz 
yqlan &luWnuftı. 

Bu yq dökme işi yeni bir şey 

değildi. Son birkaç yüz aene için
de l"özy~ı muslukları vakit vakit 
\cabma. gör'e açılmıftı:r. Çünkü 
Türkler, Avnıparun emperyalist 
emellerine ~el oluyorlardı. Hak· 
lannın elf?ıden almmasnıı mazur 
rcı.termek için ıuUlnılerinden, hı· 
riatiyanlık baknnmdan kA.fir ol
ilukla.nnd&n bahsetmek zarureti 
vardı. Garp memleketlerinde hıria
tiyanlığm yayılmaaından bahaedil· 
dili um.n hatırdan geçen hakiki 

' mlna, •u veya bu hxristiyan mem· 
leketinin hudutlarının l'enifletll• 
mesinden lbaretU. Türklere nesil· 
!erce müddet zalim rolü oynatıl· 

mas.mm bütün hikmeti buradadır. 
Bu cihetle Amerikadan gelip de 

Anadolu rumlannın ve h&ttl 'Vu
nanlıtarın TUrkler• zalim l'ÖZU ile 
b&kmadıkl&rmı l'Örtince hayretten 
hayrete dll.ftüm. Bu mWtecller için 
Amerikada nehirler doluau )'af a
~orlucff. Halbuki ad&ml&rm 

kendileri ,a::vıe diyorlardı: 

Bisim yqtne kederimt., 
Tljrldyede yqamak hak ve im• 
ı.&ıunı kaybetmemizdir. 

Bir mWteei rum kadını bana 
dert döktü: 

- BuUln Atlnada blr hamam 
70k. TOrkiyede yqıyan Uıaanlann 
ne kadar temia oldukl&rnu bir' 
görseniz ..• 

Bir Anadolulu nım bir pazarlık
ta aldatılınca fU lisanı kullanırdı. 

- Blz1rn Anadoluda böyle fey 
olmaz. Herkea namualudur. 

Hiçbir mWteclden Türkler hak· 
-tında bir fena .az ifltmedtm. Yurt 
huretue en derin e.lem duyduklan 
zamanlarda bile fUnu aöylemekten 
kendilerini &lamıyorlardı: 

- Her 9eyimiZ kayboldu. Fakat 
kabahat onlarda detfl, bizde ... 

Böylece yeni Türkiye hakkın· 

daki ilk kanaatimi Tllrk - Yunan 
harblntn kurbanlarından edindim. 
içtennden birçoğu, mwtecı diye 
Yunanistan& geldikleri sıralarda 

açtılar, çıplaktılar. ll'akat en ca
hilleri bile fel~ketlerintn ııuçunu 

yüklemek lc;in Türklerin omuzun
dan bqka bir yer anyorlardı. 

Hepsi hasta idi. Hastaııklannın 
yurt hasreti olduğunu blllyor ve 
aöylUyorlardı. Eaklden belki de 
kıymetini bilmedikleri yurtlan 
şimdi gözlerine bir cennet glbl gö
~Uyordu. Fakat An&doliıd& yan-

-U-

yana yaşadıkları Türkler onlar toprnlda mf",şgııl olur. EylCıt a~, 

için bu cennetin bir parçasından bidayeti çlftctlerin fazlaca mcş-
ba.şka bir şey değildi. gu1 olduğu zamandır. Çorlııcla 

Atinada ya.şa.dığım sıralarda bir ı e llk mektepler bir eylfıJde açı
eün komfU evde Anadolulu bir la· lacaktır. Ç.oeuklann, ane efradı 
sın İ.tladığmı duydum. Kız o ev- ne beraber çift ve çubukla utra
de hizmetçilik ediyordu. Aylığı az.. şırkan mektebe çatmtmalan dot
dı, fena muamele görüyordu. Hıç- ru mudur T Blule de Uk mektep
kınkları arasında töyle feryat e-
diyordu: ler, eylQJ aonunda açılaa \'e eylQJ 

- Ah, memleketteki eald ha- eonunda açılan mekteplerle be-
raber yaz tatiline ~ blr 

nımlarnnın yanma bir dönebll· 
aem." Bana kızlan glbl bakıyor- teY mi kaybedllmit olur f 

l&l'dr. inaan olduğumu biliyorlardı. ~\-,~~~~~~~~~~~~~,,/~ 
Köle muameleal etmiyorlardı. 

Hıristlyan klliaeainin asırlarca, 

neaillerce ııarfetti!i gayret neti
cealnde Türk tarlhl hakkında bU
tün garp memleketlerinde bir ta
kan ııablt fikirler yayılmıf ve 
bunlar her tarafta kök tutmWjl
tur. Bir garpll dünkü TUrk tarihi 
hakkmda bir kanaat eahlbl ol-

Meslek 
Mektebinden 

Mezun Olanlar 
Tayin Edildi 

mak için veıılka, delil aramaz. Ki· Bu ıene Ankara kız meılek 
lllealnln ve emperyalist propagan- muallim mektebinden mezun o· 
da tetktlAtmm yaydıft fikirleri !anların tayinleri maarif müdür· 
hazır hazır kabul ve hazmetmif· lüiüne bildirilmiıtir. 
tir. Fakat yeni Türkiye, bu kök-
letmlf fikirlerin çoğunu az zaman- Yeni mezunlardan Şükriye T o-

ker Trabzon kız enıtitüsü çama· 
d& çöp 1epeUne attırmıttır. tır stajyerliğine, Fikriye Arkunt 

Ben Yunaniatanda Türk tarihi Trabzon kız enıtitüsü biçki • di
hakkında yayılan uydurma fikir- kit ıtajyerliiine, Tevhide Canda. 
le.rln cevabını fU veya bu kitapta ner Trabzon kız enstitüıü nakıı 
değll, yQıı binlerce muhacirin kal· ıtajyerliğine, Saime Üçe\ Trab
binde okudum. Yilise ne derse de-

zon kız enstitüsü moda stajyerli· 
sin, propagandacı'ar neler ııöyler- ğine, Nusret Şensoy İstanbul ak· 
se ıöyltainler, 'rHrklerln idaresi 
~'tmd& yafamış cJan unıurlann §am kız ıı.anat mektebi ev idaresi 

stajyerliğine, Binnaz Gürsoy Üs· "epsinde TUrklerc karşı 11aygı ve 
sevgi vardır. küdar kız enstitüsü nnkı~ stajyer· 

Senelerce evvel Yunanlstanda liğine, Huriye CUtbUz Samsun 
iken bunu muıtecnerden öğren- akşam kız sanat mektebi çama· 
diın. P'akat Amerikada bulunan es- şır öğretmenliğine, Tevhide Ô· 
ki Anadolulular atasında geçen se· zencel Kadıköy kız enstitüsü re· 

sim staı'yerlig~ ine, Sabahat Ocaklı ne aynı duyguların fahldl ol-
dum .. Erzincan zeızetul olunca A- Bursa Necatibcy kız enstitüsü 
merikada yaşıyan bütUn Anadolu moda öğretmenliğine, Münevver 
rumlan ayaklandılar. o sıralar· Öngelen Kayseri kı;ı enıtitüsü ça· 
da Amerikada bUyUk bir iktısadt maşır stajyerliiine, Fethiye Q. 
buhran vardı. Herkes hayatını gUç nuk Kayseri kız enstitüsü moda 
kazanıyordu. Buna rağmen günlük stajyerliğine, Atiye Y elkum da 
kazançlarından mUhim bir kısmı- Kayseri kız enstitüsii biçki - diki~ 
nr sevo seve zelzele kurbanlarına. stajyerliğine tayin edilmi~lerdir. 
verdiler. ÇQnkU eski yurt komşu 

ve kard~lerlnln elemini cidden 1 Belediyede: 
kendi kalblerfnde duyablllyorlardı. ı -------
Bunun sl)!Ml bir maksatla yapıl

dıflnı kimse iddia edemez. Çünkü 
bu Anadolulular bugiln Amerika 
vatandaft bulunuyorlar. Anadoluya 
dönmelerlne ne niyetleri vardır, 

ne de imk!n ... 
Bunlara ön ayak olan adam, şı. 

malı ve cenubi Amerikanın Yu· 
nan plsk•ıposu idi. Bu zat, Anado
luda doğ.:namıttı. Yanya TUrk ida
resinde lken orada doğmuştu. Fa
kat netrettı.tt beyannamede buna 
rağmen 'unlan söylUyordu: 

•TUrklyenln yardımına koplım . 

ÇünkU Türkiye bizim için her va
kit anavatan kalacaktır.> 

N'U 

Belediye Eyübe 
Otobüs işletecek 

Belediye Eyüple Kereateciler ara· 
sındakl otobüs servislerini üzerine 
almıya karar vermiştir. Şimdilik 

bu hatta, tramvay idaresine alt o· 
lan 4 otobUs tahsis edilecektir. Ha· 
rlçten getirilecek olan otobüslerden 
d<SrdU de bu hatta ayrılacaktır. 

Nafia Vekili Belediyede 
ŞehrlmW!e bulunmakta olan Na

fıa Vekili Gene~l Ali Fuat Ctıbesoy 
dUn belediyeye gitmiş, valt ve bele· 
diye relsı Lütfi Kırdarla gorilş· 

mUştUr. 

Darphane idaresi elli ve yirmi 1 Yeni T ürk paraları itina ile 
be~ kuruşluk gümüş, on ve beş basıldığı için tamamen taklit e· 
kuruşluklarla bir kuruşluk nikel dilmeleri mümkün değildir. Ha· 
paralazın basılmasını bitirmiştir. riçte kalpazanlar tarafından ba· 
Şimdi adedi 160 milyonu bulacak sılarak hudutlarımızdan sokulan 
olan on paralık bronzlarla 25 taklit birer liralıklar ve son za
milyona iblağ edilecek gümüş li· manlar Rizede dökülen taklit pa
raların basılmasına devam edil- ralar derhal yakalanmış ve darp
mektcdir. Tedavülde bulunan haneye gönderilmittir. 
kenarsız bir kuruşluk nikel para
ların piyasadan kaldırılması için 
malmüdürlükleri topladıklarını 
darphaneye göndermektedir. Ya
kında piyasada yalnız tırtıllı tek 
kurutluklar kalacaktır. Maliye 
Vekaleti Arap harflerile basılan 
tam ayarlı eıki 40 ve 20 paralık
lann toplattmlması için tetkikler 
yapmaktadır. Bu paralar da top· 
!attırıldıktan sonra piyasada yal· 
nız Cümhuriyet paraları ıeçecek
tir. 

Türk darphanesinin baıtıiı 
paralar ileri Avrupa tehirlerinde· 
ki darphanelerin takdirlerini ka
zanmıştır. Türk ıanatkarları ta
rafından icat edilmit yeni bir u· 
aulle basılan kenarları tırtıllı bir 
kurutluklar hakkıQda Avrupadan 
mütehatıaıs gönderilmit. tehri· 
mizde tetkikat yaptırılmıttır. 

Türle ustaları bu çetit paraları 
timdiye kadar ıarpta tatbik edil· 
miyen çok basit bir usulle baımıya 
muvaffak olmutlardır. Maliye 
Vekaleti bu usulü bulan Türk 
ustalarını para ile müklfatlandır. 
mıttır. 

Sahte Bono 
Yapanların 

Duruşması 
Sahte gayri mübadil bonolari

le Ziraat Bankasını dolandıran 
yirmi suçlunun duruşmasına dün 
devam e~ilmiştir. ' Dünkü celsede 
Abdülkadir, gazinocu Tahsin, E.· 
mine, Ahmet Hikmet, Ali Fua
din sorgulan yapılmış, bunlnr ev
velce dinlenen ıuçlularla yüzleş· 
tirilmi§tir. 

Emine kendisini müdafaa e• 
derken: 

c- Ben emlak aahibi zengin 
bir kadınım. Paralar kendime a· 
ittir. Mevkuf ıuçlu Hilsnü benim 
kocam ise de kendiaile aram a· 
çıktır. Onun banr. para vermİ§ 
olması ihtimali• yoktur.> demit. 
Nihat, kendisinin bu iıe ıamimi· 
yetle ve bonoların doğru olduğu 
kanaatile girdiğini anlatm12 ve: 

«- Eier ben bonoların sahte 
olduğunu bilseydim, Ankaraya 
~ider ve orada bonoları Maliye 
V ekalctine aatmıya teşebbüs e
der mi idim? Hele bu snhte bono 
işine kardeşim Havvayı vo baldı· 
zımı karıştırır mıydım?> ifade· 
sinde bulunmuştur. 

Mevkuf suçluların avukatları 
mückkillcrinin tahliyelerini iste· 
miş, fakat makheme riyaseti bu 
talebi reddetmiıtir. Duruşma, di
ier bir suçlunun mı!hkcmeye cel
bi için başka güne kalmıştır. 

Altm Bilezik 
Yapanlar Çoğaldı 

Altın ve gümüt zinet eıyasının 
darphaneye damgalattırılmasını 
emreden kanun henüz layiha ha· 
!indedir.· Bununla beraber dam· 
gah altın b ilezik satmakta menfaat 
gören kuyumcular yaptıkları bi· 
lczikleri darphaneye damgalat· 
tırmaktadırlar. Darphane bunla· 
n muayene ederek 22 ayar oldu· 
ğunu tesbit ederse damgalamak• 
tndır. Son :zamanlarda bilezik i
malatı ve damga itleri fevkalade 
artmıştır. Avrupa harbi dolayısİ• 
le ellerinde altın bulunanlar bun· 
ları bankalara koymuyorlar ve 
para halinde de saklamak iıte· 
medikleri ic;in bilezik yaptırıyor· 
lar. Bunun için kuyumcuların İş· 
!eri çok artmıştır. Darphanede 
damga munmelesini arttıran se· 

beplerden birisi de İzmir fuarın· 
da te2hir edilmek üzere kuyumcu. 

lann fazla bilezik yaptırmıı ol· 

malarıdır. 

Rumen Ticaret 
Heyeti Reisi 

izahat Veriyor 
Romanyaya yapılan yapağı ve tif· ı 

t~ ilu"acaynı tdarç etmek , Uzere 
şehrımize gelmiş olan Rumen neye
tinin reisi bir arkadaşımıza, son U-! 
carl ve iktısaU anlaşma hakkında 

şunları söylemiştir: 

- DUn aıyasl bir makaaUa kunı· 
lan Balkan Antantı bugün iktısa

den de kurulmu9 bulunmaktadır. 
Balkan devletleri birbırlerıle tam 

bir anlaşma halindedirler. 
BilhaSM 11on ,.Unlerde Romanya 

ile Türkiye arasında ciddi ticari ha
reketlere şahit olmaktayız. Tediye 
bllAnçomuz bugüne ıellnciye kadıı.r 

ne bu kadar yükIU, ne de bu kadar 
mUtevazin bir vaziyet arıetmem~
tir. 

Tilrkiyeden, eskiden çok u aldı

ğımız hattA hiç almadıA'Jmız malla
rı almaktayız. 

Şimdiye kadar TUrkiyeye yalnız 

benzin, petrol, gaz, odun, soda, sel
tuıo:o: gibi maddeler gönderirdik. 
Bundan sonra mamul 94ya da gön
dereceğiz. Buna mukabil pamuk, 
yapııtı. tiftik, palamut ve saire a
lacağız.» 

Tramvay .Arabası 
A vrupadan yedek parça retlrUe· 

medlti için yeniden on tramvay &• 

rabur Mferden alakonmuftur. 

Zeki köylünün Mehmet Alinin ~m 
tedavi için, en ~ok kullandıtı uıul, hayat
ta olup bit.en feYlere oldutundan fazla "'7· 
met ,·ermemek JAzım (eldlj1Di slkıtennek· 
ti. lllkAyelerlnl bunu labat edecek nevi· 
den seçiyordu. 

Aakerllk 1tnelertn1D temastan, tecrUbe· 
lcrl Ali ça"'Uşta hayret verecek kadar tea
betll bir cörllf \'e teaklt kabl111·et1 1Q"&D• 
dınnı~tı. Köyün Te kendisinin rnenfaatıne 

uygun dllşmcse de ber şeye hakkını veri
yor, her fflyl oldufu &ibl göreblllyordu. 

Radyo patJerlnde ndyo N!ma k09U 
pzet.e eline ıtıçtik~ sarılırdı. Fakat dün
ya tırtmuı karfısmda hl~ t.ellt etmez, 
son kararını vermlt bir intanın rahatlıtı 

ve ıUkCnett De hAdlHlere bakardı: 
- Bugünleri glSrdlllümUııe 9likredelim 

,.e kıymetini bilelim, beyim, derdi. Biz ne 
giln1er g"rdtik. Ne ldJ o Balkan barblncle
kt kör döfUtU... Her şey aahtpelz, '\."Ul'an 
tutan MJll detJI... Cihan harbinde de blzJ 
bir oraya. bir buraya .aldırdılar. Çanak
Jraleden h&§ka hiçbir yerde emniyet duya
madık, niçin dö~ttlfttmtUU 'bilmedik. 
Bugftn çıok ttUrtlr h&fmıızda bulunanlara 
candan emniyet edeblllyoraz. Rlc fÜphe 
yok: Barışı korumak için eonana kadar 
çahfaoak1ar. Bizi f>a9kalarmın keyfi için 
harbe sllrUklemlyeceJder. Fakat bl,;e ııal

dıran olana, harp emri çıkana hepimiz 
bDeeeğls ki, Mlnuna kadar dlll'Uşmekten 

-,ıca cartmı• yok. Bla kl:He yaratıtma.. 

dılr. MIUarekflde kllleltk ne d~ek ol<tu~
nu gördük. Cllh&u harbinde FUi.tin cephe· 
•lndea n!M karanlar blllrtmı btlklll lcav
pemda hepsi all&ha tanlddar. Blztrn ett 
yemner; blr kUf oldutamazu ba Oe!a da btl· 
mlyen varsa, ıstreıımek lstf:ren varsa Alla· 

hın lınlle bllecek ve ö(renerek. 
Mehmet Ali, Ali çavu,a içini a.çmamı'

tı. Fakat zeki ve sün rörmüş köylü, yeni 

arkada.1ının kalb yaraı;ını aeımı,u. Aı;U 

bir ruha mah&us lncellk1e bu sezişini hl!;' 
belll etmiyordu, fakat uzun nesillerin top
ladıfı ve atalar r;ö:ıü, hlklye, maaal ,eklin
de muhafaza ettffl hayat te<>rUbelerlnl 111-

raınnr do,urerek ortaya ko,>"Uyor, ;\ll'.hmet 
Alinin kalb yara.oımr inceden inceye ııar· 

mıya çalıfıyordu. B11ndan derin &c:Zlşll, 

bundan u"ta, bir ruh doktoru taa.\·vur et
miye lmkln Yoktu. 

Mehmet Ali, halkın dlllndekl atalar n~ 

terini, fıkra, hlkAye ve masalları, halk 
şarkılarını: birikmiş hayat tecrübelerinin 
kon•erve haline konulmu., bir şekil diye te
IAkkl ederdi. Yly~k blr feyl muhafa~a 
etmek için nMıl havasız blr kaba konur, 
UıtU makine ilo kapanusa. eııki nesnıerin 
blriktlrdlfi ter.riibelerde «yapma, etme» 
stbl emirler teklinde değil, fıkra, hlkAye, 
~asal, "arkı, atalar söıu şekllnde gele
cek DMlllere de" redUml,ti, 

denl,>·etıer bu hazineyi genlı:letınek için el 
ele vermı,ıerdl. Londra. ,.e ::uançeııtf"rde 

,.e Amerlkad&kl seyahati e1nuınd• bir 
çok Anadolu ruml&rlle karşıla.şmıttı. 

Hayretle cörmU9tU ki, bunlar Anadolud:ın 
tafıdıkları hayat tecrubelerlnl aynlle rnu
hafua ediyorlar ve hattA. dışarıda doğan 

çocuklarına da. devrediyorlar. Ba.lkau 
memleketle-rinde de 'l'Urk halk haı:IMlerl· 
nln )·a,adıj!:ınr, on lkl yaşında bir Balkan
Jnın Nureddin Hoca hlkA.~-elerinl J11tan
bullu bir Türk 1focuğundan iyi bllıllflnl 

görmıt,tli. E'lkl nel'lllerln te<'rUbe.<ılnl yıml 

neıole devrE'tmek i!JI tlirlil türlü sebepler 
'e hatalar dolayı"'lle bizde lyl baş rıla
mamıştı. Buna 9üphe ;yoktu. 

Mehmet Alinin yarumın fulaca lcua
dıtı bir ıtlndU. Ali oavu9 kead19Jnl yolan· 
dan çevlrml9, çaıı'ak .ıtıaa slh1lklemiftl. 
Fatma nin~nln haztrladıtı lcahvelert ben
~ ı"erkea All ilke baflamıt ve tuJan 
e;öylemı,u: 

- ~eyim, tn .. n bu dünyayı olduta &1bl 
Körmeıı. Gunlı teYler ~k. Amma ınaan 
bunlara kapılayım, lçerleae.)1m dememeli. 
Bak ııana bir hlklye anlatayım: Nured· 
din Hoca bir cün Kadının odur ISnlinden 
ceçlyormu,. Kadının da hem ı.ı l'Ü<"U 
yokmu,, hem de herkeein hocayı ııevmCfll
nl zaten sekemlyormuf. Hoeayı içeri ça
tırmış, demı, ki: «Hoca, ~nln tiarıfınrn 

ucu arkadan ıarlrıyor. Bundan ~ılıyor 
ki, ııen sarığa hiırmetsizllk ediyorsun, yani 
dine ııeb eıttyonırn. Bunun Cle7.ası aadmak
t1r.• Nasreıldln Hoca, sarığının ucu ııarktr
ğının f.rkınıla olnıadıfını, derhal dilzelte
ceilnl, aarıfa •l!LYl't•nlrlc ,.e dine ııeb et. 

mek hıshrından g~ınedlğlnl anlatmr~. bir 
çok dil di\kmllş, anıma para etmemi,. Bu

nun üzerine ıon bir arzu diye evine ufra
mayı, )(ar11ını ıı:ISrUp \eda etmeyi İıtemı,. 
Kadı da buna izin verrnıı. 

Mehmet Ali, Anadoludakl bu baJk hazi
nesinin zenglnllJlne hayrandı, Hıç ııUphe 

yok ki, binlerce aeııellk gelici, g~kl me-

Ali ~vu9 es)(i ,unıerlo te<.rühe ha7.I· 
nesini mUkemmeJ bir şekilde tem il edi
yordu. 

Hayattaki her vaılyet için haz.ır bir hl· 
klyesl \'ardr. Xureddlrı Hoca hlkfıy 1 dl· 
)"e ıöylcıdljl fıkraların birçoğunu Mehmet -
Ali hiç duymaınışh. Demek ki, .\na\lolu 
halkr, yeni blr tecrübeyi, yeni bir görUşU 
konser,•e ,haline koynuya lli~lk ~örı.lütü 

zaman Naı;rf)(ldln Hoçauın eıki hlkflyele· 
rlne uırlardanberl ;)enllcrlnl kııtmı~, dur-
mutztıı. (Devamı var> 

r 

lstanbullonon Gözüne Çarpanlar 

Hileli Sabun İmal 
Edenlerle Esaslı 
Mücadele Etmeli 

Bir Fabrikadan 70 Çuval 
Sabun Musadere Edildi 

Son günlerde şehrimizde sayı• 
aı artan hileli sabun imal edenle· 
rin faaliyeti Belediyenin de na· 
zan dikkatini celbetmiştir. Bu 
şüphe Üzerine Belediye sıhhat it· 
!eri mildürlüiü, Beyoğlu, Fatih 
ve Eminönü kazaları dahilinde 
bulunan bütün imalathaneleri, 
bayileri, · ecza depolarını teftiş 
ettirmiş, buralardan çamaşır, tu
valet, pulaşık ve Arapsabunları
na ait birçok nümuneler alarak 
tahlilhaneye gönd~rm~tir. Tah
liller neticesinde Eminönü kaza· 
sında bir imalathanenin imal et
mit olduiu çamaıır ıabunlarının 
hıfzıısıhha talimatnemeaindeki 
tarife uymaqığı -görüldüğünden 
70 çuval ıabun mühürlenmittir. 
Bunlardan batlca diier bir ima· 
llthanede 3000, bir üçüncUıün
de de 1500 kiloluk aabÜn mühür 
altına ahnmıpa da, tahlil neti· 
cesinde tekrar satılmalarına mü· 
aaade edilmittir. 

Dün Küçükpazar, Eminönü, 
T ahmiı ıokaiı. T ahtakale, Ga· 
latadaki imal&thane ve ecza de· 
polarından yüze yakın, nümune 
alınarak kimyahaneye ıönderil-
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Yuın aon aylarmda, sUnetlD 
dık 191klan De penbeleflp olpn· 
~ birçok me)'Valar o~ '1· 
kar. Bunlar arasında, en nells, 
erı taUı, <'.D ıuı~ bir me~ ol· 
mMr itibarile, hlg fUphe yoktur 
ki, tiıtUm, ba9 k<Jşeyf l9pl eder. 

'Ozliın deyip geçmlyellm. U:ıü

ınlln ,·ucut ve ırhhat için, hem 
sıda, hem de deva olmak bakı· 
mından, ııe büyttk ehemmiyet ve 
teelrt mevcut oldutunu hlg dll· 
ttlndUnUs mu T. 

Efer fimcUye kadar dlifÜIUDI· 
ye ,·aktlnlz olmadcyQ bu yuı
lann 1&tırlan içinde, benimle be
raber, Yetil yapraklı tlıtUm ..ı
krmları arasında, bayalen olaan, 
do1..,ma1c l&bmetlnl ihtiyar edi· 
nlz. VıUmtı hekim sti•U Ue Ny
recllniz. 

Tue bir tbtlm .allununa tı.
knm: Penlteletmft bbukları U
serinde, inci &1bl ıu damlalan 
parlıyan, ırt ve olsun taneler, ne 
kadar gtlıtel bir manzara te9kll 
ederlerse onların yeıunealndeld 

nefuet ve Jeıaet de o nlabette 
lltlf ,.. lttlha ~ıcıdır. 

tnce bir lca'batml lolnde tatlı 
":• ııon derecede gıdalı bir uure 
ta.fıyan üıilm, bütün meyvalar
dan daha makbul bir yemiştir. 

Adeta her tlzllm tanesi, minimi· 
nl büny•lncle, birçok tifab hu· 
aaların ödlnö toplıyarak komprt· 
rne etını.,tır denebilir. 

Üzümün terkibinde ekşlll, ta
nenll bl~k maddeler uı bur 
Cfnıı1erinde güzel kolmJu M&ns
lar vardır. 'Czüm ayraca (1'ı11rn 
lfekerl, gllkos) dedikleri bJr ~ke
rl ihtiva eder ki, bu maddenin 
\"Ü<'ut için böyttk gıdai kıymeti, 
hiçbir zaman. lnkir olunamaz. 
Ye. \·ltamınlerl" Taze üzümler 
vitamin bakımından da olduk~ 
zengindirler. 

Blllrslnl.z ki, vltaınlnlerln az 
mUctarlan bDe vticut hilerelerlnl 
tazelemek, kanı kuvvetlendirmek, 
bedene tarant "e zindelik ,·er
mek gibi büyük hlzmetler ifa e
derler. Vitaminlere hayatın ik· 
ıllrlf"rl dlyeblHrlr- nzttmde hunu 
kolaylaştıl'&ll, mldtt ve h&rsuıa
!"a h041 bir do1pnJalr, vücude ra
hatlık ve ~rinllk veren huealar 
vardır. 

Onun lolndlr ki, üzüm, yuın 
banaJtıN sıt"alc ıtinlerfnde, aofr•· 
larnnızda h4'!r gtin yenildiği llal· 
de bılnlnııyan ve dalma .evUeıı 
bir me,f"·a oh1'ak ınevkllni mu
lıafaza etmektedir. 

Or, Nuri EROENE 

Tarihi Şahsiyetler 
Tarihi fahalyetı hal• ölWerin me. 

zarları bir araya toplanacaktı. Şe

hircilik mUtehusııı Prost bu me
zarltltn Edlrnekapı Uc Topkapı a
rasındaki sahada yapılmasını mu
vafık bulmu9tur. 

miştir. Bir sabuncu, dün kcnc1isi1t 
konuşan bir muharririmize fUll 

lan söylcmi~tir: 
«- Yapıcmna halis aabundıı~ 

daha çok kazanç temin ettiği içil' 
maalesef Lazı tamakar toptanc:r 
!arımız fena terkiple yapılan 9' 
bunlara pek dütkündürler. R0 

tubetin teıiri ile sodaaın1 kusaP 
ve bir ay zarfında yilzde yetın~ 
beş nisbetinde fire veren bu 6' 
bunlar daima sıcak aylarda Y11 

pılır ve tez elden satılır. Bunl• 
cildi ve çamaşırları yıpratmakt• 
dır. > 

Belediye erkanından bir ,,.ı 
da bu hususta demiştir ki: 

c- Hıfzıssıhha talimatnaın" 

ıine ııöre piyaaaya çıkanlan " 
bunlar, ya piımit. yahut çii _. 
bun adile satılmakte, üzerleriıı' 
nasıl yapıldıklarına dair i%ah•11 

muhtevi kağıt yapııtınlmaktadı1 
Hıfzıssıhha talimatnamesinin '" 
zai hükümlere raimen Avrupl 
dan sabun gelmemeeindcn iıtifl' 
de ederek hileli aabun imal edet" 
lerlc mücadele ediyoruz.> 

Müteferrik: 

Vapurculugumuz 
inkişaf Yolunda 

Vapurcuıu1tımw:un ihtiyacı o'JJ 
fen adamlarınuzm yUkaek dents ti' 
caret mektebi e$U tutularak yetll 
Urllmeal kararlqrmıştır. Münak.ıtl 
Veka.letl tarafından bu huausta 1"' 
mrlanan kanun llylhul mecll" 
sevkedilmirtfr. 

Devlet demiryollannda da bir IJI' 
kifaf reze çarpmaktadır •• 

Her une devlet demtryollarusı' 
naklettiği yolcuların adedi artm,... 
tadır. Tarifelerde yapılan defifUcli1' 
lerln halk için faydalı olac&IJ ır 
mulmaktadır. 

-0--

Askerl Ceza Kanunu 
Aakcrlik kanunundaki tAdltit' 

gbre askert mekteplerle, ~ 
makteplcr, liseler ve orta. mekteY 
le.rle tAll meslek mekteplerinde o)<\I' 
makta. olduklan anla;ıılan ve 29 Y' 
tına kadar tahsillerini ikmal etnıt 
yenler, UstUste ikl sene smıtt& 1<• 
lanlar erteıl seneye bıratuıına)'IF 
asker edilecektir. 

29 ya~ına 'kadar ertesi sene'/ 
terkedilecek talebe bir seterber111 
halinde lüzum ve ihtiyaca göre 66 
ğum ııırulle aakere &lına.caktır. 

-0---

Osman Pehlivan Oldu 
Köprünün Kadıköy lslcoleaın44 

gazete bayiliği yapmal(la geoırı" 
Tanburacı Omnan pehlivan vefat ,ı 
mı,ur. Suına hAklm bulunan 11 
kt>ndlni sevdirmiş olan pehUvaıııf 
ötumU kendini tanıyanları müteeS' 
slr etmlftlr. 

-0---

Bayram Tatili 
30 ağustos Zafer bayramı ınll' 

naaebetlle yarından itibaren Uç fiV' 
mUddeUe bUtUn reamı daireler ıcı· 
palıdır. 

Bayram mUnasebeWc yap1JacaJ 
olan merasim ve ıeçıt l'e$?0l yarff' 
yapılacaktır. 

-0-

lstanbuı Mebusları 
İstanbul mebuslan dlln !!ar~,. 

gltmi~. parti binasında hallwı di 
leklerinl dlnleml~tlr. 

Adliyede: 

Noterler Mahkemede 
Adliye Vekaleti tıtanbul nott.f 

lcrini vazlfelerini ihmal şuçuncW 
mahkemeye vennltUr. Note.rıetU' 
durutmasına devam edilmektedir· 

VATA• 

ABONE: 
Senelik 
Altı aylık 

Oo aylık 
Bir aylık 

Türldye 
için 

1400 Kr. 2700 JCt• 
750 Kr. 1410 ı<t• 
400 Kr. 800 ıcr 
1150 Kr. 
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Vaziyet Viyana 
Konferansı Ordu Terfi Listesi 

Dünya Nereye Gidiyor ? 

Bugünkü 
Karanlı~n 
En Sonu 

Selamettir 

Siyasi, Askeri 

Viyana 
Konferansı 

Viyana konf cransı siyasi hadi
\selerin ilk planındadır. Turnuse· 
'verin'de uyuoamıyan Macarlarla 
Rumenleri, Alman - İtalyan hari· 
ciye nazırları Viyanaya c;,aiırdı
lar. Romadan verilen haberlere 
bakılırsa, Viyana konferansında 
mihvercilerin ıayreti, iki tarafı 
"Ylltturma tqebbüılerine inhi
ur edecektir. Ne Almanya, ne 
de İtalya murahhaılar üstünde 
herhangi bir tazyik icra etmek 
niyetinde deiillermif. 

Bu münasebetle Giornale d' l
talia gazetesinin verdiği malCi
matla Tumuseverin müzakerele
rinde neden uyuşulamadığını ve 
iki tarafın telkiflerini anlamıı o
luyoruz. Macarlar, Tranailvanya
nın büyük bir kıımile· o arazinin 
müştemilatından sayılan · bazı 
Yerlerin iadesinde ıarar etmişler. 

Romanyalılar, evvela ahalinin 
rniibadelaini ileri ıümmüıler ve 
ondan eonra werit halinde dar bir 
arazi parçuınıo terkine razı ol· 
rnuılardır. 

Aradaki büyük fark yüzün~en 
müzakereleri kesmit olan iki ta· 
rafı uyuşturmak üzere bu sefer 
mihverciler harekete geçmitler• 
dir. Viyana konferanıında tal
Yanın eıkidenberi hamilik ettiği 
Macarları, Almanyanın dahili re· 
Hrninde dahi Almanyayı tatmin 
etm•ie c;alıtan Romanyayı kayır
rnaza çahtacakları umulur. 

Bu vaziyette Macaristan • Ro· 
manya pu:arlıiını onlar namına 
Almanlarla İtalyanların yapaca· 
iı anlaıılıyor. Böyle bir pazarlığın 
d~ mihvercilerin arzusundan baı· 
ka bir netice vermiyecefini tim· 
diden eöyliyebiliriz. 
1'tYŞANl8TAN TZTIJlTIJ 

<.Ba91 lılrblelcle) 
ve Romanya nazırlarile ıöriitıne
lerde bulunmak ~ere yanlarında 
büyük elçi Alfleri ve Mackenıen 
olduğu halde tayyare ile Viyana• 

16 Tuğbay General Oldu 
ya hareket etmiılerdir. (Baıtı birlnclde) 

Roma, 28 (A.A.) - Stefaniı Tr&hlon, M. 1ıtJu ortao Sellnlk, 
Salı.burg' dan bildirildiiine sör.. 11. 8adık Atak Kırlclar.U. JıL ftlkril 
Almanya hariciye nazın Von Rib Akınclotlu Mllia. 
bentrop ve ltalyan hariciye naım a.....,. 111n-.ı1ıta Terfi EcleD 
Kont Ciano, dört milleti allkadar a.....,. Y.....,dar 
eden meselelerin müzakeresi için FahametUn Cebeclol'lu ı.tanbul. 
Macariltan ve Rpmanya hariciye a....,. Hava .......... Terfi 
nazırları Kont Csaky ve Manoi• l'Aea aarma1 Jlaq y........., 
}eecoyu Viyanaya davet etmif- re1ımt Tekin Fatih, Seyfettin Tu· 
lerdir. rapy Edirne, t. O.vat Uçasök Top-

Viyana konferantı yarın batlı· kapı. 
yacaktır. ~ Terfi l:dea f'l1acle 

MACAR BAŞVEKiLi y.....,_. 
KONFERANSTA BULUNACAK J'aik Umurban Srsurum, Hakkı 

Budapeıte. 28 (A.A.) - Ma• Holap a.ıata, f. '9Vkl otus lfkod· 
car Baıvekili Kont Tele ki, Viya• ra, K. !la.t.m Ketlner lldlrne, Mu· 
na konferanıında mütahit olarak 1& Ulut&t tat., A. VelıM llubqı Bit· 
bulunacaktır. Ji•, luettln Koculnan A.. Karahl· 
MİHVER QEVLETLERINlN l&r, All !lma Ataman ltvu. M. Zekl 

DA VETl'EN MAKSADI · a.stıı ltııe,mantye. Ali Teke mı-
NEDİR? malı. A. Turtsan Taran ı:rmncan. 

Roma, 28 (A.A.) - Stefani: Jmntl Alpn Brsurum, A. Nacati 
Giomale d'ltalia .)'azl70r: Dettnnanct Ka,....t. K. 1le9tr Paka· 
c:Mihver devletleri hariciye lınlı Katkuya. A. Turban Karaca 

nazırları Macariıtanla Romanya Malatya, M. Reflk Bqkaner Van. 
münaeebatı meseleıini tetkik et· A. Neclti AlldQnsb Kapıdatz, M. 
mek ve bunun için muılihane bir l'llfat Atkın Erzlncan, Sabri Erko
hal sureti bulmak üzere Viyana- ııır ftleymantye, Htıeamettın Soy· 
da Macar ve Rumen hariciye na· 1u Beflktq, AH !lısa OUven Rarput. 
zırlarına mülaki olmuılardır. To~ AJIJaylrla Terfi Eclerl 

Bu bapta tazyik yapılmayacak- Tope11 "l'a,._,.tan 
K. AU Aktan tJıkflp, Numl 1°t). 

tır. 
MACARLAR NE ISTEMlş, hmay BMcaad&. 

RUMENLER NE TEK.UF 4l1ı&7bta 'hrft l!'Aea tatlhldm 
ETMİŞLER? y.,.,.,_. 

Giornale d'ltalia, Macar heye• t. HalD Akyollu Kalkan, A. 
tinin Turnuseverin'de Transil• Muhtar llvl&1 Btnıut. 
vanya arazisinin büyük bir kı.. ADaJbla Twft l'Aea TAlp 
mile bu arazinin mU,temilitın• Yamylan 
dan sayılan bazı mahallerin iade- Kemal Ptlevnell tat., A. Hikmet 
ıini iatemitlerdir. Romanya heye. Cankat tat. 
ti evvela ahalinin mübadel.-i At•)'bta T.ıt Bclea EcısaCI 
teklifinde bulunmuı ve müteaki· y..._,ıan 
ben §erit halinde bir araıinin Ahmet Nulf llaylcurt Sanmın, 
terkine muvlfakat etmiştir. Ma· Abdullah Dinçer KOçUk Muat&fapa
carlar bunu klfi bulmamıtlarcbr .... H. Fehmi ösel N""11tqı. M. 

Halihazırda Kont Clano için Nuri ösveren Kan.bip, Belim 'On· 

1 9 38 aal Girit. Fehmi Ö&aktoy llt.. Ha· 
Macar • Çek meıe ••inde 1 '() Süre 
Teıriniunilinin ikisinde yapılmıt fbn =~ ıküdar, H. Y· 
olan . hakemliie mUmaıil bir ha- ya A.J.,.,..,_ ~_,. Edea Veteriner 
kemlık yapılmaaı mevzuuoaht- y ...... _. __ 
ti •~-.,-· 

r.M fih ih d l tl · '9ref Aoytun Antalya, A. Hilml 
aama , m ver ev e •rı Kad&rcfl XaniM-

hariciye nazırlannın müdahalele- ~ Terfi Edee Le 

tay Bitlis, Necmeddln Baydar lst .. 
t. Hakkı 8~11glr Karahl1111.r, A. RUş· 
tU Se.lçuk UııkUdar, Fuat ö1.demlr 
Bul. ahmet, 1. Ne~t Frçıcıoglu O· 
takçılar, A. Hamdi Aykut San'a, 
Fuat Egeli Sellnlk, Halit Savater 
!et., .AbdUrrahman Knı·akullukçu 
Slvu. Şefik öner UııkUp, M. lılUker
rem 8Uer Kayseri, M. Celll öner 
:tat. M. Rlfat Tuğcu İııt., M. MUm· 
taz Bozkurt Lllell, H. Şlnul Gök· 
yayla Edirne, M. Ruhi Baykal Ak· 
1aray, ŞUkrU Altay Van, İ. Necati 
Akalın OekUp, M. Şevki Tüten KJ. 
altoprak, İbrahim Kulan Ramla, 
Mehmet Kurtcebe İzmit, A. Sürey
ya A~ Fatih, Şera!etUn Erottu Si· 
vu, Abdurrahman Ece Siva•, Fah
reddin CanöatUrk lst., H. Fehmi 
ôzyılmu Manutır, Sadrettln Öl· 
mezttırk Selimiye, Numi K .. ka 
.A.Jqehir, H. Sabri Yeprem Fethiye, 
Yunwı Hazar Gence, 'M. Emln Sen· 
ver Trabr.on, M. Nazım Alpkaya 
Sivu, Jrlazhar Devril Fatih, Kbım 
Yarkurt Baldat. AklC Savcı Van, 
M. Şevket Unan Trabzon, H. Niya
ai GWerman SelA.n\k, l. MuzatCer 
Bizi.otlu Edirne, M. Faik İlban 

Harput, İbrahim Oktay Ortaköy. 
Ömer öncel Erzurum, Oeman Veh
bi Akalp Erzurum, Ömer LQti'l Kö· 
1ebıly Erzincan, M. Niyazi Tul&'ar 
Kadıköy, M. CelA.elddin ÇeUnkaya 
lsparta, t. Salp Dağkılıç lsL, M. Feh 
mi Taycan lst., İhsan Kurtoğlu A· 
ma.aya, E•ref Can )tekke, M. Emin 
KuUu SWeymaniye. Ahmet Tanka· 
ya p. Bakır, A. Rıza Özalp Mana.s· 
ta, A. YünınU Süer Van, Behçet 
Tlmoçln Balya, Adil Boztunç E
dirne. 

Topçu Yarbaylıla Terfi Eden 
Topçu Blnbafılan 

A. Yaver Oner SWeymanlye, A. 

ya, Stlleyman Karçal Batum, Mu• 
t&fa Şahin Kemah, o. Ki.mil Gala· 
talı Hopa, Raht Kumral 1ııtanbul. 

Yarbaylıp Terfi Eden Veterbler 

Blnbe.fdarl (Hafi birincide) 
Mehmet Turan Kavala, C. Nalhi , 

Vamln OakUdar, lblan Geçidi ı.t.. ortalıktaki umumi karanlık; aklı 
Sadrettin Kocaman üskUdar. 1. Bur· baıında milletlerin azim ve te
haneddtn Uluç laL, Memduh ôzkun şebbüa duymuı ve dünden par· 
Kosan, Kemalettin Çall&tan .Afl)c• lak bir yarın düıünmesi ve hazır· 
p&.f&, Rifat TUmer Ankara. )ı(. Mu· lamua için en mükemmel eebep
anımer Baykara AltunlSade. · Muh· tır. 
li• Glbıay ı.ı., H. Hayri Kılmotlu Dünyada iyi ve fena in•nlar 
İat., Cevat Boran hmlr, Rauf Yuca vardır. Fakat fenalığı açıktan a
OakUclar, Nuif Öktem lsmir, Arif çığa mübah görer.ek bunu kendi
Ttlrkln Satul&r, Cevat ıı:rnrecW An· ne devamlı bir ıiyaset yolu ya
kara, Muammer lakender tat. A. pacak millet yoktur. Muvakkat 
Tevfik lCrkan lst., .A.ll Ç&tatay Şam. ıebepler dolayıeile bir milletin 
8. Hamit Süman laL, Zülkefil Kaan gözü bağlanır, kinden ve nefret-
ıı:r.urum. ten baıka gözü bir teY görmez. 
YU'1ıa7bta Tertl l:cla LeYullll O zaman iıtibdatla idare edilme-

Bıa-..ıan sini, iradeden mahrum bırakıl-
0. Nuri Uınnan Konya, Ahmet ma11nı bile hoş görür. Fak at 

Ba~kurt Kemaliye, M. Rifat Çırpan sebepler ortadan kalktıktan ve 
Çırpan, Htlııeytn Pekcan Burhaniye, haetalık ıifa bulduktan sonra 
Muatafa Keaey Kapıataaı. Ahmet milletlerin tabii meyil ve istidat
Yarat İet., Y. Ziya Koray Fatih, Y. lan hakim bir mevkie döner ki 
Ziya Bayraktar Tefenni, M. SOrurl \,u da ahlak ve fazilete dayan· 
ÖMn MldUU, M. Hayri Gerçekçi B. mak ve harici alemin sevıi ve 
Meectt. Sami İpçi Trablıon, M. tı- ıaygısına layık olmaktır. Hasta· 
hami 8ublller Edime, Hıfzı ırtem lık zamanında diktatörlük yata
Stvu, NlumetUn Adalan Vodlna. ğında yatmaiı seve seve ka~l 

Y....,.ylrta Terfi Eden Hartta eden bir millet, o hastalıktan ft• 

Blnbaı}llan fa bulunca yatakta tutulmaktan 
M. AU Durukan ~lktq. mutlaka rahat11zhk duyar. 
Yarbaylığa Terfi Eden Fea Saqat Bu bakımdan dünyanın yarı· 

Blnbal)dan nına nikbin b1r ıözle bakmak 
M. Tevfik Aran Akuray: lbr&· caizdir Kin ve nefreti ve bütün 

him l•ıkaalan Bultanaellm, M. Şev- dünyada zorl~ hüküm eürmeyi 
ki Yuman Harput. hedef bilen hiçbir ıietem ömü~\~ 

Yarba.Jhta r.n Zclen .(Mert olamaz. Bugünkü fırtınalarda ıyı 
Fabrikalar B1ıaıı..11an ıeylerden evvel fena şeyler yıkı· 

Muhittin lCrkan Elbistan, MUm- lacak, yalancı ve maskeli demok· 
tu Gllnef Çanktn, Kemal GUrtlntır rui ortadan silinecek, bu eayede 
Çmar, Muhtar G6rduyeuz Samatya, hakiki demokrasiye, emniyete, 
:Mllnir Kurtotlu lst., A.. Suat Sun· devamlı barı~ meydan açıla
ıu 8. Ahmet, Bahattin özkan Kır- caktır. Riyakarlık ölecek. umu-
caall. mi menfaat fikri metafe kazana· 

Jl'alk Polat Edirne, M. Nuri Çallı 

Slvu, H. Kfl!lal Topçuotlu lzmlr, 
Hulki Baykara Erzurum, Halit Ba
taran Yenicevard, Siret GUrkan Er
zincan, Enver BU\ev Fatih, Eaad 
Uluaoy GümU.-Uyu, Kemal Ob\11 Gl· lklncl Rınıf Aakeri Hlklmllp Terfi 

caktır. 

rit, .AbdWkadlr Ercan S..tktaf, O. l!ldea 'CçtlncU 8nuf Aakerl Rildmler 
M. Sallhaddln GUnaçan Kumka· 

pı. Huan Brtkı Kalay Trabzon, tZ
zet Tacın Sivas, Şerif Budak Av
rakhisar, M. 1brahlm öztUre Buna. 

ltalya tarafından haftalardan• 
ben kutkulandırılan Yunanhlar, 
ellerinden ıelen ihtiyati tedbir· 
leri ihmal etmiyorlar. 939 • 940 
efradının tamamen tillh altında 
bulunduiu, diier dört ıınıhn da 
ıwaiıbldıiı bildirilmektedl:r. Ma
a~afih ftalyan· matbuall ve rad
Yolan Yunaniatana kup Uaanla
nru dündenberi yumutatmıtlar• 
dır. Bu deiitikliii bitaraflar, Al· 
ınanyarun Cenubu Şarki Avru· 
Paıında karıtıklıia mani olmak 
iizere ltalya üıtiinde teeir icra et· 
tiiine hamlediyorlar. 

ri iki allkadar devletin noktai na- '!'.,..,_. \'MDD 

zarlarını ?'ekdiieri~e yaklaıtar· K&mtl. ~ Bura, Ferit JCdla 
anayı teiW' edecektir.. Xiitdanil. OmlaD ~ Aft~ 

Badi Özgür Bakırköy, A. Enver 
Dramalı t>;ratman, M. Zekl Kaya 
Trablu•, H. Burt ör.demir Çatalca, 
Abdullah Anar Boyabat, H. Numi 
östUrk Kayalar, llhami llter Hob
yar, 1. .HakkL Korkut Adana, Ke
...ı.tttll "l'tlmU~. CftU ı-. 

llttl)'at '!' ..... ,... ... Terfi ı:clea 
Pfyac1e Blnba9ıları 

lnaanlıiın iyilije, aevgiye, em· 
niyete olan açlıjını ilk keıfeden 
ve bunun icaplarını yerine getir
meie çallf&n milletler ve devlet 
adamları. dünya yüzünde pek 
çok sevgi ve aaygı kazanmaia 
namzettirler. 

Bu Oakamclaıı lü en .dojnı 
yolun Qzerinde bulunuyoruz. Bu
günkü karı11k düııyan!_n orta11n
da bu sibj yollar belki de kestir
me iltikametler alamaz, fakat 
neticede en eonu eelimet olan 
biricik yol budur. 

00BaUOA''l' A oıaıe 

Bulıarlann teırinievvelin on 
betinde Dohrucaya ıirmeleri te• 
karrür etmiıti. Bulıarların daha 
evvel ıirmek üzere acele ettik!~ 
ri ve ıiriı tarihini teırinievvelin 
bqına aldırmaia muvaffak ol
dııklan anlatılıyor. lıticalin Ma• 
car - Rumen ihtillfından dolayı 
hasıl olduiu ıiyaıi mahfillerde 
söyleniyor. 
H;\JUt V .ulYml 

Dün lngilizler Berlin il•tiine 
bir hava akını yapmıtlardır. On 
ikiyi kırk bet ıeçe bqlıyan teh· 
like işareti tam iki saat sürmüştür. 
Maamafih bomba atılmadıiı .öy
elniyor. 

Almanlar, İngilizleri yine şid
detli mukabele ile tehdit ediyor
lar: c:Berlin bombalandığı tak
dirde yüz miali ıiddetlisini Lon· 
clraya yapanı:> diyorlar. Sanki 
ellerinden geleni yapmıyorlarmıı 
gibi ... 

Ş. A. 

lngiliz Pilotlan 

.. Cio~e d' ltalia ta•tke olarlk .A.rtt llaydam ~ Ml7Ul ooıar-
toYle dıyor: mu tat. 8alıl'I atı.ır .... t. K&mt 

c:Kont Cıano mevzuu&ue me- Yala tat. AbdWYahtt GOnel Kll'f9-
.. ı.,.i derin tetkikata tlbl tut- bir C.vat ~ :ratih 
muıtur. Viyanaya bütün veeika· ~ 'l'sft adla Butta 
ları hlmil olduiu halde ıitmelc- Yarlla:rlarl 
tedir. SalAhattin DUscUn Ahmediye, M. 

ltalya ve Almanya, kendileri Cemal .Akyaaıcı °U•kUdar, H. Sırrı 
ile iktıeadl ve •İyaıl muai birli- Pak &ens. 
ii yapmakta olduklan iki doıt Ala,tıta Terfi l'Aea Aüerl 
devletin ıerefli ve mütekabil fe· ~ Y.....,.lan 
daklrlıklara ru:ı olarak bu IU· M. Kerami Demlrotıu Van. 
retle Avrupanın bu kımunda ke!' lbtayaüa Alba)'bla Terfi Zde1l 
dilerini bekliyen müıterek vazı- Piyade Tart.aylan 
feyi ifa edebilmelerini arzu et- Muhiddin Artut KUçUk .Ayuof-
mektedirler.> ya. M. Necati Ozver KJlanbk, Ömer 

Budape9te, 28 (A.A.) - Bir Letfi Olp.n otrlt. M. thaan Aras 
Macar tayyareıinin bir Rumen Erzurum. 
tayyaresi tarafından h~c~~a ~i· .,_.. y......,......_ .u.,tıta 
raması ve Macar araı.ııı üzerın- T.ıl l:clealer 
de yere inmui hldiıesi hakkında HUmt tl'Jer Kalınıut Gtkbora zı. 
Macarietan enerjik bir proteıtoda ya Öğüt, ~ ouıtay, Tahıln' Er· 
bulunmuıtur. tan. Kelım•t AU lise. HQlqln Ka· 

HADiSE HAKKINDA iKi raJÖIOilu. Mehmet All Deter. 
TARAF NE DiYOR? A1Jıa11ıta Terfi lld • ..._... 

Bükroı. 28 (A.A.) - Reuter: y~ 
Hudut. üzerind~ uçan ve ~l- Ekrem Akba:Y tıtanbu1. 

ba • Juha Transılvanya f8hrıne rllM!I lnUf Allllıert llAldıııdlle 
kadar ilerliyen ~ir .. ~~car tayya· Bt Terfi ....._ 
resine, Pazartesı gunu Rumenler 
tarafından hücum edildiği ve bıa 
tayyarenin Macar topraklarında 
yere indiüi, Bilkretten bildiril· 
mektedir. 

Bu huaueta dUn akt•m bir 
tahkikat açılmııtır. Macar tayya• 
resinin beyanname atbiı söylen• 
mektedir. 

Macarların ifadelerine söre i· 

M. Kem•! Kalkan Kalkandelen, 
eakh' ön Antalya. 

Yart.,ttia Terfi Eclea P1Ja4e ............ 
Arif Gen~suer Ltıleburru. M. 

:MUlltal& Talem ...._, A. Vutl 
mYl'enkurt ı.t., MUlltafa Naci 'Onay Polat Sivu, A. ŞWn11 Meklf San· 
Trab9on. As111 Topkaç JJrst11, Mu- gez. 

Pealz Yarllayhfı- Terft Eden 
Karma,. Bln1-fdan 

Kemalettin Bolllnırt, 80rurt AJraı. 

hal' A.rılat Harput, K Hilmi Sürek 
Sl&mt', l. Ali Alpu Sellmiye, Hak· 
Ju BJrmek Datıatan, M. Gafur Ye
fllyurd Karabiaar, .A.kkaf Kural Ko
zan, M. İzzet Öqilr Gelibolu, Mwı- im. 
t:&Ca AkSUn Kemaliye, Cemal öz. Deniz Yut.J1rtma Terfi Edea 
kan Erzurum, İ. Hakkı Ercin Er- Güverte Bhl'-9ılarl 
zincan, llhami Orhun Erzurum, M. 
Halim Sözeri lst., Ziya Tamberk 
Nilde, Necati Berker Geylan, .A.b· 
dUrrezzak Akpolat Erzurum, AbdUl-
kadtr Depkan Kernallye, H. Sabri 
Doğançay Kutamonu, Tevhit GUr· 
kan JCrztncan, Raif GilrUnlU Elbiıı-

RICat MuUu, Kemalettin JCn&inol, 
Abdurrahman Benllotlu, Ballhad
din Burak, İzzettin Dinler, MUfit 
Tanca, Kenan Or, Ethem Çevlker 
Seyfettin Bengi, Halil .Aydmer, 
Fevzi Gtırel, Salim Durak, Kema-
lettin Derkut. · 

tan, Refik Topsever Erzurum, H. ============== 
!lemsi Orhon Bergama, Kbun Ka-
ragöz Harput, ~ Refik Doğar Se
llnik. 

Blh-art Yamyht• Terfi Edea 
8thtarl Btnb&9Jlan 

Nuri Çetin Zeyrek, Nlyul Aytuğ 
Manutır, KAmll Erden K. M. Pa
,,., Hamlt Yurd Bağdat, Ş.reteddin 
Tumuçin Edremit, A.ralan Şanatay 
Ş. Kafkas. 

Süvari Albaylıta Tt!rft Eden 
Slll'&rl Yarbaylan 

AbdUlhallm Akkıhç I<emah. 
Yarbaylığa Tern Eden tıtlhUm 

Blnba9dan 
Refik Gökkaya Beyrut, Hayret

tin AkyUa Halep, Feridun Kutıuhon 
Aklaray; Enver SUrekan Muınıl, 
Hilmi Uysal Nevrekok, öm,r Tok· 
cöa Kutamonu, Tallt EngtırUıu D. 
Bakır, M. Sait Yırlııay Bunıa, M. 
Hilmi Acar Çonım, A. Ferit Sun· 
ıur Niğde, Sabri Öztan Boyabat, 

Berlinin 
Bombardımanı 

(~ı blrtnd4e) 

beyannameler sörüldüiünü yaı.
maktadırlar. 

Amlan ullhiyettar mahafilin
de, İngiliz hava kuvvetlerinin 
yapmıt oldukları harekatın uke
ri bir ehemmiyeti olmadıiı iddia 
edilmektedir. Maamafih BoerHn 
Zeitung ıazet;.i, Berlin üzerine 
yapılan akınlara, Londra üzeri
ne yüz miali daha ıiddetli hü· 
cumlarla mukabele edilecejini 
yazmaktadır. 

Londra, 28 (A.A.) - Reu• 
ter: 

Ahmet Emin YALMAN 

Churchil'in 
Mektubu 

<-... blrblclde) 

binaen, bizim kendi harp gayre
timizin ihtiyaçları ihtiraz kaydı 
ile, ayni ıerait altında İngiliz im· 
paratorluiu müstemlekelerine tat 
bik edeceiğmiz derecede ekono
mik yardımda bulunmağa hazı· 
rız. Böyle bir yardımm derhal 
müessir olabilmesi için halen 
plan yapılmaktadır.> 

GENERAL DE CAULLE'UN 

NUTKU 
Londra, 28 (A.A.) - Reu· 

ter: 
HUr Franıızların ıefi General 

de Gaulle, dün akpm radyoda 
bir· nutuk eöylemif ve ezcümle 
demittir ki: 

(J!latt blrtnclcle) 

•İndedir. Burada ,imdiye kadar 
on pilot mektebi açılm19 bulun• 
mutadır. 

ıe, bir Rumen askeri tayyaresi, 
Maou araziıi üzerinde uçmu, ve 
Macar Oebreczen şehri üzerinde 
bir Macar tayyar .. ine hiicum et
miştir. 

IJevket ObY Odabqı, HUleyln Tun
çer ıı:rztncaıı. J.U öaer Akfeh1r, Kl· 
mil tnanç Urfa, !bun Erdem :tat., 
Mustafa G(lrer Konya, A. Yakup 
Oral tat., M. Galip Bar1u Os. Paza
n, CelAleddin Oner D. pqa, Afi Er· 
kan K. M. pqa. M. Sabri Berkırun 
l!kı1tanse11m, ııı. Adem Oskayman 
Macka, Hqlnı Ankotlu Ko. M. Pa
.., A. ftallm Tul&)' Jllulık, A. Ba· 

ö. Cemil Akt&f Erzurum. 
Yarbaylıta Terfi Eden Deınlryollan 

Blnbqıları 

M. ıternal Akattırk Girit . 

Dün akgam, lnciltnenin. ce
nubu prkiıincle bir mıntakaya 
çok miktarda yangın bombaları 
atılmııtır. Büyük bir yanıın çık
mıı. fakat itfaiye bir uat içinde 
bu yan11n1n önüne geçmiftir. 

c:F ranea. üı.erinde huırlıklar• 
da bulunmadıiı bir harp ıekli ile 
muvakkat bir zaman için yıldı· 
rımla vurulmup döndü. Fakat 
çiinenen, teı.lil edilen, t•lim o
lunan F ranea, uçurumdan yukan 
çıkmaia hqlıyor. Çad'daki Fran• 
llZlar, bunun bürhanını verınif
lerdir, 

Cenubi Afrika ile Cenubi Ro· 
duya hUk6metleri de havacılık 
aahuındaki bu gayrete ittirak et· 
mektedirler. 
BiR INGIUZ DENIZALTISI 

KAYIP 
Londra, 28 (A.A.) _ Ami· 

rallik dairesinin tebliii: 

Diğer taraftan, rHmi Rumen 
m~h.fillerinden bildirildiğine gö
re, şimal ve şimali şarki hıadut• 
Jarında vuku• geldiği söylenen 
ha°dieel'er hakkında bir tahkikat 
açılmıfttr. ----o----

Taaanlıtaada İngiliz Spea.fin den.altı se· 
miai ÜAÜne dönmekte çok fazla (Jla9ı bırtncıw.) 
gecikmit olduiundan, bu gemi· dilen ıevteme üzerine, reamt ına· 
Yİ kaybedilmit telakki etmek icap hafil de daha nikbin bulunmak· 
eylemektedir. 

lNGtı.tz DONANMASININ tadı~. . • · · • 
DOŞORDOGO TA yy ARELER Bıtaraf mUtahttle.rın fıkırlerı-

I ne nazaran, Almanya, Avrupa-
. Londra, ~8 (A.A.~ :-:- ~~h- \ nın cenubu şarkiıinde bir karı· 
rı~e nezaretınden bıldırıldıi~~e şıklıiın zuhurunu arzu etmediği 
söre, 12 Aiu•tou kadar lngılız 1 cihetle teskin edici bir rol oyna
harp ıemileri tayyare dafi batar- maktadır. Rumen - Macar müza
Yalan muhalck~k ol.~rak 12 2 d~t- kerelerinin başlamak üzere bulun 
man. ta;yyareaı dug{lrmUılerdır. rnuı, müphitlerin kanaatini te• 
~enız müdafaa dlft bat~ry~.l~~- yit et~ektedir. ~ira Almanyanın 

n 64 dUtrnan tayyaresı duşur- bu muzakerelerın bir çıkmaza 
müş ve 45 ini de hasara uğrat- aaplanmaaından içtinap ettiii 
l1Uf olmuı muhtemeldir. zannedilmektedir. 

·-

lm Eı'Yltit tat., tadl Aıtun Edirne, Yarbaybp Terfi ,Eden Mllheadle 
t. Huloai ÖllMf Harput. Hamdi Bay- Jllnbqılan 
dar Fatih, Hakkı Alp bınit, Hay- Cemalettin Tubmay İ•tanbul. 
rettin Toprak Girit, M. Emin Akın l'arbaJ'hp Terfi Ed• Naldlye 
BOeclk, A. Kullar Orberk Henek. illa......., 

M. Sıddık özyurt Van, M. Avni x. llllaU Van, Y. Ziya Bafaran 
Şenkan Slvu, A. Kerim Aydın, .A. Van. 
Kerim Hekimg'il Trablıon, Mehmet Yarbaybta Terfi J;dea Tabip 
Erel Tenlce, A. Sedat Seyhun Se- Bln'-'ılan 

lA.nlk, M. Necati Uturtan Kutamo- M. Arif YW'CU lııt., M. Nureddin 
nu, Musa ICbıın OıkUp, A. Hadi Yuıcıotlu C. M. P..,., H. İbrahim 
A1t&n SIDeymanlye, Hayrullah Bay· G6ze let., M. İhla.n Ticln lst., A. 
kara KmJtoprak, trtan Bağatur tnvi Çellkyol Ankara, Ali Tunalıot· 
Nullç, A. Remsi özcan Bursa, Hay- lu lst., A. Kemal Verdi tat., M. Ali 
rettin Tmaz Kadıköy, Mwıt.ara Arıı· Bilen Rize, A. Cemil tıı...i ''en 

D"' - emen, 
l&nova Kutamonu, Necati Alcay H. Medeni Ayberk lst:., M. Faik T ... 
Edirne, ){. Alt Arslan Şam, M. Hi· çıotlu G. Antep, H. liulki Keymen 
dayet Bqtut ı,ehremlni, Halil Ha· Konya, M. Rami Yarııcı İfkodra, 
di Atay Edirne, Muammer Ertut Jteflk Öney lat., Kudretullah Kurt 
Y. P ... , '.EyUp Stlaey Tiaren, Sadık KJl'fehir, H. Avni BirheJdmotlu Ko
tzgt Vefa, Muhip Cantmaz Galata, ,.an, Yusuf Balkan KöprillU, A. Hik· 
Sallhaddin Bumin Manastır, Ab· met Boran Glreaun, 'M. Niyui Sa
dullzlz Avman Edirne, 1. Hakkı l yan İstanbul, MUmtaz Aktalay 1st .. 
Erbuğ 1ııt., H . İbrahim GUnay lııt., S. NUzhet Dirisu Adana. o. ZekAI 
)(uatafa Ilgu Dpz, H. ÇeUn Ok- Tarakçı Buldan, Sabri ŞallJ Antal· 

Kaymakam ve Defterdarlar 
Arasında Yeni Tayinler 

8 Kaymakam 
Yerleri 

ve 6 Defterdarın 
Değiıtirildi 

Ankara, 28 (Telefonla) 
Kaymakam ve defterdarlar ara
sında yeni tayin Ye nakiller ya
pılmııtır. Bunları bildiriyorum: 

Karacabey kaymakamı Remzi 
Akdaimadenine, Ödemit kay· 
makamı Hatim Karacabeye. F o
ça kaymakamı Nueret E,meye. 
Slitc;üler kaymakamı Rıdvan F o
çaya, Göme kaymakamı Aıım 
Sütçülere, Fataa kaymakamı Ce
mal Ünyeye, Ünye kaymakamı 
Avni Erbaaya. Diyarbakır vali 

. 
muavini lhun Ödemit kayma· 
kamlıirna naklen tayin olunmuı
lardır . . 
DEFTERDARLAR ARASINDA 

Siirt. defterdarı Naci Bileciie, 
Kıl'fetur defterdarı Şerif Siirde, 
Enurumdan Hlmit Amaıyaya, 
Afyondan Recai Hataya. Hatay
dan Calip Afyona, muhasebat u
mum müdürlüğü emrinde Fehmi 
Kırıehire naklen tayin edilmişler
dir. 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK-

Yine Et Bahsi 1 
Ben o iddiadayım ki; Sultan 

Hamidin tehreminlerinden mer
hum Reıit Mümtaz Papnın 
yaptığı gibi Belediye kendisi et 
•«ııileri açarak fiyatlarda na· 
zun vazifesi görmedikçe latan· 
bulda ucuz et yernek mümkün 
olmıyacak. 

Bir kere ka .. p anafı • ufak 
bir istiınuile - mesleklerin. 
müıteri aldatmaktan ibaret eay
dıiı için ekeik vermek gibi idi 
hırsızlık bertaraf, karamanı 
dağlıç, maryayı burma diye 
satmadıkça rahat edemiyen ve 
kendilerine itimat edilemİyen 
bir zümredir. Bunu içim sıı.lı
yarak yazıyorum. Amma bu 
bir hakikattir. 

Ve garip bir cilve ile bu bir 
avuç eenalın ticaret telakkisi ve 
ahlakı, Jıtanbul halkının sıhhat 
ve lfiyetile 11kı ııkıya alakadar
dır. Bizim kauplar, bizi etin 
cinsi bakımından aldatmakta 
devam ettikçe mide ve barsak· 
larımıı.da daima ihtilal olmak 
mukadderdir. Ne ise bunu bıra· 
kalun 1 Geçenlerde bir gün t. 
tanbulun iyi et eatan bir kaıabı
na gittim: 

- Kıvırcık 70 kuruıl dedi. 
Fiyatın yüksekliğinden dolayı 
istemiyerek ıılık çalmışım 1 He
rif açtı ağzını, yumdu ııözünü: 

- Efendi, efendi! dedi. Bu· 
aün et zeytinden de, peynirden 
de daha ucuzdur. Bir adam 
hayvanı Üç sene besliyor. Bu· 
nun paramu nereden çıkara
cak> 

- Canım et ucuz iken ko
yunlar üç ıene beslenmiyorlar 
mı idi> diyecek oldum. Vay e
fendim, een mİlin .ciyliyen} 

- Sen lakırdı anlamıyoraun 
kil diye baılıyan uzun ve kaba 
bir hıtaptan kurtulmak için 
kendimi ıokağa dar attım. 

Biı.de esnaf terbiyesi diye 
bir şey yoktur. Esnaf her teY· 
den evvel müıteriyi kırmaınak 
mecburiyetinde olduiunu idrak 
etmeı.. 

- lıteyen alaın! diye bir i• 
tiina vardır ki; ticarette en ze· 
'birli bir düıüncedir. 

Bunu bir kalem eöyledikten 
.onra ete seliyorunı. Hakikaten 
et artık büebütün bqıbot bir 
halde gidiyor. Kemiksiz sıiır e· 
ti 60 k14rUf. Kıvırcık 70, kuzu 
70. Bu, yaz ortaıında böyle o
]urıa kara kııta ne olacak? 

Geçen kıı et 70 kurup çık· 
tıiı zaman biı.e: 

- Efendim 1 Anadoluda çok 
kıı var. Hayvan nakliyatı da 
ıüç. Onun için pahalı! dediler. 
yaz ıeldi. Hayvan • bedava 
bealeniyorken et yine kıt fin· 
tınadır. Önümüzdeki kıt bu fi· 
yat 100 kuruıu bulabilir. Biraz 
ıikiyet olur. Arkaeından bir iki 
kontrol, bir iki içtima. bir iki 
beyanat 1 Fakat bir f8Y deiit
mez. Biz fiyatlara alıfanz. Gelir 
geçer. Et fiyatınua l.tanbuldaki 
yii)uekliii normal midir> diye 
fÜphe edenler Küçükçekmec:e
ye sitainler. Siz de oir aün Flor· 
ya plijından yürüyerek ııidive
riniz. latanbulun varOfU olan 
bu köyde erkek dailıç otuz. kı
vırcık otuz bet kurup efendi" 
Tam yan yanya. Küçükçekme 
cede kuilen hayvanlar Hazreti 
lbruime inen koyunlar sib 
aökten mi iniyor) 

Bunu pr. ve ıel de Jetanbul 
da ihtiklr var deme 1 

Hiç kimıe: 
- Ben fdla kazanıyorum 1 

demez. 
Ya bu ifin, tiil Anadolunun 

1(5hefinden hayvanlann nuıl 
toplandıiından bqlıyarak ka
•P dükkanına kadar selen se
çen eafahatını tetkik ve teebit 
etmeli. yahut Çekmecedeki P,i 
35 kuruta kıvırcık, 30 kuruta 
dailıc; aatarak l.tanbul celep ve 
k.aplar1nı ineafa ptirmeli. 
Yok• bu böylece gider; ben 
Iİı.in, kaaaplar bizim bqımısm 
etini yerler. Fakat halk, ucuz et 
yiyemez. 

lstanbulun btlyllk bayramı 
yaklafrYor .... 

ao Atmto. Zafer lla)'l'UIUlll 
Mllmlam17S lluırtaau 

LALE 
atNJ:MASI 

Bug1ln matinelerden lttbaren • 
lonunu yeni rnevaime açıyor. 
Sinema dlbıyumm .. lnl bir 

claha yaratanuyacağı 
Ttl'BKÇI: 

OTIL 
IMPIB\'AL 
... Miranda - Bay MWuad'la 

-- JCn b~ zater;dlr. J 
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Zafer Bayramı 

Dumlupınardaki 
• 

Büyük MerasİJil için 

SPOR: 

Klüplerin 
Birleştirilmesi 

Kararı 

lzmir Mektuplan: 

Fuarda Neler 
Noksandır? 

Hazırlanan_progi-am iyi karşılanmadı 
İntıbak eden klüplerin teftişın

Yazan: Uıtfi Arif KENBER 

fzmİT fuarı ıçın seçilen Kül-»---
türpark çok isabetli bir fikrin 
mahsulüdür. Fuarın bqka bir 
sahada yapılmasına zaten imkan 
yoktu. Çünkü ıehrin yanmıı ve 
harabeye dönmüt olan eski 
Frenk mahallesi analann<lan 
baıka türlü istifade edilemiyor
du. Birinci fuar kurulacaiı za· 
man bu arsalara rağbet bqla
mıştı. Belediyenin bu sahayı is
timlak etmesi için takip ettiği' 
kurnazca hareketin İzmirin ima
rı için ne kadar yerinde ve lü
zumlu bir it olduğunu zaman 
meydana çıkardı. Esasen çıplak 
ve genit bir arsa üzerine kurula
cak bir fuarın estetik bakımın
dan büyük bir kıymeti olamazdı. 
Bundan dolayıdır ki, fuan iki 
bakımdan tetkik etmek lazım 

Merasime Birincr Kolordu 
Komutanı Kumanda Edecek 

30 Ağustos Zafer Bayramı 
münasebetile Dumlupınarda ya
pılacak olan büyük merasımın 
programı fU tekilde tanzim edil
miıtir: 

1 - Merasim Dumlupınarda 
30 Ağustos günü saat 1 1. 30 da 
~·apıll\.caktır. Merdsim amiri bi
rinci kolordu komutanıdır. 

2 - O gün merasim baıla
mazdan evvel Meçhul Asker abi
desine Büyük Millet Meclisi, Baı· 
vekalet, Vekale~l~r. ordu ve C. 
H. P., Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü, Kızılay, Türk Ha
va Kurumu, Çocuk Esirgeme Ku. 
rumu, Ordu Harp Malwleri, Şe
hitlikleri İmar Cemiyeti ve Türk 
Basın Birliği birer çelenk koya
caktır. Her makam çelengini 
kendini temsilen göndereceği 
bir memuru mahsus ile abideye 
koyduracaktır. 

3 - Bağlı listede isimleri ya
zılı 2 7 vilayetten biri Parti ve 
Halkevini, diğeri umumi meclisi 
temsil etmek üzere' ikişer kiıilik 
birer heyet o vilayetleri temsilen 
merasimde bulunacaktır, 

Bu heyetler de vilayetleri adı
na birer çelenk koyacaklardır. 
Çelenk tedariki zorluğunda ka
lan vilayet heyetleri, çam dalın
dan veya bapktan birer çelenk 
yapıp rozetleri,!,li bağlayıp koya
bilirler. 

4 - Merasime İ§tırak edecek 
kıtalar: ' 

A - Askeri kıtalar (Milli 
Müdafaa Vekaletinin tayin ede
ceği miktarda) 

B - Afyon, Konya, İzmir iz
cilerile lstanbul ve Ankara yük· 
sek okullarını temsilen bır k111m 
talebe (miktarları Mnrif Veka
letince tesbit ve tertip edilecek· 
tir). 

C - Kütahya ve Afyon vili.
vetleri köy ve kasaba halkından, 
istiklal harbine iıtirak etmif mÜ· 
::ahitlerden teıkil edilecek halk 
kıtaları (Bunları Afyon ve Kü
tahya vilayetleri Parti reisleri 
müşterek mesai ile tertip ve teş
kil edeceklerdir). 

5 - Bu kıtaların hepsi mera
sim yerinde, merasim amiri olan 
kolordu komutanlığının emrine 
girecek, bunların gerek merasim· 
yerind~i duruşlarını, gerek ge
çit yerindeki tertiplerini komu· 
tanlık tanzim edecektir. 

6 - Ayni günde yerlerine dö
necek kadar yakın köy ve ltasa· 
balardan halkın bu merasime it
tiraklerini merasime civar olan 
vilayetler ve Parti tqkHatı tevsik 
ve tertip edecektir. 

7 - Merasime 30 Ağustoı 
günü ıaa t ( 1 1. 30) da top endah
u ile baılanacak, 11rasile Ordu, 
C. H. P., İstanbul ve Ankara 
yüksek okulları adına olmak üze· 
re birer nutuk ıöylen .. .cektir. 

6 ..._ 30 Ağustos günü akp· 
mı radyoda Partice bir konferans 
verileceği gibi gene o gece Hal
kevlerinde ve Halk Odalarında, 
Halkevi ve Odası olmıyan yer
lerde Parti merkezlerinde toplan-

tılar yapılacaktır. istiklal harbin· 
de milletçe gösterdiğimiz kahra
manlık ve fedakarlık ve 30 A· 
ğustos batkumandanlık meydan 
muharebesinin ehemmiyet ve 
kıymeti hakkmaa konuımalar ve 
konferanslar tertip edilecektir. 

9 - Bu büyük ve milli hadise 
hakkındaki merasime matbuatı
mız 30 ve 31 Ağustos günleri ya
pacakları ltıymetli nqriyatla it· 
tirak etmit olacaklardır. 

1 O - Halkımızın bu merasi
me kolay ve ucuz ittiraklerini te
min için 30 Ağustos günü Afyon 
ve lzmirden merasim yeri istas
yonu olan Silkiaaray'a ucuz tari
feli gidiş ve dönüş trenleri tertip 
edilecektir. 

11 - a) Silltisaray iıtasyonu 
ile merasinı yeri arasındaki mü
nakalat ve merasim yerindeki 
tertibat ve hazırlıklar kolordu 
komutanlıiınca tertip edilecektir. 
h) Gerek bu münakalat ve gerek 
merasim heyeti umumiyesinde 
Kütahya ve Afyo~ vilayetleri ve 
Parti teıkilitları, kolorduya her 
türlü yardımın azamisini yapa
caklardır. 

12 - 30 uncu günü alctamı 
Afyon vilayeti C. H. P. reisi, or
du ve merasime ~tirak eden he
yetler ve halk mümeuilleri ıere
fine Afyonda bir yemek ziyafeti 
'Verecektir. 1 Ankara, 2 Sıvas, 3 
Erzurum, 4 Diyarbakır, 5 Malat
ya, 6 Hatay, 7 Seyhan, 6 İçel, 9 
Kayseri, 1 ~ Niğde, 11 Konya, 
12 Antalra. 13 Isparta, 14 Bur
dur, 1 5 Denizli, 16 Aydın, 1 7 
İzmir, 18 Mani•, 19 Kütahya, 
20 Eski,ehir, 21 Balıkesir, 22 
Bursa, 2 3 Bilecik, 24 İstanbul, 
25 Edirne, 26 Kocaeli, ı- AE-
yon. 

Toplantılar Davetler: 
ÇOCUK ESiRGEME 

KURUMUNUN PIY ANCOSU 
ç. E. iL ErnlaönU Ka&aııılldan: 
Himaye ettiğimiz çocuklar men

faatine 31 Ağustos 9-40 cumartesi 
akşarı:ıı Suadıye gazinosunda zen
gin bir e~a piyangosu tertip edil
mlttlr, hiç 004 numara yoktur. Ha
yır seven zevatı bu sergiyi görmiye 
ve lttirak etmlye davet ediyoruz. 

* 30 ACUSTOS MERAStMt 
Beyotıu Halkevlnden: 
30 Ağustos 940 Zafer bayramı 

mUnaaebetiyle Evimizde yapılacak 
merulm programı: 

ı - 30/8/940 cuma gtıntl saat 
17,30 d& Tepebqında.Jd merkez bi· 
nasında: 

A) - latiklll marı,ı 
B) - Zafer hakkında nutuk 
C) - Konser (Ev korosu tara

fmdan) 
2 - 30/8/940 cuma ~tl saat 

20,30 da Beyoğlunda Nurzlya soka
ğında parti binasında.ki temsil salo
numuzda 

A) - Zafer hakkında konWJ!lla 
B) - Temsil: tstik!Al piyesi 
C) - Teman: Komedi 

1 
No. 
il il 

Vatan'ın Bulmaca:-ı 
.SOLDAN SAOA: 

ı - Bır oyun klğıdı - Arapların 1 

bir ayı - Nota. 2 - Bir böceğin , 
mahsuıu - Kılıf - Bir renk 3 -
Salip; bir hayvan 4 - Bırblri üs- ' 
tUndekl Gıralar. 5 - Bir renk - Ö· • 
kUz - Nota 6 - Bir uzvumuz - , 
Marangoz aletlerinden 7 - Vilt- , 
yet - Yanlış - Nota 8 - Bol- -
luk 9 - Dede - Bir millet 10 - 7 

Cinayet - Bir uzvumuz - Çeklf- • 
tirme 11 - Ayak resmi - Son lka- , 

mctga.h - Nota. 10 + 
YUKARDAN AŞAOIYA: 

il 
1 - Su - İnce .- Edat 2 - Tu-

tamak - Köle - Dans mUziği 3 -
Hazreti lbra?tlmin kardeş çocuğu -
Vücut lekesı 4 - Doktorluk 5 -
Sir renk - ÖkUz - Zarf edatı 6 -
Bu· sil!h - Kirli değil. 7 - LAh
ıa Deli - Nota 8 - Bir cins 

kısas 3 - Amal; Ravi. 4 - Kana
dalılar 5 - İş; tokat; Re 6 - Sa· 
lihat 7 - ün; ilkin; Te (et) 8 -
Şaşırakalan 9 - Emil; Dimi. 10 -
Kavas: Pa'l'is. 11 - Azeri; İmame. 

hayvanlar 9 - Tiksindiğimiz bir YUKARDAS AŞAGIYA: 
böcek - Yemeklere lezzet verir 
10 Bir taraf - Nebat iplifl -
Sada 11 - tsr - Memnu mal -
Nota. 

1 O N. lr bullllal'alllD halli 
SOLDAN SAOA: 

1 - Akala; Aside 2 - J'u1ar; 

l - Afaki; 'üı,ekl 2 - Kumaş; 
Namaz. 3 - Alan; Şive 4 - Gala
talılar 5 - Ar; Dolar; Si 6 - Ha-
kikat 7 - Ak; IAhlk; Pi 8 - Sm
tan adam 9 - İaal; llra 10 - Da-ı 
var; tamını. l! - Eaire; Eniae. 

den sonra bazı teşekküllerin yek
diğerile birlqtirilmesi kararı 
klüpler arasında İyi bir tesir yap
mamıştır. 

Şurayi devletin ]düplerin hük
mi p.hsiyetlerinin kaldınlamıya· 
cağı hakkındaki son kararından 
sonra, cemiyetler kanununa göre 
teşekkül etmiş, hükmi şahsiyeti 
haiz klüplerin birleşme veya ilti
hakları ancak kongre kararlarile 
olabileceğinden teşkilatça verilen 
karar klüpler arasında çok fena 
bir tesir yapmııtır. Birçok teşek
küller, bu kararda ısrar edilecek 
olursa Şurayi Devlete müracaat 
edeceklerini söylemektedirler. 

İstanbul bölgesi batkanı, bir
leıtirilen klüplerin bu kararı ka
bul etmedikleri takdirde, elde 
mevcut beden terbiyesi kanunu
nun verdiği salahiyetle, yalnız 
be.tına idamei hayat edemiyen 
klüplerin feshedilebileceği husu
sundaki maddesine istinaden fes· 
hedileceklerini ileri sürmektedir. 
Halbuki birleıtirilen klüpler ara· 
snıda yalnız başına icrayi faaliyet 
edecek klüpler de bulunduğu id
dia edilmektedir. Birleşmesine 
karar verilen Şiıli - Güneş klüp
leri de buna misal olarak zikre
dilmektedir. 

Güneş klübü, başlı başına bir 
te,ekküldür ve iki senedenberi 
İstanbul kürek birincisidir. Diğer 
taraftan Şişli klübü de Beyoğlun
da birçok klüplerimize nasip ol
mıyan bir lokale sahiptir. Futbol 
faaliyetinde başta giden klüple
rimizdendir. Bu itibarla bu ka
rarı, Güneş ve Şiıli klüplerinin 
kabul etmeleri imkansız görül· 
mektedir. Bu vaziyet dahilinde 
teşkilat nasıl ·fesih ltaran vere· 
cektir~ 

Bu sual dimaiları işgal etmelt• 
teclir. T etkilat bu kararı tadil et
mediği takdirde müıkül bir vazi· 
yetin doğacağı ısrarla söylen
mektedir. 

75 IUlometrellk 
Blsllrlet 

Mllabakaları 
Yann 30 Ağustos bayramı 

münasebetile sekiz bölgenin İf
tirakile 75 kilometrelik bir me
safe Üzerinde bisiklet müsabaka
ları yapılacaktır. 

Floryadan başlayıp tekrar 
Floryada bitecek olan bu zafer 
kotusuna iştirak etmek üzere An
kara, Eskiıehir, Buraa, Kocaeli, 
Urfa, Kırklareli, Balıkesir bisik
letçileri İstanbula gelmişlea-dir. 
Ye.lnız Bükrqe giden milli bisik
letçilerimiz bu müsabakaya gire
miyeceklerdir. 

Gire• Seçmeleri 
1 

lstanbul güret ajanlığı İzmir 
Fuarı müsabakaları ile, Türkiye 
birinciliklerine iştirak edecek İs
tanbul güreş takımını tesbit et· 
mek Ü;o:ere müsabakalar yapmak
tadır. Son seçmeler Cumartesi 
günü Süleymaniye klübü lokalin· 
de yapılacaktır. 

aaıatasaraydan 
Adaaa ızmlre Oltu 

Galatasaray birinci futbol ta
kımı müdafii Adnan tekrar eski 
bölgesi olan lzmire avdet etmiş
tir. Adnanın klübünden istifa 
ile lzmir klüplerinden birisinde 
oynıyacağı söylenmekte ise de 
yine Jstanbula dönmesi de kuv
vetle muhtemel görülmektedir. 

Toplantı 
Altmorda Spot' IQüblinden: 
KlUbUn şahsiyeti maneviyesine 

müteallik işleri görUşmek Uzere 
1/9/ 9-40 pazar gUnU 10 da Azaların 
klüp binasına teşrifleri rfca olunur. 

gelir. Fuarın imar bakımından &l~~;;ı~~~~;~~~~:ti=::'.! 
İzmire kazandırdığı menafi ara-
sında başta bu semtin tereAen• 
mesi, kıymetlenmesi ve sonra da 
yapılan yeni İnfBalın estetik ve 
modern bir mahalle meydana ge
tirmesidir. Her pavyonun kendi
ne mahsus bir janr ile meydana 
çıkması da fuar İn§aatında mi
marinin muhtelif inıaat tiplerini 
tamamile tebarüz ettirmiştir. Stil 
itibarile bütün pavyonların ayn 
ayrı hususiyetleri göze çarpar. 
Yalnız ziyaret4iyi kendine celp 
ve cezbetmek için asılan bayrak
lar, levhalar, elektrik hareketleri 
her pavyonda hemen hemen ay
nidir. Her pavyonun içinden iz
mirin kavurucu sıcağı altında ı
sınan boğucu bir hava sızıyor. 
Vantilatörler mahsur havayı ta
zelemeğe kafi gelmiyor. 

Pavyonların inşa tarzına naza
ran menfezıiz olması da ziyaret
çilerin pavyonlarda uzun• müd
det aklmasına imkan bırakmı
yor. Kalabalığın girit ve çıkıtla
rı da bütün itinalara raimen ser
best olamıyor. Hele serıi eara
yındaki iç kapılar kafi derecede 
genit deiildir. Dekorasyon iti-. . 
barıle her pavyonun ayrı ayrı 
sanat inc~likleri mevcuttur. Tez
yin ve tanzim güzeldir. Yalnız 
lıer pavyonda lüzumu kadu zen
gin e§ya tefllir edilmi§ deiiiair. 
Yerli fabrikalarımızdan çoğu İş
tirak etmemittir. İştirak edenler 
de ellerindeki ham maddenin 
azlığından veya bu maddeleri 
ithal edemediklerinden dolayı 
hazırlanahıamıılar ve çe,itli mal
lar getirememi§lerdir. 

İktısadi bakımdan Euımn en 
mühim hususiyetleri Ticaret O
daları pavyonu ile muhtelif iktı
sadi teşekküllerin teıhir ettikleri 
nümunelerin canlılığında görülür. 

Bu pavyonlarda rekoltemiz ve 
mallarımız he.ltkında hakikate en 
yakın istatistikler vardır. 

Birkaç vilayetin pavyonları, zi
raat pavyonu, muhtelif kurumla
rın canlı nümunelerile tqhir et· 
tikleri Türkiye mahsulat ve ma
mulatı her ziyaretçiye en genit 
manasile iktısadi malumat vere
bilecek bir tarzda hazırlanmıttır. 
Yalnız bu pavyonların muhtevi
yatı hakkında tam izahat verebi· 
lecek bro§ürler noksan. Her iste
nilen malumatı fua.rın alakadar 
bürosundan temin etmek müş
kül... Böyle muazzam bir eser 
hazırlanırken bilhassa en kısa bir 
zamanda gayeye ulaımalc ıçın 
tertibat almak icap eder. Çünkü, 
ne de olsa, bu İfİn de. müshet bir 
propaganda tarafı vardır. Bu 
propaganda, İzmire fuar münaıe
betile giren birkaç yüz bin lira• 
nın yekununu daha ziyade yük
seltebilir. İzmirde devamlı eko
nomik hareketler temin eder. 
Böyle bir propaganda ıçın en 
müsait ıekil, fuar münasebetile 
bütün memlekete tevzi edilmek 
üaere. bir fuar ga&et-i çıkarmak
tır. Fuardaki hoparlörlerin mev
zii faaliyeti bu mühim iti hak
kile temine kafi değildir. Ben 
biraz daha ileriye gideceğim: 
Genç Türkiye için bütün dünya 
müvacehesinde en büyük bir eko-
nomi ve imar mevzularını can
landıracak beynelmilel bir fuar
da bir de (Fuar radyosu) kuru
labilir. Böyle bir istasyon ile bü
tün dünya merkezlerine haberler 
saçılabilir. 

Briç: MEŞHUR 
CULBERSTON'UN SiSTEMi 
ık. R kt e· ·ıe A o. bunun ıçın Tre!I çıkar ve ar

ı en en ırı ÇiŞ kadaşma kısa bir renkten bqladr 
Ayni uzunlukta iki renkten evve- ğrnı göstermek için Valeyi oynar. 

lı\ Jcıymtlltiinl 11öylenıelldlr. 

-7-

E . Treni utun olduğ'u ve diğer ta· 
raftan Mor'da tek kör gördüğtl için, 
tenazur kaidesine göre S. de Treflln 

Oyuncular sola doğru sırasile S. tek olmamasından korkar. Bunun i· 
O. N. E . çln, tekrar bu rengi oynamaması-

S. de: Plk R . V. 7. 6, 4. - Kör A. m arkadaşna anlatmak Uzere Va
R. D. 3. 2. - Karo 8. 5. - Tı·efl A. tenin UstUne Tre!I ikilisini atar. 

O. da: Pik A. D. - Kör V. 10. 9. Bu suretle o. Plkten tekrar el 
6. -4. - Karo R . V. 10. 9. - Trefl 
v. 9. 

N. de: Pik ıo. 5. 3. 2. - Kör 5.
Karo A. 6. 3. 2. - Tre!l 10. 7. 5. 4. 

E. de: Pik 9. 8. - Kör 8. 7. - Ka
ro D. 7. 4. - Tre!I H. D. 8. 6. 3. 2. 

Klı.ğıtları S. dağıtmıştır. N·S zon
dadır. 

Deklarasyon: S. l Pik - O. Pas
N'. 2 Pik - E. Pas - S. 3 kör - O. 
Pas - N . 3 Pik - E. Pas - S. 4 
Pik - O. Pas - N. Pas - E . Pas. 

tuttuğu zaman Karo R, ıırnı oynar 
ve S. Pikten 2, karodan 1 löve kay
bederek taahhUdUnU fazlasız yapar. 

Not: Yukarıda bahııi geı;-en Cul
hert&on t.~mazur kaJdeAlnl yamı an
latacatu). 

Askerlik işleri . 
,.,.,. •••et 

S. aynı uzunluktaki iki rengin· t)sk'iıdar Askerlik Şubesinden: 
den evveli!., kıymctl!Si olan Piki söy- 1 - 336 doğuınluların son yok· 
Jemiştlr. N. kendisinde ancak bir lamasına 2/ 9/ 940 pazarteai günU 

telAm Ansiklopedisi, Eşref Edip onör lövesl bulunduğu halecf kAğıdı- başlanılacaktır. 

tarafından neşredilen bu eser çık- nın 4. 4. 4· 1• olarak çok i;>i dağılıf 2 - Son yoklama 15/ 9/ 940 gUn
mıştır. . şekline dayanarak iki Pike çıkmış· lemecinde bitmiş olacağındRn 336 

Teal lle~at: 

tır. • . . j doğumlu Gençlerin burada bulunan-
RAŞtt> RIZA TlY A TROSU Arkadaşının 3 köre çevmnesınden ı lanrı mahallelerinin gösterin gün. 

Halide PiJ~in Beraber memnun kalmıyan N . 3 Pfk deyince krlnde şubeye gelmeleri taşrada bu· 
29 Ağustos Perşembe günü elinde iki uzun rengı bulunan S. lunanların vakit geçirmeden bulun-
akışamı Kadıköy Süreyya manşa gitmiştir. duğu yerin askerlik şubesine müra-

Bahçesinde ı Oynanıs: O. nereden başhyHcağın- caat etmeleri tlzımdır. 
«SAÇLARINDAN UT AN» l da mütereddittir. Piki ve Karoyu 3 - 336 doğumlu gençlerle bir-

v d 'l 4 p d 
1 bfJdenıek mecburiyetindedir. Ktir ilkte tahsilde bulunanlarında te'cll o vı - • e: e I 

------------ çıksa ilk veya lkin<'i elde kestirmek işleri yapılıı.cağındıın bu doğumlu
[. SADi TEK TİYATROSU ihtimali vardır. Fakat kesecek o- Jarla muamele görecek olan okur-

Bu gece Bostancı iskele . yııncunun kendi arkadaşı olduğuna j larında mektepten alacaktan vesl-
Gazinoaunda <>mln değildir. BilAkie deklarasyon- kalarla birlıkte muayyen gUnlctde 

cÇAMURDA ZAMBAK» da körU tutmadığı için N. r,L, kes- şubeye geleceklerdir. 
Vodvil -3- Perde mcsi daha alda yakındır. 1 4 -· Bu yoklama gUnlerinl geçir-

Yeni Kolej •::1 
iLK. ORTA. LlsE 

Tıbleu ............. Tllll AÇILDI. 
Mtdlril • FAld ~Terakki Dlrektörii: M. Ali Rafmet Kırca 

Huauaiyetleri: YABANCI DİLLER öGRETlMTh"E geniş ınikyUta 
ehemmiyet vermek, emıtıarını az mevcudla teşkil ederek talebc:ı1nin 
çaıı,ma ve inkişafı, sıhhat ve lnzibatile yakmdan alAkadar olmaktır. 
Mektebin denize na.sır kalöriterli teneffUshane ve jimnaBtlkhanesl 
vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 411159 

BEYOGLU • TONELISAŞI • YENİYOLDA • YATISIZ 

ve Ticaret 

Orta okulu 

- Tam devreli u.e, Orta Ticaret Okulu, Almanca öğretmek için 
U\Sar1 suutlar. Denlere 18 EylQI pazartesi gUnU başlanacaktır. Ka· 
yrt muameleel 9 JCyUUden lUtı.ren her gün saat 9 dan 12 ye kadar: 
NU!us veya ikamet tezkeresi; mahal)( hUkQmet doktorluğunca 

tudikli Sıhhat raponı, çiçek ve ti!o aşısı kAtıdı, altı fotoğraf ve 
okul tudiknameai veya diplomasile yapılır. Fazla malQmat için 
49486 ya telefon edilmesi. Kayıtlar H EylQI cumartesi gUnU saat 
12 ye kad&.r devam edecektir. BUtUnleme sınavlan 13 EylQl cu· 
ma günü yapılacağından allkadar öğretmen ve talebenin o gUn sa-

at 9 d& okulda bulunmaları. 

Belediyenin Paveti 
lstanbul Belediyesinden : 

30 Ağustos Zafer bayramı merasiminde bulunmak bere htanbula. 
bulunan meb'uslar, Şehir Meclis! üyeleri, Generaller üst 11Ubaylat'• 

Adliye ve MWkiye rüesası, Beledi ye erkAnı, Matbuat mUmessilleri. 
Parti Baı,kanları, hayır ve meslek cemiyetleri başkanları, banka di· 
rektörleri ve imtıyazlı flrketler ve esn~ cemiyetleri relıılerinln saat 
9,30 ile 10 arumda ·Taksimde hazırlanm1' olan tribUnU teşrifleri rica 
olunur. (7973) ' 

Elbl.se: .Jaket Atay, Silindir fapka. 

Devlet Denizyollan işletmesi ilanları 
Zafer Bayramı Mlnasebetlle 

30 Ağustoa Cuma ve 31 Atustoe Cumartesi günleri Adalar • Ana· 
dolu - Yalova hattında pazar tarl!esl tatbik olunacaktır. 

30 Ağustos Cuma ve 31 A#W!tos CUmartesl gtlnleri köprüden saat 
2-4,15 de tekmil Adflara bir vapur kaldırılacaktır. (7929) 

KENDiN 

T. iş Ban kası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
İkramiye Planı 

BORSA 
28 Ağu&toe 1940 

LOndra 
Nevyork 
Cenevre 
Atına 

AcdJt • Kapamf 
5,24 

Sof ya 
Madrld 
Budapqte 
BUkr~ 

~grad 
Yokohama 

132,20 
29,605 

0.9975 
1.6225 

13,90 
26,5325 

0,625 
3,175 

31,13711 
Stokholm 31,005 

Eelıam •e TalavU&t 
TUrk bôrcu l pqin 
TUrk borcu 2 ~in 
Türk borcu 3 pe~n 
Ergani 
Merkez Bankası pe'ln 

18.60 
18.M 
18.55 
19.-45 

102.50 

BiRiKTiR 
1940 İKRA)dYELEBI_. .... 
ı adet 2000 lira -2000. -lir 
3 > 1000 > - 3000. - > 
6 > 500 > -3000. - > 

12 > 250 > -3000. - > 
40 > 100 > -4000. - > 
75 > 60 > - 3i50. - > 

210 > 25 > -5250. - > 
K.eşicleler: l Şubat. l Mayıs, 

Ağustos, 1 1kinciteV(n tarihlerin 
de yapdır. 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
DİKKAT: Yaptı
ran sahibi hayra 
verilmek üzere 
fakir kAğıdile ge
len Bllnnet çocuk
larının adedi bine 
çıkarılm1'tır. Ev: Suadl~e lstuyon• 
yanı. Kabine: Beş~ Erib apart
manı. Tel: 44195. 

ZA Yt - SWeymanfye Ahzıasker 
tubesl Reislitf nden mUtekalt ınurl· 

sintlz Bay İbrahim GUncUnUn Emi· 
nönQ MalmUdürlUğUnden almakta 
olduğu tekaUt maaşına ait 3-403 nu· 
maralı senedi resmi zayi olmuştur. 
Yenisi alınacağından eskisinin hük· 
mu yoktur. 

VArlsleri nllınına zevcesi 
LQtflye Güncü 

mek kanunen cezayı mtlat.elzim ol- Sahl~ N~lyat MUdlirU: Ahmet 
duğundan gtlnlerinl ~eçlrmcmclerl Emin Y AJ,MAN - Basıldığı yer: 
ll&ıı olurur. VATAN MATBAASI 


