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CUMARTESi ADRES: FIYATI: Vatan Mathaaaı 

31 CaiaJoila, btanbal 5 
AGUSTOS Telefon: 24136 KURUŞ 

1141 Telgraf: Vatan, lat. -

'" 
Maliye Vekili lzmire Gidiyor 

BAŞMUHARRİRİ: Sene: 1 

.. AHMET EMİN YALMAN Sayı: il 111' All IABAB IAllTlll 

lımir, 30 (Telefonla) - Mafiye Vekili Fuat 
Ağrah, pazar günü Ayvafılctan ıehrimize gele
cek, tetkikahnı müteakıp c;arıamba günü lstan
bula dönecelctir. 

Zafer Bayramımız Vatanın Her ·Kösesinde Coşkun 
Tezahürlerle Kutlandı 

Ankara· istanbul · .Dumlupınar 
Merasimleri Çok Parlak Oldu 
Birliğimizin 

Verdiği 
Haz ve Güven 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Dumlupınar, maklis taliimizin 
mailllp edildiii ııün... Dün bu
nun yıldönümünü yurdun her ta
rafında kutluladık. Bütün vatan
daılar hep beraber bayram yap
tık. Bu bayram sevinci içinde de 
her weyden evvel milli birliiiıni· 
zin hazzını ve lhengini duyduk. 

Milli birlik bizim için buıün 
çok tabii bir ıey ••• A.ırları dol
duran felaketlerden aonra yirmi 
•ene evvel doirudan doğruya 
ölümle kal'fllaıtık. Tehlike kar• 
tısında birlqtik. Elbirliii ile ça
lıırnanın faydalannı gördük. Bir
liğimiz sün geçtikçe kuvvetlendi. 
Bu aayededir ki bugün kendimize 
tarnarnile güvenmek ve dünya 
fırtınalarına vakar ve aükiinetle 
ka111 koyınak imki.mnı buluyo
ruz. 

Varlığımızı ve iatildllimizi teh· 
dit edebilecek her tehlikeye kar· 
ıı cidden bir tek vücut halinde· 
Yİ.%. Ba,ka meaelelerde aramızda 
ne ıibi fikir ve aörüı farkları 
bulunuraa bulunaun, ya hür ve 
rnU.taltil Y&fllmak. • veya bunlan 
tnGdafaa ede ede ölmek nokta• 
~a hepimiz bir tek diıaai ha· 
~J~de düfiinüyoruz. İtte bunun 
•çın bizim birliğimiz, içimizden 
kopan, hakiki kanaatlere daya• 
nan canlı bir kuvvettir. 

Fakat dün büyük bayramımız 
~eaileaile hazzını yeniden duydu· 
KUrnuz bu neviden birlik, bugün· 
kü dünya için hiç de tabii bir fe)' 
değildir. Memleketler var ki kin, 
nefret ve ihtira• kırbacile sun'i 
bir birlik kurmaia çalıııyorlar. 
Bunu dini taaaauba benzer tel· 
kinlerle, ferdin aerbe•t düıünce 
İrnkanlarını boğan ve kendisini 
bir makinenin cansız bir parçası 
haline indiren teıkilatla kuvvet
lendirmeie uiraııyorlar. En kü
çük inhiraflan en ağır ukubetler• 
le eziyorlar, boğuyorlar. 

lstanbül Komutanının Nutkundan : 
Bu Zafer Türk 

Cümhuriyetinin ve 
lstiklilinin temelidir i 

Ankara, 30 (A.A.) - 30 Ajuatoa 
zafer bayrammm 18 inci yıldönUmtt 
bugün Ankarada btlyük tezahürler
le kuUamnıftır. 

Bu sabah saat lleklz otulda Ge
nel Kurmay b&fkanı Fevzi Çakmak, 
Genel kurmayda tebrikA.tı kabul et
m]f ve saat onda Hipodromda bir 
g~it resminin takip ettili aakert 
meraalnı yapılm1'tlr. 

tarafmda en içten te:aaııtıratr kut
landıfmı bildirmektedir. 

Bu esnada zafer ;yolunda ölen '9-
hlUerln ve Ebedi Şefin batıralan bi
rer htırmet vakfe.t ile anıblı1' ve 
Tttrk mllletinln Kllll Şef tmıet 1nö
nüntln etrafmdaki ısanıılrn&z blrlltt 
bir def& daha teyit edilıniftlr. 

l.sTANBULDAKI MERASiM 
Hipodrom bu merulmde hazır bu· 30 Akuatoa Zafer Bayramınm 

lunan on binlerce h&lk ile dolu idi. 18 inci yıldönümü, dün tehrimiz
Meraaime bqlarken Hava Müdafaa de coıkun bir hava içinde kutlu· 
Komutanı Korgeneral HUllnQ Kılkm lanmııtır. Bayram münaaebetile 
krtalan teft1' et.mı, ve bunu takiben daha bir sün evvelden ,ehrin ' 
lstikW ma111 c;almmıftır. Bunu gar· bütün cadde ve aokakları, huauai 
nizonun en genç subayı topçu tel· evler ve apartımanlar bayraklar
men Vecihi Akmm ve C. H. P. An· la aüslenmiş, gece de elektrikler· 
kar& vilA.yetl idare heyeU adına Na- le donanm1fb. 
fit Hakkı ınutun, Hava kunımu &• Geçit resminin yapılacaiı Tak. 
cima M'.Omtaz Faik, Ordu adına Ge- aim meydanında da tribünler ha
nera.l Hllan'1 ıcıua.m hitabeleri takip zırlanmıftı. Günün erken eaatin
eylemiftlr. den baılıyarak caddelerde mutad 

....... -- .... --~ Mı;<attall fa18 tilr laoı ı't· ... 
Dllfbr. aedft;yordu. K,Jtala11n sececeii 

YURTl"A MERASiM · caddelerde. aat eekizclen b.,JJ. W>l•:~ut'• 
Ankara, 30 (A.A.) - Her taraf- yarak nakil vuıtalannın seçmeei 

tan alchlJnmı telgratlar bUyQk zafe- durdurulmuıtu. 
rin 11 inci yıldöntlmtlntln yurdun her (Devamı S.. 4; 8tL 1) 

Zafer Piyangosu 
Büyük İkramiye 298454 

Numaraya İsabet Etti 

- -

A Macarlar Romadya 
Tatmin Sıkışık 
Ediliyor Vaziyette 
Macaristana 

45,000 Kilometre 
Murahbm Toprak 

Veriliyor 
Macarlar1 ltalya, 
Romanyayı da 

Almanlar tutuyormuş 
Viyana, 30 (A.A.) - O. N. 

B. bildiriyor: 
Bir taraftan mihver devletleri 

hariciye nazırları. diğer taraftan 
Rumen ve Macar hariciye nazır
ları arasında cereyan etmekte o
lan müzakereler, mihver devlet
lerinin hükmi bir .kararile netice-

(Devamı Sa. 4; Sü. 5) 

Almanya Sovyet 
Rusyaya 

Romanya için 
Nota Verdi 

Soyyet Rusya 
Romanyaya Sert 
Bir ihtar Yaptı 

BUkref, 30 (A.A.) - Gayri reımd 
fakat itimada p.yan bir memıı.daıl 
blldlrlldlğlne göre, Moekovadald Al• 
man ve İtalyan ııe!irleri, Romanya
nın So\'Yet: değil, Alman iktmadl 
menfaaUeri mmtakasmda bulundulU 
na dair Sovyet hUkQmetine bir no
ta vereceklerdir. 

(Devuıu Sa. • 81. •> 
Diğer memleketler var ki bir· 

lik fÖyle duraun, devamh fırka 
ve aınıf ihtiruları yüzünden yurt 
!Nurunu tamamile kaybetmiıler· 
dir. Bunun en korkunç mısali za· 
va Ilı F ranaadır. Yere serilmif, 
Parçalanmıı bir halde olmaıına 
rağmen hali milli bir lisan konu· 
Şamıyorlar, hill parti ve sınıf 
gözlüklerini bir tarafa atamıyor
lar. Bir, sen ben kavgasıdır gidi

lzmir, 30 (Telefonla) - 30 Ağuatoı Zafer Bayramı piyan
gosu bugün aaat 18.30 da fuarda çekildi. Piyangonun ketide
ainde Maarif Vekili, lzmir Valiıi, İzmir Belediye Reiai, Parti 
Baıkanı ve halk hazır bulunmuıtur. Kctideye istiklal martı ile 
baılanmııtır. Büyük ikramiyeler fU numaralara isabet etmiıtir: Ordumuzun en kıdemsiz auba J'I, müheyyiç nutlnmu sö,tiiyor 

.J VATAN ıa llarlllatırıerl 
80 Bin Ura Kazanan Namara 

29MM 
20 Bin Ura Kazanan Namara 

17%41'1 

10 Bin Lira Kazanan Numara 
82362 

1000 Ura w ...... n Numaralar 
258739 25111 110961 107747 
290144 175641 1976M 915983 
91868 98910 196129 63888 

129621 229798 
291018 296702 

156733 70890 
1324915 165199 

160194 
95398 

299698 
243764 

87940 
219731 

59747 
137690 

Maarif Vekilinin 
Dünkü Beyanatı 

ltalyanın Mısıra 
Hücum Hazırlığı 

Ressam Ramiz Arkadaşlarımız Arasmda 

Yarmki Say.,,,ızdan Başhyarak 
bd•cl laJlamızda 

Yor. 
Her varlığın zevki yokluk ile 

ölçülebilir. Yemeği zahmetsizce 
karşısına çıkan zengin adam, an· 

ı Bin Lira Kazanan Nmnaralar 

20!981 61971 

2 Bin Lira KazanaD Naınaraıar 
209085 62178 
Sona 9 la biten numaralar 2 Ura, 

5 le bltealer 1 Ura, 08 le bltea na· 
maralar ıo Jlra, 875 De bltea numa
ralar 100 Ura amorU alacaklardır. 

llly Enıtlt erinde Sadaa Badadada 
Ramizin Karikatürlerini Bulacaksımz 

• 7280 262614 140490 90263 
189691 93432 262363 
280989 

cak yokauzun halini gözönüne 

/ 

196903 

getirdiği zaman önündeki yeme- l95l4t 

(De'-anu Sa. 4; SiL 1) --------------------------

talebe adedi 8 iline 
çlllacak, yeaı orta 
mektepler açdacalı 

İzmir, 30 (Telefonla) - Ma
arif Vekili Hasan Ali Yücel, bu
gün lzmir fuarını gezmiı, fuar 
gazinosunda Belediye tarafından 
ıerefine verilen ziyafette hazır 
bulunmuştur. Vekil, gazetemize 
ıu beyanatta bulunrnuıtur: 

c- Ankara.dan ayrıldıktan 
sonra Kaatamonuda, lneboluda, 
Çankmda tetkiklerde bulundum 
ve bilahare lzmire geldirn. 

Fuarı gezdim. Her taraftan fu
ara gele11 ve eğlenenleri gördük
ten aonra nqe duymamak imkan
aızdır. 

30 Ağustos Zafer Bayramını, 
istiklal mücadelemizin parolası 
olan lzmirde kutlamak bahtiyar· 
lıktır. Geçitte techizatı mükem· 
mel, yfüüyüşü cBuraları daima 
benimdir> diyen subaylarımızın, 
askerlerimizin yüreklere ne bü
yük itimat telkin ettiğini görüyo· 
ruz. 

KÖY ENSTlTOLERI 
Köy enstitülerine Vekalet bU

-1 yük ehemmiyet vermektedir. Ta
lebe miktan bir misli arttırıla
cak, üç binden altı bine iblii e
dilecektir. 

(Dnamı s.. 4: su. a> 

Sblldlye Kadar 
razıa Birler 

KaydedH•emlf 
Londra, 30 (A.A.) - Lon· 

dranın askeri mahafilinde. İtal
yanların Mısıra karşı yapacakları 
taarruzun, İngiliz ordusunun izaç 
hareketleri ve donanmanın yap
mıt olduğu tahribat dolayısile, 
tehir edilmiı olduğu tahmin edil· 
rnektedir. Bununla beraber böy
le bir taarr~z daima beklenebile
cek bir hadisedir. Bir müddetten. 
beri İtalyanlar Bardia civarında 
kıtaat tahıidab yapmakta ve bir 
aydır ilerlemiye hazır bulunur 
Jibi görünmektedir. Libyadaki 
lt~lyan kuvvetlerinin takviyeleri 
hakkında burada malfunat mev
cut değildir. Bu kıtaatın miktarı, 
motörize kısımlar da dahil olmak 
üzere harbin başıncfa takriben 
iki yüz e11i bin ki:ıiye varmakta 
idi. 

Ramiz, günün hadiselerini ve meaelelerini ince gö~ıleri ve 
aanatli reaimlerile aydınlatmaia muvaffak olan en yuksek aa
natkarlanmızdan biridir. 

Barlllatlrlıtlmtzta OlnlJllClllarımızı 
Tamın Bdece11De ııp11e Yolctllr 

Mis Nilla Kukun Yazılan 
Amertkalı mahanlr M1a NOla Knk'ua lfık 

ve Nar Pepade ......,. Te (NU) lm

SUI altmda ~ 1uclılı yazdann 

çocaldak 1aa7atma ~ olan kıamı dün
kü )'MI ile tam'=INlmlftu'. Mis Kak. 1f1k 
ve Nar J»e91 .... mlcadelelıl bakluncla ayn 

ayn aerDer ........ yazdanna devam ede-

celdlr. 

-~ı 

AllCM Amerikalı maharrlr, bmlr ve el- KöylQ Hakkı Çat· 
vamuta bir tetkik ııeyüatlne ~ n ıayan 

1ntllı9iamU bluı ~rmlfUr. Birkaç &1ln ~ lta,yatma ve mtkwlele 
atne alt IMllfl"lyata fuda "Yererek İzmlrdea alclı&muz yau llel'Wlal .,... 
ıec1ecetlL 

ilk Yazı Bir Türk Köylüsüyle Mülakattır 

bdncı SaJfıaın B aııada Ollaruu 

ltalyanlann §İmdi Kenyaya 

kartı. Somalide kullandıkları kı

taat ve tankları kullanmalan 
muhtemel görünmektedir. Fakat 
bu hareketin icrası zamana baiiı 
bulunmaktadır. Sudan hududun
da ıimdiye kadar devriye hare-ketlerinden bafka bir fCY kayde- ,_ _______________________ _. 

rilmemittir. 
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TÜRK KÖYLÜSÜYLE MÜLAKATIM 

Vatan Davasında Her TOrk, 
ideal TOrk Saydığım inOnO 
~~!~l?~~~~Ar~~!<!!..uUMJr;ı Şeblrll 06zlrle ı......._ 

tütün yaşadığı yer1erı almak veya mu- Ş. d. de Ko·. mu·· r 
I>Un akşam Akhlsarda haf aza etmek için boŞU boşuna kan J m J 

yetiştiren bir çiftlikte bulunuyor- dökmUşUz. Bunlar, uğurunda can M 1 ' 
dum. Bahçede yemek yerken her- verilecek emeller değil. Fakat ken- ese eSI 
kes birdenbire yerinden fırladı ve di ana yurdumuzu korumak için .. ~ • Şu eıralarda azamı fiyatı ...,.,. 
radyo b&fma koştu. O zamana ka· her vakit hayatımızı veririZ. bit edilmek Uzere bulunan o-
dar radyo hafif hafif işliyor ve 
kiıruıe pek aldırmıyordu. Herkesi Bahsin bu yerinde Ahmet Şevki dun kömtirUniln yerindeki fiyatı 
sofradan fırlamıya sevkeden heye- söze karıştı. Kendisi tUtUn alıf ve- Ue tl'ııktidara kadar baliğ oldu-
ca.nlı haber acaba ne idi? rişile uğraşır. Bir akşam evvel köy ğn mallyetl hakkında Alemdağı, 

Dostlarım nihayet sofraya dön- lU diye söz söylemek istiyenlerden- Ömerli ve Şlle taraflarında tet-
diller ve anlattılar: di. Bu defa dayanamıyarak dedi klkler yapan bir moharrirlmJz 

_ Radyoda sizden bahis var. Fa· ki: a~ğıdakl malnınatı elde etmiş· 
Uh Rıfkı Atay, İsmet !nönU ile o- • Büyük muharebede ben bura- tir: 
lan mWA.katmıza dair bir yazı yaz- lardan Basraya kadar yaya gitlm. «Şile kaza.Ama bqlı köylerde 

B Y gltm ~i •öyle bir kövJUlei var kuvvetleri Ue kö-mı,. Bu yazıda diyor ki: cMis Kuk, asraya aya eı; T "' 

bize ait olmıyan topraklar üzerin· g<Sz <lnüne getiriniz. Hakkı Çağla- mür yakmıya uğraşmaktadn'-
de hiçbir emelimiz olmadığına dair yanın dediği gibi Arapların veya !ar. 
CUmhurrel.simiz1n kendisine söyle- Arnavutların yafBdığı yerleri al- Kömür ııatışları bu köylerde 
dlği s<Szlerl pek iyi kavramıştır. mak veya müdafaa etmek lçin ne- hAIA eııkl okka ile yapılmaktadır. 
Fakat ayni suali bir Türk köylU- den bu fedakArlıkları göze alalım. Kömür eatıl}larında mU.tahsiJ 
stlne de sorsa mutlaka Cll.mhurre- Bir vakitler Mısll' için d<SvfilltUk, köylUnün kömür alış verişinde 
ısının verdlğl cevabın aynlni alır.'> Irak için çarpıftık. Cahildik, bura- ehemmiyetli menfaat temin et-

- Pek iyi, dedim, öyle ise ben larmı bizim memleketimiz sandık. tlğl zaunma kaprlmamalıdır. Bu 
de b1r Türk köylUsU ne mWA.kat et- Şimdi anladık ki, içinde Türkler işte köylü Meta toptancılar he-
mek isterim. Y8'1Yan yerlerden başka hiç bir yer ııabına yevmiye ile çalışan birer 

Sofrada bulunanlardan bir kaçı bizim ana yurdumuz olamaz. Fa- işçi va.zlyetlnde bulunmalttadır. 
birden atıldı: kat bu ana yurda bir g<lz diken ol- Yevmiye ile yemek bedelinin 

_ Bizimle müıa.kat edebilirsiniz. sun, öyle bir dövüş kopar ki, dUn- en aı: yüz kuru' olarak hesap 
Biz hepimiz köylUyU.z. t.aprakla ve ya bir eı,ini görmemiştir. Ben bel- edildiğine göre köylü, yedi yüz 
ziraatle meşgulUz. ki de mülA.kıı.t etmek istediğiniz bir okka kömür alacağı bir ocak l· 

cevap verdim: köylü değilim, fakat her halde bir çln 1810 kuru' harcamak veya 
_ Hayır, siz benim aradıgnn ne- TrkUm. o nfsbette çalışmak mecburlye-

vlden köylU değilsiniz. Köylünün Hakkı Çağlayanla, köylU ve şe- tlndedlr. Bu yekQn, kömürlerin 
sırtından ısu veya bu •ekilde geçi- birli diğer Türklerle konuşmalarım ocaktan ~rknnlrnuı için sarfı i-
nen adamlarsınız. Yarın haklkl bir dan sonra anladım ki, Falih Rıfkı c-ap eden yüz kuruş ve 175 ku-
köylü bulacak ve onunla mWA.kat Atayın hakkı var. Köylü. şehirli, ru' orman resmi ile birlikte 
edeceğim. nereye başvurdwnsa ideal TUrk 1686 kuruşu bulmakta.dır, Ve bl-

Ertesi gUn bir çok Akhisarlılal' örneği saydığım İsmet Inönllnden na.enaleyh kömllrtln beher kllo-
köylU oldukları iddia.elle ~mıa duyduğum sözlerin aynlni duydum. su köylüye doksan paraya mal 
çıktılar, aldırmadnn. Haklkt köy• olmaktadır. Bu hesaba göre de 
IUyU aradım ve nihayet buldum. 110 yapılan eatıl}tan köylUntln bir 
A.dı Hakkı Çağlayandı. Kızıllar kaç 1runı, kazandığı zannı ha-
köytlnden bir gUn için Akhisar& sıl olmaktadır. Halbuki, sattığı 
ge1mışu. M ütef erri k : kömüru kiloda bir kuru" masraf 
Hakkı Çağlayanın dünyadaki ile tJsküdara taşunak mecburt-

bUtUn sermayesi, Kızıllar köyü el- yetinde bulunan köyltl uga.rt bir 
varındaki bir tarıası ve bir de eu- Kocaeli Demir Madeni hafwmı youarda geçirmek ve 

kazandığım da bu suretle yemek 
nin emeği." Maden Tetkik ve Arama EnstitU-
yuı elli altt .• TtltUn yetiştirmek- ve hayvanlarına yedlnnek va-
-r ııU geçenlerde Kocaelide Çamdağında 1 tind kaldııı.. ı 1 kö•.ıı 

le ,,.ır.-,.,,.....,0r.Aslen Kavaladan gelen z ye e ,.. ç n .rune 
uı;• ..-y•J ve Sakarya nehri yakınında yeni bir ek 1 ti u bo !arak 

bir tUtUncU tercüman vaz:ifeaini ııer ye e e ş o ve ya-
demtr madeni daha bulmuştu. Div- dö 

gördU. Kendisile mUl!kat ettiğimi tıut ta pek az bir kazanı: ile · n-
rikteki kadar zengin olmamakla be- kt t ~ d bl b bu tercUman vaart.a.ııile Hakkı Çağ- me e ve yap ı6ın an r ayır 
raber çok iyi v8.l!Ifları bulunduğu, ·· ktedl 

Jayana anıatmca beni bUyUk bir gormeıne r.> 
yapılan tetkiklerle anlatılan bu ma- Eh mı tl t tklk 

vekar ve nezaketle k~adı: em ye e e e ıpyan o-
denin de işletilıne.ııi kararlaştırılmış 1 ı ti fi t rakabe _ Sorulacak suallere memnuni- an 'u vaz ye ya mu 
ve enııtitü tarafından hazırlanmakta dikkat ·yeUe cevap vereceğim, dedi. komlııyonunun nazarına 
olan teknik plAnlar bugünlerde lk- ed iz 

Ha" tavn, terbiyesi en yUkeek vaz er • 
'" mal edilmek üzere bulunmuştur. Bu 

tSTA'SBULLU bir devlet adamile kıyU kabul e- madenin işletilmesini Etibankın de
decek kadar kibar ve aevimll idi. ruhte edeceği ve çıkarılacak cevher- ... ... 
tık sualimi sordum: lerln naklinde kısmen Sakarya neh- ~~~~~~~~~~~~~~ 

- TUrklyenin memleket haricin- rinden dahi ı..-.tlfade edilmesi dUşU- Asılsız Bir Haber 
de yeni yeni topraklar zaptetmesi- nWerek bunun için tetkikler yapıl-
ni gönlUn iSter mi? makta olduğu öğrenilmiştir. 

- Memleket haricindeki toprağı 
ne edeceğiz ? Arapların veya Ar
navutların ya.şadıkları yerler bizim 
olacak ta ne olacak? Biz böyle şey 
istemeyiz. 

- Fakat kendi vatanmı mUda
faa etmek için dövfillmek ıa.zmı 
gelirSe yabancılar ııenin ana top
raklarına göz dikerlerse vatanın 

için seve seve d<Svl1şür mUsUn? 
Hakkı Çağlayan, vekarll, kibar 

tavnnı bırakmadı, fakat birden· 

Hisardaki Köşk 
MilU Saraylar M\\dürlUğUne ait A-

nadoluhisarmdaki KUçUkıru köşkU ile 
etrafındaki demir pa.rınaklıklarm ta
miri ve yağlı boya ile boyanma.-.ı Sa
raylar idaresi tarafından kararlaştı
rılmış ve dün ihalesi yapılmıftll'. 

Otomobil Satışı 

Refiklerimizden bir kaçı TeşkilA.t
landırma BaşkontrolörU Hakkı Ne
zihiye lkl ay mezuniyet verildiğini, 
bişka bir yere nakledileceğini, kon
trolörlerden birinin de mecburi me-
zuniyete tAbi tutulduğunu yazrnıf

lardır. 

Ücretli memurlara sıhht mecburi
yet olmadıkça mezuniyet verilmedi· 
ğine göre bu haberin mahiyeti muh
tacı tetkiktir. Dün Ankaradan gelen 
Hakkı Nezihi bu neşriyatı katiyetle 
tekzip etmlştır. 

--o--
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Döviz Kaçakçılığı 
Geçen Seneye Nazaran 
Artmış Olduğu Görüldü 

Döviz kaçakçılığı h!diseleri geçen 
seneye nazaran artmıştır. Bekiz ay 
zarfında 157 h!disenin mahkemeye 
intikal etmif olması bunu göstermek 
tedir, 

Son günlerde bir çok kimseler pi
yasa.dan kWllyeUi miktarda dolar 
toplamaktadırlar. Doların kıymeti 

Merkez Bankasmda 1:>5 kuru' oldu
ğu halde döviz kaçakçıları piyasa.dan 
dolarlan 260 kUnıfB kadar almak
tadırlar. 

Bu suretle eşhas elinden kaçak 
suretlle toplanan dolarların memle· 

Abidelerin 
Tamiri Başladı 
Turlng ve Otomobil KlUbü Reisi 

Reşit Saffet, klUbUn faaliyeti etra
fında şunları söylemiştir: 

c- Avrupa ile olan mUnasebetıe
rimlz harp dolayısile pek durgun ise 
deı Suriye ve Irak hudutlarından 

memleketimize giren otomobillerin 
miktarı eskisinden çok fazladır. Fa
kat beynelmilel gUmrUk mtışkW!tı 
da o derece artmıştır. 

Memleket dahilinde seyahat için 
bir çok kolaylıklar istihsal edllmiş 

ve seyahat heveslisi halk artmıştır. 
Bu meyanda !stanbulun eski ve ye
n• kıymetlerini halknnıza bildirmek 
maksadlle tekrar faaliyete geçilmiş
tir. 

Müzeler MUdUrU ile, İstanbulu iyi 
tanıyanlardan mürekkep olan bu ce
miyet mensuplan, konferanslar ver
mek ve kendl vesaitlle bazı küçük 
eski !bidatı tamire tevessül etmek 
suretile işe başlamıştır.-. 

---o---
Evin Camını 
Kıran Kadın 

Mela.hat isminde %5 yaJllarmda 

ket haricine ksçmldığı görülmekte
dir. GtimrUk kaçakçılığı son günler
de tamamen durmuştur. Beş sayılı 

asliye ceza mahkemesinin elinde mev 
cut 560 davann Uç yUz yetmişini u
yuşturucu, 157 sini muhtelif döviz, 
ancak otuzunu 1939 senesinaen kal
ma gtımrUk hAdlselerl teşkil etmek
tedir. 
Kaçakçılık ısubesl ·ve al!kadar dai

reler, döviz ve gümrük kaçakçılığı 
ile şiddetli bir surette mücadele et
mekte, kaçakçıların hareketine mey
dan vermemlye çalışmaktadırlar. 

Lise Olacak 
Orta Mektepler 
Şehrin orta mektep ihtiyacı teı:ıbit 

edilmiş, lise ihtiyacının tesbiUne ge
çilmiştir. Lise ihtiyacının tesbit e
dilebilmesi için ortı> mel:tebi bitirme 
imtihanlarına son verilmesi ve orta 
mektebi bitirenlerin sayısının .bilin
mesi JAzımdır. Maamaflh bu sene li
selere va.ki olacak büttın müracaat
ların yerine getirilebilmesi için şlın
diden bazı tedbirler almmış bulun
ma kte.dır. 

Önümüzdeki sene liı:ıelerin orta 
mektep kısmının birinci sınıflarına 

Webe kabul edilmiyecek, bu sınrf

lardan boş kalacak odalarda lise ııı

nıflarının şubeleri açılacaktır. Gele
cek sene de ikinci sınıflara talebe ka
bul edilmiyecek ve böylece iki sene 
sonra liselerle orta mektepler tama
mlle birlbirlerinden ayrılmış olacak
lardır. Eğer bu tedbirlerle şehrin ll
so ihtiyacı temin edilemezse mevcut 
orta mekteplerden bir ve ikisi de li
se halin• ifrağ edilecek, bunların da 
ilk ıımıfları yerinde lise birinci sınıfı 
açılacaktır. 

Cezalandır1lan Esnaf 
genç ve güzel bir kadm bir kalbur Emniyet müdürlüğü altıncı şu
taf alarak gece yarsından sonra be memurları dün yeniden bir
Cahlt isminde evli bir delikanlı ile çok ceza zaptı tanzim etmişler
beraber yaşıyan klZkardeştnın Fa· ı dir. 
tihteki evinin önüne gitmiştir. Yirmi iki kişi tramvaydan at-

Mel!hat bundan sonra kalburda.- Iadığı için, elli iki müessese çöp 
ki taşlan birer birer evin pencerele- kaplarını açık bıraktıklarından, 
r!ne atmış, bir çok camn kmlması- iki kadın sokakta halı silktiği için, 
na sebep olmuştur. Adliyeye getirt- bir seyyar satıcı ile bir lastik ta
len Melfihat kendini şöyle müdafaa mircisi sokağı lüzumsuz yere iş-
etmlştır: gal ettiği içip. cezalandmlmı~tır. 

- Ben ve allem namusa pek faz- oı---

la bir yer ve değer veririz. Kızkar- DOKTOR BA y EYÜBE 
deşimln evli ve çocuklu bir adam o- TEŞEKKÜR 

lan Mehmet Cahitle metres hayatı Zeynep Kö.mil hastahanesi serta-
yaşadığını hazmedemedim. Kızkar- bibi, vilfidlye mütehassısı Doktor 
deşime nasihat ettlm. Fakat onu tut- Bay Eyübün, kızıma yaptığı mü.hlm 
tuğu fena yoldan ayıramadım ve ni- ve tehlikeli bir ameliyatta göstermiş 
hayet teeBl!ürUme kapılarak bu işi olduğu yüksek muvaffakıyetten do
yaptım, demiştir'. . . layı kendilerine ve muhterem arka-
Duruşma gelmıyen şa~itlerm din- daştarına Alenen e.rzı teşekkür et

lenmesi için bal}ka. güne bırakılmış- meği bir vecibe addeylerim. Ve ken-

tır. disi gibi Mzik bir tabiple memleke-
-0-- timiz ne kadar iftihar etse yeridir. 

Köstence Vapur Seferi E. E. 
bire heyecanlandı: 

- Vatanım için elbette seve ııe
ve dövUştlrllm. Bir Türk Uç 'ey 1-
çin canını seve seve verir: Yurdu, 
çoluf'.\'U çocuğu ve şerefi... Bunlara 
kimsenin el uzatmasına razı olama-

Gümrük karnesile memlekete gir
miş bulunan nakil vasıtaları satıldığı 
takdirde Türkiye Turing ve Otomo
bil klUbU haberdar edilecektir. 

1 
Romanya vapur kumpanyası, Kös-

T r fü ün nşaah lence ile Samsun arasında şileplerle VA TAN 
-<>-- Türkiye Rarl9 

ABONE! lçln için 

yız. 
Acıbadem Yolu 

Kadıköy ile Acıbadem arasında 

evvelce yapılm~ olan asfalt yolun 
KUçtlkçamlıcaya kadar uzatılması 

kararlaştırılmııJ, inşaat hazırlıkla

rına ba§lanmıştır. 

Taksim meydanllc Ayaspaşa• yolu nakliyat yapılmak üzere yeni bir pro
arasında açılan ve Taksim meyda- je hazırlamıştır. Orta Avrupa ile İn
nına ilave edilen 85 metre genişli- giltere ve Amerika arasında, Sam
ğindeki caddenin asfaltlanması bit- sun ve Basra yolu ile yeni bir mU
miştlr. Bu cadde ile Tak!Jl.m luşlası nakale şekli teminine matuf bulunan 
arasına resmi geçit için sabit tribUn- ı bu proje hakkında alakadarlar!~ gö
ler yapılmaktndır. Bu tribünler in- i rUşmek üzere bir Rumen heyetı bu
şutı cumhuriyet bayramına kadar 

1 

günlerde 1stanbula gelecek ve teşeb-

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
- Peki amma, Türkler seneler

ce yeni yeni topraklar zaptetmek 
için dövüştUler. Bugün neden yeni 
toprak istemiyorsunuz? 

== 

Tecrtlbeler geçirdik. Anladık 
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Venl bUyilk harbin flllAhı diye tankta1'dan, 

tayyarelerden bahsP,dlliyordu. Mehmet Ali, 
son İngiltere ve Fransa aeyahatinde bu dü
şüncenin ne kadar yanlı17 oldu~nu yiizlen-e 
misaller yardnnlle görmüştü. Senelerce giz
li gtzll yapılan askeri hazrrhklardan, sl-
11hlar üzerindeki araştırmalardan, asker
lik mekteplerinde okunan ~un de111lerden 
flOnra as~ dötllşme ılyaıd eahalarda olmuş
tu. Saldıran taraf, kendi aaflanndaki feda
kArlık duygmuna son dereceye ç1kanrken, 
lnsanJan bir makinenin parçaııı haline ko
yarken, sllAhı tutan elleri kuvyettendlrlr
ken, ltarşı taraf ta fU gaye lle senelerdl"n· 
beri gizliden gizliye çah,mıştı: Umum için 
fedal<Arhfı gillünç göstermek, ımıl kuv
vetlerini ayaklandJrmak, herkesi yalnız 

kendini dllşUnmlye te,"ik etmek, karfıda 

ellAh tutacak elleri lptidadan gevff'tmek .. 

l\fehmet AU, ba mücadelenin bir mlsallnl 

Parlste kendi lmlağlle duymu,tıı. Bir gün 

Şanlcllzede bir lokantada yalnız başına ye

mek yerken, bir yabancı, boş masa olma
masmı vMIJe ederek kendJ masasına otur

mak için müsaade lsteml'tL Yabancı, ya

kın şarkm bir memleketinden ırelen ağzı ka

labalık bir adamdı. Derhal öteden beriden 
Uıkırdı açmıı7, biraz ıonra da şunları söyle
mlye başlamıştı: 

- Çok •likt.ir Fransız mlllettnln gözü a· 
çddı. Bll defa lngtlterenln keyfi için kör-

bitmiş olacaktır. bUsc girişilecektir. 

körUne dövti,mlyecek. Vat.an lAkırdıları 

hele Franıınz işçisine artık vız geıtyor. 

l\lesel!I. otomobil yapan bir ı~ı ... Yaptığı 
otomobile kendi kurulup oturmadıktan 

ıonra kim otur111'8a otursun ... N~en ba!f
kalarının keyfi, rahatı için çahŞ!lın? Ben 
kendim solcu bir adamım. t~lnbı ve hattA. 
orta eınıf haJkınm gözü atdmasma çok ııe
vlniyorum. Göreceksiniz ki a&ıl taarruz 
başlayınca, !'eneler aylar sürmlyecek. Fran
snlar bir kaç hafta içinde ıllAhı bıraka
caklar ... 
Solcuyum diyen adamı:ı, ı,?!:'jl harbin tkretll 
bir askeri, bozgunculuk ıll!hr oldu~ çok 
beJll Jdl. Gayet ne,ell kahkahalarla bifte
ğini, ,arabını atı,tırırken harbin kendlc;l 
gtbllerln fl~tığı mikroplar eayeslnde karşı 
taraf ıı:ın kazanılac.ağınr lptldadan bllJ
yordu. Çlinkii bu mikrobun hPr tarafta u
yandırdıjtr boT.gunluk baetalıklarını lptlda
dan görmüştü. 

Bu adam: cFramnılarm göıü açıldnı dPr

ken, hakikatte, göıleri kapanmı"tı. Bir a

dnn sonraki uçrumu göremeden l~lne yu

\'arlanmrşlardı. 

Mehmet Ali, Fraf\'8. vo tngllterc~·e olan 
ıı;on 11eyahatinde OOZ'jtUncu ınikropııum yaıı
tığı tesirleri hatırdan ı;eı-,.!rlr:i<e.n, gözü önli-

ne Ali Çavu,un hayali dlkildJ. Kendi ken
dine dPdi ki: 

- işte hiçbir nevi bozguncu mikrohun ur 
!lamıya<"aAı: bir vUcut... Bunun mukaveme
tini kırmak için aııırlarca lçtı-n, dıştan uğra
şılmış, kılını bile değl~tirememfşler. Tarl
hJn ne yaman bir eııerl ... 

l\lehmet All, tarihe alt nraştırrnalarmı 
bir bilgi adamı ruhu ne yapmıth· Uıtttn 
ırk, üırıtun millet nazarl3·cslne inanmıyor
du. Diine alt !J&n "'e şPref lddlalartle yapı
lan övlinmeler,l bir düşl<Unlilk alı\metl ııa

yıyordu. Türk halkının yl\k!lek meziyetleri 
tizerlnde ancak tarihteki ıimlllerln ve ~a
düfierin ,·iicude getirdiği elle tutulur bir 
netice diye duruyordu. 

tık lince Aııyanın ortasında devam edPn 
blnlerc6 ıııPneltk hayat ... Türk, atına atıa

dıA't gibi mp~fe ve zaman tanımamı.,, As
yanın uçsuz sahralarında at Ol-na.tmı,tı. 

Muhitinde tstlk1'ar yoktu. Kuraklık de"ir
lerlnln vakit vakit çatması, onu başının 
çaresine bakmıya, u7.ak uzak yerlerde :rurt 
aramıya mecbur ediyordu. Bu hareketli ha
yat içinde \1lcut pişiyor, CŞ'liz meziyetle
rin, tabll bir ruh :ısaletlnln t~mell kurulu
yordu. 

Anad'>lu halkının benliğini öldürmek, 

F 

Altı aylık 750 Kr. 1410 Kr. 
üç aylık 400 Kr. 800 Kr. 
Bir aylık 150 Kr. 

ruhunu afyonlamak için asırlarca müddet 
neler yapdmamı'tı ! Fakat halk. kapı kul
Iannm yabancııa,tırma meyillerine karşı 

kati bir mukavemet göıt.ermı,, Türk dilini, 
Türk halk edebiyatını, Türk halk mu81kl· 
sini kendi kucağında tertemiz y&l}atmıftı. 

Memleketi içinden çürütmek ve dağıt
mak için nesillerce müddet yabancı devlet
ler. ttlrlü türlü bel}lncl kollar kurmuşlar, 
bir düz.üye ~r,mı,lardr. Cahil htıkO.metler 
hiç. farkına varmadan onlarla aynl istika
mette uğra,mı,ıardı. NUfuıı, Yemende, şu
rada burada delice han-.anmış, israf edil

mişti, tktısadi tazyik, fena idare, S&#lık ve 
bil~I mahrumiyeti ıııon hadlere çıkarılmıttı· 
Fakat Anadolu halkı, bütün ezici llmlllere 
karşı muka"·emet kudreti göstermiş, dlllnl, 
kültürünü, ruh asaletin), btttUn yıkıcı te
ılrlere ratmen yangından kurtarmıttı• 

Mehmet AU de orman içinde yoluna de

vam ederken şöyle düşünüyordu: 

- Bütıin bir dünya yıkdırken, Türk mU
letlnl büyük vazifeler bf,kliyor, fırsattan 

ı .. utade ederek maceralar aramak detfl, 
katlycn değil." Ancak nefret sllAhlanna 
kıı.rşr se,·gl sll!bmın ü8tUnlüğtiııü göster
mek, dünyayı hakiki emniyete ve lstlkrara 
kavuşturmak için ön ayak olmak ... 

Bugün bunu anC'.ak Türkler yapablllr. 
ÇUnkU şimale mabsWI enerji De cenuba 
mahsu!I has!'la.slyetl on?ar kadar tam bir 
surette bir araya getlrmı, b&l}ka mlll'!t 
yoktur. 

(Devamı var) 

Mahkemelerde: 

Eser Yazmak için 
Eroin Alıp Satmağa Kalkışan 

Genç, Hakim Karşısında· 
Bir lise talebesi, yine mektep

ten tanıdığı bir arkadaşile birlik
te Vefada oturan bir eroin satı
cısına gidiyorlar. Lise talebesi, 
arkad.ıı-şına yetmiş bet kuruş ve
riyor. Y etmit beş kuruş mukabi
linde arkadaşı o satıcıdan gidip 
bir paket eroin alıyor. İki gene; 
geri döndükleri sırada kendileri
ni takip eden memurlar tarafın· 
dan yakalanıyorlar. Pzerleri ara· 
nıyor. Lise talebesinin üzerinde 
paket çıkıyor. İki arkadaı evvela 
karakola, müdiriyete, mahkeme
ye, oradan da tıbbı adliye sevke
diliyorlar ve lise talebesile arka
daşının eroin müptelası olduğu 
anla§ılıyor, hastaneye gönderili
yorlar. 

Lise talebeıi ihtisas mahkemesi 
karşısındadır. 
1 Kendisi gene;, temiz ve sıhhat
li yüzlü bir çocuk... Hadisenin 
mahiyetini hakime a,aiı yukarı 
şöyle anlatıyor: 

c- Efendim, ben lise talebe-

İzmir Mektupları : 

si ve dolayısile münevver bir 
gencim, bu gibi §eylerin kötülü· 
ğünü bilirim. Bu eroini ne kullan· 
mak, ne de satmak için aldım· 
Kendim edebiyat meraklısıyım. 
ediplerden- de tanıdıklarım var· 
dır. Kendim de edebiyatta ta· 
nılmak ve bunun için bir eser 
yazmak istedim. Bu eserımın 
mevzuu eroin olacaktı. Eroin bil 
memlekette nasıl kullanılır, nasıl 
alınır, alınması kolay mıdır, değil 
midir ve sonra ne gibi zevkleri, 
ne gibi fenalıkları ve zararları 
vardır? Bunu teşrih edecektim .. • 
Bunun ıçın eroin kullandığını 
bildiğim eski bir arkadaıımı bul• 
dum. Eroin satın aldım. Maksa· 
dım, ııadece bu eseri yazmaktılt 

Muhakeme birkaç gün ııonraya 
bırakılıyor. &roin alan gencin e• 
debiyat hakkındaki izahına ina• 
nılıyor mu, inanılmıyor mu, o za· 
man anlaşılacak. 

Saat Dervlf 

• • 
Istanbul - lzmir Yolu 
Kısal malıdır' 

Fuara gelenlerin içinde İstanbul 
tüccarlarına teııadtlf etmedim. tstan
buldan gelenler arasında daha ziya
de muallim ve Webe, lzmlrle a1!ka 
ve mUnaııebeti olan aileler, yazı se
yahatle geçirmiye alışkın Yahudi ve 
Rum aileleri ile ekserisi İngiliz ol
mak Uzere muhtelif memleketlercı 

mensup ecnebiler vardır. Şehrin en 
bUyük iki otelini dolduran bu zıya
retçllerden bir çoğu ile görtifUim. 
Bazıları fuarı görmekten ziyade İz. 
mire hava tebdiline geldiklerin! söy
lediler. Varnaya, Köstenceye gitmek
ten ise !zmıre gelmeği tercih ettik
lerini, fakat yollarda çok zahmet çek 
tiklerini, anlattılar. 

Fuar mUnasebetile İzmire doğru 
turizm harekeUerinden iyi neticeler 

Yazan: Lutfi Arif KENBER 
temiz içecek ve yiyeceğini beraberin· 
de tstanbuldan taşıyıp getirecek ol· 
duktan sonra Boğazda sulara gitme
ği elbette tercih eder. 

lzmir belediyesinin faaliyeti kendi 
hudutlarını aşamaz. Fuarı ziyarete 
gidecekler için böyle kolaylıklar dU· 
şUntllmezsc İzmir belediyesinin bil· 
tUn emekleri boşa ı;ider. 

r DOKTORUNUZ 

DiYOR Ki:--
Mevsim ve 

Bas talık 
alınabilir. Fakat bu hareketleri bu- ._ __ _ 
günkü ihtiyaçlara göre tanzim etmek 
zaruridir. Yollarda gUçlUk çekilir ve 
rahat bir seyahat yapılamazsa fua
rın ziyaretçileri seneden seneye aza
lır. 

Mesell Bandırma iskelesinin tami
rine daha evvel başlanabillrken bu 
iş fuar zamanında yapılıyor. Vapur
lar iskeleye yanaşamıyor. Yüzlerce 
yolcu trende yer bulabilmek için san 
dallara binmekte isticale mecbur ka
lıyor. Ziyaretçiler, çocuklu aileler, 
yazı İstanbulda geçirip valizlerile 
tzmire dönenlerin mecmuu on beşi 

geçmiyen sandallara ve iki kavun 
taka.sına binip kara.ya ayak basın
cıya kadar dalgalı bir denizde he
yecandan ve helecandan yürekleri sı
kılıyol'. 

Aıırımızm en mütekamil fuarını 
açmak kil.fi değildir. Böyle bir eseri 
bütUn memleket halkına ziyaret et
tirebilmek için nakliye vasıtalarını 

dUzeltmek lfizımdır. Benim görilşü
me göre tstanbulu İzmire bağlıyan 
Bandrrma hattındaki ekspres deni
len tren Ankaranm marşandizinden 
farksızdır. Bu tren bellib84h kasaba
lardan başka istasyonlarda durma
malıdır. Ekspresten başka diğer tren 
!er diğer istasyonlarda bekliyebilir
ler. Bandırma - İzmlr me.<ıafeslni 

6 - 7 saatte katedecek tedbirler alm
malıdl1'. Daima cenuba inecek bir 
trende seyahat müddetini asgıu1 bir 
müddete indirmek zaruridir. 

BugUnkU ,ekJile Bandırma - tz
mir yolu, lstanbul - Ankara yolun
dan daha uzak kalıyor. Yolun kJSal
tılmasına kolaylıkla tmkln buluna
bilir. 

Yolcular her istasyonda su arıyor
lar... BÖyle bir trende modern fuara 
giderken insan rahatını bulamaz ve 
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Yaz mevelml sona erdL Son· 
bahar mel·siml bizi kışa ulaştı
ran bir köprUdür. HUzUn •e"-rn 
şairler ne duyarsa duyıun, son· 
bahar içimizi ürpertir. Hayati 
varlığımı7.I durgunla.ştınr. Riltu
bet ve tahavvüllerln uzvi nıakf
nf'yl bozan tesirleri bizi da.ha ko· 
laylıkla hasta yapar. Bu muhiti • 
fena şartlar, mll-'.ropla .. rn kolay· 
lıkla lt görmesine ne kudar mü
sait l8e organizmamız da o kadar 
çok faal ve kuvvetli bulunmlya 
mecburdur. Sonbahar uzvumuzun 
hayati seferberliğidir. Tabiatın 

bu muazzam ölüm mevıılmlnde 

öltlm cepheleri bir çok butahk· 
lar1a şiddetini arttırmıştır. Mlk· 
roplara ka"}t mukavemt1timlz a-
zall1'. Ferdi varlıltmızm maha· 
faza.-.mr temin eden (Metalollıı· 

ma Bazal} in muvazt'nMlnin bo

zulma.~ından doğan baltalı~ 

rm en meşhuru olan romatizma
dan başlayıp, mikroplu hastalık· 
lann en meşhuru olan gribe va
rmC'ıya kadar bütün haııta1dda
nu hemen hepsi kun·etU bir f'.ep
he halinde etrafımnda bl7Jm Ue 
muharf!be ve mücadele hallndfl
dir. Buna ka'"'ı kendimizi her 
mevıılmden ziyade diri ve kuv· 
vctll tutmıya mecburuz. 

Bizde mart ayı dert ayı der
ler. Halkın içtimai !UU1'11, ııeUm 

aldı mevstmıe haatalıklar arum
dakl muvazlllğl duymUftur. Yap
rak dökümü.nün ölllm için en uy
ıun bir fuıl olduğuna kabal et
miştir. 

Bfitiln bunlara kartı hazırldı 
tedbJrlerhrlz ne olmalıdır f 

Birinci 4lerececle bu •ık ba-n 
detııpnelerh\e karşı daha uyanık 
bulunmalıym Terli ve battA 
teniz zamankrcla bile cereyan
dan kendimizi koramıya çahf
malıyn. En afak bir kırıklık 

duyguııuna karşı l&kayt kalıdl
malıyız. Derhal kendimizi mu
hafaza ve istirahate terketmek 
anretne hastalığı önlemlye ~ 
bJmalıyız. Unutmamalıyız ki, 
nıevılm hayati mtıdafaamızı ha
Metmll} ve blzl lrademlzle ona 
yardıma mecbur etmiştir. 

K. Z. 

TeDI Ketl'IJ•t ı 

HUKUK FAKÜLTESİ MECMUA 

81: Hukuk FakUltesi mecmuıuıının 

6 ncı cildinin birinci sayısı zengiı. 

mUnderecaUa in~ar etmiştir. 
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Vaziyet 
Siyasi, Askeri 

Romanya İçin 
ÇekişmeBaşladı 

Dün gelen haberler arasında 
~u sıra beklenmiyen bir telgraf 
'ar. Almanlar. Ruslara verdik
eri bir notada Romanyanın 
,endi nüfuz mıntakaları içinde 
mlunduğunu kati bir lisanla bil
lirmişlerdir. Cografi, ırki, aske· 
İ ve siyasi zaruretlerle ilerde 
ı ir gün baılıyacağı tahmin edi· 
en bu çeki.tmenin ıimdiden baı 
•östermiı olması dikkate §ayan
lır. Ruslar Besarabyaya yürü
rıeden Romanya siyasetini mih
•ercilerle beraber Rusları tat
rıin edecek ıekilde idareye ça· 
ıyordu. cArada kalan ezilir> 

p_zü hilafına~ birkaç ay devam 
1.de!I bu siyaset, Besarabyaya 
lus kıtalarının yürüdüğü gün 

as etti. Romanya, Rusların 
aha ileri gitmemelerini temin 
aksadile Almanyaya doğru 

ahili ve harici politikasında ha· 
bir temayül göstermeğe haı· 

dı. O gündenberi Rusyaya 
arıı bir deİtek olarak Alman• 
Yı kullanmağa çalıpn Ro· 
anyalılar Alman emellerinin 
Usyaya nota verdirecek dere· 
ede arlmasına imkan vermiş 
ldular. 
Şimdilik bir başlangıç işareti 
linde olan bu hadisenin ne gi

i vakalar doğuracağını bugün
en hesaplamak kabil değildir. 
&A..'\StLVANYA DAVASI 

Macar • Rumen delegelerinin 
lrnan • İtalyan hariciye nazır· 
rının nezareti altında baılıyan 
İyana müzakereleri evvelki 

Ünkü yazımızda da tahmin et
iinıiz tarzda devam ediyor. 
Romanyalılar. son hükmü 

ihvercilere bırakmakla, mev· 
t olan tesir vo nüfuza resmen 
Ürnaşat etmiş oldular. Baıka 

.. rlü cereyan etmesine esasen 
kan olmıyan Viyana müzake· 

lerinin alakadarlardan evvel 
ihvercilerin istedikleri şekilde 
alledileceğ:ni şimdiden söyliye
iliriz. 

Mihvercilerin rolleri, iki ta· 
. fı da hotnut .etmeie. Çthp.n 
ır hakemlik rolüdür. Yalnız bu 
akernlilde, ltalyanın Macaris· 
n menfaatlerini, Almanyanın 

• Romanyanın müdafaasına te
a.yül edecekleri aıikardar. 
iinkü İtalyanlar Tuna boyu ve 
alkan eşiğinde Macaristanı Ö• 

enberi öncü olarak kullan
•ktadır. Almanı-anın ise ken• 
iıi İçin zahire ve petrol deposu 
aline gelen Romanyayı istil-
rn etmesi tabiidir. 

VA llABPLEBl 

Hava harpleri devamlı ve fa· 
at ıiddeti zaman zaman artıp 
ev§eyen bir ıekilde devam edi
or. Alman tayyareleri bazı İn· 
iliz ıehirlerindeki ahali üzerine 
itralyöz ateıi açmaia baılamıt-
rdır. 

Hava harplerinin gidişine na· 
aran bir hafta evvel verdiğimiz 
u hükmü tekrarlıyabiliriz: 

Almanlar Britanya adalarına 
ni bir ihraç hareketini temin e
ecek tarzda topyekön ve kesif 
ava harbi •&maktan vazgeç· 
ilıer. Alman efkarı umumiye· 

ile beraber kendi hava kuvvet· 
erini korumak üzere yıpratma 
arplerine devama karar ver
iılerdir. 

Ş. A. 

lstanbul Yelken 
Şamı i1onası 

htanbul yelken şampiyonluk mil· 
abak&lanna dUn Moda koyunda ba11 
mıştır. Bu mUsabakalara on Uç 
kne iştirak etmiş ve yarış dtırt 

uçuk deniz mili üzerinden yapılmış
r. 
Demlrsporlu Feyyaz bir saat 26 

aklkada blrtncı, Galatasaraylı Bur
an bir saat 27 dakikada ikinci, yine 
alatasaraydan Mah°*t UçUncU ol
uştur. 

MUsabakalann ikincisine bugün 
t 15 te Moda koyunda devam e

ilecektlr. 

Demirkapıda Tabancah 
Sarhoş 

Dün akşam saat 21 raddelerinde 
arhoş olarak Sirkecide Demlrkapı
an geçmekte olan Mehmet adında 
iri, sarhoşlukla tabancasını çeke
ek rastgele atef etmlye başlamıştır. 

:ıkan kurşunlardan biri o sırada o
adan geçmekte olan Bursalı Hasan 
ğlu HUııeyin adında bırlnln dlzka
ğına iQ{lbet etmiş, yaralanmasına 

ebep olmuştur. Yaralı Hüseyin, 
errahpaşa hastahanesine kaldırıla
ak tedavi altına almmış, Mehmet 
akal&nmlf. tahkikata başlanmıştır. 

Boş -Beş 
HER CUM ARTESi 
Yazan: B. 

HÜRRİYET VE SAKAL 

Bu iki kelimeye dikkat edin! 
ikisinde de traş manası sezilir. 

Ben hürriyeti sakala ve sakalı 
hürriyete benzetirim. Çünkü: 

- Sakal · uzadık-
ça hem sahi
bini sıkar, 
hem başka· 
larının eline 
geçer. 

Hüniyet te 
öyledir. Bida

yetlerde bir halavet.arzeder. Es. 
kidikçe izaca, göze batmıya baıt
lar. Uzun sakalları ne yaparlar· 
sa, hürriyete de onu yaparlar. 
Yani: 

Sakalı evveli bir usta berber 
elinde kırptınrlar. Sonra biraz 
daha inceltirler ve daha ıonra 
dibinden traş · edip cascavlak 
çıkarlar. 

Hürriyet de öyle olur. Evve
la biraz tahdit ederler. Sonra 
biraz daha sıkarlar. Ondan son· 
ra dibinden traş edip kurtulur· 
lar. 

Garip bir tesadüf eseri, sakal 
modası ile hürriyet modaıı bir
birine muvazi olarak ortadan 
kalktı. 

Bu sakal ve hürriyet ikizliği
ni iyi müphede için Avrupa kı· 
tasına bakmak kafidir. 

(Berber) ler ve (rehber) ler 
beıeriyeti bu iki zararlı §Cyden 
kurtarmak için habire çalıııyor• 
lar. 

Biri ustura, öteki usturpa ile. 

DERi 

Şu Karagöz denilen adam ne 
samimi, ne safdil bir adamdır! 
Hani: 

Karagöz yaşıyor, derler 
yal Bereket 
ki; mehrum 
çoktanberi fa
niler araaın· 
dan ayrılmış
tır. Yoksa o 
aafailliii ile 
bu zamanda 
yaf1yamaz, ka 
festen kafese 
seyahat eder· 

di. Hatırlar mısınız? Hacivat, 
Karagözle yutmacasına bilmece 
yarl§!!_la çıkar da sorar.: 

- Karagöz! Tavuiun neresi 
tatlıdır? 

Biçare, bulmak için uiraıır, 
durur. 

- ıGöğsül der. 
- Kanadı 1 der. 
- Budu! der. 
Hacivat hinoğlu hindir. Yu· 

tar mı hiç? Her def asında: 
- Bilemedin Karögözl diye 

karıtılar. Nihayet beriki aciz iz· , 
har edince: 

- Aman Karagözüm 1 Bile• 
miyecek ne var? Deriaile geri· 
si 1 diye anahtarını çevirip mu· 
ammayı açar. 

Karagöz birinci bilmeceyi 
kaybettikten sonra Hacivat tek
rar hücuma geçer: 

_ Karagöz 1 Birincisini bile
medin! Sana bir daha ıorayım: 
Mandanın neresi tatlıdır? der. 

Karagöz, birinci bilmecede 
öğrendiğini .burad~ .sarfede~ek: 

_ Derisıle gerısıl deyınce 
hem alem güler, hem Hacivat 
sevinir. Karagöz de bahsi kay
beder. 

Eh, böyle 9ıp diye aldatılan 
adam bu zamanda yaııyabilir 
mi? 

Bu bahse girince hatırladım. 
Mandaları ucu demirli öven

dire ile gütmek yaaak edilmiş. 
Güzel tedbir. Masum hay

vanlar azaptan, işkenceden kur
tuldu demektir. 

Acaba bu hayırlı ve İnsani 
hareketin menşei nedir? diye 
merak edince şu neticeye var-

dım: d' ·1 '"d""l Demirli öven ıre ı e gu u en 
hayvanların derileri deliniyor ve 
piyasada delik deriler para et
miyormuş. 

İşte bu insani karar~n. h~reket 
.noktası. İyi amma derısı tıcaret
te kullanılmıyan hayvanları ö
vendireden kim kurtaracak? 
diye esefe hacet yok! 

Derisi işe yaramıyan hayvan 
da hemen hemen artık pek az 
kaldı. Galiba sümiiklüböce~l~ 

derilerını İnsandan baıka mı.
kullanıyorlar. 

Deve derisinden karagöz, 
keçi derisinden iskarpin, kuzu 
derisinden kürk, domuz derisin· 
den çanta, yılan derisinden 
kundura ve maymun derisin· 
den yaka, dana derisinden ba· 
vul, koyun derisinden davul, 

rELEK 
manda derisinden kösele yap· 
maktayız. ' 

Elimize geçen her hayvanın 
böyle derisini yüzüp dururken 
insanlara dokunmayışımızın se
bebi, bir ıeye yaramıyacağını 
pek iyi bildiğimizdendir. Zaten 
çoğu da <!iri diri birbirmizin 
derisini yüzmez miyiz ,.? 

MANTARA BASANLAR 

Şık §eylerdir veuelim. Ne 
yapar yapar eksikliklerini Ör· 
terler. Vücutlarını açmalarına 
mukabil. 

Saçları nu 
oksijen. 

Tırnakları mı biçimsiz? Gel
sin manükür. 

Gözleri mi çipil? Gelsin ri
mel. 

Baldır lan mı çirkin? Gelsin 
çorap. 

Kalçaları mı çarpık? Gelsin 
korsa. 

Elleri mi büyiik? tGelsin el
diven. 

Yüzleri mi pürüzlü? Gelsin 
krem. 

Ne kaldı? Boy bosl 
Ona da çare buldular. 

Eskiden ııiydikleri yüksek 
ökçeli kunduralar yalnız arka· 
dan kaldınyor, hatunları tüne
miıt leyleğe benzetiyordu. Şim
di takunya giyiyorlar. Bildiği· 
miz tahta takunya! Bir karış ka
lınlığında, iki kilo ağırlığında. 

- Ayol, biz bunu evde tat· 
lık yıkarken giyerdik de ayıp• 
tır 1 diye kapı dıtarı çıkamazdık. 

- Haklısın Huriye Hanım· 
cığıml Lakin timdi her ıey ter· 
ııine döndü. Takunyasız çıkan· 
lara dik dik bakıyorlar. 

Bu takunyalann aiırlıiına 
cçareaan olsun diye tabanla
rını mantardan yapıyorlar. Bir
çok 11lt, cici, civelek Bayanlar 
ıimdi bu mantarlı takunyalarla 
gezmektedirler. 

İçinizden geçeni biliyorum: 
- Öyle ise mantara bastılar 1 

demek istiyorsunuz. 
Ne münasebet aziz:im 1 Man

tara basanlar onlar değil, bu 
kunduralara 15 - 20 - 25 lira 
verip alan kocalar. ~ostlar, ati· 
nal ardır. 

Yalın ayak gezseler bir tür
lü. kundura giyseler bir türlü 1 
Kadın kısmı bir delik kesedir. 
İçinde para durmaz, akar gider. 
Ve bugün mantar, yarın rop, 
öbür gün kürk, daha öbür gün 
külah olur; zahirde onların, ha· 
kikatte berikilerin batına ge
çer. 

Eveti Her eksiie çare buldu
lar. Küçük bir istisnasile. 

UGUR 
Tavla oynarken yanlarına :ao

kuldum. Seyrediyorum. Birisi 
muttasıl düıeı. dübeı, ıteıbeı 
atıyor, öteki de ikibir, seyek, 

hepyekte bo· 
calıyor.. iki 
oyun kaybet· 
ti. Puflıyarak 
bana döndü: 

- Be bira
der. Sen ba

)na uğur ge
tirmiyorsun iş

' tel Çekil Al-
lahaıkına yanımdan. 

Ses etmedim. Tavlanın bazı· 
!arına ne teair yaptığını bilirim. 
Kazananın yanına oturdum. 

Berikinin ,anssızlıiı berde
vam. Bu sefer mars oldu. Da
yan•madım: 

- Be birader 1 Gördün ya 1 
Uğursuzluk bende deiil, sende. 
Buna karfl çare, uiura inanma· 
maktır. 

Hayatta yiiksekte otursan yıl. 
dırım dütcr. alçakta otursan su 
basar. Bunları talie değil, tabi
ate atfetmeli. Tavla oynayan da 
ya kazanır, ya kaybeder. Yüz
de elli bırakmalı, neden daima 
kendi lehine yüzde yüz sanıyor
sun 1 lıte ben gidiyorum. Sıkı 
isen oyunu kazan 1 

Dedim çıktım. 

Garibi ıu ki dörtle mağlup 
iken beş oyun alıp partiyi ka
zanmış. 

Ona sorarsan benim uğurum, 
bana sorarsan onun ümitsiz az
mL 

Gökte 
Türk Bayrağı 

Dün Gece Sabaha 
Karşı lstanbul 

Semasında Belirdi 
Dün gece sabaha karşı htan· 

bul sl'nınsı pek nadir rastlanan b\r 
manı.ara ile ısü lendi. BUtUn Tiır
kiJ l' 80 Ağustos zafer bayramımı 
haıırl nırken Sl'ma alemınln 11,I 
) ıldn:ı uCkumuula Türk baJ rağını 
tf'..nıim ediJordu. 

Sabaha yakın hil!ıl halinde hu
lunaıı ayın tnm göbetfnde MUş· 
teri yer almı!jh. \'aldln gC<·e ol· 
maı;ına rağmen bu muhteşem man
zarayı görenler uyuyanları kaldır
mışlardı. Halk balkonlardan ve 
llencerelerden bu uhi hAdiseyl gu
rup edlnclye kadar seyretmişler· 
dlr. 

l\lıişteri hllAlln tam ortasında 

delildi. Yıldız hllaHn biraz solun· 
da görUnliyordu. 

Bir muharrlrlmiz diln l'&Sathane 
mlldilrll Profesör Fatine müracaat 
ederek bu sema'i hadisenin izahı
nı ls~ml!ftlr. Profes!ir Fatin hA· 
dlseyl şöyle anlatmıştır: 
«- Hlliilln UstUnde görülen yıl

dm Müşteridir. Dört beş senede hlr 
Milf terJ De Jıllal R.mamnda 1'11rk 
bayrağını resmederler. Mllşterlnln 
mahrek! hareketlle ayın aylık dev-

' rt esnasında güurphlan hlrlhlrl· 
ne yaklaşınca bu gibi hAdlseler o· 
lur. DUn gC<-e yıldız hll!Uln biraz 
solunda görünüyordu. Altı saat 
sonra tam Türk bayrağındaki şek
li aldı. 'Fakat biz bunu göremedik. 
Çllnkll g'ilnCf ufkıunuzdan yttkscl· 
mı. bulunuyordu.> 

Ttlrk bayrağındaki ay yıldızı, 
dedelerimlz hllAlle Mllıterlnln bu 
şeklide kucaklaşmalarından kopye 
etm11lerdl. Bayrağımızın rengi de 
f&fakların alından alınmıthr. 

Yeni Liralar 

Darphane idaresi 30 Ağustos zafer 
bayramı mUnasebetile piyasaya iki 
milyon yeni bir liralık gUmtış para 
çıkarmıştır. Yeni liraların bir tara
fında CUmhurrelsi Milli. ışer lnonU· 
ntln büstU, diğer tarafında da ay yıl
dız ve bercketı temsil eden başaklar 
ile llHO rakamı ~·ardır. Yeni lirala
rın Raytııı yakında Uç milyona çfüa
nlacaktır. 

Çalenç Kupası 
Tenis Maçı 

Otuz ~ ıldanberl her sene muntaza. 
man yapılmakta olan c;alcnç kupası 

tenis mUsabakalan dUn SUrpagop
taki yeni sahalarda başladı. Bu ku· 
pa talimatnamesine göre, birinci 
çıkanın bir Sl'ne evvelki kupa galibi 
ile karşılaşması icap etmekte ise 
de Suat şampiyonluğunu bu sene 
mllda!aa ctmycceğindcn birinci çı
kan doğn.ıdan doğruya kupayı ala
caktır. 

DUn yapılan müsabakalarda aşa
ğıdaki neticell'r alınmıştır : 

Tek ~eklerde: 
Telyan • Rıza Dervişe 6 - O s • o 

Balssan ... Semih Bedriye 6 -2'. 6 _ 3: 
Faruk - Celale 6 • 3, 6 • 4 galip gel· 
mlşlerdir . 

Hol - Ahmet Tandoğanı 6 - s, 6 • 4 
7 • 5, Bambino • Armltec'i 6 - 3, 6 • 4 
Hasan • Avniyi 6 - 3, 10 - 8, Muhit
tin - Şevketi 6 • 2, 8 • 6, Davit • A
rev•yanı 6 • 3, 6 • 4, 86, Vedat Abut 
ta Binsl 6 - 1, 6 - 4, 6 • 1 Yenmiştir. 

Harp ve 
Bu iki Kelimenin Muhtelif 

Dillerdeki Karşılıkları 
Kullandığımız her keiimenin, 

kendine has bir mevcudiyeti, ha· 
yatı, çehresi, sembolik veya mü· 
şahhas bir karakteri vardır. Şe
cere ve lisaniyat tarihi bakımın· 
dan bunlardan ikisini, • son za· 
manlarda pek çok kullanıldığı 
için yıprayan, kuvvetten düşen • 
ikisini tetkik edelim. Bu iki keli
me şudur: Harp ve sulh .•• 

Harp, litincede Bellum keli· 
mesile ifade olunur. Romalıların 
dilinde cWerran> dır. Manası: 
Karışıklık, arbede ve nifaktır. 

Almanlar cKrieg> derler. Bu 
kelimenin aslı gotiktir: cKrik • 
Ulumak>. 

Jptidai muharipler, harbeder• 
ken hasımlarını korkutmak, ma
neviyatını kırmak için avazları 
çıktığı kadar bağmrlardı. Ve ek· 
seriyetle vahıi hayvanların ulu
malarını taklit ederlerdi. 

Bu lehçe, Slav dilinde de gÖ· 
rülür. Rusçada cHarp> manası
na aelen « Voina> kelimesinin 
aslı cVoi - Kurt uluması> dır. 
Yahut da ckatliim> veya cafet> 
manasına gelen cOi> den mü§
taktır. 

Rumen dilinde cRaz • Boi> 
eskiden ckatib manasını ifade 
ederdi. Bugün İse «Harp> de
mek.tir. 

Müslüman dillerinde cHarp:> i 
ifade eden birçok kelimeler var· 
dır. Araplar cCihad> derler. Mil
letlerin, istiklallerini elde etmek 
için kıyamlarına cFitne>, ayni 

ırktan iki kabile araaındaki mü
cadeleler, boğuşmalar da cMa
lihim> dir. 

İranlılar cCenk>, biz Türkler 
re kıRca cSavaı> deriz. 

Muharip bir millet olan Japon. 
lar da clkusa~ veyahut cSenao> 
derler. Bu sonuncusu bir Çin ke
limesinden a1ınmı9tır. Tıpkı 
~ulh> ü ifade eden cKeian> ııi· 
bi ..• 

Çinliler cSulh> e c:An> veya· 
hut cP'ing'an> derler. Manaaı: 
Saadet lazimesi. • • 

Kongo lisanında c:Lembama> 
kelimesinin, biribirinden ayrılma
sı gayri kabil iki fa nası ~ardır: 
cSulh ve Medeniyet>. Begenme-

d ·w • • bu siyahiler bize, sulhün 
ıgımız .. . . 

ve medeniyetin bırıbırı?,~~n ayrı· 
)amıyacağını, ayrılırsa oluverece· 
w • • gu .. zel anlatıyorlar ••• 
gına ne . 

Almanlar cSulh> e cFrıed> 
Ruslar da cMir> derler. Bu k:· 
1imenin arapçası cSalam> dı . 
H .. "lyonlarea defa tekrar er gun mı b". 

1 Z. Müslümanlar, ırı-
0 unur. ıra . . Set• 
birlerini selamlamak ıçın . c lh 
münaleyküm> derler. Yanı cau 
ve selamet üzerine olsun b de-

mektir. 

D .. be• kıtasında kulla· 
unyanın v b 

nılan muhtelif lehçelerde. un· 
lara benzer daha 3_QO kelıme aa· 
yabiliriz. Fakat, ııayın okuyucu· 

1 E Yeter artık ... > 
arımızın: c · .• . . 

k k w ırın demel•rinden or tugumuz v 

bu kadarını kafi görüyoruz.·· , 

OKUDUKLARIMIZ 
KİRA iLE KADIN ARKADAŞ 

Nevyorkta son uunaıılarda çok 
garip bir tclarebaııe açdmqtır. 

Hedefi dttrtıııt, t.erblyell, okmnut 
erkeklere kadın arkadaş klrala
maktır. 

İdarehaneyi kuranlardan, Mis 
Miller ve Mlııls Kon11t.ebl adında 

okumuş, lçttrnal mevki aahlbl Ud 
kadındır. Bunlar Nevyork gibi 
bU~11k bir tehtrde beraber yemek 
yemek, konuşmak ve tiyatroya ıtlt
rnek için birçok adamlarla bir ka
dla .,....... UdlJ'lıeı 1hQ'd'llldarnU 

se~ "' .,.. bo9Jat1I c1o1c1ar
mü istemişlerdir. 

Kurdnklan lclareluuMınln muin· 
de okumu., seyahat etmiş, atla
ya cörmO,. bot eobbetll kadınlar 
vardır. 

Nevyorkta yalnızlık duyan ve 
kendi seviyesinde bir kadınla blr 
kaç saat konuşmak ve pzmek ls
tlyen bir erkek bu ldarelıaneden 
on dolar llcret ve iki dolar takııl 
parası mukablllnde blr aktam I· 
çln bir arkadaş kiralıyor. 

Kiranın şartları vardır: Bera
berce lokanta ,-e tiyatrodan ~ka 
bir yere gidilmesi lst.enllmlyecek, 
Kmn hakiki iıılm ,.e adresi sorul· 
mıyacak ,.e c&ıterllen yalancı I· 
ıılmle iktifa edilecek, saygıda ku· 
sur edllmlyecek. 

Bu idarebanenln kira llstealne 
girmek lstlyen kadınlarda atır 

.,.rtlar aranır. Kira ile arkadq
Jık pek kolayca fenaya çeldleblle
<'e~I lı:ln llt1teye giren kadınlann 
namu8lu, \'ekarlı, kendini bilir ne
''lden olma.111 lAzımdll'. Her kadın 
hu me7.lyetlerlnl en a.,atı altı ta
nınmıı~ adamdan getlrdltf tanlye 
mf'ktııplarlle lııbat etmelidir. lda· 
rehanenln listesindeki kadınlardan 
birinin ıtetlrdlğl mektuplardan bi
ri doğrudan doJnıya Amerika 
Climhurrf!lııl Rooııe,·elt'ln uıvt'tllll 

taratmdan yazılımftır. Misis Bo· 
OtMl\'elt bu mektupta diyor ki: 

ddarehanenln takip ettlğl pye
:>i çok faydalı buluyorum. Büyük 
bir teblrde yalnız kalmı' blr er· 
kejin arkadaf& olan lbtlyacını 

namwılu, ,·ekarlı, milnen·er bir 
kadının refakatinde buJmuı, süfli 
etıence meyillerine karşı en tealr· 
il bir settir.• 

HiÇ YUTAR MiYiM} 
Amerikalı me.tbur muharrir 

Mark ~·eyıı yuılanndan çok pa
ra kauı11rDUf. Fakat bwiu daba 
çok yapmak meraluncla oldafu i

çin önllne selea dolaadırlCI kendi· 
•ine yaldıklı ve parlak "ler 'Vade
der, pralannı elinden alırmq. 

Nihayet muharrir hulya arka-
aından paralannı kaybetmekten 
uııanmış. Bir daha hiçbir dolandı
rıcıya kapılmamıya karar ,·ennı,. 

Bir giln bir genç adam kendi
sini ziyarete gclmlf. demli} ki: 

-Benim mühim bir i<'adnn \'&r. 
Bu ııayede uzak yerlerdeki adam
lar hlrlblrlerlle konul}&Caklar. i 
l-adımın bir nllmunesln~ yapmak 
için beş ytlz dolara ihtiyacım ' 'ar. 
Bunu bana ,·erlnıenlz alacaitm pa
ralara ı;lı.l yan yanya ortak ya
parım. 

Mark T,·eyn kendi kencJlne dfl

nılıt ki: 
- lşte tam clolandıncL.. Uzak 

yerdekileri konqturacakmı• ta 
para kaza"lwalumlf. Ben böyle ya
lanları yutar mıyım T 
Adamı nezaketle bafmdan sav· 

1Dll}o Yalnız ayrıbrken aormq: 
- Sizin adınız nef 
- Graham BeL. 
Mefer bu le.at telefon lmlt. cenç 

adam da telefonun meı,bur mucidi. 
l\lark T"\ eyn beıt ytlz dolar 'Ver-
11eyml' bir müddet ııonra yan hla
Mı diye ytl:derce milyon dolar ka
zanacakmı,. .. 

No. 
12 Vatan'ın Bulmacası 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kraliçe - lnce ve hafıf bir 21--ı---+-
dokuma - Bir kap 2 - !nanı• yo • -,-
lu - üye - Taharri et! S - Tere-

3 
1 

Dokuma maddelerinden. • - Bir 4 

renk 5 - Bir renk - Edat - Ses- , 
slz iki harf - Nota 6 - Bir elbet- , 
Yok etme. 7 - Çoğun tersi - Şe
kerde olan blr 4ey - TahaallUr - 7 

Nota. 8 - Çok çirkin - 9 - Evli· ' 
ya _ Devlete alt 10 - Ruh - Giz.. , 
11 şey - Bir Arap harfi - 11 - E· ıoı--;---:-
ge u11&11 _ TOrklerln bir Unvanı -

il üye. ..... -. ...... _ 
YUKABDAN AŞAGIYA: 11 N. il Dal __ ... 

SOLDAN 8AGA: 
1 _ AB; ŞalMUI: Si 2 - Bal; km; 

Çift erkeklerde: 
lbrahlm Je Armitec - Semih ile 

Muhlttlııe 6 - 3, 6 • 4, Rıza ile ceı n.ı -
Doktor İhsanla Turguda 6 - 3, 6 - o. 
Arevcyan ile Boissan Telyanla Vl'dat 
Abuda S • 6, 6 • 3, 6 - l galip gıılmiş
tlr. 

1 _ Tavır - Kaba kumaş - Kra· 
llc;:e 2 _ KUçUltme edatı - Payt:&k 
bir kuş _ Duvarda bulunur. 3 - Ba
zı hayvanların yavrusu - Yapyşkan 
bir böcek 4 - Sessizce kaçan 5 -
Uzak ı.-reti - Nota - Llhlka -
Bir edatın kısa ve kabası 8 - Bir 
meyva - Bir kemik 7 - Nota -
Sahip - ŞıkAr - Mağaranın ucu. 
8 - Kalabalık 9 - Evin l':Jır.mlarm· 
dan - Bağ'trnıa ıo - A.ııotlu bir 
madde - Nakit vasıtalarından -
Glzh şey 11 - Temiz - tpn!le an· 
latma - Ten d&mıQf bir \lim 

Boz 3 - Put; 1"1l • - Tabakat 5 -
Ak; Bakar: La. 6 - Kulak; çekiç. 
7 - 11; Batıl: Fa 8 - Bereket 8 -
Cet; RUll 10 - Kan; Dil; Zein 11 -
ls; Mezar EL 

Tt7J[ABDAN AŞAÖIYA: 
1 - Ab; Rakik; Ki 2 - Sap; kul, 

Caz 3 - L~t. Ben 4 - Tababet: 5-
Ak; bakar; de. 6 - Blı;ak; temJz 7-
An: kaçık; la 8 - Farder ı - Blt
tuz 10 - Sol; lif; fn 11 - la;, ka
~ il. 

Müsabakalara bugUn saat dokuz· 
dan lt·'ıaren devam edilecektir. 

3 

F ELEK 
- Yazan: B. FELEK 

Ham'a Rağbet! 
Hiçbir fCYe haaet etmiyorum~ 

fU olmuı meyva yiyebilen hah· 
tiyarlara haıet ettiiim kadar. 

Turf•nda olsun diye kele• 
kavun karpuz, çavuı üzümü 
yerine koruk, kiraz yerine çağ· 
la, şeftali yerine taı gibi ıeyler, 
incir yerine sütlü baba incir
lerini mostralık edip dizmiyor· 
lar mı cinlerim b&flma ÜfÜyor. 

Nedir bu ham yemite, h.m 
işe, ham alıt veritc raibetimiz 
canım! 

Cennet gibi memleketimizin 
yetiıtirdiii nefis yemifleri ina
dına itibardan, raibetten düt· 
sün diye mi ham topluyor, ham 
satıyor ve ham yiyoruz? 

Manava aordunuz mu? 
- Efendi! Çok olgun mal 

dayanmaz, dükkanda çürür: di
yor. 

Madrabaza sorarsanız: 
- Olgun malı esnaf almaz! 

diyor. 
Bahçıvana sorarsanız: 
- Olgun malı sevkedeme

yiz. Bozulur! diyor. 
Y emiı ofisleri, yemiı müte

hauısları, ambalaj uzmanları, 
ne bileyim ziraat iktisadiyatının 
en modern bahislerini su gibi 
ezber biliyoruz. 

Buna raimen hala, suları çe
nemizden akan olgun bir şefta· 
li, tadı boğazımızı yakan bir 
çaVU§ üzümü ve yutarken bizi 
boğmıyan bir güzel armut yi
yebildiğimiz pek nadirdir. 

Kendi yetiıtirip kendi satan 
bir bahçıvana rastgelmez, veya 
kendi b.fhçemizden toplamaz
sak bu nimete eriımemiz tayya
re piyangosu kazanmaktan çok 
daha güçtür. 

Babam merhumdan dinle· 
miftim. Büyiik babam Diyarba
kırda alay beyi iken bir iki se· 
ne orada kalmıılar. Diyarbakı· 
rın karpuzu malum. Kırk elli ki
lo gelir kocaman ıeylerdir. Bal
ta ile kesilir, okka ile satılır. 

Karpuzcu, satmak için kea~i 
_ karpuzlardan iyi çıkmıyan bırı· 

nin ortasına ak,am üstü dükka
nı aydınlatmak için mum diker· 
miı. .. _ 

Karpuz almıya selen ko~I~: 
ler. bu üzerinde mum dikılı 
kelek karpuzdan almakta 
ıarar ederlermiı. Her ne kadar 
manav bu karpuzun kabak ol
duğunu söyler, ve batka karpuz 
vermek isterse de onlar: 

- Fena karpuz olsa mum di
kip aleme gösterir misin? diye 
yine ondan almakta ıarar eder· 
lermif. 

Korktuğum ıudur ki biz de 
Diyarbakır köylülerinin kabak 
karpuz almakta ıararına müşa· 
bih bir galata kapılarak kemale 
ermiş ,olgun ve lezzetli meyva
yı bırakıp • alışkanlık yüzünden 
aşinalığımız artan - ham yemİf
lerin tiryakisi olmıyalnn. 

Böyle olursa bu hal sade 
ctad> hislerimizin bir inhiraf o
larak kalmayıp bütün telakki 
sistemimize tesir ederek bize 
işte, adamda, fikirde, ervahta 
ve hayalde hep ham peşinden 
gitmek, hamı tercih etmek yo
lunu tutturur. 

O zaman olsun yemifler gi
bi kemale ermit adamlar, ol· 
g~n ve iılenmit fikirler ve J?.İf· 
mit kotarJmıt ifler m~n~v duk
kanında yemİf çürür ~ıhı olduk
lan yerde çürürken, b~ ham ye. 
mitleri ııevelemekle uar&§lr du· 
ruruz. 

lzmirde Hava 
Kurumuna Yardım 
tsmır. SO (Telefonla) - Ttırk Ha• 

va Kurumuna yapılan yardım bura· 
da da gittikçe artmaktadır. Nifan 
ytısWtierinl kuruma terkedenler her 
san bir miktar daha eotaJmalttadn'. 

Darbımeseller 

Mmalr lltml1e ... Mle7JUll • 
dar. 

11.ari kajıldu lıütınr, kuma 
.....~. 

Ne ftlrlrleB eUDle • pter a. ....... 
Olmaa atiı ,ayını aatı. 
ONa olaMll lanldı mıeak. 
Oltba .......... beW. 

Ölldıl oo-k cibetlnl kendi 
keler. 

l"UUlll ~· kocana, J'ead
... - çoeatm ,eı.te.me. 

Plfml9 ... lıOialı ... katma. 
PllAYdaa dÖDeDID kalfıtı kml

am. 
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Zafer Bayramı Merasimi 

Dünkü geçit resmin de topçu alayı tanL bayrajunızı takip ediyor-. 

<Batı birincide) 

Hemen bütün büyük ana cad
deler, mera~imi ve pnlı Türk 
ordusunu seyretmek heyecanile 
ıokağa çıkanlarla kaynaşıyordu. 
Bu kaynaşma, hele Beyoğlu cad· 
delerin de ve Taksim meydanın
da son haddine varmıştı. Mera· 
sime iştirak edecek kıtalar da yi
ne günün erken saatinde garni
zonla;;ndan çılcarak Taksime 
gelmek üzere yola çıkmıı bulu· 
nuyorlardı. 

Bayramı kutlulama merasimine 
ııaat 9 da, İstanbul Komutanlığın. 
da yapılan kabul resmile baş· 
1anmıştır. Komutan Tümgeneral 
İshak Avni, askeri komutanlar, 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
darla Parti Müfett~i Reşat Mi
maroğlu, Şehir Meclisi azalan, 
muhtelif teşekküllerin mümessil· 
leri tarafından yapılan tebrikleri 
kabul etmiştir. 

Saat 9.30 a kadar devam e
den bu merasimden sonra komu· 
tan Tümgeneral lsbak Avni. re· 
fakatinde Vali ve Belediye reisi 
Dr. LUtfi Kırdar, Parti Müfettişi 
Reşat Mimaroğlu ve diğer hüku· 
met erkanı ile mebuslar olduğu 
halde otomobillerle Taksime ha· 
rcket etmiştir. Buradaki merasim, 
tam saat 1 O da çalınan bir boru 
ile başlamıştır. Şu saatte Taksi· 
me gelmiş bulunan General İs
hak Avni ve Lutfi Kırdarla refa· 
katlerinde olanlar, evvelden 
kendilerine tahsis edilmi~ olan 
yerleri işgal etmİ§ olan kıtaları 
teftiş etmişlerdir. Bu sırada ko· 
mutan ve vali, her teftiş .ettikleri 
kıtanın önüne geldikleri vakit: 

c- Merhaba, asker I> nidasi· 
le selamlıyorlar ve: 

«- Sağoll» cevabını alıyor· 
!ardı . 

Teftış bittikten sonra Vali ve 
Komutan, daha evvel, abidenin 
yanıpda hazırlanmış olan kürsü· 
ıılİn önüne gelmiıılerdir. Bu sıra
da ilk evvela ordunun f'n genç 
ubayı olan topçu teğmeni Sait 
.)emirağ, daha sonra da ordu
nun en kıdemlisi olan Komutan 
Tümgeneral ishak Avni kürsüye 
çıkarak birer nutuk söylemiıler
dir. 
EN GENÇ SUBAYIN NUTKU 

Genç subay, evvela komuta
nını. sonra bütün meydanı dol
duran tunç yüzlü &!ah arkadaşla
rını selamladıktan sonra şöyle 
sözüne başlamıştır: 

• Bugün cihan tarihinin sayfalann-
da misli görWmemlş şanlı bir zafe
rin yıldönUmüdUr. Bu muUu gün he
pinize kutlu olsun. 

BugUn TUrk mllletinin hayat gü
nO, bugUn, kahraman Tilrk ordusu
nun imtihan gUnU idi. Yıllardır hür· 
riyet ~şlnde koşmuş şanlı bir mll
letln vurulmak istenilen esaret zin
cirlerini koparıp frrlattığl ve lstik
Uüi muhat'aza için son sözünü9söy
ledıği bir gündOr.> 

zel bir şaheseridir. 30 Ağı.ıstos günU bütUn ,ıddetile, 

Bu zafer, TUrk lstikW ve cü.mhu- harp devam ettikten sonra zafer pe-
riyetinin temelidir. risi de Türk sil!hlarma teveccüh 

Bu zafer, dört yıl büyük harpte etmlş bulunuyordu. Viyana önlerin
muhtelif cephelerde kahramanca dö- denberi izzeti nefsi her gün bir ve
vilferek yorgun dllştUktcn ve silAh· sile ile kırılan ve her gün hayatına 
tarı elinden alındıktan ve memleke- yeni bir fecaat destanı ilAve edilen 
tinin hemen yarısı işgal edlldikten mazlQm Türk milletinin menhus ta
sonra, lstlkW ve hürriyetini kurtar- lü, tarihin karanlık sayfalarına gö
mak için: mWdü. 31 Ağustos günü güneş hür, 

Tekrar ikinci bir dört yıl savaşan bahtiyar, şerem Türkiyenin üstüne 
bUyUJc ve kahraman bir milletin za- do du. 
feridir. Bütün memleket gençliği artık 

Bu suretle bu zafer, riyazt bir hakikat olarak bilmelidir 
En müşl<Ul 11&rtlarında ve en bil- ki, bin bir hatıra ile bağlı olduğu· 

yUk mahrumiyetler içerisinde az bir muz ve \latünde hUrriyetle teneff\18 
fasıla ile 8 yıl dö~ek kadar kah- ettiğimiz bu topraklarda m\latakil, 
ramıuılık, lsap ve tahammW kudre- ve serbe:!t y&J}ıyabilmek için icabın
ti gösteren °büyUk Türk milleti ve da ö1Um fedakArlığı yapmak gerek· 
onun özU olan Tllrk ordusu için, dün tir. Ölmesini bilmlyen milletler için 
olduğu kadar bugUn de, yarın da yer yüzünde hayat yoktur. Hürriyet 
Türk vatanının bUtUnlUğU ve TUrk ve istlklA.I gibi hayatın en lezzetli 
milletinin fstıkllı.li ve şerefini koru- ve en aziz mefhumları için bir hayat 
mak uğrunda her türlü fedak&rlık- seve seve feda edilebilir. 
lara katlanmak, en büyük zorlukları 
yenmek için sonsuz ve sarsılmaz bir 
azim ve iman membaı, bir kuvvet 
ve kudret kaynağı olarak kalacak· 
trr.> 

Komutan, AtatUrkU hürmetle an
dıktan sonra sözlerini şöyle bitirdi: 

<Bugün burada halkın gUlt>r yüz
leri, coşkun tezahürleri, ordunun çe
lik aafiarı arasında büyük zafer bay
ramının 18 inci yıldönUmünU tesit 
ediyoruz. 

Türk milletinin asaletini ve Türk 
ordusunun kahramanlığını en gUzel 
temsil eden bu büyük bayramı ya
ratanlara sonsuz ştlkranlar ve say
gılar.> 

BAYRAK MERASiMi 
Komutan sözlerini bitirip kürsil· 

den indikten 80nra. bayrak merasimi 
yapıldı. Bando lııtiklAI marşmı ça
larken şanlı TUrk ba)Taıtı da dire
ğe çekilmiştir. Bu da bittikten son
ra komutan, vali ve refai(atıerindeki 
zevat tribUnlerde yer almışlar ve kı· 
talann geçit rr.smini seyretmi~lerdir. 

Kıtalar başta piyadeler, askerl li
seler, sl\vıtri, · topçu. bindirilmiş kı

talar, ballrlyelıler, hava dafl batar
yaları, projektörler, jandarma. muh
telif polis kıtalan, itfaiye ve mek
tepler biriblrlerini takiben tribünle
rin önünden geçm1'ler, seyrilseferi 
işgal etmemek için resmi geçitten 
çıkan kıtalar garnizonlanna dönmüş 
!erdir. 

30 Ağustos zafer ·bayramı müna
sebetlle dUn şehrimizdeki halkevle
rinde de merasim yapılmış, tstik!Al 
marşını müteakıp konteramılar, kon
serler, temsiller verilmiş, 30 Afu!!
tos zaferi hakkında yazılmış şiirler 

okunmuıJtur. 

Afyonkarahisar, 30 (A.A.) - Bu
gün Dumlupınarda meçhul asker !
bidesi önUnde yapılan merasimde 
Denizli mebusu Necip .Ali Küçüka, 
bir nutuk söylemiş ve nutkunda de
miştir ki: 
Dumlupınar yalnız bir zafer de

ğil, henüz genişlik ve şumulünün 

takdiri için daha uzun yıllar bek
lememiz icap eden yeni bir devrin 
ve yeni blr hayat ufkunun açılması 
demektir. Bunun ıçin Dumlı•pmar, 

yalnız milli ınlınada değil, beynelmi
lel hacimde tarihin kaydettiği en 
büyUk htdiselerden biridir. 

Arkadaşlar, 

Bugünlerde dünyanın geçirdiği en 
hlı.d buhran karşısında ihtimal ki, 
yine yurdun umumi menfaatleri biz
den yine böyle bir fedakArlık istiye· 
bilir. Tlirk milleti böyle bir dakika
da kendisine düşen vazifenin ne• ol
duğunu bilmektedir. Biz.im ilk vazi
femiz bu zaferin o zamanki Garp 
cephesi kumandanı olan BOyük Mil
li Şetimizfn etrafında yalntz bir ses 
tek bir netes halinde blrlefmektir. 
Milll Şefimiz, Atatürk ordularının 

muharebeyi yapan cephe kumandanı 
mfaUle nam ç&l~" w blzt ııurı 

seIA.met sahiline götürmilf ise şimdi 
de daha geniş çapta ve ayni netice
ye is!.l edeceğinden daha tabit ve da
ha müsbet bir şey tuavvur edile
mez. Dünyadaki hAdiseler hangi su
rette cereyan ederse etlıin, istikbale 
karşı emniyetimiz tam ve imanımız 
bütündür. ÇUnkU bütün tarihi, hür
riyet ve iatikllı.l mUcadelesinden iba
ret olan milletimiz kendi varhğ"ım 

kurmak ve kurtarmak için sonuna 
kadar dövttşmiye ahtetmlştır. Şimdi 

en derin tazim ve hUrmet hiıılerile 

mlnevt huzurlarında bulunduğumuz 
şehitlerimize karşı bütün memleke
tin hissiyatına tercUman olarak söy
liyebllirim ki. ey aziz şehltler, Bizler 
rahat ve mUsterih uyuyunuz. Uğrun
da hayatınızı feda ettiğiniz bu güul 
vatan, yarın icap edenıe yine ayni 
samimiyet ve ayni kudret, ayni kah
ramanlıkla bugünün !:OCUkları tara
fından mllde.faa edilecektir. 

Gençllk Klipleri 
Açıldı 

lstanbuldaki 
Mükelleflerin Sayısı 
5900 Genci Buldu 
Beden TerbiyeSi MUkellefiyeti ka· 

nununun dün tatbikine başlanmış, 

gençlik klilpleri faaliyete geçerek a
çılış törenleri yapılmıştrr. 

Lıtanbulda tesbit edilen 18 - 20 yaf 
arasındaki 5900 genç dUn kendi ka
zaları dah!lindckf merasim yerlerin
de toplanmışlardır. 

Milli hissiyatın kükreyip taştığı 

anlarda bütün quygularına mihrak 
teşkil eden bUyUk dA.hller yetişir, 

Gurur duyunuz. 30 Ağustos, oğul- fakat bunu her mlllet yetiştirmez. 
Jarınızın eseridir. 30 Ağustos onlann BilyUk adam yet~tlrmek bOyUk mil-

Dedikten sonra yüzlerce sene er 
meydanlarında at oynatm!J1 olan ec
dadımızın kahramanlıklarına temas 
etmiş ve lst!klii.l harbine geçerek 
bu şanlı savaşın kUçUk bir ta:rlhr,:e
slnl yapmış ve sözUnU şbyle bitir· 
miştir: 

cTürk anneleri, 

Beyoğlunun mükellefleri Taksim 
stadında EmlnönUnUn Beyazıtta, Ka
dıköyUn Fenerbahçe stadında, Fatt
hin Kare.gümrUkteki Çukurboetan 
sahasında, diğer Beykoz, Kartal, Ba· 
kırköy, Adalar kazalarmın törenle
ri de kendi muhitlerinde bulunan sa
halarda yapılmıştır. 

olacaktır. !etlerin k!rıdır. İşte Atatürk Türk 
Ordu, mllleUnin zek! ve dehasını nefsin-
Sana zaferlerine bakarak çok i· de toplamış hakiki bir dlhl ve mil

slmter "erdiler. Çelik ordu, kahra- ıı kahramandı. Büyük Mlllet Meclisi 
man ordu dediler. Fakat en büyUk tarafından kendisine Azami saıw
ve yerinde adı, sana. asıl milletin ;yet verildiği vakit, Partimizin bani-
verdi: si ve büyUk ~umandan bu nıll-

Türk ordusu ... Varol..> Jete yaptığı hrtabede cDUşmaru mem 
Kıdemsiz subay- alkışlar arasında leketln harim! iametinde bofacafım> 

Maarif Vekilinin 
Dünkü Beyanatı 

yerini kıdemli komutana terketmiştir dero1'tl. Millete kar.\lı yaptığı bu 1- (~ı birincide) 
TÜMGENERAL KÜRSÜDE leni vaadinden bir sene sonra haki- Köy enstitüleri bütün ihtiyaç· 
Ttirngenernl bizzat içinde yaşadı- katen dedl!fni ı,te fimdi Uzerinde larını cevaplamak mihveri etra

ğl 1ııUklAI harbinin ve. 30 Ağustos yıld6nUmtınU kutladığnnız '111 top- fında i,leyen inıan fabrikasıdır. 
1022 zaferinin yıldönümünU kutlula- raklarda yaptı ve ondan sonra mil- Böyle yetişen köy çocukları:nızın 
mak 1ı:ln toplanıldığını söyledikten letin istlkametınl Akdenizln mavi yetiştireceği nesilleri tahayyül et-
onra kurtuluş mUcadelesi ve 30 A- ufuklarına dotru verdi. Ordu dokuz mek güç bir şey değildir. 
ğustos za!erinın naaıı kazanıldığını ıtınde Akdenlze vAsıl oldu. Şimdi bU- YENi AÇILACAK ORTA 
izah ederek &özüne f«SYle devam et- tfln memleket ayni hızla Akdenlzin MEKTEPLER 
mlştir: yarattığı rnahevt Aleme varmak ve Bu sene yalnız Muıtafakemal-

cBu zafer, büyük Türk sevk ve ona ntlfuz ederek tamamUe hacnet- pata ve Gönen kazalarında orta· 
idaresinin ve harp t&rihJnlıı u stl- m41e ~r. 1 mektep a~cağız.> 

Romanya Sıkışık 
Vaziyette 

Macarlar Tatmin 
Ediliyor 

(Ba!ı blrlnclde) (Ba!ı birincide) 
Moskova, 30 (A.A.) - Tass A- lenmiştir. Karar bugün saat 15 de 

jansı bildiriyor: 
Hariciye Müsteşarı Dekanozot, 19 

ağustosta Gafenkoya cRumen kıla· 
larının Rumen - Sovyet hududundaki 
tahrik edici harekeUerini> protesto 
eden bir nota vermiştir. 

Notada şunlar il!ve edilmektedir: 
cBu h!diselere kurban gidenler ol· 

duğu takdirde mesele vahim bir ~e
kil alabilir. 

Belvedere sarayının cAltın> salo
nunda ittihaz edilmiotir. Alaka
darlar arasında iki taraflı bir tes
viye sureti imkansız görüldükten 
sonra Macar ve Rumen hüku
metlerinin arzusu üzerine hakem 
müdahale etmiştir. Hakem kara· 
rı Macaristana tahminen 45 bin 
kilometre murabbaı arazi kazan· 
dırmaktadır. Bu arazi meyanın· 

Bu gibi hareketlerin muhtemel ne- da, ezcümle Şimali Transilvanya 
ticelerinden Romanya hüktlmeti ta- mıntakası ve Klauselum - Cluj 
mamile mesuldür. 

Gafenko, ilk Sovyet notasına Ro
manya hükQmetl tarafından verilen 
cevabı tevdi etmiştir. Cevapta Sov
yetlerin iddiaları reddedilmektedir. 

* Fon Ribbentrop ve Kont Ciano 
protokolün imZll8I mUnaaebetile nu
tuklar söyliyerek bu ihtlllfı hallet
mekle mücadelenin cenubu şarki Av· 
rupasma sirayetine mlni oldukları
nı, sağlam ve emin bir sulh iatedik
lerini, bunu ancak h\lanU niyet ve 
emnlyeUe mümkün gördüklerini söy
lemişlerdir. 

İmzalanan hakem protokolU yedi 
maddeden ibaret olup arazi, hudut 
ve tabiiyet meselelerini halletmekte· 
dir. 

Askerlik İşleri 

Szekle komitalıkları dahildir. 
ROMANYANIN TAMAMİYETİ 

GARANTi EDİLDİ 
Viyana, 30 (A.A.) - O. N. 

B. bildiriyor: 
İyi haber alan kaynaklardan 

öğrenildiğine göre Alman, İtalya, 
Macar ve Rumen hariciye nazır
ları, Macar - Rumen meselesinin 
halline müteallik esas zabıtname 
ile müzeyyel zabıtnam~leri imza
lamıya başlamışlardır. Bu vesi
ka Romanya ile Macaristan ara· 
sında yeni hududu kat'i olarak 
tesbit etmektedir. 

Bu hakem kararını müteakip 
bir taraftan mihver devletleri ha· 
riciye nazırları, diğer taraftan da 
Romanya hariciye nazırı arasın
da ~otalar teati edilmİftİr. 

Bu vesaikle Almanya ve hal· 
ya Rumen topraklarının tamam· 
lığını ve tecavüzden masuniyeti· 

'
abeıe Dawet ni garanti etmekte, Bükreş hüku

, m~ti de bu garantiyi kabul eyle-
EminönU Yeril Askerlik Şubetıin- mektedir. 

den: BÜKRF.ŞTE BEDBiNLiK 
1-336 doğumlular ve bu doğumlu· Bükreş, 30 (A.A.) _ Bükreş 

larla muameleye tAbl talebe ve ra- hükumet mahfillerinde büyük 
porla tecil edilen eratın son yokla- bir bedbinlik havası müşahede e· 
maları 1 Eylfil 940 ta b&J}lıyacak ve dilmektedir. Resmi beyanat elde 
fUbemizde yoklamalar haftanın tek edilememesine rağmen Alman· 
gUnlerinde yapılacaktır. yanın Macaristana Transilvanya· 

2 - Yoklamaya gelecekler SJ}ağı-
nın mühim bir kısmını içine a

ya yazılı gUnlerde saat 9 dan 18 e 
lacak yeni bir hudut garanti etkadar nüfus cUzdanlarile okurlar 
tiği zannedilmektedir. mektep vesikası ve cUzdanlarlle ŞU• 

Viyanadan !labah telefonla a· 
beye müracat edeceklerdir. lındığı tahmin edilen haberler-

A) Eminönü merkez nahiyesi e-
ratı 3 EylQl 940 gUnünde. B) Alem- den sonra toplanmak üzere ha-
dar nahiyesi eratı: 5 EylQl 940 gU- zır bulunmaları için nazırlara e
ntlnde. C) Kumkapı nahiyesi eratı: mir verilmiştir. 
7 EylQl 940 gününde. D) Beyazıt na- Telefon haberi geldiği zaman 
hiyesi eratı: 9 EylQl 940 gününde. gece Transilvanyadan çağırılan 
E) KüçUkpazar nahiyesi eratı: ıı muhalifler reisi Dr. Maniu, sa· 
Eylfil 940 gününde. F) Diğer kaza- rayda Kral Carol nezdinde bu
lar mmtakasında bulunanlar: 13 lunmakta idi. 
EylCl 940 ta. • Emin bir membadan öğrenil-

3 - Bu muayyen müddet zarfın- diğine göre Viyanada bulunan 
da gelmlyenler hakkında askerlik hariciye nazırı Manoilescu, bir ı 
kanununun 84 ve 87. maddeleri tat- anlaşmaya varıldığı takdirde o
bik edilecektir. nu imza için tam salahiyeti haiz

* Yabancı Kadıköy Askerlik Şube-
sinden: 

1 - Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz 
kazaları dahilinde bulunan 336 do· 
fumlu ve bu doğumlularla muame
leye tabi eratın son yoklamalarına 
2 eylQl 940 günü Y\bancı Kadıköy 
Askerlik şube binasında kurulacak 
askerlik meclisinde bqlanacak ve 
15 eylQl 940 günU nlhayet bulacak
tır. 

2 - Yoklamalar her gUn öğleden 
sonra sat 14 ten saat 18 e kadar 
devam eder. 

3 - 336 dofumlu ve bu doğum
lularla muameleye tAbl yabancıların 
tayin edilen gqrtlerde ikamet vesi
kası, iki fotoğraf, nüfus cUzdanlari
le tahsilde bulunanların da ayrıca 

okullarından alacakları ''esikalarile 
şubemize başvurmaları. 

4 - Yukardakl ilA.nın yabancılar 

için yoklamaya davet puslası yeri
ne geçtiğinin blllnmesi UA.n olunur. 

* B~iktaş Askerlik Şubesinden: 
ı - Orduya askeri sanatk!r ye

trştlrmek için Maarif Vek!letlne 
bağlı sanat okullarından ve hariç
ten siv:il okullardan alınacağı M. M. 
VekAleti emirleri iktızasındandır. 

2 - Bu sanat okuluna girmek i
çin talip olanlar şubemizce muame
lelt>.ri yapılmak üzere şubemize mü
racaatları ilan olunur. 

* BAYANLARI ŞUBEYE 
DAVET 

üskUdar Askerlik Şubesinden: • 
1 - Okur yazarlığına dair diplo

ması bulunanlarla lise, orta ve ilk 
okul mezunlarından 20 llA 40 yqın
dakl bayanlara mahsus a.'!kerl has
tahanelerde ikinci defa açılacak olan 
yardrmcı ve hastabakıcı hemşireler 
kurswıa iştirak etmek istlyenlerin 
kayıtları yapılmak üzere fUbernlze 
her gUn şlf ahen mUracaat ederek ka
yıtlarını yaptırmaları. 

2 - Bu kurslara iştirak edecek 
bayanlara kurs sonunda vekAletçe 
diploma verileceği gibi bir çok rtiç
haniyet ve imtiyaz hakları da ka
zanmış olacakları ilAn olunur. 

* Beşiktaş Yerli As. Şubesinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı 336 doğum

lu ve bu doğumlulnrla muameleye 
tiıbi eratın 1 ey!Ql 940 tarihinden I· 
tıbaren şube merkezinde teşekkUl e
decek askerlik meclisi tarafından 

son yaklamaları yapılacak ve 15 ey
JQI 940 gtlnil bitmiş olacaktır. 

2 - Yoklama gü:-leri haftanın 

tek günleri eabah saat 9 dan saat 

dir. 
Bükreş, 30 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Öğleden sonra ne§redilen bir 
tebliğde Saltanat Meclisinin İtal
ya ve Almanya hükumetleri ta· 
rafından verilen notanın tetki
kinden sonra Rumen - Macar mü 
zakerelerinde mihver devletleri· 
nin hakemliğini kabul etmeğe ka· 
rar verdiği bildirilmektedir. 

Viyana, 30 (A.A.) - Stefani 
ajansının hususi muhabiri, kon· 
ferans müzakerelerinin yeni bir 
safhaya girmiş gibi göründüğü
"nü telefonla bildirmektedir. Fil
vaki Macar murahhaslan Buda
peşte hükumetinin mihverin tav
siye ve tekliflerini kabul edeceği
ni beyan etmişlerdir. 

MİHVERDE iHTİLAF MI? 
Londra, 30 (AA.) - Reu

ter ajansının diplomatik muhar· 
riri, Viyanada Von Ribbentrop 
ile Kont Ciano'nun Romanya ve 
Macaristan hariciye nazırlarile 
birleşmesi hakkında §Öyle yaz
maktadır: 

Umumiyetle tahmin edildiğine 
göre, Almanya Rumen tezine ve 
İtalya da Macar taleplerine mü
temayil bulunmaktadır. 

Salzburg" daki Kont Ciano ile 
olan ihzari müzakeratta Führerin 
işi bizzat ele alması, terazinin Ro
manyanın lehine tartacağı fikrini 
hasıl etmektedir. 

ROMANYA SALTANAT 
MECLtsl 

Roma, 30 (A.A.) - Stefani 
ajansının Bükreşten alarak neş· 
rettiği bir telgrafa göre, Roman· 
ya saltanat meclisi, birdenbire, 
dün saat 2 1 de toplantıya çağı
rılmıştır. Toplantı, Viyana kon· 
feransı ile alakadar bulunmakta· 
dır ve muhalefet liderleri Maniu 
ve Bratianu da bu toplantıya İf• 
tirake davet edilmi§lerdir. 

12 ye kadar devam i!decekUr. 

3 - Yoklamıya vaktinde gelip 
muayene ve tecillerini yaptırmıyan
lar mükellefiyeti askeriye kanunu
nun 84. mad!1esl mucibince cezalan
dırılacağı ve hariçte bulunanların 

bulunduk.lan mahallin yabancı şu

beleri vasıtasile yoklamalarını yap
tırmaları lAzımdrr. 

Yoklamıya gelecek erat ellerinde 
nüfus hüviyet cüz<ianlarlle iki adet 
vesika fotoğrafı ve mektebe mOda
vlm olduklarma dair mektep vesi· 
kalarile birlikte şube merkezine gel
meleri lltn olunur. ·· 

Hava Harpleri 8 i r l iğim izin 
Londra, 30 (A.A.) - Hava Nef'..t\• 

retinln istihbarat servisi bildiriyor: Verdiği 

Haz ve Güven 
Bu hafta ikinci defa İngiliz hava 

kuvvetleri evvelki gece Berlln üze
rine akınlar yapmışlar ve mUtead
dit askeri hedetlere ve fabrikalara 
yUksek infll!klı ve yangın bombala
rı atmışlardır. 

(Ba!ı birinclde) 

ğin bir nimet olduğunu, bunuJ 
için ıükretmek icap ettiğini ha· 
tırlar. 

Tayyareler, Berlinin merkezinden 
ancak altı kilometrelik bir mesafe
de bulunan bir hedefe sureti ınah
ırusada hücum etmişlerdir. 

Şuurlu milli birliğimizin kıyme
ti de dünyanın her tarafında bo 
bakmdan gördüğümüz yoksuzluk 
la ölçülebilir. Hiç şüphemiz yok· 
tur ki dün huzursuz bir dünyanı• 
ortasında bir cennet manzarasıal 
gösteren memleketimizde Ourır' 
lupınann yıldönümünü kutlular• 
ken, hepimiz bize bug_ünkü . V 
zuru ve güveni veren ~-rm -
metinin kıymetini hatırladık '\'C 
bunun derin ve güzel hazzıJll 
duyduk. 

Bir pilot ~unları anlatmıştır: 
Hücumumuzu gece yansı yaptık, 

Bizden evvel gelmif olan olacak kf, 
bir hedefin yanmakta olduğunu gör
dük. Ylrml beş dakikalık mesafede 
bunu görmUJtUk. Bir bomba salvo
su brrakarak yeni dört yangm çı

kardık. Bu esnada Berlinin üzerinde 
daha bir çok bombardıman tayyare
leri bulunuyordu. 

DOKUZ ALMAN, Oç 1NGIL1Z 
TA YY ARESI DOŞTO 

Ahmet Emin YALMA,. 
~ 

Londra, 30 (A.A.) - Hava Neza
reti tebllt ediyor: 

muş ve fakat hUcumlarda bulunınr 
mıştır. 

Dün öğleden °sonra büyük miktar
da dUşman tayyareleri Kont kontesi 
sahillerine yakla.şnuşlar ise de, avcı
larımız tarafmdan dağıtılıp takip 
edllmlşlerdlr. Az. m.lktarda tayyare 
kara üzerine varmrya muvaffak ol-

Şimdi gelen raporlardan öğrenildi
ğine göre, dokuz dUşman tayyare81 
dllşUrUJmüştUr, Bunların blrlsi havt 
müdafaa toplan bakiyesi de avcııa· 
rımız tarafından d~üştUr, 'O' 
avcı tayyare.mlz avdet etmemf.ttir. 

, (UŞAK)---
üLKü LiSESi 

MUdUrlUpaden: 
GündUzlü talebenin kayıtlarını 27 EylQle kadar yenilemesi ll· 

zımdır. Paralı yatılı talebeden IS EylQl akprnına kadar blrinc1 tak· 

sitl göndermiyenlerin ye.rine başkaları alınacaktır. _, 

İngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi 
Kayıt muamelesi başlamıttır. Pazartesi ve Perı,embe gUnleri aa· 

at 10 - 12 arasında idareye müracaat olunması. 
İkmal imtihanları EylCl 18 - 19 - 20 - 23 

Tarihlerinde yapılacaktır. Telefon: 41078 

-:: YeniKolej•='-
ıLK - ORTA - LiSE 

Tablmde SaruelYllertle Y 1 • 1 & Ç 1 L D 1 • 
MUdiirti - Eaki Şişli Terakki Direkt.örü: M. Ali Ha!}lllet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôGRETİMİNE genlş mikyasta 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla t94kil ederek talebesinin 
çalışma ve inld.,a.fı, eıhhat ve !nzibatile yakından al!kadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferll teneffüshane ve jimnastlkharıeai 
vardır. Her gün saat (9 ile 18) araamda kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: '1169 ,_. .. ......................... _. ... _ 
BEYOOLU - Ttl'NELBAŞI - YENlYOLDA • YATISIZ 

ve Ticaret 

Orta okulu 

Tam devreli Lise, Orta Ticaret Okulu, Almanca öğretmek için 
ihzari sınıflar. Derslere 18 EylQl pazartesi gUnü b&J}lanacaktır. Ka· 
yıt muamelesi 9 EylQlden itibaren her gUn saat 9 dan 12 ye kadar: 
Nüfus veya ikamet tezkereai; rnahallt hUkQmet doktorluğunca 

taııdlkll Sıhhat raporu, çiçek ve tifo aşısı k!ğıdı, altı fotoğraf ve 
okul tasdiknamesi veya dlplomaslle yapılır. Fazla maltlmat için 
49488 ya telefon edilmesi. Kayıtlar 14 EylCl cumartesi gtlnU saat 
12 ye kadar devam edecektir. Bütünleme smavlan 13 EylCl cu· 
ma gUnü yapılac&#mdan alAkadar öğretmen ve talebenin o gt1n sa-

at 9 da okulda bulunmaları. 

İSTiKLAL LiSEii 
MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

1 - nk, orta ve lise kısımlarına yatıb veya yatısız kJz ve erkek 
talebe kaydına ba.flanrnıştır. 

2 - Eski talebe eylQIUn on beşinci gUnUne kadar gerek mektup
la, gerek mektebe bqvurarak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin 
eylCılün on bqln.den sonra yapacakları mUracaat kabul edilmiye
cektir. 

3 - tstiyenlere mektebin kay rt 'artlarını bildiren tarifname 
gönderilir. 
Ad~: Şehzadeb&fl Polis Karakolu arkası. Telefon: 22534 

Devlet Denizyollan işletmesi llanıan 
lzmır bAwe Postası 

(Kadeş) vapuru 3 EylCl aalI günü saat 11 de Galata nhtımın
dan H!ve sürat postası olarak tzmire kalkacak ve lzmlrden 5 EylQl 
perşembe günü saat 18 te hareketle cuma 16da1stanbula dönecektir. 

(803:5) 

Jl. 

Bartm • laellola Postası 
3 EylCiden · itibaren lstanbuldan salı gUnleri kalkacak Bartın hattı 

postalan badema İneboluya kadar gideceklerdir. 
Bu posta flmdilik (Anafarta) vapuru tarafından yapılacaktır. 

(8034) 

RAŞİD RIZA TlY A TROSU 
Halide Pİ§kin Beraber 

31 Ağustos Cumartesi günü ak
şamı Büyükdere Aile Bahçesinde 

cS0R'J1.)K> 
• Vodvil -3- Perde 

E. SADi TEK 11YA TROSU 

Bu gece Cağaloğlu Çifteaaraylar 

bahçesinde 

cÇAMURDA ZAMBAK> 
Vodvil -3- Perde 

Sü:b1 ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet Emin YALMAN 
Baaıldığı yer. VAT AN MATBAASI 
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