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292 Bin Kişi Fuarı Gezdi 

İzmir, 31 (Telefonla) - Fuan şimdiye kadar 

291 bin 763 kişi gezdi. 
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.Romanyaya 
ikinci Cerrahi 

Ameliyat 
Vazan: Ahmet Emin YALMAN 

Romanya kısa bir zaman için· 
d.e i~in.ci bir cerrahi ameliyat ge· 
çırmı tır. Kırk beş bin kilometre 
murabbai geni§liğinde toprak 
Romanyadan ııynlmış, eski sahi· 
bi olan Macaristana dönmüştür. 

Londr3 Ozerinde İngiliz Tayyareleri 
Hava .Muharebeleri Berline Hücum Etti 
İngilterenin 16 Krup fabrikası 
Şehri Üstünde Müessir surette 
Muharebe oldu Bombalandı 

700 Tayyarenin 
Yaptığı Hücum 

Bir Ayda Bin Alman 
Tayyaresi Düşürüldü 

Dost ve kardeş Romanya, bu 
saniyede hiç ıüphe yok ki teessür 
Ve matem içindedir. Bu teeıssüre 
ortak olmak isterdik. Fakat ola
'?ıyoruz. Çünkü yapılan işin ne• tıcede Romanyanın lehine ve Londra, 31 (A.A.) - Reu· Stokholm, 31 (AA.) - Reu· 
hayrına çıkacağına inanıyoruz. ter: On iki kadar Alman bom· ter: Dageus Nyheder gazetesi· 
Rumen milleti sırf bu yüzden za· bardıman tayyaresi, yirmi kadar nin neşrettiği bir telgrafa göre, 
afa uğramıyacak. akısine olarak Messerschmidt avcı taryarcai İngiliz avcı tayyareleri, dün ge
bir kısım 1-rici tazyiklerden ve refakatinde, bu sabah, lngilte· ce, yarım saat fasıla ile birbirle· 
devamlı bir huzursuzluktan kur· renin cenubu arki bölgesinden rini takip eden dalgalar halinde 
tulacaktır. Bir memleketin umum geçmiştir. On dakika sonra, 30 Berlinde hedeflerine hücum et
nüfusunun yüzde yirmi sekizi avcl refakatinde diğer bir bü· mişlerdir. İlk alarm gece yarı· 
nısbetinde yabancı unsurları zor· yük bombardıman tayyare filo· sından sonra saat birde verilmiş· 
cı idaresi altında tutması büyük su da gözükmüştür. tir. Şiddetli infilaklar işitilmİ§ ve 

bir yüktür. Bu kadar büyük bir yarım saat sonra, bu tayyare· Berlinliler, aığınaklara girmişler· 
. arici cisim taşıyan bir bünye da· ler, kanşık bir vaziyette yeniden dir. Hava da.fi bataryaları, şid· 
ma hasta kalmağa mahkumdur. sahil üzerine dönmüşler ve İn· detli bir ateş açmışlardır. Alarm, 
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SOVYET RUSYA~--

R. o 

'Almanlar 
Transilvanya 
Hududunda 
Tahşidat 

Yapıyorlar 

Romanyada Matem 

ilan Edildi 
Bükrcş, 3 l (AA.) - Mihver 

devletlerinin ültimatomuna Ro· 
manyanın gösterdiği teslimiyet 
hakkında Bükreşte hasıl olan ak· 
ııüliimel büyük olmuştur. Roman· 
ya arazi ve 2.750.000 nüfus kny· 
betmektedir. Bu nüfusun 1 mil· 
yon 500 bini Romanyalı, tahmi· 
nen 1.000.000 u Macardrr . 

T ransilvanyanın üçte ikisinin 
terki ile Macaristan Romanya a· 
razisine giren bir kısım ve i g l 
altında bulunan Polonya ile mü~ 
terek bir hudut elde ~tmi~tir. 

Bir insan; vücudünde bir has• giliz avcı tayyareleri tarafından saat 3.20 de nihayete ermiştir. 
ti\lık olduğunu bilse bile, seve se· hücuma uğramışlardır. Bunun BOMBARDIMAN EDİLEN Küçük murabbalarla taranmıı kııunlar' Romanyad ıo~~~~ Sovy~~ R~ya, Macarutan veıBulgariatana geçerek 

Emin' bir membadan öğrenildi· 
ğine göre. Almanlar, Piyor' da ay 
ni zamandn işgal altında bulunan 
Polonya • Sovyet hududu boyun• 
ca kıtaat tnh§it etmektedirler. 

ve cerrahi ameliyat yaptırmaz. üzerine şiddetli bir muharebe vu- ALMAN F ABRIKALARI 
13una mutlaka kati mecburiyet kua gelmiştir. Sanıldığına göre, • ·· b lk' d d'" d'' Londra, 31 (AA.) - İngi· 
auyması lazımdır. Milletler için asgarı uç ve e 1 e ort uı· ı· h b "b' 1 l d ki . b man tayyaresi düşürülmüştür. ız ava nezareti tebliği: 

u gı ı mese e er e a ın ıca ınl B b b d İngiliz hava kuvvetleri bom· 

an a,..--.a arazıya gostennektecr 

Macaristana Terk ingU1zıer1n iddia __:_-.. ----
Edilen Arazi Etttklerıne Göre Hur. F~ansanın Jyi haber alan Bükreş mahfil· 

\erinde imdi tahmin edildiğine 
nazaran, karışıklıkların önüne geç 
mek üzere Alman kıtaatının 
Traıuilvanyada muhtelif strate
jik noktalan işgal etmesi muhte
mei bulunmaktadır. 

apmak daha gu""çtu··r. Romanya İr om ar ıman tayyaresi yere b d 
d b 

ar ıman tayyareleri dün gün· 
a son ameliyata haric·ı ta~ik üşmÜ§ ve u tayyarenin müret· d -" b d · 1 1 üz Hollanda da düşman işgali 
tında rıza göstermi ' Bulgaris· te atın an paraşüt e at ıyan üç l d b 

k
. . . d'l . . D" b atın a ulunan tayyare meydan 

nla ol~n b'ırı'ncı's'ın'ı de, belkı' de ışı esır e 1 mıştır. ığer ir tay· l "'" d arına ve Hollanda sahillerinde 
inciyi atlatırım ümidile yaptır· yare enize düşmüştür. sefer yapfn kafile ve gemilere 
.ıştır. 16 İNGILİZ ŞEHRi ÜZERİNDE hücum etmişlerdir. 
Doğrusu aranırsa Romanya, ALMAN TA YY ARELERl Dün gece tayyarelerimiz Es· 

Iacaristandan aldığı topraklar• • L d 3 l (A A ) G &en de Krupp fabr'; alarma 'Gel· 
elan ancak bir kısmının, yani Ru· , on ra, ' · - ece nk' h B .. S · ' rne l l k~ l l · yapılan hava akınları esnasında se ırc en, otrop ve aınt Na• 

n er e mes un o an yer erın zn" t 1 t · tl D · 

T ransilvanyanın 

Bütün Nüfusu 

Beş Milyondur rneş ah'b' 'd' tG · k 1 Londra civarında bir Alman tay· ı ıre pe ro esısa arına, uıss• 
ler r~ s ı ı ı ıU en • aHn yer- yaresi düşürülmüıtür ı. burg ve Reishalz elektrik fahri· 
son'ra rtakn~anıntt'"" mhum~ • ~trt~ftekn . Yüksek infilaklı . bombalarla kalarına ve Ruhr havzasında as• a ıp e ıgı ancı ı ı a k • h d fi H Son günlerde had bı'r •ekı'l a-ıstem· · · b 1 k R yangın bombaları atılmı•tır en e e ere, ammzaset em• ~ ının ıca ı o ara oman· . '" • t' l Al ' lan Rumen - Macar ihtilafı, Al· 
Yaya f ı· l k k k"l Asgari 16 ıehrin üzerinde ıa gar anna, manya, Hollan· 1 l uzu ı o ara pe• cer. çe ı • d B l 'k F d d man ve ta yan haricı'ye nazırları-
rni• 1 k 1 "· ·"·1 · t' düşman tayyareleri uçtug"u ha a e çı a ve ransa a mütea • ... meme et zora §ışın mış ı. b l · d"t t d 1 h.. nın hakemliği ile şimdilik halle· 
Macarlar azimli atılgan insanlar· er verilmiştir. ngilterenin şi· 1 ay~are . mey an anmı. u· dı.di. Bu münaseb.etle 'ısmı· rok 
..ı. Lr ' ı· b' · d ·· h · .. · cum etmı~lerdır y u~r •. n klanndan azgeçmcleri ma ı gar ısın e uç §e rın uzerı· .. ·· • geçen Transilvanya hakkında lü· 
hıçbır zaman beklenmez. Ro· ne atılan bombalar, bazı ev1crin . ~unduz ve gece harekatına zum:u JTl3 ~ ı h~las ediyoruz: 
ntanya bunu tam zamanında harap olmasına ve yangınlar ııtıra.k.. e~e ~ .. taY?:'arele.rimızm Romanya, Transilvanvanın 45 
anl M . B 1 • çıkmasına sebep olmuıtur hepsı uslerıne donmuşlerdır. b" k 1 ,, ayıp acarıstan ve u garıs- · A GUSTOST A 1000 ALMAN ın ı ometre murabbaını, yani 
tanl~ hesap görseydi bel~i de 14 A LMAN TA YY A RESl T A yy A RESI DOŞOROLMOŞ Ardeadan başlıyarak Karpatlara 
~?g~n.den daha az lcdakuhkla DOŞOROLMOŞ Lond~. 31 (A.A.) lng!llZ ,,. •• ;:;~:ı!:~'.m•m Macu;.ıana t«kc 
J~nAıçınden çıkardı. Fazlak.okl~.raek Londra, 31 (A.A.) - Bu- nezaretinin bu sabah bUdlrölğlne gö· 
s' vrupanın cenub~ §ar ı o~. - gün öğleye kadar lngiltere üze~ re, ağustos ayı zartında İngiltere U· Trnnsilvanya, tarihi bakımdan 
Vı b.u anl~şm~ sayesın~e .sulhun rinde 14 Alman tayyaresi düıü- zerinde dUşUrülen Alman tayynrele- üç mıntakaya ayrılabilir: Tran· 

e ahengın bır cennetı halıne ge· .. 
1 

.. t'" rinln adedi bini germi"tlr. ailvanya, Banal ve Maramureı. 
lebT d' ru muş ur. " Y Transilvanya arazisi 5 7.805 

ı ır '· lNGlLlZ TAYYARE Şid4etll hava tuli}·ctlnin vuku k'l 
Bugün dolaoık yollardan ayni bulduğu geçen hafta, 275 düşman ı ornetre m~rabbaıdır, nüfusu da 

noktaya vanlması, tıulh bakımın· MEYDANLARINA H ÜCUM tayyaresi dllşUrlllmUştUr. Ayni mUd· 1.
87

0.951 dır. 
dan elde edilen (şimdilik naza· Londra, 31 (A.A.) - İngiliz ha- det zarfında tngili?Jer ~alnız 89 Bunun 1.657.973 Ü Rumen, 
ri) menfaati inkar etmeğe bir se· va ve dnhilt ~niyet nezaretleri teb· tayyare kaybetmişlerdi;. 1826. 7?6 sı Maca~~ır. Yani yüzde 
bep değildir. Viyana konferan· llği: Hollandanın istilAya başlanması ta 5 77 sı Rumen, yuzde 28.8 i Ma· 
sında Almanya ile ltalyanın ha· Bugün öğleden sonra bUyUk dful· rihi olan 10 mayıstan· itibaren tngi· car. 
kem sıfatile verdikleri karara na· rnan tayyare filoları Kent Kontluğu Hz hava kuvvetleri, hnvn d!fl batnr· Banat arazisi 26.00.0 kilomet· 
zari bir ölçü ile bakılırsa Ba_lkan- sahillerinden geçerek blltınarn geniş yaları ve topçu tarafından tahrip e· re murabbaı, nüfusu da 1 milyon 
lnrın sulhüne ve ahengine hızmet bir mmtakaya dağılmışlar ve \ngiliz dil~n ve tahribi resmen tesblt olu- 7 33 bin 463 tür. Bunun 1 milyon 
~?er yolda bir karar olduğunu hava kuvvetlerine ait Londra civarın nan Alman tayyarelerinin adedi 37 bin 463 ü Rumen, 429.076 1 

ıtıraf etmek lazım gelir. Prensi~ (De\amı Sa. 4; • ü. 2) (Devam: ~a: 4 : SU. -t) Macar. Yani yüzde 59.9 u Ru· 
bakımından hiç şüphe yok kı men, yüzde 24.8 i Macar. 
doihu bir yol tutulmuştur. Yüz Maramureş'in arazisi 18.393 
binlerce, milyonlarca insanın ıeV• Maarif vekilinin T etkı.klerı· kilometre 'murabbaı, nüfusu 
medikleri, benimsemedikleri bir 939.437 dir. Bunun 510.823 ü 
Yabancı memlekete zorla vatan· Rumen, 223.130 u Alman, 
da~ olmaları, sahte ve berbat bir K [ [[ K•• E t • • 97.903 ü Macardır. Yani yüzde 
Usuldür. Viyanada verilen son lZl çu u oy ns ıtıisü 54.4 Ü Rumen, yüzde 23.7 si Al· 
karar, Macariııtanla Romanya a· • man ve yüzde 10.4 Ü de Macar· 

rasındaki azlık davasını kati bir Çok /gz• Ça/ışıy~r dır. 
surette tasfiye etmektedir. Yeni T ransilvanyanın bütün nüfusu 
hududun aksi tarafında kalan 5.143.250 dir. Ve :3.206.261 i 

bRuınenler ve Macarlar muayyen lzmir, 31 (Telefonla) - Ma·jrinde meşgul olmuş, gördüğü ça· Rumen, 1.353.675 i Macar 
ir zaman içinde gönüllerinin İs· arif Vekili, bu sabah saat 1 O da lışmadan memnuniyet beyan et- 543.622 si de Almandır. ' 

tediğı tarafa iltihak kararı vere· Kızılçullu köy enstitüsüne gide- mi~tir. 1 y 1 1 
b 

- apı an an aşmaya göre Tran· 

ilirler. Böyle bir karar verirler· rek akşama kadar orada meşgul Maarif Vekili öğle yemeğini s?lvanyanın Macaristana terkolu-
sc mallarını betaber alarak veya olmuş ve enstitünün faaliyeti Ü· talebelerle yemiş ve gece Fuar nan kısmındaki Rumenlerh:., Ru
tasfiye ederek karşı tarafa geçe- zerinde tetkiklerde bulunmuştur. gazinosunda Cümhuriyet Halk menlere kalan kısmındaki Macar-
bilirler. Geri kalıp da karcı tara- Vekil, köy çocuk.larının ders· Partisi İzmir "ubesi tarafından l d l d' f "' h " ar, arzu e er erse ığe.r kısmn 
ın vatandaşlık kazanı içinde kay· ]erine girmi , bil assa kız talebe· verilen ziyafette hazır bulunmuş· geçecekler ve mallarını beraber 
namağa razı olanlar bulunursa nin yemek ve biçki dershanele· tur. Yarın Manisaya gide~ektir. götürecekler, mülklerini de tas· 
bu da kendilerinin bileceği şey· fiye edebileceklerdir. 

dir. 
Viyana konferansının zahiri 

manzarası elbette güzeldir. Ge· 
r~~ Alm n '\'e gerek İtalyan ha· 
n~ıye nazırları sulh, iyi niyet, a• I ~ 
dalet ve emniyet h kk d b ·1 .. k'" . a ın a u 
gun u ınsanlann kulağına çok ı 
tatlı gelecek sözler s" l . l 
d

. . oy emış er· 
ı~. Vıyana konferansı, acaba 

mıhver devletlerinin bnşk .1_ 
letlerin istiklaline ve hakk a ":

1 

ına rıa-

ye~ ~olunda yepyeni bir siyaset
lerının baglangıç noktası m 1• 
mak iddiasında) 

1 0 

Şimdilik buna İnanmak içi 
hiçbir sebep yoktur. Almanyanı~ 
ve İtalyanın bugi.ine kadar olan 
hareket tarzı, Viyanadan kulağı
mıza gelen tatlı sözlerin ruhuna 
taban tabana aykırıdır. Gerek Al. 
manya ve gerek İtalya, k~di 
hayat hakları namına başkaları
nın hayat hakkını inkllı etmek 
yolunda o kadar ileri gitmişler, 1 

vakit vakit kendi rızalarilc ver· J 
(De\aDU Sa. 4; ısu. 7) 

,, ... 

, 

tehft .•• 

Romanya Bir lnkışaf 1 

Tek Dostsuz 
Bırakılmıştır 

itilafı Mihverciler 

Dikte Ettirmişler 
Londra, 31 (A.A.) - Reu· 

ter'in diplomatik muharriri bil· 
ainyor: 

Almnn ve İtnlynn hukumetle
ri, Romanya ile Macaristan ara· 
sında hakem vazifesi görmek ve 
bu iki devlete bir hal suretini 
zorla kabul ettirmek niyetinde 
bulunmadıklarını söylemelerine 
rağmen, bu her iki şeyı de ayni 
zamanda yapmışlardır. 

Rumen hükumeti, Almanya ve 
İtalyanın hakemliğini kabule mec 
bur edilmiştir. Dönebileceği bir 
tek dostsuz bırakılan Romanya, 
önüne geçilmez mukadder kartı· 
sında baş eğmiş ve Rumen dele· 
geleri, c:hakemleu in dikte etti .. 
ği hükümleri kabul etmek talima· 
tını almıştır. Bu hükümler, fiilen 
Macaristana bütün metalibatını, 
y~ni enelerdenberi istediği ha· 
kıkatte Rumen ekseriyeti ile mes· 
klın 50 bin kilometre murabbaı 
kadar araziyi vermektedir. Ro· 
manya, fiiliyatta, 1912 hudutla· 
rına irca edilmiş bulunmaktadır. 

Transilvanyada bir Rumen 
mukavemeti ihtimalinden bahse• 
diliyor. Rumen hükiımetinın mü· 
zahereti olmaksızın böyle bir mu· 

(Devamı Sa. •; SU. 8) 

GI. De Gaull'ün 
faaliyeti gittikçe 
müessir oluyor 
Londra, 81 (A.A.) - B. B. C. Le· 

opoldvilla radyosu, Fransız hattı Us
tU\'a Afrikasının General de Gaulee 
iltihakı ne suretle kararlaştırılııuş 

olduğu hııltkında şu tafsilatı ver· 
miştlr: • 

C#s"' !;~ 'il~ l U FrllrtlllZ SU• 
baylanndan mürekkep bir grup Braz 
za\1llaede umumi valinin ikametga.
hına gitmi.şUr. Suqaylnr, Gcn~lkur· 
may n%11Sınn bugünkU vazıyete mu· 
hali! olduklarım ve hUr Fransa kuv· 
vetlerine iltihak niyetinde bulunduk· 
lanm kdt'i bir llsanla bildlrmlşlcr. 

dir. Gcnelkurmny t\.zası, hiçbir mu· 
kavemet eseri göstermemiştir. Bu· 
nun üzerine subaylar, umumi vnll 
Hussonun odasına girmişler ve idare 
Amiri ile görüşmekte olan umumi 
valiyi de kararlarından haberdar et· 
mlşlerdir. 

Umumi vali ve idare Amiri, Vichy 
hUkQmeUne karşı sadakatlerini bil· 
dlrmlşler ve mukavemette bulunmı· 
ya çalışmışlardır. Fakat kısa bir 
mUcadeleden sonra bunların muka· 
vemctlcrl kırılmıştır. 

Bunun üzerine başka subaylar, 
(Sonu sa. 4 :su. 8) 

Bükreş. anlaıma haberini, At· 
men gartlannın kabul edildiğini 
bildiren gazetelerin fevkalade 
nüshalarından öğrenmiştir. 

Bu hadise üzerine matem ala· 
meli olarak akşam geç vnkit po· 
lis, Rumen payitahtının sinema· 
!arını tahliye etmiştir. Radyo da 
musiki programını tatil etmiştir. 

Romanyanın anlaşmaya imza 
(Devamı Sa. 4. SU. f) 

Yunanistanda 
Askere CaQnlan 

• 1 

ihtiyatlar 
Atina, 31 (AA.) - Reuter: 
Yunanistan, 11 Eyhilden iti· 

baren, 1924 • 1928 sınıflan ihti· 
yat subaylarını, bir aylık as'kerl 
hizmete çağırmıştır. l 919 • 
19 34 sınıfları subayları, antren· 
manlannı 16 Eylulde bitirecek· 
lerdir. 

Atinada bu çağırmanın müda· 
faa h zırlıklannı tamamlamak i· 
çin alınan umumi tedbirler çer· 
çevesine dahil olduğu söylen• 
mektedir. 

Usul Köleliği ile 
Mücadele Zarureti 

Bir Memur Digor ki: 

~afer ~~~ri~~rine "Halkın Elemini Duyuyoruz, Fakat 
eşe ur ıyor Ne Çare Elimiz Kolumuz Bağlıdır,, 

Ankara, 31 (AA.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, büyük zaferin 18 inci 
yıldönümü olan 30 Ağustos Za· 
fer Bayramı münasebetile her 
taraftan vaki tebriklere. karşı te· 
şckkürlerinin iblôğına Anadolu 
Ajansını tavsit buyurmuıılardır . 

Mareşal Çakmak 

KOTLAR : 

UÇ TURLU ODUN 

Odun fiyatı çatallaştı. 
Kuru Rumeli meşesi 435 
Yaş Rumeli meşesi 400 
Gürgen 380 
Kuruşa satılacak. 
Bu odunlar c:standardize> 

midir? Galiba kurunun yanın· 
da yagın da yandığını unutu· 
yoruz. 

Yaşı kuru, kestaneyi meşe. 
karaağacı gürgen diye satıp 
duruyorlar. Nasıl ayırdedec.e· 
ğiz? Ticari ahlak yerleşmemiş 
piyasalarda böyle, cins üzeri· 
ne fiyat koymak ve tutmak 
güç ~ydir. 

(Memur, halk hepimiz usullerin köleliğini çekiyoruz. Geçen 
gün başyazımızda derdi ortay koymağa çalıştık ve okuyucula
rımızı bu köleliğe karşı elbirliğile mücadeleye davet ettik. Daveti· 
miz boşa çıkmadı. Kısa mektuplar ve fıkirler, arada da tomar to· 
mar layihalar ve vesikalar matbaamıza yağıyor. Yerimiz az ••• 
Bunları toplu halde neşredemiyoruz. Belli başlı fikirleri ve mallı· 
matı ister istemez kısaltarak birer birer yazacağız.] 

1\1. N. diye lmı.a atan bir memur nla hangi cereyanlardan geçeceğini 
şö~lc diyor: lptldadan ta~ln etml~tlr. Haricine 

cU ullcre köle olmı)alım başlığı çıkmanın mahzuru olmaııa bile sır1 
altında yazdığınız yazıyı dikkatle u ul haricinde l, gömıckten do· 
okudum. Benim eski tılr derdime b • la) ı mcsul tutulncnğınız mu• 
tınız. U ul do)ln('CI pek çokları )anlı-: hakkaktır. l\IUfcttışlcrln ellnd('kl 
olarak mcmurlıın bUDa taraftar sa· ôlçU u uldiir. U ul hnrlrlne çıktınn 
nırlar. lhılbul..-t halkın bir işini da-- diye lı.den günün blrlndc h p ııo· 
klka ı daklkaStnB yaııamamaktan rarlar. ıuemurlann hepsi usul me
"icdıuılı bir memurun ne kadar ıızııp ull~etinden dolayı tltrerlr.r. cBen 
çektltfnl t.DS8\\'Ur edemeL<\lnlz. oldUktcn onra da ~luğuından ço• 

Görü.) onıunuz ki, ka?§ınızdııki a· cuğumılan usul ~ UzUnden he ap is· 
dam haklı, muamelesini derhal bltlr- tenebllin korkusu umumidir. 
mekte hiçbir maluur yok. S<ırbest Hastalık y.nnncdlldiğlnden büyük· 
oJ!lanıı. mesullyetl Uzeriııe alır, ya· tUr. En ha.) ati kunetlerlmlz bu 
parsmıt.. Bu işi '\nktlnde yaııama- J>Uulen kemirilip gidiyor. Bunun ça· 
maktan iş salılblııln ne kadar hüylik resi de mcı.-ulll et dağıtmak usulil 
zarnrlar, \C zahmetlere uğnulığını )erine, bt\IAhl)et sahibi muancn 
da görUyoıımnuz. Öyle olduğu hnlde nı morlar Uzmind toplamak n me
ellerlnlz kollnnnız bağlıdır. Hiçbir ullyet yükü taşıyabilecek adam ,e
şey y~pamazsmn:. Usul, o muamele- tiştirmektlr.:ıt 
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lzmir Sergisini Oostca 
' 

Tenkit 
Türk San' ati Müze Camekanlarında 
Seyredilmek İçin mi? Yeni Bir Milli 
Hayat Kurmanın İlk Adımı Milli 

San'ati Yaratmak Değil midir? 
lzmir sergi.Sini dolaştığım za

man Nevyork ıergislnin bütün 
mılnaaa, renksiz, çirkin tarafları

m bir ara.ya toplan.m~ buldum. 
Ya.lnm Nevyorkta berkeain hay
ranlığınr celbeden şey eksikti: Nev
vork Türk pavyonunun temsil et
Uği san'at ve güzellik ruhu ... 

Geçen sene Neı\ryork sergisi açıl
dığı sıralarda. ziyaretçiler ara.smda. 
şu gibi sözler duyuluyordu: 

- TUrklye pavyonunu gördünüz 
mü ? Serginin en güzel noktası. 

Kendim daha sergiye gitmeden; 
bu sözleri sağdan, soldan, sözUne 
ve zevkine inandığım adamlardan 
işittim. Birçokları Türk pavyonunu 
bir san'at mucizesi sayıyor ve bu
nun Türklyede yeni bir san'at in· 
kılA.bı başlamasının allmeti oldu
ğunu ileri ısUryorlardı. 

Sonra kendim de gördUm: Nev· 
yorktaki Türk eseri, muayyen bir 
eski cami vey& sarayın taklidi de· 
ğUdir. 

Eskiyi körkörilne canıandtrniı· 
ya çahfJl1ıyor. Bugüne alt muay
yen bir maksat için modern k&i· 
delere göre yapılnuş yepyeni bir 
binadır. Ancak ljltll'ası var kJ, bu 
bina Türk zevkinden, TUrk ıan'a.t 

hillya.l&rından ilham almıştn-. Doğ
rudan doğruya Türk orijinal san'a.
tlnln bir eseridir, ne lran, ne A· 
rap, ne de Avrupa teıılrlerile allka· 
sı yoktur. Ayni zamanda. d& mo• 
!ern bir binadır. 

Bu sebepledir ki, Amerikanın en 
meşhur :mimarları, artil!IUerl ve 
ıan'at mtlııakkitlerJ Türk binas~nın 
serginin en güzel san'atli binuı ol
duğuna hfilaneimlflerdir. 

Nevyorkun en büyük blnuı olan 
Radyo Slti binasını yapan Harvi 
Korbet, tertip ettiğim bir anket 
müna.sebetlle bana Türk binasına 

dair şu sa.tırlart yazmlljlttT: 
<Yalnız ben değil, birçok mes

lektaşlarım d& Türk pavyonuna soıı 
zamanlarda mimarı sahada yaratı
lan en güzel eserlerden biri ı-özU ile 
bakıyoruz. Eğer Türkiye bu bina 
mimarisinin açtığı çıflrdan ilerler
se san'a.t bakımından pek çok aıa.
ka ve saygı kazanabilecektir, çün
kü Türklerin mazi.Si tabi! bir san· 
at i.'ltldadının lfadelerile doludur. 

Bir ilim bile kendinden evvel 

Ben TUrk pavyonunun ifade ettiği 
mlnayı U,te böyle anlıyorum. Bina
yı yapan mimar, vatandaşları ta
rafından yeni bir çığır açan bir a
dam aı!atUe saygı görmiye !!yık
tır. Eğer bu yolda ileri gidilirse 
günUn birinde bUtUn dünya, can
lanmış Türk san'ati kar~uıında ı 
hayranlıkla eğilmek lhUyacmı du
yacaktır.> 

Nevyorktaki Türk aergisl hak
kında Amerikanın en bllyük san'at 
tenkitçilerinden böyle sözler duy• 
duktan sonra bunu yapan TUrk 
mimarrnm tecrübe ve san'atinden 
lzmır sergisinde tstıfade edilmeme
sine hayret ettim. 

lzmlr sergi.alnde TU.rk çeşnisi 
vermek iddiasında bu1unan biricik 
bina, vakıflar pavyonudur. Fakat 
Yeni bir Türk mimari tarzı, mese. 
14. bir cami minaresine bir saat 
umak 8Ul'etile gerçekleştirilemez. 

Bunu maziyi taklide yeltenen bir 
mimar değil, ancak l!lan'at tecrübe
lerine ait eski hazinelerden tlham 

·almak 8Ul'etlle yeni bir ı:ıey yara
tabilen bir mimar yapabilir. 

Vakı!lar binasında eskl Türk 
çinileri, tezylnatı ve yazıları te~hlr 
edilen yerde .,u sözleri okudum: 

cMilU san'at ve kUltür eserleri
ni tanrmak kendimizi tanımak ve 
tanıtmaktır. Yeni nesli iyi yetiştir
mek i<:in bu vadide çalı,malara ö
nem vermek mecburiyetindeyiz.> 

Halbuki İzmir sergisinin ifade 
ettiği mAnaya bakılırsa, TUrk sa-1 
natini ancak müzelerin camekan- , 
larmda görebll~eğlz. Camekanda ı 
bunları seyredip de harice çıkın

ca şuna kaniat getirmiye mecbur 
olacağız ki, TUrk mimarları, Tilr
klyenin bir san'at mazisi olduğu

nu bllmlyen veya inkar eden a
damlardır. 

Bana kalırsa · Amerika Mimarı 

nın ileri ıürdüfü fikir tatbik fm
ki\nr bulmalıdır. Türkler dünün 
eserlerini müzelere kapamak ve
ya taklft etmek yolunu tutmalıdır
lar. Bunlardan ilham alarak yeni 
bir ııan'at yaratmak alA.ka ve ener
jll!lini göl!ltermeUdirler. Bir memle
kette yeni bir mııft hayat yarat
manın ilk adımı, orijinal bir mil
U san'at· yaratmaktır. 

NU 
gelenlerin eserlerinden istifade et· ı 
miye mect;ıurdur. Eğer mazi ile a- ı , 
!akayı kesmiye, toplanan tecrübe- Adf ıyede: 
leri yok saymıya. ve tek ba~ına ça-

rşmıya. kalk1-9ına hiçbir şey ya- Fi orya Trenindekı· Ha· dı'se 
ratamaz. Bu hakikat bir mimar 
hakkında. daha fazla bir ölçüde 
tatbik kabul eder. Mimar, kendln
aen evvel gelenlerin brraktıft yer-
1en ba~larııa, onların tec:rUbesinden 
ıstıtade edene ve eski ııan'at ifa
delerini yeni bir devrin ihtfyıı.çla

nna uydurursa nmı bir ruhla ~ine 
sarılmış olur. 

Senelerdenberi harict Alem, yeni 
TUTk san'ati hakkında hiçbir ~Y 
duymadı. Y21lnn: uzaktan uzağa. fU 
<aneat yayıldı ki. Türk ink1lAp ha• 
reketf, memleketin mazialndeki her 
ocrijinal san'at varlığını yıkan bir 
nevi bot,evlkllktlr. 

Sergide g~rdUğllınOz bina, mo
dern Türkiyen!n gidiş{ hakkında 

oize bamb8"ka bir fikir vermekte
dir. Bundan anlıyoruz ki, TUrk 
ııan'at ruhu canlanmıttır ve Tür· 
kiye yalnız ecnebi modelleri kör
körUne taklitle kalmıyor. 

Yeni ve canlı bir TU.rkiye var 
ki, mazinln fena ~ylerlnt atıyor, 

fakat iyi ve güzel şeyleri koruyor. 

-14-

Florya tı·enlnde halkı rahatsız e
decek şekilde hareket eden Kadıköy
lU on alt? yaşındaki KAmUran, Zeh
ra ile suç ortakları Edvarla Jilberin 
duruşmaları dün yapılmış, her dört 
genç on beşer gün hapse mahküm 
olmuştur. 

---o----

Döviz Kaçakçıhğı 
Al!l!lye yedinci ceza mahkemesin

de duruşması yapılan döviz kaçak
çılığından maznun Mişon Uç ay hap
ıe ve elll lira cezaya mahküm edil
miştir. 

mşaatı Biten Yollar 
1940 senesinde yapılmasına başla

nıp Cümhurtyet bayramına kadarın
fllflJ bitecek olan umumı bina, yol 
ve sair tesislE're alt bir liste hazırlan

maktadır. Bu binalar 'Cümhuriyet 
bayrammda merasimle açılacaklar

dır. Bunlar arasında 62 köy mektebi, 

l Şehirli Giziyle ı 
Bir Kilo Ete 

Yüz Gram Kağıt 

Sahte Avukatlık 

Zaruri Jhtiyaı;ların temininde 
nıaruz luıhnan fiyat lhtlkArı ye
ti<jmlyormuf gibi, son • günlerde 
bir kısım baldral ve kasaplarla ge
zici esnafın satış esnıuunda ağır 
kese kağıtları ve kalın ıarp kA.
ğrtları kullanmakta ve bu suret
le de halkı l:arara 11okrnakta ol
duklarından l}lkAyet edllmektedlr. 

Telefon Rehberinde Yazılı On 
Şahsa Ait T ah ki kat 'Bitti 

Müddeiumumlllk birinci tetkik bU· 
1'08u avukat olmadıkları halde tele
fon rehberinde kendtıerinl avukat 
gibi kaydettiren on bir avukat 
hakkındaki tahkikatını bitlrmi~ ve 
dostaıarmı birinci sorgu hlklmllğl

ne vermiştir. Bunların bazıları muh· 
telif sebeplerle baroda çıkarılmıljl, 

birçokları da yenl avukatlık kanu
nuna göre barodan tasfiye edllmlljl· 
lerdir. Suclulardan bazıları kendile
rini müdafaa ederlerken: 

- Biz eskiden avukat idik. Eski 
telefon rehberine de adrer;imizl btly· 
le yazdırmıştık. Telefon idaresi ye· 
ni rehberi basarken eski adresleri-

rnizi ipka etmiştir. Biz bllilti.Z&m 
yapmı~ değiliz. Demişlerdir. 

Sorgu hakimliğinin yapacağı tah
kikat vaziyeti aydınlatacaktır. 

Bu hususta lstanbul Baro reisi &• 

vukat Ha.san Hayri şunları söyle
miştir: 

- Yui avukatlık kanunu Baro
ya kayıtlı olnuyanları avukatlık 

yapmaktan menetmektedir. Bunun 
üzerine müddeiumumilik muamele· 
ciliğ'e de nihayet verml~tir. Bazı &• 

çık gözlerin telefon rehberine &VU• 

kat adiyle geçtiklerini gördUk. Key
fiyetten mUddeiumumUiği haberdar 
ettik.> 

Dün, bir arkadatımız tarafrıı

dan yapı~n tetkikler, teessür ve 
teesslifle söyliyellm ki, bu husua

taki •lkAyetlerlB pek haklı ve a
cikh olduğunu göstermLIJtlr. Ba
zı dül<küncdarla ıczlci esnafın 

serbes~e kullandıkları hUell ke
sekAğıtlarının diplerinde mermer 
tozu ile karıştırılmış kalın blr 
kola ,·eya çiriş tabakası bulunda· 
ğu ve bunlardan bir ktlolukları

run kırk, iki "·e üç kiloluklannm 
elli, dört kiloluklarının altıruf 

beş, be17 kiloluklarının seksen be' 
ve altı klloluklarnun da yt1z on 
beş gram ağırbfmdaı oldukları 

görUtrnn,tur. 

Taksim -Harbiye Eytam ve Eramil 
Yolu inşaatı Maaşları 

Birer nlimunesl matbaamızda 

bulunan bu kese kağıtlan, Has
köy ve Balat eemtıerlnde yapıl
makta ve Balkapanı hanı Ue 
Tabtakale civarlarında satrlmak
tadır. 

Kasaplar tarafından kullanılan 
kağıtlardan bir tabakası tartrl
mıt ,.e iki yüz gram Jeldltl gö· 
rillmü,tür. Asgari bir kilo ete 
yanm tabaka kılğıt sarıldığına 

göre mU!jterlye bu alış veri9te bir 
kiloda yüz gram da et yerlne 
kaba kağıt ,·erildiği anıa,ılmış

tır. . 
Al6.kadarların bn lıte ehemmi

yet \'ermeleri lazımdır. 
tSTANBULLU \. ______ _,./ 

Çekmecede 

Taksimle Harbiye arasındaki cad
dede devamı edilmekte olan kanall
zuyon in,aatx bittikten eonra cadde
nin asfaltına başlanacaktır. Hlllen 
bu cadde üzerinde kanallzal!yon in
şaatı yapJlırken diğer taraftan da 
havagazl, elektrik, telefon ve su ~e
bekelerlnin tretuarları altına alı11ma
sma da çalışılmaktadır. 

Bu inljlaatla beraber Dağcılık klil
bünün karşısındaki gazinodan Fran· 
sız bastaJıancsine sapan yola. kadar 
devam eden binalar ve Ermeni kili
sesi de i8tlmlak edllerek yıktmla

cak, yerleri caddeye kalbedilecek· 
tir. Böylelikle caddenin bu kuımı 

matlQp derecede genişletllmi' ola
caktır. Bu faaliyetle beraber• Tak
sim bahçesinin arkıuıından Taşkışla
ya kadar uzanan M'•tc caddesinin 
inşası da ikmal edilerek, AyaspRJJa 
caddesine uzanmak Uzerc. tramvay 
caddesine muvazi bir yol daha açıl
mış ole.calttır. 

----,o----
Ahmetli Öldüren Belediyede: 

Arabacı Sirkeci Mey dam 

Defterdarlıkla Emlak Bankası, 

mUtekaidinle eytam ve eraınll ma
aşlarının verilmesi için icap eden 
hazırlikları ikmal etmlljllerdlr. Em
lak bankası yarından itibaren tev
ziat& barşhyacaktır. Buradan üç ay· 
Iıklarını alan maaf sahipleri mal 
mUdürlUkler"1e mU.racaat etmeden 
yanndan itibaren, sıra takip etıne~ 
şartile maaşlarını alabllecek~erdtr. 

Defterdarlık da salı gUnUnden ltl• 
baren maaş tevzi şubelerinde tevzıa~ 
ta başlanılmasım al!kadarlara bll
dirm!~tir. 

Müteferrik: 

Tayyare HafUısı 
Evvelki gUnden 1tlbaren başlıyan 

tayyare hattasına devam edilmekte-. . 
dır. İlk akışımı Beylerbeyinde, Be· 
yoğlunda, OrtaJdSycle, ÜskUdarda 
verilen müsamerelerle halkın He.va 
Kurumuna olan al!kası arttırılmış 

ve mUhim miktarda varidat temin 
edilmiştir. Kurumun bu fıı.ıı.llyetf 

dahaı altı gün devam edecektir. Bu 

Müddeiumumilik birinci tetkik 
bürosu şefi Necati evvelki gece KU
çükçekmecede meslektaşı Ahmedi 
öldüren arabacı Ali oğlu Salih GUl
tekin hakkındaki tahkikatını bitir
miş ve suçluyu, Suıtanahmet sulh ü
çüncü ceza hakimliğine vermiştir. 

Ahmedln cesedi de ö!Umtintin mahi
yeti tcsbit edilmek üzere mor)?.'a 
gönderilmiştir. Salih kendini şöyle 

müdafaa etmişth·: • 

Sirkeci garının önündeki meyda- müddet zarfında İstanbul merkezine 
nın asfaltlanması bltmiıştir. Bu mey- bağlı 12 kazada ve bu kazalara bağ
da.na mUvazt olmak Uzere Babıali h nahiyelerdeki Hava Kurumu fU· 

- Ahmet gibi b~n de arabacıyım. 

caddesinin bittiği yerden paket pos
tahanesinin önüne kadar devam eden 
tramvay yolunun asfalt olarak inşa 
edUmesi kararla,tırılmıştır. Ancak 
bu hıısustıı kl faaliyetin baıplıyabllme
si için Beşir Kemal eczahanesinin 
ı~arıııaındıı.ki kClşenin de lstlmlAk e
dilerek buradaki binaların yıktırıl-

ması 18.ztmdn·. 

beleıinde konfera.nıılar ve müsamere
ler tertip edllecel<tir. DUn ak~m da 
Bakırköy kaıasında bir mUııamere 
tertip edilmiş, bu müsamereye işti

rak edenler, hem sabaha kadar eğ
lenmişler, hem de bu hareketı~rlle 

hava kurumuna yardxm etmişlerdir. 

---o-

Dahiliye Veki1inin Evvelin gün KUçllkçekmecede nöbet 
bekliyordum. Ahmet benim nöbetimi 
aldı. lstasyona gidip geldi. sonra 

1 
meyhaneye oturdu. Birkaç saat içti. 
Çıktıktan sonra ytlksek bir taşın 

üsttine oturdu. Ben de yere çömel
dim, derdimi kahyaya anlatıyordum. 
Ahmet birdenbire UstUme çullandı. 

Kafama bindi. Ben kendimi kurtar
mak için Ahmedln ayaklarına ııarıl
dım. İkimiz birden yere yuvarlan
dık. Karakola gittik. Jandarma iki
mizi de serbest bıraktx. Ahmet esa
sen yatıp kallüığr samanlığa gitmiş 

TAKViM 
1 Bfrkaç !.:~~~1!:,;m;,.. bu. 

lunan Dahiliye Vekili F. öztrak em
niyet müdU.rlUğünde meşgul otmuş-

ve gece yarısı orada fümUştUr. Ben 
öldU.rmedlm. ') 

evkaf tarafından yaptırılan Valde 
hanı, Eminönü Halkevl, EminönU 
kazası dahilindeki asfalt yollar da 
vardır. 

1 BYL1lL 1840 
tur. 

PAZAR -o-
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Hazin Bir Vefat 
Daily Telegraph gazetesinin uzun 

senelerdenberi TUrltiye muhabirliği· 
ni eden M. Waltson uzun bir hasta· 
trktan sonra dtin vefat etm!9tir. Ce
nazesi bugün kaldırılacaktır. 

Vakit 

GüneıJ: 

Öğle 

İkindi : 
Alqam: 
Yatsı : 
1msak : 

Vasati 

5.27 
12.14 

15.55 
19.43 
20.20 
3.40 

Ezani 

lo.43 
5.331 

9.12 
12.00 

1.36 
8.57 

M. Waltson, burada bulundufu 
mUddet zarfında meslektatları ve 

dostları arasında çok iyi bir tesir U· 

yandırmıştı. 

ve dürü~t ruhlu bir ~uk... Nekalıat yak
la.Şmca ziyaretlerini uzattı. Hayat "·e · tn• 
sanlar ha.kkmda konulJtuk. Bana gittikçe 
fazla şefkat ve alAka. rösterlyordu. Buna 
arkadaşlrk, ·kardeşlik adını verJyordu. 

Yurt içinde ec!akArlık ateşini m iyi ta
şıyan1an aramak, bulmak, mtaaı dJye orta
ya. koymak lfı.ıun... Kenarda., liöşede milli 
hlı:met at.e,ne yanan, imanlı edıı1z kahra
manian eserJerlle beraber tıı.nıtmıya, ken
<'lilerıne ml\mkün olduğu kadar el uı.atmı· 
ya çalıı;acııfnn. Bir lnıan tçtn bundan haz. 
tı, temiz bir va:ıife olamaz. .. 

Mehmet Ali, ak,am karanhğnıd&, tabl
atıc başba'}& bunlan hatırdan geçirirken 
ruhu çoşuyor, vazife görmek için dünyada 
kaldığına. 11evlnlyordu. Bu coşkunluğun a
te':I benliğini sarınca kendi yarumm acı· 
ııını duymaz bir hale geliyordu. 

Ona ölümünden evvel göremedikten ba,ka 
kendl .. lnl dünyada t.email eden bir taşın ba
ııına gitmek, dertleşmek lmkAnrm da yok, 
Hiç tettddüt etmeden arkasından giderdlm. 
Fakat onun ı:ıJr e11erl ya,ıyor. Çocuğumu~ 

kar9ıhyordu. Ben de şizJ anlıyorum. Suçlu 
saymıyorum. Mehmet AJinJn seyahatinden, 
sizin uzun hastahğınızdan bqhyan blr ta
kım aksi tesadilfierln neticesi ... MektlJp hA
diı;eı.ıJ de ayrıca ıne9'mn bir tftadUf ••• 

Ben l}ltndl i>yte anlıyorum ki, bir erkek 
bir gen9 kadrnla. karşda'!'rnt>a, ruhu ne ka
dar temJz olursa olsun, avcı hJl!lleri ayakla
nıyor. Kadına yak181Jmak lınkAnlanru yok· 
lamaa& 6.deta alık ve budala bir adam mev
küne dü,eceflnden korkuyor. Sonra avcı
lık slllhlanru da kartıtmdald kadnun ru· 
huna göre kallanıyor. Sevgi denilen kuvve. 
ti lnkAr etmiyorum. Fakat tam aevgl, Meh· 
met AUıiln eMrine göaterdltf t~mlz, dtlrtlat 
1evgt dllnyada o kadar az ki ... 

'.\lehmet Ali, bu ak,am geıint~tudeu dıı.. 

nüşte şunu hlıııııettl ki, Deriye dofro bir •· 
dım atmıştı. Hıı.rr 111fattıe çalışmala.nnı bir 
n7.lfe <llye de~ll. en yükıııek bir haz vıun
tası <llye yapabilecekti, Yenl ruhu tam hl· 
tetllğl temel tizerlne kQruluyordu. 

* Ahmet Fa.ııJ, Adapazarmdan evine dö· 
nünce bir hanımın kend!Alnl beklediiJni ha· 
ber ' 'erdiler. Salona ko~up kapıyı açtı. Kar· 
91ıında Nihall buldu: 

- Vay, Nihal hanım, ıJz.., 
- Evet, ben.- S.orkmıo baberi alınca du· 

ramadan ko9turn. Son nefes alclıfı yerlerde 
nefea almak tatıyorum. Son butılt yerlere 
~·Uztimü siirnıek lstlyonun. Gönlerdenberl 
ağlamak tınkanmdan bile mahrumum. Bü
tUn, !<ederim tcimde kalıyor, beni botıJyor. 

var, Onun için ya,ıy~ağorı. Bu yaşa.yıt b&o 
nim için bir azap ol~ak. Bu gıdayı ceza dl· 
ye çekeceğim. Kendi uadetiml, biricik e,ı. 
mt, eşsiz arkad3'nm, çocuğumun babasını 
k~ndl elimle öldtlrdüm. 

NlhaJln günlerdPnberl bulrunadrğı gözya17-
Jarr bu sözleri söylerken birdenbire blr tu
fan gibi ba.<ıtırdı. Ha:Jatta Mehmet Aliye en 
yakın olan insanla karyrlaşmak, Jçlnde ta' 
gtbt duran Dlr şeyleri eritmiş, gözya,lannm 
yolunu ~mı'tL Kesik ke!ilk feryatlarla. bir 
sinir buhranı içinde kıvranıyordu. 

Ahmet Fazıl, bu elemın şiddetine, derin· 
llğlne biraz hayretle baktı. Olup biten .,ey
lerden tı1onra bunu bir sevgi aliimetı diye 
kartıhyamazdı. Nihal herhalde \·icdan a:t.a
bı ı;-ekiyordu. Genç kadının elemine bir müd
det hürmetle se3ircl olduktan sonra biraz 
teselli vermek ihtiyacım duydu: 

- Mehmet Ali De son ıaatlerl esnasında. 
berabfordiın. sızı temin ederim ki, sizi ka
bahatli bulmuyordu. Hareketinizi pek i~i 

anlıyor, bunu hayatın tabii bir rlh·~i diye 
• 

Nihal hıçkrnklarına bAkJm olmıya falı· 
ta.rak b39uu kaldırdı: 

- Hayır, Ahmet Fazıl bey, dedi, Meh
met Ali beni anlam.adı. Siz de anlamadınız. 
Mehmet Ali evine dönseydi, Fahir Beyin ta
nıı,ma ve bir defalık mektup1A9ma meaele· 
ıl &'Uneırıll bir gökteki küçUcllk bir bulut 
gibi dağılacaktı. IDçblr iz bırakmıyacaktı. 
Kıymetini bilmediğimi mektubumda buda

laca 8ÖyleıUğim yuva eaadetl btitttn benllll· 
mi kaphyan bir 9ey11J, y8'1Mlıfmı hava bun
dan tbaretti. Bunu bugtin ne iyi anlıyorum. 
M'.ehmet AH gelseydi ruhum bir saniye için· 
<le 17Ua. bulacaktr. Şunu &nlamıyonunuz ki, 
insanlar muvakkat hlslertnfn tesiri altında 

muvakkat, manasız hareketlerde bulunabl
llrler. Devamlı duygulamıı: ifade etmJyecek 
eaı;ma, delice '}eyler 8ÖyllyebllJrler. Bunlar 
bir dakika. t1onra 1z brrakmadan sRlnJp gi· 
deblllr. 

Ben uzun zaman yanuz kaldım. 'Oztkll 
bil' hastalık geçirdim. thttia.tlar oldu. T
düf karşıma genç bir doktor çıkardL Temlz 

Nihal, Mehmet AllnJn lmdni anınca y&
nl b!r sözyaljlı tutanı geçtrdJ. Sonra keelk 
kesik llÖzllne devanı etti: 

- Fahlrln hislerfnln iç yüzünü bllmlyo. 
rum ve bilmek de ~temlyorum. Dünyada 
hiçbir zaman yUzttntrgönnek lstemlyeceJlm 
bir adam varsa o da odur. Çllnktı bana biç 
bir aman affetmıyeceflnı clnayettmı hatır
latıyor. 

İki mektubu sönderdlkten sonra kendi
sinden kısa bil' mektup aldım. Şöyl~ diyor
du: cZevclnlze yazdıfmız mektubun ıuretl· 
nl bana söndermekle mektubuma en açık 
ve kat'! bir cevap ve bana bir ders ver
diniz. Bu derse 14.ytktım. Kendi kendime blr 
aUe saadetini yıkmak fıııtıy~n bir '!'&ki gözü 
ile bakıyonmı. 

(Devamı var) 
_J --
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Ressam Ramizin Karikatürü 

Nafile Diş Geçiremiyeceğim f 

lzmir Mektupları: 
• 
lhrcicatçıların 

Samimi Tesanüdü 
Yazan: Lutfi Arif KENBER 

Egenin en mühim servet kaynak- kaliteleri ziyaretçilerin tıı.kdirtnl k&· 
larmdan birini teljlkil eden zeytinlik· zanmıştır. Ala.kadarlar bu &eneld 
lerin ıslahı için devamlı surette çalı· zeytinyaA' istihıalA.tını yirmi be~ 

şıhyor. Zeytin ağaçlarının Hüdayi- milyon kilo tahmin ediyorlar. Ayrıca. 
na.bit olarak teşkil ettiği ormancık- Uç milyon kllo da. Pirine yatı elde 
!ar arasında bunların birer blrer aşı- edileceğini ıHy11yorlar. Geçen ıene• 

lanmasma gayret edilmektedir. Bu den stok kalmamıf gibidir. Zeytin• 
küçük orman gruplarının baştan ba~ ya.t ve Pirine yağına hariçten talep 
şa aşılanabJlmesi için belki de yarım · artmı,trr. Pirine yağı: preıı& maki· 
asrr kati gelemlyecektlr. Fakat ne nelerinden artakalan zeytin kllabe· 
de olsa ve her sene sistemli olarak elnln Karbon Sülfürik ile muamele 
çalışılırsa geniş Ege dağlarından edilerek elde edildi#ine göre: zeytin 

on bef sene sonra tam randımanlı kUsbeslnln de mühim bir gelir t~ 
:ı:eytin malUıulU atmabilecektlr. Fu· kll ettlti anla~lır. lzmir ihracat bir· 
arda gezerken Kfiltürparkın her ta- likleri arasmda blr de zeyünyatz ih· 
rafında zeytin ağacile ıUslenmllJI bir racatçıları blrlifi vardır. Takdirlf 
tarh aradım durdum. Fakat göreme- ıöylemek l!zımgelir ki, İzmir ihra• 
dim. Tabta.t<n insanlar içln yarattı· cat birlikleri araamda samimi hiı• 
ğı bu kıymetli ağaca. neden bu park- lere ve ticari ahlAka dayanan tesa· 
ta. yer vet'ilmemi' bilmiyorum. nütıü münasebetler vardır. Zeytinya• 

Bu ağacın yabanisini aştlamak ğr ihracatçılar birliği bu seneki re• 
için uğra.şıyoruz da yalnız Mltolo- koltenin flyatıarm.ı tesbite b&flamrııı· 
jide değll, hakjkatte bile zafer ve tır. Zeytinyağı için henüz yeni piya· 
varlik ·ifade eden bu mevhibeyi me- sa açılmamıştır. Fakat birlik idare• 
deniyet eserleri arasına koymayı u- 15 Pirine yağının ihraç fiyatlarını 

nutuyoruz. Bence tropikal Sabal ve tesbit etmiştir. Bu fiyatlar varilli ve· 
latanyalardan zeytin ağacı daha gü- ya varilslz olacağına göre hazırlan· 
zel ve faydalıdır. Zeyt_inln feh.irde mıştır. Kapsız olarak bu yağın ki· 
işi ne demeyiniz .. Bu mübarek mey- lo&u 36 kuruştan ihraç edilecektir. 
va insanlara fayda ve enerjl vermek VarUli olarak ise kilosu 40 kuruşı 
için yaratılmış gibidir. Bunun yeri verilecektir. Vaı'ili iade edilmek ıJIU'• 

inl!lan cAmlalannm bulundutu yer· tlle de kilosu 38 kurUf olacaktır. E· 
lerdir. EA'er iklimler! mUaait olsa, ge mınta.kumın peK mühim ihraç 
orta ve şimali Avrupa memleketleri· maddelerinin istlhsalltı arttığı tak· 
nin halkı bu ağacı yalnız parkların- dirde zeytin ağacının da kıymeti da
da değil, salonlarında biJe yaşatmıya ha ziyade artacaktır. Belki o zaman 
çalIIJırlardı. Zeytinyağı ve yağ ma- oıeun bu sevimli ve kıymetli ağaca 
mulltı te.şhlr eden pavyonlarında, KWtürparkta. bir köşe tahsis edilir. 
Hataym ıeTgi sarayının bir kU~Uk BugünkU bu parkın içinde bir a11r 
köşesini sUsliyen Standında sabunla- ııonra hiçbir ağaç kalmıyacaktır. 
rın cidden nefisleri var. Avrupa sa- ÇUnkU diltilen .cinslerin ömürleri 0 
bununa raltip olabilen. renkli çel}ltler kadarcıktır.. Halbuki zeytlnağacı 

misk gibi kokuyor. Zeytinyağlarının Uç buçuk ve hatta. dört asır ya~an 
şerbe~ gibi içilebile~ renksiz yUksek dedelik ağaçlardandır .• 

Zafer Piyangosunun Mesud 
Ettiği Bir Aile • 

Millt Piyangonun S bin liralık 
ikramtyesl Beşiktaş hattı tramvay. 
larında. çal~an 1088 numaralı Os
mana çıkmıştır. 

Osmanm karısı bir müddet evvel 
hastahaneye yatırılmıştır. Dün de 
hastahaneden çıkmalı JAzundır. 

Ol!lman, dün sabah depo müdU.rU· 
ne &'ldtyor, karıaını h~haneden al· 
mak için lzln iatlyor; fakat kendüll• 
ne izin vermek mUmkUn oımuyor. 

osman, öğle yemeği için evine gel-

Hava Kurumuua Nişan 
YUzUgUnU Verenler 

diği zaman, kendiatfıf bekJemekto "" 
lan bayi ile kar~ıl&fıyor ve bet bin 
liranın müjdesini alıyor. 

Osman da be., bin lirayı cebine ko• 
yar koymaz i!k lı:ıi tramvay idareli• 
ne gidip ietifasmı vermek olmut
tur. 

Ondan sonra da, kendisine bu pa
rayı kazandıran Zafer Bayramı pi· 
yangosuna dua ede ede hastahaney• 
ko~ıup kendlıslni bekliyen karısını a• 
tarak evine geüriyo.r. 

POLiS: 

Oç Kadın Kavgası 
.4.nk.va, 31 (A.A.) Vatand&flar a- Zeyrek caddesinde oturan Feride 

rasmda Hava Kurumun& bir yardımı Fatma ve °Fethiye adında tıç kadı~ 
olmak Uzere evlenme yUzilldertnl te- arasında çıkan kavgada ayni semtte 
berru hwıusunda Ankara ve latan- oturan Zekiye muhtelif yerlerinden 
bu1da başlaıntf olan hareket gUn geç yaralanmıştır. 
tikçe gen1,1emektedir. 

Bugün tzmlr ve tnegöld,en aldıiı· 
mız telgraflar, bu yerlerde de bir kı
sun vatandal}lann evlenme yUzll.Klc· 
rinl Hava Kurumuna teberru eyle
dlklerinl bildirmektedir, 

Buna nazaran tnegölde bay ve ba
yan ömer Demircioğlu, HUııeyin Raz 
gat ve eczacı Ali Eralp, lzmlrde Til
kilik orta okul öğretmeni SalAlıad

din Çitay ve eşi Dumlupınar öğret
meni Aliye Çitay, elbise tUccan Ne-

Yarah Arabae1 
3692 numaralı yUk arabasını idare 

eden arabacı Hasan, Tophanede ara
bası~a manevra yaptırmak isterken 
düşmüş ve arabanın oku karnına sap 
lanmış ağır surette yaralanmıştır. 

şet ôrensoy, Yıldız ticarethanesi 
sahibi Hamdi Toruş, !stıklAl okulu 
öğretmeni Ahmet Pekin ve eş! Dum 
lupınar öğretmeni Ferhunde Pekin. 
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• Siyasi, Askeri 

Roman yanın 
Verdiği Yerler 

. . Romanyalılar Transilvanya 
ıçın T urnuııevcrinde biraz kafa 
tutar gibi göründüler. Fakat Vi
yana konferansındaki maıa ba-
ına oturunca birdenbire yumu· 
adılar. E'Vvclcc T ransilvanya 
t~praklarından ıerit kadar dar 
bır ~arçadan başka bir şey vc
reınıyeceklerini iddia ettikleri 
halde Viyanada 45.000 kilo· 
rnetre murabbaı araziyi oralar· 
?a oturan Rumen ekııcriyctinin 
akıbetile dahi fozlaca meuul O• 

larnadan bıraktılar. 
Bu neticeyi, Turnuseverin· 

~en sonra iki tarafın mihverci· 
er tarafından Viyanaya davet 
0~,Unduğunu haber aldığımız: 
iUn tahmin etmiştik, Zaten 
~ransilvanyanın mukadderatı 
1 l.lrnuseverin müzakerelerinden 
de evve! taayyün etmi§ti. Ma· 
c.ar}ar taleplerinde bu kadar i· 
şıkar davranamadıkları bir za· 
banda Macar, Rumen, Bulgar 
•tvekil ve hariciye nazırları 

~lrnanyanın davetine icabetle 
~rshtcsgaden' e gittilerdi. Tu· 

na boyu ve Balka~lar muvaze· n . . 
~ının mevzuubahs olacağı 

rnıhver matbuatınca alenen bil· 
d" I ırı en o toplantıdan Romanya· 
nın. hacamat olmadan çıkması· 
na ırnkan yoktu. 19 39 Avrupa• 
ııı_?da Benhtesgaden esasen kü· 
~~k devletler için pek netameli rt mülakat yeri idi. Rumen 
N aşvekili Gigurtu ile Hariciye 
azın Manoilescu 1'ransilvan· 

Y•.nın Yarı.,ını o yolculukta ver• 
[•tlerdi. «İ§tiha, yedikçe açı· 
{ J> derler. Bershtesgaden' de 
t ransilvanyanın bir kenarının 
adını alan Macarlar, Viyanada 
~llrısını yediler. Bu vesile ile 
rllnsilvanyanın tekmil nüfusu

~İ nazaran Rumen, Macar ve 
. rnanların miktar ve nisbetle

lrıi göıtermeyi faydalı bulduk. 
b ranıilvanyanın umum nüfusu, 

11 
eş buçuk milyon kadardır. Bu· 
u~ asgari üç milyonu Roman· 

~~k· bir buçuk milyona yakın 
n 1 tarı Macar ve yarım milyo· 
u d11. Almandır. 

d Ekalliyetin ekseriyeti peşin· 
ın~f "Ürüklediği garip beynel-
1" 1 el dlvalardan biri de §U 

ranısilvanya davasıdır. . 
R Bugünkü anlaomaya nazaran, 
Mornanyada kalan kalabalık 
S acar §ehirleri içinde Arad, 
k~s:.t~~r:. Braşov gibi Mac.~~ 

!turunun çok nüfuz ettıgı 
ltıerlcez var. Bilhassa Arad, Ma· ca . h rıstandaki Seged karşısında 
d tıduda en yakın bir iııtasyon· 
R ur. İ§tihaları iyice açılmış ve 
• 
0rnanyanın hatır .ayarlığına 

·~~nrnış olan Macar halkının 
~0zlerini bu hudut oehrinin da
•rna çekeceği muhakkaktır. Al· 
ban iktısadi arzularına b:r gün 
I 0 Yun eğmemek gafletinde bu·"' 
~nacak bir Romanyanın Macar• 

r tarafından tecziyesi için bu 
t~hirler daimi bir- münazaa ve· 
•ıleııi olarak kalacaktır, 
flAVA HARPLER! -------
.. Hava harplerinin tarzı iki 

gu~denberi a~ağı yukarı ayni 
§ekılde devam ~tmektedir. 

.. Almanlar yüksek infilakli ve 
~gultulu bombalar atarak İngi· · 
\ız maneviyatı üzerinde teııir ic· 
ra etrnek istiyorlar. 

Yalnız dün ııelen tebliğe ba
kılırsa, geçen hafta bombardı
tnancıları fazla avcı refakatinde 
göndermekten vazgeçmiş gibi 
IÖrünen Almanlar dündenbe· 
ri bombardıman filolarını iki 

, rnisli avcı filolarının refakatinde 
ıevke baıılamışlardır. Bu da re· 
fakatsiz t-ıafif bombardıman 
tayyarelerile yapılan hücumla· 
rın kafi tesir yapamadığını Al· 
manlann da anlayıp eski siste· 
nıe döndüklerini göııterir, 

Ş. A. 

SAMSUNDA TOTON REKOL
TESİ OÇOK 1Yl 

Samsun, 31 (A .A .) _ Mıntnkamız 
tutun rekolte ve kaliteSi bu sene 
çok mUkcmmeldir. Sa!Ahiycttar mU· 
lehassıslann ıfadelerlnc göre )irmı 
senedenberi bu derece iyı bir ma}ı. 
"nll alınmamıştır. 

-0--
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SERBEST FIRSAT MEKTEBi 
Program, imtihan, devam 

mecburiyeti yok. Talebe, sevdiği 
derse &ider, sevmediğine gitmez. 

Mektep deyince neler hatıra 
gelir? Prof,l'ram. imtihan, ceza, 
devam mecburiyeti filan değil 
mi? Amerikada Kolorado hüku· 
meti bunların hepaindcn uzak 
bir mektep dü§üıımü§ ve kur· 
muştur. Mektebin adı {Serbest 
Fırsat Mektebi) dir. Yeni mek· 
tep, her isteyene her ıeyi öğren· 
mek fırsatını verir. Fakat bu fır· 
sat tan istifade talebenin kendisi· 
ne aittir. Ortada hiçbir nevi cebir 
yoktur. 

Yarının maarifi için hiç şüphe 
yok ki yeni ve hayırlı bir çığırın 
karııaındayız. Bu _yeni mektebin 
garip hikayesini mektep müfet
tişlerinden Rose adında biri, bir 
Amerika mecmuasında anlat
mı§tır. Müfetti§i dinliyclim: 

Bir gün bir baba ııürükliyerek 
bir çocuk getirdi. Şöyle dert dök. 
tü: 

- Ben bu haylazı bir türlü yo
la getiremedim. Hiçbir mektep
te dikiş tutturmuyor. Adam ol· 
mak istemiyor. Son olarak bu 
mektebi yoklamağa ıeldim. 

Mektep müdürü bu İşi bana 
bıraktı. Ben de babayı bir tara· 
fa ıekerek dedim ki : 

- Siz o kadar hiddetlisiniz ki 
sizin önünüzde çocukla konuş
mak doğru olmaz. Bizi biraz yal
nız bırakınız. 

Baba gittikten sonra çocuğa 
döndüm: ' 

- Dava nerede, bakayım? 
- Ne olacak. Babam bu mek-

tebe ıeimemi isti.Y,or. Ben istemi· 
yorum. 

- Öyle ise kasavet çekme, sen 
bu mektebe giremezain. Girme· 
ne ben müsaade etmem. 

- Neden giremezmişim? Be
nim nem eksik~ 

- Bu mektebe yalnız isteyen· 
]eri ve yalvaranları alırlar. Zorla 
kimseyi almazlar. fakat baban 
Eeni bana bıraktı. Seninle biraz 
konuşmuş gibi görünelim ki işi
mi baştan attı demesin. Ben bu
rada durup konuşamam. Mekte· 
bi dolaşmam ve teftiş etmem la· 
zım geliyor. istersen sen de be· 
raber gel. 

Dola~mağa başladık. Bir ta
rafta bİr matbaa, ÔuzıneleTle. ÇO• 

cuk, yazı diziyor, makine İ§leti

yor. Diğer bir odada telgrafçılar 
talim görüyor. Üçüncü biı odada 
bir nümune fırını işliyor. Bir ta
rafta daktilo derııleri, diğer bir 
tarafta hatiplik dersi... Bır kız, 
muhtelif y84lardan altmı§ kadar 
ki§iye konferanı "veriyor. Maran
gozhane. nümune berber dükka· 
nı, demirhane ... 

Çocuk bir torna tezgahı önün
de durdu. Gözünü tezgahtan ayı· 
ramıyordu. Sordum: 

- Y okşa hoşuna giden bir 
şey mi gördün~ 

- Bu tezgah hoşuma gitti. 
Bırakırlarsa ben burada çalışmak 
isterim. Fakat ba~ka dere iste· 
mem. 

- Ala, burada çalış. Sana 
kimse ba,ka ders vermez. 

- Nasıl olur, mekteplerde 
mutlaka başka dersler de göste
rirler. Tarih, he"sap, İngilizce filan 
gibi eyler ... 

- Bu mektepte öyle şey yok. 
Kimse işine karışmaz. Kendin ne 
öğrenmek istersen öğrenirsin. 

Öğrenmezsen kendi bileceğin 
şey •• , 

Çocuk makine daire.,ine kay• 
dolundu. Merak ettiği ve "evdiği 
bu işi öğrenmcğe gayretle çalı· 
şıyordu. Fakat makinede çalışır· 
ken malzeme vesaire hakkında 
notlar yazması ve dert anlatması 
lazım geliyordu. 

Muallim dedi ki: 
- Yazdığından bir şey anla· 

şılmıyor. İngilizcen zayıf •. • 
Çocuk utandı. Meramını iyice 

anlatmak için İngilizce sınıfına 
kaydoldu. Bir müddet sonra ma· 
kineyi iyice kavramak için kendr 
talebile hesap, tarih, hendese, fi. 
zik derslerine kaydoldu. Netice· 
de tam tahsil &"Örerek İYİ bir ma· 
kinist diploması aldı. • 

Kolorado fır.,at mektebi dün· 
yanın en garip, fakat en fay dalı 
mektebidir. Proııram ve cebir 
olmaması sayesinde herkes ken· 
di merak ettiği ıeye çalışıyor, 
zevkle yeni ıeY.ler ogreniyor. 
Program itinde muallimlerin 
vasiliği altında kalacak veya her• 
kese körkörüne uyacak yerde is· 
tidadına ve arzuııuna iÖrc kendi 
kendini yetiştiriyor. 

Mektebin kapısında ~u sözler 
yazılıdır: cYeni bir şey öğrenmek 
isteyen her adam için serbest 
mektep ... > 

Talebenin en genci 13, en ih· 
tiyarı 82 ya~ındadır. 

Burada hiçbir diıiplin ve mec· 
buriyet bulunmamasına rağmen, 
daha doğrusu belki de bundan 
dolayı devam ,alaka. çalııma her 
mektepten fazladır. 

Serbest fırsat mektebine on 
bin kadar talebe devam ediyor. 
Öyle olduğu halde talebeye yol 
göı_terip ders tavsiye edecek bir 
tek memur yoktur. Talebeden 
Biri ne dera alayım diye bir mu· 
allimden akıl isterse mutlaka şu 
cevabl alır: 

- Ne canın istiyorsa... Ne 
öğrenmeğe merak ediyorııan ••• 

Mektepte sanat, ticaret, mes
lek dersi diye ne hatırınıza ııeliı· 
se vardır. Talebeden çoğu, iş sa• 
bibi adamlardır. Bulundukları 
işte ilerlemek için veya sevdikle
ri başka bir mesleğe hazırlanmak ı 
için mektebe gelirler. Serbest u
suller o kadar istifadeli oluyor ki 
hct müeasese memur alırken, bu 
mektepte tecrübe görmüşleri ae· 
çiyor. 1500 mezun arasında ya· 
pılan bir tetkike ııöre bunlar a
rasında ııördüğü tahsil sayeııinde 
gelirini az zamanda iki mi,..line 
çıkaranlar az değildir. Diğerleri 
de gelirini yüzde on ila yüzde 
yüz derecesinde arttırmışlardır. 

Garibi ıu ki, eski klasik mek
teplerin ölçüsile (adam olmaz) 
hükmü verilen çocukların çoğu 
bu mektepte adam olmakla kal
mıyor, ortadan üstün bir zeka ve 
istidat sahibi oldukları meydana 
çıkıyor. 

Serbest fıraat mektebinin da
ı-andığı prensip ıudur: 

clıtediği ve aradığı fırsata ve 
imkana kavuşan her normal İn· 
san, kendi kendini geçindirecek, 
kendi kendine hürmet edecek ve 
ettirecek bir vatandaı olarak ye· 
t itebilir.:. 

Fırsat mektebi. talebesine: 
cBaıkaları yaptı, sen de yapabi· 
lirsin.> diyor ve bu dediği, hay• 
!az diye klasik mekteplerde ha
karet gören binlerce talebe hak
kında doğru çıkıyor. 

1 SPOR 1 
Dünkü Tenis Maçları ve 

Yelken Birincilikleri 
Su ~porları ajanlığır/ n tertip 

ettiği İstanbul yelken birinciliği
nin ikinci günü dün Moda ko
yunda yapıldı. 

Çok sert b ir havada yapılan 
yarışlara 1 1 tekne iştirak ett'.. 
Dört tekneden üçü su aldığından 
yarışı bıraktı ve bir tanesi de dev-

tildi. 
yarı§ sonuna kadar Demir-

spordan Feyyaz; ile Burhan çe
ki§tiler. Fakat Feyyaz teknenin 
çarmıh teli koptuğundan yarışı 
terketti. Galatasaraydan Burhan 
ı:ıırınci, yine Galatasaraydan 
Mahmut ikinci oldu. 

Çalenç Kupası 
Cuma eünü baılıyan çalenç 

kupası tenis maçlarına dün Dağ
cılık Klübünün Taksimdeki yeni 
"ahalarında devam edilmiş ve bu 
ikinci tur karıılaşmalarında ou 
neticeler alınmıştır: 

Tek erkeklerde: 

Muhittin Hasana 6 • 3, 4 - 6 
6 • 3; Baisan Bambinoya 6 • O, 
6 • 3, Davit, Baisanaya 7 • 5, 

ASKERi BAHiSLER FELE 
26 Ağustostan başlıyarak İn· 

giltereye karşı yapılan hava nkın· 
!arının tekrar şiddetlendiğini öğ· 
reniyoruz. Bu alCınlardan bekle· 
nen neticeler ne olabilir~ Bunu 
an~amak için Almanyanın Büyük 
Brıtanyaya karoı giriştiği harbin 
~s.as gayesini ve buna ulaşmak 
ıçın yapılacak hareketlerin an 
hatlarını gözden geçirmek doğru 
olur. 

Almanlar 
Ne Yapmak 
istiyorlar 

kütlclerile hava)'a karşı müdafaa 
sistemi ayni zamanda ve ayni 
kıymette birer hedef olarak alın· 
mııtır. 

- Yazan: B. FELEK

T edricen Açsak! 

YAZAN: 
Emekli Albay 

Meolt IAKMAB 
Almanyanın harp gayesi Bü

yük Britanya imparatorluğunun 
parçalanmasıdır. Büyük Britan
ya imparatorluğu iki yerden vu-

1 b · ı· 1 dan Londraya doğrudur. r~ a ~ ır: mparatorluğun başı ve l 
dımagı dernek olan Büyük Bri- ngiliz tebliğlerinde; her iki a· 

Gece hücumlarında az zayiat· 
]a çok randıman nlmak için mün· 
ferit ve küçük gruplarla çok yük· 
sekten uçmak suretile ııııldakla· 
rın tcnvirınden kurtulmak çarele
ri aranmı~br. Tenvir edilemedik· 
leri için de av hücumlarile top 
ateşinden korunmuşlardır. Yal
nız bombalarını atmak için mü· 
nasip fırsatlarda pike ile alçala· 
rak hücum etmi~lerdir. Hedefle· 
ri meyanında cenupta ( Ports· 
mouth), (Plymouth) ve cenubu 
garbi .köışesinde Sally adası, Jn
gilterenin orta kısmının şarkınd 
Nevcastle ve Hull limanları, şi· 
mali şarkideki Fraserburgh şima· 
}inden geçen gemi kafileleri ve 
İngiliz limanlarına mayin dökül
mesi vardır ki abloka maksadı 
için seçilen hedeflerdir. 

tanya adaııından: kalbi makamın- kının lniiliz avcılar ile topçuları 
da olan Hayfa, Portııait laken· tarafından akim bırakıldığı ve 
k · · b ı d ' filoların dağıtılarak takip edildi· 
erıyenın u un uğu Akdcnizin 

cenubu şarki köşesinden. Büyük ii bildirilmektedir. Buna rağmen 
Britanya adasından vurmak için Londra dış mahallelerine mahdut 
iki yol takip edilmektedir: Biri bomba düımüş ve (Esseks) 
adaya aeker çıkarmak suretile kontluğu ile (Duvr) ve garbın· 
zaptı, diğeri de adanın hava daki mıntaka bombalanmıştır. 
kuvvetleri ve denizaltı iemilerile Bu akınların nisbcten şiddetli ol· 
ablokasıdır. masına rnğmen iki hafta evvel al· 

Büyük Britanya adasına kar§ı tı gün devam eden akınlar kader 
yapılan hava akınları adaya as· şiddetli olmadığı gerek tayyare 
ker çıkarmğı hzırlamak ve ablo· adedine, gerekse tayyare zayİa· 
kayı müessir bir hale getirmek tına baıklarak !hükmolunabilir. 
içindir. Bu akınlar gündüz av hi- 26 • 2 7 Ağustos gece akınlarında 
mayesinde ve filolar halinde u· tehdit edilen mıntaka, daha ev· 
çan bomba tayyareleri kütleleri· velki gece akınlarına nisbetle da
le, gece akınları İse münferit ve- ha büyüktür. Ve alarm müddeti 
ya birkaç tayyareden mürekkep de daha .uzun olmuştur. 
ııruplarla yapılmaktadır. • 1 Bu gece akınlarından beklenen 

Orta İngilterede iki tayynre 
fabrikaaı ve bir tayyare meydanı 
ve cenup sahillerinde bazı tayya
re meydanları da bo.~~.al~~~ı .: 
tır ki, bunlar hava ustunlugunu 
istihsal için yapılacak hazırlıklar 
arasına giren hedeflerdir. 2 7 A· 
iustos gündüzün büyük bir akın 
yapıldığına dair resmi tebliğe ~e 
ajan.; haberlerine rastlamadı~. 
Yalnız akşam Man§ denizi üzerJ?,• 
de iki taraf avcılar arasında bu· 
yük bir muharebe kaydedili~or 
ki Man denizi üzerinde devrıye 
y~pan muhasım av tayyarelerinin 
aıker çıkarmak için bu mıntaka· 
da hava üstünlüğünü i tihsal sa
yesile yapılmış ilk avcı çarpı§ma· 
aıdır. Bu muharebelerin Mant de· 
nizi üzerinde avcılar arasında te· 
kerrür edeceii tahmin olunur. 

Gündüz akınlarında Londra maksadı Büyük Britanya adası· 
müdafaa sistemine nüfuz etmek nın orta ve cenup kısmında yaşı
ve kuvvetle vurabilmek imkanla- yan büyük bir nüfusu uykuııuz 
rının araştırıldığı hissedilmekte· ve korku içinde sığınaklarda bı
dir. Nitekim 2 4 Ağustoıı öğleden rakarak maddeten ve manen yıp
evvel yapılan akında hücum isti- ratmak; müdafaa sistemini bütün 
kameti cenuptan şimale doğru i· iece müteyakkız bulundurarak 
ken öğleden sonra daha çok tay- yormak; askeri fabrikaların veri
yare ile yapılan akında istikamet 

1 

mini azaltmak teklinde hulasa e· 
§arktan garba Taymis mansabın· debiliriz. Görülüyor ki, ııivil halk 

DOKTORUNUZ 
DiYOR Ki: 

1Jykusunda 
Horlayanlar 

Bir okuyucum, uyku unda 
hrırlamaktan şlkfıyet~I: (Bu fena 
huyum ylizunden geceleri ba.t· 
knlannı çok nhat ız edlyormu
um. Bundan nasıl kurtulayım!.) 

Diyor. 

Uyku!;unda horluynn fnsanlıı. 

hiç hlr odada yattıtınız 'ar mı f. 
Gecenin ı.ükt'ınl'tl itinde, kom'!'u 
kııryolatlıL u~ uyanın gıl'tlağm· 

dan fı'llnran bu aeaylp ı.cı;lcr, 

insanı ne kadıır l7'1l(' edt"rf He· 
le horlı~anın oda arkada.-,ı hira1: 
da sinirli olursa \ay haline. 

Belki yastığı fena gelnıi~tlr 

dl~c horhynnı, hlr dakika için, 
U) andırıı> Ynzlyetlnl dit7.eltmek 
kafi &'cleceğinl .-.annederken, bir 
mhddet onrn, ~lnl'I onun, hafif· 
ten başlayıp, gtttlkı;e '.jiddetlene
rek tekrarlanan horlamaları, bu 
za\&lh sinirliye, ııahahlnra kadar, 
u~·kuyu haram eder. Onu bliı;bil· 

tun o;lnlrlendlrlp harap \'e berha t 
hale getirecek bir hadi~ haline 
gelir. 

Horlamak yukarı teneffU yol
larında, yani burunda, boğa7.da, 
gırtlakta ,.e .bliyllk nefes boru
larında bir Arıza nıe,·cut oldu
j'unu göııterir. Bu taltdlrdl", mu
ayyen yatına \a:ı.l.ye.tlerindc, n~ 

feıı alıp 'erirken akelkerlere gi
rip çıknn hıı,·n, bu mfınlnlara 

~arparak, bazı hırıltı H l glıriilfü· 

lere töelw.p olur. Bunlar da horla
mayı husule getirir. 

lki burun deliğini hlrhlrlnden 
ayıran kıkırdaktan }lf'rdcnirı f'.ğ

rl olına-;ı, burunda, boğa:ıdıı ma
ra:ı.I etler , .e ahtapot (Polype) 
bulunması, bııdem<1klutn hli~iik 

bir hal alması horlamalıırın hem 
başlı "clH'pll'rlndcndlr. 

. 

UIKAYE 
Cevapsız Bıraktığım Sual 
Hasan Çavuşa Erzincanda Elim tabancaya gitti. Bir çektim. 

rastgcldim. İmra1ı mahkumların· Kızı kaçıranlardan biri düştü. Bir 
dan biriydi. Çok babayiğit bir •· daha çektim. Ötekisi düııtü. Zey· 
dama benziyordu. nebi aldım . Anasına, karde§İne 

Zelzeleden eonra bir gazeteci teslim ettim. Arkadan karakol
kafilesile Erzincana gitmiııtim. lar, mahkemeld·. l1apinhaneler 
Jmralı mahkümlarının kıyamet geldi. 
gününü andıran o felaket esna· Şimdi sorarım size, Beyim: 
şındaki mertçe, insanca, kahra· Ben bir .kanlı katil miyim~ Benim 
manca hareketlerini duyunca içle- ikimseye dü manlığım yoktu. 
rinden birile !konuşmak istedim. Kendi keyfim için bir insana si· 
Tesadüf Hasan Çavuşu kar§ıma liih çekmedim. Ortada merhum 
çıkardı. komşumun namueu vardı. Hasta 

Kanlı katil denilen adamlarm çocuk: cNe edersen sen edersin, 
böyle bir kargaşalık ~naaındl\ Haean amca.··> demişti. Ben de 

l kaç~aııı veya ortalığı yağma et- fenalık niyetile değil, iyilik el· 
mesi beklenirdi. Halbuki bu mah· mek niyetile tabancamı çektim . 
kumlar, nasılsa kıydıkları canla- Dünyadan erkeklik, insanlık 
rın kefaretini ödemek için bu hr· kalkmadı ya.·· Cevap ver.,ene, 
satı ganimet bilmişler, kendi ha- Beyim : Bana katil demek doğru 
yatlarını tehlikeye koyarak nice mu? Kaçırılan kız benim kendi 
canlar kurtarmışlardı. kız kardeşim değildi, nmma dün-

Haııan Çavu~la gazetem için ya ahiret komşumun kızıydı .•• 
konuştuktan sonra kendim için Ben hala cevap veremiyor· 
sordum: dum. Erzincanda 15, 20 can kur-

- Senin gibi mert, babayiğit taran bu mert adama cani, katil 
adamın elinden nasıl oldu da bir derneğe dilim varmıyordu. Zelzc
kaza çıktı? lmralıya acaba ne le kurbanlarını kurtarmak ıçın 
yüzden gittin~ nasıl canını tehlikey"e koymuşsa 

Kendi dilile anlattı . Ben sade- Zeynebin namusunu kurtarmak 
ce hatırımda kaldığı gibi tekrar için de ayni şeyi yapmıııtı. 
edeceğim: Erzincandan dönüşte Hasan 

- Bir gün kom unun oğlu Çavuşun hikayesini yazacaktım. 
Mehmet, koşup geldi. Cılız. has· Araya başka yazılar karııtı. Ge
talıklı bir çocuktu. cHaııan amca, ·çen gün bana hiküye yaz dediler. 
dedi, karşı köydekiler kız karde- Başka mevzu düşlinemedim. Ha
şim Zeynebi dağa kaldırdılar. san Çavuşun macerası kalemimin 
Ben hastayım. Namusumuzu kur· ucundan adeta kendi kendine ak· 
taramadım . Senden medet iste· tı . 
meğe geldim. Ne edersen .,en e· Şimdi ben de size soruyorum: 
edersin. Na musumuzu temizle ..• > Haııan Çavuş cani mi, katil mi) 
Çocuk çarpıntıdan soluyordu. M. L. S. 

lmnnn • her ne §ekilde olursa 
olsun • daima lehindeyim, d İ· 
ma tarafdarıyım, 

Bir kaldırım tamirinden, bir 
şose in~asına, bir gazino, bir otel 
bir stadyom, bir hastane yapıl· 
masına kadar her hareketi 
memleket için bir kar bilirim. 
Çünkü ne denirse den in ; bütün 
bu gibi şeylerin dedikodusu o· 
lur, tenkidi yapılır, münazaa ve 
münaka§ası sürer. Ve nihayet 
elde yapılmı§ olan eser kar ka
lır. 

Lakin, bu kanaatim beni bir 
ufak nokta üzerine basmaktan 
menedemez. Birçok i j birden 
açıyoruz. Birçok yapıya birden 
baolıyor, enerjimizi, p ramızı 
ve kuvvetimizi taksime uğralı· 
yoruz. Denebilir ki: 

- Zam n kazanmak baki· 
mından bu, fayd lı bir ıcydir. 

Amenna 1 Lakin vakit kaybet. 
mcmek oartile. Çabuk olmak 
veya çabuk yapnıağa imkan ol· 
mak şartile. 

Şimdi zemin ve zaman tayin 
etmeden söyliyeceğim. Bazı ao· 
kakları tamir ve mecraları tec· 
dit için kazıyoruz. O yuyoruz.. 
Sonra ne oluyor bilmem. 1ı ya 
duruyor, yahut o kadar ağır gi· 
diyor ki; yürüdüğü farkedılmi· 
yor. 

Böylece şehrin bir kıınm 
ıeyrüııeferi mühimce bir sekte· 
ye uğruyor. 

Nakil vuıtaları yollarını de
ğiştiriyorlar. Yolcu tedirgin o· 
luyor. 

İmar için her şeye tahammül 
etmeliyiz, lakin a - ır işlediğini 
bildiğimiz bir makineye bu ka· 
dar geniş iş açtırmamalıyız. Ne 
kadar yer ~apabiliyorsak, o ka· 
darını açmak ve yaptıkça ileri· 
sini deşmek daha doğru olur. 

Size bir ufak misal: 
Ha,ydarpap gannda yapıl· 

makta olan köpriınün ahval do· 
layısile inşaatı durdu. Bütün .n.l· 
kil vasıtaları lbrahimağa çayı· 
rındnn dola mak suretile üç ki· 
lometreden fazla bir dolamböç 
katetmiye mecbur oldular. Ne 
diyebiliriz? - Ahva1i f evkaladc 
inşaata mani oldu. 

Bu yetmiyor :gibi. lbrahimağş. 
köprüsünün :altından Haydar· 
paşa nhtımına giden yolu da, 
kaldırım tamiri bahanesile Be
lediye kapatmış. Gar yolu iki 
kilometre de ondan dolayı U· 

zadı. 
Şimdi gardan çıkan yolcula· 

rın arabaları garın 500 metre 
gerisindeki hastan~ kö§esine git
mek ve oradan gara geçmek i· 
çin 4 kilometre yol katediyor· 
lar. Yapılamıyan köprüye ey· 
vallah 1 Lakin dört kaldınm ta· 
ını düzeltmek için de böyle lü

zumlu bir yolu aylarca tatil et· 
rnek reva mıdır? 

İşlerimizi tedricen ve yapabi
leceğimiz kadar açsak daha iyi 
olmaz mı? 

Harpten ateşini ... 
Tarihten kudretınl.

Aşktan lltıamuu alan 
BUytlk bir Sinema Şaheseri: 

TÜRI<ÇE 

OTEL EMPERYAL 
Bugün 

LALE 
sıncınasmdıı 

Seanslar: 11 • 1 • 2 20 - 4.30 -
6.30 • 9 t'ia Bug(ln saat 11 v 
ı de kJızIIAUı halk matınclcrl 

. 
tnıı.an kendl11inl UşUttlp burun, 

boğa7, gırtlak nnlt-lerlne tutul
ıhığıı 7.amnn buraları kaplayan 
gı~larda şişkinlikler husuııı gfi. 

lir. 'Seff!!!I yolları az ~k da'ihr. 
nu hnl dl' muvakkat horlamalara 
ı;ebcp olabilir. 

Düııiip ölecek sandım. Mehmec1in 
babası kırk yıllık dünya ahiret 
komşumdu, Bir sene evvel öl
müştü. Namu~unu ben temizle· 
mezsem kim temizliyecekti) 
cDünyadan erkeklik kalkmadı 
yal > diye düşündüm. Atıma at
ladım. Tabancamı belime tak
tım. Kom§unun kızını kaçıranla
rın arkasına düştüm. Yıldırım gi
bi ko,uyordum. Biraz ııonra yetiş
tim. Dur, dedim. Durmadılar. 

No. 
Vatan'ın · Bulmacası 13 

Görilhıyor ki, horlamak hlr 
huy de~n. sebepleri ~ok olan bir 
haııtnlıktır. 

Tcclavlı;I fı;ln, hf'r şc~·den ev
n•I bir muayene ile, on1'n s..he. 
bini bulup ortaya ~ıkarmak lft· 
umdır. Bu sehf'p izale edilinen 
horlamanın en mU lr tedtnl ı 

ıle )·apılınış '" ha4ita hıı müz'lç 
i'ırınıdan kurtarılmış olur. 

Dr. Nuri ERCENE 

Darbımeseller 
8P.\1p do tun:ı.. bo amıı koea
na \ ·arma.. 

• • 
OI.DAS SAGA: ,, 

1 - Cesaret t:nslamaklık 2 - BU· •--+--+--
ytlk; bir kumaş; Edat 3 - Karade
niz uşağı - Vardan kaçan • Tlly 4 - ' 
Esas 5 - Yapışkan - Bir millet 8 - • 
lhUyar karı • Eski bir kavim 7 -
Cömertlik - Ylnnlnclsindcytz 8 -
Kör 9 - Dik başl: • Aptal • Fran- 'ı-;-+-+-;......ı 
sada bir şehir 10 - Canın yonga- ' 
sı • Halifelerden • Bir renk 11 -

Yakmıyc.n. 
Yl.KARDAN AŞAt:IYA: 

• 

ZIRAA T VEKİLİ KIRŞEH1RDE Kluplerin Hazırllgı 

3. 6, 8. 6; Telyan, Pol'e 6. 1, 
6 • O, Vedat Abut Baldın iye 6- 1, 
4 • 6, 6 • 1, Baldini Semih Sü-
reyyaya 6 • 4, 4 • 6, 6 • 4 galip '----- J 

su akar df'Ji bakar. 
Sa3·dı koyunu kurt kapm&L 
, rl gldtr kum kahr. 

ı - Aldırmama 2 - MUkcmmel -
Kraliçe - Para ile elden çıkar! 3 -
Soğuk bir şey - Bir pc:ıı•gambcr - E
dat. 4 - Eziyet, 5 - Emzikli hala
yık _ A.Zm azı, 6 - .Devamlı mUş

tcrl • McyletJrme, 7 - Elbise ak
samından • BUyUk, 8 - Değnek, 
9 - Sıfat • Bir millet • Bir para, 
ıo - Hamam • Bir böcek • Edat, 
ıı - Elden dllşUren. 

5 - Ak; Ve: SD; Si. 8 - Batı, İ· 
dam 7 - Az: Şc (ker) ; Ah: La 8 -
Kakavan 9 - Eren ; Mir! 10 - Can; 
Sır: Dal 11 - Efe; Aka; Aza. 

Aııkara., 31 (A.A .) - Zirant Ve- Klüpler, 22 Eylulde başlıya· gclmi~erdir. 1 

Çift erkekkrdc : kıli Muhlis Erkmen bugün refal:at. cak olan lig maçlarına hn7.ırlık 
lerlndc vilı'l.yet ziraat mUdUrU oldu- olmak üzere hususi karşıla!}malar 
ğu halde otomobille Kırşehlrc git- yapmaktadırlar. Bu meyanda Arevyan ile Baisana çifti Celal 
rnişUr Calutasarny birinci takımı bugün il'= Rıza Dervi§e 6 • 3, 6 • 4, Ja-

Muhlls Erkmen Kırşehir \'C cıva- Beykoz~ giderek Beykozlularla fe ile Bambino da Pol ile Nuriye 
rtndn zirat vaziyeti ve bu mıntaka- oyn:yacaklardır. Diğer taraftan 6 • 1, 7 • 5 galip gelmiılerdir. 
Ya g~·ndcrllmiş olan biçki ve har- bu eene yekdiğerine yakın bir Dömi final müsabakaları bu
tnan makinelerinin çalışnıalannı tet· kuvvette iki takım çı~aran Fener· gün oynanacak, Muhittin Jafc ile 
l<ık ettıktrn sonra Ynzgada ge~erck bahçr. liier d e Fener stadında bir • Telyan Vedat ile kar§ılal}ııcaklar-
tetklklcrinc devam cyllyecektlr. j tecriıbe maçı yapacaklardır. ı dır. 

Nişanlanma 
Emekli blnba.şı Sencer 'ln ker ime ı 

Nezıhe Scnccr ile Edırnede yazıcı 

Azmi YUzllesi'nin yeğeni doktor s ta· 
jiyer izzettin Meriç dUn nışa.nlan
mıştır. 

T m<'lı at ılım 

adetler dılcriz .. 
yeni yuvn' aı·ına sa-

l 

ö~leycnilen dinleyen arif gerek. 
~u u~·ur dli~man uyumaz. 
:o;u tP.Sttsl u 3olunds kınhr. 
Sakla samanı gelir 'tamam. 
Silriiden ayrılan kuzuyu kurt 
kapar. 
"'onra<lan çıkan boynuz kulağı 
nşar. 

12 N. h bulmacanın ha1ll 
._,QLDAN SA~A: 

1 - Ece: T Ul; K i!p 2 - Din: Aza; 
Ara 3 - Ak is; lpek 4 - Kırmızı 

\~KARDAN AŞAGIYA: 

ı - Eda; .Aba: Ece 2 - Cik; Kaz 
Raf 3 - Enik; Kene 4 - Sı\"ışan 

5 - Ta; Re: Ek; Sn 6 - ü zUm : A· 
şık 7 - La; İs ; A\•; <Met-a) Ra 8 -
İzdiham 9 - Kapı ; Nida 10 - Uro 
Sat; Raz. 11 - Pçk; 1ma: İlo. (Alı) . 
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Meyva ihtikarı lngilizlerin iddia 
Ettiklerine Göre 

Doktor Cook 
~--------·------------~------------------------·~-------------------~VAT AN---------------------------------------------~·--------.~------~ 

lnoiliz Tayyareleri Romanya ya 
İkinci Cerrahi 

·Ameliyat 
Arkadaşımızın Vardığı 

Netice: Kabahat Halkta 
Yazı itleri mUdilrU benı çağırdı. 

Masasının Uzerind duran Belf'diye 
HAiinin toptan fiyat Ustesinl elile it
ti ve dedi ki: 

';::.:' Dün bir dostum, bazı manav
larla seyyar meyva satıcılarının yi
ne ihtıkA.r yoluna sııptıklarından ve 
halkı aldattıklarmdan bahsetti. Bu 
işi takip etmenizi istiyorum. 

He.men J~teyi cebime indirdim ve 
tam ıki gün bütün \·aktım! bu işe 

• verip bir hayli didindim. Semt ııemt 
gezdim. Bir çok manavların dUkkıin
lannı. ayak satıcılarının· kilfe ve iş
port&larını gözden geçirdim. Malları
nı &,>Tı a,>Tı tetkik ettim ve sonun
da •u kiınaatl edindim: 
Bazı kibar semtlerdeki manav ve 

ıt>yyar satıcılar, fiyat murakabe 
komısyonunc& tayin ve il!n edilm~ 
bulunıı.n kA.ra kanaat etmiyorlar. 
Mallarından bir kısmını, maliyet fi
yatlarından yüzde yilz, hattA. daha 
ziyade bir zam ile satıyorlar. Ger
çekten halkı aldatıyorlar ve ihlik!r 
yoluna ııa~ıyorlar. 

Bu kanaatimin doğruluğunu 111-
bat için, mevsim meyvalarmdan ar
mut ve elma ile çavuş llzUmünün 
kaça satıldıklarmı bildirmekle iktifa 
edeceğim. Beyoğlu, Moda ve Bü
yükadada frenk armudu 60 - 70, 
Amasya elması, -iO - 50, çavuş llzil
mü 50 - 60, ve Kadıkoy, Nişantaşı 
\'e Yeşllköy manavlarında frenk ar
mudu M - 60, elma 35 - -i5, çavuş 
UzUmU -iO - 50 kuruşa satılmaktadır. 
Bu meyvalann çoğu da iyi ile orta 
cinslerinin yarı yarıya kan.ıırıı

nış olduğu görülilyor. 

- Şikllyetiniz teessUfle söyliyeylm 
ki, dotrudur. Fakat, bunda biz kab
zımallardan hiçbirimizin taksiri yok 
tur. Bu adamlar, ötedenberi böyle a
lışmı{'lardır. Dalma ucuz alır, pahalı 
satarlar. Bize kalırsa, bunları fımar
tan ve yollarından şa,ırtan bizzat 
halkımızdır. ÇUnkü, htçblr Hal ida
resinin her gUn çıkardığı \'e kayma
kamlıkların münasip mahallere as
tırdığı, gUnlUk toptan fiyat listeleri
ni tetkik zahmetlnl göze alamıyor 
ve böylece göz göre aldatılmalarına 
zemin hazırlıyorlar. 

Matbaaya dönerken hatırıma bir 
şey geldi. Kendi kendime dedim ki: 

- Acaba, fU bizim aramak ve o
kumak kUlfetini bir tUrlU göze ala
madığımız toptan fiyat listeleri, hiç 
olmaz ise Uç dört günde bir, baatı

rılsa ve menfaati Hava kurumuna 
ait olmak Uzere bUtUn perakendeci
lere birer kuruş mukabilinde yerile
rek dUkk!nlarının mUnllSlp yerleri
ne astırılııa, bu kökleşmı. ihtikArcı
lık önlenemez mi? 

TALKDI" 

londra Uzerinde 
Hava Muharebeleri 

(Başı blrfnclde) 

dakl kontıuklarda muhtelif tayyare 
meydanlarına hUcum etmlye teşeb

büs etmişlerdir. Alınan ilk haberle
re göre birkaç ölU bir miktar da ya
ralı olmasına rağmen tayyare mey
danlarında ciddi bir haMr olmamış
tD'. 

• (Ba.'ı birincide) 
kavemetin ciddi veyahut devam
!ı olacağı muhtemel değildir. 

TİMF.S'İN MAKALF.St 
Londra, 31 (A.A.) - Reu

ter bildiriyor: 
Times gazetesi, Viyana anlaş

masına hasrettiği bir makalede 
diyor ki: 

Eğer Romanya ile Macaristan, 
hakkaniyet nisbetinde bir ahali 
mübadele,,i ve hudut tadilini ih
tiva eden bir hal sureti üzerinde 
aralarında anlaşmış olsalardı, bu 
iki devletin anlaşması devamlı 
ve dostluğu daimi bir mahiyet a
labilirdi. Pek muhtemel olarak, 
birlik A vrupanın o tarafındak; 
küçük milletler için kuvvet de
mek olduğu için, mihver devlet
leri, bir ihtilafı~ yerine başka bir 
ihtilaf koymayı tercih ettiler. Al
manya §İmdi geri kalan Rumen 
hudutlarını garanti ediyor. Bu 
suretle Almanya, Karadenizle 
Tuna ticaret yolunu kendisine te
min eyliyor ve kendisine o kadar 
çok k.ymetli iptidai madde ve
ren iki memlekette sükunet elde 
ediyor. 

MACAR BAŞVEKİLİNİN 
SÖZLERi 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Bu
dape9teye dör,nüş olan Ba§ve
kil Kont Tel eki, Macar talepleri 
hakkındaki kararın tahmin edil
diğinden çok daha kolay bir tarz
da alınmış olduğnu bildirmiş ve 
demiştir ki: 

Kararlaştırdığımız şeyleri tat
bik etmek ve bunun inkişafına 
çalıımak hepİmİ;!İn gayretlerimi
ze bağlıdır. 

BOKREŞTE ALMANCA 
GAZETELER KAPATILDI 

Bükr~. 31 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Berline Hücüm Etti 
(Ba,ı birincide) 

3.9M dür. Bunlardan ~00 tanesi, tay
yare d!fi bataryaları tarafından dU
şUrtllmU11tür. 

ALMANLAR 93 tNGILtz 
TA YY ARF.Sİ DOŞORMUŞLER 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman ordu
ları baışkumandanlığ"ının tebliği: 

Dün, gündtiz. muharebe ve avcı 

tayyarelerimiz, lngiliz adalarına kat 
şı yeni 8Urpriz hücumları yapmışlar
dır. Muhtelif tayyare meydanları 

hangarları ve kamplar, bombalarla 
clddl hasara uğramıştır. 

Orta bUyUk!Ukte bir çok bomba
lar lngilterenin cenubunda bir as
keri kışla civarına dlişmüştUr. Bu 
hUcumlar ~Bnasında, ezcUfnle lngil
terenin cenup sahilinde avcı tayya
releri barajının kırılması esnasında, 
birçok şiddetli muharebeler olm1?-ş

tur. 

30/ 31 ağustos, merkezi lngiltere
de liman teııisatlannı ve mim müda
faa için çalışan fabrikaları bombar
dıman etmişlerdir. 

Taymls nehri mansabında, petrol 
depoları ve doklar, müessir surette 
bombardıman edilmiştir, hedeflerde 
şiddetli yangınlar çıkmıştır. İngiliz 

limanlarına maynlar dökUlmesine de· 
vam edilmiştir. 

Dün gece, İngiliz tayyarelerf, Ber
line ve Almanyada diğer hedeflero 
karft hUcumlarına devam etmişler· 
dir. Berlinin dahiline ve ayni zaman
da ~ele mahallelerine bir miktar 
bomba düşmUştUr. 

Gerek burada gerek diğer yerler
de, yapılan hasar ehemmiyetsJzdir. 
Hiç bir ölU yoktur. Birçok kimse ya
ralanmıştır. 

Dün gündüz vukua gelen hava 
muharebelerinde, 93 düşman tayya
resi dllşürUlmUştllr. 

Şimal Kutbu 
Amerikada_n gelen bir telgraf, 

Doktor Fredrik Cook'un vefat 
ettiği haberini veriyor. 

Bu beş kelimelik telgraf, yev
mi hadiseler içinde g_öze çarp
madan kaybolup gitti. 

Halbuki Kaptan Cook, geçen 
yüz yılın en büyük kahramanla
rından biridir. 2 Eylul 1909 da 
şimal kutbunu keşfettiğini bildir
diği zaman bütün dünya kendim 
alkışlamıştı. Bütün dünya gazete
leri kendisinden bahsediyordu. 
Nevyork Herald, Doktor Cookun 
hatıralarından şu parçayı nakle
diyor: 

c:Bir yaz tenezzühü esnasında 
k~tup seferine karar verildi. 
190 7 senesi Ağustos ayında ya
tımız Bradley Smith boğazının 
sefere müsait sularına vasıl ol
muştu. Burada, kutup seferinin 
planını düşündük. Ve bir gecede 
hazırladık. 

c 1 O Şubat 1908 de sefer he
yeti güneş doğarken hareket etti. 
Heyet on bir kişiden ve on bir 
kızağı çekecek 300 köpekten 
mürekkepti. /Groenland' dan ay
rıldık, buzlar arasından garba 
doğru yol almıya başladık. Ka
ranlık, günde ancak birkaç saat 
kayboluyordu, 

cSoğuk çok şiddetli idi. Bil
hassa Ellesmeıe boğazını geçer-

Bir Japon Gem si l 
İngUtereden 
Ayrılamıyor 

Tokio, 31 (A.A.) - Ste!anl: Ha
riciye Nazıı;ı, Diverpol limanında 

demirli bulunan Sm·amaru ismindeki 
Japon vapurunun kaptanına bir tel
graf göndererek verilecek tallmnta 
lntlzarcn limandan hareket etmeme
sini bildirmiştir. 

Kaşifi Öldü 
ken tahammül edilemiyecek bir 
dereceye çıkmıştı. Hararet 83 de. 
receye düşmüştü. Köpeklerden 
çoğu dondu. İnsanlar da çok sı
kıntı çekiyordu. Fakat, az sonra 
bir yol bulduk, Land' s f.nd' e ka
dar ilerledik. Bu yürüyüş esna
sında 1 O 1 misk öküzü, 7 ayı ve 
335 tavşan avladık. 18 Martta 
Heiberg adasının cenubundnki 
burnu dolaşarak kutup denizine 
girdik •• .> 

Doktor Cook, bundan sonra 
buz denizini geçerken çektikleri 
sıkıntıları tasvir ediyor. Burada 
ccanlı bir hayvan> bulunmadığı
nı anlatıyor. 

21 Nisan f 9~8 de 89, 59, 46 
dereceye vasıl oluyor: cNihayet 
sancağımızın kutup rüzgarlarile 
dalgalandığını gördük, sevindik> 
diyor ve ilav~ ediyor: cErtesi 
gün, asırlardanberi bütün insan
ların merakını celbeden kutup 
noktasına eriştik. 2 3 Nieanda gerı 
döndük ... > 

Doktor Cook, çok mütevazı 
bir adamdı. Kopenhag Üniversi
tesi profesörlerindendi. Geçen
lerde vefat etti. Harp havadisleri 
arasında bu ölüm haberi kimse
nin dikkat nazannı çekmedi. Da
ha evvel ölmüş olsaydı, dünya 
gazeteleri büyük sayfalar hasre
derlerdi. 

a adakl 
6e 112eı ıeı 
ış a· rosa 

• 

Fransız rv'iemurlar 
iştirak Edemiyecek 

Bern, 31 (A.A.) - Reuter: Kana
da muharip bir memleket olduğu !itin 
Pctain hUkümeti Fransız memurla-

(D:ı.~ı blrincldC) 

dikleri sözleri o kadar açık P 
rette bozmuşlardır ki yeni bir 
yaset çığırı açtıklarına dün>.,; 
inandırmak için çok kuvvetli \ 
fiili garantiler göstermelerine n 
tiyaç vardır. Zaten bu garant 1' 
ri göstermcğe hazır bulunsa 
harbin bir gün bile uzamasına l 
zum kalmaz. 

Bu itibarla, Viyanadan aksi 
den güzel ııözleri, §İmdilik f>.. 

manya ve İtalyanın propagan 
faaliyeti hesabına kaydctmekt 
ba§ka çaremiz yoktur. 

Yukarıda hep nazari t!blrİ' 
tekrar ettik. Hakikatte Roınııı: 
ya da, Macaristan da bugün rn 
ver nüfuzuna o şekilde maruı ( 
tabi bulunuyor ki, Viyanada <' 
rılan anlaşma da !;ıugün için rn 
verin fiili nüfuz sah.asına ait d 
hili bir dava mahiyetini pek 
geçemez. 

Ahmet Emin YALM~ 

Avcılarm ziyafeti 
Avcılar klübü bugün saat 

da Sarayburnu park gazinoıııl 
da bir toplantı· yaparak aVCl 
hakkında müsnhnbede bulurı 
caklar ve bir öğle ziyafeti 
ceklerdir. 

--o-

Bir Kahveci Yaralandı 
Tarlnba.şı caddesinde kahveci' 

yapan Ali mtışterisl şoför Abd,Ult 
!ur tarafından yaralanmıştır. 

--<>-
UMUMİ MAGAZALAR ştF 

KETlNIN SAMSUN şusE.51 

Halbuki, Belediye HA.linin toptan 
fiyat listesinde !renk nmudunun 
ortasına, 20, iyisine 30, elmanın or
tasına 14, iyisine 16, ve ça\-u' UzU
milnUn ortasına 16, iyisine de 22 ku
ruş fiyat kesilmiş olduğuna göre bu 
fiyatlarla, yukarda miktarlarını bll
dırdiğim perakende fiyatları a.raaın
daki fark fahlfl.lr. Halbuki belediye 
bu farkm ı\zamt haddini her semte 
göre tcsbit etmiştir. Her nedense ne 
5alıcılar aldırıyorlar, ne de belediye 
bakıyor. Pazarlıksız fiyat prcnsipl
'lin bu yüzden kökü sarsılıyor. Çün
kil konulan fiyatlar hlçbır esasa gö
re değil.-

Bahsi geçen kontıuklarm bir şeh
rinde sanayi binaları basanı. uğra

mıljtır. Bir miktar ölU ve yaralı var
dır. Avcı tayyarelerimi:r. her tarafta 
dllşmana hücum ederek ciddi zayiat 
verdirmişlerdlr. 

Valinin emrile ·Bana ter Deu
tsce Zeitung, Exterapost, Arader 
Zeitung ve Reschitzaer Zeituryg 
gazeteleri bugün çıkmamışlardır. 

Almanya Uzerlne yapılan gece hü
cumlarında İngilizlerin kaybı, hava 
drlfi bataryaları tarafından indiril
miş bir tayare ve Alman avcı tay
yareleri tarafından dilşUrülmUş diğer 
iki tayyaredir. 

Alman hükfımetinin münasip biı· nnın hülen Knnadaya nakledilmiş AÇILDI 

Crenwieh saatile 18,30 a kadar a-
lınan raporlara nazaran 42 düşman 
tayaresi imha edilmiştir. 10 tayya
remlz Uslcrine dönmemişlerd ir. Dör
dUnUn mürettebatı sağ ve salimdir. 

700 ALMAN TA YY ARES1N1N 

HÜCUMU 
Londra, 31 (A.A.l - Reutt>r: Dün 

Temas ettiğim manavlar bu pa
halılık sebeplerini anlatmayı bile 
ııııgnryn saydılar. !!unun üzerine Hal g{ind\111 İngiltere U;ı;erlne yapılan bir 
ruUdUrlUtune m..,,-urdum. Bay mü- seri hava hücumlarına 700 Alman 
dür beni kabul ve mUşkUllerlmi hal tayyaresi iştirak etmiştir. 

husueunda nezaket gösterdi ve ı;ıun- Avcı tayyareleri himayesinde Al-
lan anlattı: man bombardıman tayyarelerinin 

- O manavlar açıkça lhtikA.r yapı- mütevali dalgalar halinde Manşı geç
yorlar. Haldeki kabzımallardan top- melerini müteakip, hava dafi batar
tan olarak meyva alan mnnav ve yaları faaliyet göstermekten bir da
seyyar aatıcılann, nakliye parasın- klka durmamıştır. Dahilde, • !ngfüz 
dan ve dUkltitn kirası ile çırak ay- avcı filolan düşmana hUcum etmiş 
lığından başka masrafları yoktur. ve geri pllekUrtillmüştilr. Diln öğle-

• Hal idaresince alınan ardiye ve da- den sonra cenubu şarki mıntakası 
hllde taşıma parası sırf mUstahsfl- Uzerlnde filo halinde uçan 200 den 
lere ve yahut ta kabzımallara ait bu- Cazla tayyare müşahede olunmu~tur. 
lunnıaktadır. Manavların ödedikleri DUn akşam, Londra üzerine yapı
nakil parası da Adalar, Pendik ve lan dordüncü hücum esnasmda, bir 
l3oğl\Zln yukan kısımları ve Yeşilköy . 
de dahil oldug-u halde, hiçbir zaman 1 düşman tayyaresı, hükClmet merke-
mal ilzerlnde kilo başına altmış pa- zi mmtakası Uzerine bir aydınlatıcı 
radan fazlayı bulmaz. Bu cihetle' çok fifek atmı11 ve bazı bombaların in
ucu.z aldıklarmı bildiğim bu meyva- filikı işitilmiıJtir. 

lan bu kadar yUkBek fiyat ile sat- Dün gündüz, 62 düşman tayyare-
malan thtlk!rdan başka bilmem ki, 

1 
dil U ti ttir 

19 
•ft 

h 1 ı bil. ., 11 ş rlllm ş . avcı ..... yyare-neyt am o una ır . 
Bundan ııonra kabzımalları da din-ı miz k~yıptır. Fakat bun~ardan onu-

ledlm. Bakınız ne diyorlar: nun pılotıarı sağ ve salırndir. 

Bri·ç= M EŞ Hu R 

CULBERSTON'UN Si STEMI 
Tenazur Kaidesi 

Culbcrt&on bu hu~usta ne dlyerf -·-
Bundan evvelki yazıda verdiğimiz 

nUmunede bahSI geçen tenazur kai
desini bugün anlatarak Culbertson 
nazariyeleri hakkında umumi bır fi
kır verdiğimize kanUz. Bu itibarla 
seri yazılarımıza bugUn nihayet ve
riyoruz. 

Culbertson bu hususta hUlAsa ola

rak şöyle diyor: 
cKfLğıtların dağıl19 tipleri Uzerin

de yirmi beş ııene<:ılr yaptıAım tet
kikat beni .şu Jtetlceye vardırdı ki, 
bu tipler yalnız hesap ve ihtimallerle 
alcı.kadar değildir. ElH ikl kAğıdın 

her d1irde dağılı1ında d1irt el ıırasın
dıı aşağı yukarı benzeyiş tarafları 

vardır. Bu suretle tenazur kaidesini 
keşfettim. Vtılua bu kaideyi henOz 
tekemmuı ettirmedim, yalnız bazı e
ııas \'e hususlyeUerinl teııblt ettim. 
zamanın bu kaideyi briççiler için en 
pratilc bir yardımcı haline getirece
ğim. 

bilir. Bunun için Uç usul vardır: Bi
rincisi, kendi kAğıtlannı tetkik et
rııek ve deklarasyonda söylenen renk
lere ve arttırmalara dikkat etmektir. 
İkincisi, dağılış lhtımallerindeki nia
betlerdir. (Bu ayrı bir bahistir. Cul
bertson bu hususta çok mUhlm e
tıaıılar koymuştur. Okuyucularımıza 
bir fikir vermek için bir misal zik
redelim: Bir renkten sizde ve arka
daşınızda dokuz klğıt varsa geri ka
lan dört kAğıt haııımlannızda 100 
değllıfta 50 defa 3-1; 100 dağılı9ta 
40 de!a 2-2; 100 datılışta 10 defa 
4-0 olarak taksim edilmiş bulunur. 
Culbertııon bu fhtimaJIPr etrafında 

çok mUhim cetveller yapmıttır. ) ü
çUncUsü de tenazur kaidesidir. 

cHenUz tekemmül etlrme<liğlml 

Bi>ylediğlm tenazur kaldesı hakkın· 

da 9lmdllik şu kadar söyliyeyim: 

RUMEN SALTANAT 
MECLİSİNİN iÇTİMAI 

Bükreş 31 (A.A.) - D. N. B . 
Resmen bildirildiğine göre, 
Saltanat meclisi, 30/ 31 Ağustos 
gecesi kralın riyasetinde bir iç
tima yapmıştır. Romanyanın Ber 
lin elçisi, Viyana görüşmeleri 
_hakkında izahat vermi tir. Ba -
vekil Rumen arazisinin tama
miyeti ve ihlal edilmez mahiye
ti hakkında Almanya ve İtalya 
tarafından verilen garantiyi bil
dirmiştir. Saltanat meclisinin bu 
içtimaına bütün kraliyet müşavir
leri ve hükumet azaları ili! sabık 
Ba§vekil B. Maniu ve B. Brati
anu i,tirak etmiştir. 

MACARiSTAN iSTiKBALDE 
MlHVERC1LERLE BERABER 

OLACAKMIŞ 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Ya
rı resmi bir Macar membaından 
bildiriliyor: 

intizar halinde Viyanaya te
veccüh etmiş bulunan Macar ef
karı umumiye!i, mihver devlet
leri Hariciye Nazırlarının hakem 
kararını buyük heyecanla kabul 
etmi~tir. Bütün Macaristan, ya
pıcı eserleri Versailles' dan son
ra Trianon'u da ortadan kaldı -
ran Hitler ve Musoliniye dönmüş 
bulunmaktadır. 

Macaristan, yeni Avrupada 
mihver devletlerinin yanında 
kendisini bekliyen rolü iftiharla 
üzerine almaktadır. Şimdiye ka
dar iyi veya fena zamanlarda 
mihvere karşı gösterdiği ayni 
sadakat ve ayni sarsılmaz dost
luk ile Macaristan, istikbalde de, 
mihver devletlerinin yan'ında 
yer alacaktır. 

Ayni Macar siyasi mahfillerin 
de• tebarüz ettirildiğine göre, 
hakem kararı, Macaristanın ü
mitlerini tamamile tatmin etmiş
tir. Bu karar, istikbalde, Roman 
ya ile yalnız. normal münasebet
ler değil, fakat bütün sahalara 
şamil iyi ve dostane münasebet
ler kurulmasını mümkün kılmak
tadır. 

Hür Fransanın 
inkişafı 

(Başı btrinelde) 
bütün resmi binııları işgal etmişler 
ve \ıu binalara hUr Fransa bayrağı-

, 
Bunlara balıriye hava d4.fl batar

yalarının Şimal Denizi sahilinde dU
şUrdUğü diğer iki tayyare dalla illl.
ve edilirse, düşmanın dünkü umumi 
kayıpları 98 dir. 34 Alman tayyare
si kayıptır. 

Heberidcslerin garblnde faaliyette 
bulunan bir denizaltı gemisi, kuvvet
li surette muhaf&.Za altında seyreden 
bir kafileye hücum etmiş ve ceman 
20 bin tonllAto hacminde Uç vapur 
batırmıştır. Bun arClan bir tanesi 
12 bin tonilato hacminde bir petrol 
gemisidir. 

Almanlar 
--0-

Transil vanya 
Hududunda 

Tahşidat Yapıyor 
(Başı birinC'lde) 

etmesi için Rumen hariciye nazırı 
Maniolescuya Bükre§ten tam sa
lahiyet almak üzere dün sabah 
saat ona kadar bir mühlet veril
diği şimdi ifşa edilmiştir. Alman
ya, verilecek hakem kararının 
Romanya tarafından kabulünü, 
kararın şeklini Rumen mümessil
lerine bildirmeden talep etmiştir. 

Siyasi mahfillerde, - T ransil
vanyada büyük arazi terkine mu
halif olan köylü partisi lideri 
Maniu'nun ne yapacağı beklen
mektedir. Maniu, dün gece arka
daşlarile görüşmüştür: Zannedil
diğine göre, Maniu'nun Transil
vanyada taraf darı olduğu ' bilin
diğinden, bir harekette bulunma
ması için Almanya bütün gayre
tini sarfedecektir. 

Sınai ve iktııadi bakımdan 
Transilvanyada terkedilen arazi 
Romanya için büyük bir kayıptır. 
Büyük bir buğday mıntakası, ay
ni zamanda Baia Mare' da ve Na
gy Mauya" da mühim altın ve mi
ka madenleri Macaristana geç
mektedir. Romanyanın garp mü
dafa: hatlarından büyük bir kıs
mı da ortadan kalkmaktadır. 

Birkaç güne kadar bildirilecek 

olan Dobrucanın ziyaı, bugünkü 

hadiseler kar§ısında ehemmiyet

siz kalmaktadır. • 

Ankaraglcfl Demir 
Sporu Yendi 

nı çekmişlerdir. Ankara, 31 (A.A.) - AnkaragU-
BUtUn halkın izhar etliği talep il- cU'nUn yıld1inUmU dolayısiyle bugün 

zerine, General de Caullee'in müm!s- AnkaragücU stadında AnkaragücU -
elli Albay de C&rnminat, aynı gün DemlrSpor takımları arasında bir 

tarihte vapurun hsreketini temin et
mek üzere Tokio hUkClınetinin ,muh
temel bjr mUrncaatını nazan itibare 
alacağını bildirdiğine dair Japonya
nın Berlln sefiri tarafından verilen 
bir haber Uzcrine vapurun kaptanı
nn bu telgraf çcldlmiştlr. 

---O>---

Amerlkaya 
Verilecek · nglllz 

si eri 
IIydepark, 31 (A.A.) - B. Roose

velt dUn gazetecilerle yaptığı görllş
mcde bazı deniz ve hava Uslerinln 

Amerika Birleşik Devletleri tarafın

dan elde edilmesi bahsinde İngilte

re ıle y~pılmakta olan mUzn.kereler

de mUkemmel terakkiler kaydedildi
ğini bildirmiştir . 

-o--

Meksika Petrolleri 
Meselesi 

' Kekslkoı 31 (A.A.) - 1938 de ya-

bancı petrol kumpanyalarının istim
ldki üzerine başlamış olan ihti!Af so

na ermektedir. 

MUddeiurm,ımt, raporunu vermiş

tir. Bu rapora göre, Meksika hUkQ
metl istlmlA.ke uğrıyan bütUn mUes
seseleı·e, kompansasyon olarak ce
man 177.200.000 pezso.4' verecektir. 
Bu paradan 142 milyonu Meksika 

olan beynelmilel iş bürosu grupuna 
dahil bulunmalarını arzu ctmemek
tMir. 

DORT FRANSIZ GEMiSi 
MÜSADERE EDiLDİ 

Ottawa 31 (A.A.) Kanada bah-
riye nezaretinin bildirdiğine göre, 
Fransız - Alman mUtarekesinın im
zası esnasında Kanada limanlarında 
bulunan dört Fransız ticaret gemisi, 
Kanada. hilkflmeti tarafından müsa
dere edilmiştir. Bu gemiler, hAlen Ka 
nada ticar~t filosuna ithal olunmuş 
bulunmaktadır. 

E. SADi TEK TIYA TROSU 
Bu gece, Taksim Altıntepe 

Bahçesinde 
tc81R İZDlV AÇ KOMEDİSİ» 

Samsun, 31 (Husust) 
mağazalar TUrk Anonim şirket 
Samsun şubesi dün açılmıştır. 'fG
car muamele için şimdiden mUrtl 
atta bulunmaktadır. 

VATAN 

Türkiye ~ 
ABONE: için ıç.I• 

_::./ 

Senelik . HOO Kr. 2700 ~ 

Altı ııylık 1:50 Kr. 1410 l' 

Üç .aylık 400 Kr. soo ~ 
Bir aylık 150 Kr. -

: 1 • = 

KiN'iN FiATLA 1 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
J 

Harp Vaziyeti dolayuiyle kinin maliyet fiatlannda lıuıl 
olan değiıiklikten kinin ve müttekkatının 1/Eylül/940 tari· 
hinden itibaren fiatlannm arttırılması zarureti hasıl olmuıtur· 

Bu hususta fazla malllınat almak isteyen alikadarlann Is• 
tanbulda Kızılay Deposu Direktörlüğüne ve Ankarada Umu· 
mi Merkezimize müracaatları rica olunur. 

Lef il 
Lagle kumpanyasına verilecektir. ~ Erkek 
Son celse, önümUzdeki hafta inikat 

Yeni Kolej 11
::' 

edecektir. Hakim, karardan resmen 
haberdar etmek Uzere yabancı şir

ketler mUmesslllerini huzuruna. çağı
racak ve bunlardan kararı kabul et
tiklerine dair tahriri senet lstlyecek
tlr. 

Yabancı şirketlerin bu davete ica

bet edecekleri muhtemel değildir. Bu 

takdirde hdkim, onların adına kara
rı kabul edecek ve imzalıyacaktır. 

RAŞİD RIZA TIY A TROSU 

Halide Piıkin Beraber 

Eylul Pazar günü akşamı 

Gedikpaşada Azak Bahçesinde 

«AFACAN> -
Vodvil -4- Perde 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrU: Ahmet 1 
Emln YAJ,:\IA.'ll - Basıldığı yer: 

VATAN MATBAASI 

İLK - ORTA. LiSE 

Taksimde SıruılYllercle T 1 N 1 A Ç 1 L D 1 • 
MUdllrU - Eski şı,ıı Terakki DirektörU: M. Ali Ha~met Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öGRETlM11'"E geniş mikyasta 
ehemmiyet vermek, sınıflarını az mcvcudla teşkil ederek talebcslnln 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve fnzibatllc yakından nlAkadar olmaktır. 

Mektebi!\ denize nazır kalörlferll teneffUshane ve jlmnnsUkhııncsl 
vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Tele.ton: 41169 

Maarif Vekilliği 
Erkek Terzilik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Nihart ve paras~ olan Erkek Terzilik okuluna ilk okul mezun• 

ları alınır. • 
1 2 _ Üç ),llık dikiş tahsilinden sonra talebeye dikiş ve dördUncU sel\ 

biçki tahsllinden ııonra da biçki diplomaları verilir. 
3 _ Okulun, gilndUzleri dışarıda terzilikte çalışanlara mah8us, geee' 

leri biçki ve dikiş dersleri öğreten cAkşam kısmı> vardır. 

4 _ Kayıt ve kabul muamelesine başlanmıştır. Mufnssal izahat alın~~ 
için okul MUdürltiğUne mUrncaat. (7561 

Divanyolu, Tel: 22480 

Nişantaşmda Karakol ka.rşLcımda. 

YATILI YATISIZ IŞIK LİSESİ 
oğleden sonra Brazzavillede karaya maç yapılmıştır. Kalnbalık bir me- ( E k" F · ) 
~ıkarak muazzam bı'r halk kUllesı· S ı eyzıye ~ raklı kütlesi karşısında yapılan maç ) 
tarafından hararetli surette karşılan 2-0 Ankarag11cUnün lehine bitmiştir. ANA _ İLK _ ORTA - LİSE - (Kız - Erkek 
mışlır. ATLETİZM 1 - Türki'-'enin en eski husubi Lisesidir. Lisan tedrtsntma ilk sınıflardan başlanır ve çok clıemmlyet 

cBlr oyuncu kendisi için meçhul 
olan diğer Uç eli a.tağı yukarı ve ba
zan çok sıhhatli olarak tahmin ede-

MeselA. elinizde bir renklen tek bir 
kAğıt varsa etrafınızdaki ellerde dl
ğP.r bir renkten herhalde uzun bir 
kAğıt ve yine dlter bir renklen QOk 
ltısa bir klğıt vardır. Bof zaman
larınız.da briç oynar gibi kAğltlan 

dörde dağıtınız ve ellerin birbirine 
benzer taranannı tetkik ediniz. O· 
yunculuğunw:a müessir olacak hu
susiyeUer bulacağınız mu~kkak

tır.> 

Bütün gece, bUttln Fransız hattı ., t · 
fuıtUva arazi.sinde ve Belçika Kongo- Yarın 19 Mayıs stadyomunda böl- verilir. Kayıt için her gün mUracant olunnbilir. Tatlfname is eyınız. 

Tel: 80879 t1 ti b. · ilikleri ıe başlana 2 _ Eski •-'e"'--'n 15 Eylfile kadar kayıtların yenilemesi lazımdır. 
~~~~~~ı~~~ae~~ ı -, l~~;~;~~;;~;;;~~;~~~-~~~~•••m•m•a•••••~•••••••-1 retli tezahürler yapılmıştır. caktır. 


