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İzmir, l (A.A.) - İkinci haftasını tamamla
mıya yaklap.n İzmir Enternasyonal Fuan dün ge· 
ce en kalabalık zamanlarından birini kaydetmiş· 
tir. Pavyonlar ve atraksiyon sahası hıncahınç dolu 
idi. 

Memlekette İç 
Turizm Akını Var 
Buna Mukabil Turizm 
Teşkilatımız Gevşemiştir 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Bur!adan gelenler öyle 8:nlatı-ı ~illi iyase.timizi~ .bize d~nya ~~

yorlar ki orası bir mahşermı§. O· zunde temın ettıgı şereflı ve ıtı· 
tclleıden insan taşıyormuş. Yer barlı mevkie rağmen memleketin 
bulamıyanlar geceyi hamamlar· inkişafında~i gerilikleri unutama
da, kahvelerde geçiriyorm~ş. yız. Hatta aksine olarak milli si
Otclde oda bulacağım diye Is- yasetimizin temin ettiği üstünlük, 
tanbulda haftalardanberi sıra bizi her hususta yüksek ve verim· 
bekliyenler de caba... Yalova 1i bir inkişaf seviyesine gitmeğe 
ayni ha ide imiş, lzmir de öyle... adeta mahkum etmekted~r. Heı 

D ·k k' lekette 1·r ıseya· sahadaki gidişimiz şahısların 
~mc • ı mem .,. f• k l .. .. k 

hat ihtiyacı ilerliyor ve turizm key ı arar arının ustune çı ma-
dcnilen hareket seneden seneye lı, ara ':'.erm~d~n ~uay!~n gaye
kıva l' H memleketin lere dogru gıdılebılmelıdır. Yok-

ma ge ıyor. er l k k 1 • ı · 
arayıp da bulamadığı bir şey... sa ort.a ı yarım a ınıı ış erın 
Ba§ka memleketlerde iç turizmi e.nk_azıle dolar ve yaratıcı kudre· 
uyandırmak, ilerletmek için ne tımız boş yere b~ltalanır. 
himmetler aarfedilmiyor, ne pro· Bursadwan, lzmırden, Yalova· 
paga d 1 l ıyorl dan aldıgım haberler knr§ısında 

n a ar yapı m d .... d"" Sc l d b · 
F H l Junu uşun um: ne er en erı 
. aydalan meydanda.·• e e ktısat veya Ticaret V ekfılctinde 

harıci turizmi henüz kuramamış b. · b"" d M . ah ır turızm uromuz var ı. em· 
rneml.ekdetlehrde. dahıl~e se~ .. at lele.ette turizm hareketini, otelci· 
saycsın e; ance seya at yuzun· (Sa. 4 su. 6 Uı) 

Harbin 
Bir·nci 
Senesi 
DUn Bitti 
Geçen Eylulün birinci günü 

gece yarısından sonra bu harbin 
ilk topu Polonya hududunda pat· 
lamıştı. O gündenberi tı:.m bir 
sene geçti. On iki ayda c,rtadan 
kalkan hükumetlerin, yanan, yı
kılan şehirlerin isimlerini bile 
güç hatırlıyoruz. Bu yıldınm har
binde· vakalar o kadar yıldırım 
süratile geçiyor. 

Kara harplerinde Almanlar 
senelerce hazırlanmanın verdiği 
büyük faikiyetle muharebeleri 
istedikleri şekil ve sür'atle neti
celendirdiler. Fakat harbin ikin
ci safhası umdukları gibi çıkma
dı. Karada tatbik olunan yıldırım 
harbi denizde ve havada yapıla
madı. 

Harbi bugünkü şeklinde kar· 
şılıklı idare eden iki insan var: 
Biri İngiliz Başvekili Churchill, 
diğeri Hitlerdir. 

Yıpratma halini alan bu harp
te dövüşen milletlerin olduğu ka
dar b"u iki insanın da sinirleri ve 
tahammül kabiliyetleri netice Ü&

den yabancı memleketlere para 
akmasının önüne geçiliyor. Mem
leketin can damarlarındaki iktı· 
•adi hareket hızla91yor. Muayyen 
merkezlere akan paradan demir• 
Yolu, vapur, otobüs, araba, lo· 
kanta, .kahve, bütün ticaret, bü· 
tün civar ziraati istifade ediyor. 
Hareket her manasile bereket u
Yandırıyor. Fazla olarak da mem· 
leketin bir tarafındakiler diğer 
tarafındakileri goruyor. Bu te
maslardan inkişaf uyandırıcı te
sirler ve hareketler doğuyor. Se· 
rahat ihtiyacının artması sayesin·' 
de yeni yollar yapılıyor, eskiler 
tamir ediliyor. Umumi hayatın 
ber tarafta m'i•avj bir ıuwiyeyc 

--------------· tünde müessir olacaktır. 

valdaşması imkanı artıyor. 
(iç turizm sanayii) denilen 

şey, bazı memleketlerde o kadar 
ileri gitmittir ki bütün yurdun 
geçinme vasıtaları arasında birin· 
ci sınıf bir yer tutuyor. 

Bazı itler vardır ki cAcaba 
faydalı mı, değil mi?> diye zah
met edip düfiinmeğe, tecrübe 
Yapmağa ihtiyaç yoktur. Batka 
memleketlerin tecrübeleri işi he~
ke için aydınlatmıştır. Mesele, 
turizmi kurmanın, canlandırma
nın, düzenle işletmenin yolunu 
bulmaktan ibaret~ir. Bir de bu
nun bir amatör işi olmadığını, ~h-

_ Lısata ihtiyaç gösterdiğini, nctıce 
almak için esaslı hazırlıklarla yo
rulmadan, ara vermeden çalış· 
mak lazım geldiiini daima gözö
nünde tutmak gerektir. 

iç ... turizm hareketi bu §e• 
kilde karşılanırsa harici tu• 
rizm, kendi kendine arkadan 
gelir. Memleketimizi bir sey
yah memleketi yapmak için tabi- Almanyayı ve Hitleri behemehal mağlup edeceğine inanmıı olan 
at ve tarih elden geleni yapmı§tıT. Mister Churchill 
Milli siyasetimizin huzurlu, ba
rışlı vasıfları ve memleketin em· 
niyet ve i.sayişindeki yükr.ek se
viye de bunu kolayla§tıracak bir 
amildir. Fakat bir taraftan da bu 
tabii istidat ve imkanları boğ· 
ınak ve seyyah akınına engel ol· 
mak için ne mümkünse yapıya· 
ruz. 

İyi taraflanmızı görüp söyledi
ğimiz ~ibi, kusurlarımızı da old~
ğu gibi görmeğe <!esaret etmelı
yiz. Yoksa her tarafa pembe göz
lüklerle bakarsak ancak kendimi· 
zi aldatmııı ve inki§af uyandırıcı 
amilleri yazık yere kısırla§tırmı§ 
oluruz. 

Bizim en büyük bir kusurumuz, 
plansız: çalıımamızdır. Gaye ba
~1.mından işler aıraya konmadığı 
ıçın her İ§ tahııların keyfine kalı· 
yor. Günün birinde bir Vekalete 
bir Vekil geliyor, cVaraa yoksll 
turizm• diyor. Teşkilat büyütülü
yor, adam yetİ§tiriliyor, tetkikler 
yapılıyor, masraflar ediliyor. Or· 
tada bir hareket uyanır gibi olu
yor. Gün geçiyor. Ortaya §Öyle 
hir fikir yayılıyor: cTurizm de 
ne oluyor? Bir lüks i§i ... Bugün 
ondan evvel düıüneccğinıiz ne
ler. neler var!> Haydi teşkilat 
dağılıyor, yetİ§en kıymetli adam
lar bir köşeye atılıyor, büyük e
mek ve masraflarla ablan adım· 
lar sıfıra iniyor. 

Bu nevi gidi§te öyle bir zaman, 
para, emek ve fırsat israfı var ki 
karşısında ağlamamak imkansız
dır. Zikzak hareketlerle vakit ve 
emek gaybetmcmesi lazım gelen 
bir ınC!Jlleket varsa o da biziz. 

~~ .... -----
İngiltereyi ve Churchill'i yeneceğini söyliyen HitJer, harbır. ilk 

&ilnl~de bir Polonya garında Ribbenlropla dolafuken 

Romanya 
Mihvere 
Neden· 
Başeğdi 
BUkreş, 1 (A.A.) - Rad~r Ajansı 

bildiriyor: 
29·30 ağustos gecesi toplanan Sal

tanat Meclisinin, Rumen - Macar 
müzakerelerinde mihver devletleri· 
nin Mkemliğini kabultl hakkında al
dığı karar, fevkaIAde gUç şerait al
tında alınmıştır. Cenubu şarki Av
rupasında sulhUn idameai ile allı.ka
dar olan Almanya ve İtalyanın te
şebbüsü ıle toplanan Viyana konfe
ransı, öyle şerait içinde cereyan et
miştir ki, Romanya, Romanyanın si
yasi mevcudiyetinin kurtarılması ile 
mahvolması ihtimali arasından biri
ni seçmesi icabeylemlştlr. Düşmanla
rımız tarafından yapılan harp teh
didi ve Alman ve ltaıyan hariciye 
nazırlarının Viyana konferansında 
iki gUııden !azla kalmalarının im
klınsızJığI, lUzumlu en kısa bir müh
let içinde karar almasını icabettir
miştır. 

Rumen - Macar ihtlllı.fının halledil· 
mesinl tamamUe mihvere bırakan 

hakemliğin kabulu karşılığı olarak, 
Almanya ve İtalya, Romanyanm hu
dutlarını bugUn komşularına karşı 

kat'l surette garanti ediyorlardı. 

Saltanat meclisi, bütün ihtimalle
ri te lk etmiş ve Romanya bu daki
kada düşmanları arasında tamamlle 
tecridedllmlş bir vaziyette bulundu
ğu için, tek en mUsalt neticeye, ya
ni mihverin hakemliğini kabul neti
cesine varmıştır. 

ROMANYAYI, ALMAN 
ORDUSU KORUYACAKMIŞ 
Bükr~. 1 (A.A.) - Hariciye Na· 

zırı B. ManoUescu, dUn akşam rad
yoda bir nutuk söylemlf ve Viyana 
hakem kararları karşısında Rumen 
mUletinin duyduğu teessüre tercU
man olduktan sonra, demiştir ki: 
<Yapılan !edakı\rlıB'a mukabil, Ro

mnnyıı.nm lsUltl!l! ••e millld tama· 
mlycU mihverin garantl3l altına alın
nu,tır. Eğer Roınanyaya bir tecav"llz 
vukubulursa Alman ordusu müda
hale edecektir.> 
KARAR, RUMENLERE HOŞ 
GÖSTERİLMEK İSTENiYOR 
Bükreş, l (A.A.) - Stefant • Ru

men propaganda organları Rumen 
milletine Vlyana'da ittihaz edilen 
kararın anlafılması zaruretini izah 
etmek üzere bUyUk bir faaliyete geç
mişlerdir. 

BUkreş radyosu vaziyet hakkında 
tefsirlerde bu\unurken birçok devlet· 
ler ortadan kalktığı halde Romanya
nm böyle bir !ellı.kete kurban gitme
diğini ve bugün her zamandan ziya
de Rumen devletinin mevcudiyetini 
ve tamamiyetin! resmen garanti et
miş olan Almanya ve İtalyanın ya
nında bir siyaset takip etmek zaru· 
ret! hAsıl olduğunu bilhassa tebarüz 
ettirmektedır. 

Ordinca, gazetesi, Romanya kuv
vetli ve muntazam bir devlet halinde 
mevcut olduğu mUddetçe ortada kay
bolmuş hiçbir şey olmadığım yaz
maktadır. 

ROMANYA, TEHLİKELİ 
YÜKÜNDEN KURTARILMIŞ 
Roma, l (A.A.) - cPopolo dl Ro· 

ma> gazetesi, Romanynnm pek faz
la şlkAyet etmlye hakkı olmadığını 
yazmakta ve bunun iki sebebi bulun
duğunu llA.ve etmektedir: EvvelA. Ro-

(~a. ' su. ' te) 

llOTL.&8: 

TORKÇE MI BU? 

Bir s,!'lbah gazetesinin l>a§• 
yazısından: 

«Hikmeti idarenin en yük. 
sele mertebesi, balkuı hakkına 
hürmet etmeyi bilmektir. Hak. 
ka hürmet hatta itaat edilen 
yerlerde halk hUZUr ve refah 

•• ' • • J 
$Ul'UI' ve nete ıçindedir. Fer-
din tahsi masuniyeti, selamet ve 
emniyet altında bulunduiu 
andan itibaren o fert mutlak 
çal19ır, 8ayret eder evveli 
kendini yükseltir, s~a da ta
bia~le •. J?~P bulunduiu 
hey eti ıçtimaiyeye müfit olur.» 

Güzel fikir. Fakat kiminle 
konuıuyoruz? Otuz sene ev
velki Babıali hulefasile mi? 
Bunu yeni neslin yüzde kaçı, 
halk kütlesinin binde kaçı an· 
lar? 

Halka hıtap ederken kendi 
yazış ve ifade alı kınlıklarımız
dan ziyade kaı"§ımızdakilerm 
anlayış kabiliyetlerine uymalı-
yıı.1 Onunla beraber yürüme· 
Ji}'al 

Beyannamesinde Tran.silvanyanın ne gibi mecburiyetlerle feda. ed il~ijin.i izah eden aaltanat medt· 
sinin tabii reisi Romanya Kralı, Veliaht ile buiikte 

Berlin ve Ruhr 
Havzasına Hücum 

İngilizlerin Sanayi 
Merkezi bombalandı 

Tuna 
meselesi 
Viyanada Bir 

Konferans 
Açılacak 

Almanlar 133 İngilizler 85 
Tayyare Daha Tayyare Daha 
Düşürmüşler Düşürmüşler 

Berlin, l (A.A.) - D. N. B. bll· 
diriyor: 

Alman hUkftmetinin daveti üzeri
ne, Tuna enternasyonal meseleleri 
hakkında Vlyanada pek yakında a
llı.kadar hükftmeUerln eksperleri ara
sında müzakereler cereyan edecek· 
tir. 

Vcrsay'ın kurmuş olduğu Belgrad 
Tuna enternasyonal komisyonu. mu· 
hasematın başlamasından sonra da
hi, Fransız "e İngılız ıı,ıb rl i altın
da faaliyete devam etmiştir. ~lhas
sa dU9Jllan dc\lcUcrin 'I\ına yolu ile 
Almanyanın lnşeslne karşı ınalQm 

sabotaj teşebbüsleri no.zarı dikkate 
alınırsa, bu \'azlyct, artık daha faz. 
la süremezdi. Viyana eksperler kon
feransı, yeni muvakkat nlzamat U· 
zerinde karar alacaktır. 

LleJ Mıntakasında 

Almanlara Karşı 
Sabotaj Başladı 

Berlin, ı (A.A.) - Alman ordu· 
ları başkumandanlığı tebliği: 

Bir denizaltı lngili.zlerin 15 bin 
tonluk Dunvegan Castle gemisini ba

trrmıştır. Alman denl:r.altıları tara· 
tından Uç günde batırılan gemiler 
100 bin tonu bulmuştur. 

31 Ağustosu ı Eylüle bağlıyan 
gece tayyarelerimiz İngiliz adaları
~a hücumlarına devam etmişlerdir. 

Kent ''e Esse KonUuklannda tayya
re meydanları. Ta!'nliR ,,,. .. ..,., • ...,,nda 
ve LlverpooJ da liman tesisatı, mer
kczt lnglltercde tayyare malr:eme 
fabrikaları bombnrdunan edilmiştir. 

DUn gece İngiliz tayyareleri Ruhr 
ha\·zaaı ve Berlin Uzcıinde uçarak 
muhtelif mahallere bombalar atmış
larsa da az hasar yapmışlardır. Hiç 
bir askeri hedefe isabet vaki olma
mıftrr. D~fi bataryalarımız Berline 
hücum eden düşman tayyarelerinin 
şehir içine bomba atmasına mlı.ni ol-
muşlardır. 

DUn gündüz düşmanın tayyare za
yiatı 133 dUr. Bunlardan başka 74 
balon da tahrip edilmiştir. 

Alınan tayyarelcrinden 32 si yok
BrUksel, ı (A.A.) _ Alman kon- lamada bulunmamıştır. 

trom altında bulunan Llege vllA.ye- BERLİNDE ÇIKARILAN 
tinde geçen çarşamba, sabotaj va- YANGIN SABAHA KADAR 
kaları olmuştur. Alman ordusuna ait SORDO 
telgraf telleri kesilmiştır. Brüksel Nevyork, 1 (A.A.} - Transradlo 
spikerinin söylediğine nazaran, ilk Amerikan Ajansının Berlln muhabi
olmıyan bu vaka Uzerine Alman ma- ri Almnn propaganda nezareti tara
kamları mukabelebllmisil olarak Bel fından İngiliz tayyarelerlnce bom
çika ordusundan terhis edilen ve bu ,bardunan edilmiş mahallerde tertip 
mıntakalarda ikamet eden kimseleri edilen bir gezintiye iştirak etmiştir. 
harp esiri olarak tevkif etmiştir. Sa· Muhabirin yazdıklarına nazaran, 
botaj yapanlar keşf edilmcdlğl tak· Berlinin cenubu şarkt mıntaka.sında 
dlrde yeni tevklfler yapılması bek- çıkan bir yangın sabah hA.li devam 
lenmektedlr. (Sa. f Sü. ş te) 

Londra, 1 (A.A.) - Reuter: Avcı 
tayyareleri refakatinde olarak külli· 
yetil Alman bombardıman tayyare· 
len bu sabah Times Hallçi Uz rlnde 
uçmuşlardır. İngiliz avcı tayyarele
rinin hücumuna uğrıyan dUşmıın fi· 
losu tayyare dtfi bstaryalarmıızın 

şlddeUi baraj at ile dağılmıştır. 
Bununla beraber birkaç bomba.rdı· 
man tayyare.sinin barajı aştıınan 
ve hasar olduğu zannedllmektedır. 

L;O ORADA OÇ SAA 11..lK 
BİR ALARM 

Londra, l (A.A.) - Reuter: Bu· 
gUn pazar gUnü Londra mmtakasm· 
da verilen ilk alamı işareti, gece ya· 
rısmdıı.n sonra Greenwich saati il• 
saat 2.55 de verilmiştir. 

Alarm Uç saat sUrmUştUr. Bu a· 
Jarm, son 24 saatte yedind alarmdır. 

İNGILlz SANAYİ MERKEZi 
BOMBALANDI 

Londra, ı (A.A.) - İngiliz hava 
ve anavatan emniyet nezaretleri teb
liği: 

DUn gece münferit veya küçUk !1· 
lolar halinde hareket eden dUşman 

tayyareleri hUcumlarını bijhaıısa İn· 
gilterentn şimali şarktsi sana)i mm 
takalarına tevcih etmişlerdir. 
Şimali garbide bir şehre atılan yarı 

gın bombalarından birçok yangınlar 
çıkmışsa da hepsi söndUrfilmUştur. 

Belediyenin damma vesalr bazı bina· 
lara yüksek kudrette bombalar dUş· 
müşttır. Bazı kimselerin ölmUş vt 
yaralanmış olmuma rağmen hOcu· 
mun genişliğine nazaran zayiat az· 
dır. Şimali garbi ve şimali şarkide 
dllşen diğer bombalar da yangmlaı 

(Sa. 4 ·u. 8 u) 

Ziraat Vekilinin 
Kırşehir ve 

Mucurdaki 
Tetkikleri 

Kasaplar Telişta 
Belediyenin Sergi 
Açacağı Haberi 

Vekil Köylülerle 
... Temas Ediyor 
• 

Kırşehir, ı (A.A.) - Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmcn dün 'ehrimlze gel
miştir. 

Muhlis Erkmen şehrimizin görüle· 
cek yerlerini gezdikten sonra dUn 
gece IJCreflerine Halkevinde verilen 
temsilde bulunmuşlardır. 

Ziraat Vekili şehrimize gelirken 
Kaman nahiye merkezinde köy111ler
le temasda bulunmuş ve bu mınta· 
kanın durumu \"e zirat işleri üzerin
de kendllerlle görtlşmUştUr. 

MUCURDA 
Mucur, 1 (A.A.) - Bu sabah Kır

~{rden aynlan Ziraat Vekili Muh· 
lls Erkmen y&mnda Vali ve Ziraat 
MUdUrU olduğu hnlde buraya gelmiş 
ve halk ile temasta bulunmuştur. 

Vekil şerefine Kırşehir avcılar klübü 
taratındıın Mucur bağlarında bir öğ

le ziyafeti verilmiştir. 

Bazı Fırsatçı Celepleri 
Ümide Düşürüyor 

Belediye tarafmdan muhtelif semt
lerde ı;ergller açılaca.ğı ve et Batışına 
b~lanılııcağı hakkında ıp.yi olan ha.
berlcr, lstanbul kasapları arasında 
memnuniyetsizlikle karşılanmış ve 
muhtelif şekillerde telClkkilere uğra-
mıştır. 

sermayesi az ve büyük tüccarla
ra dalma borçlu bir vazıyette bulu
nan kllçük esnaf, bu teşebbüsün ken
dilerlne kasaplığı terkettlrmekten 
başka bir netice vermiyeceğinl ve ka
saplık işinin bUsbiltUn varlıklı ve 
esasen hayvan piyasasını hükUmlc
rl altında bulundurmakta olan elle· 
re geçireceğini söylemekte ve bUyilk 
tüccarların daha şimdiden Anadolu· 
nun muhtelif kısımlarında bulunan 
hayvan sUrülerini pey altına almak 
teşebbUBUne atıldıkle.rmı, bu 8W'eUe 

belediyeyi yüksek fiyatla hayvan te
darikine mecbur ederek plya.sann' 
kendi tesirleri altında kalmasına ça· 
lıştıklanru da il!\'e etmektedirler. 

Büyük tüccarlar da bu karan sü· 
kCneUe karşılamakta ve mütalca be· 
yanından mümkün olduğu kadar sa
kmmaktadırıar. 

Mezbahadaki toptancılar ve ko
misyoncular arasında dolaşan rlva· 
yeUcr de, kUçUk esnafın mOtalealan· 
nı teyit etmekte ve belediyenin bu 
işe b::Lşlamakta mevsim itibarı ile 
çok gccikUğinl göstermektedir. Çün
kü, önUrnUzdcld kış mevsimi için l!· 
zıın olan hayvanların, tarihten iki 
ay evvel büyük tüccarlar tarafından 
alındığı ve muhtelif mer'alara salın· 
dığı da mahal ve miktar tayin edile
rek &ÖY,lenmektedir, 



' 
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Aradıklarıma 
Klllaret Deaız11 Pawıoaulla lla9111tllm ~1-11 il -l-IABt;RLt;~I 
Ev Sanagii, Türk Köglüsü 

için Bügük Yardımcı 
Bir Kuvvet Olabilir 

l tellll'U GldJl• ı, 
Seyyar Satıctlar 
... ....... Uslnd*a 90lll'a 

Ye M'h=• dalla PO Yaldtleırde 
'hbmltı 90kalJ, &eteaeDer llapl· 
.., Balkapam ve~ 

caddeler llseJ1ne brfdddı ... 
laamallt., Mbu ve me)'\'a pbl, 
f87lerl alebetea uca bir ftJatla 
MUddan MD•lmak'8 olaa -rlR 
Mtlcdardaa almu ..,...., ........ 

lskoçyadan, ltalyHdan, Hindistandan 
Alınacak Dersler Vardır 

.... •ılllnde .. u.c. ...... 
-- .... Tlrld1*le Jafl1U..,.. 
lll'la ~ batD1aUcak bir fq-

- ...... lıltl)Cllelum. Kanı n-
...... ... ldatiılUJdlr ruhuma ., . .....,.. 

....,,. aJWblımı Dlall:ll ,. ... 
,.... « 1ıaldmn BurQa ptw, 

'* 'l'lltl 9Wbdn lllM btrdal1ıln 
................ Bua o blıl .... 
• 1ı:1. .. ..,. ....a lıtr balla var. 
._ .. n: lllt1e ~. 
aı.naaaıtr++mn•de'lıl*lll 

.......... arata da ..,,. bdmJa. 
- lı 1 ..,.....,.,, ipek. 
,.,. ..... ........ ..pmqtı. 
............ llablaı' da vardL 

., ...,. .. - 9Wbdn lrıllldr. 
ua. tlımlllı tilM Sibl JuıtlılJ ve abl
resi dlzllmfftl. 

Bu şen renkli dokumalarm yapıl
dığı köy ev'lerlnl gözönUne getire
baa,.uıa. ÇtlnkG ıc.ndim de doo 

k'lllM msalduıJ111R. Yunanlltanda 
bulundutum sıralarda beş sene 
lllllıldtıt bep kmdl elbtNlertmt Jrg. 
.. Mk11• 

• Bana dediler ld, Denlsllde 18,000 
nUtua VarDUf. VJIAyetteki dokuma 
tezgMl1annm ~ da 12,000 
imiş. Bunu öj'renlnce dokwnacıla
na maUannı null puara Çlkaıdılc
Jamn anlamak llltedtm. Hilldbtan
d& geçtrdlgim seneler içinde; k6y 

evtctmdeld CJ)anlc 919 dokuma tes
glhlannı canlandırmak için neler 
~drlma tetkik etmlştlm. Garp 
... 7iiaia ~ HincUatan
da • ana:yiiDi admı adim öldür
..._ evql; iplik bWunek ve do
Jrmaa J'Çmak lfMri Hint köylerin· 

de - Mıkifal e&mifU. Bu lf köyl"-
70 •eçindirmek huauaunda maaı-. 
luwY.W bir 7U'd1mcı ohıyocdu. 

ktat 1'iDI laanUtinln yirmi aene
~elde .Wtf kudret, Hint ev 
..-.)'UDJ ~ canlandlrmak aa~ 
,... oı.wştur. 

Denfztl pawyonunda 6trendiğime 
•öre dokumACJJar mailarmı bir ta
kım orta.cdar vuıtufle aatartar
llllf· Bunlar da maim alJ9 fiyatına 

Tunaniatanda. Hlndlatanda, ltaı
Jada n dil• birçok memleketler
de oldulU Slbl TUrkf7ede de zira
at. k07ltıntın bQtQn Vaktini igal 
etm1JW .. kO)'lll)'e k&tl derecede 
peluoek temin etmiyor. KöyUl· 
ntbı fakrt1 Mfaletlne çare olmak 
O.... birçok memleketler .., una
)'lln!n ldmayeetnt lf edlnmlflıerdtr. 
aı Rntle bkoçyada VOcude r•t1-

r11en )'On l&na71Jn1n ehemmiyet ve 
nvacı bllt11n dtln)'&yı tutm~ur . 
~ uuJQ .. doJcwnUI :yUnlQ 

JnaHflan bfte9 uvar " t.rclb 
edJ1w. Diler memlelcetl• arum
da ~ .. l&fta7llnln ebeaıın17etl· 
nl kaV1"17M ,.ıım Ud memleket 
YU'dlr: JIJndlatan .. ıtaı,.._ Bin· 
diltan bunu milll h&rekeU l!erlet
mek için J&pıyor. İtalya IH buna 
harp sanayllnln , bir kısmı gözUyle 
bakıyor. 

İtalyada ~ sanayii, fabrika sa
nayii l!e adını adım beraberce iler
lemlştır. Bu sayede köylU refaha 
kaVU9JnUf ve harp yükUnU t&fıYa
cak bir bale plnıu,Ur. İtalyan köy
Ulsünün dokuma ile meşgul olma
sı bir auJh işidir. HUkQmet bu iktı
sadt kaynaklardan harp mak.eadtle 
iBtlfade ediyorsa kabahat köylUde 
11ayılmaz. 

lta17adakl köy hareketinin auJh 
gayeai!e kurulmamış olması 'bir fa
ciadır. Yokaa İtalyada takip edi
len uauller çok orijlnaldir ve yakm
dan tetkik edilmlye IA.yı'ktır. Bahsi 
Hfndlatanda yapılan işlere geçlr
mezden evvel İtalyan tecrübesinden 
bahsetmek isterim. Yarınki yazımı 
buna ayırıyorum. Hlndlstana gelin
ce bugUn TUrklyenln ev sanayii ba· 
kımmd&n k&11ılaştığı meselelerin 
blrçofu Hlndlatanda halledilmiştir 

veya ediliyor. Denizlide piyasa ile 
istihsal adamları arasında tavassut 
ı.tnl yapanlar, Hindistandald mes
lektqlannm bquıa neler selclillnl 
blJselerc'!I korkudan tttrerlerdl. Bu
nun hlklyealn! de Vatan sUtunla
rmd& &nlatacafun. 

1111 

....... ı:ok kereler ....... çdo7or. 
BUDların ço,_.. bir ldloclaD 

fasla dirhem balmunamakta ve 
lllf;IJao vulu11111da llObaalamu. 
Ja blrblrlerlndaa alclddarı dlr
bemler De ~ Ja da 
dlrlMım ,...... .. lrallaamalda-
dırlar. 

Bddı ve lu)'afe&lerl ile .,... 
ber ldlfe ve teqilllanma da pl9-
UllDdaa ..,.,_, banlama cllr
lııem ve terullerl JaMlaıo adlMtle
l'bda de teftlt ve ....,_.,. eld· 
dal~ bahlDdaldan ~ 
le t8rlUmelıtedlr. ı..,.... 1179 
ıe bltlu.e, kel ve......,. sllıl ..... 
llltteı ı..taıddarla ....... bala
nulana& da tetıaclllf edllmelde 
Te manzara, pek hakir 
halkı tlk8indlrmt>ktedlr. 

olarak 

Mahalll belediye memurlarının 
geldlklerlnl her ıördökQe JrÜIUnç 
bir panlp atra11p dalJlmakta, 
kaçarlarken halkı ,.e eaddelcrl 
birbir.ine bttddaa bll'u 11011ra 
yine toplaamakta olaa ba eaaafm 
z.nbıt 'e rapt altına alınıp '"hhl 
m11a7enelerlnJn leraııı ,.e bllh .... 
dirhem 'e terw.Dertnln llllu bir 
kontrole tAbl tutulup halkı alcbt
maJanna meydan bırakdmaması 
herhalde lbmulll'. 

lSTAl'lı'BULLU 

.1 

Ankara 
Badyoıanda 

Yeni Atanı Semsi 

,ar.de blrl:aç ytız klr katar!armış . .--------------
Sebebi de dokum&CJlarm lfletme J 

Ankara, 1 (A.A.) - Anado
lu ajansı, matbuat umum müdür
lüğünün kıymetli muavenetini te
min ı;.ttikten sonra, bütün mem
leket aazetelerine maheua olmak 
üzere yeni bir raayo ııervisi ihdas 
etmipve bugünden itibaren tat
bikına baılamıştır. Her gün An
kara radyosu ile biri saat 17.30 
da, yani radyonun umumi emis
yonu balşamadan yarım saat ev· 
ve) ve diğeri gece saat 2 3. 30 da, 
yani umumi emisyon biter bitmez 
iki defa verilecek olan bu aervia 
bütün dünya haberlerini, memle
ketin her tarafında nctredilmekte 
olan gazetelerin istifadelerini te-

Mrmayeaj olmaması bn1'- Bunun 
1Cln maluıneyt ortacılar verirler 
ve bundan dolayı fazla k&r almak
ta ~ baktı görUrlennlf. 
Netice de"' 1d. bil' dokumacının e
llne a,.S. • ~k cıa bet lira para 
~ 

Ticaret VekAletl, dokumacılan 

Mr kooperatlf baline Jroynuya ça
_.._ Bu •Yede dofrudan dotru· 
,. ,.,... için 9'1'f'C*kl&n ve bQ. 

tin lla•ncm dofrudan dolnıJa 
tat1haalt JaPU11an pleeetl umulu
Jl'Ol'JllUf. DenlsU cılvarmdakl Baray 
ldtJGn ,.US ..U.n cloJnımacmı flm• 
diden bir Jrooperatif baltne plmlf 
ı.aJanu,.,.-. H• dolrumacl lfletme 
..-ma,...ınt koopen.tttten alıyor. 

lmnlrde aldJtım malGmat, Tlc&
Nt VelrAJetlnln, dokmnacdan hl· 
maye n te.ptk l9ln t&al!yete ıeoU· 
flnl g6'terlyor. Ankarada bulun
dutwn IJNda mnat Veklletlnln 
de bu lfe alAka pterdiğinl öğren
mlftbn, Bu Vek&leUn. köylWen 
mlah edlbnı. alstcnde bir cs.pb 
da#Jtmak tgln tallailatl ftl"llUf· 

-11-

Son Haftanın 
Piyasa Vaziyeti 

Y umutak buiday fiyatları aon 
hafta bet para '1üımüıtür. Sert 
bujday üerine hararetli alıt ve- min edecek surette, yaymağa 
rifler olmaktadır. Az. mal ıeldi- hizmet edecektir. Bu eervis daki
iinden toprak mahsulleri ofisi te- kada 30 kelimeyi tecavüz etme
hir ihtiyacmı kartılamak ıçm mek suretile verileceği için rad-
ıtok1arını piyasaya çıkarmakta• k d kA... le ı 
dır yonun arşısın a agıt ve a em-

Dolar mukabilinde arpa ibra-' le eli pek süratlı olmıyanların bi
cına müsaade edildijinden arpa le zaptetmeleri kabildir. Bittabi 
piyuuı hayli hararetlidir. bu aiır okuyuı alelade dinleyici

Keçi kılı fiyatlan yetmit kuru· leri izaç edici bir mahiyettedir ve 
f& kadar yUkaelmittir. bu saatlerde radyolan yalnız eer· 

Yapak piyaaan deiiımemiıtir. viaimizi zaptetmekle allkadar o
Romanyaya olan taahhüt ydtine lanların açık tutmaları ve diier
ıetirildikten sonra yerli fabrika• !erinin kapamaları tayanı temen
lardan baflta alıcı kalmıyacak nidir. Servi• hakkındaki mütalaa. 
111>idir. lar ve tenkitler· Ankara Anadolu 

Deri piyaaası durgundur. Bu- Ajansı Umum Müdürlüğüne gön· 
nunla beraber yakında canlana- derilirse bittabi ıslahına hizmet 

cala'11ıulmaktachr. edilmit olacaktır. 

... _,,....., JfalalU ........ -2d'UHÜ 
kemdi llendlme ea llln' ~ ••eeetlm-• 

Bu mektubu allllca ;pptrpn 7&Dllfbtr 
IJrencllm. Fabli' 11e7e Jrleiame* Ali7e JUdı· 

Ayakkabı Fiyatları 
Gittikçe Artıyor 
Cemiget Reisi Bunun 

Sebebini Anlatıyor 
Kundu:a imalatının gittikçe a- ı Kunduraların pahalı aatılmaaı-

zaldığı, sağlamların yerine çürük. na zennecilerin 4 kuruıtluk iıtÇili
lerin kaim olduiu, fiyatların ala- ğe 12 kurut almaları da sebep o
bildiiine yükseldiği ıöze çarp• !arak iÖsterilebilir. Bunlar yan· 
maktadır. Bu husus~ malumatı- larında hariçten kimse çalııtır
na müracaat ettiiimiz kunduracı- maz. zennecilerin çoğalmasına 
lar cemiyeti ve kooperatifi reisi mani olurlar. 
bize ıunları anlattı: Yerli deriler bizi tatmin etmi-

c- Muamele vergisi, muame· yor. Yerli fabrikalar ithalat müt· 
le ve imal i9lerile mqgul olmak külatı karşısında fiyatları yük
Üzere, bizlere birer katip bulun- seltmi~tir. Lüzumsuz fiyat yükse
durma külfetini yüklemektedir. liıi yüzünden kunduracıların ki· 
Cemiyetimiz, bu hususta lazım rı aazlmış. kundura imalinde hie
gelen makamlara müracaat et• solunacak derecede bir azalma 
mittir. olmuştur.> 

-Bu Sene Balık İhracah 
Kara Yolu İle Yapılacak 

Balıkçılar ,mevsimi ıelmit o
lan ihracat balıklarımızı tutmağa 
hazırlanmaktadır. Aralarında bir
lik vücude getiren balıkçılar, alt
mış gırgır ile balık avına baıtlıya
cak, alıcı miktarına nazaran balık 
tutacaklardır. 

ltalya ve Yunaniatana deniz 
tarikile nakliyat iıti güçleşmit ol
duğundan ihracat balıklarımı~ın 
satılamıyacaiından korkulmakta 
idi. 

lııtanbula gelen haberlere gö
re bu müakül halledilmiıt. ltalya, 

Mudanya · Bursa 
Hattının Uzatılması 

Yunanistan, Romanya ve Bulga
ristana balık ihracının kara yolu 
ile yapılması kararlaımııtır. Av
rupa hattı demiryolları idareleri 
Frigorifik vagonları Sirkeci istas
yonunda bulunduracak, balıkla
rımız bu vagonlara konacakt11. 

Yunanlılar ve ltalyanlar, ba
lıkçı gemileri~e pyet ucuz tuz 
tarifesi tatbik etmektedir. Balık
çılar. Maliye Vekaletine müraca· 
at etmit. tuzun bizde de kendile· 
rine ucuz tarife üzerinden veril· 
meaini iatemifler<lir. 

Terkos Suyunu Rakı 
Diye Satmış 

Mudanya ile Bursa arasındaki Y enitchirde Dereüatii 10ka· 
demiryolunun Bozöyüie kadar iında oturan Hüseyin, ıeçenler· 
uzatılarak ana hatta bağlanması ı de tedarik ettiii muhtelif cİM ra
evvelee Münakalat Vekiletiııce kı titelftinf ~oe ~ doldura• 
kararlaştırılmııtı. -'Bu kere haber rak aiı.zlarını güzelce banarolla
aldıiunıza göre, Bursa ile Bozö- mııtır. 
yük arasındaki arazide hattın s~: Hüseyin, bundan 10nra, açı au 
çirileceği sahanın tayin ve tesbıtı dolu tifCleri semtindeki bakkal· 
ameliyesi de ikmal edilmiı ve ha· lara sötürmGt ve büyük bir ten• 
zırlanan ~erclh krok.iai. ile ali· zilatla satnufbr. Fakat bakkallar• 
kadarlar tarafmd~n tanzıın. olu- dan rakı diye au alan mütteriler, 
nan raporlar Vekalete takdım e· işin farkına varmıılar ve dükkln· 
dilmiştir. Toprak tesviy~şj işine ]ara kotmuılardır. Hattl bu ara• 
bir aya kadar baılanaeagı mem· da dükkln sahiplerinden biri da· 
nuniyet1e öğrenilmiştir. yak bile yemek tehlikaine maruz 

'-o- kalmıthr. Tahkikat neticeainde 

Kan Verme Merkezi 
Açıhyor 

Acele kana muhtaç olan lıae
talara kan temin edebilmek için 
Tıp Fakültesinde aç.ılmaaı karar
la§tırılan kan verrn_e merkezi bu
günlerde faaliyete geçecektir. 

Bu merkez ilan yaparak kan 
vereceklerin adet ve adreslerini 
tesbit edecektir. Bu gibi vatan· 
daıtların 11hhi durumları kontrol 
altında bulundurulacak, ellerine 
birer vesika verilecektir. 

Kan vericilere yüz gram için 
beş lira ,iki ym gram için on lira, 
300 ııram için on bet lira, dört 
yüz 11am için yirmi lira, bq yüz 
grapı için de yirmi bq lira ilcret 
verilecek.tir. 

mesele anl..Umıt. suçlu Hüseyin 
yakalanarak adliyeye verilmiftir. 

11 Şoför Caza GördU 
Emniyet akıncı tube memurla. 

rı dün Belediye nizamnamesine 
muhalif harekette bulunan 11 o
tomobil ve otobüa toförünii ve 
tramvaydan atlayan 31 kitiYi 
yaq}ayarak tecziY.e etmittir. 

ARABA~ 
Erenköyde oturan 1 3 yaımda 

Salim oğlu Hakkının idareainde· 
ki yük arabası Merdivenköyünde 
oturan Hayriye adında bir kadı· 
na çarparak muhtelif yerlerinden 
yaralamlfbr. Hayriye tedavi altı• 
na alınmıt. Hakkı yakalanarak 
tahkikata baıtanmıttır. 

na bir ffJJ' mlJdl T 8oara .. fellb& ....... 
aında .Nlbal de, Melunet ~ ..........,., 
adsız bir kabnaian obmJa ~ 
Ba da )'Ur& ............ llkdı. iki ._ 
~ felUnıt , ........ -- .......... 
...... bu ..,.... j'1ll'daa ıwam ... 7'bll-

ton mektabu ............. llre -- ide 
ona öteki mektuba yollamqtım. Banaa "8e-
rlae çdgma döncltbn. Ne ,.......0111 ldlml-
7ordum. Mebmet AllalD bqw Qdlama• 
dma. DtaJadaa MV 111 aldan 1ı1ıf11a c-re 
batınına plmlyorda. Euaa karar verdJk· 
ten .oara aocıak tefenDat IHrtalle dlll'll• 
7ordam ki. o llOrlrmtı ...,. ...._ ...... 

Abmet Fazıl. kendbal luıdm kalblDI anlar 
bir adam fanedlyorda. :rüat ııru..oa ... 
terdltl tee.tlrDn eklc!l,.etl ...... mcla bl
tlba dl'8aceierl d&lıldı. ptlDaa dhdl. Y ... 
cbtı melrtapt., maddi, bir laajatl drtlldedl
tlnden ballaedea, etrahnda karala saadeti 
lll(le _,,.... kadnl ba m81da T 

ra ..._ Boll ... Diabetlade kıymetals bir 
feY·- Bir de çöldeld adama aorun. Katreaı
ne cıarum verir. Şimdi ben çölle~ dilfttlm. 
Bir daha ~· Mehmet All o kadar be. 
alnı olan bir ...,.- ki. ona etrafımdaki ..._ 
\"adan, Adan ayımuyordam. Ona kaybet
._ eonra anladım ki. benim her teytm
A bir puoamdı. <>um ha)'&tr tasavvur• 
demiyorum. 

rl baıada leyll bir mektebe vsecetım- &ea
dlm de babamın Ereııköytlndeld evinde 19r
leşecetlm. Faka& flnHllİlk ,annld .. ,.... 
mırı _.d kurulacatrm henüz bilmiyorum. 
Belki nıektep bOCMI ..,.... beDd ~ 
dola o..._ında bir 1117 malıltblde keadlme 
blr çalrf'DA 111&ba8ı lııulll11M811& Dblltl 
tembel, p:JfJSfz bdnt raluım IBtlmden ..... 
eatrm. Rulnana tamamUe ~ID-

tlcl kuV\'8tlwlDe j'elll bir f9lllr btıhn,.tı. 
Şimdi Alamet l'Md. ............ aın ... 

'8D iki ralnlll ................... ..... 
biricik adamclı. ...................... ~ 
tlrmlye çahfmab lllQdıf (1lllfM fa,yda .,. 
rlr mlydlT 8- lldlbdll mrmı ....__ 
.... lrendllerbd ,............ ~ 

.... dotn olmM lllQdıf • 
Bayır, .._ ,...-=• ....... Albda 

Nihal. Ahmet Fa&ılm Jaatmndaa pçea
Jerl oka7onn119 pbl aldlDe devam etti: 

- Bir ~ sQa lçlade kmdlml 1l1V* 
dtlfQadtlaa. Adeta betim bir IDMDn aea. 
leıce clelU. aeırlarca lllU7Wla4ıaı. olpa
tatıım rtbl plQ'or. Elimdeki IUdet yr!al· 
dıktu ...... buDllD IKQmeUnJ anladım. Bir 
........ bol bol ...... olu bir 981'· klJmet 
..,....,_ çilaıor. DllQ'acla •Vlldu. aadaD 
uls bir teY YW mı T Bol •va lçblde taıer• 

• ederken -- ..... ....ıet ................ 
pnJll JaatuaDaa ptlrlrla T BaVlllDI lılr ,. 
re apanmca ülmm ........... pir. ao.-

Ban tdoln ubyaın&drm ! Çünkü her 
stınlrtl 1laJatan IMmbn ~in brl(ten. poker· 
den. ded!Jrodadu. ~ etlencedea 
ibaret bir f81dL Ba bayat aaymlnde vakti 
lleltlrmelr l8o ollmi)'Orda. Faka& içimde da
lma bir ~ ......, badi kendime karşı 
bir aopkluk. ~ kalrJordo. 1.,te 
ba c1aygu)'ll ev •,.emı da dalall oldup 

balde blttlla yarlıtmmt llçüaO diye kabul 
edt:Jorclum. Metımet Alt rtıllnee gözUm açıl
cb. Anladım ki. bayatta eldcll bir pyem ol
taydr, bir 9flY9 yarar faYdab bir IMaa ol· 
taydım, lıer feyl bösbltttln bafka RNttıe 
lıa~Uton. O zaman et Ye anne eda
tDe audetbnln kıymet)nl blJecelrtlm. Yapıl· 
mtf vadfelerln laaaf içimi aarlancbneakb. 

Buna anladıktan aoara .... d~ 
tan. Budan .onrald bayatunm her aaa&i. 
-...lekete fa7dalr bir lı&,at olacak. Demi· 

.ı\bmet Fud .. JNtle dlıdl10ift. Adeta 
M~t Aliden ltlttltl lllsler- llqbe b
dar UJ&Cm her türltl salunet:IDdea. .....ıJ
yetlnclen kaçan, Adeta .. , bir 8el' lrlllde 
~ve~ ı. nazlJ bdlnı felAUI 
birkaç sGn lç!nde nelradv defl9Urelıllmlıt
tlj Sonra (67& lldsbda nlıa anamda Mr t.I 
ıerUI imiş gibi feWuı& luw ı .... '*'lrlll-

den farksız dllftlnoelere Mbl olıınatlardl. 
Mehmet AU, acaWaeele mi eemı,tl T lleJ. 

ki de .Nlballn dedltl gibi kU1I 1mı'9ıya sel· 
..aercll u bir zamanda alllafacaklar, arala· 
rmdald 1111971 ataeaklar Ye eül bapaa. 
ımadl•ıııelr''-dl. 

Jl'UU dllaecelderdl de ne olaealrtr f Meh
met Albda ttltllD lflllde ...... gtbt btı.t. 
eıadaD. blru ......... h=nna-Maa ... 
yepyeni bir yolun ,...,_. oın... Jııer .-. 
eliti 19re bir Hızır feralıbtı ,.,....... ,._ 
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Ressam Ramizin KarikaWrü 
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·~ 
- Affedersiniz Bayım burası soyunma yeri n.I? 
- Kayır Bayım, burası soyulma yeridir! ... 

İzmir Mektuplan: 
• 
Iktısadi Seferberlik 
Arbk. Başlamışhr 

Y uaaı LCıtfi Arif KENBER 

lzmirde yenı bir hava esiyor. 1 istikbalinden emin bulunuyorlar. 
Şehrin her yerinde faaliyet, her Piyasalarda hiçbir endiıe hieee
tarafında nete var. Banliyö tren- dilmiyor. Müstahsil ile tüccar a• 
leri dolup bOJ&nıyor. Maiazalar, raaındaki rabıta ve münuebetler 
dükkanlar latanbula nazaran da- normal vaziyetini muhafaza et
ha itlek .. Üzüm ve incir piyuala- mektedir. lzmirde ne eski ağalık . 
rı henüz açılmamıı olmakla be- l ne de o binbir türlü hesap çıka· 
raber hazırlıklar tamamlanmıt· ran ve müstahsili borçlu bırakan 
Müatah.il ile ıörüftüm, tüccarla ticaret aiaterni kalmıt-. lı hayab 
konUftum. eanaftan 10rdum. genişlemiı. iıçi itinin ehli olarak 
Hepsi. hemen hepsi de lzmirin yetiımit çalıf1Yor. Patronluk bi\e 
deiitcn havasından memnun ıö- aamimi bir hava içinden harice çı• 
ründüler. Bu memnuniyet umu- kamıyor. Herkes çalJflYor ve me
mt bir neıe salgını tevlit etmlttfr. aaisinfn randımanmı topluyor. 
Devlet tqkilitının faaliyeti. Be- Barlarda köylü ve müetahaile 
lediye tctkiJlbnın devamlı py- rastlamadım. Kahvelerde sün· 
reti. ticaret ve it hayabndaki İn· düzleri methur nargileleri çeken 
kipf bu umumt memnuniyetin yaf1nı batını almıt olanlardan 
en mühim lmilleridir. Eier bai· baıka kimseyi görmedim. Jzm.ir• 
lann ihtiyacı olan kükü,ı ve söz· de kadın erkek it b&flnda.. Piya• 
tatı vaktinde temin ve tevzi edil- aalar açılır açılmaz lzmirin haki
mit olsaydı, bütün E,aede bu ee· ki manzarası daha iyi görülecek· 
ne hami rekolteden bayram 7a· tir. Çünkü ikhaadi seferberlik an• 
pılacaktı. Bununla beraber bal· cak o zaman bqlıyacaktır. Bu· 
cılar, incirciler ve tUtilndller J'İ• nun için hazırlıklar bitmittiT. 
ne memnundurlar. MaJı.ulUn az. Beklenilen yeglne fC:Y Eylulün 
lıiına rainıen nefaseti 76Juektir. ilk yansında piyasaların açılm•· 
Fiyatlann da buna nazaran tut- ardır. 
kun olacaima kanidirler, Rume- Kuru üzüm ve incir aab9lan 
liden ıelenlerle yerli Eceliler •· etrafında hiçbir endite hiaeedil· 
raaında tam bir anlllflD• ve ami- miyor. HükGmetin aldtjı tedbir• 
mi bir kaynapna olınQftuı. Mil· )er ve a1lkadarlann tenainah 
badil w muhacirler Ece muhiti- mUatahaili ümitl'eridirmittir. Eaa· 
ne tamamile intibak etmitludir. aen mahaulün geçen seneye na• 
Bu eaki ve J'eni Epliler elele ve- zaran az olmaar da •htların er• 
rerek birbirlerine ,.udun etmek· iten batlayıp erken nihayet bul· 
tec:lirler. Eski Eceliler: Allah n· muını kolaylafQracaktır. Bu au• 
za olsun Ye hOmfOhriluden. Bize retle müatab8ilin elincleki malla· 
tütüncülüğü öirettiler, diyorlar.. nn bir an evvel piyaaya intikali 
Yeni Egeliler iee; kendilerinin de mümkün olabilecektir. lnciı 
baicrlıi! ve üzümcülüiü onlar- ve iiaümün piyasaya naklinden 
dan öjrendiklerini tevazula IÖY· IOllr& da milatabailin diier katlık 
lüyorlar. zer'iyat iflerile menul olabilme-

lzmir tüccarlan elif Teriflerin si için vakit kazanılacaktır. 

NUfus Sarımı 
Hazırhkları 

T akaUtlerin Maaş 
Zammı 

llkt8fl'in 87lftlll ,.irminci sGnG Eski tekaüt kanunile mut &• 

yurdun her tarafmda ve bir sün• )anlar arumda bundan evvelki 
de yapılacak nüfus ~ için üç aylak maat tevziatında 7iizde 
iatatlltik qmum müdürlüiünden yirmi zamdan istifade edemiyeıı 
icap edenlere talimat ve emirler dullar ve yetimler yarından iti
verilmiftir. haren ,.apalacak te'VUta bu far· 

Bir milletin •J'lllllJn ı,. kiti Ju alacaldardır. 
eksik olmamak üzere IMlli ~... Misk Sabunları 
andaki suuret. ehemmiyet " Bir vakitler Edirnede yapılan 
kıymeti akönünde tutan C. H. ve yurdumuzun her tarafında çok 
PartW de. Parti. Halkevleri ve büyük raibetler kazanmıt olan 
Halk Odalan tetkilltma IU tali- misk aabunlaruun yeniden imal 
matı söndermiftirı ve. ibyau maluadile bir tirket 

1 -=- ()y.Jer, auntablanncla tqkil edildiii ve latanbulda bir 
sönüllfl olarak 8Q11D memmluiu- fabrik& tesisi tqebbüaüne ıiritil
nu deruhte edecekler ve vazife a. diii haber aluuıutt&r. 
lanlann lieteleri nktll• idare l· 

1 
ııairlerine wrilecekter. 

2 - Partililer R)'1ID talimM
namelerini f.yic:e obJ'arak balla 
aayun hakkında &7dmlatacaldu-

dır. 
3 - Vazife elac:aklan vali. 

kaymakam ve nalü7e miiclflrl• 

rince verilecek konfennelan -

TAKViM 

1 ITLtL 1141 ..... ., ... 
Ydı 19'0 • Ay: t • Gtın MI 
..... , ıua - .Alm*= m 
Hicri ı 1158 - Recep : 21 

kiJlt hinalan a9k jaluadarula· ~=~ : 
caktar. otte 1 

4 - T e,kil&tta ntandaltara lklndl : 

v ... 
UI 

12.ıa 

15.M 
uyandırıcı ,allkalanclıncı konfe· Aqun: 

fe!analar verilecektir • Tatm : 
18.il 
I0.11 

ı.ıa 

ıı.oo 

ıa 
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L Siyasi, Askeri 

T ransilvanyayı 
Nasıl Verdikleri 

Anlaşıldı 
Rador ajansı, Rumen saltanat 

meclisinin Macar davasını ne 
gıbi sebeplerle mihvercilcrin 
hakemliğine terke mecbur kal
dığını bildirdi. Meclisin, vaziyeti 
Rumen milletine izah için kul-
1 ndığı lisan pek açıktır. Salta
nat meclisinin beyannamesinde 
ıu cümleler vardır: 

cViyana konferansı öyle şc· 
rait içinde cereyan etmiştir ki, 
omanyanın siya.si mevcudiye

tınin kurtnrılmasile mahvolması 
ıhtimali arasında birinin seçil

esi icap etmiştir. Alman, ltal
) an hariciye nazırlarının Viya
nada iki günden fazla kalmaları
nın imkansızlığı. en kısa bir 
.• ühlct içinde karar alınmasını 
ıcap ettirmiştir.> 

Bu izahtan Transilvanyanın 
nasıl verildiği anlaşılıyor. Mih
verciler, Romanyaya da, ~imdi
ye kadar operasyon masasına 
Y. t~rdıkları milletlere yaptıkları 
ıbı hareket etmişler, düşünmek, 

":1llcte danışmak veya başka 
hır teklif yapmak imkanını« iki 
ıinden fazla burada kalamıya· 

:ağız. demekle ortadan kaldır· 
mışlar. 

Romanyalılar hakem kararı-
lın ne kadar ezici olduğunu sak· 
arnıyorlar. Yalnız avunmak ve 
İ~undurmak arzusilc. fedakar· 
ıga mukabil mihvercilerin ga· 
r~ntisini temin ettiklerini ileri 
5Urüyorlar. 

ltatyan gazeteleri; Romanya· 
nın T ransilvanyayı vermekle 
tehlikeli bir yükten kurtulmuı 
dlduğunu, buna mukabil mihver 

evletlcrinin kalan Romanya a· 
~aziaine ait garantisinden istifa

e edeceğini yazıyorlar. 
Ne garip tesadüftür ki, ltal• 

Yanların bu mütalaalarile Ru· rn 1 • 
en erin avunmak ve avundur· 

rak Üzere ileri sürdükleri tesci
l sö:deri arasında bir fark yok· 

'ur. 

~ \1YANA KONFERANSI 

M Transilvanya işini hallederek 
v~Carları tatmin eden Almanlar 
. ,1Yanada ikinci bir konf er ana 
1~~ alakadar hükumetleri davet 
e.,.n " k f ege ·arar vermişler. Bu se-
1 er de Tuna hovzasr ve Balkan• 
I ardan Al manyaya olan İa§e yol
ıırındaki siyasi ve iktısadi he· 
rernonyayı tamamile temine ça• 
1"~klan anlaşılıyor. 
v· r ransilvanya hacamatında 
I 1Yanada ik.i günden fazla ka· 
ı"rnıyanların Romanya, Yugos• 
av:ya, ve Macaristam, yeni ni-
~alll ~edikleri .şeye tamamilc 
lı~durmak üzere a_rni Viyanada 
i;nlcrce kalmaları muhtemeldir. 
~F.'DE HAYNA-:,~fA 

Alman kontrolü altında bulu· 
:\n Belçikamn Liege vilayetinde 
lınan ordusu aleyhinde sabo· 

taj Yapıldığı bildiriliyor. Alman 
01.dusuna ait telgraf telleri kesil· 
bış. _B~üksel radyosunun spikeri 
d '1., gıbı vakaların ilk defa olma· 
l'ıgını da söylemiş. Alman işga
l altındaki yerlerde bu çeşit ha· 

keketlerin tekerrürü oralardaki 
d 8Ynaşmanın Almıınlar tarafın• 

an dahi gizlcnemiyecck dere
~eye geldiğine bir iprettir. 
oonauoA'1'"1N tŞGALt 

Dobrueanın Bulgarlarca it
ga)j tarihinde iki tarafın tama
lllile mutabık kalamadıklannı 
dun Sofyadan gelen telgraftan 
anlıyoruz. Evvelki gün Teşrini
cvvelin iptidası için mutabık ka· 
lındığına dair kQ.ti haberler var
~·· İhtimal Romanyalılar Tran• 
ıılvanyadan sonra Dobruca o· 
Perasyonunun pek yakın fasıla 
.le yapılmaması için işgali biraz 
tehire çalı.,ıyorlar. 

d B~lki d~ Viyana konferansın-
a ul~artstanın Dobrucayı iş

galde ~ıraz tehire ra•ı d'I . . . 'h &.. e ı mesı 
ıçm mı vercilerdcn vaat alın
mıştır. 

HARP \ AZJYETl 

Harbin birinci senesi tamam
landı. Geçen bir senelik büyük 
hadiselerin, hulasa halinde da
hi, bu sütuna sığdırılması kabil 
değildir. 

Harbin şrmdiki cereyanı ma. 
luındur. İn_giltere ile Almanya 
arasında denizlerde ve bilhas
sa havalarda devam eden mu· 
harebeler için lngilizler 1942 se
nesine kadar hazırlık yaptıkla
rını söylüyorlar. Fakat hava 
harplerinin bugünlerdeki gidi
şine ve z,ayiatıne. bakarak neti
cenin 942 senesinden evvel bel· 
li olması ihtimali çoktur, hük· 
rnünü verebiliriz. 

Ş.A. 

OKUDUKLARIMIZ 1 

tiyle hayvanla 
hakemeedilirrriiş 

idama Mahkum Edilen Muhtelif 
Hayvan arın 

Bugtinlln ııdıılet ölçtılerlne göre, 
blr hay"ıın bir ınsan:ı. blr zarar 
, erse kıım sayılır. HAY'"IUI aleyhi
ne d:ı'1' açmak, gu;yıı insanmış gl· 
bl muhnkem •lcr ynpmnk, cez.nlar 
,·ennek kim enin hntrrın!t gelmez. 

Ortaçn.ğ hiç de öyle dllşUnmli

yorınuş. Suç işli~ en hayvan muha
kemeye çekUiyor, ıınhlblnJn veya 
a\•ukatınm mUdafall5ı dlnlenfyor. 
sonra ceza.ya geçiliyormuş. 

ASILAN KURT 

1442 sene<>lnd" tın lçrPde lkl kll
!;lik kızı ~cdl dl~e hlr lnırdun ınu
haltcmesl yapılnu~. MUba.şlr u ul 
dalreslnde bıı.ğınnış: 

- Suçluyu içeri getirin .. 
Kocaman bir l."llrdu bir kafes 

içinde m:ıhl<emeye okmuşıar. MUd
de!umumt iddiasını ol.nmu!f. Elr a
vukat l.."llrdu mlldafaa etml . Son
ra. şahitler dinlenmiş. Neticede suç 
sa.bit olm'* Kara kurt umumi 
meydanda 116ılmak şcl•llnde öllime 
mnhkflm cdllmi,. Blltfin halkın 

dllşmanl'.a tc7.nhUrlcrl arıuıında suc-
lu asılmış. 

1386 soneı;lndc ı~alolse ismlnıle 

bir Norma şehrinde de bir yabani do 
muz lıir Ç(K'Uğu öldUrdllklinden do· 
layı ayni şel::Jlde nsılmıştır. JJu do· 
muuı asılmazdan m-,,·cı insan rJbl
ııelerl giydirilmiştir. 

ALTI YAVRULU MÜCRiM 

154'7 de FrnnMda bir domtnlB 
altı ya\Tusu, bir ı,uçUk ı.-ocuf;u öl· 
dürüp yediklerinden dolayı muh:ı· 
keme edilmişlerdir. l\Je bur bir a
vukat yııvrulan t lrli bir 5Urcttc 
müdafaa etmiş, bunların annrlcrl
nln fen& ml"'allnl t!lkllt ettiklerini, 
Juı.rekctlcrlnden mc ul ıınyıl11mı3·a.

caklarını Ueı1 sUrmllştUr. HAkim, 
bu mlidafaayı meşru gormitı, Hı 

Bahiplerlnln domuz ytn-rularının 

btlkbaldeld h&I 'e hn.rcketl hBk
kmda mesullyet kabul etmcshı şar
tııe ynvrularm beractine karar 
'cnnl!Jtlr. ~aknt domuzların sahlbl 
lııtlkb:ıl lınkkınd.a büylo bir me&u· 
Jiyet kabul edcınl) eceğlnl sl:lyllye
rek yavruların ııalarllo hfll'abcr n
aılmıısına tnrnftar olmu tur. 

:S f'ylftl 1870 tarihinde F ansada 
Borgonyde bir sllrU domuz, bir a
silzadenin otlun11 lildilrdllklerlndP,n 
dolayı muhaltemo edllnıl~lerdir. 

Burgony Dilkll blz.:r.nt muhakemeye 

Maceraları 
reislik etmiştir. Neticede slirUden 
Uç domuı:.un cinnyeU lşledlklerl 1!3.

blt olduğundan id:ımlarr llzım ı;el· 
mit. dl$er domuzlar ı:ocuğu ml\da
fa!l etmedlkkrlnden 'o t.urtarma
dıl~armdao dola) ı hapis ceuı.sma 

uğramrşlardır. 

1814 do Movaıılde bir boğa blr a
damı öldürdüğünden dolayı insanla
ra mahsus hapishaneye ahlmıt. 

muhakemesi netlıcctilnde aaıhna.ın

nn karar \"eribnlştlr. 
l.8SD da DiJonda bir at bir aıla

mı ~l~nedif inden dolayı ölllıne 
mahkfUn olmu tur. 1691 de bir ada· 
mı yere ~urup üldürt'ıı bir kısrağın 
~ytanın şerrine uğradığına karar 
'erilerek kı:srak ateşe atılınıt. dlrJ 
diri yakılmıştır. 

tnsanl&ra fenalık \"eren kllçlik 
böceklerin mahakemcsl dini mnh
k!'ınelere bırakılmıştır. Böceklerin 
fenalıf:ı blr Afet bııllnl alınca nmh· 
keme tnplnnrr, o ne\l böceği tf'l'ln 

etmek ınıretile ccuı.sıuı \erirdi. 

GELMiYEN MAZNUNLAR 

lö21 senesinde ırrMsada genç 
bir avukat tarla 111çanlnrını mUda
fn.adakl muva!!akıy<'tlnden dolayı 

l}Ohr<'t sııhibi olmu.o:tur. Bu sıçanlnr 
bir takım araılnln arpa maJı-.um
nli tamamlle ~;)ip bitirmişler. İş 
mahkemeye dli'j"mi1.,. Te' klf edll<'.n 
birkaç sıçan sııçlu me' kllnde bnlş. 
Avukat demiş ki: 

- F.iuı;lular bunlardan ib::ıret de
ğil, hepsine da\ etnıınıo göııde,rillp 

c;-uf:ırılmalı ... 
Mahkeme bütün tarla sıı:anları

na hitaben bir da,·etname neşre~ 
mlş. dellallar çıkarmış, fakıı.t sı

ı:anlar ertesi muhakeme glinü de 
göriinmemlı,ler. 

A'ukat demlş ki: 

- Vekili bnlunduğwn ıuı;Juların 
gelmemesine sebep, da\'acılara alt 
kedllerden k(lrkma1arıdır. llalbuld 
bfr !iuçıurun mahkeme yerine ka
dar -ıt eti t ln edUm<'lldlr. Bu 
bııvall halkı, )Se<!Ucrln mahkemeye 
gelecek farPJerl ycmlyel'cklcrlne 
dair temlııııt ,·ermelidir. 

Halk kediler hakkında hu te
mlnah vermedttlndl'n mnhkeme 
davanın alikutuna karar '~nn~. 

lşte orta. !:flf, adalet karşı..,ında 

imanla bayvanı böyle<>e miısa'i tu-

tarmı\I· 

o BADİ SEL ER 

Çin Köylüleri Kışm 
Uyuyorlar 

Ehemmiyetsiz pırınç mahsulAtı 
ı;eUratlle geçinen Çin köylUlcrl çok 
fakir yaşamaktadırlar. Bunwı için
dir ki, ekseri köylll Çinliler, malşet
Jerinden tasarruf için kış mevsimi· 
ni uyku ne ı;cçlrmektedlrlcr. Kışın 

soğuk glinlerde evlerinden dışarı çık
mıyarak gece, ı;Undilz uyumaktadır
lar. Açlık tahnınmill edilmez bir de
receye geldiği zaman kalkarak bi
raz pişirilmiş pirinç yemekte ve tek· 
rar yatarak kış uykusuna devam et
mektedirler. Böylelikle hakikaten 
yiyecekten tasarnıf yapan Çin köy

iUlerl loş uykusundan kalktıktan 

ııonra ilkbaharda umumlyeUe iske

let gibi kalmaktadırlar. 

25 Yıl Sonra 
Bulunan Saat 

Bır Alman a~keri Frıuumda har)) 
devam ederken Som nehri boyunda 
bir cep saati bulmuştur. Saate bak
tığında bir kapağında: «Bernhard 
Şmld Ekerhaym 1907> yıızısını gör
milştllr. Doğru ve namwılu olan as
ker, saati Ekcrhaym kazası beledi· 
ye reisine vermiş . 

Yapılan araştırmalar neticesinde 
saatin Bllyilk Harpte yine Som 
nehri sahillerinde devam eden şid

detli çarpışmalar f'~<ınasında topçu 
tııfatile mUsademelere giren Fransız 
Bernhard Şmldt'ln malı olduğu an
laşrlmıştır. Böylelikle BUyUk Harpte 
1914 yılında kaybolan bu saat, 25 
sene sonra bu harpte bulunmuştur; 
sallibine iade edilecektir. 

o. 
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Kene; Arap 6 - Acuze; Asurl 7 -
Seha; Asır 8 - Ama 9 - Asi, Kaz; 
Lil 10 - Mal; Ali; Eli\ 11 - Ateş
lcmlyen. 

YUKARDA..'V AŞAc1IYA: 

1 - Kulak asmama 2 - Alt; E
ce; Sat 3 - Buz; Nuh; lle 4 - E
za 5 - Daya; Akal. 6 - Abone; 
1m:ı.lc 7 - Yaka; Azim 8 - Asa 
9 - Llk; Rus; Ley 10 - !al; An; 
tıe 11 - Kelepir &lan 

..... 

Harp başlıy<ılı tam bir ıcne oldu. Bu birse
ne Aim&nya, a mı sonra d Fransa bozgunu sı
rasında balyanın harbe ginnesile mihver devlet· 
leri lehine birçok safhalnr geçirerek bugün deniz 
ve hava hıırekctlerine inhitiar elmİJ bulunmakta
dır. Müttefiki Fıansanm sahadan çekilmesile yal
nız hnJan İngilt~, bir tar ftan müstakbel taar· 
ruzum:ı imkİıl>Jar hııurhya:-ah donanması1e ve ha
vz. kuvvct1erile in&iJtereyi iıtiliya kariı müdafaa 
etmekte, diğer taraftnn da muayyen bir plan da
J...llliıde Atinanyanın tııyynrc imalatmı darbele

-
olan Almanlar dn kütle halinde tayy re pkınl n, 
seri hücum motörbotlannın W.ldınnalarile buna 
muvaffak olamaymcıı münferit ve mütevali akın
larla i i bir yıldırma ve yıpretm harbi ,elkine 
soktular. ileride ne o!aw!ı, laraflann harp plin· 
lannda ne gibi değl~ikl>k\er ve yenilikler yapa
cakları kestin1eme:r:. Şimdilik rol oynıyan silih
le.r tayyareler, seri hücwn botları ve donan· 
madır. 

Bugiinkü harbin hulnsası obm yukan!U resmi
mizde iliz don nın f 'iyeti, tııyyare 
muharebeleri v.e Alınımların vazife halindo &Cl'İ 
bir hücum botu göıiilmektedir. 

~e çzlı.pnahtndır. 
15 Ağustosta Londre.ya ci:ecek..!_erini ilin etmi~ 

__:===...;;;....==--==.;::.::..;.:===;::========-~~-========== 

r DOKTOJ!UNUZ 

DiYOR Ki: 

ÇİLLİ ŞAKİR 
Bayan Mazlume zengin bir ka: ı Mazlume gelen hasta ve çıplak 

l.'aı; gece!erlnie u~ k~l<I bo1.nn dındı. Çok parası, merhametlı çocuklara yün örgüsü caket da· 
ne Juufar ı:-0k sebepler \:ır: Srcıık bir kalbi ve boş zamanı vardı. 1 ğıtmaktan b mı kaşıyamıyordu. 
5hri inek, tat:ırl'ık, ııirc.. Bunların hepsini bir araya toplı- Çilli Şakirin işi de tıkırında idi. 

Hakikaten uyltusuz.Iuk \Ücutlıi yarnk bir ha)•ır cemiyeti kurma- Eskicinin verdiği liradan onun 
lıprnum en m ıhln. bir dm ldlr. ğa karar verdi. Kendisi gibi ayni her yün örgüde hissesine yirmi 
Bir bakımdan u~ku, 'ürndiln en meziyet ve evsafı haiz arkadaş- beş kuruş dü§Üyordu ve bu yirmi 
lliz.umlu blr gıdası tınllnılccllr. lnr topladı. Bir hayır cemiyeti beş kuruşlarla onun yalnız karnı 

llcldmlcr , .e rızyoloJlstı"'r, uy- kurdular ve İstanbulun en fakir doymuyor, ayrıca da sırtına bir 
kunun 6Cbepierlni ı;ol< araştırmış- semti olarak tesbit ettikleri Dra- şeyler alıyor "e geceleri artık 
Iar, Birçok flldricr ' 'C mwıri~clcr manda bir şube açtılar. Maksat- Salyangoz Fahrinin kahvesinde 
süylentlşlerc\lr. Bu flldrlor birbiri- lan, burada fakir çocuklara, İs- yatabiliyordu. 
ne tamamen uygun olıundığı ı;lhl tanbulun t-n güzide Bayanlarının Fakat işler her zaman iyi git
uykunnn scbe~ılerhıi, dörtba..c.;ı ınıı- ellcrile örülmüş yün örgüden hır- medi. Draman çocukları artık a· 
ınur bir şeltlldc, tıımamıın iz.ah e- kalar, 3Üvetcrler dağıtmaktı. çıkgöz olmuşlardı ... Karlarını ni· 
el •hllocck vaziyette de ılef:llılirlcr. Bayan Mazluıne bu işi bizzat çin Çilli Şnkirle paylaşacaklardı ... 
U:-.zıl:ırı uyıınıldık ,.e !:.'.ılışnııı. e!l· deruhte etti. Hıııftanın iki günün- Çılli Şakirin kfırınııı kesat gel
nımnda ~ h<·uttc toplanan hlr ta- de kendisi Dramana gidiyordu. mi;ıti. Halbuki kolay kolay para 
lonı ulılrlcrln, u~kn ınerkC:'."lert- İki hafta bu hayır cemıyetine kazanmağa alışmış olan çocuğa 
ne, tc<;lrllo bcdcnda at:llct ''" llkt\- kim e mıiracaat etmedi. Fakir bu hal, bu açlık ağır geliyordu. 
net husule gelrrcl< b·ınu..'l uylmy • halk, işin ne olduğunu henüz Bunun için gözü kızmı§tı. Ve iki 
sebep olduğunu söylemı,ıerdlr. kestirememişti. Bunun için oraya üç hafta ara ile dört kere cemi-

ı~aknt ~ol; ~·orgun oldukları yaklaşamıyorlardı. Bu muvnffa. yete müracaat etti. Her defasın· 
glinlerln gecesinde b:ı:u in anların kiyetsi:z.likten müteessir olan Ba· da nezleli gilmeğe gayret edi· 
ıvı uyu~·ıırtınmalnnnın sehehlnl yan Mazlumc bir müracaat bek· yordu. Beşi11ci müracaatinde ne 
hu nnz.ariye ile izah etmek bir lemcmeğe ve önüne ilk rastgelen yapmış yapmış. kuvvetli bir 
haylı ml\c:kUJdur. yarı çıplak çocuğa bir yün örgü bronşit yakalamıştı: cArtık bu 

Ge<:enln derin sessizlik ve ı;\\kt\- vermeğe karar verdi. Bu kararı defa en kalın örgüyü alacağım, 
netlerinin U) konun sebebi olduğu- verdiği günü otomobilinden iner eskiciye bir buçuğa satarım> di
nu ı;öyllyenlf'r ,-nrdır. ı~akat bir- inmez karşısına bir çocuk çıktı. ye düşünüyordu. Fakat evdeki 
çok makine ,.e fahrlkR gl\rlUtWe- Bu çocuk Dramanın meşhur Çil- pazar c;ar~ıya uymadı. Beşinci gi
r! araıııntla uyuyan, hııttA hu gli- li Şakiri idi. dişte Bayan Mazlumc kendisini 
rllltiilr.r k~lllnce <1nrhal uyanan Bayan Mazlume ona: cGel tanıdı ve kulağından tutunca: 
lns:rnlars ne diyelim'!. Ileğlrmenı bakayım benimle beraber> dedi Seni tanıdım. Bu beşinci gelişin· 
~alışırken uyuyan ve durunca. der- ve onu kendisile birlikte cemiye- dir. Zaten burasını ilk açtığımız 
hal uyanan değirmencinin meşhur te götürdü. Ona güzel bir süve- zaman da evvela sana hırka ver· 
uykusu böyle drğll midir!_ ter verdi. miştik. Parmak kııdar bo~un1:ı 

BUtUn bunlardan nnlaşıhyol' ki, Çilli Şakir, kimsesiz bir ÇO· bizi beş kere kandırdığın yetışmr-
uykunun hasıl olma mlhanlklyetln- cuktu. Mahallede eski bir med- yor mu?> diy~rek kapı dı,carı at-
de, hen z bizim bllernedlğtınb., im- resenin kubbesi tamamile çökmüş tı. , " 
nşık ve karanlık noktalar ~ardır. olan bir odasında yatıyordu. Üç Hava çok soğuktu. Kar yagı-
Uykusm.luğun sebepleri de, uy- gündür ac;tı. Süveteri alır almaz yordu. Aldığı bronşi.t çok kuv

kunwı sebepleri gibi, Q<>k k nşık- teşekkür bile etmeden yokuşlar- vetli idi. Müthiş atcşı vardı. Pa
tır. Blitün mikroplu "' ıı.teşll dan aşağı Balata doğru :;:itti. Ba· rası olmadığı için onu kahvede~ 
lıal>tahkbr uykuyu ihlAl ederler. (atta bir eskici buldu. Çekişe, çe· ııtmak isteyen S~lyangoz Fahr~, 
DL'j ağn ı. baş ağnsı .. glhl bazı kiııe pazarlıktan sonra süveteri haline acıdı. Ugraştı, on.u hır 
ız.tıraplann uyku;>-u nııınl bozduk- bir liraya sattı. Eskici: cKim bilir hastaneye ~atı.rdıl,!'r. Br.onşıt za
larını hepimiz blllrb:. Blrı,:ok si- nereden aşırmışsındır. Sakın bu- türrcye çevırd~. ~ısa bır zaman 
nirJUlk halleri, bir slirü 

1 
kanşık nu bana sattığını söyleme~ tenbi- sonra Çilli Şakı~ hır hastane yata· 

dUşUnceler ve ltederler hep ulku- hinde bulundu. ğındn can verdı. 
yu bozan sebepler arasındadır. Şakir bu bir lira ile evvela kar· Faakt onun keşfettiği usul 
Bundan dolayıdır ki, uykuı;uzlu- nını do;urdu ve sonra aklına d~· D~a!,11ıı?. se~tinde hala . >:a§ıyo.r. 
ğun tedavtsl onun B<'1ıeblno göre- hiyane bir fikir geldi. Mahallesı- Hala g~~delık ckmeklcrı~ı temın 
dlr. O sebebi bulup ortndan knldı- ne dönünce ne kadar çıplak, se- etmek ıc;ın Bayan Mazlumeden 
rınca uykunun dcrhııl tabii bir fil çocuk bulduysa hepsini başı· yün örgü cakct almağa giden ço· 
lu\le gel~ğinde hiç şUphe yoktur. na topladı ve bir teşkilat yaptt. • cukların sayısı pek çoktur. 

.Nuri ERGENE ArtJ.k haftanın ik.i günü Bayan SUVEYDA H. 

FELE 
- Yazan: B. FELEK

AsriJeşelim 

Amma! ... 
R ica ederim: Açık söylersem 

beni irtica ve softalıkla it
ham etmeyiniz 1 

Ben, asrileşmeyi, devrin ve 
dehrin bütün yeni medeni ve 
insani terakki ve telakkilerine 
uymak diye anlarken. kendi hu. 
sıısiyetlerimizin, milli renkleri
mizin, a<let ve an' anderimizin 
de beraber muhafazasını iste
rim. Aısriletmeyi ve yeni mede
niyet telakkilerini bizim malı
mız olan bu ııaydıklarımın cnka. 
zı uzerine kurmrya razı değilim 
ve benim gibi düşünenlerin <le 
pek az olmadığı kanaatindeyim. 
Onun iç-in bu bahse dair kalem 
yürütürken, şahsi fikrimi ileri 
sürmekten 2:İyade temas etti
ğim çoğu ilim, fen ve &anat er· 
babının miılahazalarile takviye 
edilmiş umumi bir kanaatı ile 
zırhlanmış bulunuyorum. 

Evliya Çelebinin seyahatna
mesi nevinden ansiklopedik 
malumat veren tarihi eserleri o• 
kuduğumuz zaman bugün artık 
vücudü kalmamış bir takım çal
gı, alet ve ı;anatlann o devirde 
mevcut olduğunu öğreniyor ve 
şimdi bunların gaybubetine esef 
ediyoruz. 

Lakin bugün elimizde olan· 
!arın da yavaı yavaı ölmekte 
olduğunu görmüyor muyuz~ 

ı §le Türk musikisinin ölmez 
dediğimiz eserleri. Bunlan 

·plaklara çektik. Notalannı yap
tık. Amma bunlan okuyan ve 
çalanlarımız gitgide azaldı. 

Piyasndıı, m~elu, bizim nos· 
taljik cninlcrimizi çağlayan 
tunburu çalan kaç kiti kaldı ''e. 
20 sene sonra kaç ki~i buluna• 
eak? Böyle giderse 5 O sene son· 
ra tanburun lamamen <nabcdit> 
olduğu ve y~tini tastan, tencere
den yapma bir takım uydurma 
çalgıların aldığını göreceğiz. 
Göreceğiz değil, görecekleri 

Garp musikisi muazzam bir 
cereyandır. Ona uyduk, onunla 
beraber gidiyoruz. Konscrvatu· 
arımız var.Lakin bunun yanında 
hu CJıl:i eserleri öğretmek. Türk 
camiası içinde ölmemesi ve te· 
mııdisi için onu konservatuarın 
bir §Ubesi olarak muhafaza et· 
mek lüzım değil midir~ AVTu· 
pada, Japonyada, Rusyada böy· 
ledir. 

G eçende Fatih Halkevinin 
büyük bir isabetle tertip ve 

bizim de büyük bir zevkle acy• 
rettiğimiz orta oyunu ölmek Ü· 

zeredir. Tiyatro var diye bunu 
neden öldürelim') Bugün bir 
zuhuri kolunu pek güç teşkil e
debiliyoruz. Bunu bilen be§ on 
kişi ölmeden ve bu milli eseri· 
miz de kaybo1madan bir çare 
bulup temadisini temin etmeli 
değil miyiz') 

Şehir Tiyatrosunun kıym~tli 
rejisörü bunu düşünemez mı') 

Bilmiyorum. Türk mimarisi 
ne alemdedir? Gerçi bugün ev· 
kafın yetiştirdiği birkaç müte
hassıa vardır ki; Sinana halef 
olmıya layık artistlerdir. Acaba 
b~nlar gözlerini yumarlarsa ar· 
kadan gelen gençler bu vadide 
yürüyebilecekler !On 

Akademide bu §Ubeye verilen 
ehemmiyet. her yerde önümüze 
çıkan şu mahut eo) euz kübik 
mimariye nazarıın ne derecede· 
dir') 

işte Türk mutfağı da ölmek 
üzeredir. Adamalallı alaturka 
yemek bilen bir aşçıyı pannak
lıı gösteriyorlar. Onlar da ya§lı 
adamlar. 

Bu güzel ve anatlirane 
mutfağın da mahvol.mamasına 
çalışmak lfızım değil mi> 

E edadımız bize hu ncfi• teY· 
leri böyle ihmal Te tcşey. 

yüp, kayıwz.lıkla zayi et.inle."' 
.diye mi bıraktı1 Hiç olmalll 
lstanbulda bir alÇ1 mektebi a• 
ç.ıp elde kalan birkaç ustayı o
raya hoca tayin ederek alaturka 
aşçılığı öli.imden kurtarmak ic;in 
ne bekliyoruz~ 

Bir milletin §ian ve fUUTU 

hususiyetlerile, an'aneleri, mu
sikisi, sanati ve mutfağı ile ay• 
rılmaz mı> 

Bu yer dar ve bu bahis çok 
geniştir. Fakat mesele o der.ece 
vazıh ve dava o kadar haklıdır 
ki fazla söze lüzum kalmadat 
herkesçe tasdik ve kabul edilebi. 
lir. Acaba bu güzel cııerlerimizi. 
bu nefis aanatlerimizi muhafaz. 
için bir hamle yapamaz mıyız~ 

Bekliyelim ve nevmit olmı· 
yalım. Milli şuurumuzun uya· 
nılı:lığı bize bu garantiyi ver· 
mektedir • 

• 



• 
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ISPORI 
lstanbul Yelken 

Birincilikleri 
Galatasaraylı Burhan 

Şampiyon Oldu 
Su eporlan ajanlığı tarafından 

tertip edılen İetanbul yelken bi
rinciliii müsabakalannın üçüncü 
ft eon günü dün Moda koyunda 
yapıl~ıt ve §Ampiyona neticelen
miftir. 

Havanın çok eert olutu yant
lann zevkeiz cereyanına eebep 
olsıut. müeabakalara iftirak eden 
eekiz tekneden altı taneai yanp 
Dİllayetlenclirebilmittir. 

Birinci gunun Demiraporlu 
feyyaz tarafından kazanılmuı ve 
ikinci sünde de Feyyazın yanfl 
terketmek mecburiyetinde kal
muı üzerine Dumanın birinciliği 
almuı eon günün pmpiyonu ta

yib noktumdan alakuını arttar
..,tl. 

Dünkü yarışın F eyya% Teya 
Burhandan birisi tarafından ka
zanılmaeı beklenirken, müsabaka 
beklenmiyen bir netice vermif, 
Galataaarayla Mahmut rakiplerini 
geride barak~rak günün birinciei 
olmu,tur. 

Arkasından Galataearaydan 
Burhan ikinci. iDemhpordan 
Feyyaz üçüncü, Galatuaraydan 
Nedim dördüncü, F enerbahçeden 
Hayri betinci gelmittir. 

Umumi tunifte de Galatua
raylı Burhan 29 puvanla Jstanbul 
tampiyonlujunu bzanmıttır. Ga.. 
Jatuaraydan Mahmut 28 puvan
la ikinci. yine Galataearaydan 
Nedim 21 •puvanla üçüncü, De
minporlu Feyyaz da 18 puvanla 
dördüncü olmuttur. 

F enerbahçe, istanbulsporu 
Dün 4 - O Mağlup Etti · 

llalatuarQ•BepnBenltere 
Dün K•dıköyünde F•erbala- lı:ib 80nra da Fikret frikikten ta

'9 ile latanbW..,Or taiımlan bu kuruna ikinci golü kazandırdı. 
eene ikinci defa olarak karp)q-. Arka arkaya iki aol daha yapan 
tılar. Ve Fened>ahçeliler eahaya Fenerbahçeliler müeabakayı 4-0 
Rebü. E...t ve Melibten mahrum salibiyetle neticelenairdiler. 
~)arak fU kadııo ile çlldılar: 

Cibat • Şevket. Lebip • Ömer, 6aletaıeray - Beykoz 
Zeynel. F~ret - .Fikret, Niyazi. Berabere 
Yqar, Nacı. B..n. 

()yunun J,irlnci deweai clüa 
ziyade F eneıbahQenin hakimiyeti 
ıltında seçti. Faiat letanbulepo
rıın canlı oyunu ptl kaydına ml
ııi oldu. Bu euretlıe devre O • O 
beraberlikle bitti. 

ikinci devrede F enereahçeli· 
ler kombine bir oyunla lıtanbul
tpor kaleeini Ardılar. Birbirini 
t•kip eden hücumlar hMtm mü
:!afaaamı çok yordu. Bu ~b 
tazyik nihayet eemereaini verdi. 
Basri eoldan kaleye kadar inerek 
birinci ıolü yapta. Ve 'birkaç da· .............. ..... , ...... 

lleldall•, 
htanbul bölgesinin buı klOplerl 

yekdiğerlle blrle,tlrmek hU8USUl1da
kl kararından sonra lJd cUn evveUd 
nUahamısd& hükmi 'lahslyetl haiz 
teıfekkWlerin aneak koragre lcararla
J'tle birle,eblleceklerini, bölgenin 
dolJ'udan dolruya birle,nıe karan 
...-mtye saWılyeU olmadıtuu kay
~iftlk. 

Bu meyanda blrl~elerine ka
rar verilen Şlfli - Gtlnet klUplennin 
':tayle bir karan kabul etmedikleri 
akdJrde, vaslyetlerint nazarı iUbere 
.ıarak tıbiefnıi7e mecbur edllemlye

oülerlnt ID1lal olarak ~°'· 
liflt, oane.. Kale klOplertnden dtın 

bir mektup aldık. 
Bir blrlefme kom18yonu nAmma 

imza atan fakat 1msuını, okunama
muı için blllltiam olcunmu blr ha
le aolumıf oldufu tea1rlni veren bir 
(Genel lleknter), bu blrl8'llrme ka· 

Calatuaray birinci futbol ta• 
kımı, lic maçlanna hazırlık ol
mak üzere dün Beykoza sidereac: 
Beykoz birin~i takımı ile huıuei 
bir kartdatma yapmııtır. Çok 
zevkli SOKI' bir maçtan 110nra 
müeaıbaka 3 • 3 berabere netice
lenmi§tir. 

G~Jatuarayblar aahaya fU 
kadro ile çalumwlatdır: 

Osman - Faruk, !alim • Musa, 
Bedii. Oiuz-Cemil, (Süleyman), 
S.llhattin, Gündüz. Boduri. Bü· 
lent. 

TealsMaçlan 
Teblr Edildi 

Dün yapılması icap eden Ça
lenç kupası tenis maçlarının dö
mi finalleri havanın muhalefeti 
do)ayaai)e tehir edilmi~ir. Bu mü
eaballalar 14 ve ·15 Eylul tarihle
rinde yapılaca1'tır. 

Sa Sporlan Alam 
Delllze Dlftl 

letanbul eu aporları ajanı, fut
bol hakemlerimizden Şazi Tez. 
can, geçen gün Modada yapılan 
yelken müabakalarından motör
le dönmüı ve Sirkeci nhtımına 
yanapn motörden çıkarken de
nize dütmiiftür. 

Su •l?orları ajanımız, içinde 
para bulunan çantaeını bile elin· 
den bırakmıyarak, yüzerek de
nizden çıkmıı. bu euretle tam bir 
eu eporları ajanı olduiunu iebat 
etmiıtir. Şazi T ezcana seçmit ol
sun deriz. 

Nnndan dolayı tevkalAde memnu- ------------
niyet duydutunu beyan ederken. 
(Bu yazının kimler tarafından ve 
hangi kaynaklardan alman maıa

matıa yuddıfl) aözlertle, but bna.
larda bulumnak latedilinl IUu edi
yor. Botuna telq. 

Kevsuat meydandadır: BWanl 
.... yeu haiz herhangi bir ~w. 

DOiUM 
Gazetemlsln tertip alleetnden ca

bJt Tekılan'm bir erkek evlldı dün
yaya gelm1'tlr. Nevzada uzun ömür
ler dller, ebeveynini tebrik ederi&. 

diler bir tefekldWe blrle,ebilmek RA$1D RIZA TlY A TROSU 
tçln koqre kaıvı aJmıya mecbur- Halicle Pifkin Beraber 

-tura. de, ı.ana l8tlnat edenk. böl- I Bu aktam Betiktaı Hatim Bey 
pnln bu ce.it' mecburi bir blrl8"ne Aile Bahçeeinde 
karan vermıye ..ıAIJl)'elt olmadıtJ- c AFACAN » 
m anlatmak iatemifWc. Vodvil .4.. Perde 

KiNiN FiATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Harp Vazİ7eti ...,._,. .. kinin mü,.t fiatlumda ._. 

olan ........ -- .. 111İifl91daablm l/ErlUl/940 mi
...... itilNna ,....._ -....-... ....ti ...... olwatt•· 

Ba la.....ta fule_..._, almM ~ eMbd .......... 
tlın'"'Wa KmJa,. Depola Direldirlq._ ft A-k nda U... 
.M MM:wa•m. ... uretlan rica -.... 

. İngilizlerin Romanya Memlekette iç Japon Başvekili 
Faşizme Hücum 

Etmemiş SanayiMerkezi T .
1 

Turizm 
Bombalandı Tranksı vaNnyalyı Akını Var Tolcyo, ı (A.A.) - Kancbe.ter 

Guardiaıı sueı.tnln lddlalanna Ce
vap Yeren c.Japon "1'lnıe9> gueteeı. 
mezkQr guetenin iddialan bJl&fma 
olarak Prena Konoye'nln eon irat et
Ull nutukta liiçblr veçblle 11'a91Zme 
hUcum etınedillni yumaktadır. Bu 
lddlalar tamamUe ba)'al mahlulU ve 
kude mOatenittlr. 

Hava MUdat 
Kuvvetlendiriliy 

<Ba9ı lılrlDcılde> er e ası < .... lılrlDdıle) 
Kadr1d. 1 (A.A.) - Bab9l' 

tına göre İngilizler Cebeli 
rafına llOll model yeni ta 
bataryalan koymuşlardır. BU 
yalarla aon samanlarda k1f 
medikleri tahakkuk eden ha 
taryalan takviye edilmiş o 
dır. 

Çık&nmf ve evleri yıkmıftır. Hasar 
nUıbelen mahdut zayiat azdır. Lon
dra dahil olmak üzere memlekeUn 
bqka noktalarına da hUcum edil· 
mlftlr. Bazı huar ve zayiat olmut
tur. 

Alman ııon raporlar dün 815 dOf
man tayyaresinin dU,UrWdUIQnU g&I 
termektedlr. Bunlardan yebnifi avcı 
tayyarelerimiz, 115 tayyare dAfl ba
taryalarımız tarafından dtlfUrW
mU.lerdlr. 

Bu harekAt esııuında 37 tayyare
mlzt kaybettik. PlloU&rdan 21S 1 11&1' 
ve sallmdir. 
BİR MAHZENDE DOKUZ. 

KiŞi OLDU 
Londra. 1 (A.A.) - P~be ak-

f&IDJ lngiltereııln •lmali f&l'Jdıılnde 
bir fehir Ozerine yapdan hava hQ
cumunda bir mahzene mğmıDJf olan
lardan dokuz kifl 6JmtlftUr. Bunlar 
araamda Qç kardet bulunmaktadır. 

BOyOk kalibrede bir bomba mah
zenin QatQnde1d d1lkkA.na dOfmU. ve 
duvarlar ve mahzen tavaıuıım bQyt1k 
bir kımnl yıkılnuftır. Dt1kkAn enkaz
la dolu oldutundan aon Ceeetler an
cak bu sabah çıkarıl&bilmlftir. 

ALMANLARA iŞARET 
VEREN BİR KARI KOCA 
Londra. 1 (A..A.) - laviçre teba• 

umdan 82 yqmda Emil Wlrth ve ka 
na 81 yqında Alman Wirtb. uçq 
halinde bulunan du.ınan tayyareleri 
tarafından görWmek OZere 18 atua· 
to.ta elektrik meıpleıd ne 1'U'et ver
mek 11Uçundan, Londra mmtakaııl 

polll mabkeme8' huzuruna c;ıkanl

~lardır. 
PoUBin talebi Ozerlne muhakeme ee 

Jds gt1n sonraya taUk edllm1'tlr· 
HA VA HAREKATININ 

BiLANÇOSU 
Londra, 1 (A..A..) - SallbJyettar 

mahfiller Alman bafkumandanlılı 

nın t.ebJill baklanda qatıdald mO
taıeayı teyit etmektedirler: 

GUntın hakUd aytatr motörlerl dll· 
.arwen 815 Alman tayyare8' ve tah· 
rtp edilen 37 lngilts tayyareıddir. 

25 lngilis pilotu at ve B&lJmdir. Bu 
vazf7et karfWnda Almanya 212 av
cı tayyaresi pilotu ve bombardıman 
tayyareleri mOrettebatr kaybetmif 
demektir. İngilizler 1ııe 12 pilot kay
betm1'Jerdir. Almanlarm tallın gör· 
mU. tayyarecileri yenilemek için ma
ruz kaldıklan mU.ktlllta ıöre bu 
fark bUyt1k bir ebeırımJJeti balsdlr. 

ALMAM DEPOLAftmtN 
.,. BOMBARDIMANI 

Londra, 1 (A.A..) - 1ngilla bava 
nezareti tebllll: 

Sahil muhafua tefkll&tma ballı 
tayyareler dUn ak.-,m Roterdam ci
varında Laardivlaen petrol depolan
na muvat!akıyeUl blr hücum yap
mıf}ardlr. Evvelisi gece bombardı· 

mll!'l tayyarelerimiZ Almanyada ve 
Hollanda da seçme askeri hedefiere 
hUcumlarma devam etmiflerdlr. Bun 
lar arasında Berlinde elektrik teıılsa
lı ve tayyare motörU fabrikası ve 
bir tayyare meydanL Kolonyada Kar 
gebuat'de petrol depolan, Ham, Soet. 
OBnabruç ve Mansver'de emtia eleme 
mahalleri, Emden'de gemiler ve 
muhtelit sınal hedeflerle tayyare 
meydan1an vardır. 

Sahil muhafaza te~kllUı tayyare
Jerile iş birliği yapan donanmaya 
bağlı tayyareler ve Rotkardan'da 
petrol depoları bombardıman edll
miftlr. Tayyarelertınm!en lklai tıale
rlne dönmem1'Jerdlr. 

Cenubi Afrika da 
lngiltereye Sadık 
Le Cap, 1 (A.A.) - Cenubi 

Afrika ittihadı mebusan meclisi 
65 reye kartı 8 3 reyle hükılme
tin harp llİyueti aleyhine ve Al
manya ile, ltalya ile sulhün yeni
den derhal tesisi hakkında Hert
zogm verdiği takriri reddeyle
miftir. Mecliı 65 reye kar11 81 
reyle 2 7 Kanunusanide kabul e
dilen Snue'un tadil teklifini teyit 
ederek 4 Eylulde İnsiltere lmpa• 
ratorluiile itbirliği yapmıya de• 
vam, bitaraflıiı red ve ltalyaya 
kartı harp ilinmı tasdik eden ka· 
rannı teyit etmiftir. 

46 Denizci kurtar1ldı 
Rangon. 1 (A.A.) - iki sün 

evvel imdat İ§Areti veren ve bat
tıiı zannedilen Bolivar Venezu
eJla petrol semiai mürettebatın
dan bir zabitle 46 denizci Birma
niada Baueni'ye gehniflerdir. 
Telefat olmadıiı zannedilmekt .. 
dir. 

Feci Bir Tayyare Kazası 
Nevyork, 1 (A.A.) - Stefani • 

!çtnde 25 kifi bulunan bir Amerikan 
tayyareat Vqlngton - Baltlmore • 
Plttaburs yolu tızerlnde Lovettavllle
de yere d~ parçalanmıftır. Bir 
çok )'Olcular ve bu arada Amerika
nın mUdahale aiyuellne fiddeUe 
muhalif olan &yandan Lwıdeen öl
mo,tQr. 

İcbar Edildi 
(Biı91 blrlDclde) 

manya, .bundan böyle daha derli top
lu, mUtecania ve mUhim miktarda e
kalllyetlerln ve komfU}arlnm her za
man münaJc&ta götürmez blr takım 
hukuk ileri sUrm.ekte oldukları arazi
nin tehlikeli yUkUnden kurtulmuş

tur. Saniyen, WgUn lkl mihver dev
let.inin araziye ait garantiainden mUa 
tefit bulunmaktadır. Bu lJd devlet. 
Romanyayı her turlu harici tehdide 
karfJ bJmaye etmekte ve tamamlle 
Asude bir hayat geçlrmealni mOmkUn 
kılmaktadır. 

MANIU KARARA l11RAZ 
ETI1 

Btlltref, 1 (A.A.> - 1t1aıı1u. muer 
ve Muaollniye birer telgraf çekerek 
TransUvanyayı Kacarlatana veren 
Viyana mukarreratın& Rumen hUkQ
meUnin göBterdJğl Jnlayada mubale
fetlni bildlrmlftir. Maniu meeajmda 
diyor kt: 

cElcselA.nlmuzd bu kararm lp
t'&Uni dller ve bu ricamı bir muhtıra 
De teyit edecettmi arzederlm. 

Tranailvanya eyaleti ve Rumen 
milleU muvafakaUmls olmedan hiç 
bir zaman bu karan kabul etmlye
ceklerdlr.> 

MACARISTANDA 
TERHiSLER 

Budapqte, 1 (A.A..) - Macar A-
janm bildiriyor: 

Tranailvanyanm yeniden Kacarla
tana dönmeel mQnaaebetUe. Kral na
ibi amiral Rorty, Kont Teleklye bir 
mektup göndererek Başvekile IUlh 
)'Olu De tld11 için 22 eene aarfettlll 
kıymeW faaliyetten dolayı tetekJ<Ur 
et.mlft1r. Kral naibi, Hariciye Nazın 
Kont Ollaky'ye de bir mektup gön
dererek kendlıılne milletin en bara
reW mlnnett&rlıflnJ bUdlrmif ve ha
riciye nazırına Macar liyakat m.-
nmm bOyOk baçım vennlfUr. Parl&
mento çarflUDba ıono içUma edecek
tir. 

Diter taraftan Kacar Genelkur
mayının bir t'eblltlne gere, fevkal&
de ta11m için a1Wı altına c;atırı1m1' 
olan kıtalar 2 eylaıden itibaren ter
bia edilecektir. 

ROMA.NYADA HER YER 
KAPALI 

!iği ve bunlarla alakalı diier it
leri düıünüyor, hazırlıyor, düz• 
ne koyuyordu. Bu hareketi ken
dine dert eden, mütehauıa haline 
gelen iki atılgan, kabiliyetli ada
mımız yetiımiıti. Biri Vedat Ne
dim Tör, diğeri muavini Sürey· 
ya... Her ikisi de meeuliyet tefi• 
yacak. bulundukları itte icrai ka• 
biliyet gösterecek adamlardır. 

Bir taraftan memlekette turizm 
ihtiyacı kabanp tafm•ia baılar• 
iten ne yapbk ~ Turizm yeni mat
buat te,kilatı içinde kuru bir ad 
haline indi. Bunu senelerdenberi 
kendine dert edinen, bu iı için çok 
iyi yetifen Vedat Nedim, matbu· 
at umum müdürlüğünün bir mü
ıaviri eıfatile bu eahada icrai ıe
kilde tetebbüa ve gayret cöate
remiyecek bir mevkidedir. Ondan 
da uzun bir zamandanberi 1ktısat 
Vekaletinde turizm , hazırlıiı ya· 
pan Süreyyaya Ticaret Veklleti 
teftiı heyetinde bir vazife veril
~iıtir. Demek ki bu itin 'diğer 
dertliei ve mütehaNısı da turizm 
sahasından uzak dütmüıtür. 

Turizm yalnız tek bapna bir dl
va deiildir.Memlekette yeni iktua 
di hareketlere, yeni bir umran ve 
inkitafa, senit Belediye 11lahatı· 

Maarif Vekili Geliyor 
bmir, 1 (Telefonla) - Maarif Ve

kW Jıluılsadan lzmire d6nd0. Yarın 
Bandırma ekapre8' De btanbula ha
reket' ecleceJrtir. 

Roma - Kabil 
Radyo iltisakı 

Roma. 1 (A.A.) - İtalyan 
radyosu netriyatına ait inkitaf 
programını takibe devam ederek 
ltalya ile Afganietan aruında 
Roma - Kiıbil yolile irtibat temin 
etmiftir • 

lzmirde Yağmurdan 
Uzum Zarar Gördü 

bmlr, 1 (Telefonla) - Bugt1n bol 
yatmur yatmqtır. Sergilerde tızUm

Jer kurutulmakta oldulundan. çotu
nun wanıp sarar eönneainden kor
kulmaktadır. 

Norveç - Oanima 
Ticaret ltilAfı 

Kopenhag, 1 (A.A.) -
Hariciye Nezarell, Danlm 
Norveç aramnda muteber ol 
zere bir ticaret anlqmaaı 
diğinl blldlrmektedlr. 

Nezaret bundan mada Tra 
resmi Danimarka mllı'nesııll 
dan aonra doğrudan doıruya 
markanın Roma aefareu 
deruhte edllecejini haber v 
dir. 

Uç BALTIK DE 
ORDUSU SOVYET 

ORDUSUNA iLTiHAK 
Kopenhq, 1 (A.A.) -

cBerllnpke Tttend> ~.-.• 
Btokholın mubabtı1. t1ç Baltık 
lekeli ordularmm Sovyet 
kuvveUerine iltihak ettilln1 99 
larm lt\18 tlnifonnumı UJl!Vm

rım JUmaktadlr. 

na, yol faaliyetlerine hız ve kuv• =======================1 
vet verecek bir ana kaynakbr. 
Bugün için harici turizm yoktur. 
Fakat bu da yann için hazırlana
cak eeulı bir ittir. Hiç müballia 

Yeni Kolej 
edilmeden denilebilir ki harpten iLK. ORTA. Ll5E 
eonra bu memleketi birinci eınıf .... .._._... ------amı.!a -1 • • a ' 1 ... 1 
bir eeyyah memleketi haline koy- ___ ._ __.. .. ...._ • 
mak ve turizmi en birinci selir w . lllelEI 11911 ıwMld Dlnıktlrtl: 11. AD "...-& Kum 
kaynaklanınızdan biri derecesi- Huawılyetleri: YABANCI Dtı.ı.llR OORJl:'11Jıl!Nm gen1f 
ne çıkarmak mümkündür. 

Öyle ümit ediyorum ki taıkın ehemmiyet vermek, aınıfla.nnJ as mevcudla tefk1l edel'ek taleıbeııbdllll 
dahili seyahat altınındaki mina. ç ..... a ve iDJdfafı, alıbat ve lnsibatD• yalrmdan al•k•dar olnııald.._ 
salahiyet sahiplerinin gözünden Mektebin deniae naar kalöriferU teııettUüane ve jbnnaatucban 

kaçmıyacak ve turizm i•inde de- vardır. Her stın ... t (1 ne 11) arumda kayıt ft kabul olun 
vamla ve verimli bir gidit temini Teletea: '1l• 

düşünülecektir. •::::::::::::::::: .............. ... Bu gidiı de ancak turizm itini ~ 
idare usullerinin çerçeveainden 
çıkarmak ve diier eanayi hare
ketlerimiz gibi ticari bir tekle 
koymakla mümkün olabilir. Bir· 
çok memleketler bu yolu tutmut
lar ve iyi netice almıılardır. 

Ahmet Emin YALMAN 

BnoGLU • TCNl:LBAfl • DNttOLDA • YAT.181Z 

:k: ALMAN LiSESi ... 
Tam c1eYreU Llle, Orta~ Okulu. Almanca l!lntmek 

1hart amıflar. Denl ... ıe EylQl puarteet gtbı11 Mflanacaktır. 
yıt muamelem t EyJQlclen iUbann bel' sOn aat t dan 12 ye 

BOkref. 1 (A.A..) - Allkadar Jto.. ============ NOfull veya ikamet takereBi; maballl hOkQmet dolttoı~tulll• 
,. ı nwı ......_ ......... alo* - tifo ... Jlllldl. altı tototnf 
ekul Wıdlknam..ı wya diplomaaile yapdır. J'ula maıamat 

4H8I 1& telefon edllm..ı. KaJ'rt)ar 14 EyJQl cumarteıd sOnll 

~-·~Jm.~ ..... 
ve konserlerden bafka, bütün apor 
tezahOrlerlni menetmiftlr. ıı:.comıe 

Kroniatadt otomobil yanfl da yapıl· 
nuyacaktır. 

* 

Berlin ve Rufir 
Havzasına HUcum 

( .... lılrlDolde). 

U 79 kadar 4ftam edecektlr. Btıttlnleune mıavlan 11 EyJQl 
... ,unu ~ allkadar atretm- .. taJebecdn o san 

at t da okulda lıu1unmal9n. 

Sofya. 1 (A.A.) - D. N. B. Cral· 
ovada cereyan eden görü.fmeler hak
kında Vetcher gazetesinin yazdıkla
nna göre auratli ve mllşk011tsız bir 
teııelltım temin ve ~et ve int.l
zamı muhafaza etmek için cenubi 
Dobnıcaya girilmek Osere kap eden 
aakerl ve idari teknik hazırlıklar 

yapılm~. 

etmekte idi. cKUçQk karton fabrika- ·--------------------· 
u ve ipek matazuı> 1mı1n1 vard1tl :;: : .:±-::= Devlet Danlzyolları lsıatmesı ilanla 
mm lanlmaaına ve damların ateıf ----------------------------------------'!I 
aım,;::;e :: ;;ı;:;:r· mr- 2 Eylulden 9 Eylfile Kadar Muhtel 

Bulgar heyeUnin bqlıca askeri 
eksperleri olan general Popotf'un kı
taatm glrifine ait tedbirleri ittihaz 
et:mek tlzere yarın Varnaya hareket 
etmesi muhtemeldir. Bulgarlarm 
mümtaz motörlü fırkaaı flmdiden 
hazırdır. 

kaç yaraıı vardır. Hatlara Kalkacak Vapurlann İsimle . 
iT.AL YANLARIN 

P~~ ~~ ~ Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakl 
riyor: Rıhtıml 

'Haltaya karşı bir hava bOcumun· ar 
da lld Amerikan ml8yonerlnin mcm- Salı 11 de (Abu), Perfembe 12 de ( 
ttıne ve Amerika hWdbnetinin de bA- n Puar 11 da (.Anlcar&). GAiata nh 

So!ya, 1 (A.A..) - -Btetanı- Bul· 
gar murahhaa heyeti reUıi Pomeno!, 
Bulgar - Rumen nıüzakerelerini in
taç etmek üzere bugtln Kraiova'ya 
Sidecekllr. So!yanm siyasi mahfel
Jerlnde öğrenlldlğine göre iki taraf 
arasında blr itilAfa vanlmaaı için 
halledilecek bir tek mesele vardır: 

dlseyi Roma nezdlııde proteeto' eyle- mmdan, 

O da, cenubi Dobnıca'nın Bulgarlar 
tarafından ifgall tarlhlnin teııblUn· 

den lbaret'tlr. 

eliğine dair lngWs m-.ıt .. ylalar 
baklanda iyi haber alan ttaıyan kay
naklarmda beyan edlldillne göre Ro
ma nezdinde böyle bir protesto ya
pılmamıştır. 

PIAtamn Müşterek 
lktısadl Meseleleri 

Buenoa-.Alrel, 1 (A.A..) - D. N. B. 
.Havana konferanınnda Paraguay'ı 

Amerika Halkı Avrupayı teman eden Harictye Nazın RaJpmt-

M 1 G d •1 . nl, Arjantin hUk1Unettnin millaftri b-
8 ön erı mesme Jarak uo gilndenberidir Buen-.Alree-

Muhalif d~omlni ıw-.rııklı ticari mUnaae. 
Nevyork, 1 (A.A.) - Amerika et- betlerin ~lAtlandmlmUI ve lef

kln umumiye ~titOaU tarafından r1n1 evvelde husual bir konfa"&n8da 
yapılan mUrac:aat ijzerlne rey veren konuşulacak Plata memlekeUerinin 
bUlUn milletin ytlzde 82 si bu ~ aç- mllfterek lkt1ad! meeelelerl hak • 
lık olduğu takdirde Almanyaıun ta- kında Buenoa-Alree makamlarUe mO
hakkümU altında bulunan mllleUere zakerelerde bulunmw,tur. 

Amerika grernilerile yiyecek gönderil- -----------meelnln fiddelle aleyhinde rey ver -
miflerdlr. 

ispanyada Şiddetli 
Bir Fırtına 

Y&l&8 
ftırkbe 

ABONE: -Senelik HOO Kr. 
Allı aylık . 'mO Kr • . 
Oç aylık : 400 Kr. 

' Blr aJldc 1IO Kr. 

---ITOO Kr. 
1410 Kr. 

800 Kr. 
Madrid, 1 (A.A.) - Cordo

ne mıntakuanda fiddetli bir fır
tına olmuttur. Y aimur ve dolu, 
ldrlarda haaarat yapmlf, Alme
diniJJa komünündeki evleri talı· •••••••••••• 
rip etmittir. Huarat yekWıu bir =Sa=ab=i=b=i =v=e=N= .. ===ya=t=K=:=İldtırtı==: =Allmet== 
milyon peçetadır. 

-0- ICadD YAf.MAN - Baaıldtlı ıw: 

INCILTERE - SiYAM ADEMi VATAN KATBAAsI 
TECAVOZ PAKTI 

.... _ ...... 

- Salı 11 de (Anafarla), cumutell 
('OJpı). 8lrkec1 rda..,.D'dan. 
(Not: (AnafarC&) ftpuru ~ 
pseceldlr.) 

aaıı. ,......,. ve puar t.ao ela (Ujul' 
Toplaw nbbmmdlın. 

Puarte8I 18, alı 8,llO, OU'fUlllıa. _ ...... 
be ve cuma lt da ve puar a.u te < 
rakaa), A1l1C& cuınartea 1• te ... puar 
ela (Bul). Galata nbbmmda11. 

Pua.rtem. Salı, Çartamlıa '" cama a.u 
(Bul). GAiata nlltnnmdan AJnC& caı~ .... 
ba 30 de ... eumert..ı 30 de (KoaJ&). 

- 8alJ '" cama D da <&enar>. Tophane 
bmmdan 

- Puu' 1 ela (Butm). TopbaDe rdltmmMlalliil 
ç.qaaıba 11 te (Buna), cumart.-t 11 
(Jla'ain). lirkecS nbbmmclan. 
(Not: CUlnart..a pcıst.uı bmln kadar 
eeldlr.) 

. .............. - 8alı u de ~) ... ....,. u de <lmnlr> 
a.ıata nbbmmdan 

tam ......... - PwcemlMı ıa • (Tırban). Galata PdttlMlll .. 
dan. 

(8088) 

Vapur ....-& halrkmda IMr timi malQmat ...,_ telefcıa 
manian JUdl acenteı.ımı.... 81Nnileblllr. 
a...- ... Aeeatellil - Galata nlltmu, LtmanJar 

.......... Aıeı ...... 

.................. 1111 

Umum lmdarlqa blum 
altında. 

- a.ıata nbbmr. Kmtaka u. 
iNii ........ bbıuı altında '° 

- 811keıa1. Tolara 8alaaa. 2274' 

Banskok, 1 (A.A.) - İngiltere 
ile Blyam arumda l'eçen bulran
da imza edilen ademi tecavtız mu
ahedeelnln tudikll na.balan bu •
lıab teati ed11ın1ft1r. 

\'UC:A iLKi (iatahl) w ILlll (VIÜ) Lllll.181 
.... .... , Aen 2 n1 t1a.ll!MllM- ... ... 

'11111 ., Gırla ... ~ 


