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Aksine is 1: ut har Şerif Akı eti 
Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Ankarayı son ziyaretlerimden 1 ~:tin ~arlık _ve inki~af t~chiz?t~ 
birinde Adliye Vekaletine uğra-1 ıç_ın• hır hazıne tı;_şkıl ettıklerını 
dım ve sordum: ı bılmek ve ona gore kıymet ve;

- Bay Mutahhar c if burada mek lazımdır. Kıymet vermenın 
tnı~ şekli de kendilerine para, yüksek 

- yok, dediler, artık burada mevki temin etmek değil, ~htıs~as 
bulunmaz. Postahat\ede müfettiş- sahnlarında çalışm~larına ımkan 
tir. bırakmaktır. Bu tıp adamların 

Hayretten dilimi yutacaktım. bekledilkeri yegane mükafat bu
Mutahhar Şerifin postahanede işi dur. 

• s 
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Milli Piyangonun üçüncü Tertip ikinc1 cckilisine 
ait tam biletler (2) ve yarını biletler (1) liraya satıl
maktadır. Bu Piyango 7 Eylulde lzmir Enternasyonal 
Fuarında çekilecektir. (En büyük ikramiye olan 40 
bin lirayı belki de birinci çekilişten ~tibaren tak:p et
tiğiniz bileti~ n~~~ası kazanacah~. Biletlerinizi 
§imdiden degıştirinız.) 
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Akdeniz, Basra ve Süvegş 

Kanalı Yol/arı 

Denizyolu Açılmış Olmak a Beraber 
NeticeİçinFazlaNikbi O mamalıyız 

Mcmlcketlmi.Zdcn Amerika~ a de
niz nakliyatının açıldığına dair C\ • 

''clki gUn lstanbulda yayılan ve 
dUnkU gazetemize gcçC'n haber, pl
yn :ınıızda btlylık alaka uyandır
mıştır. Bu mesele haltkında yenld n 
etr flr m lüm t topladık. Vazıyet 

şudur: 

g Battı 

İçinde İstanbul f çin 
100,000 Liralık 

Mal Vardı 
ne} Mutahhar Şerif, suç ve b_u: Teessürle ııunu söylemek la
nun tedavisi meselesini en Jyı zımdır ki her ne sahada olursa 
kavrıyan adomlardnn biridir. Bu olsun, muhitteki seviyenin üstüne Hür Fransaya iltihakı tahakkuk etmek Üzere bulunan Fransız Afrikasmdaki müstemleke askuleri 
içtimai isi kendine adeta dert et- çıkanlar. eski alıııılmı' yolları ter
nliştır. Uzun seneler tahsilini bu- kedenlcr ve yeni bir fikrin bay'
nun etrafında yürütmüş, kitaplar rağını taşıyaQlar, kendi hususi 
okumuş, müesseseler gezmiş, bir- muhitlerinden mutlaka mukave· 
çok ecnebi memleketlerin hapis- met görürler.Bunun hiçbir yer için 
hanelerine mahkum kıyafetile gi- istisnası yoktur. Arada nncak de
rip içten tetkikler yapmak için rece farkı olabilir. Yoksa sivri
rnüsaade allllıs, suçlu ruhunu ha· len istidatlar üzerinden silindir 
nçte ve burada çok esaslı suret- geçirerek kendilerini umumi sevi
le tetkik etmiş ve nihayet bu sa- yeye indirmeğe uğraşmak, insan 
hada memlekete şeref verecek tabiatinin umumi bir meylidir. 

DUn de yazdığımız gibi bur dan 
bir ı unan ılcbl Amerıka için yilk 

nlarak lzınıre omdan dn doğru A· Bırkaç gün eV\cl Pıredcn llmam· 
merlkayıı. gıtmıştır. Ayın on b ine mıza A a Marina adlı bir mouırıo 
doğru Hclenık · Laynın dığer bır ı- , e yelkenli gC'ml hareket etmişti. 1· 
lebinin gelmesi beldenmcktedır. Bır çlnde İstanbul piyasası için Yuna 
Yugoslav vapuru da yakında lz- nıstandan gelen yüz bin liralık ka· 
mirden doi;'T'll Amerika için ytlk n- dar mal vardı. Haber aldığımıza gö· 
lacaklır. Bizden Amenkaya Akde- re bu v pur son günlerdeki fırtına· 
niz yoluyla mal sevkıyatının dc\am la.r yUzU den S kız açıklannda bat
edebllcceğl v ltalyanlann buqa mı tır. 

ansilvanya 

arp avası 

İçerisi e 

.. 

eserler yaratılma ına hizmeti ol- Çünkü alı ılmış yollardan her- M 1 b" k b"( 
muştur. Bunlardan biri lmralı iç- hangi bir ayrılış, insanların buzu- acar ar, ır mu a 1 

Mııdrid, 3 (A.A.) - Reutcr 
ajansından : 

Gazetelerin Tnncncian almış 
oldukları haberler.e göre Fransa 
Hattıüstüva Afn1:asında zuhur 
eden isyan neticesinde Fransız 
F sında da bir takım kıyamlar vu
kua gelmiştir. Fransız Fasında 

tirnai sanatoryomudur. Diğeri de runu bozar, kendilerini yeni baş
mahkumlardan madenlerde ve tan düşünmeğe, enerji sarfetme
dığer yerlerde yapılan işçi teşki- ğe mecbur bırakır. 
latının aldığı ruh ve şekildir. Hele ileriye hamle il(in vasat-

Bu ihtısasta, bu vasıflarda bir tan üstün fertlerin. görütıüne. bil
ııdam, na&ıl olur da kendi saha- gisine, teşebbüsüne, fedakarlığı
sında çalışmak imkanından mah- na ihtiyacı olan uyanık muhitler, 
ruın kalır? Nasıl olur da sırf ge- bu fena istidadı iptidadan bilme
çinmek gayretile herhangi bir i· li, karşılamalı ve bir isin dertlisi 
dare çarkının içinde ihtısas ile a· olan, orijinal düşünme ve yarat
~ak.ası olmıyan bir iş kabul etme· ma kabiliyetinde olan üstün mc
t;e rnecbur olur? ziyette fertleri .himaye altına al-

Derhal şunu söyliye,Yim ki ben malıdır. Yoksa hem yeri pek güç 
Mı.tahhar Şerifi §ahsan tanımıyo- dolan bir hazine israfa uğrar, hem 
t\!m. Yür.n:ü s · rmüş de w ilım. de hu tip.e i 11 n unn y ıome e 
Ancak aerini tanıyorum. Bunu çoğalma imkô.nı kı ırlaştınlmış o· 
Jı .. pimiz de tanıyoruz. İmralıda lur. Çünkü bir işi kendine dert 
~ apılan tecrübe hakkında bütün edinen fcdnkfır ve idealist tipte 
gazetelerimizde vakit vakit SÜ· vatandaş yetisebilmcsinde haşlı
h •• 1Jnr,sayfalar dolusu yazı yazıldı. ca amil, iyi örneklerin yaptığı te
.'.:l·•nra lmralılılnr Erzincan felaket sirdir. Muhit örneklere kıymet 
s hasında en ağır, en parlak bir vermezse bunların muhitte yapa
ııntıhan geçirdiler. Kendilerinde- bileceği tesir de çok tabii olarak 
l.i suçlu ruhunun lmr ıda yalnız kaybolur. 
tedavi olmakla kalmadığını, bu
nun yerine atılgan, cessur ve fe
d ıkar bir vatandas ve insan ru· 
hu geçtiğini gördük. Bu adamlar 
fe :ıketten sonra başıboş kalınca 
kaçmamışlar, yağmayı hatıra ge
forr.emişler, bir fedai kıtası ha
li de can kurtarmış, yara sarmış· 
lardır. 

Fazla olarak ben Mutahhar Şe
rifin eserıni, Nevyorkta yabancı 
bir alemin aynasında gördüm. 
19 39 yazında Nevyorkta bir ha
pishane ıslahatı kongresi toplan· 
dı. O sırada Nevyorkta idim. 
Kongrenin çalışmalarını takip 
ettim. Bu çalışmalar arasında lm. 
ralı tecrübesi büyük bir yer tut
tu. Gazetelerde, mt"cmualarda, 
ıhtısas neşriyatında bundan geniş 
Ö çüde bahsedildi ve verilen u
ınumi hüküm şu oldu: 

nümayişte 9 Rumen 
Jandarması öldürdü 

Bilkrc,, 3 (A.A.) _ Reuter Ajan- birçok zabitler, açıkça, De 
sından: Cnulle 'ün taraftan olduklarını 

Geı;en h::ıfta tatilindeki nUmayl~- söylemi lcrdir. 
!ere, benzer tezahürler, BUkreştc do Martinik ve Antil Adalarında 
olmamış ise de Transilvanya'dan gc- G T 3 (A A ) corge - ovn, . . -
len son haberler, Vlyanada verilmiş F A ·ı d 1 d M t" ran ız ntı a a arın a, ar ı-
olan hal<cm kararına karı yapılan .k'd G d l 'd k l k 
muhalefetin süratle ve t ı 1ı 1i tı. 1 nı e ve ua up a arı 1

v • 

rette büyümekte old ğunu bildırmc.k- ların g nden giıne fazlala tıgı, 
tcdir. bu m m ek tlerden lmekte 

ım olm nın al<-.> hinde te
z huratta bulunanlarla jandarma 

• ve bahriye a kf."r)cri nrnsındokı 
n m lcr ne ıc iz kalmış 
olmakla beraber, yolcuların bt"· 
yan ettıklerine nazaran. halkın 
umumi hıssiya•ı \. ıchy hukiıme

(D \UIDJ l::i:ı. 4; 1-ıu. 8) 

cTürkler şimdiye kadar yalnız 
alıyorlardı, bugün haric:i aleme 
vc:nneğe başlıyorlar. lmralıda 
yapılan tecrübenin hem ilmi, hem 
İnsani bir kıymeti vardır. Bu tec
rübenin ruhu, şekli, neticeleri, 
Türklerin ilme ve insanlığa bü Transilvanyarun Ma cnrlnra terkine lı:a11ı nümayif yapanlardan bir grup 
yük bir hizmetidir.> 

Düşündüğü ve yaratmağa hiz- Amerı·ka ılar 
rnet elliği eserle memlekete bu 
kadar saygı kazandıran, mühim 

bir içtimai davanın cidden dertli- ı· ngı·ıtereye 
ıi olan bir adamın, böyle bir ih· 
tısDs sahasından uzaklaşmasına 
nasıl meydan bırakılır~ Yeni e- 50 Muhr ·p 
eerler yaratmasının önüne nasıl 
geçilir~ 

en 
Bismi 

• 
attı 

stasyon a 
ak r a 

ard 
Tahkik ettim. J\Pliye Vekili Verdi er 

~a.y ~ethi Okyar, M"utahhar Şe- Bismil, 3 (A.A.) - İlk tre- takiben vali Feyzi Gürel, Bismil 
nfın ıhtısasın~ kıymet vermiş, nin dün Bismil istasyonuna girişi knymakamı ve Br-lediye reisi Rı-
kendisini Vekalette alıkoymnğa Vaşington, 3 (A.~.- - Bu- münasebetile bir tören yapılmış- fat Akpınar ve inşaat kısmı adı-
çalışnış, fakat ne çare ki Mutah- gün Roosevelt, Aı:ıenkn Birle ik tır. Bismil istasyonunun mc.tha- nn Gnlip Güler tarafından birer 
harla c;alııma arkadaşları arasın·! Devletleri ile Jngılte~e arasında linde üzerinde başanlun işlerin nutuk söylenmi tir. 
da prensip aykırılıkları varmış. bir anlaşmn yae.ıldıgını -:'e ?u önemini ifade eden dovizlerle Hatipler, bu nutuklarında yur
Mutahhar, çalışma imkanı bula- 1 anlaşma mucibince, Amen~a Bır. süslü güzel bir tak kurulmu tu. j du demir ğlarla örmek yolunda 
mııyınca içi yaralı olduğu halde )eşik Devletlerinin Atlantık Ok- Bütün Bismil ve civarı halkı, ilk MilJi Şef lnöniı tarafından takip 
ıstifa zaruretinde kalmış, nihayet yanusunun şımalinde ve cenu- trenin iştasyona giri i toreninde edilen siya etin tahakkuk ettiri
postnhanede müfettiş sıfcıtile bir bunda kain lngiliz müstemleke- hazır bulunma.k üzere kesif bir len fhalarını ve bunl rın m m-
iş bulmuş. lerindeki deniz ve hava üslerini yığın halinde istasyon ve civarını 1 ket muaaf ası, memlekı·t knl-. 

Taklitçilik meyillerinin üstüne kiralamış ve buna mukabil lngil- doldurmu tu. kının ı b kım nd n de •erini te-
~ıkarak muhit.in ihtiyaçlaıına gö- tereye hizmet müddetini doldur- Diyarbakır vıl~yeti ivıl ve a - b ruz rt rer · ve lıllı Şefe kar· 
re orijinal bir eser yaratacak ka- muş elli torpido muhribi "er- keri erkunı. bır o m ınurlar d ı mıtle çe duyul on UL sev 1• 

b, iyette adamlar her yer ve her mekte bulunmu olduğunu kon· bu mera ime ışfrak eylem ktc ı- ~c tercüman o1ı. u 1 r ve Ebedi 
,::-.nan için nadir sayılır. Hele bu gre) e bildirmi~tir. dıler. Mı li rerıklerle su 1 nmi _ ef Atatu k ün zız h tırasını 
tlıt> adamlar, bir işi kendine dert Roosevetl"in verdiği tafsilata o!nn ilk tren, y va xa' ş ıstas- hürmetle y ... deyleı:ni !erdir. 
eq_e!t_e~. bunun ıçın menfaat, göre, Amerika Bırlcşik Devletle- yona girerek t kın önünde dur- Nutuktan sonra , a.i, takın 

,r t:.\:,!li lgibi her endışeyi unuta- rinin dde ettiği u l r, Terre • du~u z mıın bütün met:tep tale- kordr-1" nı k"'s:nı v ılk tun u
<c J:, ıh.~r lfr ... dakU:rlığı göze alacak Nevs· de Bcrmud s da rında, heleri ve halk bir ğızdan 1 tik- r ı ı. ar urasın la ist.ısyona 
r.Jlti~dil!;Y.fu!.e~l.P.~a bir mcmle- 1 (De\ıuuı Sıı. 4; su. 5) 1 lal marşını söylemi_ler '\e bunu girm~tir. 

'42 Alman 
Tayyaresi 
D

0
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f ngiliz Npzırlan 
Kilisede iken Alarm 

işareti Verildi 
Londra, 3 (A.A.) - Rcutcr: Bu

gün Londrada verilen birinci nllı.nıı 
işaretı esnasında Churchlll, Hnli
faks, Eden, Grcenwood, diğer kabine 
llznlun harbın bırinei yıldonümU mil 
nasebetlle Westmlsnter klllseslnde 
yapılmakta olan husus1 ayinde bu
lunuyorlardı. Alfı.rm işaretine rağ

men. yı c d \a.m olunmuştur. Ayin
de Am r ~ Bırl k Dcvletkrl bü
yük ç ı Kennedy'de bulunmu tur. 

iıu 

tncrl< no ı r t kil 
k t Alm nlar, İngiliz av

cı tayy r rı \e hava difı b tarya-
1 rr taı fı d n eri pU kUrtlllmUş -
lcrdlr. lngll z avcı tayyareleri I...on
dm mıntaJc sı Uzcrindo bUtUn gUn 
devri31<' ezmlşlcrdır. 

S:ı.nt 14.30 a kad r 23 Alman tay
yare i dil UrUlmtı tllr. 

RugUn I.,ondrada llk :ı11'irnı saat 

mlinı olmıyacakları Umıt cdilmek· ı MC'mlckctlmizle Yunanistan ara· 
tedır. sındnld nakliyat, lk1 aydanbert yal-
Amerık dan hareket cd cek va- nız böyle kUçUk gemıler tarafından 

purlara gclıncc rivayet muht lıfUr. ~ pılmakt drr. G miler sahil boyu 
Bir, iki , apurun Nc\'yorktan ıtmckt fırtına g rilnce bır lımana 

menılC'kcUmiz için yUk aldığı ve ha- ka m ,t dırl r. Fakat bu misal ele 
rcket etmek Uzere olduğu soylent- g terl~or ki, bu ~olda emniyet yolt· 
yorsa d:ı. tngılızlcrin bu 'apurlar tur. BugUn malın her nevi kry
scrbcst ve ka verip veımcdiklerln m uı olduğu i in böyle gorünü• 
dair kat'I malQmat yoktur. Zaten va- tchllkclcrc m ruz bııakmak yazık 
purlar sırf bu yUzden haftalardan- tır. Ş m li Ad:ıl r Denizi hattrnde 
beri Nevyoı·ktn. bekliyorlaı·. lngll- hakiki harp tehlikesi yoktur. Ame· 
terenin Amerilmdan memlcketımlze rikaya vapurlar işlerken Yunanls· 
mnl gelme ine itirazı yoktur. BUtUn tanla bizim aramızda seferleri yolu· 
mesele, ttaıynnlarm bu mnlları ~ol; na koym k dUşUnUlmesi ve haUedll· 
dn. zaptederek harp maksatları ıçin mcsi lazım gelen bır ıştir. 
istifade etmesi ihtimalindcdtr. 

Nitekim geçenlerde Atik! adlı Yu- batını nlac ktı. 
nan vapuru İtalyanlar tarafından ad al Yunruili..tan, C\'\ lce mUsa e ın-

: p ~· u -'"'~m~ nı ı lyaya hatırlatınca: 
orada çelik mamulçttan lbnr t ha-
mul çıknrtılmı~tı. Yunanlılar, bu - Yanlı olmuş. 
vnpunı hC'm tngthzlcrden, hem de Cevabı v rllmtş, vapur serbest bı· 
İtalyanlardan müs de al ak Liz- rakılmış, fak t hıunulenln verilmesi 
hona göndcrmişlC'rdl. Or da hem nasılsa hatırdan çılunıştır. 

Nca Hcllııs adlr Yunan vapurunun Amcrık ya Akdeniz yoluyla naklir 
Amcrikadan J..izbona getirdığl ha- yat açılmış olmaklıı beraber bunun 
mulcyi, hem do Bodo.sakıye alt ola- verece i netice hakkında. fazla. dQre· 
rak b r denizaltı tarafmdaıı batırı- eedc nikbın olmama!~ gerektir. J;Uarp 
lan bir Yunan vapurunun mUrcttc- (DC\amı: S:ı. 4 Sil. 8 te) 

0.22 de Vf'rllml tir. tnglltcrcnln cc- ==========================;::=:: 
mıbu şarkt i üzerinde şiddetli bır ınu ı· . d u·· •. 
harebe olmuştur. lnglliz avcı tayyn- ZmJf e zum 
releri, vvela büyUk mınmkadaki Al-

Re o esinin 
ağmur ardan 

arak Zarar Gördü 

man ll\'CI tayyarclerini büyük bom- A t da Bı·rı· Son 
bardıman tayyareleri filosundan a-
ymnışlard ır. 

Beş dakika içinde bombardıman 
tayyareleri bozguna uğratılmış 'e 
bunlar, denize dot'l'U kaçarken, bom
balarını gellsl güzel ntımşlardır. Bun 
dan sonra iki taratın avcı ta.yyarele
ri tutuşmuşlardır. Bır saat süren bu 
muharebe, Almanların mağl<lbiyetı 
ile neticelenmiştir. 

Londra, 3 (A.A.) - Hava 
Nezaretinin bildirdiğine göre, dün 
Greenvich uyarıle saat yirmiye 
kadar 42 Alman tayyaresi dü!IÜ· 
rülmüştür. 

Dün vı.ıku bulan hava muha
rebeleri esnasında 1 3 İngiliz tay
yaresi kaybolmuş ise de, bunla
rın yedisinin pilotları salimen 
dönınü lerdir. 

Merl1czi ingiltere Şehirlerine 
Hücum 

Londra, 3 (A.A.) - Evvel
ki geceki hava 5eferlerine uıüte
nllik bir beyannamede şöyle de
nilmektedir: 

Merkezi lngiltere şehirldrinin 
düşmanın başlıca hedefini teşkil 
etmiş olduğu zannedilmektedir. 
Düşman tayyareleri, Londra 

varoşlarına, cenup sahilinde ka
in Üç şehre ve lngilterenin cenu
bu şarkisinde bazı noktalarla. şark 
ve tımali şarki sahillerine de bom 
balar atmışlardır. 

TAKsl OCRETLERI 
Belediye taksilere yüzde on 

zam yapmış. Herkes yüzde he
sabını beceremez. Şoförler de 
maliye gibi kesirleri vahide ir
ca edip yuvarlak rakamla pa
ra ıstiyorlar. Artık taksi saat
lerinin kıymeti kalmndı. Bu 
tedbır cksıktir. } Ja kı zarara 
sokuyor. Çok def , ış, kapıda 
paznrlıga kadar gıdiyor. 

Ya saat vardır, onun yazdı
ğını vermel ~ahut yoktur, o 
zaman saat üzerine kurs hesa-
bı yapmalı. J 

sa 
• 

lzmirden Köpek Derisi 
İhraç Edilecek 

lzmir, 3 (Hususi) - Son yağ- 1 ya ve Amerikudan fzmirdeq kö
murlar bilhassa K. Pasa, Salihli pek derisi isbeyen müracaatlar 
ve Torbalıda zararları mucip ol- vaki olmuştur. Bu müracaatlere 
muştur. Buralarda ıslanan üzüm- cevap olarak muhtelif nevi ve 
!erin miktan otuz beş bin çuval, 'cb'nt deriler için üç lira ile be§ 
yani reokltenin altıda biridir. As- lira arasında fiyat bildirilecektir. 
gari ihraç fiyntları dokuz numa- Bir Aylık İhracat 
ra için yirmi altı, on numara için lzmir, 3 (Husu i) - İzmirin 
otuz, on bir numara için otuz bir Ağu toıı ayı ihracatının cinsleri 
kuruş olarak tesbit edildi. Bu fi. ve balığ olduğu yekun tesbit edil
yatların daha da arttırılması miştir. Buna göre son bir aylık 
muhtemeldir. Piyasa Eylulün on ihracat iki yüz yirmi bin liralık 
be inde açılacaktır. muhtelif mal ve yüz otuz üç bin 

Jzmir, 3 (Hususi) - Alman- liralık canlı hayvandır. 

lstnnbul mebusları dün Şi~ Beyoğlu Halkevlerinde halkla temas .. 
hı.rda bulunmuşlardır. Yukarıdaki resim mebuslan Beyoğlu Hal· 

keviaıde §ereflerine verilen çay ziyafetinde g:;stennektedjr. Buna 
ait yar.1, ik{ııci sayfamızdadır.s 
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Türk Sanati ve Zevki Ressam Ramizin Karikatürü 

Namına isyan Ediyorum 

Türk Halısını Öldürmüşler, Yerine 
Garp Örnek ve Renklerini Almışlar 

Türk lnkılab•nın Sanat Prensipleri Güzeldir. 
Tatbikatta Yanhş Yol Tutulmuştur 

1' asan : •ILL& KUK 

:oen,.nm hangi mUzeaine gider- yorlar? Demek ki, ortadaki kusur, 
seniz gidiniz, hangi san'at kolle1aıi- TUrk inkılAbınm yanlış prensiplere 
yonunu gözden gwçlrineniz geçiri- bağlı olmuıncla delil, güzel prensip 
nlz, mutlaka Türlk halılarile karşı· !erin tatbikat yolwıa girmemesinde, 
qırsınız. Herhangi bir yabancı bazı hususlarda aksi yapılmasında
nemlelıette tea.dtlt ~ blr dır. 

;ıan'at meraklrm, 'l~ halmma ha.il lmılrde halı te9hlr eden bir Tür-
olan örneği diğer halılardan ayı- ke sordum: 
rD". Halbuki lzm1r Mrgtslnde Türk - Bu halılarınızı Türk halısı a
tıalısı adı verilen halılar, modern dı altında ortaya koyınıya nasıl 

A.Tr1Jll& 6rnekler:lnt havi bulunmak· cür'et ediyorsunuz? 
tadır • .BO;yle b&Wara 1'8rk halJBı de- - Ben geçlnmeml temine mec-
1ftdlttni tık defa olanlk duyuyo- burum. BugünkQ devirde halkın 

rum. Bana garp memleketlerinde zevki bunu tatıyor. Geçinebilmek l
fabrlkalarda yapılan halıların ben- çin bu zevke uyınıya mecburum. 
zeriısiııl gtlllterdiler ve dediler ki: - Halkın zevki bu yolda oldu-

- İşte bOtUn bunlar Ttlrk halıla- tunu size kim aöyledl? 
rıdır. Cevap vermedi. Onun n~a 

.. lllrll....,.. 
Odun ve Kömürün 

Mürakabesi 
Kok kömürü rneeel•I .,...m

dan balleclllmlşör. Bu .. Etlbea· 
ka verlldltl için ba MiMi kok kö
mürü lbtlkArına QIAba1 kalnuya
eaktır. Odun llHIMle91 de ballo
luamlllJ sfbldlr. 

Belediyece odan kömllril lbe
riade de tetldkat yapdmald• 
dır. Banan ftyatı da yalunda tee
blt ve llAn edllmekle beraber ba 
itin de Etlb9aka verllaMı91 mall
temeldlr. 

"imdi ehemmiyetle lberlnde 
dantutumaz -kta. ballı: bu tee
blt edilen ftyatlarla odan ve kö
mllrtl alabll~r mlcltrf Odan
cıılar ve kömltrctller bım ytUmek 
fiyata da ldle ka...._..lv nucbr f 

iyi Ekmek Yinemiyor 
lstanbul Ofisi Müdürü " Kabahat 
Değirmenci ve Fırıncılanndır,, Diyor 

İstanbul Belediyesinin yardımı 
ile ameleye ucuz ekmek tedarik 
edileceği yazılmıttı. Bu hususta 
Toprak Maheulleri Ofisi latan bul 
Şubai Müdürü Nuri, bir muhar
ririmize tunları aöylem:Wtir: 

c- Ucuz ekmek çıkarabilmek 
için Ofi.in elindeki buğdayları 
buıünkü fiyattan daha ucuza sat
malıdır. Bu huauata bize h:çbir 
emir ve itar yapılmcmııtır. 

Ofiain, bll8Ünkü fiyattan daha 
ucuza aatabilmeai için Vekiller 
Heyetinden karar iat;haal etme
lidir. Vekiller Heyetinden bir İta· 
rar alınmadıkça buiday fiyatı 
defittirilemez. > 

latanbul fırınlarında bir türlü 

Bandırmada Ticaret ve 
Zahire Borsası 

nefis ekmek elde edilememekte
dir. OfU müdürü, bu huauata da 
ıöyle aörlemektedir: 

c- latanbul halkı. nefia ek· 
mek yemiyorsa kabahat hizim 
değil. Ofia, her gün İstanbul pi
yasasına üç yüz ton iyi kalitede 
buğday çıkarmaktadır. Eğer iyi 
ekmek yenemiyorsa, bu kabahat 
doğrudan doğruya değirmencile
re ve fırıncılara aittir.> 

latanbulun ekmek derdi hak
kında Belediyeye verilmek üzere 
bir rapor hazırladığından bah
sedilen memur, mevzuubaha olan 
raporunu dün, Belediye lktısat 
Müdürü Saffetin ,.haına ıönder
miıtir. 

Yeni icra Kanunu 
Tatbik Ediliyor 

Bu man7ar& lc.t~da yalmz cevabı ben verdim. Dedim ki: 
ruh1 değil. Meta maddi rahatsız- - Amerikan, İngiliz, Alman, ı
lık duydum. Türk halılarının bir talya ve Fransız fabrikacılan eöy
V91daa' 4'bıya plyasUında revacı lemiflerdlr, çUnkU onlar da geçin
~ .. lııanJara ook kıymet veri- mek heveeindedlr. Yaptıktan ilan
ı~. Balı, T8rk mmı eenretinln larla, kurduktan 11atı9 faaliyeUeri
blr 1tlBmmB t9'1dl ~ Raltııu- le size fWlU inandırm1'lardır ki, 
ki b~ 8yle halılar yapılıyor ki, fabrikalarında yaptıkları efya, 
hlıd~ ~ zunan eatı1mam im- zevk bakunından sizin eskldenberi 
kAM "°ldur. 0.blJ&ı de bmılarm yaptıklarınıza üetUndür. Siz de bu 
~ ...tdlll ~ lhtbnal ilA.nlara ve yazılara inandınıZ ve 
veremiyorum. Nevyork ııergialne fabrika mamulltının ean'at zevk ve ,._.erllm llmldal'm bir tanMl bile ruhlle hiç alAkası olmamasına rat
..taa •"· men bunlardan pek hoşlandığmıza 

EvvelA lf'lllU bilmek lbnndır 

ki, bu ftyatlann J'Almz pııete

lerle llAn edllmeal kat'IJ1ell k6ft 

gelmeL Odan ve klmllr _... 
her dllkkAa, bpmmm veya ~ 
melı:Anmın tberlne bD7D llarfler
le yudmf9 levhalar unuya mec
bur eclllmeU ve bu levbalvda 
her cins odunun ve kömürlln ft

yatı ~l ve kilo olarak zlkreclll-

Bandırmada yeniden bir ftca- lstanbul icra reisi Hamdi, yeni 
ret ve zahire bor ... ı kurulmuıtur. icra kanununun tatbikatı hakkın
Bu hususa ait kanunun talimat- da direktifler almak üzere Anka
namesi de icra Vekilleri Heyetin- raya gitmiştir. 

Eminönü' nün imarı Tamamlanıyor: 

- Çiçek takmışlar amma caba ne çiçeti? 
melidir. - Fesliyendir! ••• 

lzmir Mektuplan: 

~ ~ ..adan baJran her karar verdiniz. Şimdi de elle işlettı
-.gt bir mıenldl .aelıllda .....,._ ğin1z tezglhlarda onların makine
li MlldDI .-ıar: lerde yaptıktan örnek ve renkleri 

Halk, kendi mllrakabelllnl ken
disi yapabilmesi için bu levbala
n görmeli ve bu levbalvda l'Ö
rlllen fiyatlarla lateclJtl oduna 
ve kömürü aatın alabUmelldlr. 
tçklli pzlnoların maaacldall t... 
rlfelerlnl dükklnlarma umak 
mecburiyetinde oldnklan sfbl o
dun ve kömllr aatanıvın da bu 

den çıkmlf ve allkadarlara teb- Tadilli yeni icra ka11unu ayı!\ 
lii edilmiıtir. Bandırma zahire dokuzundan itibaren meriyete 
borsası Bandırma ticaret ve sa- girecektir. Yeni kanun :cra işleri
nayi odasına bağlı olacaktır. Bu nin daha çabuk neticelenme'!ini 
borsanın diğer borsalar talimat- gözönünde tutmuıtur. 
namesine göre faaliyet ıöaterme· Yeni icra kanunu itleri kolay
si için icap eden teıkillt yapıl- laıtırmak ve neticeleri yakla4tır
mııtır. Bandırma borsuı Ban- mak için bilhaaea üç noktayı gö
dırma ıehri hudutları dahiline zönünde tutmuıtur: 
münhasır kalacaktır. Borsada her 1 - Eski kanuna göre icra ıi
nevi hububat. bakliyat ile diier 

1 

kayetleri ve itirazları için 3. 5 ve 
toprak mahtulleri, hayvan mah- 1 O gün gibi muhtelif müddetler 
aulleri ve Ticaret Vekil et ince ta- kabul edilmitti. Yeni kanun bü· 
yin edilecek maddelerin borsa- tün bu müddetleri birleıtirmiı ve 
run muamele hududu dahilinde c7> güne haaretmittir. 

lzmirin Ekonomi Sahasındaki 
Mühim Mevkii 

c'l'lllcl)ıe p ~ blr9C>lt ~ taklit edlyonrunuz. Türk san'ati st
ı.r f1lllıftl. t~ Jaof-. J'aJcat sn1t zln kendi yavnınuzdu. Bqkalarmm 
iıüp;m~ Tlırtt muiat ruJm lnhl- 116ztbıe kapılarak neden kendi yav-
111 tıııalılılıd~. Dkl 'l"Drkler an'at- runuzu inkt.r ediyorsunuz? Neden 
1tAr nıı- ,.. •Yldne malik in- giizel bir ,eyi bırakarak dejenere 
M 1 • ~-tıenelıl 6rnek- bir IJeyl benimsiyorsunuz? 
1-11*1 t.MMıGfııl ft ıızsı.a baUııe Beni dinllyenler bir ecnebinin 
ı. 'f P"lSlr.> böyle bir 11.ııan kullanmasına hayret 
...,..... ..... ,.......,." tet- ettiler. Kendilerine dedim ki: 

kılk offtl.,.. .. ...,. vanbr: - DOnyada size bir 9ey ııatmak 
Zevk bu ..tat ~ yeal lsternlyen ecnebiler de vardır. 

ıe,·halan umalan mecbulyeti 
temin eclllmeUdlr. lla ...... edil-
medlkçe ve bu levhalar udma
dıkça ballan emin olvall odan 
ve kömllr satın alabllme91ne lın
kb yoktur. 

ISTANBULLU 

Et Sergisine Ait 
Tetkikler ilerliyor 

J:.U.ı:k11'! JleDlla pjeeeıt yolu keeti- Eski +urkiyenln her halısının ar--
rememı.ıir. Şu noktayı kavramı- kumda bir 9llr, . bir efsane vardı. Belediye et satıı yerleri aça
yMiara ,t.eudllt edlllyor 1d. bir mil- ..A.tatürk yukanda alkrettlllm sös- bilmek için hayvan tedariki itini 
leti zamanın ..myeatne erifürmek ıertıe nn'at ve lflr1 ~irinden•- etüt etnıektedir. HayYan 11\IAt&

ve teknik bakımdan yUkseltmek ı- yırmadıfmı g&ıterlyor. k~larından kasaplık hayvan mü· 
;in muUaka san'at '" zevk bakı- Tllrk aan'atlnin ve Türk mJlle- bayaası, her ıeyden evvel aerma
mmdan ~ feda etmeel ıt.- ti için faydalı olan her ,eyin ölçQ- yeye bağlıdır. Belediye, bu hu
ma gelmez. lltlnU; onlan yaratan ruhta aramak llUSU da ehemmiyetle &ÖZÖnÜnde 

lzmir s~ maarif pa.,o- Jbmıdır. Bu yeni ç .. lt Türk halı- bulundurmaktadır. 
'l111MHl ~ AtatDrldln "1 lannm arkasmdakl 9Ur, zevk ve et- Hayvan sahiplerinden biri ıun-
118l1«'11e ka1d•ıııtnn~ sane, Ttlrk ruhundan kopan bir lan söylemektedir: 

'\.._,. e1lennntyetle teba.rUz etti- ,ey değildir, garp tüccarının ve fab- «Belediyenin bu teıebbüsü. p 
~"' tft, ,.._k btr lnnn cemiyeti rlkacılannm llln edebiyatı içinden yet halka ucuz et yedirmek ve 
olu 1. '11' 9'111Wintn t'arihl vasfı da dofnı~ bayatı zevklerdir. ihtikara meydan vermemek fik
..... ••'at.len ve flirl HVmek ve -------------- rine matuf ise, ki, herhalde öy
onda ~ 1kulmektir. Bunun içindir ledir, bence bu, muhtelif semt· 
Jd, mm•'lmb&D JOUe1t karakteri- Maarif Vekili Tetkik ve lerde aerailer açmakla temin edi-
nı. yoruJm,az çalı9kanlığuu, fikri lemez. Et fiyatlarında pahalılığı 
zekAmu. u.me ballılıtını. güzel Tetti~ler Yapıyor tevlit eden sebeplerin en mühim-
.... ·atıara. t.Ur• MV&i&inl ve mllll T mi kesim hayvanlarının mezbaha-
blrllk duygunınu; mütemadiyen ve Şehrimizde bulunmakta olan ya gelinciye kadar birçok eller-
her ttırıu vuıb\ ve tedblrlıerle beB- Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, den geçmesidir. 
Uyerek inldıJ&f ettirmek mlllt W- dün sabahleyin maarif idaresine Belediye buna mani olmalıdır. 
kUmllr.dür.> gelerek. ıehrin mektep ihtiyacı ---o-

cHcır türlU vasıta ve tedbirler- hakkında maarif müdürü Tevfik Piyasada Kahve Az 
ıe ... > .e.Dne dinat edlnis. Tllrk, Kut ve vekalet müfettitlerile gö-
halıcılıtı, Tnrk mömartsf, Tnrk do- rüımüıtür. Vekil, öğleden sonra, Piyasada kahve azalmaia baı
kumacılıfl, Türk çinlclllgi, bu vuı- orta tedrisat müdürünü de nez- ladıiı için aümrüklerde dolar be
ta ve tedbirler anlamda 1911 olan dine alarak mektepleri g~~iıtir. sabının tanzimine intizaren bek· 
lfler sayılamaz mı! Hasan Ali Yücel ıehrimizde lemekte olan kahvelerin piyasaya 

Acaba prbln tlcat1 örneklerini bulunduiu müddet zarfında ya- çıkarılmasına teıebbüs edilmiı
ve carbln renklerini ı~örkörüne tak- pılmakta olan lise ve orta mek- tir. Bu kahvelerin muamele ver
ut ederek dtlnya.da ynr tutm~ olan tehi bitirme imtihanlarında da gisinden istisna edilmesi karar
TQrk halısını öldürenler; inkılt.bm bulunacaktır. Bundan maada, bu laımıı olduğundan dolar yüz el
stızel an'atlere alt OlJdlsQ hakkın- sene açılmak üzere olan ve kira li kuruftan hesap edilse bile yine 
da Atat.OrkUn ortMya koyduğu ile tutulan mektep binalan da ve- maliyet fiyatlarının yükaelmiye-
prensipleri prçekl~tirnılf mi olu· kil tarafından aezilecektir. ceği heaap edilmektedir. 

vadeli ve v&desiz olarak alınıp 2 - Eski kanun mahcuz mal
satılmaııı mecburi tutulmaktadır. lar hakkında üçüncü phıalar ta• 
Yalnız müstehlike yapılan satıı- rafından ileri sürülen istihkak id
larla Ticaret Vekaletince tesbit rialarını mahkemelere veriyor
edilecek miktarlan tecavüz etmi- du. Yeni kanuna göre timdi icra 
yen alım ve satım muameleleri hakimleri istihkak dAvalaıını da 
bu mecburiyete tabi değildir. tetkik edeceklerdir. 
Borsada aza olabilmek için Ban- Noterlikçe taadik edilmit adi 
dırma ticaret ve sanayi odasına senetlere ve kontratolara yapılan 
kayıtlı bulunmak prttır. itirazlar eskiden mahkeme!erd~ 

Tevkifhane Cinayeti 
Geçen hafta letanbul tevkif

haneainde iki cinayet iılenmif, 
mahkGmlardan birisi öldürülmüf. 
tü. Ölüm hidiaesi ikinci ağırccza. 
mahkemesine intikal etmiıtir. 
Recebin ağır ıurette yaralanma
eile neticelenen ikinci hadise hak
kında tahkikata devam edilmek
tedir. Müddeiumumilik dün ha
pishaneden Marmara Huan, 
Mustafa. Himmet ve Mehmedi 
aetirterek phit aıfatile ifadeleri
ni almıttır. Tahkikat doayaaı dör
düncü aorau blkimliiine intikal 
etmiftir. 

lngiliz Lordu Ankarada 
Birkaç gündenberi ıehrimi7.dc 

bulunmakta olan İngiliz Lordu 
ve İngiliz ticaret birlikleri idare 
mecli~i reisi Glenconner, dün An. 
karaya gitmiıtir. Lord, Ankara
da Ticaret Veklleti ile temaılat
da bulunarak lngıltere heaabıaıı 
yapılacak mübayaatın e ... larını 
kararlaıtıracaktır. Lord, birkaç 
ıün aonra lzmire ciderek tüccar
larla temua girifCcektir. 

tetkik edilınl_i. Y!ni kanun bu 
hakkı icra hakimlerine vermiıtir. 
Bu suretle itler daha çabuk neti
celenmiş olacaktır. 

Nüfus Tahririne Ait 
Hazırhklar ikmal Edildi 

20 T eşrinievvelde yapılacak 
olan nüfuz sayımına ait hazırlıklar 
ikmal edilmiıtir. Tahrir günü ça· 
lıtacak memurların, o gün vazife.. 
lerini vaktinde bitirebilmeleri i
çin, sayıları arttırılmııtır. O gün 
20 bin memur vazife alacaktır. 

Şimdide kontrol mıntakaları 
teabit edilmektedir. lık tahsilden 
yukarı okur yazarlann, oturduk· 
lan mahallede iatihdam edilmesi 
bir prensip olarak kabul edilmit
tir. Tahrir günü limana gelecek 
vapurlarla ıehre gelecek tren
lerin de saat ve dakikaları teabit 
edilmiıtir. Bunların geleceii aa
atlerde orada memurlar hazır bu· 
lunacak, gelenler teabit edilecek-
tir. • 

Bundan baıka o ıün ,ehrin aıh
hi vaziyeti de dütünülmüf, imda
dı aıhhi teıkilatı da hazırlanmıt
tır. Ani ölüm hastalık vakala
rında bu sıhhi teıkillta haber ve
rilecektir. 

Hic; mübalağaya iıamletme
yiniz. İzmir ve hinterllndı küçük 
bir himmetle ekonomi ubuında 
İatanbula üatünliik kazanabilir •• 
Liman ve rıhtım büyijk inkitafla
ra müsaittir. Bütün f.aeyi lzmire 
bağlıyan tren hatları ve yollar 
ikmal edilirse. iktıaadi teıekkül
ler arttırılır ve köylerde ziraat 
birlikleri kurulursa iklimin müaa
adekarlığı. topraldamıın kabili
yeti ziraiy~ itibarile Ese mınta· 
kuı eski Rumeli sibi iktıaadl bir 
inki~afla kısa bir zamanda bütün 
limanlarımıza tefevvuku temin e-
debilir. Egenin her yerinden ha
yat ve varlık fııkırıyor. Tropikal 
iklimlerin pek çok mahsullerini 
bu mıntakada y'etiftirmek imkin. 
ları mevcuttur. Bunun en mühim 
delili Sabal ve Latanya. Kaktüe
lerin Bugenvilla'lann, Phönika· 
lerin açıkta mükemmel aurette 
neıvünema bulmasıdır. Mıntaka
nın üzüm. incir. tütün. palamut. 
zeytin, meyankökü aibi mallan 
yanında bütün müatemlekelerin 
birçok maluulltı yer alabilir. Ge
diz ve Mendreeler bu zengin mın
takayı kuraklıia ınaruz bırakma
yacak daimi kaynaklardır. lzmir
de her feY bol ve ucuzdur. Bu 
varlık. İzmirlilerin yapYlfl üze
rinde çok müeeeir olmuıtur. Şit
manlamak ieteyen lzmire gitain 1 
diyenlere hak vermek llzımse-
lir ••• 

Eaki Kordon yani buıünkü A· 
tatürk Bulvarını ıık ve temiz oto
büslere ııüzergih olmaktan ziya
de mahaul çuvallarına Yliın yeri 
olarak görmek lzmirin e.ki iktı• 
sadi mevkiini bilener için çok ar• 
zu edilen bir ,eydir. Tramvay 
raylan üzerinden geçerek lima
na kadar selen mahaul dolu va
ıorılann yerini timdi inean tafl• 
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- 17 - ~ıııt ·11e ·1 M c ·ı Bugünün ve Yennın -Romanı için bütün dllnya keadlalne keeelerlal aç- tur. Şehri imar ederken ekonomi 
- Replll 11ofn1o ---, banlan ben de malıdır.» hayatını da ihmal etmemelidir. 

bndl kendime .ılyltlyoram. Fakat felm öy- G E L ~ TUrk köylerinde dolaştım, yeclltlm, tetı- Rıhtım boyu yüzlerce vapura ko-
le ..uı,..,.. lı:L. &rçblr da,tblcıe aemu azal- ı ilm için bir para kabul ettiremedim. Hal- laylıkla mal yüldiyebilecek bir 
tamıyor. YAZAN: M.H.ZAL • bukl bafka memleketlerde köyllller bir ıte- ha\e getirilebilir. Banliyö trenle-

Fazd, iki ...,._ medıtet ller i1ba bım çocak hirU cördlller mi yolunacak bir kas maame- rile vapurların irtibatını temin 
tuı lb1lnöa ftlmr, fakat derin tealallrle- lla diplomatı lclL Yazdığı eserlerle de va- kaıfısmda (Hayet). terecldtlt etınemı,tl. leel ederler. Türk doetlanmla bir yere git- etmek de zor deiildir. Bu ııaye-
rOe ~tı. tçı eızbyorda. Tafıdıtı aır kit vakit dtlnJUlın bertarafında velvele 0 - Dotraca htaabala Selmi!, onda btıtün ec- tlttmlz zaman parayı sen vereceksin, ben de Orta ve Garbi Anadolunun 
llalblal ~ lleluDet Ali ue p1&a1ar yandınnıttr. Mlater llayet. ıenç Y&flllda nebi mubJtlerdea bçmıt. Anadoluhtııarında ve~m diye bir kavpdır ba91ar. Kavga bütün mahaulitını İzmire çek· 
Japukea ba llClları 111ç ..... llatmamq- mtllllm bir mevlde POftle8lne. mUyonlarca çok eekl bir ailenin yalısm1 tutınut&u. BU- edenler aruında öylelerlnl bllirlm ld. her- mek mümkün olacaiı gibi nakli-
lvdı. Ba aırn ölt1Dc17e lladal' .... lunıya paruı olnuuıma rağınen ladellJlnl, arkadaf- tün doetlarou Tllrklerden leÇllllftL keeln yemek ,.e içki hMAbım verince ayın 
lmlıAa .........,.._ ~f lvUe tekllhbllifnl, ctbel n.,.ealnl tamamı- Yeni doatl&rlle konlll}arkea ş6yle derdi: sonanu getlremlyecekler ... Fakat bunu ba-

1111 ...... Dlllerla .......... 1ılr ..,. pg- le maJaafua etmlftl. Mevki yllzllnden ve - Siz kmcll kendinizi tanımıyonanuz. &ıra bUe &'etlrmek istemezler. 
__..,.. iri, Alamet Fulba lıclDI ıUan bü- 1ılrkao eene evvel yedili büyük mlrae ytl- Herkesten befkwmz. Btltün dllnya sfbl Mı.ter (Rayet) Aııadolublwm4a alb ay 
Jtlll una lalo belrlea..,. fllllllde DcQDcll ztlDdea ~ biç bosulmamıttı. Fazılla ~ ..ırt cJetllsinlz. Blltön fena idare- kalmııto bu sırada Türkleri kendi anlaclıtı 
..... on.il okla. Amerlllacla doet obnlllflardı. Sonra onun lerin ve yabucı teBlrlerln alıWwuzı boz- _.bl dlln tanıtmak 

'lr'Mıtulle Mehmet Ali ile tanı•nu•tı. lldsl •• yaya Jçln bir roman :ru-
Blr ...... Alllnet Fulba t.elef01111 tıaldL "/ ·r malı: lfln elden plenl yapmaııın&. ratmen mıya baflamıfh. 

......... ı--na.- •--rdll· ~~ ada bir clcıetluk ve anJatma her milletten temiz '--'dl-•• Fec1-•·a-1ık a--- -- • ....,- • .._ - ..... Aynı sıralarda Anadoluhlaanada .... , .... n --·- .._ __ ._ -'-"-1-f ...__._ ... __ ..... lnmdmaf&u. lfa7et'la ~ DU!ıfpl olDIUIDa ·-· Sizin .. _ cıL-- h bl ~ 
- _, ,.._ - _ .__ __.. ( 'WÇ., aranız ... yaşıyor. ...... ar n- harbinde .,eblt olan bir zabitin Şefik adm· 

.. nuf ntmeD anılarntdakl muhabere hiçbir za- den llOIU'&, böttla devletler bir araya &'ellp 
..... ... .. Dl""*U. •--- biraz -y-kl-lr, 11...... U da bir oJlu ile kantı1&9tı. Çooutun T&k1ll' 

- Tammu olar mUJ11111 f lla • btb"tllr • ._ - "" • ... ~, il anınızı e nizden aldı. Siz çıplak ıöpU- ve nerlp halt ho ... na -tttt. YaVl'U('ak on, ·•-..a- .. ._._ ... _., ._, hl ..___ d- baun da mektuplar uk eık birbirini takip nüzle lııtiklll ı in dö.ı.ü tU .... bl - r- '" 
--.... - ---- _ ..... "'"'"n __.. ....,- t " f nu• ,.e r ... n on bir ya9lannda vardı. Yetim ve mektep.. 
--- o.__ .. __ memnanam ki- Nud olda eclerdL Mleter (Rayet), içini dökmek itin ı .. ın bile köle olmadınız. Buna ya....,.ak 
--- - ~ •- siz kalmı9tı. 
da ba .........- baralara pldlnlsf candan bir arkadat andıtı zaman Mflhmet lklnel millet bilmiyorum. Yalnız bir korkum 

_Ben de ...ı.td chl7datama ooll mem- A1171 hatırlar, ona 11&1111 mektuplar yazarclı. ,·ar: Paranm kıymetini tanımıya razı ol- Mbıt.er (Haytıt), hu çocufun hayatında 
nanma. Niçin ıekllltml ulatlnm. llasb AmerUm diplomatı, mütareke zamanında mıyan bir millet, bugünün maddi dUny .. ı bir Hızır rolil nynamıya. onu yannm TUr-
ltle ~ otelde bımhlplnn Ya 'Mela- keadklne Avras-da verilen bir vazlff'J'I içinde beka bulabilir 1111 ! Elimden 1el8e kiyMlntı faydalı olabilecek bir lnııan diye 
me& Allf Aealı9 banda DUf Banda lee ba- kör kadı dofralatlle yapmış, lmlrlerlnln dünyanın her tarafında para toplıyacatrm ytıtlştlrmlye karar ' ·erdi. O zamanın en iyi 
... -. Ne ... vana ........_ Oile1ln laep anmaaa aylun bir yol tutmuştu. ı, naall- ,.e TUrk hazinesine akıtacağım. Bütün Türk mekt.elıl Nakiye Hanımm mektebi ol-
lıenber.............. • • cuetelere a11Mtm19. (Rayet) de a1lce- dünyaya dlyecefim ki: «Görmüyor mwıa- dutunu anladıktan 11nnra ~~ulu o mekte-

l'ud ne cevap verecelbd .....,.sı. Nlba- Berek dtlDya ytlatlnde ba.,mı dinlendirecek be yerleştirdi. Tatillerde Amerlkada gezdlr-
nm 1 Dllnya yüzünde maddi kıymetlere e- dL Slhayet Amerikada bl k .. ......_ k 

79t: sakin blr k!Sl)e aramfb. • r ille """""" oya-
.!.. Melanet Ali 7olL Öile1ID Mla&ınm. htlkW harbinin iyi bir neticeye yaklaştı- elr olmıyan. fedaklrhk için badat fnnnnı- rak bir Ttlrk tayyareclal diye 1et19tlrmlye 
~ tı stlnlerde 1c1L Anadoludan tazeıenmit bir yan bir mlllc.tln 3"•f8111Uı, lneanhtın yarı- a1'ra9tı. 

Telefoa eden "adam. taDllUIUf bir Amerl- 'lr-arlıfıa müjdeleri akııedlyordu. Bunlarm nı lfln biricik tlmittlr. Bu mlll~tl yaşatmak (Devamı var) 

Mebuslar Şi'I i ve 
Beyoğlu Halkevinde 

İstanbul mebusları dün Şişli 
Halkevi ile Beyoğlu Halkevinde 

halkla konu,muılardır • 
Halkın dilekleri araeında knp· 

rü altında v_e ıehrin diier ıemt· 
lerindeki çetme yalaklarında va
kit geçirdikleri ıörülen çocukların 
toplatılıp Çocukları Kurtarma 

Yurduna esvki imklnlarının te
mini, ıehirde sık sık görülrn ve 
yersizlik yü7.iinden tedavi edile
miyen veremliler ıc;i'l yeniden 
bir sanatoryom teaiai bulunmak· 
tadır. 

Mebuslar, bugün Şilede, ;tarın 
Çatalcada ve daha sonra da Ada-

•• .,. .. _. _____________ iııiiiiiiiıiiiiiiiiiiiııiııiiiiiiiiiiiiiiiıiiııi._iiiiiiim-iiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiimliiiliiiiiiiiiiiiliiiiiıiiiiiiıiıiıiiiiııiııiıiiiiiiiiıı.:...-;::iııııiiiiiiiiıiim-m&----iliilji----İl!Iİ'İIİ-iiiiiıi_.1ards ballcı dinliyeceklerdir. 

Yuan: L6tfi Arif KENBER 

ye ücretlerinin fstanbula nazaran 
azlıiı da her tüccar için cazip gö· 
rünür. Muhtelif mahsuller yetiı· 
tiren Ege mıntakası, bir lnciliz 
tüccarının dediii gibi hakikaten 
kırkambardır... Mersine, laken· 
deruna. İstanbul ve Samsuna ra
kip olabilecek kabiliyette bulu· 
nan lzmir için ilk i,e, ikbsadt te
tckkülleri tevsi ve organize et· 
mekle başlamalıdır. İzmir. Ni• 
gibi turistik bir ıehir olmaktan 
pyade. Hamburg gibi iktısadl bir 
merkez ve liman olmaia daha el
veriılidir. Her feyden evvel üze· 
rinde durulacak nC>kta eaki İzmir 
ticaretini Türk İzmir adile ihya 
edebilmektir. 

Alman Ticaret Anlaşması 
Tatbik Ediliyor 

~iman ticaret anlaımaaının 
kısmen tatbikatına bqlanmııtır. 
Geçenlerde aevkedilen tütünler
den ba§ka dün de ikinci bir par• 
ti yaprak tütün eevkedilmiıtir. 
ikinci parti tütünler lzmirden mü· 
baya& edilerek ıehrimize aetiril· 
mit ve buradan trenle Almanyct• 
ya gönderilmi§tir. Bu parti 234 
bin 144 kilodur. Bedeli de 84 bin 
İiradır. Almanyaya gönderilmeıi 
anlatma mucibince kabul edilen 
tütün miktarı yedi milyon Türk 
liralıktır. Yem anlaımada A lis
tesine giren maddelerin dokuz 
milyon 2 30 bin liralık arpa, da· 
rı, yağlı tohumlar, zeytinyağ, pi
rine yai, tiftik, keçi kıh, pamuk, 
afyon, zımpara, keten, ipek dö· 
küntüaü, deri, palamut, palamut 
hullsasıdır. B liateaindekı mad· 
deler ıekiz milyon altı yüz on bin 
liralıktır. Bunda tütün, peynir, 
taze konaerva balık. bakla ve no• 
but. kutyemi. kepek ve küepe. 
paçavra, yonca ve balmumu var
dır. C liatesi iae üç milyon ~f yUz 
altımı bin lirahktJr. Bunda ceviz, 
hndık, üzüm, incir, barsak. ma• 
zı, kitre. meyankökü ve GÖven 
vardır. 

Alman anlaımaaı dolayıeilc, 
birlikler halinde tefkilatlanmamıı 
ithalit ve ihracatçılanmız. ken
dilerinin ne tekilde hareket ede
ceklerini ali.kadar makamlara 
müracaat ederek eormaktadırlar. 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Atına 

Sof ya 
Madrid 
Budape(lte 

a E)'lQI 19'0 

Acdıt. &apea. 

5.2• 
132.~ 

29,805 
0.9975 
1.8225 

13.90 
28.3325 

Bt\kl'ef 0,823 
Belgrad 3,1715 
Yokoham& 31,1875 

Stokholm 31,005 

Eabam ve Tahvll&t 

Erganl 19 . ..:i 
Türk Ticaret Bankası nim& ı.-
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Vaziyet 
- Siyasi, ~skeri 

Transilvanya işi 
Pürüz Çıkardı 
~iyanada mihvercilerin tesi

ri altında Transilvanyayı veren 
Rumen murahhaslarının karan· 
na karJJ halkın ve T ransilvan· 
yalı kıtalann direndiğini haber 
alıyoruz. T ransilvanYnlı asker· 
lCT işgal ettikleri mevzileri hı· 
takmak latemiyorlarmı§. Halk 
da Macar i galine mukabele et
ınelt isteyen askerlerin yanında, 
baltalarla, oraklarla yer almııı. 
T raneilvanya Rumcnlerinin böy• 
le kaynqtığı fU sırnda muhale
fet ligeri J\ianiu'nun Kluj'a git· 
rneıi çok manidardır. Bu çeşit 
•mlanmanın Almanlan ve bil
hassa İtalyanları sinir~endireceği 
rnuhakkaktır. Çünkü mihverci
lcr Avrupanın o pnr~ını kendi 
ekonomileri namına tensik et· 
inek üzere 8ilah patlamamasına 
KaYret ediyor} rdı. 1 }erin tam 
toluna gireceği sırada bu gibi 
h&.c;!iaclerin başgöıtermesi, kur
ırıayı tasavvur ettikleri ckono· 
rnik niznmı geciktirmek itibarile 
C'1rnanlan telaola

0

ndırır. Nitekim 
~ asabiyetin ilk ipretini dün

kU telgraflarda gördük. Roman· 
?'•nın bu yüzden istila edilmesi 
ıhtiınallerinden bahsolundu. 

~urnenlerin Kluj' da tertip 
ettılcleri nümayiılere kar11 Ma· 
carların da mukabil nümayiılere 
~ıe~büs ettikleri bildiriliyor. 
b lu1 un bir harp havaıı içinde 
R lllunduğu. Satumada da dokuz 
llAuınen jandarmasının müsellah 
'._Y1aearlar tarnflndan öldürüldü
gij •on haberler areındadır. Bu 
"Yaklanmaların Transilvanya 
~Urnenlcrinin içlerinden gcldiğik: d~ir emmareler çoktur. Hal
t Vıyanadn verilen karara mu· 
lcavaate tC§vtK eden Rumen hü
l Gnıetinin böyle kanlı nümayİ§• 
er tertip ettirecek tahrikat yap• 
lllasına ihtimal yoktur. Transil
"•nya vaziyetini bu zaviyeden 
tetkik ettiğimiz içindir ki, kay
tıa§rnanın kolayca durulacağını 
~arınetmiyoruz. Maamafih Ma
carlar Pcrııembe gÜnü baılıya
cakları işgal için hazırlıklarını 
~~arnlamışlardır. Her halde 
nurnayi§ler yüzünden işgal ha
~cketlerini eeciktirmek niyetin
lcc. dcğillerc:lir. Halkın ve aaker-

rın mukavemet heyecanı Per· 
Mrnbcye kadar devam ederee, 
• h•c:ar kıtalarile Rumenlerin ila· 
nı arp edilmeden çarpı§tıklan
rıı i itebiliriz. 

~ARLAR MACARLARDAN 

~ KAL~llYORLAR 

1" ransilvanya htidiaelerini gö· 
ten Bulgarlar, Dobrucayı işgal 
cdecekle1i sırada ayni mukave
~ete maruz kalacaklarını hesap· 
•nıış olsalar gerek. Bunun için 
~acarların Transilvanyaya gi-
recekleri gün onlar da Dobru
caya Yiirümek istiyorlar. Bu su
retle hern Macarlann, hem de 
kc!ldilerinin iılerioi kolayla§tı-
bracaklarını düşünüyorlar. Hal

uki Rumenlerle Bulgarlar ara
~ındaki anlaşmada Dobrucanın 
ııgali tarihi tayin edilmemi§ti. 
O nokta üzerinde hi.la müzake· 
reler oluyordu. 

~ FRANSA BUYOYOR 
1 

h 
Hür Fransa her gün biraz da· 

a büyümektedir. Geçen gün 
Petain hükumetine isyan eden 
Fransız Afrikasındaki hareket 
F'aaa da sirayet etmiştir. Faslı
lar da sulh şartlarını tanımıya
caklannı bildirrniglerdir. 

ll<>OSEVELT1N NUTKU 

Amerika Cümhurreisi evvel
ki gün söylediği nutukta, bey
nelrni!el vaziyetin Amerika için 
tehditkar olduSıınu ve vakit 
geçmeden müdafaaya hazırlan· 
rnak lazım geldiğini tekrarla· 
nıı tır. Bu manidar nutuktan 
~a§ka, ihtiyat filoya mensup el
lı adet torpido muhribinin İngil
tereye verilmesi hakkındaki ka
r~rı imzalamı§tır. Bunlar Ame
rı~anın İngiliz davasını daha be
nımsediğini gösterir. 

HARP V Aztv:En 

Dün lngiltere üstüne akınlar 
Yapan Alman tayyarelerinin sa
Yın üç yüzü bulmuıtur. lngili:z;
lcr kırk iki Alman tayyaresi dü
§Ürmüşlerdir. 

Dünkü harplerin dikkati çe
ken tarafı; hafif bombardıman 
Meser§mitlerile avcı Meserşmit
Jerden mürekkep kalabalık bir 
Alman grupunu adetçe daha az 
bir İngiliz avcı grupunun dağıt
rnıı olmasıdır. Almanlar Me
serşmitlerile cNa mağlup kartal
lar> diye övünüyorlardı. Alman 
hava kuvvetlerinin en güvenilen 
makinelerinin lngiliz Spitfire'le
rine faik olmadığı bu scf er de 
ıörülmüştür. Ş. A. 

ALMA 
TAY\'A ELERI 

Resm? teblijlerde isimleri 
sık sık geçen bir kısım Al
man ta.yyareelrinin şekil

lerini, ttplerini ve evsafını 
burada hülfısalandırıyor.uz. Okuyucualrımızın Alman 
hava l<uvvetlerinin diğer hav.a. kuvvetlerile mükayesesi 
için bu kısa malumattan çok istifade edeceklerine kani· 
iz. Almanların bu tipelr üstünde de bazı tadilat yaptık· 
farı muhakkaktır. Ve yapılan tadilatın bir kısmı gizli 
kalmış olabilir. Fakat esas tip hiçbir zaman değişmiye
ceğine nazaran, bu modeller mükayese için kati birer 
ölçüdür. 

Del ol 
G 111 

Dornler 17 ile bu 
tip, Almanların en faz· 
la kullnndıldarı tay
yarelcrdir. Bombar
dıman mUfrezelerlnln 
ekserisi bu fki tipten 
blrlle teşkil edilmek
tedir. Hei{lkel 111 ler 
nisbcten kısa mesafe· 
Ierde iki, uzun mesa

!elerde bir ton bom
ba tıışIJT1nkta.dır. 

Saatte 450 kilomet
re yapmaktadırlar. 

Peki, 

Dol"lder 
Do 17 

Eu tıp, 8.fağı yuka
" 1ngillzlerln cBriıı;
toi • Blelnheiın> leri
ne tekabW eden bir 
bombardıman tayya
reııidir. MUrettebatı 

dört kişidir. ıooo bey· 
girllk iki motörU sa
atte 470 kilometre 
yapmıya mUsaittlr. 
GlSvdeslnln fazla u
zunluğu ve darlığı 

dolayuılle bu tipe cu
çan kalem> adı veril· 
m~r. 

.JDDker 
.. 89. 

'üç köşeli ,,eklinden 

kolayca tanınan bu 

tip dört motörJU bir 

hava devidir. Fazla 

miktarda bomba ta
şıyabilnlckte, fakat 
sürati saatte 355 ki· 
Iometreyi geçmemek
tedir. lspanya har
binde çok kullanılan 

bu tayyarenin sUratl 
ve slllhları sonradan 
daha ziyade arttırıl· 

mıştU'. 

Ya Sonrası? •.. 
Nüzhet Yazıcı gece dokuzda Kız ba§ınJ kaldırarak bu garip 

Bebekteki eviden çıktı; birıız ha· dilenciye baktı. 
va almak, bütün gün i~lcyen di- - Çok tefekkür ederim. C.ü· 
mağını dinlendirmek için deniz zel gözlerinizin sadakasını l\ıtfet· 
kenarındaki bahçeye girdi. Dört mek zahmetine nihayet katlana· 
beş saat yazı yazdıktan sonra her bildiniz. Durunuz, tekrar oku· 
gece buraya gelerek Boğazın e~- mağa ba§lamayınız. Biraz etrafı
siz güzelliğini seyretmek bütün nıza bakınız: Hayat, ne tatlı, 
yorgunluğunu alıyordu. mehtap ne güzel, deniz ne sakin ... 

MESSER CHMIDT 
109 

Atman1ann bombardımanlara Tc
fakat '\e d~ için kullandıkla
rı tek motörttı aTeı tayyare!l 109 
Mesııerschmldt'in etir'atlerl 15tUitte 
520 kilometredir. (Halbuki lngt
Jlzleıin Spit Fire1eri ı590 kilomet
re yapmaktadır). Memserschmldt 
ııo gibi blr topu, müteaddit nııt
ralyözleri vardır. 

İngilizlerin ele geçirdikleri bu 
tayyare tiplerinin tecrUbeslnde. 
multa.bil İngiliz tipleri kadar kul
laruf}ı olmadıkları ve fazla sllrot· 
te gtirilltu yaptıkları tahakkuk et
miştir. 

IDT 

Yukanda Mar~al Görlng'in ha
va kuvvetlerinin medarı iftihan 
olan <a\"cı> glSrünmektedir. Bu 
her birl 1000 beygir kuvvetinde 
iki motörle mUcehhez, alcak ka· 
naUı ve tek satıhlı bir tayyare
dir. Mürettebatı biri pilot, birl ra
sıt • mltralyö.zcU olmak Uzcre iki 
ki4iden ibarettir. Uzun mesafele
re kabiliyetli ve ııür'atl saatte 620 
kilometre olduğu iddia edilen bu 
tayyare mitralyöz ve toplarile a
teş kabiliyeti yüksektir. Bununla 

beraber Messerschmidt 110 1ngi-

liz ordusunun Wellington'ları kar· 
.şmmda dörtte üç defa muvaffakı
yetsl.7.Uğe uğramıştır. 

Birkaç senede büyük bir şöh- Kız omuzlarını silkti. Nüzhet, .. ____________ _. 

ret yapan bu enç romancı k - bir iskemle çekerek oturdu: 
dar hiç kimse okuyucuyu avucu• - Siz de benim fikrimde defil 1 
nun içine alamamııtı. İstanbul ga· miıiniz~ -
zeteleri onu payla§nmıyorlardı. - Hiç de değilim 1 Hem gİ· 
Nüzhet, iden! bir gazete roman• diniz buradan, ben öyle her önü
cısıydı. Tatlı aıık maceralarını ne çıkanla konU§acak kızlardan 
öyle müheyyiç vakalarla, öyle delilimi 
müthit hadiselerle birbirine zin· - cHer önüne çıkan> tabiri 
cirliyordu ki, kariler, kendilerini cYürekler Acısı> müellifi İçin 
büyük biT merak içinde romanın cidden yürekler acısıdır. Beni 
kıvrak üslubuna, sinirleri her nn böyle manasız tel&kki ediyorsa
tetikte tutan mevzuuna kaptın- nız romanımı da meraklı bulma
yorlardı. Hele sayısız kadın oku- mnnız lazım gelir. 
yucular romanın en tatlı bir ye- - Sahi mi söylüyorsunuz) Bu 
rinde önlerine dikilen csonu ya- güzel ıeyleri yazan Nüzhet Yazı
rına> kelimelerine gelmiyorlar cı siz misiniz) 
mıydı, işte o zaman sabırsızlı~- Evet, bendeniz ••• 
tan hasta, hiddetten çılgın bır Ben de Perihan Kanatlı! 
halde gazeteyi buruşturup abyor- Ne güzelsiniz 1 
}ardı. Ne tCAadüf ... inanmak bi-

Halkın merak ve heyecanile raz güç doğrusu. 
bu kadar pervasızca oynamak re. Nüzhet cebinden kağıtlarını 
va mıydı) Bıçağın ucu masum çıkardı. hüviyetini isbat etti. Pe
bir kızcağızın kalbine iki milimet· rihan da bir etin evvel Bebeğe 
re kaldığı bir sırada romanı ke- taşınmış bir tüccarın Kolejde o· 
serek kurtarıcı bir müdahalenin kuyan kızıydı. 
mücrim eli tam zamanında dur· - Affedersiniz, birkaç satırım 
durup durdurmıyacağını bildir· kaldı, bitireyim. 
mek için insanı tam yirmi dört - Rica ederim •.• 
saat merak içinde kıvrandırmak Bitirince yüzünü buru~turdu: 
olur ıey miydi) - Allah kahretsin! En heye-

Nüzhet büyük bir edip değil- canlı yerinde kestiniz! 
di. Bunu kendisi de biliyordu. - Vah vah, çok yazık, müte· 
Fakat ekserisi kadın olmak üze- essir oldum doğruw. 
re binlerce karii vardı. İmzası - Alay mı ediyorsunuz) Hiç 
hangi gazeteye girse satış derhal olmazsa anlatınız, o mel'un a· 
artıyordu. Babıali piyasasının tef- dam kızı kaçırmağa muvaffak o-
riak üstadıydı. ]uyor mu) 

Deniz kenarında iyi ' bir yer a- - Bir tartla anlatırım: Bir 
ramak için ilerlerken, gözüne. sanda] tutalım; Boğazın, mehta
kuytu bi]' yerde bir ağaç altında hın, denizin bu güzelliği i9inde 
haeır bir koltuğa gömülmüı, e· ikimiz yalnız kaldığımız zaman 
!indeki gazeteye iyice dalmııı genç hepsini öğrenirsiniz. 
bir kız ilişti. Bu, hiç boyalı olma· Perihan nazlandı. Fakat me-
dığı halde bir çift kirazı andıran raktan çıldırıyordu. Nihayet razı 
dudaklarile, uzun kirpikler altın- oldu. Hem Nüzhet, genç, yakı
da tatlı ve manalı gözlerile çok §ıklı. terbiyeli, üıtelik meşhur bir 
güzel bir kızdı. Nüzhet, bu güzel- romancıydı. 
]iğin cazibesine mukavemet ede- Sahilden biraz açılınca Nüzhet 
miyerek yav.aşçaE onsa ySanklaştı. kürekleri bırakarak Perihanın ya-
Kız Nüzhetm c n on nıye~ t'. 

• k l Y" ı nına geç ı. 
gazetesinde çıkma ta 0 an <.. U· _ Ya dudaklannızı 1 Yahut 
rekler Acısı> adlı romanın~ oylc da kendimi denize atanm. 
bir dalmıştı ki, farkında bıle ol- _ Romanlannızdaki g;bi ko· 

madı. k nuşuyorsunuzl Demek bir de şan. 
_ Liıtfen bir sa da a 1 t • aJ ... 
Aldıran yok. . . . Fakat bu §antaja dayanamadı. 
- Allah rızası ıçın bır ~adaka, Dudaklarını uzattı ... Biraz sonra 

yoksa şimdi kendimi denıze ata- Nüzhet hala bu tatlı maceranın 
rım. tesiri altında iken Perihan sordu: 

ABONE: 
Senelik 
Altı aylık 

üç aylık 
Bir aylık 

Hariç 
lçln 

l400 Kr. 2700 Kr, 
7/;iO Kr. 1410 Kr. 
400 Kr. 800 Kr. 
150 Kr. 

- Peki, ya sonrası~ ... 
Nüzhet, şaııkın, kekeledi: 
- Ne? Ne dediniz? Ne de· 

diniz ... 
- Canım, romanın sonu 1 
- Ha, evet. biraz dalgınım 

da unuttum, affedersiniz! 
Ve anlatmağa başladı: cKor

kudan ne yapacağını şaşıran za
vallı kız .•.••• > 

Nakleden: A. YAR 

Tok oğulamnk giiç olur. 
'l'ıırpun sıkısından &~'n'ğl ba
yrrhdır. 

Topnıf:t kaz kf, altın ol!ıan. 

Tor.dn. toprakta ferman okun· 
mnz. 
Tut kcUn perçeminden 
Ta..<t yerinde ağırılır. 
Ummadığın hacıyı deve \lııtlln· 
do ~ılaa sokar. 
Ucuzdur \'ardır Uletı. pahalı
dır \'ardır hikmeti. 
'Vzürn ilzllme baka baka kararır 
Vermeyince Mabud, 
Mahmut. 

Mylesln 

VeroslJ e tar•P iten lkl defa 
sarhOŞı olur. ' 
Yılaıı gitti lmyrutu kaldı 
l'enenle yaruuıa clak dayanmaz 
Y1rtıcı kuşun ömrü az olar. 
Yol yllrilmekle, borç ödemek
le biter. 
Yuvayı yapan dişi kuştur. 
Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 
l.'ttrtlk at yemini arttırır. 
Yemlyentn malını yerler. 
1' !ancının mumu yatlııya ka
dar ynnnr. 
Yolcu yolunda gerek. 
'l'anmış C\le, ölmüt baba Ue 
Ö\ ilniilmeT.. 
Zaman ana U;) maz.sa sen za
mana uy. 
Zenginin parası zUğürdUn rcne
slnl yorar. 
Zurnada ~rev olmaz ne ı:ı
knrsa hnhtına. 

Yere bakan yürek Ya.kan 
Yemlyenln malını yerler 

F arkmüa mısınız ? 
lngiliz muharriri Bernard 

Shav'a göre: 
Aşk muayyen bir insanı 

ba§ka in~anlardan çok farklı 
sanmaktan ibaret müba.laga
lı bir kuruntudur. 

• 
Keyfiniz yerinde değılse 

dolaplarınızı ve çckmelerini
zi yerleştiriniz. Karışık bir 
yerde ya§amak insanın büs
bütün keyfini kaçırtır. 

• 
Tayyare ile uçtuğunuz za

man dolma kaleminizi dai
ma yarım, yahut yanmdan 
daha az dolu bulundurunuz, 
çünkü tam dolu .kalem hava 
tazyiki ile akar ve cebinizi 
kirletir. 

OA İP BADISEL • 
lnsan1ann . Muhta1if 

Selamlasma ŞekiUerl 
ilim adam\annın yapt&lan 

tetkiklere göre anla§ılml§tır ki, 
medeni .insanların selamlaşIDaııı 
çok basit. fakat i!ünyanı.n muh
telif köşelerinde selamlaşma şek
li 'oldukça güç Ye mürekkep olup 
devamlı me:rasimlC\le icra kılın
maktadır. Mesela cBrotse> adın· 
daki Cenubi Amerika kabil~ 
efradı sdamla dten yere ya· 
tarak elteriDi yukarı doğru umt
makta ve vücutlarını titrctmek
tedirler ve bu merasim esnasın· 
da acaip sesler çıkarmak.tadırlar. 
Bengal kabneterinden birinde a
det vechile iki ki~ bitbirlerinin 
gözlerine devamlı :ıurette bak· 
makla se1am\a~tıktan ~onn an
cak o zaman bunlardan genç o· 
lanı evvela konuşmağa başla
maktadır. Bu kabileden akTab.t 
olanlar karşıla§bklan 'Zaman ee• 
vinçten ağlarlar ve şen 11Öz:1er s()y. 
liyerek memnuniyet beyan eder
ler; bu da selim demek olur . 

Şimali Garbi Rocleziyada zen
ciler, sd&mla§mak için yere çö
melerek ellerini birbirlerine vu
rarak şaplatırlar ve acaip ses\er 
çıkarırlar. Kongo zencileri ise 
küçük ec.lBmla~a için birbirle
rine ellerini verirler, büyük selam 
için de birbirlerinin Mrtluına vu
rurlar. Balonda hbilesi z:eneile
ri ise kar ılıklı olarak birbirleri
nin ellerine vurarak seli.mlatır· 
lar. cAtq arazi> denilen mınta
kada da yerli halk. birbirlerine 
doiru atlıyarak selaml~ırlar. Ti
bet halla da ıelamla11rlten §AP· 
ka\annı çıkanrlar ve her iki ta
raf kendi kendisinin kulağını çe
ker. Okyanuslarda, burunlarını 
birbirlerine yaklaştırmalt\a selam 
vaki olur. Ön Aayada bazı yer
lerde genç olan, ihtiyarın önün
de eğilerek ihtiyann bir bacağı
na yüzünü IÜrmekle veya bacağı
nı Öpmekle. Rodeziyada Avem-

ba kabileıi ehadı de biibir\e. 
rinin önlerinde yerde toz içeri
sinde yuvarlanmakla selamla~ır
lar. 

Medeni dünya insanllrı da bil
diğimiz ıelcikle baş eimckle. ıap. 
k.a çıkarmakla aelaml8fll'lar. 

• 
Su Y11 ~i~t1et1i 1l11taeağı 

1 

Balddar.ıan AnlaştJıror 
Estonya,ı mcteoro11'ji 'ilimi 

Dr. Şart.s. bu y.ıl da kışın geçen 
seneki gibi şiddetli ve 4cvcımlı 
oiaeağuu söylcmi~iT. Dr. Şarts. 
bunu bazı tabiat badiselerinden 
a.n!amıştır. 

Meseli, ncr ~ddetli kıştan ııon
ra sıcak ve kuru yaz gehr. Fakat 
bu sene Avrupada yaz hafif ge· 
çcrck fiddcıli ve devamlı sıcak
lar ohnamış, sühunet .Cerecesi 
daima aıağ!,Sla bulunuak bu yaz: 
yağmurlnr çok yağmıştır. Bun· 
dan ba§ka Dr. Şarts, bu yıl ba
lık1arda acaip haller sezmiştir. 

Her sene bflhassa Baltık deni
zinde araştırmalar yaparak BaHk
lann hicret sahalrını grafiklerle 
tcsbit eden alim, bu sene gayri 
tabii vaziy etlerle karşıla mı~ır. 
Denizlerde balıkların hayatını 
tetkik ederek balıkların küme~er 
lıalinde Estonyn sahi1le:ini ter~e: 
d k cenuba doğru goçtii'klerını 

ere 'dd ı · k görmüştür. Balıklar, §1 et ı 1~ 
olacağını sezdikleri zaman sıcak 
cenup denizl erine göçer\er. 

Dünyanm En üçtll< 
illeti 

Diloyanın en kUı;Uk mmeu ole.ra'k 
Sv. Domlnik adasında ya.şıyan ve 
birkaç yüz kişiden ibaret cilan Ka· 

rnlpler olduğu kabul edilmiştir. 1n
gıll1Jer, etnoğra!yaya hı.zmet kabi
linden bu ktlçUk milleti muhafaza 

etmektedirler, 
K&raJpJer bir zamanlar JwvveW 

bir millet imi{Jer. Kristof KOılo.mp 

Amerikayı k~edinctye kadu bun

ların hAkimlyctl bMUn orta Ameri

kaya yayılmış. tspanyolla.r bunlara 
karşı nçtıklnrı mücadelede Karalp
leri tnmam[le hnha etml.şla ,.e neti

cede bugtln bunlar bir avuç ıdş\ kal· 

mışlardır. 

Karalpler .Avrupa medeniyetine 
tahammW edememektedirler. lngl
lizle.rin bunları korumak için sar
f ettikleri bUttin gayreUerine rağmen 
Karaiplcr en nihayet dünya yüzün
den yok olmak tehlikesindedlrler. 

DOKTORU NUZ DiYOR Ki ı 
Yazan: Dr. Nuri ERGENE 

NEŞ'E ve S I HH A T 
t n anlarm sinir ıılsteml, bütün 

\'Ucudlln tabU mü~azeneıılnde mli
hlm rol oynıyan bir dhazdır. 

Gtlndellk birçok t,ıer 'e yorcun
İnklar arasında, ıılniı' aiııtemlne a
ft bozukluklar, vttcudUn llzyolo
Jlk ve ta.bU faaliyeti Uzerlnde bil· 
ytlk tesirler gijıtereblllr. 

inlr bcnukhıkları. her şeyden 

enel, ruhi te,,evvü,led .ortaya ~ı
kanr ve lnsanı mAne,·t cepheden 
diişkUnlük, ncşe-;izlik içinde bıra
lnr. 

F.n ufak hayat hA~elerinl ken
dilerine dert edinen ,.e hıınlardan 
şiddette miltee8ı!lr olarak dalma 
kederli blr hayat ısUren IDMl!larm 
sıhhati, hiçbir ı:ama.n, dtizgiin ola
mu:. Böyle olanlann lştlhalan 

yoktur. Mldl'I '\4' hanıaklan iyi ı,. 
lemn. HaTunlan yolanda c:leitlldlr. 
Ruhlannı derin bir lstekıtzllk 

ve ne~lr.lll< kaptamıı~tır. 
Xeşe ise ruhun en lüzumlu gıda

ı;ıdır. N~,e ö lt't bir ~ne!)tlr ki, 

onun pnrlAk ışıklarından mahrum 
olan ın-ntar, güneşsU. kalmrt çl
~ekler gibi sararıp solauya mah· 
kfımdarlar. 

Tıbbi m\lşahede ,.e t~rllbeler 

gösteriyor ltt, ömUrlerhı.1 dalma 
gıunlı ~o atıraplı dü.şil~ lçlD· 
de geçirmiş olan ln5&1llarm beden 
hlkrelert vaktinden e\'vel esJ<lmek
te, damarları ııertıeşmekte ve de 
rllcrl ~:ahu<'ak buru,maktadır. 

Bunlara (Genç lhtıyıµ-lar) dlyeblll
riz. 

Neşeli insanlar ise, hiçbir u.
man çabuk lhttyarlamazlar. ÇW.
kü bunların bütün bcdent faali· 

yeUert duzgün ve muntauı.m bir 
haldedir. t~tıhaları yolunda, uyku
ları 1)1, '\'l1cutları dıılma ünde '"e 

kuvvetlidir. 
Şu halde neşe, uzun müddet 

genç kalmayı temin eden, bir ha.
yat lk!ılrldir. 

Ncşelllerln her uman gülen ytız
lerl, 'hcrabcr bu1unduklan ~ka 
ln50nların da ruhlarmı açar, kalb
lerlne t\e\inç ,.e ferahlık verir. 

HIUlı.tııa: X~e, Klhhat ~in, UAhl 
bir kaynaktır. Vücutlerinin g"eDÇ· 

ilk ve tnra,·etınl uzun müddet, ma
bafaza eden, fyl ,.e çok Y'aı,amt151· 
nı bUcn insanlar • muhakkaktır 

ki • bu blllnr kaynağın ısırlı 11u
larllfl ruhlarını tazelemcslni ötnm
mlf olanlardır. 

No. 
16 Vatan'ın Bulmacası 

SOLDAN tsAGA: 

ı - Bir soru 2 - Kiline 3 -
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• 

F 
- Y.azan.: 8. f.ELEK 

Yd we Sel! 
Her .zaman tckrarLyorum: 

Bereket ki; m emleketimiz 
Cenl.U' Afrikaaı. Jnpony a ve.> a 
Pa:ıifik sahilleri gibi b üyijk h a · 
va afetlerine maruz d<;ğıl. Yok
sa ha1imiz peri§an, can ve ma 
lımız binam ve nişan olurdu. 
(Kaf~li düştü değil m in 

Elenaim 1 Dünkü yağmurlar 
malüm. Her zaman olan şeylt-r. 
Geçen senClerde de ayni şekıl
de rahmetlere 'kavuşmu tuk. 
Her ilkba'har veya yaz sonlann· 
da böyl e sa,ğnak.lar oleyor. Bu
na a1ı;ımak %.zım. 

Yine ayni mcv.eimae lodos
lar olur. ls.tanbulun sonba ar 
lodoshı.Tı zaten 'lil burdur. 

Dii11 ıl:riraz <da lodos var.dı. 
hlatti :bir aralık bu bir :fırtına 

ini de aldı. .Birkaç gündur 
i bul ·fakında dol an elek
trik y.iiklü ıbulutlar nihayet bo
şaimak imkanını buldular. Bun
dan da :memnun ol · 1 zım
dır. Çünkü rhckimlerin iddiala-

··n: ııböyJc ;elektrikli hava
lar bizim gibi yüzde doksan be· 
ti asab1 dan ımilletlerin sıh tı
ne ':W: A -hına menfi tesir y • 

parn::lJ. 

Ne ise. bir .ılc.ı lodos ve b ir 
ıkı y.ığmur. Hepsi bul l§tC 

bu ufuk :ley' heme.o oir çözul
meye aebep oluyor. Tramvaylar 
W:lflYOr. Vapurlar §aşırıyor. 
Oto.mobil bulunmızyor. Halk te
la§ cdİ}ror. Hatta rivayete naza 
ran Acla ra,puru gibi uzunca 
mesafeden ~ckn teknelerin yol
aılan ar.asında halkı teskin için 
(Kim lopudarsa vururum!) clı
ye aalia ve ,.ahat ( 1) görüşen 
kimsclere bile tesadüf ediliyor. 

Ben dün aqam geç vakit Üs-
1'iidar iakdesinde yar1n1 saat 
bekledikten ve tabii iliklerime 
(düğme iliği değil, kemikleri
min özü) kadar ıslandıktan son· 
ra ancak bir otomobil buldum. 
Onu da yoldan çevirmek ıartı· 
le. 

Halka endişe veren şeyler• 
den biri de sokaklarımızda su 
toplanıp geçit vcrmcmcsıdir. 
Bunlann ekserisinde şU akıntısı 
ya yok, ya.but zamanla hası l o
lan çöküntüler suların top!an
masına ııehep oluyor. 

B undan ba§ka _şehirde böyle 
bir sert hava esince, derhal 

lün!mlu tedbirleri alacak bir hıı
reket merkezi de mevcut değil . 
Dün Üsküdarla Be§ıktaş arasın
da i§lcyen Şirket vapuru, lodo
sun tesirile kabarmı§ dalgalar 
içinde ceviz kabuğu gibi çalka
nıyordu. 

- Efendim 1 Korkmayın, bat
maz! derler. 

Evet. ben de batmaz sanırım 
amma, batan vapurlann çoğu 
(batmaz) diye yola çıkur. Bir 
sıkı dalga. makine dairelerine 
ve kapısı olmıyan alt kamaraya 
su doldurursa bu küçük vapur 
Şirketimizin güzd batın için 
denizin yüzünde durmaz. 

Bilhaasa yazın böyle sıkı lo
dos olduğu zaman Kadıkoy is· 
kclesinden işleyen yazlık yolcu
lar da Üsküdara geliyorlar. Bu 
yüzden Üsküdar vapurları kala
balık oluyor. Halbuki oraya 
işleyen vapurlardan da bir kıs· 
nıı ufak. f'atlıyan havayı görüp 
ona göre hemen bu vapurlarda 
değişiklik yapacak bir yer. b ir 
kuvvet lazım. Bu da yok! 

T aksiler de fırsat bekliyorlar; 
haklan var. Böyle zaman

larda daha z.iyade uyanık olma
sı lazım gelen alakalı memurlar 
yağmurdan kaçıyorlar, {doluya 
da tutulmuyorlar.) Taksiler de 
meydanı bo§ bulup fazlaca para 
istemekte ve yalnız beğendikleri 
semtlere gitmektedirler. 

Di,..ceksiniz ki: 

- Efendimi Fevkalade za
manlarda böyle eyler olur. 

Affedersiniz 1 Bu cevap abes· 
tir. Asıl fevkalade zamanlarda 
naztm unsurlara ihtiyaç vardır. 
Alelade zamanlarda herkes 
kendi i ini kendi görür. Otomo• 
bil bulamazsa tramvaya biner; 
olmazsa yayan yürür. Hulasa 
edersek u neticeye vanrız: 

Bir sağnaklı yağmur, bir sıkı 
lodos bizim asabımızı boZU)Or, 
sükunetimizi ihlal ediyor ve u
mumi servislerimizde aksaklık
lar, hatta kan§lklıklar tevlit e· 
diyor. Pek cesaret vericı b ir şey 
olmıyan bunun bir çnresıne 
baksak ... 

Edimede Modelcilik Kursu 
Edime (Hususi) Edtrncd a-

çılacak olıın Tayyare ModelcUik 
kursu hazırlıklnn sona ermek llze
rcdlr. Bu kursu, Edirne namma ts
tanbulda açılan Modcleilık !tursuna 
iştirak etmiş olan Edirne Erkek mu
allim Mektebi öğr trnenlerinden 
Sadık Dursal ldare edecektir • 
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T ransilva_nya 
Harp Havası 
İçerisinde Düşürüldü 

(Başı birincide) 

Şimali garbicİe kain bir şehirde 
bir takım dükkanlar ve evler ha
aara uğramıştır. 

Balkan Oyunları 
(Başı birincide) 

maktadırlar. Söylendiğine göre tU
fe!{ ' elde edememiş olanlar, balta· 
lar ve tırpanlarla silfı.hlannuşlardır. 

Londrada, hasarat, ehemmi· 
retsizdir. 

Cenup sahilinde kain bir şe· 
!-ıirde dükkanlar ve evler hasara 
uğramıştır. 

Mısır Sporcuları da Bu 
Oyunlara Davet Edildi 

Muhalefetin lideri olan B. Maniu, 
Cluj'a gelmiştir. Kendisinin terkedi
len mmtakr.lardaki siyasi arkadaş

ları !le birlikte Cluj'da ve diğer şe
hirlerde siyası ve killtürel merkez
ler ihdas "etmek tasavvurunda bu· 
lunduğunu ve bundan maksat, Macar 
M.kimiyeti altında geçen 1.300.000 
Romanyalının mukavemetini ten· 
sik etmek olduğunu söylemiş olduğu 
rivayet edilmektedir. 

Şimdiye . kadar memleketin 
muhtelif yerlerinden gelen rapor
lar, kayda şayan birgiına hasar
:lan bahsetmemektedir. 

İstanbul Güreş Takımı Bugün 
lzn-ıire Hareket Ediyor 

Telefat ve yaralı miktan pek 
azdır. 

Hava Taarruzlan Son Hafta 
Şiddetlendi 

Romanyada geçen son hadiseler se-ı vete de Mısırlı atletlerin iştirak e
beblle Rumen atletlerinin Balkan o- deceklerl limit edilmektedir. 
yunlarma iştirnk cr!emiyecel<lcri • h Macarlar da Nümayqlere 

Başladılar hakkmda ııvı• maharniııc maıfunat Besıktas - Fenarba çe 
gelmiştir. Ma;mnfih alakadarlar. bu ' ' 1 Londra. 3 (A.A. - Hafta 

nihayetinde Büyük Britanya'ya 
karşı Alman hava taarruzları 
pek büyük bir şiddet kesbetmiş
tir. lngiliz halkının büyük bir 
kıamı lngiliz ve Alman tayyarele. 
rinin çarı;attıklarını kendi gözle
rile gördiJkleri için Hava Nezare
tinin dütman zayiatı hakkında 
vermekte olduğu tahmini rakam· 
lan hakikat.in dununda bulmak
tadır. 

bapta kat·ı bir söz ı:öyliyebilmck için Maç arı Cluj, 3 (A.A.) - Transilvanya -
Reuter Ajansından: 

daha pek erken olduğunu çUnkü o- 22 eylülde yapılacak Beşiktaş - Transilvanyamn Uçte ikisinin Ma
ca.ristan 'a terk! aleyhinde nUmayiş
ler yapr.lrnasmın hUkümet tarafmdan 
menedilmiş olmasına. rağmen bura
da birçok protesto nümayişleri ya· 
pılmıştrr. ı 

yunların başlamasına d~ha bir aydan Fencrbahçc arasındaki lik maçının 
fazla zaman bulunduğunu birçok Fener stadında yapılması takarrür 
Balkan oyunlarında bu şı-kilde evvela etmiş gibidir. 
gelinenıiycceği haber verıldikten son Mevsim dolayısile birinci maçın 

ra tekrar iştirak edildiğinin vaki Kadıköytiııde, kAnunusani ortalann
olduğunu beyan etmektedirler. daki ikinci Fener - Beşiktaş karşı- Buna mukabil Macarlar da birta-

Ağustos ayı ıçın İngilizlerin 
vermif oldui,klan rakamlar topla· 
nacak olursa İngiltereye karıtı ya· 
pılan hücumlar esnasında düşü· 
rülen dütman tayyareleri adedi 
l 091. ye varma.ktadır. Son haf
tanın xani 25 ili. 31 Ağustosa ka• 
dar olan müddet zarfındaki Al
man zayiatı iıııe 293 tayyareye 
baliğ olur ki taıkııiben 700 pilo
tun ziyaı demektir. Ayni müddet 
zarfında İngiltere sahillerini mü
dafaa ederken 11.3 avcı ve Al
manyaya karİı hücomlarda da 1 5 
bombardıman ta~resi kaybet
miıtir, 69 avcı pilotu sağ ve sa
limdir, bombardımaıncı tayyare
lerin mürettabatı da dahil olmak 
üzere İngilizlerin zayiatı 11 O ki
tidir. 
~ Tayyare Meydanlan 

Bombalandı 

Londra, 3 .A.A.) - Yichy
den alınan haberlere göre, F ran· 
sadaki tayyare meydanlaırı ve 
Man§ üzerindeki limanlar, dün 
gece Jngiliz hava kuvvetleri ta· 
rafından bombardıman edilmiş-
tir. 

YUQOSLAVLAR GELiYOR 

Buna mukabil Yugoslav federas
yonu ikinci derece ehemmiyeti haiz 
bazı kayıtlar dahilinde oyunlara iş

tiraki kabul etmiştir. Yunanlılar ise 
kayıtsız ve şartsız iştiraklerin} ev
velce bildirmiştllcr. 

HenUz Bulgaristandan bir cevap 

alınmamıştır. 

Geçen martta Heybcliadada ya
pılan Balkan Kros müsabakalarına 
Bulgaristanda mevsimin mtısaadesiz 
gitmesi dolayısile hazırlanamadığı 

için iştirak edemediğinden teessürle 
bahseden Bulgar federasyonunun bu 
sefer Balkan oyunlarına iştirak et
mesi memuldür. 

MISIRLILARI DA ÇAÖIRDIK 

Atinada 939 da toplanmış olan 
Balkan kongresinde Balkan oyunla

rına bazı şartlar içinde iştiraki ka

bul edilmiş olan Mısırlılar da on bi· 

rinci Balkan oyunları tertip komite

si tarafından davet edilmiş bulu

nuyorlar. 
Atletlerimizin Mısıra ziyaretleri

ne bir mukabele teşkil eden ~u da.· 

Holandada Bombardıman 1 
Edilen Depolar 

Amıterdam, 3 (A.A.} - Şid
detli bir yangın bazı Holanda 
demiryolları c!epolarını tahrip et
miıtir. Mühim hasaral vukua gel
miıtir. 

TAKViM 1 1 

Jumiden" de çıkan diğer bir 
yangın neticesinde limanda bir 
maiaza harap ohnu~tur. 

Almanlar 87 İngı1iz Tayyaresi 
Dütürmütler 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman 
hava kuvvetleri başkumandanlı
iının tebliği: 

4 ITLfJL 1940 
ÇAllŞAllBA 

Yd: llKO - Ay: 9 • Gün: 248 
Rumt: 1856 - Ağustos: 22 
HJcrl : 13.59 - Şaban : 1 

Vakit Vasatt Ezani 

GUneş : 
Öğle 

İkindi : 
Akşam: 

Yatsı. : 
tmsak : 

5.30 
12.13 
15.52 
18.38 
20.16 

3.45 

10.51 
5.35 
9.14 

12.00 
1.35 
9.06 

Bugün de, muharebe ve avcı 
gruplarımız. İngilterenin cenubu 
tarkisinde hava meydanlarına 
hücum etmiılerdir. Alman tay· 
yareleri, bombalarla hangarları mim malumata göre, cumartesi 
ve kıılaları tahrip eylemiştir. günü zarfında üç düşman tayya
Büyük yangınlar ç&mıttır. Bir .. resi daha düşürülmüş ve o gün· 
çok hava rJ!Uharebeleri olmuı ve kü düşman zayiatı 18 tayyareye 
muharebeler esnasında Alman baliğ olmuştur. Evvelce kaybol-

duğu bildirilen bir Jngiliz pilotu 
avcı tayyareleri 86 düşman tay-
yaresi düşürmüştür. 23 Alman salimen avdet etmiştir. 

lngilt•e Üzerinde Hücumlar 
tayyaresi kayıptır. Müessir Olamıyor 

Hambura =n Tahrip Londra, 3 (A.A.) - Dün ge-
ce ve bu sabah münferit Alman 

Bükref, 3 (A.A.) - Reuter: tayyareleri, lngilterenin muhtelif 
Almanyadan Köstenceye ge- mıntakaları üzerinden uçmuşlar

len yolcular, Hamburg limanının dır. Yüksek infilak kabiliyetli 
her bakımdan tahrip edilmiş ol- bombalarla yangın bombaları 
duğunu ve Berlin civarındaki hafif hasarat husule getirmiştir. 
bölgelere büyük hasarlar yapıl- Bombardıman kurbanlarının ade
mış bulunduğunu söylemektedir- di nisbeten azdır. 
ler. Lond.ra mıntakasının meskun 

Kent ve Esaeks Mıntakalanna bir nahiyesinde bazı evlere bu 
Yapılan Hücum sabah iki sesli bomba düşmüş ise 

Londra, 3 (A.A.) - Hava de bu evlerde bulunanlar sığınak
Nezaretinin gece yarısı neşretti- lara iltica etmiş olduğundan kim· 
ii bir tebliğ ıunları bildirmekte- seye bir şey olmamıştır. 
dir: Lo~dra civarına da yangın 
Düşman tayyareleri dün öğle- boml:ialarile yüksek infilak kabi

ıien sonra İngilterenin cenubu liyetli bombalar düşmüş ve ehem
şarkisi üzerine yeni bir hücum miyetsiz bazı yangı_nlar c;ıkmıştır. 
yapmışlardır. Büyük miktarda Alman tayyareleri, "lngiltere
tayyareler Kent Kontesinin sahil- nin cenubu aşrki, cenubu garbi, 
terini. üç dalga halinde aşmışlar· şimali şarki ve garbisinde muhte
dır. Bunların birisi Londranın lif mıntakalar üzerinden ve orta 
cenubuna doğru yaklaşırken, di- İngiltere ile rGal eyaleti üzerinden 
ier ikisi Times nehrinin mansabı- uçmuşlardır. 
na doğru ıimale ·müteveccihen Fakat birçok yerlere bir veya 
Üerlem~te bulunuyorlardı. Bü- iki bomba atılarak Lazı mesken• 
tün bu teşekküller avcılarımızın ler hasara uğratılmıştır, 
hücumlarına maruz kalarak tar- Orta İngilterede bir bomba, 
dedilmişlerdir. Timea nehri üze- sığınağın üstüne dü~üştür. Sı
rinde bir şehir bombardıman e· ğınakta bulunan altı kişiden ikisi 
dildi ve bazı binalar hasara uğ- ölmüştür. Orta 1nı;ilterenin başka 
radı. Esseks Kontesinde bir şeh- bir şehrinde itfaiye, çıkan birkaç 
re hüs:um edildi. Bazı hasarat vu- yangını söndürmek için faaliyete 
kua geldi ve fakat buralarda in- geçmiştir. 
sanca zayiat kaydedilmedi. Kent Cenubu şarki sahilinde bir 
Kontesinde bir şehirde bazı bi- mevkie düşen bombalar, birkaç 
nalar hasara uğradı ve birkaç ki- dükkanı ağır hasara uğratmış ise 
ıi yaralandı. Y &Yalılardan bazı· de insanca z~yiat olmadığı zann~-
farı ÖbÜ§tür. dilmektedir. 

Hafta nihayetinde İngiltere Ü· Yangın bombaları ile çıkan 
serine yapılınl§ olan hücumlar yangınlar süratle aöndürülmüş
hMklJ.ıp ılınm11 olan miitem. ~r. 

laşmasmm hasılatı baknnmdan Be- kim nümayişler yapmışlardır. Bu 
şiktaş stadında oynanması daha uy- mukabil nUmayi~leri yapanlar dağı
gun görülmektedir. tılmış ve ıoo kadar Macar tevkif e-

Ankara Muhteliti 
Gelecek mi ? 

tııtanbul • Ankara muhtelitlerinln 
CUmhuriyet bayramında İstanbulda 
karşılaşmaları için Ankara bölge· 
sine futbol ajanlığınca bir teklif 
yapilmıştır. Bu teklife mtlsbet cevap 
verilmesi muhakkak addedilmekte· 
dir. Mtlsabakanm revanşı Şeker ve 
Kurban bayramlarında Ankarada 
yapılacaktır. 

Güreşçiler lzmire 
Gidiyor 

Fuar kupası mtısabakalarına işti
rak edecek olan lstanbul güreş ta
kımı monitör Saimln başkanlığı al
ltnda bugün 1zmire hareket edecek
tir. 

İstanbul güreş takımı şu şekilde 

tesbit edllmişlir: 56 kiloda Çakır 
Ahmet, 61 ğe Halil, 66 da 1zzet, 72 
de Faik, 79 da İsmail, 87 de Musta
fa, ağırda Samsunlu Ahmet. 

Hakem olarak lsmail Hakkı ve 
Sadullah gitmektedir. 

Fasta İsyan 
Haberi 

(~birincide) 

tinin aleyhinde l>ulunmaktadır. 
Adalardaki iktısadi vaziyetin ar• 
zettiği müşkülat ahalinin ademi 
memnuniyetini çoğaltmaktadır! 
Adaların başlıca ihraç maddeleri
ni teşkil etmekte olan şeker ve 
rom stoklarının 1940 istihsalatı 
tamamen rıhtımlarda veya gemi
lerin ambarlarında beklemekte
dir. Sür'atle ihraç piyasaları bu
lunmadığı takdirde, adalar bir 
iktısadi inhidam tehlikesi karşı
sındadır. Bazı şeker kamışı yetiş
tirme işletmeleri faaliyetlerini ta
til etmekte ve memur, asker ve 
bahriy~lilerin maaşları da teda
hülde kalmaktadır. Cenubi Ame
rika sahillerinde kürek mahkum
larını~ sevkedildikleri Cayen şeh· 
ri de ayni vaziyette bulunmakta
dır. Bu üç mevikde bulun-an aha
li kıymetli eşyalarını Birleşik 
Amerikadaki veya İrlgiliz müs
temlekelerindeki dostlarına gön
dermektedir. 

Amerikaya Deniz 
Yoliyle ihracat 

(Ba.,ı blrlnelde) 

dilmi.ştir. 

Cluj'dıı. bir harp •havası btlküm 
sürmektedir. Sokaklarda ne otomo
bile, ne de otobtlse tesadüf edilmek
tedir. BUtUn dükkOnlar kapalıdır. 

Satumare'den gelen bir mesajda 
mUseııruı Macarlardan mürekkep bir 
grupun bu şehrin bankalanna hli
cum etmiş ve 9 Rumen jandarması
nın öldllrülmUş olduğu bildirilmekte
dir: 

Perşembe gUnU b~lıyacak olan 
Macar işgalinin ciddi kargaşalıklar 
vukua gelmeksizin yapılmasına ihti
mal verilmemektedir. 

Transilvanya'dakJ bazı Rumen kı
taatınm daha şimdiden bulundukla
rı mevzilerden çekilmekten imtina 
etmiş oldukları ve general Antones
co'nun Rumen kıtaatmı tahliye için 
Btlkreşten gönderilmiş olduğu bildi
rilmektedir. 

KöylU fırkası lideri Dr. Maniu, 
Cluj'da teşkil edilmiş olan cmukave
met komitesi> reisliğine tayin edll· 
miştir. 

Dr. Manlu, Reuter Ajansının mu
habiri ile yapmış olduğu bir görüş· 
me esnasında Transilvanya'nın tak
simi aleyhindeki mUcadelesine devam 
edecefml aöyl~~tir='-. _ _ _ 

Macar 88§vekilinin Beyannamesi 
BUkreş, 3 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor; 

Başvekil Gigurtu, Transilvanyamn 
terkini protesto eden ve memleketin 
hudutlarını müdafaa azimlerini iz
har eyliyen Rumenlere hitaben, bun
ları sükiına, makuliyetıt, vakara. ve 
çalışmıya davet eden bir beyanname 
neşretmiştir. 

Başvekil Gigurtu, bu beyanname
sinde ezcUmle diyor ki: 

«Mihver devletleri, anlıyamadığı· 

mız sebepler dolayısile yabancı hük
mü altına ginnek mecburiyetinde ka
lan Rumen milletinin hürriyetlerini 
garanti etmektedirler. tztırabımız ne 
kadar büyük olursa olsun, belki gü

zel olabilecek fakat bUtün memleke
tin çökmesi ile neticelenebilecek bir 
jest için, Rumen devletinin mevcu
diyetini riske edemeyiz. Hudutlan
mız hakkında verilen garanti saye· 
sinde, yeni bir esere, Roma.nyanın 

kalkınmasına başlıyabiliriz.> 

Başvekil Gigurtu, beyannamesinin 
nihayetinde, Rumenlerden hUkQmete 
itimat etmelerini talep eylemektedir. 

Macar Meclisleri Toplariıyor 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Başvekil 

Kont Teleki, iki meclisin çarşamba 
günü aktedeceklerl fevkalade bir cel· 
sede beyanatta bulunarak Viyana 
hakem kararının evveliyatım ve ne
ticelerini anlatacak ve ayni zaman
da Romanya tarafından terkedilen 
arazinin Macaristana ilhakı ile ala
kadar meseleler de bahis mevzuu e-

sigortası yilzde on beş, yirmiyi bul- decektir. · 
duğ'u gibi Amerikadan gelişte Atiki 
vapurunun tecrUbesinin tekrar edil- . Bulgarlar Dobrueaya, Maearlann 
mesi ihtimali daima varittir. Transilvanyaya Girdiği Tarihte 

Amerika • Basra yolunun Uzerine Girmek İstiyorlar 
daha. bilyük ümitlerle dilşülmektedlr. Sofya, 3 (A.A.) - Stefani Ajan-
Fakat burası henüz teşkJlatlanma- sından: 

mıştır. BUyUk vasıta noksanları Başvekil Filo!, dün akşam cenubi 
vardır. Tayyare posta.sile gitmiyen Dobruca'mn Bulgaristana iadesi hak· 
mektup, gazete ve posta paketleri· kında Bulgarlarla Rumenler arasın
;ıin bu yoldan gönderilebileceği ve da yapılmakta olan müzakerata mü
memleketin muhtaç olduğu bir ta- tealllk olarak yapmış olduğu beya
kun yedeklerin posta paketi olarak natta bu bapta tesadüf olunan mUş
gelmesi mümkün olduğu söylenmek- kllAtm cenubi Dobruca'mn işgali ta
tedir. rihinin tesbitlne mUteallik olduğunu 

Amerikadan UçllncU bir yol, İngiliz ve Bulgar hük1lmet ve milletinin bu 
harp gemilerinin hi!'!laycsi altında işgal tarihinin Transilvanyanm Ma
Süveyş yoluyla vapur gelmesklir ki, carlar tarafından işgaline mUsadi! ol
yakmda bu yol üzerinde faaliyet baş- masını istemekte olduklarını söyle-
lıyacağr limit edilmektedir. mlştir. 

İngiliz fabıikale.rı da piyasamız Bununla beraber bu mUşkUIUn de 
için bazı siparişler kabulüne başla· iktiham olunacağı Unıit edilmektedir. 
mıf}lardır. Ancak sevkıyat yolunu HenUz bir itil!f elde edilmemiş o
seçmek ve bunu gizil tutmak hür- lan diğer bir nokta daha vardır kı, 
riyetlni rııuhafaza ediyorlar. o da, me.~elenin mali tarafıdır. 

Bir Kaza Ölümü 
İzmir, (Hus<ısi} Kemer 

istasyonunda bir katarın manev
rası esnasın ela ll)kor.-:c ~ :f hattan 
geçen dondurmacı İbrahime çar
parak ölc!ürmüştür • 

• 

Başvekil, netice olarak, müzakere
lerin devam etmekte oldugunu söyle
miştir. 

Sahibi ve Neşriyat :::.rndUrtı: Ahmet 
Emin YALMAN - Basild?ğı ;\"t>!': 

VATAN M..\.T3AASI 

Amerikalılar 

İngiltereye 50 
Muhrip Verdi 

(Ba..,ı birincide) 

Bahamada Jamaik'de, Sainte -
Lucie'de, Trinitede Antigyada ve 
İngiliz Güyanındadır. 

T erre - Nevs" de ve Bermudes 
adalarındaki üsler hediye olarak 
verilmiş ve memnuniyetle karşı
lanmıştır. 

Diğer üsler, hizmet müddetini 
doldurmuş elli torpido muhribi
ne mukabil eld~ edilmiştir. 

Roosevelt'in Kongreye Mesajı 
Vaşington, 3 (AA.) - Ayan 

Meclisi bugün toplantı halinde 
bulunmadığı için, Roosevetl, İn
giliz - Amerikan anlaşması hak
kındaki mesajını, mecburi askeri 
hizmet kanunu projesini müzake
re etmekte olan mebusan mecli
sine göndermi~tir. 

Reisicümhur bildirmiştir ki: 
Bu anlaşmaI).ın bizim sulh ha· 

linde bulunmamız ile hiçbi~ su
retle imtizaç etmez bir tarafı 
yoktur. Herhangi bir millete kar
şı bir tehdit teşkil etmesi katiyen 
varit olamaz. Bu, dönüm noktası 
teşkil eden bir hadisedir ve va
him tehlike karşısında kıtanın 
müdafaası hazırlıklarında çok 
yüksek bir ehemmiyeti haizdir. 
Müdafaa hazırlıklarında bulun· 
mak hukuku hükümranisine sahip 
bir devletin elinden alınamaz hak 
kıdır. Ve bugünkü şeraitte bu 
hükümranlık hakkının icrası sul
hümüzün idamesi ve emniyeti
miz için esaslıdır., 

Bu, Lousiane" in satın alınma
sındanberi, milli müdafaamızın 
takviyesi için yapılmış en mühim 
hareketi teşkil eder. Amerika 
Birleşik Devletleri, geçen asırda 
yapılan satm. alma mukavelesi 
ile, Napoleon, Miss!sipinin gar
bında rüseym halindeki büyük 
Fransız i~paratorluğunu elde et
mişti. O zaman olduğu gibi şim
di de, en esaslı düşünceyi, deniz 
aşırısından gelecek bir hücuma 
karşı emniyet mülahazaları teş
kil ediyo~du. 
. Bu emniyet ileri karakollarının 
garp nısıf küresi için kıymetine 
paha biçilmez. Bu karakollara sa
hip olmak lüzumu, bizim kara ve 
deniz n;illi müdafaamızı takviye 
etmek ve organize eylemek vazi
fesi ile doğrudan doğruya mü
kellef olanlar tarafından çoktan
beri kabul edilmistir. Bu kara· 
kollar, Panama kanalının, Mer
kezi Amerikanın ve Cenubi A
merikanın şimal kısmmın, Antile
lerin, Kanadanın, Meksikanın ve 
bizzat Meksika körfezinde emni· 
yet ~ülahaz.alarımızın himayesi 
için çok esaslıdır. Bu sebepler do· 
layıeile, bugün bu üsleri elde et
mek imkanından istifade ettim. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Stefa
ni: 

Roosevetl, T ennesse ile North 
- Carolina arasında bir nutuk 
söy.lemiştir. 

Reisicümhur, beynelmilel va
ziyetin Amerika ıçın tehditkar 
olduğunu söylemi§ ve vakit geç
m~den müdafaayı hazırlamak için 
«tek bir Amerikan cephesi> ku· 
rulmasını tavsiye etmiştir. 

Müdafaaya Müteallik Layiba)ar 

Tesri Ediliyor 
Nevyork, 3 (A.A.) - Gaze

teler, Roosevelt'in milli muhafız
lardan ilk 60.000 kişinin silah al" 
tına çağırılmasını tebarüz ettire· 
rek, sulh halinde böyle bir hare
ketin ehemmiyetini iıtaret ediyor• 
!ar. 

Vaşingtondan alınan telgraf· 
lara göre, müdafaa planına mü· 
tedair kanun layihasının müzake
releri tesri edilerek, kongrenin 
teşrinievvel bidayetinde iki ay 
için istirahate girmesi temin edi
lecektir. Mecburi askeri mükel• 
lefiyet kanun layihası, on beı gü
ne kll6iar ihzar edilerek reisin 
imzasına arzedilecektir. 

Amerika Filosu Manevralarda 
Vaşington, 3 (A.A.) - Ame. 

rika Birleşik Devletleri Bahriye 
Nazırı Albay Knox, Amerika fi• 
)osunun manevralarında hazır 
bulunmak ve Havay ve garp üs
lerini teftiş etmek üzere IQ')'are 
ile Havay adalarına har ... eıje
ceğini bildirmektedir. 

ASKERLiK iŞLERi 

ASKERi DAVET 
Beyoğlu Yerll Askerlik Şubesin

den: 
1 - 336 doğumlu ve bunlarla mu

ameleye tabi diğer doğumluların 2 
Eyl1ll 940 da başlanan son yoklama
larına 14 Eylül 9·10 cumartesi zeva
linde nihayet verilecektir. 

9, 10 ve 11 EylQI 940 günleri 
sımpaşa, Hasköy ve Kemerb 
nahiyeleri. 

12, 13 ve 14 Eyllll 940 günleri, 
nUnde yoklamasını yaptırmıyanld 

5 - İstanbul dışında olanların 
ltındukları yerlerdeki askerlik ~u 
sir.c ıni.irac:rn.t etmeleri ılıltı olun 

* &tv;ll<t~•ş Asltcrlik Şuh~.siııdcn: 
rlr>~ııınlu ve bu do:;.ınılularla ?il 

2 - Yoklamaya her gUn (Cumar
tesi dahil) saat 9 dan itibaren şu
bemiz binasında devam edilecektir. 

3 - Yoklamaya şunlar da getirlle
cektir. ~ en<.>vo t ıci cral.ın wn yoklam 

A • Nüfus hüviyet ciizdanı. fotoğ- tek :rti'lleıde ya,..,;laca~ı evvelce 
1 " • 

raflı ikametgah senedi, ve dört fo- ı cıc!ilı.1i'lti\ Bu keıTe Ii.izum üze 
toğraf. ~ o•,ııım"1o..-ı cumartcşi ve p 

B - Tahsilini bitirenler dlrılomala- gUnle•·indc.1 maada her giln ııaaC 
rını, tahsilde olanlar gerekli okul ve- c.!nn saat 13 e kadar yapılacağı 
sikalannı sıhhl durumdan ertesi se- olunur. 
neye bıralulanlar raporlarını, san'· 
atldr olanlar da mesleki ve!ikala· 
rını. 

4 - Yoldama gUnleri: 
Bu 

4 ve 5 Eylül 910 günleri Taksim 
ve Şişli nahiyeleri. 

6 ve 7 Eylül 9·10 gUnlerl Galata 
nahiyesi. 

Halide Pirkm Beraber 
akşam Üsküdar, Doğan 

Aypark'da 

«HABİBE TEYZE» 
Vodvil -3- Perde 

LeJU 
Erkek Yeni Kolej ·:rı. 

İLK. ORTA. LiSE 

Taksimde Sıraıelvllerdo 1' E K 1 A Ç 1 L D 1 • 
Müdürli - Eski ŞLc:U Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öôRETİMİNE geniş mikyasta 

ehemmiyet vermelt, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzlbatile yakından alA.kadar olmaktır. 
Mektebin denize nazır kalöriferll teneffUshane ve jimnastikhanesl 

vardır. Her gUn saat (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: '1169 

TRiUMP 
EN SON MODEL 

Mazotla müteharrik tam 

DİZEL MOTÔRLERİ 
Kataloğ ve teklif isteyiniz. 

TL RK - AVRUPA Ltd. Sti. • 
İstanbul, Galata, Perşembepazan 

67/61, Telefon: 41106 

Fiyat Murakabe Kon1isyonundan: 
H numaralı ilAn - Odun satışlarmda komisyonummca 23, il 

ağustos tarihlerinde nan edilmiş olan toptan 330 ve perakende 435 ~ 
ruş azami fiyatlar kuru Rumeli meşesi içindir. Yat Rumeli meşesi ..,., 
kuru Anadolu meşesi toptan 300, perakende 400, yaş Anadolu mettfl' 
ile kuru gürgen toptan 275, perakende 380, yaş gürgen toptan 250, P' 
rakende 350 kuruştur. Bunlar a.zamı fiyatlar olup toptan satıf ckayıl'
tan sahildeki depolara kantar üstü teslim> suretiledir. 

Evlere teslim ve yerine istif, çeki ile depolara yapılan satışlar petr 
kendedir. Doğrudan doğruya kayıktan alan müstehlike toptan fiyatıar1' 
satış yapılacaktır. Kilo ile odun satan dükkWılarda. odunun A.zaml fiyl_, 
tı beher kilo için 2 kuruştur. (8143) 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - nk, orta ve lise kısımlarına ya.tın veya yatısız kız ve erke!' 
talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - E!ki talebe eylQIUn on beşinci günUne kadar gerek mektuP" 
la, gerek mektebe başvurarak kaydım yenilemelidir. Eski talebenill 
eylülün on beşinden sonra yapacakl.8J"ı müracaat kabill edilmiye
cektir. 

3 - İstiyenlere mektebin kayıt şa.rtıarmı bildiren tarifnam• 
gönderilir. 
A1res: Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon: 22534 

( UŞAKj OLKO LiSESi DIREKTORLOGONDEN : 
Lisemizin Matematik, Fizik ve Kimya öğretmenlikleri açıktır. 

tekli olan öğretmenlerin ,artıan öğrenmek Uzere ya mektupla veya 
tanbulda YUca üıkU Lisesi DirektörlUğtlne saat 16-17 arasında mUr 
atları rica olunur. 

, 

BEYOöLU - TUNELBAŞI • YENİYOLDA ·YATISIZ 

ve Ticaret 

Orta okulu 

Tarİı devreli Lise, Orta Ticaret Okulu, Almanca öğretmek tein 
ihzaı1 sınlllar. Derslere 16 EylQl pazartesi günü bqlanacaktır. Ka· 
yıt mwunelesi 9 EylQlden itibaren her gün sa.at 9 da.n 12 ye kadar: 
Nüfus veya ikamet tezkeresi; mahalll hUktunet doktorı~ca 
tasdikli Sıhhat raporu, çiçek ve ti!o aşısı kAğ?dr, altı fotoğraf ve 
okul tasdiknamesi veya diplomasile yapılır. Fazla malQmat için 
49486 ya telefon edilmesL Kayıtlar 14 EylQI cumartesi günü saat 
12 ye kadar devam edecektir. BUtünleme sınavları 13 EylQI cu· 
ma gUnU yapılacağından al4kadar öğretmen ve talebenin o gUn u• 

at 9 da okulda bulunmaları. 

Teleloa ı R547 

B 1 z 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
AKA • ILB • OBTA • LIB Tabacı dDle" bllll•ıa ltlaa 

••••• 
Tedris ve terblyeelndeld ciddiyet devlet imttbanlan netlct'lerlle ııabltttr. 

ı - Talebe kaydı, her glln saat 9-18 e kadar Halil Rifat Paşa konatJnda yapılır. 
2 - Arzu edenlere mektebin mufaual tallmatnameeı posta Ue 

....... 
• A T I L I ı gönderillr. 
• S - Kayıt lçln velllerln bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

••••••llİI• Nlşantafı - Rumeli ve Çınar oaddelerlncle •mıim••••lll'I 

YUCA 'OLKI (İstanbal) ve CLBO (İrlik) LISILBBI 
Kayrtl!lra başlanımıttır. isteyenlere mlllaJaı tarifuame gönderilir. (Upk'tald 1'LKt)' 

Lhıeafnln Orta kllimı: yoktur.). 


