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Şarki Karahisarda 
şiddetli bir zelzele 

Artvinde bir yangında 
39 ev yandı 

Şarki Karahisar 6 (Hususi) - Bu
~fda dün ~abah . saat altıyı yirn:ıi geçe 
ın~ukça şıdc!.etli bır zelzele hıssedil
t ;.~· yataklarında uykuda olan halk 
re aş ve endişe ile uyanmış. sokakla
z a .fırlayanlar olmuştur. Hasar ve 

GÜNLÜK AKSAM GAZETESİ 
Artvin (Hususi) - Şevşatta, Alı

ca köyünde 3-4 eyliıl gecesi bir yan
gın ~ıkmış, 39 ev tamamen yanmıştır. 
Evsız, barksız kalanlar hükıimetçe 
civar köy ve mahallelere yerleştiril
mişlerdir. Yanan evlerin yerine yeni
leri yagılması i~in tedbir alınıyor. '- avıat voktur. ( 
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on aza ay 

ltıı,,.an~adalll 
.l' eıaı hadiseler 
b ~kaç aydanberi devam eden 
Q . llınanya faciaaı Kralm iıtifa-
,, sıle v • b' fh · · · "om ,, enı ır sa aya gırmıtlir. 

ltı•kt 1~ ve doıt memleketin ıreçit
d, b'• olduğu tarihi buhran etrahn· 
lıı, .ır!ey diyecek değiliz. Çünkü Kra0 

Po1;:Ü:ifa11 her ıeyden evvel dahili 
lıiı; a rııeıeleıidir. Her milletin da· 
hiiı,,,Politikaaına ve huıuıiyetlerine 
k,;d e~ •imek en İptidai bir ahlak 
t.eaıo)d" ''b 1" ıitıd uguna gore u meae e ug .. 

)İitj;: U•un boylu fikir ve mütalea 
dit. ~•k kanaatimizce doğru değil
lıııd "cak . Yeni Rumanyanın haya
•llrı a ~ldukça meraklı bir tarihi 
hl(d dunkü Kralın iatifa11nın, her 
ıtı.h e kendiıinin ıerbeıt idaresinin 
Iİiıı •~lü olmadığı hakkında bazı dü
ltıeke.•re meydan vereceğini kaydet· 
til• h •cab eder. Hadi.aelerin darbele
ltıtrı er alin yeni bit hüviyet alan Ru· 
'ekJa 1•ıkili.tı eıaıiyeıinde yeni Bat· 
buı,.. C:eneral Antoneıkoya evveli 
%;1tnırlnlık hakkına aid büyük ıa· 
lıı, \:ll~r verilmeai ve aonra da Kra· 
lıııd •lıohd Prenı Mitel lehine tah· 
tiı]j"' feragat etmesi, Rumanyada 
Iİddev(e a1iki.r bir takım kuvvetlerin 

l(· 1 • Çarpııtığına delalet eder. 
'.l'tııİ" 11• dene deıin, Viyanada Ru· 
~İııiıı erh dikte ettirilen Transil~anya 
"'ıU~d al tarzı Rumen milli vıcdanı lls unulmaz bir yara açmıı ve 
~al ~ r bunun acıaile bir takım 
l!er lil) ları aramağa baılamıtlardır. 
lııtkıe de Rumanyanm bugün ıreçir· 
1-.da 01d~ğu derin ve ağır ıstıralt• 
duyr:; .~olayı onlara kartı merhamet 
1-r Çok • nıiitehauiı olmıyan insan· "'"'h ••~ır. Bununla beraber Ru· 
~··ı 1 r ..... I milletler için birçok 
ldlre ~lıalarile doludur. Milletleri 
ı.,ilı ~ .. •rı rneı'ul adamlar ve ıiyaıi 
ittin, k Uleha.ııslan ve bizzat millet• 
'ehrı 7' zaman içinde ıür'atle ce· 
caJıia,ı • •ıı hidiaelerden den ala
huııı,11 " 0 ktalar 0 kadar çoktur ki, 
~İiı, \' ~erhal ıaymak bile mütkül· 
1~•••k 'b ız'. bütün meaeleleri birlet· 
;:ıu,.._~ b &aıt bir ıekle irca edecek 
~il a u kanıık ve muğlak le~-

dıı.ıu, ıknahatlarını ifade eden bır 
(1\1;1~ '<abiliriz: 

... k ke ~~er kendi menfaatlerini an· 
t'İiıii: .'.1"'i takdir ederler. Milli 

Yl 1 Uıtiinde ıu veya bu politi· 
•L •nıayiiJ 
f'hetj lı •imek, mukadder olan 
h~Yda ., ızlandırmaktan baıka bir 

~. nını:;;:.•z.) F erdlerde olduğu gi· 
tii"enırı l'd' de, ancak kendilerine 

il;,.· ~ '. ırler. 
Ço• llıtıaınin . ih 
ı· •!ııı. Ak .• rıı11alleri yakm tar le 
ıı"'d•n d h •ının iae, Rumanyanın ha• 
• Utiin R..a • beliğ miaali bulunamaz. 
:"'k•11 \'ellın~nya muhtelif rüzgarlara 
lıı töıı tnııı bir memleket manıa· 
u,dlrı d e?"ektedir. Onların milli ıu· 
~•rıa a~R~'.Yan ve her ııün yeni bir 
ili •ejinıı 11

1 
ır takım düsturlar ve ye-

Ye 1 ., e mili' b" ı·-. d l "•dar k •. ır ıgı ne erece-
ık Yakın ta 0.ruy~.bıleceklerini bize ar· 
ru,~ lıakkırı rih ııoıterecektir. Biz kom· 
,•Yen b · da daima İyi niyet beı• 
•u ır doıt f · tarih· b ıı •hle Rumanyanın '1,,. ı ad. ed 
d lı:rıasırı " en muvaffakiyetle 
L 
0•t~u 1 

temenni ederiz. Fakat 
"'d ~n vazı' t' · • •r llliilı' Ye ı nazik oldugu 
L. llte b trrıdir. 
""d' unun · · · t' lı ola ıçındır ki Rumanyada 
~ın 10; &allan.at dejfüikliğini, fa
~ ı halirıdPerd.~sı değil, yeni bir ıaf
~ n,,.Yarı b ııormekteyiz. içten içe 
il\ "'•Yı d \kuvvetler, yalnız Ru
h boYaırı ~gı ' bugün Avrupayı ka
ı.1 ·~'1ı, · a la olan harbin ufuklan-
~tiL ZIYod · 
lt "'"'•tler' .~ i•nııleterek ihtimal ki 

te;;; . 1 uzerirıd .. • 1 b' lij o•nı taJıın. e m~eııır o a ı-
~· tahırıirıl . rn •lmekteyız. Her tür-
·u)' erın ·· 1 .. k erı had' ua unde tatmadan yü-
l'~tl•ri "i:1•rin kaydedecekleri ba
'nı. la ır ve ıükunla bekleye. 

~.KOÇOKA 
taruıı:ı: t h'" . d . a ııyetın en 

"'~i,h~ 11~~t edilenler 
tra:_ at:ıRıda . ·~ •Havas. - Yeni hükO.-
~~z •- ısımlert 1 lan h S..ı:, -.biiycr yaıı ı o ef ası, 

dt ~ ılc liava ~nden iskat etmiştir: 
ti~ 0 t&child Ph·~ıırı Cot., Baron Edouard 
~'•tıı ~. R.o

0

t.,hı\~PP<! lfonrı llobert, Mıu
:!: ~ ~a~id Veiiı' :;on Stem, ?.1aurice 
'-!it J tillıs, Mad: ouard Yonas, Henri 
,, oıı~.Ph lıoiı Em Genevieve Tabouls, 

tnu.ııtea.rıru,' t.I mile Bure ve Pertinax 
~ • 1Yan Gert.ud ... 

1 

u ranını a e ı 
Vali: «Başvekilden 50 ton fazla buğday 
istedim. 100 ton verdiler. Buhran halledildi» 

Nihayet halledllen ekmek buhranının fırınlar önünde 
sebebiyet verdikleri kalabalıktan bir manzara 

Bir iki gündür İJtanbulun her semtinde 
gôrülen ekmek sıltıntw nihayet Vali ve 
Belediye Reisl Doktor Llltfi Kırdarın teşeb
l:iisü ve Batvekilimizin bir emrile nihayete 
ermiş bulunmaktadır. Vali, ekmek i.şi hak
kında dün bir muharririmize fU beyanat
ta bulunmu~tur: 

Valinin beyanatı 

tlm safJşlan fiatile verilmektedir. Yalntz bu 
!ıralarda btanbul nüfusunun med ve ceili
lcri arasındaki farklar hayli büyWnüştür. 
l\ormal nispetlerden epey büyük olan bu 
farkları rahatça kllflılayabilmek üur" yev
nüye 50 ton kadar fazla bir marj verilme .. 
!İni Başvekilim.iı:den rica ettim. Başvekili
miz ricamı fazlasile ls'd ederek 50 ton )e ... 
ıine yevmiye 100 ton verilmesini derhal 

- İstanbulda halen bir un buhranı \'e enlİr buyurdular, Bu suretle normal :r.aman
ckmck lkınhsı yoktur. Yalnız dıin ve bu- J:ınn ihtiyacına ferah ferah tekabül eden 
ıün yapiıgım tahkikat nctice5.İnde her sem- 300 ton yerine 400 ton un verilecektir, 
tin ntifus kesaretine nazaran tevzi edil .. l\tcmlekette un stokunun çok olduğu da 
nıckt€' olan unun bau aemtltrin ihtiy11cını malU.mdur. i"ltanbulda bazı mevzii: darhk .. 
L.ıır;ıh)·amadı(lnı anladım. Yoksa bira:ı ev.. J.ınn yukarıda bfldirdljim 1ebeblerle hasıl 
\el de 110ylediğim (ibl İstanbulda rkmeko;iz olduğunu ve Ba.tvekilimizin emirleri sayc
kaJa1ak Whliktıli h.içbir ı.aman vaıid delil- inde bazı temtlerde tesadüf edilen iatisnat 
dir. darbklan da tamamile. inüne pıilmi$ ol 

lo;t11nbu1un. nQnttnl zamanlar.la.ki ihtiyacı dui{unu hrtaınbul halkuY biklirnwohi ehem. 
~00 tondur. Bu m.lktar ofis tarafından tan- nıi;)·etle rica ederim.• 

Maarif ve inhisarlar Vekilleri 
gazetecilere beyanat verdiler 

... 
Dün gazetecilere beyanatta bulunan Maarif Vekili HASAN 

ALİ YllCEL'in aldırdığımız son resmi 

Şehrimizde Maarif ve Gümrüklere aid 
tetkikler yapmakta olan Maarif ve Gümrük 
ve İnhisarlat Vekilleri dün de muhtelif mü
es~selerde tetkiklerine devam etmi,lcrdir. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Karade
niz bu akf8m Ankaraya dönece!dir. 

Maarif Vekili Huan Ali Yücel muhtelif 

maarif işleri, Raif Karadeniz de yeni güm
rük ve gümrük komi5yonculan kanunu, İn
hiqr sigaraları ve Vekileti ali.kadar eden 
diğer meseleler üzerinde gazeteml:ıe beya
natta bulunmuşlardır. Vekillerin bu hu
ruııtaki beyanaUarmı ikinci aahilemizde 
bulacaksınız. 

Başvekil miz n hemşıresi dün defnedildi 

-~a~vekilimiz Doktor Refik Saydamın bü
~ hemşiresi Vasfiye Saydamın vefatını 
dtin haber vernU~. cenazesinin Zeynebk1mil 
hutanel'linden kaldırıla.rak Sahraycedid me 
zarhğında ebedi melfenine tevdi edllece -
Linl yazmıştık. Resimde, Riyaseticumhur 
BıışkAUbl Kemal Gedeleç, &,vekil Saydam, 
i .. tanbulda bulunan Vekiller ve meb'us

ların da bulundutu cenaze merasiminden 
~ir lnbba ıöriilmektedir. 

BAŞVEKİLİN TEŞEKKÜRÜ 
Ankara 6 (A.A.) Başvekil Dr. Refik Say· 

dam, aşağıdaki teşekkürnamenin ibliğına 
Anadolu ajansını tavsit buyurmuşlardır: 

Balkaparunda merhum yağcı Hacı Ah
med Efendi kın emekli istihkim livası mer
hum Etem Paşa refikası ablam Bayan Vu
fiyenin vefatı dolayısi1e telgraf ve mektub 
gdndermek ve biı:r.at cenazede bulunmak 
•uretile acılarıma lttirak eden zevata filk
rımlarunı aruıderiın. Dr. Refik Saydam 

KRAL KAROL 
iSTİFAYA NASIL 
İCBAR EDİLDİ ? 

''Memlellet artılı 
seni istemi~or!,, 

Antonescu Karola 
sadık generalleri 
tevkif ettirdi 

Bükreı 6 (A.A.) ·D.N.B.• - c;,,cckl hi
diseler hakkında tunlar öğrenilmiştir: 

General Antonescu, dün gündüz, ordu -
nun ve aallhiyettar ıiyaıd eohasın Kral hak
kındaki vazjyetini ve hissiyatını anlamak 
üzere bir çok görüşmelerde bulunmuştur. 
General Antoneacu, her taraftan ayni ce
vabı alınıf!ır. Karo! tahttan feragat etmeli· 
dir. 

Sabah saat 4..30 da, General Antonescu, 
Krala yaptığı tetkikatın neticesini blld.irmif 
\•e cevab için Krala sabah saat 6 yı kadar 
mühlet vermiştir. 

Bu arada, Kralın adamları olan diğer ban 
generaller, hükümdara vaziyeti bafka tarz
da göstermek istemi,lerdir. General Anto
nescu, yazdığı bir mcktubda, bu hikiyele
r.i.n hakikt vaı.iyetin bir tahrifi olduğunı.ı 
bllclir~tir. Bütün memleket ve ordu, 
Kralın tahttan feragatin! istemektedir. Ak
si takdirde kan akacaktır . 

Bundan başka Krala, muhaltz kıt'alan 

kumandanının Rumen nasyonallstlerine a
teş etmekten imtina eylediği de bi!dirllmiş
tır. 

Bunu müteakıb, Kral Karol, ttabah saat 
6 yP on kala tahttan feragat kararını bil
dirmiştir. 

General Anlonesko, Kralı aldatmak iste
mİf olan generatleri derhal tevkil ettirmiş
tir. Bunlar arasında, Genelkurmay başkaııı 
General l\'lihail, sabık Başvekil General 
Argetoianu ve &abık Hava Nazırı General 
Tf'odoreııko da vardır. Saray Nat.ırı Ur
daT"eana tevkil edilmemi,tir. Urdareana, Kra 
ı... ~-.,._ -yohatini hezarlamak
ı..ı... 
Djğer taraftan Madam Lopesko da yaban

cı memleketlere hareket için hazırlıklar 

yapmaktadır. 

Karol Belgrada gidiyor 
Bükreş 6 (A.A.) - Sabık Kral Karo!, 

bu gün tayyare ile Belgrad'a, kızkardeşi 

Yugoslavya valide kraliçesinin yaruna ha
reket edecektir. Sabık Kral Karol'un bu
radan sonra gideceği yer henüz maltlm de
iıildir. 

Hususi tayyare ile Bük:reşe dönecek olan 
Prenses Helene, Rumanya valide kraliçesi 
unvanını taşıyacaktır. 

KRAL KAROL'un 1 
maceraprest hayatı 

Rum'1IlY• tahtı üzerindeki hukukundan 
vazgeçtiği bildirilen Karol 1893 te doğmuş
tur. Umumi Harbe bir Rumen avcı livası 
Jcumandanı olarak iştirak etı:nif, aonr:ı rüt
besi ferikliğe terfi edilerek deniz ve bava 
kuvvetleri kumandanı olmuştur • 

918 de Rumanyanın büyük bir kısmı iş
gal albnda iken gizlice Odesaya gıderek o
rada bir Rumen generalinin kızı olan Mat
mazel Ziı.i Lambrino ile evlenmişti. Bu ha .. 
dise saray mehafilinde büyük heyecan u
yandımuş~ izdivacın bozulması için Karol 
çok ııık)ftırılmıştır. Fakat gene Prens Zizi 
Lambrino'dan ayrılmamakta w-ar etmiştir. 
Saray ve hükümet iki sene uğraştıktan son
ra ancak 920 de bu izdivacın meşru olına
dtğına ve binaenaleyh hilkümsüz addedildi
ğine dair temyiz mahkemesinden bir karar 
11.lmlfİardır. Bu karar üzerine Prens, Ziziyi 
unutması için, uzun bir seyahate çıkarıl -
mışbr. Karol bir İngiliz gemisile bir devri
&lem seyahati yaptıktan sonra Bük.reşc dön
müştür. 

Karol avdetinden &0nra evlenmeğ~ karar 
vl'rmiş ve Yunan Kralı Konstantinin kın, 
pmdild Kral Jorj'un kızkarde\d Prenses 
Helen ile nişanlanmıştır. Bir müddet sonra 
da düğün1eri yapılmıştır. 25 btrincikinun 
921 de, bugün Kral olan Prens Michel (Mi
hael) doğmuftur. Karol bir müddet sonra 
kendini yeni bir gönül macerasına kaptır
mıt. Madam Lupesko isminde bir kadını 
sevmiştir. Annesi ve babası bir aralık ken
disini bir manastıra kapamışlar, }ı.tadnm 
Lupes.k.oyu unutturmağa çalışmıtlard.ır. 

Fakat Karol manastırdan çıkar çıkmaz ge
ne Madam Lupeskonun yanına koşmuş ve 
karısından ayrllarak 925 te Rumanya tahtı 
Ü7.erindeki bütün hukukundan ferag·ıt et -
mi,tir. Bunun üzerine oğlu Prerus Michel 
veliahd ilin edilmiştir. 

927 de Rumanya Kralı Ferdinand ölünce 
)'erine tahta, henüz 6 yaşında olan Michel 
geçmiştir. Ayni zamanda bir de niyabet 
meclisi teşkil edilmiştir. 

Sabık Kral Rumanyadan iptida İngilte • 
reye, oradan da Fransaya gitmiştir. 1'Yan -
tada ekseriyeUe su ve eğlence ,ehirJerinde 
gOrülüyordı.ı. Uzun müddet Nia ve A1onte 
Karloda kalmışbr. Fakat bu müddet r.ar -
fında Rumanyadaki dostlarile teması mu
hafaza etmiftir. Nihayet, zemlnl hazırla
dıktan 10nra 6 haziran 930 da bir tayyareye 
binerek Bükreşe gitmiş ve kendini yeniden 
kral il&n etmiştir. Küçük kral Mlcbel tek· 
ıer veliahd olmuştur. Karol o zamandanbe
ri Rumanyanın mukadderatına hikim bulu
nuyordu.. 

Yeni Kumanya Kralı 
MİŞEL 

KRAL MİŞEL 
SADAKAT 
YEMİNi ETTİ 
Kanunu esasi 
iplla edildi ! 

• 

Mühim adamları 
tevkif ıçin 

hududa tebligat! 

Fiah 3 lw.ruş 

OL SALTANATIN 
YELLER ESER 
ŞİMDİ YERİNDE ! 

Dilltatör resmen 
di~or ili: 

" Rumanya Alman 
ve İtalyanın siyaset 
sahasına girmiştir,, 
Bükret 6 (A.A.) - Devlet zimamdan 

General Antonesko, Rumen basını için ye
ni rejimin direktiflerini tespit etmiştir. Ha
rici siyaset hakkında, gazeteler, aşağıdaki 
direktiflere tam surette riayet edecekler .. 
dir: 
. Rumanya, kendi anusile, Almanya ve 
ltalyanın siyaset sahasına airmif buJun• 
maktadır, Bu ıebeble mihvere hiçbir su
retle hücum edilmiyecektir. BilWs, Ru .. 
manyarun mülki tamamiyetini ve hudud
larımwn ihlil edilmez mahiyetini garanti 
etmit olan bu büyük devleilerle Ruman· 
yanın münasebetlerini derinleştirmek için 
her fırsattan isUlade olunmalıdır. Alman
yada ve İtalyada kültürel, 1asyal ve si
yast hayat hakkında makaleler ve röpor .. 
tajlar, bu memleketleri yükselt.en z.ihniye
ün tanınmasına yardım edecek ve aynı za
manda bizim kalkınma azmimizi kamçıla
yacaktır. 

Garb devletlerine karş:ı, objektif haber
ler çerçevesi dahilinde, ihtiyatkir bir hat
tı hare.ket takib edilecektir. Medih, lüzum
ıuz ve yersiz tenk1d, nezaketsizliktir. 

Trajik ıerait altında tarafımızdan kabul 
Bükrcş: 6 (A.A.) _ Kral Mitel, bugün edilen Viyana hakem karan hakkında, her 

9,30 da Batvekil General Antonesko ile hangi bir gayrimüsaid ve tahkirimiz sıfat 
Patrik Nikodim ve temyiz mahkemesi reisi kullanılmıyacaktır. Yabancıların hükmü 
P.edilesko'nun huzurunda yemin etmiştir. albna girm.İf olan Rumenlerin mukadde
Ycminin sureti fudur: ratına acınabilir, fakat bu felaketten bizi 
·Allahın tnayetile anavatan hududlarını garanti etmif olan devletler itham olun

ve tamamiyeti mülkiyesini muhafaza et- nuyacaktır. 
meye yemin ederim.• Macaristan, Bulgaristan ve SovyeUer 

Bundan 90nra Ba$Vekil Antonesko da Birliği hakkında, tecavüıklr bir hattı ht.
yeni Krala ıadakat yemini etmiştir. Bu reket alınmıyacaktır. Yalnız 'hunlar tara• 
yemin de u kthht yazılıdır. fından kabul *<il.lmiyen .hakika.Uerimtzin 

.. K.re1 MifeJ'e, Rumanya devlettne v• Ru- doktimante bir aureUe ds>atl yolile ncz.a .. 
men milletine •dık olacağıma yemin ede- ket daire21lnde cevab verileceklli. 
rim. Allah yardımcım olsun.• Mihver bahsinde, Rumanya siya -
Şayanı dikkat olan bu yeminlerde lı:anu· stlinln kıt'l ıurettı ekonomi slyaaetile he· 

nu esasinin mevzuu bahaolmamasıdır. Bu.. mahenk edileceği fikrine halkı alıftırmak 
nun sebebi Anlonesko Başvekil olur ol· ı içln . bütü;' !ırııtlardan. iııW..~e edilecaktir. 
maz Rumen kanunu esasisinin ilga edilmit Yenı reJım, memleketin mustakbel 1nld· 
olduğudur. ıa.fı !çln bu fikre en büyük ehemmiyet! 

~ ~ v _e~r~m~e~kt~edi~·~",,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,,,,,...,,,,,,,,,,,..., .... 
Bükreş 6 (A.A.) - General Antoneıko, " 

Bükre, Belediye reisi Dombroıkinin tev .. 
kilini emretmi~li.r. 
Biıtün hudud polisi, müsaadesiz memle,.. 

keti tcrkeylemek isteyen bıitün mühim s.i ... 
yasi pmiyetleri tevkif etmek emrini al• 
mıştır. 

:·~ ..... -.,,,..., - .. _ 
.. " 

! soN HABER i 
Muzaffer Hor ti .. 
M k t t Yuzlerce avcı ve 

acar ı aa ının b o m b a r d ı m a n 
basında R u m e n . . d" k" 
t · ki . d"' tayyaresının un u opra arına gır ı. 
Budapeşte 6 (A.A.) - Stclaci ajansm- ç a r p 1 s m a s 1 

dan: 4 

Naibi saltanat Hortlıy, bu sabah Macar Londra 7 ( A.A.) - Dün ak,am 
kıtaatının başında ve hükiimet erkAru ta- Londra mıntaka11nda dördüncü alarm 
rafından takib edilmekte olduğu halde mu- ifareti verilir verilmez, İngiliz avcı 
zafferane Magyvarad tehrine girmlf ve o- tayyareleri, düıman kuvvetlerini kar· 
rada halk kendisini muaıazm bir nüma- tılamak için derhal havalanmıılardır. 
yif yapmak suretile karfılaınıştır. On dakika :ııamnda 5 Alman tayya• 

Rumen • Bulgar görüıme· reıi düıürülmüıtür. 
leri de itilafla neticelendi! Yüzlerce bombardıman ve avcı 

Solya 6 (A.A.) - Stefani ajansından: tayyareıinin iıtirak ettiği bu çarpıt· 
Craiova'da yapılmakta olan müzakere· ına, ıimdiye kadar Taymia munsabı 

lerln cenubt Dobructıının Bulgar kıtaatı üzerinde vuku bulan hava harbleri• 
t:ıro!ından işgali tarihi meselesinde bir nin en büyüğü olarak aayılmaktadır. 
itilltfa müncer olduğu teyid edilmektedir. 
Maamafih imza işinin Rumanyadaki son 
dahili vakayi ıebebile blraa teahhur ede· 
ceği zannolunmakt.adır. 

• • Bükreş 6 (A.A.) - Genelkurmayın 5 ey· 
101 tarihli tebllği: 

Bugün, tespit edilen program mucibince! 
Tran~ilvanyanın ilk mıntakaaının tahliyesı 
yapılmıştır. Kıt'alarımız, Filindru - Ardet
Ap.ıblidar - Brele - VLseul - Dejos hatU 
üzerinde bulWlmaktadır. Harekat, nizam 
dt1hilinde ve hiçbir hidise çıkmadan vukua 
gelmiştir. Malzemenin tahliyesi de, tespit 
edilmiş olan program mucibince yapılmak
tadır. 

Fransız kabinesinde 
değişiklik yapıldı 

Londra 7 (A.A.) - Haber ver.iidiğine 
göre Fransız kabinesi istifa et;niştir. Hü
kO.meti teşkil eden yedi rit':ıl arasında Vey
gand'ın yerine Harbi}·~ Ne:r.aretine geçen 
General Huntz.inJ.!U vardır. Genera1 Vey
gand Fransız hükUmeUnin Afrika umwnJ 
murahhRslığmlrı tayin edUmi.şti.r. Dün ak· 
f8m neşredilen bir tebliğ Veyganda Afrika 
Fr:ınsı.z imparatorluğunun masuniyet ve 
müdafaasını temin ebnek üzere en genit 
salahiyetlerin verildiğini bildirmektedir. 

A.dliye, Hari~iye v! o e s t r 0 y e r ı e r 
T ıcaret V e k ı 11 e r ı lngiltereye hareket 
Ankaradan geldiler e t m e k 

Ad1iye Vekili Fethi Okyar, Harıcıye Ve
kili Şükrü Saracoğlu ve Ticaret Vekili 
Nazmi Topçoğlu bu sabah Ankara ek.spre
ıı:ine bağlanan hususl vagonlarla şehrimi7.e 
gelmişler. garda Vali ve Belediye Reisi 
Doktor LUtfi Kırdar, Emniyet müdürü Mu
zaffer Akalın ve Vekiletlerle alikadar mü· 
esseseler erklnı tarahndan karfıl.annuşlar• 

.. 
uzere 

dır, 

Londra 7 (A.A.) - Bostonu terk~den 
destroyerler bu sabah Kanadanın bir ~k 
limanına varmıı;lardrı. İngiliz mürettebat 
İngiltereye müteveccihen yola çıkmak üze• 
re emir beklemektedirler. 

, 
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ÇEVİREN: ÖMER NEJAD 

Maarif Vekilinin 1 ~ ........ l<lsi"'ll'ia·E·n'i·E·11· ...... ı 1 Gümrük Vekilinin 
~ııııııuııııuııııııııı111tııııı11111111111ıııuıııııuı1111111111111111uıııı~ 

dünkü beyanatı - . 
Vekil, köy enstitüleri, 
ilk mekteb muallimleri 
ve orta öğretim işleri 
hakkında izahat verdi 
Şehrmilzde bulunan Maarif Vekili Ha .. 

aan Au Yücel dün Üniversitede bazı tet
kikler yaptıktan sonra Parti merkezinrJe 
muhtelif maarif meı;e]eleri hakkında bir 
muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: 

lktısad 

* üzi;~ı FiATLARI - Bu sene zaten 
az olan üzüm mahsuJü, yağmurlardan da 
büyük zararlar görmüştür. Bunun için ij .. 

züm fiatlarının hemen bir buçuk. misli faz· 
la olacağı tahmin edilmektedir. 

Maarif 

* KÜTÜBllA1''ELER - Maarif Vekl· 
leU Hmt tasnife tibi tutulması kararile 
İstanbuldaki kütübhaneleri Üniver5iteye 
bat:lamıştır. Ta5nif iti için bir de heyet 
te;-ekkül edecektir, * İKTISAD FAKÜLTESi - İklııad fa. 
kültesinin orta kısmının liğvı iti gelecek 
seneye kalmıştır. 

dünkü beyanatı 
Vekil, yeni 
kanunu 

gümrük 
bozuk 

sigaralar 
izahat 

ve 
hakkında 

verdi 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rall Kara

deniz Vekl1etle alAkadar muhtelif mese\e
lrr hakkında dün tu beyanatta bulunmut-

Rumanya hadiselerinin 
ticaretimize tesiri Madmaztl Blant I..jüni kendi kendine: 

Rumanyadakl dahiU hlditeler, ihracat - Böyle olması daha iyi, diye d\ifündü. 
piyasamız üzerinde ne gibi tesirler yaptı?. Evveli Allahın irade!ine libi olmalıdır ve 
nu mevzu etra!ında piyasada yapb&ımıı sonra hayattan beklemeli. 
tema!llı:ırdan elde ettiğimiz neticeleri aş.aR;ıya Gene değilim, ailem ve dostum yok. Ni-
yazıyoruz: hayet fakir bir muallimeyim. Şayed anıe~ 

Harbden sonra Rumanya, dıt ücareU ... liyat masası üzerinde kalsam ölüm beni 
mlıde birinci plinda bir mevki işgal et· ihtiyarlık aenelerinin sefaletinden muhak· 
mekteydi. Akdenizde normal ticaret yol • k3k kurtaracak. 
tarının kapanması üzerine, ekseriyet itiba· A1uayene olduğu doktorun klinlğinden 
rile ihracat maddelerimiz, Rumanyaya, Ru- kendisinin oturmakta olduğu Monj sakatına 
m3nya vasıtasile ve Tuna boyundan mer· yı..irüyerek dönmek: iatiyordu. Bu tekııde 
keıl Avrupa memleketlerine sevkedilınek· genetiğinden hili bir teYler muhafaza et
tedır. Bu memleketlerden yalnız Rumanya- tiğini kendi kendine i!:pat edecekti. Zaten 
ya yaptıiımız tiftik ve yapağı ihracatı 4 in~anlar öyledir, kendilerinden azalmaia 
buçuk milyon lirayı tecavüz etmişti. Bun· ba,layan enerjinin 10n tezahürleri onlara 
dan ba,ka Tuna boyundan J..1acaristana da bir nevi gurur verir. 
ı;.yni nlıı;pette ihracat yapılmaktadır. FAkat l\.ladm1t2el Blanı Lajüni heyecan ve yor .. 
son günlerde Rumanyada zuhur eden da· gunluga katlanıyor, ıür'atle yürüyor, ba· 
hilt vak'alar yüzünden, ihracat tacirleri, ş;ını havaya kaldırıyor, yoldan geçenlere 
Ruınanyaya ihracat yapmak hususunda çok vakarla ''e halli. mey'tlan okur aibi bir 
ihtiyatkir hareket etmei:e mecbur kalmı• • halle ıanki ıunları söylemek il:tiyor: ·Ba· 
tardır. Halt! daha ihtiyatlı hareket edtn kınız, ben terkedilmiş uvallı ihtiyar bir 
ihracat tacirleri, Rumanyadan yapılan taleb kızdan başka bir şey değilim öyle delıl mi? 
tere karşı mal göndermemişlerdir. Evvelki Fakat funu da biliniz ld benim hiç kimseye 
gün limanımızdan Köstenceye giden Besa.. ihtiyacım yok! Bana yapılacak. her türlü 
rabia vapurunda tlcart eşya pek azdı. yardımı mağrurane reddediyorum. Benim 

,.., .. 
memlekıtinl terketm1', itte otuz dört al be" 
dir fU hayatin içinde çırpmıyordu .• T eı.ır· 
!erimin velileri hakkımda neler kon~ • 
iaro diye Madmazel Blan, Lajünl dliı",.. 
nüyordu. Muhakkak kl onun hakkJnd• 'Je .. 
vallı ihtiyar bir kız• diyorlardı. Hele tJ ıaı· 
beterinden Roselin, Nikol, J anet, onlJI' µ..· 
man z.aman aralarında Madmazel ~l~ ··ıel 
jüni'nin bir vak.itler kendileri gıbı ~ı 
~.ır ıenc kız olup olmadığını soruyor kendi 
Oyla oı.un diye ihtiyar Madmazel ~ıt· 
kendine .Oyleniyordu: Onlar da gorece ,Ut• 
bu taze mevıimlerinin, bu genelik h•Y \Tt;. 
nnin nuıl bittiğini öğrenecekler. BU za bit 
lı küçük kazlar ihtiyarlarnıyacakla.rınl• pııl 
ııün gelip de bellerinin bükülınlyece '.<>' 
sanıyorlar, halbuki onlar öyle göz y•tl ~ 
tacaklar ki! Onları yakalarından ~tuP·,da 
- Bana öyle tuhaf, öyle mütecessuı bıt titıtı 

ile bakmayınız., ben de bir zamanll.r .,,,. 
aibi idim. Ben de güzeldim. Bana dıa bB) dt· 
olanlar vnrdı. Oh, bir gün gelecek sis 8.,. 
ıi:r.ler de benim gibi ihtiyar olacakıııınıı. pıtı'· 
na öyle seviniyorum ki! Demek isilY0 

.. 1il-., 
, lliın dU O sırada zil çaldı. Ihtiyar mua e t b" 

•- Beş sınıfa çıkanlmı, olan köy okui
larındaki muallimlerin bareme tetabuk et
nıeleri mrıelesi halledilmiş gibidir. İslan
buldaki ilk öğretmenlerden terfi zamanı 
ıellp parasını alabilen 58 kifidir. 150 öğ
retmen iM ter.fi.e hak kazandığı halde he
nüz paraMJU alamamıştır. Vali, bunların 
terfi paralarım bütçe tasarrullarlle temin 
edeceğini bana söylemiştir. 

* YÜKSEK OORETMEN OKULU -
Dün Maarif Vekilinin riyasetinde Üniver
!Hede bir toplantı yapılmış, Üniversiteye 
ilhak edilecek olan yüksek öifelmen oku
lunun vaziyeti tetkik olunmuştur. 

tur: 
.Uyiha, zamanımızda kullanılan hava 

\'asıtalarile, memleketimize giren yolcu ve 
eşya hakkında yeni hükümleri ihth·a et
mektedir, Gümrük: komisyonculuituna aid 
kanun da yenibaftan tetkik ve be.:z.ı fay
dalı tahavvüller yıpılmak suretile, gümrük 

uerirode olsalar başka kadınlar evlerine ka· 
Rumanya ile aramızda klering hesablanna ~ 

göre de bu memlekete ihracat yapmamı-ı 1 panıp ağlamaktan bafka çare bulama:z.lar. 
ı~ab ediyor. Çünkü Rumanyadan klering Bnna gelince, Allaha bin ,ükür1 Ağlamağa 
heıtablanndan dolayı bir buçuk milyon Ura hiç de nl)etim yok! Ve esasen hayat bu ka
~lacaldı mevkide bulunuyoI'\1%. Bu vaı.ıyet dar teessüre de değmez. Zaten!" Evet; bana 

ce1erini yarıda bıraktı. Kapıyı açtı. 1'01~, • 
fil blr tebeasümle içeriye girdi. 16 .Y' ~ıı' 
rında bir gene kızdı. Gri bir. et~Jcl.ık,gitJ. 
kollu beyu ipek bir bluz gıyınıştı. .~· 
bını maıanın üstüne attıktan sonra aı * DARl:ŞŞAFAKA~'IN KJZ K!S~ll -

DArilff8f~kada açılması düfünülen kız kı!
mırun ihdasından bu tene için vazeeçil-

Umeyi ıellmladı ve gülerek: kJ,~ 
- Bil~niı:1 hava o kadar sıcak, O ;, 

al 1 • çarpıp, beni itip yolunuza devam edebilir· 
miştir. Vekil, yeni liyihada gümrük antrepoları kartı~ında Rumanyadan biıe m ee meaı ılnlz., çünkü benden daha gene, daha çe-* LİSE VE ORTA l\IEKTEBLERDE - rejimine büyük bir ehemmiyet vel'ilcceğini, ı ic&b eder. Fakat bu günkü prtlar altıni'I viluiniz. Şüphesiz benim çiçekli ppkarn ve 
Lise ve orta ınekteblerde talebe kaydı 20 bu suretle antrepolarda stokların buluna - Rumanyadan bize mal gelmesi ne derect.ye mevsimi geçmif yuz·· ümle alay edeceksiniz, 

liyihasına Uive edilmiştir.• sıcak ki biraz Lüksemburı bahçesind• 
lattım. Serinlemek istedim. 

- O ne oradan mı geliyorsun?. .,s 
- Evet, oradan geliyorum, diye aenC 

ORTA OORETDI İŞLERİ 
.orta öğretim meselelerinin başında mu

allim davası gelir. Bunu esaslı surette hal
letmek için, Ankara Gazi Terbiye eıuti
tüsü ile İstanbul Yük!'ıek Öğrebnen okulu
nun kadrolarını tak,"'iye ettik. Avrupadaki 
talebemizden başka, İstanbul Üniversi
tesine bağlı dil mektebi de bu yıl mezun
larını verdi. Bütün bu kaynaklardan biz.e 
ıelen talim anasınnı nerede açıklanmız 
varsa, Ol'alara göndermek: üzere kur'aya 
t.ibi tutuyoruz. 

eyl\ıle kadar devam edecek, mektebler 30 lr k dar mümkün olabilir"' cağını, ·gümrük forma listelerinin sade b a • • fakat zarar yok, ben alzlerden daha astı ve 
eylülde açılacaktır. t' ·ı ı dik d th ı• dd • . . ,n. h11le ge ırı eceıiinl söy e ten sonra e - F..sa~en Rumanyadan gelen i a at ma ~~ daha -·ur olduktan sonra bütün bunlar-

alaycı bir tavırla cevab verdi. :dfeltf' 
Madmazel Blanı Lajüni onun va * YABANCI DiL IMTIHA...'ILARI - u· "" mittir ki: lerlnin bir kısmı da Transilvanya malı idi. dan ne çıkar.• Allkuız bir helk kütlesi 

niversilede yabancı dil imtihanlan 23 ey- b •-. Uylhanın ihtiva etti<ii faydalar ve Kimyevi maddeler, cam, madent efya gı i.. onu ttikleyip geçiyordu. Vakit öğleydi. Ma· 

hezırlamadığını görünce sordu: 1~ 
- Vuileleri yapmadın demek, 1:ıı 1>' 

hayatta çahşmak ve öğrenmek çok hl.ide başlayacaktır. • ı hükümlerden biri de, gümriik resmi ve- Bu itibarla cam ve kimyevi madde eri, uzun ğAzalar ve bürolar kapılarını kapıyorlardı. 
Vilciyet ve belediye rilerek ithal edilen bir malını tekrar ihracı hır müddet sonra Macaristandan almajta Kimsenin uvalh Blant Lajüni'ye dönüp * KAJSESİZ ÇOCUKLARA YURD - icab ettiği ıaman, resmin iade edilmeıidir. mecbur kalacağız. Maamafih Rumanyad"-n baktttı yoktu. Fakat 0 kendisini zorlayacak 
VEii ve Belediye reisi L(ltfi Kırdar, Yeşil- Bundan başka tarifede yeri bulunmıyan her alacağımız cam ve cam mamilllbnı Yuna· ve evine yürüyerek dönecek. Her feye, her 
köyde klmse!'iz çocuklar için büyük bir nevi e,ya için temsil rejimi de tatbık edile- nistandan tedarik etmek mümkündür. Şim· yorgunluğa rağmen yürüyecek, yataciık.ça 

hls tlr. .ıcı ,. 
o ıırada aenc ku.ın göılerl, kar,ıd ~· 

pııırtımanm penc~resinden bakan bit l•d:ı 
j3 takıldı. Onunla me,gul olmağa b•~ 

- Kolet ben! dlnle, diye ihtiyar ınu . 
1 

"~ darla cekUr. dlve 'kadar bu gibi eşyayı. Yunaniılandan da'una enerı'ik olacak ve ölüm anında bile 
yurd vücude getiri mesini aıaAa ra em- . 

ki F kteb
. b' bu B ·· .. b 1 t il de al•nadıg~ımızın sebebi, pahalı olmuıydı. • .nyle d;;•un" ecek·. 

retmiş, es ransız me ı lnutntn u reııme gore, u nev eşya, aı· e ,.- _.... 
ihtar etti. • rf 

- Madmazel, affediniz. Bugün bit~ . 
gunum da. diye a:enc kız. cevab ver ~; 

Madmaz.el Blant t.jüni ona doif\1 t. 

~- için istimlaki takarrür etrnl.ttir. ismen yazılan e,yadan hanalsine yakın ise, V 1 k •Hayatı. dalına kendime hakim oldum. ,. . . Al h • agonıu:z u ..• . k d 1 * HA'\."VAN SERGiSi - tmcı ay .. onun tabi olduğu resmi verecektir. Ticarı Hattl IOn aünlerimeı aon nefesıme a ar 
• Yüksek Öğretmen okulu it;in yeni bir 

talimatname yaptık. Bu talimatname ile bu 
mekteb, Universitenin bir eüıü haiine ge
tiriliyor. Talebe kadrosunu da 22 fazlaı ile 
bu sene 192 olarak tespit ettik. Gazi Ter
biye enstitüsü talebe kadrosunu ise döı·t 
yüz• çıkardık:. 

van .lt'rgisi dün saat on beşte Yefilköyde kıymeti haiz nümunelik eşya ile memlekete Odun ve kömür meseleleri halledilmeden, Bir ameliyabn beni ölüme ıürükllyebilece· 
açılm1ştır. tecrübe için airen efyadan (Ümrük resmi ekmek meselesi daha ehemmiyetli bir \itki! i,inl ötrendiiim anda bile ce!l:aretim.I. top- va, -'" ı'' 

- Dinle beni Kolet dedi. Ben ~ * ~ÜFUS SAYDD - 20 teşrinievvelde alınmıyaeaktır.• aldı. V&kıa ban gazetelerin bu sahada ınü- 1adım ve 1,te evime yürüyerek dönebili-
yapılacak umum! nUfus sayımı için dün Vekil, sigaralar hakkında yapılan tlkl - baligalı netriyat yaptıklarını da kabul et· yorum. Bir taluiy• bile bin.mele teneuül 

,mda lken hayatımı kendim k 
bqlamııtım. atıt"!' 

'.IALEBE VAZİYETİ 
.Talebe meselesinin iki cephesl vardır ; 

Terbiye, tedris ... Terbiye bakımından un1u .. 
mi olarak talebemizin vanyetinden mem. 

Viliyette Nüfus umum müdürünün riya- yr.tleri tetklk ettiğini, aigara imalitı içinı nıek lizımdır. Bizce ekmek ve un buh • etmedim.• 
setinde bir toplantı yapılan~, aon hamlık· dnha modem fabrikalara ihtiyac olduğunu, ranıru icab ettirecek. hiç bir sebeb yoktur. Madmaztl Blat\f Lajüni yalnız doktorun 
tar tespit edilm1'tir. bugünkü f&?tlar yüzünden İstanbulda ta- kliniğinde biraz ruhi zaaf hisseder gibi ol· * TEI\tİZLİK l\orüCADELESi - Beıe- savvur edilen aigara fabrika~ını açmıya hn- Çünkü, dıı memleketlere buğday, yulaf, muf ve ıözlerinden gayri ihtiyari blr kaç 

- Evet, bunlan geçende bana ani ,ıı· 
tınız, .. yed yanılmayorsam Rusyada 
rebbiyelilc edlyordunuz delil mi?. ~ı 

- Evet, Rusyada kaldım. Kırıma ,.ril.,r 
ettim. Orada monden bir hayat g~~;w' 
duk. O umanlar ben çok iyi dans ~ 
Hatt& çocuklarını terbiye ettiğim. s _,.
Nikolayeviç bana lfılc olmu,tu. Yaln; ı/ 
dıtımız umanlar, ·Meı'ud musun t _.ı 
bana 10rardı. Evet• derdim. Ah! 1(.ol:it tıl' 
bu uıun romanı bilsen ne büyilk ~ 
yecan hissederek anlatıyorum. 'Et! ış;~ 
geneler pervaneler, anlayor musuJlı ot';ıl 
m11ın Kolet pervaneler gibi dönOY f, \" 

diye reis muavini LO.tfi Aksoy ve Teml-ı- kin olmadıiını izah ettikten sonra deınif· çavdar satmak için hazırlıklar bile baola- damla ya• buru,uk: yanaklarına yuvarlan-
nunum. lik. i,leri müdürü Dr. Faik dün Galata, tir ki: mıştır. Dışa

0

rıya buğday satmak istiyen. bir mı,tı. Doktorun tatlı bir sesl fakat mesle-
Geçen sene 200 kadar talebeyi orta öğ- Beyoğlu ve Tophanede, altıncı tube me- memlekette, ekmek ve un meseleleri bir ~inin icabı pek de derin bir allka ıötter-

retim müesseselerinden uzaklaştırdıjın1ız murları da Eyübde tefti,ler yapmıılardır. ı . c- Si~ara_ların da.ha iyi olması için, lda- hlldise tefkil etmemelidir. Toprak Mahsul- miyen bakıfları vardı. Bu bakı,lar aanki: 
halde, yeni di!•iplin talimatnamesinin tat- rt ve mıhanikt tedbırler alınmıttır. Bu ted- Jerı' Olı'sinin izah ettigwine göre, İstanUula İı bü ·· il · ln•• • te bütUn vaktim, tün mun ya -
biki netice.si, biten sene bu miktar, eeçen birlerden 10nra, mevcud kusurların izale e- buı1day aevketmek için kafi derecede vagon . hi ti · 

b
. k dard • on beş, yirmi dakika için aizın z.me nız. • 

ıenenln dörtte ıri a ır. dilecej:ini ümid ediyoruz. Sigaraların bayi- yoktur, Demek oluyor ki ortada buğday dedir. Fazlasını esasen benden beklemeyı-

• 

cTedriı meselesine gelince! biten sene • ier tarafından iyi bir suretle muhafaza e- meselesi yok, vagon meselesi vardır .. Bu niz.. Bafımı hangi tarafa çevireceitimi ben de 
t.tbik ettiğimi-ı vakit cetveli ve çalıfma D A K ı K A L A R dilmesi için de tedbirler ittihaz edilmiştir. itibarla, bu meı:;e}e de İstanbul Belediyesini b'ılmiyorum. Bakını• ., 1 camlı kapının ar-
metodu, muallim ve talebe muhitlerinde d b' ı 1 kta · do ~ •-Bazı bayiler, sigeralan güneşU came- alikadar e en ır mest e o ma n zıys ı kasındaki salonda bir çok hası. beni bek· 
alıtılmıt, ve istifadeli bir şekil almı.şhr. Yal- k Mahs 11 · oı·ı-=- 1 -n~ • 11 nı kinlarda fena Cl"kilde muhafaza etmektedır. Topra u erı .uııuu, .u.:mıryo arı lly·or. Sı'<e ıunu söyleye'""' ki benden mer· 
nı• yanlı eleme imtihanlan haziran dev.. 1 •· d b 1 di İyi tedb' 1 ' .... ~ G E ç y o R Maamafih kötü sigara alan bir kimse, alga- alt.kadar e en ir mese e r. ır c.r hamet ve Hvgı' istemeyiniz.. Şaytd bütün 
re!lnde bizi memnun etmiyecelc bir man· ı b 1 d ' 1 

• 
rayı bayle iade edebilir, bayi de bu sigarayı iltihaz etmek sureti e u mese e e ı<o ay.. merhamet ~-kleyenlere mevcudü veneydik 

zara göstermiştir. Fakat sallhiyetli mes- b H A. ~ ambara vermek hakkını haizdir.• ca halledile ilir. - · halimi· nı'ce olurdu.• demek iltiyordu. 
lekdaş!ann Maarif Şüra.qnda prens\plPrinl .. 
tespit ettikleri yeni imtihan talimatname.. ~~~~~~~~~~~:"' ... ~~~- Doktor ona aiır ajır: 

O f 
' 
1 S AT 

' 

.. 11111111111111 ı111mıııı1111111111111111111111111111111111111111uııııııııııı: , H h .. yaptı'--•• blr ·-eli-
ainln ilk umandakl bu vuimtlzli~inl aöLö- • • i M 1\oo.11.reme...ıt- 1= 1 1 - eınen ergun .~- _ .. 
nünde tutup da bu melod hakkında mutlak 1 U U 11'\\.. w,ı~ IBOR.5.A , __ _... yat mevzuu behletlr. Bana lntlmad edlni-.. = : all<niz var.ıııı?. Hele durunuz da blr de 
bir hüküm vermek dotr"u olmaz. Bu me- ~ 1111111111111111 111ıu1111111111111111ııı11111111111111uuıı111111mı1111111E ı d 
todda esaa, öğretmen, ialebe ve onun ve- kalbinizi mua.y:ene edııim· Son gün er e 6 Eyli'.ıl 1940 

!ilerini uyanık tutmak, bilenle bilmiyeni YAKALAYINIZ. Tarabya c"ınayetı·nı·n yoruldunuz detil mi?. 11! All! Kalb mu~: ayud etmektir. tazam, mükemmel. Bunun içm kendlruıı 
l\IUHTELİT TEDRİSAT üz.üp durmay1nl. 

·Bi:r.de muhtelif tedrisat bir prensip muhakemes"ı Blanı Lajünl belki muallimlik mesleli 

Açılıt Kapanlf 
Lcndra 1 Sterlin 5ı2ıl 

Nevyork 100 Dolar 132,20 

cı.vası olarak dcği~ bir ıaruretıcn d<>K· Hiç bir zaman dakikalar icabı ba•kalarının ruhunu tahlil etmek im· 
muıtur. Koedükasyonu kabul ebniş mem- kinını elde etmi,ti. Doktor, ona bütün bu 

Par is 100 Frc. -
Milano 100 Liret -
Cenevre 100 İsviçre Frc. 29,605 

leketlerde de hal böyle olmuştur. Esmen, bugünkü kadar kıymetli ol- Geçen kış Tarabyada blr clnayet olmuf, sözleriie ölümün yakın oldujunu tatlılıkla 
binaları müsaid olmıyan mek:tcblerde muh- hır gene, bir '°förle muavini tarafında!'! dö- hissettirmek mi istiyordu? Blant Lajünl 

Amsterdam 100 Florin -
Beriin 100 Rayi.şn>ark -

talil tedıisatı kaldırıyoruz. Nitekim, Beyo~- mamı,tır. Bugün ıaat 18,30 vüidükten aonra denize atılmıı ve boğul· .. ııanarak yürüyordu. Oturmakta olduğu 
ıu muhtelit orta okulunu bu sene kız ve muıtu. Monj ıokatı daha epeyce ilerideydi. Yo· 

Brüksel 100 Belga -
100 Drahmi 0,9975 

erkek olarak ikiye a)'lrd•k. da 40,000 lira kazanabilir- rulmuıtu. Yolda blr aıranın Uatüne oturdu. 
. K ~~vTEB! ER Bu cinayetin muhakemesine dün ikinci G' ·' ini ·· u ın YE .. ·ı AÇO..ACA l'f.&LD. ~ Elli yatlarında vardı. Ouer on ne -

Atina 
Sof ya 100 Leva 1,6225 

100 Çek Kronu 
.Taksim ortaokulu lise haline konacak, siniz. Çünkü bugün Milli ağırceza mahkemesinde başlanmı 1tır. Oku- dirm1' ellerini dizlerinin üstüne lı:oymuıtu. 

ÜskUdardakl yeni binada ikinci ortfokula r.an dava evrakına gOre, Rıfkı ve Faul a- Bu ta;aflarda hayata yalnıı genelik hi.kim 

Prag -
Madrid 100 Peçeta 13.90 

mülhak ortaokul sınıfları açılacak, islimlik. Piyanıo ıaat 18,30 da lzmir dında iki gene geçen kıt bir ıece eglenınek cibi idi. Madmazel Blant Lajüni bu genc-
işi bitince, Sarıyerde bir orUıımekteb açıla- lızere Beyoğluna çıkmışları orada raala - leri hiç de sevmiyordu. Bu hatlarında renk 

Vat10Va 100 Zloti -
Budapeıte 100 Pengö 26,5325 

0,625 
cak, Haydarpaşa lisesinin leyli kadrosu ge- Enternasyonal Fuarında çe. dıkları Ziya Karaduman adında bir mu - renk bereleri, kepiltri yana yıkılmıt kıı ve 
ni,Ietilecek, Kabata.şın orta sıntflanna ya. lı~bbet te11Alı kendilerine Küçük Agovni ve erkek çocuklar sıülüyorlar, ııçrayorlar, bir· 

Bükref 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 3,175 
Yokohama ıoo Yen 31.1375 

blı talebe ılınacaklır. Nişantatında bir kız kiliyor. ~lellhat adında iki kadın bulmuf, hep be- birlerine takılarak yürüyorlardı. Her hare· 
eruıtitiliı;ile, bir akşam kız. san'at okulu açı- rilber evveli Hürriyet tepesine, sonra Ta- ketlerinde kaynayan, tafmak: isteyen bir 

Stokholm 100 İsveç Kronu 31,00S 

lacakhr. Daha henüz bilet almadı- rRbyaya gitmi~lerdir. Tarabyada otoınobil hayatın görünüşü vaTdı. Onların billGr gibi 
KİTABLAR VE TERİltLER rarası me~elesinden Rıfkı ile toför Halid \'e ESRAl\I VE TAHVİLAT ıakrak .esleri ihtiyar kızın kulaklarında 

Mo11kova 100 Ruble -
·Ankarada bır yüksek teknik okulu aç· nızsa derhal en yakın bayic muavini Ali kavgaya başlamı.şlnr, :zavallı Ergani 19,4.6 çınlıyor ve onu sinirlendiriyordu. Bunla~• 

mak üzere haıır1ıklarımız. bitml..ştır. genci epey dövdükten sonra denize atmı~- Sıva! - Erzurum 6 20,- mrktebde bile güç tahammül ediyordu. 1-
Kitabları esaslı surette tetkik ettirdik. müracaat ediniz. (2) liralık lc.rdır. Rlflu, sulara kapılarak k;1.ybolmu1, A. Demiryolu M. P. 35,20 ıitmem""k için kalktı. Yirmi dakika kadar 

Bunları tamamen dettştirip balınctk Uiıd- bir kaç gün sonra da cesedi bulunmuttur. yürüdükten sonra oturduğu apartımana 
ıızlık ve :zamansızlık dolayısile mü.ınkün biletle 40,000 lira olmazsa Dünkü cel5ede ıt0för Halidle muuvini Alı ıeldi. Kapıyı açll. Güçlükle merdivenleri 
corülmediii için, mevcudlar üzerinde >-a- katilden, Ziya Karaduman da fuhfa te•- çıktı ve küçi.ık mütevazi bir tekilde dö-
pılan bazı tashihleri basurıp öğr1?tmenlere • 10,000 lira, o da olmazsa ..,.;kıen mamun ve her üçü mevkuf olarak Düğme ihtikirı yapan iki · şenmi• daireıııine girdi. Biraı sonra ders al .. 
dağıtaca~z. Talebe ders yılı başınd.l kitab- Lulunmuşlardır. Dava evrakı ok•ınduktan kişi tevkif edildi mata ,ı:elecek olan talebesi Kolet'i bekle· 
tarını bı.ınlara göre tashih ede~ktir. Kitab 4,000 lira., 2,000 lira, bin ıonra, hidisenin mahiyetine göre muhake· m~@e ba.şl•dı. Bu zamane kızlan kilittir ve 
fiatlarında detişık.1ik yoktur. Geçen sene 50 menin gizli yapılmasına karj.r \'eıllıniş \.'!: Düğme fiatıarında ihtikar yaptıkları id- terbiye bakımından tama.mile 00. diye, 

lira kazanabilirsiniz. ı:ııraya sattığımız talebe deflrrlet'ini, bu 1e- samiler salondan çıkarılnt1'hırdır. diasile adliyeye verilen Marp.uççul•rd;ı dJğ- Madmı:tz.Pl Blanf Lajüni düfünüyordu. Bu 
ne de ayni suretle temin elm"k icıin çalııt· r.1e taciri Apoı:;tol ile kitibi Temistoklis ad· gene kızler hiç de kendisi gibi dej'iller<li. 
m•ktayız. Bugünkü çekili,te tam Tıbbı Adliden kaçanlar loyeye verilmişler, muhakemelerine dün Ah; kondisi ne kadar iyi etmifti de evlen-

• Terimlerde bir dei;i~iklik yoktJr. yakalandı ~~!iye ~ekizinci ceza mahkeme~inde ba,lnn .. nıemiş:ti. Asil ve müstakil bir hayatı vardı. 
·Türk gramerinin ana hatlarını ihtiva 240,000 liralık 42247 aded r.nştır. Dünkü celsede şahid olarak dinleni- Çok seyahat etmit. be, seneye yakın İtal .. 

eden bir deneme mahiyetinde o\ıı.n yeni Müşahede altında bulundukları Tıbbı Ad len terzi Mahmud hiç birşeyden h11t:>ed ol- yada kRlmış, orada ispanya ~firlnin kız· 
gramer kitabı hazırlanmıştır. Bu M"n~ ort~ ı ikramiye dağıtılacaktır. liden iki gece evvel kaçan sabıkalı eroin rnadığını söylemjştir. Mahkeme, Apostona tarına mürf'bbiyelik etmiı, sonra bir kaç 
,.

11 
lise !!!lnıflarında talebeye Türk gramıerı müptelİılarından Cemal müddeıumumilige il k3tibi Temistokliızin tevkifine karar vermiı, !lf'nt İıviçre ve ingilterede yaş.amıfb:. Mu· 

hr.kkında mah1mat verilecektir. İslRnhul ,eıerek teslim olmuş, arkadaşı Topal lia· karar verilmf'k üzere muhakemeyi ba.:ş.ka ıııllimlik mesleğine Büyük Harbden evvel 

~k~U:tu~· h~h:an:•~le:r:in:i~Ü~n~iv:e:rsı:· ı:ey~-e~ba~~~h~y:•:ca~g~ı:z·:·~~~~~~~~~~==~: ·=-=-~-=-~~~·~ l~ .. =n~d~a..:d~ü:n.y~a~k~a~l:an:m:ış:t:"~· ""'""'""'""'· _ • ti;ne_ b"akmışbr. _ __ _ 1 Ru•yada baflam•flı. On altı yaf>nda iken 

amanyo u 
edebi Koman 

TEFRiKA: 36 

KERİME 
NA D 1R 

- Demek el'an gönlünüzde bana aid bir\ t-dindim. Bunları denedim. Attığım her a· 
köte mevcud?. Fakat, böyle aaadet dolu dımda bir imtihan kürsüsü kurdum. Netice 
bir gönülde bir nebıe olsun yaşayacağıma beni itrendirdi. Mütemadiyen aldatan, hiç 
nasıl ihtimal verebilirim?. bir vadinde durmıyan, sözünü tutmıyan 

- Iyi kalbli olmakla! , insanlar lslihtaf edilmez. ml? Bu inııanlar 
arasında husu bir kıİlble mücehhez ola
rak yatamak ne elimdir, dilfününüz!. 

Nejad e.cı acı gülümsedi. Yüıünde çok 
derin elem hatları btlirmlfti. Ayni müı • 
tehzi tonla de\'&m etli: 

- Hayatın acılıklıırı ka,.,ısındo iyi kaib:i 
olmak hatadır!. Ben hatalarımı tamamile 
anhıdım ve kendimi l!laha çalıştım. Bu glin, 
mazideki Ntfad Olmüştür. Onun yerinde 
111ı;lan kırlatmıt bir adam var .. Bu adam, 
tevmeme!'ini, acımamasını, inanmama11nı 

öArenmlştir. Mevkiini ve vazifelerini müd
riktir .. 

- Sen adeta hayab ve insanları iJtih
faf edlyorıun Nejad?. 

- Pek iyi tahmin ettiniz. Ben allı sena bil 
yük mUcadeleler ~eçlrdim. Blr çok dost 

Eseflerin pek derindir ZülAl Hanını! Yer 
yüzünde bir istisna teşkil etmeyi gülünç 
ve lüzum!UZ buldum .. Herkes gibi olmaı}a 
sa\•aştım. Muvaffak da oldum sanırım. 

Zülll hareketsiz duruyor; dikkatle mu
hatabını dinliyordu. Nejad hakikaten bam
~ka bir adam olmuştu. Öyle hikim, öyle 
kat'i konuşuyordu ki, onun bir zamanları 
dizlerine kapanıp yalvaran içli delikanlı 
olduğuna Jnanacağı gelmiyordu. 
Miltecesaiı davranmaktan kendini ala -

madı: 

- Peki, timdiki halinden memnun mu· 

sun?. diye sordu . 
- Evet! Zira, beni müstesna kılın bütün 

va!iiıflardan ıı}Tıldım .. 
- Emin misin? .. 
- Ne gibi? .. 
- Bu vasıfların r~ni terkedcbile<::eğine 

a!ll.& ihtimal vermiyL. um da! .. 
- ihtimal veriniz; hatti iman ediniı Zü

l.Al Hanım! .. 
- Hayır Nejad!. 
Zülil, gö:r.lerinde işikir bir ıstırab1a Ne

jadın gözlerine: baktı. Çok yavaş bir fısıl .. 
tı ile dedi ki: 

- Artık hiç kimseyi ve hiç bir teyi !ev
mediğine yemin eder misin?.. Gönlünde 
se\·gi kabiliyeti öldüğüne beni inandırabi
lir mi.sin? .. 

Nejad bir 1tn durdu. Gözlerini indirdi. 
S.>nra ciddi bir söyleyifle cevab verdi: 

- Nammlu bir insanın sözü, •yemin• 
djye her rastgelenin kullantlılt teminattan 
çok daha üıtündür. t Yemin• i her an ur
febnek itiyadlnda değilim; onun büyüklü· 
tünü, ehemmiyetini bilditim için israfın • 
dan kork.anın.. Sözüme itimad ediniz ki, 
gcinlümde zerre kadar sevmek, acımak ve 
l.nanmak kabiliyeti lcaimamıtlır ... 

- Nejad!!? .. 
- Evet Zül8.l Hanım .. Sevmek hatadan 

bafka, iyi hislerin harcanmasından başka 
bir .şey değildir .. Bu deA;er mi? .. Yer yü· 
zUnde se\:ecek, bütün bir ruh ve bedenie 
ballanacak ne vardır! .. MeclO.b olduiu • 

n1u1 her şey, dudaklardaki ruj kadar iğre .. 
ti ve e:eçicidir .. Onun kadar değeri az., kıy
meti hittir .• Bunu idrak eden insan, sev
mekten imtina eder, 

Zülil kıpkırmızı oldu. Nejada dargın ve 
acı bir bekış fırlattı .. Gene adam, bu Oakışı 
görmemi, ' gibi kayıdsız bir tavırla devam 
etti: 

- Acımak, her şeyden evvel Allahı 

gücendirmek olur. Hıilikimiı, hayat bah -
tetliği her rülme, liyık olduğu mevkii, 
rütbeyi, yaşayışı ve bahtı vermiştir. Kul· 
lıı.rın merhamet ve ııyaneti, onun ten!'libinl 
tE-kıib sayılır .. Bu hakikati kavradığım an· 
dan itibaren, icizlere acımamaj:a karar ver
dim .. 

Nejad başını kaldırdı. Zülllin renel bu 
df'fa sararmı,tı. 

Bu sararmış yüz.de öyle pişman, öyle 
nıustarlp bir ifade vardı ki1 gene adam de
\'am etmedi. İçini çekerek ayağa kalktı ve 
duvarlardaki resimlere göı: geıdirmele 

batladı. 
Gece gittikçe korkunçlaşıyor; tlpl atı .. 

yordu. Camlann dışını örmekle olan kar 
tabakası kahnlaŞmış, beytz bir perde ha • 
lini almıştı. Binanın her tarafından 11lık
lar ve uğultular işitiliyordu. 

Zülıil dalgın dalgın saate baktı. Başı öy
le kar·•ık düşüncelerle dolu idi ki, kaç ol
dutunu bile &Örmedi. Nejada döndü. Onu 
arkasından uzun ve derin bir nazarla süz· 
dü. Bu bakışlarda hiç ııizlenmiyen bir ... ,.., 

bir yanıklık. vardı. Dudakları titreyerek 
mırıldandı: 

- N"jad; aramızdaki bu büyüle kırgın
lııtın tamamen yok olmuını, ik.J yakın 
dost olarak yatamamızı lsteyorum.. Beni 
dinle; fakat bir diktatör aururile değilj 
yiırf'jinde eeva:i, tefkat, merhamet \ıe in
~niyf't tafıyan e!lki Nejadın tev•zuu ile!. 
Nejadın yüzü genif bir tebessümle ay • 

dınlanmıştı, Gözlerinde muniı bir pırıltı Jle 
döndü: 

- Tey1ezademle altı yıl önce de bu hu· 
ıu5ta anıa,mıttık; dedi, yeni bir taahhüde 
lüzum var mı:' .. 

- Var Nejad! .. Çüııkü, o zamanki taah-
hüde sadık kalınmıı dei;il! .. 

- Buna kılınacağından emin mlsiniı? .. 
- Emin olmak istiyorum .. 
Gene adam yürüdü; Zülllin yanına o .. 

turdu. Yilıiindek.i muniı üade yava, ya
vaş siliniyordu: 

- Bi"n, dedi; taahhüdüme sadık. le.alama· 
dığım için altı Yıl aiz.e yaklaşmaktan ürk
tüm.. Kal~bileceA'i,m günü sabırla bekli • 
yordum .. lşte o gün geldi- Ziyaretimin asıl 
s<'bebi de, size bu müıdeyi getirmek.tir Zü .. 
ıaı Hanım! .. 

Züliılin yüzünde bir hayret rüziirl dal· 
galanmı,tı; •özlerini açarak: 

- Ne diyorıun Nejad? .. dedi. 
- İtimad ediniz !ti umimiyim!. Söyle· 

yeceklerinir.i aynen hiuediyorum; billyo
rurp,_ Ruhlarımız .~diy~~en ço_k 

Gene kız ona. acıyorm~ .. gibi .~kJ~ ti, 
buruflllUf yüzlın, bu sonuk gezler~ 
tile heyecanlar yaratabileceğine ,,1,'.:11 1 
yor, dudağında hafif bir tebe~ 
dinler görUnmele çalışıyordu. ~ 
İhtiyar Madmazel anlatıtlarına d nC V 

dlnlenmıdan devam ediyordu. G• 

kalktı. '""' . 
- Müsaade ederoenlz ben glde1-J,dl J 

farkına varmadan öyle llerlemlt 1dt ~ r 
- Kal ve dinle Kolet, anlattıklat 

enteresan bulacaksın!. zi t'~ 
- Evet çok enteresan, fakat &i ~· 

ederim. Vaktinde eve dönmezsero 
babam bana darılırlar. uııl t' 

Ayrıldılar. Madmaıel Blanf Lai' ~ 
daklarl titriyerek kitabları düzelttl- ~~ı 
onu yeniden 1&rıyordu. Gene ıcıı;ııı ~ 
hayatını dinliyebilecek bir Çr'ğda oıı:: ~ 
biliyor, ona hak vermeğe ba'1Jyot cJıı':.; 
yalı mavi renkli bulutlar içinde yıl er' 1 
koıup dağılmasına benzeten bir gb'ı' 
uzak memleketlerdeki bir Prens Ue ,ııs f, 
kazanmak. mecburiyetinde ka!.an .~~tJl # 
mürebbiyenin yarım aşk maceraW'--
le emez• d1 e d .. ünüyordu. · t\I 

~ te 
Bir Generalımız vef~ d•• ~ 

Ordumuzun kıymetli generaUeriJ1 ı.ı~ .ı 
••tejY ~ 

ki Erokayın kısa bir hastalığı mu f t ı1 

ya .. larında olduı}u halde dün ve ~ 't:. 
teeuürle haber alınmı,tır. Cenıı.~e 1, OV 
ıünü öğleden evvel büyük merıtSl~rıd' ~ 
haneden kaldırılarak Beyazıd ce.rt111 ~tr 
maz.ı kıhndıktan sonra Edirnek•P1 

• .! 
tine defnedilecektir. . f(l;)T'I 

General Zeki Erokay, muhteul #, r,ı 
belere lıtlrak etmif, büyük yarar! ,ıU_. 
termit olup ordunun gene ve kJ1l1" P'" 

unsuru idi. Ailel'ine ve çocuklarıP' 
yetlerimizi bildiririz. ıJ 

Arkadatını öldüre ,l 
Recebin muhakeıUeşl 

Geçenlerde tevkifhanede mev~ 1 ; • 

yi.i. öldüren Recebin muhakenıesiJl_.,ı ,;, 
ıkinci ağırceza mahkemesinde de" ti~ ~ 
miı, Hopt.ıme başhekimi Jan ııarb • ı 
lcnilmiştir. Doktor1 yaralının ölmed~'c f' 
hir ıey AÖylemediğini, ölümün bı~· 
lı-rından vukua geldiğini söylerıJştif· 

daha iyi anlafırlar.. ,,~· 
- O halde niçin hlli resmi \--e _ .. .I 

sin?. · gl~ 
- Böyle davronmak zevki".'~ı.J 

Kendiinle ellenmekten bir lstıP" 
duyuyorum... ,j 

- Bu kendinle ej;lenmelr: rni?.. t tP' 
- Eveti. Muhatabını üzenler, b• f.. 

için &illilnçtürler.. ~ P.<J. 

Zülal, gözlerinde kabaran ilci ddıtd'.,/ 
dağıtmak için başını yukarı Jcıı.1 1ş1fl 1J 
Jad, keskin bir ı,ıktan göz.Ü kal'1 1 ~ 
teliflı halile kirpiklerini indirdi ~. f 
tarını halının bir köşesine 111ıhl• ·zl!~ ,_< 
Şimdi aralarında derin bir st!1'1ıc~ 

iaıruıtı. İklai de dalgındılar. !l{uh~• f 
n1 teYleri düşünerek ırusuYorleJ' ıc bit 

Bir aralik ZWal doğruldu. J{ll'ı ,i 
sanla: , ~ 9 

- Ben aönlümdeki utırabın .o•t"'' 
bteyordum. Nej~d.; dedi. !tir•!.,_.•,!% 
altı yıl daıma üzüldum .. Bu tıt'iY ( 
rüp gitseydi, üzünti.ım hiç etc.sl .,t ıJf 
Nejadın bakıflarında mağlO.bb _ ti: 

ritanhk belirmi1ti: t<Ji· ~ 
- Bunu tahmin ediyorduın; d ıP j,ıl'~ 

üıüntünüzden kendime bir tes~~ ): 
çıkarmadım. Her ıeye rağınerl li>'ı:f ~· 
yar olmanızı, saadetinizi gö1':ediı1"" ~ 

ıstırap bulutu bulunmamasını ~k:•d•'ıaıf 
acılarımla baıbaıa Y•fadıltll'l dıı" ,..ıı 
de hodbin olmaktan uzak ~·1 . -d 

- -=. (ft,JP"'" 
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7 Eylul 1940 
-

Günün yazısı 

kışın ıstırablarına 
tahammül için ... 

.. Alnı.,. Führerinin Sport·Polatz'da 
•Otd'ı.: 
n 1

• 1 nutku dikkatle okuduk. Bu 
b •tuk da, Alman devlet adamlarınut 
b~ .~!erde p.hidi olduğumuz diğer 
1'ı •tun &'ayretleri gibi, harb içinde bu 
b •ıııleketin bİJ' kıı daha ıeçirme ta• 
d '1tt11>ülünü takviye zaruretinin ıid -
~tle hissedilmekte olduğundan baı· 

••••ile tefsir edilemez. 

hııcFilvaı.~ Balkanlardaki revizyoncu
d cereyanlarından istifade ve barba:' ~~ı.a her fedakiırlıia razı oldu
"1 rorulen reımi Rumanya aleyhine 
b •-.,istaııla Bu!ıaristanda köprü 
c •ıt.r, •ide etmek teıebbüıleri naaıl 
~~ub Avrupuı sulbünü idame mak
delci ındaıı ziyade buralardan önümüz· 
ltrj kıı İçin rııda ve oanayi madde
• tedarikini ve ıu hale ıöre de mih
ltı~ devletleri mukavemetini temine 
ı.,, llaton;d ise doktor Funk'un panayir 
ı-:ıanatı da, bu son nutuk da baricden 
" • dahile bitab etmekte, yani har
•ııı b'li bir ,,1 nen p.rtlar içinde dayanılmaz 
b, r:ı. olduğunu ıiddetle hisaetmeğe 
..,: Yan efkiın umumiyeyi teskine 

ıiy "'f bulunmaktadır. Balkanlardaki 
h;,k'1 faaliyetlerin hedefini bu ıütunda 
tttıı '? kere izaha çalııtık. Doktor 
~l~ •n birinci ve ikinci beyanatını 
ı.., 1 

• uğraıtık. D. N. B. ajansının da 
~liı~•fa teyid ettiği veçhile - mihver 
ıı,,, ilıaıının varmak iatediği netice 
bir llıcıya kadar cari olmak Ü%ere -
d"ı kıt'a otarıiıi ( 1 ) teıisi lüzumun

llıtt .•• kııı mümkün mertebe zah -
~la l•çirip nihayet lnıiltereyi yen
d.,. davasına bütün Avrupayı iktısa
ı.., 1•ırik emelinden mülhem olan 
hılı nutku uzun uzadıya tefaİJ'e ihtiyaç 

ı.., ~."'" Çünkü, Alman iktısadiyatının 
..... tiin ile vaziyette bulunduğunu da, 
d, "1 reçtikçe ne vaziyet alacağını 
Ilı! ilctıaad meıelelerile az çok ıneı • 
hu· 1°laııtar en az doktor Funk kadar 

ı.r er. 

AVRUPADA 
HARB 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Lonclra 6 ( A.A.) 

Hava Nezareti tebliğ ediyoı·: 
Evvelki ıecenin mühim bir kısmında 

münferid olarak veya ulak teşekküller ha
linde harekat icra etmekte olan düşman 
tayyaı-elert, Buyı.ik Britanyaya ka.lŞı bir 
çok hücumlar yapmıJ!ardır. 

Londra mınteka>ında yükıek infilaklı 
bombolarla yongın çUı:aran bombalar atıl
mıt ve bu bombalar bazı hasarata ve nü
hısça bir takım zayiata sebebiyet vermif
tir. Tayyarelere kartı vücude getirilmif o
lan büyiık bir aığınağa isabet vakı olm"'5a 
do ancak bir kaç itişi telef olmuştur. 
Bazı evlerle bir l.iğun mecrası hasara uğ

ramış,tır. Londranm f8rk varotlarından bi
rinde bir timendifer istasyonuna bombalar 
aü,mtit ve kısa bir müddet münakaU.tı boz
muştur. 

Kentte bir hastaneye ha.bet va.ki olmut. 
h111talardan bir kaç kişi telef olmut, birkaçı 
da yarılanmttlır. 

Şimali ıarbl tehirlerinde tayyareler ta • 
rafından '8.hlan bombalar yanaınlar çık&r· 
mıt ve evleri tahrib etmlştir. 

Bir ,ehirde fimendifer istasyonuna isabet 
vaki olmut ve ü.t.uyon hasarı uğramıştır. 

Bu mıntakada da bir takım telefat ve yara
lı bulunduğu haber verilmektedir. 

Şıınali prkide köylük mıntak.alarıı da 
bombalar atılmtflır. Bir tehlrde uiaktefek 
yangınlar çtkmı,.a da çarçabuk eöndürü!
müştfu. 

Dün lahrib edilmlt olduğu haber verilmiş 
olRn 39 dU.man tayyaresinden ikisinin tay• 
)'U. dafil bataryalar tarafından düıürül -
m~ olduğu teyld edilmektedir. 

•• Lonclra 6 ( A.A.) 

Hava Nezaretinin tebliii: 
Büyük dlifman hava kuvvetleri, hu sa

bah Kent eyaleU Nhillerini afmıt ve birkaç 
grupe ayrılarak ayni zamanda muhtelif ha
vı meydanlarına hücumlar yapmağa teşeb
büs etmiıti.r. Havı dafi bataryalarımız ve 
avcılarımız, diıfmana kal'f1 harekete geç
mı, ve dU.man. tiddetli bir kaç hava mu
barebeiinden aonra ceri pil!ikürttılmüttür. 

Hava ve Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
ba düşmü.t ve hafif ha.san mucib olmuştur. 
Birkaç kiti yaralanmıştır. Gelen raporlara 
nazaran, diğer yerlerde, sabah hücumlan 
neticesinde vukua gelen hasarlar pek udır. 
Yaralı ve ölü miktarı da pek azdır. 

Bu sabah vukua gelen hava muharebe ... 
sinde avcı tayyarelerimiz tarafından 34 
dütman tayyaresi dütürülmü,tür, Dokuı 
avcı tayyaremiz kayıbdır. Bunlardan altı• 

ııının pilolları oat ve 1Allmdir. 

•• Lonclra 6 ( A.A.) 

H"A:KIKAT 3 

Esnafla konuştuklarımız: AFRİKADA HARB 
Politika - Askerlik 

Bir köfteci diyor ki: "Mideyi bozan, 
köt.ü yağ, çürük sebze kullanan 

İngiliz resmi tebliği 
KaJıire 6 ( A.A.) 

Hindiçinide 
Japon emelleri 

Roma - Berlin - Tokyo müsellesi• 

1 k t 1 ki • d • Dün gece İngiliz hava kuvvetleri tarafın- njn aon dıl'ı harekete geçmek Üze• 0 an a arın yeme eri Ir.,, don ne,redilen tebUğde deniyordu ki: redir. Japonya, Uzakp.rkta, Alman· 
• ______ '!"' __________ ,:. ____________ ..;.;,,, __ ,.ıı / Dün bütün gün, farkt Libyada bütün mü- J 

ya ve talyanın ıarbda yaptıklanna Köftecilerin İstanbul halkının bayalıııdaki /heder. Hot, biraz da dükkincının hnyJarmın him hava meydanlarına mütemadi hava hü-
m .. h' !" · k' •-- ı dı cumları yapılnuştu-. Ezcümle, Tobruk, Ret- ayak uydurmak ıevdaıına kapılmıı• .~ ım ro u ın ar ABbul etmez. Gerçi güze olmast lizım r ya .. Neyse .... 
kofte ve kebabcılarla lokantacıların içtima! Temi:dik ve sıhhilik bah~ine gelin~ ... Bü· mın, Bomba, Dcrna, Elgubbi ve Regazala tır. Çünkü burada aahibleri Avrupa 
hayattaki veıife ve roUeri, hili cemiyet- tün dükk.inlar, Belediyenin mütemadi kon- bombardıman edilmittir, harbinde çok zayıflayan iki büyük 
leri birdir. Fakat, derdlcri, tikıiyetleri ve trolü altındadır. Belediye en küçük ı>isliğe Dernede, hl.iyi.ık bir yangın çıkmıştır. ıömürge İmparatorluğu olgun birer 
temennileri asla birleşemez. Lokantacılar bHe müsamaha etmez, ceıa yazar.. Bilahare ayni hava meydanına yapılan di· meyva halinde elinin altında duru• 
köfte ve kebabcıları ortadan kaldırıp ka : Köfteci dükkinlanndı yemek yiyenlerin ğer bir hiıcumda yapılan mü.şahedelere gö- yor. Bunlardan biri Fransız Hindi· 
zanclarını artırmak derdlndedirler. Maruf mideleri bozuluyormut. Köftecilerin mal- tc, yangın hill devam ediyordu. Düşman çinisi, diğeri Felemenk Hindiıtanı, ya• 
labiriJe •bir ka,ık suda bo-"mak. isterler. zemesi et, ci~er ve fııulyadan, zeytinyait, tayyareleri arasına bombalar düştüğü gö- C b I 6 rU1müttür. Hava meydanı binaSJna da hü- ni Sumatra, ava ve un ara mÜca• 
Öbürlerinin en mühi· ·m derdı' nı" de lokan- domates, biber, ıoğan ve sirkeden ibarettir. · d l d 

cum edilmiş 'O'e yangın bombalarının kamp vır a a ar ır. 
tacılar kartısında mevcudiyetlerinin mu . Asıl mide bozan yemekler, kötü yağ, ba- üzerinde infilikı mütahede edilmt.ttir. Jlk olarak Japonyarun Franıız Hin· 
ha!azası ietkil eder. yat un, çürük ıebze kullanan lokantala- 'd bo 

Tobruk ve Retmini e, mbalar, tayya- diçiniıinden ite baıJamak üzere bu· 
Zaten •mücadelei hayat• ın en müh' ı'nı .,.,,_ rın yemekleridir. ı · zamanda b' k 

o... rP er arasına ve aynı ır amp lunduğu anlaıılmaktadır. Bunun için 
yelE:ri de •nefsin bakası• ve •nev'in ba- Sonra, köfte, lliiŞ kebabı, ciğer, {25ulya üıerine düşmüştür. İki düşman tayyaresi-
kası• değil midir?. İ4te bu itibarla, lokan- piyazı da en .kuvvetli gıdalardır. Et, bilir- nin yerde tabrib edildiği sanılmaktadır. ıebeb gayet baıittir: 
tacl He köfteci, kebabcı ve pJyazcıyı bir siniz ki azotlu maddelerin, fasulya da ni· Elgazala'da çadırlar ve baraka:ar hasara Çünkü; Çunking'deki Çan·Kay·Ş~k 
arada mütaleı etmemek lAzımdır. Kö!lcci şastalı Rıda maddelerinln en mukavvi, en uğratılmıştır. Bir tayyarenin de hasara ut;... büklımetine gerek Fransız Hindiçinisi, 
dükkinı, belkiı lokantanın minyatürüdür. mugaddilerillr. ı-ııtıldığı sanılmaktadır. gerek daha garbda Büyük Britanyaya 

Köfteci ve lokantacı ifinin de felsefesi ol- Do~usunu isterseniz, ne odur, ne budur; Cenubi Afrika hava kuvvetleril'e men - aid bulunan Birmanya arazisi vası-
maz ya! Bunları geçelim. Bugün de kôftc lokantacıların derdi fudur: Aı. kazandı rr.e- sub tayyareler, İtalyan tarki Afrikasında tasile mühimmat ve askeri maheme 
ve kebabcıların derd.lerini ele alalım, dedik. murlar, esnaf, işçi, köftec::ilerin dalın! müş- İ5velloda hücum etmişler ve hava meyda- ıevkedilmektedir. itte Japonya tim• 
Karfımıulı, Çemberlitat Vezirhanı cad· teriJeridir. Çünkü köftecide bir adam niha- runda üç Caproni tayyare!>ini teıhrıb eyle- di, Çine giden yollan kontrol edebil· 

desinde 28 nwnaralt dükkinda köfteci yet 25 - 30 kuruşla karnını doyurur. Hal- Clişlerdir. Tayyarelerimiıden bir tanesi k • 
b ki ta b , ı k •-da ğ •o 50 du" şu" ru"lmu'" ştur·· . nıe ıçin aakerlerinin Fransız Hindi· ve piyazcı Nuri Eldeet var. Köfteci de- u or ır o anua en aşa ı • -

· kuru ğ m-b d B !ar da ı· •-!yan arazisi uze·· rın· de mu·· ıeadcbd ke - çı·niıinden °e,.meıini iıtemiı ve Pe-yıp geçmiyelım. Nuri Eldeet, köftecilerin t verme e """ ur ur. un ua • .,. 
halkın ekseriyetini teşkil ettiğine göre, ı;ifler yapılmıştır. İngiliz bombardıman tay- tain hükUmeti buna razı olmayınca 
köfteciler, lokantaların ifini yarı yarıya yareleri, İtalyan f&-Tkl Afrika.sında Ay'fe bir ültimatom vermiıtir. Hi.diıenin ne 
azaltıyor demektir. Pislik, gayrı sıhhilik, tu- mrvkline hücum etmişler ve burada denıir- ıekilde bir inkipfa uğrayacağı Jİm· 
rizm nokta11ndan çirkinlik hikiyeleri hep yolu istasyonuna ve bir düşman kampına I diden kestirilemez. Filhakika Fransız 

en temizi, en nezaketlisi ve bunlardan 
ba:,ka, en Iaıla söz, sohbet bilenidir. Derd
lerini, dileklerini soruyorum. Djyor ki: 

- Hamdohun, benim, fahsan hiç bir der
elim yok. Yalnız, biz köftecileri al&.kadar 

ede-n, alikadar dejil de derdJi eden bir me• 
sele var. Geçenlerde bir gazetede okuduk. 
Lokantacılar cemiyeti jdare heyeti bir top· 
Jantısında, köfteci ve piyazcılarm turizm 
noktasından kaldırılrnaaı li.z.ım geldiğine, 
bu dükklnlarm çirkin manz.aı-a arzettiğine, 

ayni zamanda, bu aibi dükk:lnlarda yemek 
yiyenlerin midelerinin de bozulduğuna Be
lediyeyi inandırmak için, karar vermif. Bu 

it sonradan dallanıp budaklandı. Bütün 
gazetelerde yaı.ılıp çiz.ildi. Büyük cadde
lerdeki köfteci ve piyazcılar kaldınlacak, 
dendi Bunu duyduktan 90nra cemıyete 

müracaat ettik. Cemiyet, bil.im de cemiye
Unıiz. Nasıl olup da bizim aleyhimizde 
böyle uğraıır. Cemiyetten bize böyle bir 

,eyin aslı olmadığını, bunu, o gazet~nin 
uydurduğunu söylediler ... Öyleyse tekzib e
din!• dedik. ·Biz tekzib edemeyiz.• dediler, 

Sözde biz de cemiyette böyle bir teY ko -
nu,ulmadığına inandık. itte bizim derdi
miz de bu ... Eğer bu if tahakkuk ederse di

ye düşündük. Öyle ya ... Kırk yıl sonra yeni 
me~lek mi ıra yacağız?. Çok şükür şimdilik 
ıes, sada yok. Zaten bu 1tl akıl da almaz. 

buradan çıkıyor, ve~sellın. tam isabetler kaydeylemiflerdir. Hindiçinisinde Fransız kuvvetleri tim• 
Nuri Eldeete sordum: Bir düşman bombardıman teyyare gru- d' k d b im b' h ld d 

Ad h .. 1 bb" tml 1 k t h ıye a ar ozu amıı ır a e ur• - Belediyeyle aranız nasıl?. pu ene ucuma ete ~ e tı a a a-
ısar kaydedı'lmemi•tir, Avcı tayyarelerimiz maktadır •• Ve buralarda Fransanm - Çok iyi Vallahi.. dedi. Üç dört senedir ., U k f l d F k 

silrtincemede kalan bir tarife me!ielesi vardı düşmanı karşılımıt ve dütman tayyarele - za ıark ı osu var ır. a at anava .. 
Çok tükür hallecUldi. Eskiden teftişlerde tinden bir tane&ine bazı is~betler kaydet - tanın büyük bir hercümerc içinde bu· 

m!,tir. Iunduğu bir ıırada, buradaki Franıız bir eksiklik, yanlıflık, nizama uygunsuz-
luk gördüler mi cer.ayı yapıtbrırlardı. Şimdi • • • kuvvetlerinin uzun zaman devam ede· 
fU teftif defteri u•ulü çıktı. Biz de rahatız, Kalıire 6 ( A.A.) cek bir muhasamaya giriıip ıiriıemi-
memurlar da. Dükkmda bir eksiklik gördü- yecekleri hakikaten suale değer bİJ' 
ler mi, teftiı,:l yapan memurlar şu gördü- 1ngiliz umum! kararglhı.nın tebliği: keyfiyet·tir. • 
ğünüz, nahlyeden musaddak deftere kay- Mısırda lfatruh dün bombarduıwı edil- Japonyanın maksadı ıayet açıktır. 
dediyorlar. Bize de ihtarda bulunuyorlar. miştir. Hafif hasar kaydedilrnI.ı;-tir. Ölil ve Zaten Fransız Hindiçiniıinin tam kar• 
Onlar gitti mi, biz o deftere kaydedilen yaralı yoktur. ııımda bulunan Hainan adaama yer• 

k h d · ı · r1r1z Er · ı Süveyt üzerine bir kaç bomba düşmüş-
no sanı emen Uze üve • tesı se er Jeımekle bu maksadını büsbütün mey• tür. Hasar hiS&edilmiyecek derecede azdır. 
defteri kontrol eden memur her ,eyi yo- Ölü ve yaralı yoktur. dana koymuf ve bütün Tonkin kör-
lunda buluyor. Ne ceza kalıyor, ne eı.a... Diğer cephelerde kayda değer bir teY fezini kontrol altına almııtır. Bundan 
Bakın, l\1esel8 şu sahüede ·Bulaşık yıkanan olmamıştır. sonra Çinin cenub aahillerine asker 
yer düzelecek.• diye bir kayıd var. Memur çıkarmıı, Tonkin hududuna doğru as• 
bunu yazıp gitti. Bulaşık yıkanan yeri dü- R d 
zeltük; oldu bitti. Halbuki eskiden, bir ek· omanya a keri tahtidatta bulunmuıtur. 0 za

man da, yani Fransa ile Almanya 
mek mcsclet\ için üç ceza yazdıklarını ha.. ~o·. ku". otu•. ! k ld 1 tıralım. Bir memur geldi ·Ekmeği koydu- arasında mütare e yapı ığı ııra ar• 
ğun yeri mu$amba kaplayacakıın• dedi. da ve bundan ıonra, Japonyanm Hin. 
Ceza yazıp gitti. ·Peki· dedik, muşamba diçiniye taarruz edeceğine dair ha-
kaplattık. Başka bir memur geldi. ·Olmaz, Sokak nu"may"ısler"ın berter çıkmııtır. Fakat Japonyanın 
dedi, ekmeğin durduğu yere çinko kapla- , • dahilde maruz kaldığı birçok ırüçlük-

~~r Hitler'in nutkuna relince; bu· 

''1!<. llıaııa11 1940 • 1941 kıı yar
•• a. ("'in açılması veıilesile, ikinci 
İlle Y~ 111anası ise tıpkı 1914 harbinin 
~ı.,1 IOnunda olduğu ıibi bİJ' çok 
o~ tre rağmen harbin bitmemiı 
dU) "1ıdaıı dolayı derin endiıeler 
••)~ •ikan umumiyeyi yatııtırmak 
':~ ıöylenmİJ olmaımdadır. Al
'1ı,b iilıı-er'i, harbin baımdanberi te
't d"tden ıalebeleri ıonunda baı.lı
ıy~lllanın henüz bütün kuvvetıle 
tiıı;' dıuınakta olmaaınm sebeble -
~. t."'~tacak yerde kendine bi.ı eda 
b,ı"'tiltereyi tehzil etmek İsteyor, ni
da~~ ... hakkında Alman propaıan
d'ıı ~ töıtermit olduğu vadelerin ne• 
tonı.. 01a~ maziye kanımıı olduğuna 
l~tilt tdecek yerde tek eoaslı tarihin 

~°''i7• '?ailubiyetinin .. tahakkuk .e
tıı, ,tarih olduğunu ıoylemekle ik
~tJİ tdıyor. Bu ıözler efkan umumi· 

ttteı.~"'İn edecek mahiyette olmaoa 
~tıı • O zaman, 450 milyon insa
lol~~~ lıırakılnıak iıtenildiğinden bah
llltilt •••k hu açlığın müsebbibi olan 
tı11ı.:~Je kartı umumi infialin feve
"'•n llııkiıı veriliyor. Ve ıonra, Al
lıııy:~•ıı hiç birteyden korkusu ola· 
'lııı .. ~ııı ilave edilerek infiali takib 
ın;. ıl 111ulıternel yeni inkisar önlen-

Köfteciler pismif .. Piyeıcılarda yemek yi .. 
Hava ve Dahili Emniyet Neı.areUerinla yenlerin mideleri bozuluyormuş, hasta olu-

tebliji: 

1 

yorıamu,. Köfteci dükkinlan çirkin man ... 

nacak.• Bir ceza da o yazıp gitti. Mwıam- ler gerek Çinde, ıcrek Hindiçinide 

bayı eöklUrüp çinko kaplattık. Üçüncü bir den sonra hu" ku" met harekatı geniı mikyasta inkiıaf ettir· 

Dün ıece. diltman tayyareleri, münferid zara arzediyormut.BunJarın hepsi bo lift.an 
ıu~tte ve .. y~ud k,üçük. ~plar halinde, ibarettir. Köfteci dükkAnlarından btr çoğu 
lnailtere uzerıne bır aen hucum.larda bµ- asTllik ve aüıellik noktasından lokantalJ.ra 

memur geldi. ·Sen buraya çinko kaplat.ı- meıine mini olrnuıtur. Nihayet Prens 
cağına ekmeği kapalı bir yere koy. Bir do· Konoye tekrar iktidar mevkiine geç-
lap yaptır.• dedi Bir ceza da o yazıp gitti. • tevkı"fata g"r,işt"ı '• mİf, bütün partileri li.ğvederek bir 

lwmıuştur. 
laf (ıkartır. ÇUnkfl, ffiiltklnın giizet olma!D, 
esnafın keneli menfaati lktıusıdır. Dükk.$.riı 
ne kadar (Üz.el oluraa o kadar mü,tcri cel· 

Biz de bütün bu cezalan ödedik. 1 tek parti kurmuf ve Japonyanın mu• 
ŞimdJ, lfinl bilip usule, nizama riayet kadderahnı tamamile kendi eline al. Yüluek kuvvette 1nfilA.k bombat.rile yan 

ilil bombaları Londra mıntaku.ına dilf -
milşlür. Bazı hasar olmuf. bir miktar ölü ve 

tıltin mi senden rahatı yok ... Bey de sen. Bükret 6 (A.A.) - Dün akfam muhtelli 
Paşa da,_ nnktalarda toplarunağa ba'Şıayan halk küt- mııhr. Şimdi dahilde mevkiini sağ• 

~~~~g.~ E:~ ~~~:E~~ :::-:ı 
det için tren .. yıfueferine môni olmu,ıur. CJ BUyUk bir fark 

0 llYor il . 
baıd" llutuk Alınan ruhiyatına her 

ba~ .. ·\~Yrun olmak lazımdır. Fakat. 
l 11iiiın. 1 • 'l!}oer ız faaliyet ve ıayret erm 
loııaı, 1lıllft'ı11ıniyesile birlettirilince yak
bi lca ııın Almanyada bır ki.but s;i

~ ... ?~~makta olduğunu kuvvetle 
ÇQtYor. 

.......__ Nasuhi BAY D AR 
b <ıı l<ı;::t:-. -----
llı 'dil ~ 0 ta11isi 24 numaralı Haldkat'te 

-......:::: 11\lftir. 

Kent eyaletinde bir hastaneye bomba düş .. 
nıüştür. Hastalardan pek a:ı kif,i ölmüştür. 
YaraWarın ekserisinin yarası hafiftir. 
Şimalı ıarbt mıntakasının müteaddid şe

hirlerinde, bombalar bazı yangınlar çıkar
mıt ve bazı evler yıkılm14tır, Bir tchirde 
demlryol.u istasyonuna bomba isabet etmif 
ve haura uğrarnıotır. Bu mıntakad:ı pek az 
miktarda ölü ve yaralı vardır. 
Şimali fOrkl mıntekuınde, kırlara bom

baJar dü~mü~tilr. Bir tehlrde bazı küçük 
yen~nlar çıkmlf ae de çabuk söndürül -
ro~t1r. 

Dün diitürülen 39 düşman tayyaresinden 
ikis.inl hava daü bataryaları düşürmü,tür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin 6 ( A.A.) 

Alman orduları bqkıınwıdanlığının teb
liıı:i: 

Alman deniZ kuvvetleri, deniz.aşan sula-
S nnda ceman 41 bin ton hacminde düşman 

ABAH GAZETE:.LERI ıı•ıruaı batırmıttır. t ... N Ayrı bir tebliğde billrilmit olduğu gibi, 
-......;. ıtiır ' atli hücumbotlardan mürl'.!kk:eb bir fi-

lttıM: lotilli, 5 eylül aeeeii,. İngilterenin ~rk: sa-

Yerli malı kumaşlarda ihtikar olup ol
madığını arqtıran Mur1>' ·11be Kom "c: vonu 
azasına bir kere Bey- • . .,.. .. 
oğlu caddesinden geç- < 

melerini ve töyle vit
rinlere bir ıöz atmala
rını tavsiye ederiz. 
Kumafların yanında 
iskarpinler görtcekler
dir kl, fiatlırı bir el
bise fiatına yakındır. 

Hattı bat.ı elbiselerden , ..ido:ı....ı...;, 
pah&lı bile: 25 lira, 30 ,;1a. 

Bu iskarpinlerin Avrupa ile allkası yok
tur. Yarubaşındaki mağazada bulunan ve 
yerli malı oldu.tunu il8n eden iskarpinlerle 
i'çillk farkı da yok. Fakat biri 25 veya 30 
lira, öteki 14 veya 16 lira. 

Bu bir misli Iark nereden geliyor?. Vit
rinlerin veya majazanın büyüklüğünden, 
lçerdeki memurların çokluğundan mı! Yok· 
H bu ihtif8m karşısında A1urakebe memur· 
larının o tarafa uğı-ayamıyacaklarına ma
ğaza sahibinin emin olmasından mı?. Bu 
emniyetin bot olduğunu ispat etmek 18.zun. 

CJ Bızım kusurumuz 
ANYADA DİKTATÖRLÜK hiiı' açıklarında, bir lngillz gemi kafi!.,ine 

BAŞLIY Bir gazetede bir ser levha: ·Ray bulunma· 
Sacir· OR hücum et.mittir. Arılarında l6 bin tonilAto- dılı ' için Bebek tramvay battı sökülecek•. 

~t:ı'nı.ı~ :;r.lern, Rumanya Başvekili Gii\ll'- luk bir petrol ge~isi de bul~nma~ta olan Başka bir ııazetede: ·h.ömürleri.mizı ihrac 
·ıl't'ıtıın~ıfası~ı Kral Karol'ün tahttan çe- bu kafileden 39 bın tonıl~to nacmınde beş edip döviz edle etmek ~çin memleket içinde 

~\liı.ın takib ettliinl, bunların tabit ol- düşman ticaret gemlii ve lm.egen sınıflndan l Jinyit kömüriı yakılmak üzere taş kömürü 
~~ .:;,~~aurtu'nun mihvere inlıbak el- bir torpido batırılmıştır. Dığer bir vapur' yasak edilecek .• 
l'l\lt\dt Rumanyanın Umumt Harb ıo- da ciddi haı.a.ra u~r~tılnuştır. . . ... Buna benzer ser levhalarla yüreğimiz ağ· 
b~'tei~de ettiği hududlan muhafaza ede- Bir deniıaltı ıemısı, ce~an 19 hın tonı1a- ıınuı.a geliyor. Fakat yazıyı okudu~umuı 
' '° ıa.nnettiğinl, Viyana konferaru.ın- to hacminde müteadd.Jd duşman ticaret ie• zaman anlıyoruz ki bu tedbirler, btlş vuru
lttt1t '-'nrak.ı vaziyetin i.q BatvekUle Kralı misi batırmı~tır, lan çarelerin hlç biri elde edilemezse ahna-

ler pek çoktur; fakat derece ve rn.aaş ka
zananlardan bu dereceyi alanlar yoklur. 
Eğer dahiliyeoin hazırladığı proje me· 

murların yalnız hakkını tanımakla kalma
yPcak ve bu hakkı onlara verecekse, yani 
i5tihk~kları olan fazla parayı onlara lem.in 
edecekse ne ili ... Yoksa memurlar y8lruz 
haklarının tanınmasına çoktan alıştılar. 

CJ Ticaret zihniyeti 
Elektrik idaresi iki sene evvel bir firkr

lin malı idJ. Tam bir ticaret müessesesi ıdt. 
Şimdi devletin malı oldu. Fakat iış, bu 
müessesenin gene ticaret ruhile idare edil
mesini amirdir. Buraya bizim devlet me· 
kenizmasının ağır, kırtasiyeye boğulan u
suileri girmemek lizımdır. 

Bu günlerde Elektrik idaresinin tram
vay raylan, levanmı gibi son derece müb
rem ihtiyacları var. 

İdare, bu ihtiyacları, hangi mem· 
leketten terrıfn edebileceğini düfünüp 
dururken İsviçreden teklifler alm1ş ve Lu 
teklifleri müsaid bulmuş. Bulunca hemen 
siparişe geçmesi lium gtılmez mi? HAyt:r ... 
Geçemiyor. Çünkü bu idare, Belediyenin 
malı olduğu için yapacağı siparişler için Şe
hir 11-"leclisine danışması liz.ımdı.r. Haibulci 
ticaret zihniyetinde en küçük bir teahhurun 
yeri yoktur. 

E!ektı·ik, Tramvay ve Tünel idarelerin
den ikide bir ~ikiyetler tevali ediyor. Bu 
şjkhyetler1 tirket zamanındak1lerden çok 
olnıadı~ı gibi ekseriya haksız da. İda • 
reye hiç aksamıyan bir ticaret ruhu ve 
mekani7.ma~ı vermedikçe bir çok ak!ak 
1ıklan tabii görmemiz liıımdır. 

o Sonu ne olacak? 
hl ~'rittde t t . Muharebe ve avcı tay,yareleri grupları • cakttr. Tasavvurdan ibarettir, "'ıı lr::._ 1.. u unamaz hır hale geti.rditi~ Tam bir sene evvel ihtiyar Çemberlayn 
l"' ~fuadP&rtisi te!i Maniu'nun bu vaziyet- n•ız. 5 eylülde, cenubi ln~ilterede dütman Meseli, eğer Elektrik, Tramvay idaresi harbin bafladığtnı haber VPri r-~rn: 
.ı _ ı... e etm ,. lı hava me)danlarına hücum arına devam et- dah& bir kaç ay ra)ıuz kalırsa ve hiç bir _ u··ç sene !demı'• t ' 
"lq ,_ e5e ça flığını, ha.tb sonun... k 1ar bo b t " 
k.,_- \Qtıtık 1 nıitler ve binaları ve am. P a .. -~ a ~ meınleketten r•.Y. ıetırmek ümidi ol.nıazsa u'Tr sene dayanaca••ı ; 
"""':,ı...... re ormunda toprak uhibi olan hal H d b ük b ' " ""' "Yad ki a~mışlardır. T es aven • uy ır Bebek hattınJ sokecektir ve eğer bühin so- Almanlar ona cevn ı .....-
tıl,~:rıu a Rumen köylülerinin de h-la- ) l'raltı deposunda yan~ çık~rılınıştır. Bu ba]ar linyit kömürü yakabilecek hale geti~ vererek daha çok 
ltıı~~ ".1Yana ~onfcransı karat'ına isyan hücumhır t!'nasında mi.J.teaddid hava mu- rilir, kili miktarda linyit bulunur, kömü - hatta icab ederse on 
"t.tııatın:kı mefkuresine 1'Urak ve :tıtacar harebeleri olmuş ve bu muh~rebeler~ Al - rümüzün ihracı mümkün olursa halkın tat ' &ene dayanacaklarını 
~-llltı ka111 hs.ssaı davranmalarının ve manların muzafferiyeti.le neücelenmı,Ur. kömürtı yerine linyit yaknuuıı ak:ldan geç- ı .. 1 d'ler Fakat bu 
l •nrnalAr beb' so:v e ı · ~lh etme ~~ın .. •~ ınt bu suretle . Gece, muharebe tayyarelerimiz. Llncol~, 1 mektedir. . . • . . harbi bir yıldırım 

t di}'or nl~ mumkun oldui:unu ıöyhlyor cı\·arında muhtelif hava meydanlarına, Li- Bu taaa~~rları .. bır emrı .vaki ve_ b_l? harbi yapmak istlyen-
•l!ı; ltl. 1 \·erpt;Ql, Porta-mouth, sunder Land, Blyth ve kararı kat'ı gıbi gostermek hız ge.zetecılcnn !er de .Almanlar idi. 

'tı.ırr.~ ıartt"r h:lnde odı·a rtl lnbH'! d Hull limanları tesisatına, Newcastle'de en- zihmız ve aünalumızdır. Kendi kusu:ları- Her c..yi ona göre hazırl:.ıııı"lardı ve b\itC•n .. ..,., d a e en ...ı . rl kınd ·- , . d ı v - v 
I!,~\·, ..-• a devlet rei,l, mevkiinl oM;lun.a, 1 ~uat müesseselerine, Londranın şar a mı:ı.ı gormeı, pıreyı eve yaparu .. , nkınlan neticeyi bir an evvel almak iı;in 
"l'Jte ltll de )'erini General Antonesko'y• ;.man ve dok. tesisallınna ve ayn! zamanda o Barem ve terfi haıırlanmıt, biıtün Alman harb mekaniz -
~t\-} dil'or. Arıtone'iko'dan ~klenen •• ~meşJuıben de yeralu depolarına mu~af- nıa5ı ona göre ayar edilmişti. 

•ti b · y, f.Jtiyetı· h"' 1 1 1 d in 1 At te lr kuvvetile tem"il etnıektir. J ... . ı ucum arda bu urunu, ar ır. ... Memurların otomatik bir ıurette terfileri 18 günde Po onya, 22 günde Fransa r.ıu· 
~ L_uhartir b · ktıJz llm11.nlarına mayinler dökülmesine de- jçin bir proje hanrlanıyormuş. O halde harebe1eri tamamlandı. Fakat harb bitmedi 
..._ı"-Clt\ bu d'. u tartlar dahilinde meyd.ırıa \em edilmltlir. ba ~'-' Ba 1 t '! 1 . , ve Hitler bef aene irin hazır oldukla-ından 
rıu~rı."a ıktatrirUn, yani Antonesko"nun İngiliz tayvareler! , . .. rem neuu-,. rem yı nıı enıı çın mı • 
~~,,. Yı krallık makamını ve sal ctınl\lı . d " , ıece, Alman arazw u- hazırlanmı,tır?, Birim bildiğimize göre bu bahsediyor. 
"'- etini h . terın e u~rauşlar ve ciddi huarı mucib ol- kanun memurların üç, dOrt senede bir O halde harb ne zaman bitecek?. Bir A· "ılh\r,ti mu afaıa gayretile b:ım::ırn"!'n ınadan muhtelif nokta! bo b la tm A · t_.e, rı. bir .1• . . ara m a r ı tf• (tahsiline ve liyakatine &öre) terfilni U:rnin merikan gazetesi merika ile Ingiltere arı-
la trılti.ih old ~ı ayetı. halıne koymaıı da lar~ır. Yalruz bir yerde bir çiftliğe L<abet t:tmektedir. Hayır, temin değil, arzetınek- ııındaki son itillftan bahsederken: 

tı da. ili.ve ugn.nu söyledikten ıonra ı;un· ,.~~kı olmu,tur. Bir gığıneığa gitmek üzere tedir. •Bu nal.iliğin sonunun baılangıcıdırı. 
.-llllrnan . ediyor: yolda bulunan be, aivil ölmüitür. İkı kiti Filhakika barem kanunu memurlar Diyor. Harbin sonu veya naıiliğin sonu; 

~l\t\ı.... >'•dıt ha'§tl olan manzara ve 831- Viıralanmıttır. ı h · ı ı d ı'kı'si bir oldug· una göre demek ki aoı!un .._ ~da esen ha D" d"" _..., İf;in vazettiği tart arı aız o mayan ıan f.r- . 
..,tı ~ va, Avrupanın hiç olmana un uşman -.v tayyare kaybetmiıt.ir. hal derecelerinden aşağıya indirdiği halde baflangıcındayıı. lngilizlere ve onlara taı·af-
~~~dt d~nelik ıiya~t kutublınnın hıri- Bt un

1
Ierddan ldk.~i.: ~.e1ce~, hava dafi bataryaları terfi hakkını halı olanların bu haklarını ta- tar olan Amerikalılara göre zaten harb de 

~ enlJecek k .. r· ara ın an uouru muthir. Bundan bqka nunakla iktifa etmiştir. Yani memur terfi yeni bqlamıotır. Bir senelik boğuşmadan 
leri te or ukle~ı c::ehaletleri, fıl!ı baraj balonu da tahrlb edilmi.ttir. 16 e1tb1llr. İtte 0 kadar .. Kanun tatbik eiileli sonra henüz b'ılangıçta isek Allah 1Jl58ll• 

rı ı:ntayı- larUe lıah edileb!lir.. Alman tayyaresi üslerine dönmemiftlr. l bir ıene)'i ıeçtlj dereçe ve maq kaybeden· ların encamını hayreyleye!., - B. S. 

!eler! Bükroşin mühim merkezlerine doğru lamlaıtıran Jayon hükômeti, haricde 
yıirümeğe başlamıtlardır. Bu ahalıye De- yeni yeni hareketlere hazırlanmak· 
mlımuhaiızlerın teli Horya Sima'nın im- tadır. 

usını Uşşıyan ve Transilvanyanın b.iacaris- Bu bakımdan Hindiçini Üzerine ı• 
tana terkinden dolayı protesto ederek Kra- nİJ bir taarruz beklenıe yanlıı bir tah
tın tahttan çekilme!oini taleb eden binlerce 
beyanname dağıtılmıştır. Bu vaziyet üze- min yapılmamıı olur. MalUm olduğu 
rine asker silB.hbaşı edilmiş ve yeglne ta.- üzere, Franınz Hindiçinisi, bizzat Hin· 
arruz siJahı su sıkmağa mahsus hortumlar- diçini denilen yanmadamn ıark sa
dan ibaret olan bir zırhlı otomobil de tahril< hillerinde uzanmaktadır. Yukarıda 
c!unmupa da ahali otomobilin içine atlıya- Çinle hemhudud olarak Tonkin var
ıak hortumun sularını civardaki mağaza- dır; ki Japonlann, askerlerine ıerbest• 
larm üstüne çevirmiştir. Kalabalık, ancak, çe mürur hakkı İıtedikleri yer bura
askeri kulübün önüne konulmuş olan üç 

sıdır. Bunun altında aıağı doğru bir !ıra süngülü ask~rin önünde dağılmıştır. 
Sokaklarda dolaşan ahali kütleien ·Kra- dil halinde Annam Krallığı uzanır, 

ı.:n çekilmesini istiyoruz• diye bağırmıtlar- onun altında ta burunda KoJİllfİn var
sa da hav11ya atılan silAhlar kar,ııınnda ek- d1T. De.ha garbda Kamboı Mihrace· 
serisi Deminnuhahzlardan mürekkeb olan liği ve yukarıda da Laoı arazisi uza .. 
bu kalabalık dağılmıştır. Fakat az sonra ye- nır. Bütün Fransız Hindiçiniıi, 736 
niden toplanmış ve daha kesil bir kalabalık- bin 560 kilometre murabbatdır ve 
halinde Dcmirmuhafı:zların şarkılarını oku.. nüfusu 21 milyondan fazladır. 
ycırak Kralın sarayına doğru ilerlemeğe 
başlamıştır. Bu hareket mitralyöı.lerle mil- Japonya iıte burasınt ıimalden İne· 
cehhez askeri kıt'alar tarafından durdurul- rek kolaylıkla ele geçirebileceğini dü .. 
ınuştur. Söylenen şarkılar arasında yahudi ıünmüı olabilir. Fakat asıl mesele 
alcyhtan olanlar pek çoklu. &kaklarda bir 1-"ranaanın muvafakatini almak değil
çtJk zabitlere tesadüf edilmişse de bunlar- dir; asıl mesele, İngilterenin ve Bir
d:ın hiçbiri nümayi.flere iştirak etmem.iı,:tir. Ieıik Amerikanın muvafakatini al. 

liumen fabrikatörlerinin en zengini o!an 
al •-- ı hr' k ı kumandıını olan ınaktadır. Fransa ile Hindi•inide ya-1~ asKA i e şe ın as er ,. 

ve Kalinesko'nun katillerini bi!imuhakeme pılacak •ilalılı bİJ' ihtilafa bu iki mem
idam ettirmiş bulunan General Argileanu, leketin de kuvvetle iıtirak edecekleri 
dün ak'8m tevkif edilmişlerdir. DiF.er tev- ınuhakkaktır. Çünkü ikisinin de bu
k:f edilenler arasında Tatare~ko kabinesinde rada büyük menfaatleri ve ali.kalan 
Dahi1iye Nazırlığı )apmı, olan Gelmen - vardır. Nihayet Büyük Britanya Bir
cranu ile Demirmuhafızların büyük düş~ manya ile Laoı'a hemhududdur. Ve 
manı ve liberal partisi lideri Viktor Yanadi 1 • • d 

Birmanya, Hindistan yo u üzerın e• de vardır. MalAı.ka General Antonescu'nun 
en mühim rakibi addedilmektedir. Antones dir. Birleıik Amerika devletlerine ge• 
cu, gerek Mılaska hakkında, gerek tevkif lince, o, Filipin'le ali.kadardır. Ve 
olunan diğer e;ıhas hakkında tahkikat açıl- daha 1944 ıenesine kadar bu ali.kası 
masını emretmiştir. devam edecektir. Çünkü o zamana 
Bükreş sokaklarında yapılan bu nüına • kadar Filipin adalan Amerikanın hi

yişler esnasında hiçbir yaralı ve maktul mayeıi altında bulunacakhr. 
)'Oktur. Askerler Kralın &arayını, kar~ısın-
daki bahçeye mitralyöz koymak sureti.le Görülüyor ki Fransız Hindiçinisi 
nluhafaza altına almıılardlr. meıelesi ufak bir hi.diıe değildir. Bir 

Kral Karolun Rumenlere Uzakıark heıemonyası dav .. ı<lır ve 
dünya haritası vüs'atinde kan§ıklık
lar doğurmak istidac1ında bir ıeydir. beyannamesi 

Bükret 6 (A.A.) - Kral Karo!, bu sabah 
ri\dyo ile ve gazetelerin hususi nüshaları 
ile bir beyanname n~rederek tahttan fera
gat ettigini Rumen milletine bildiımıştir. 
Beyanname şudur: 

.Rumanyalılar, 

Büytık gaileler ve feliıketlerle d1Jlu bir 1 

devre memleketimizin üzerine yüklenmi~tir. 
10 senedenbcri vicdanımın emrettiği daire
de Rumanyanın lehine ne yapmak kabilse 
hepsini yaptım. Bugün matem memleketi· 
mJı.in ÜJtilne çökmüştür. BUyük tehlikelerle 
k.utılanmıt olan üstünde dolduğum ve 
büyüdüğüm bu toprağın aşk.ile ağır hükQ -
met yükünü sevdiğiniz oğluma devrederek 
bu tehlikeleri izale etmek istiyol'um. Alla
ha dua ederim ki, vatanı kurtarmak için 
yaptığım bu fedakirlık boşuboşuna gitme
snı, bundan sonra omuzlarına yüklenen ağır 
mE:s'u ıl!ti idare için muhtac olduğu mu
hıbbet ve sadakatle oğlumu ihata etmele
rini bütün Rumanyalılardan talcb ediyo
rum. Allah memleketimizi muhafaz3 etsin 
ve ona iftihar olunabilecek bir istikbal te-
min etsin. 
Yaşasın Rumanya •• 

Mümtaz Faik FEN I K 

Fan'at Aleminin f'n nüdide incisi. .. 
Sinema dünvnoı;ının f."n parlak ı:-üneşi 

Türkçe filmlerin Zftfer tacl ohın 

TORKÇE 

OTEL EMPERYAL 
L L E 

Sinemasında 

topladığı takdir ve hayranlığı asır. 

larca muhafaza edecek bir harika, 
sonsuz alkışlarla JelAmlanacak efSiz 
bir filmdir. Sean~Jar: 

Cumartesi : 1 - 2,30 - UO • 6,30 - 9 
Telefon : 43595 

Rurün saat 1 ve 2.3() da tenziliilı 
matineler. 
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Poker Traş Bıçakları 
Dünyanın en ivi traf 

bıçaklaı SPOR 
,. Leyli 

Erkek Yeni Kolej Nehari .... 
Kız 

i LK ORTA LiSE 
Taksimde Sı rase lvilerde Yeni açıldı. 

1 

Müdürü • Eski Şişli Terakki Direktörü: 1\1. Ali Haşmet Kırca 
Hususlyetlerı: YABANCI DILLER OGRETIMINE geniş mlkya&ta ebem-

e 1 k 1 d t d • ı M mtyet vermek, .sınıflarını az mevcudJa teşkil ederek talebesinin çalışma ve a an Oy Un a rl na av e e ~ en I • lnlclşafı. sıhhat ve lnzlbatıle yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize 
• nazır kalörıterll teneffüshane ve j!mnastıkhane.sl vardır. Hergün saat 

sırın atletizmde bugünkü vaziyeti'~ C9~1le 1~8l ar~asınd~a tale~be ka~yıd v~e ka~bul o~lunur~. CTe~lefon~: 4115~9) ~ 
,... Devlet Demiryolları işletmesi Umum MUdUrlUğUnden: ) 

Geçen sene Ati.nada yapılan onuncu 
Balkan oyunları kongresinde, Mısınn da 
Balkanlararasl atletizm müsabakalarında 
yer almasının ve Balkan oyunlarına puvan 
almıyarak iştirak ettirilmesinin temini ka
rarlaştırılmıştı. 

Bu sene vehrimlzde yapılacak olan on bi· 
rinci Balkan oyunlarına Mısır milli tnkı
nınan davet edildiğini bir iki gün evvel 
b:ldirdik. 

Bana öyle geliyor ki, :&Iı.sırlılatu\ bütün 
kozları bu kadarla bitecek, ve her ko1u· 
sunu iki dakikadan aşağıda çıkarmış olı'\n 

sekiz yüzcü 1.1oskuris'i, kırk dokuzluk dört 
yüzcü Ebeyd'i ve yerini dolduran bulun -
madığı için h818 koşmakta olan Fahum'un 
genetiğini Mısır idareciicrl arayacaklardır. 

Füruzan TEKiL 

Sirkeci Garı ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 santim makadam şo.se 
yapılması ve topeka sistemi a&!altlanması işi 9500 lira muhammen bedelle ve 
kapalı zarf usultıe münakasaya konmuştur. 

Münakasa 18 eylül çar~amba günü saat 11 de Sirkeci 9. uncu I~letme bi
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Şeref atadında pazar 
günkü maçlar Balkanlar arasında, genelik tesanüd ve 

sempatisini kuvvetlendirmek, bu vesile ile 
en klisik spor olan atletiımden bu gene· 
lik kütlesinin faydalanmasını temin etmek 
için bundan on sene evvel atılan ui;,ırlu 

ad,ır..dan sonra, demek ki, daha ilerılere 
gidebiliyoruz. 

Pazar günü saat 9,30 da Yenl Şişli He 
Ga1ataspor takımları, saat 11 de Beyoğ!u· 

Isteklllerln ayn! gün saat 10 a kadar kanuni vesalkle % 7,5 ntsbetlnde 
muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
Komisyona vermeler! lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan ve
rllmektedlr. (8077) -

•rorla Kurtuluş ekipleri Şeref stadında kor- Muhammen bedeli 0596) Ura ((0) kurut olan (750) adedden mürekkeb 
~ılaşacaklard.r. cem'an 30 metre mlk!bı ve 700 desimetre mlkAbı muhtelif eb'atta çam tahta 

Mısırın Balkan oyunlanna iştirak et .. 
meai Balkan ıporu tarihinde esaslı bir dö
nüm noktan olacakhr. Beynelmilel vaziye
tin nezaketi dolayısile Mısır milli takımı 
Balkan oyunlarına iştirak edemese dahL .. 

Bu dört takımdan üçü ikinci kümeye, ve kalas C25/9 "1940) çarşamba günü saat (10,(5) on kırk beşte Haydarpaşa.da 
Beyoğluspor da bu sene geçtiği birinci kü- Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alı-
meye mensupturlar. ~ nacaktır. 
Beyoğlusporun geçen sene ikinci kün1-edc 1 

oynaması bir formalite icabı olduğundan. Bu işe girmek isteyenlerln ( 119 l lira ( 73 l kuruşluk muva~kat teminat 
bu fcneki lik maçlarında bu takımın oyna- ı. ve kanunun tayin ettUU vesaitle btrUkte eksiltme günü .saatine k9.dar Ko
vacağı rol büyük olacakhr. :s<!sasen 1:-· 1 .... ,.. misyona müracaatıeri lA.zımdır. 

Biz., Mısırın Balkan gencliğile beri'l~r 
1Por yapmağa başlamasının diğer bazı mil· 
letıeri de sürüklemesini ve Balkan oyun
larının on sene beklemiyerek bir yakın 
tark olimpiyadı haline gelmesini tenıenni 
ettikten sonra Mwrm atletizmdeki v•zi • 
yetine geçelim. 

kur.dan Beyoğlusporun ciddi surette ho- Bu işe a!d şartnameler Komisyondan parasız olarak dal\ıtılmakt•dır. 
:nrlandığı anlaşılmaktadır. ( 8310 ) 

Mısırlı atletler yakın zamanlarda, Bal -
kan yarım adasının en kuvvetli atletizm 
takımına malik Yunanlılarla ciddi surette 
boy ölçü~cek bir varlıktılar. 

Bu günkü Mwr atletizmine göz gezdire
cek olursak, her hangi bir terakki jzine 
pek f8hid olamayız. Zira Mısır takınu bu 
gün sporu terketmiş olan Moskuris'in, yaşı 
geçmi' olduğu halde bili koşmak mecbu
riyeUnde kalcvı Fahum'un, gene mühendis 
Ebeyd'in yerlerini dolduracak atletler )·e· 
tiştirememiştir. 

Mwr atletlerini tanımak fırsatı, Türk • 
lere

1 
İstanbul ve Kahire atletizm bayram '" 

]atında verilmiştir. İki defa İstanbula ı;elen 
Mısırlı atletler, birincisinde parlak muvaf
f.;.kiyetler elde etmişler, fakat ikincisinde, 
Türk atletizminin ciddi surette kalkınması, 
kendilerinin de görünür bir şekilde kuv -
vetten düşmüt olmaları yüzünden ailik 
kalmışlardır. 

Türk ve Yunan atletlerinin iştirak ettik
leri bu seneki Kahire müsabakalarında ise 
)fısırWardan yalnız &üratci E.cıkinazi, ciridri 
Said ve mukavemetçi Abusbah muvaflak 
o!muşla.rdır. 

Mısırlılar takımlarını te,kil ederlerken 
ıürat koşularında neticelere oldukça emni· 
yetil nazarlarla bakacaklardır. Mukave -
mette Abusbah, Balkan kaliteı>inden pek 
a{ağl kalrruyacak, yanın mukavemettt gene 
AH Yusuf ,ansını deneyecektir. Kahire 
müubakalarının galibi Said acaba ciridde 
de büyük bir rn.uvaffakiyet elde edecek mi
dir, pek zannetmiyorum. 
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7 Eylul 1940 
13.30 Prognm. 13,35 Şarkılar (Pi.). 13,50 

,Ajaru, 14,05 Şarkılar (Pl.) 14,20 Riyaseti. 
cumhur bandosu, 15.00/15.30 Dans müziği. 

17.30 Gazetelere mahsus aervis, 18.00 Prog 
ram, 18,05 Müzik (Pl.), 18.40 Caz orkestrası, 
1915 Fasıl heyeti. 19.45 Ajan!, 20.00 Şarkı
lar, 20.30 Konuşma, 20.50 Türk musikisi, 
21.15 Müzik, 21.30 Radyo gazetesi, 21,45 Sa. 
lon orkestrası, 22.30 Ajans, 22.50 Salon or

keıtras~ 2310 Cazband (Pl.) 2325 Yarın

ki program, 23.30 Gazetelere mahsus servis. 

Sanyu İcn Memurluiundan : 

Esas: 940 ,'355 
Atağıda aded ve evsa.h yazılı Firde5in 

borcundan dolayı mahcuz olan malların a
çık arttırma ile aatılmasına karar veril • 
m.iştir: 

1 dört gözlü üzeri mermer ve aynalı kon. 
sol, 1 ceviz rengi iki gözlü küçük ayna, 2 
ıigara sehpa!!, 4 hasır aandalya, 1 uzun ka
nepe. 1 küçük açık kanepe, 2 k1rmızı renkli 
aecca.de, 1 renkli seccade, 2 bir buçuk metre 
en ve dört metre boyunda kilim, 1 üzeri 
camlı ve gözlü dolab, 1 Ko1laridcs markalı 
müstamel diki.o: makinesi, açık arttınna, 

trlliliye rüwmu müşteriye aid olmak üzere 
16. 9,.·940 tarihine tesadüf eden pazartesi gü. 
nü aaat 13 ten 16 ya kadar Sarıyer Orta 
çe,me Zekeriyaköy caddesi 10 numaralı e. 
vin önünde yapılacaktır. İşbu satı,a l,tirak 
ebnek isteyenlerin gösterilen tarihte ma
hallinde hazır bulunan memura müracaat 
etmeleri lizım geldiği ilJn olunur. 

JEACK LONDO"' 
Mütercimi: N. AY KUT 

Kurtuluş da sık sık rak.lblerini korhut 
muş kuvveUi bir takımdır. 1 ----------------------------------

Beşİkta§ - Maakespor maç• 
An~ranın l\la!'kespor takımı şehrimize 

gelmiştir. Oldukça kuvvetli ve gene bir 
kadroya malik olan Ankara takımı karşı
nnda Beşiktaş talmin edici bir netice almak 
için kuvvetli bir ekiple mac; yapacaktır. Bu 
oyunun ciddiyet ve neıaketini göz önünde 
tutarak Beşiktaşın çıkaracağı takım, her 
halde lik maçlarının ilk oyununu yapmak 
üzere, Fenerbahçenin ka~l!ında göreceği 
mi7 ek.ipinden farklı olmayacaktır. 

Türkiye futbol 
şa· "vonluğu 

Milli küme ı,1iyonu Fenerbahçe ile 
Türkiye grup bırinci~ Eskişehirdeki Dc
mir6por takımının Türk.iye birincisinin ta
yin edilmt-si için karşılaf8Caklarını bildir
miştik. 

İ!ıtihbaratımır.a nazaran futbol federas· 
yonu bu karşıla,manın İzmirde yapılma -
sını istemekte ve tarih olarak da 14 - 15 
veya 21 - 22 eyltı.l günlerini göstermekle· 

dir. 
Fenerbahçe kulübü henüz bir karar ver

ntemiş olmakla beraber, maçın İzmirde 
yapılacağına muhakkak nazarite ba~tlmak
tadır. Ancak ayın yirmi ikisinde Jstanbul 
hk maçları başlayacağından ve Fenerbah • 
çenin de o gün Beşiktaşta oynemao;ı llı:ım
geldiğinden, İzmir maçlarının 14. ve 15 ey
lülde yapılacağı zannedilmektedir. 

Maliye Vekaletinden : 
% 5 yede~lle 

caktır. 

beraber 61950 aded tahvil o.çık eksiltme suretııe bastırıla· 

l - K~ğıdları Hazinece verllecek olan bu tahvlller Ankarada Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Tahvll!t Servisine teslim edllecektlr. 

2 - Bastırılacak olan tahvillerin muhammen bedeli 3,000, muvakkat temi
natı 225 Türk lirasıdır. 

3 - Eksiltme 18/ 9/940 çarşamba günü saat 10 da Maliye Veklleti Levazım 
Müdürlüğünde müteşekkil Eksiltme Komisyonunda npılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankarada Maliye Vekrueti Levazım Müdürlüğünde ve 
lstanbulda Dolmabahçede Maliye Vekaleti Matbu Evrak Ambarında görülebilir. 

5 - Ist<!klllerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muvakkat teminat mektub veya makbuzlle birlikte beli! gün ve saatte 
Komisyona müracaatıerl. c5213• (8066) 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

l - Ilk. Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kı.s ve erkek talebe 
kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eyh'.llün on beşinci gününe kadar gerek mektubla, gerek 
mektebe başvurarak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin eyl!ilün on 

beşinden sonra yapacakları müracaat kabul edllmtyecektlr. 
3 - Isteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

ADRES : Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon : 2253' 

T kımlar İzmlrde iki defa karşılaşacak • 
!ardır, İki maçta takımların birer galibiyet 
almaları veya iki defa berabere kalmaları 

1 
halinde, Türl<tye ~mpiyonu (goal·averaf(•) İ=~~===~~=======~~====~~~=::::::::~ u~ulile tespit edilecektir. ,..... 

R A Ş t D R 1 Z A Tiyatrosu 
Halide Pişkin beraber 

Bu Akşam 
Büyükdere AILE bahçesinde 
KENDİNİN G0LGES1 

Vodvil 3 perde 
Heyet her cumartesi akşamı 

Büyükdere Aile bahçesindedir. 

Kasa alınacak 
Küçük veya orta boyda bir ka

sa alınacaktır. Satmak isteyenle
rin Anl<ara caddesinde Universlte 
Kitabevine müracaatlerl. 

Telefon : 21768. 

Türkiye için: 

Bir aylık 90 kurut 
Üç aylık 250 • 
Alb aylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler ic;:ln: 

Altı aylık 850 kuruş 
Bir senelik 1600 

imtiyaz sahibi ve b::ışmuharriri: 
Necip Ali KUÇUKA 

Umum ne,riyatl tdare eden Yazı 
işleri Müdürll : 

Ce,,al Bakk.ı SELEK 
\.. Ba.~ıld1iı ye.r: Cumhuriyet Matha•51 ) 

istanbul Komutanh§l Saltnalma Komisyonu ilanları 
Gümüşsuyu hastanesi için senelik olarak 45 ton koyun eti 11 /9/940 günü 

saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 22050 liradır. Şart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. Isteklllerln beli! gün ve saatte yüzde 
on beı temlnatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeler!. <8300) -

Komutanlık kıtaatı senelik ihtiyacı için 29/ 8, 940 günü yapılan münaka
sasına tallb çıkmayan 150 ton sadeyağı 10/ 9/9(0 günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 187500 liradır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda. görülebilir. Isteklllerln belU gün ve sa· 
atte yüzde On beş temlnatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. (8301) -

Piyade Atıt Okulunun lağım yolları açık ekıılltme !le yaptırılacaktır. 
Eksiltme 23 '9•940 günü saat 11 dedir. Muhammen bedell 3293 lira beş kuruş
tur. Ilk teminatı 291 lira 98 kuruştur. şartnamesi her gün Koml.syonda göril
ebııtr. tsteklUerln belll gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 

misyonuna gelmeler!. (1137() -
Nakl!ye ve Motörlü Birlikler okulundaki tamirhane binasının tamiri açık 

eksiltme Ue yaptırılacaktır. Ek.slltme 23/ 9/940 günü saat 10,30 dadır. Mu
hammen bedeli 3048 lira 24 kuruttur. Ilk teminatı 228 lira 62 kuruştur. Şart
namesi her gün Komisyonda görülebilir. 

ısteklllerln belU gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeler!. (8375) -

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 11•9/940 günil saat 15.30 da 30 ton nohud 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3900 liradır. Şartnamesi her 
gün Komisyonda görülebilir. ıstekl!lerln belli gün ve saatte yüzde on beş kat'! 
temlnatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel
meleri. (8376) 

- YUCA ÜLKÜ (İstanbul) ve ÜLKÜ (Uşak) LİSELERİ 
Kayıdlara başlanmıştır. !stiyenlere mufassal tarifname gönderilir. ·Uşaktaki 

Orta kısmı yoktur. 
U L K U Lisesinin 

a 
Macera Romanı 

TEFRiKA: a o 

kına olsun elini tez tut! DeHkanlı neş'e ile haykırdı: 
Kuyunun dibinde suyun çalkanbsı işitil- •- Bundan böyle nerede bulunursam 

dii bir takım boR;uk küfürler aksetti; ve bulunayım. Yanımda daima para bulundu
kovanın 1pl kımıldamağa başladı. Demek ki racağım. 
Gilermo kolları sıvayıp adamakıllı t~ ıi· Bunları söyleyerek metrOk çiftlikteki 
rişmişti. sahneleri bertafıil anlatb. GWi bulunduğu 

Rafael bağırdı: yerden bütün olup bitenleri ıeyretmi,, ko-
- Bulduğun dolarları kovaya doldur, ııs- nu,ulan1arı hep ı,ıtmişti. Devam ederek: 

!anım! Haydi, göreyim seni, bir tek dolar •- Henry! dedi. Cennete bile girerken 
bil~ kalmasın emi? altın torbasını ihmal etmiyeceğim. N~ o· 

Kuyunun dibinden şu cevab geldi: lur, ne olmaz. İn5anın başlna bin türlü lf 
- Kovaya mı? Sen onu affedersin: Sonra gel<"bilir. Bilsen aziz dostlarımızı kuyu hl.

para dolu kovayı çekip beni burada bıra- şında ne halde bıraktım. Kedi köpek ıibi 

_ Siz burada mqveret ederken bizim 1 Jefe Politiko tashih etti: kabiliyor mw:ur.uı? Yağma yok! Dolarla- hırlaşıyorlardı. Görülecek sahneydi!.!. 
Amerikalı domuzlar tabana kuvvet uznk1a· - P:.rdon, dedi, altın değil, gümüş zin· rın hepsi cebimdf' ha! Bilmi!f olun!. Henry cevab verdi: 
tıyorlar! Maiyetinizdekilere verdiğiniz di- cirlerle! Je!e Polibko çiled"11 c;ıkmı•tı: •- İyi ama, şimdi torbanın dibi göründü. 

T • - Nered• , .•• _ k•_ndl ırkıma '!IÖVÜp saı·a· F · •··dik tt• ıiplln terbiye.si hususunda cidden tebrik - orres in sabrı tükenmişti: ır..; rancıs ~ e ı: 
Jere 13.yıkalnıı.. Sinyor Verkara! - ATlah aşkına susun! dedi. Gevezelik cağım! ded! •- H5kkın var. İşin kötü tarafı da bu ya .. 

Jefe Politiko, öfkeli bir sesle mukabele k;fi. Biraz önce demiştiniz ki, San - An- Torres at~d!: Yanımızda para olsaydı bizi tlkib f'denleri 
etti: tonio'da değiliz; Jüşilan ormanındayız:. Bu· 1 - Ben aemıııcienheri sanki az mı linet dıUma oyalamak vt yoldan alıkoymak 

_ San _ Antonio'da değiliz, Jilşitan or- rada biribirimize Çatmaktansn anla:;ııp va· ı oku:,roı·d'.ll. mümkün olurdu. İt.ıraf etrr.eli ki, blraz fazla 
manındayız. Kôpeklerim tehlrde iken ibat zi!e.mizi. başarma~a ~akalım .. Elbirlit;ile fU Gli~rııiA, .-jh11vt::t, iı. it~ bı.tirn~iş~: cömerd davrandım. Bu heriflerin bir kaç 
bakımından örnek sayılabilirler. Fakat Al- herıflerı yola getirelım. - ipi ::zıitın: d:ye .. .?sı•ndı. Butun hatlne dolar için de takibı gev,eteblleceklerine 
lahın balta görmemiş ormanlarında onlara Kuyunun dibinde Gilermo'nun sesi geli _ ceb:.-:•::ııde' Ter ı..•lun~ !'ı!> koku bt>ni bitir- ihtimal vermemişdm. Yanıldığımı timdi an· 
~tlılıkla muameleye mecburum. Aksi tak- yordu: di . b"-y1:1p A.a.'ac111('ır' b•.lı:-eciR; Par•l"-r da layorum. Keşki parayı daha ihtiyatlı har
dirde kudurma1an muhtemeldir. Maazallah - Suyun derinliği iki kadem! İçinde bo- sİ7.t' :;;,..ıh o:n.ıy~ı.t·ıl·l H.-H· rle bu r.ofer lın.- ~•saydık!. Her n~yse. Şimdi ıiz.e öyle bir 
bu thUnal tahakkuk else seninle benim ha- ğulmnk ihtimali yok' Dibe dokundum ve nırım bütüı~ "'.7°1.ı" ~(;!~Aı'=Ul? 1'1..!raya bot-alt· havadis vereceğim ki tüyleriniz diken diken 
limiz nice olur'!. dbrt dolar topladım! Kuyunun dibi para mıtlrtr. 'Topi11d1~1m pıorn lıt• yüz c:o!ard~tı oiacak. Havadis tu: Torres, Sinyor Torre5t 

Torrea, meyus bir tavırla, boynunu dolu' Bana bu mülevves ve zahmetU iş için çok fa.zlıa.. muhterem Sinyor Alvarez Torreı cenablan, 
büktü: on dol~r veriyor murunuz? Durgun su leş • , . . . . . . . . . . . • • &oJano alleı1inin bu eski ve sa.mimi dostu 

- Hep kabahat bu mel'un dolarlarda! giJ..,: l< ~1·!. Francis, kafile arkadaşlarına sarp bir ya· Jefe Politika ile beraber jllfldarmalara ku· 
df!di . Bu Amerikan züppeleri alhn uncirle ı Jefe ıko haykırdı: macın tepesinde yeti,ti. Zavallı beya\rler J manda ediyor. Kafilenin her duraklayt.şında 
elimizi kolumuzu kıskıvrak bağladılar . - Veriyoruz, veriyoruz! Fakat Allah q- soluya aoluya dinleniyorlardı. Sioyor Torreı küplere biniyordu. O kadar 

Tra§ bıçaklan geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat- ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür, 
İstanbul Tahtakale No. 51 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekalet 940 senesi ihtiyacı için matbaa kağıdı, mukavva, müce!lid 

bezi Vek1letten verilmek üzere (7650) aded defter. (2.800.000) aded cetvel b~ 
ve teclldl açık eksiltme ve (23,250) clld koçanın baskı ve teclldl pazarlık sur 
tlle eksiltmeye konulmuştur. , 

2 - Defterlerin muhammen baskı ve clld bedeli (1296) lira (80) kuruş, ııı~ 
vakkat temlnatı (97) lira (26) kuruştur. ı 

3 - Cetvellerin muhammen baskı bedeli (1032> lira (79) kuruş, muvatı• 
teminatı (77) lira ((6) kuruştur. ~· 

4 - Koçanların muhammen baskı ve clld bedeli (952) Ura (12) kuru§, ııı 
vakkat teminatı (71) llra (41) kuruştur. 1~ 

5 - Eksiltme sıra&!le defterler, cetveller ve koçanlar olmak Uzere 18 e! 11, 
940 tarşamba günü saat C3l te Maliye Vekruetl Levazım Müdürlüğünde ıııu 
şekkll Ekıılltme Komisyonunda yapılacaktır. ili' 

6 - Bunlara ald şartnameler Ankarada Maliye VeHletı Levazım MUd 
lültünde, !stanbulda Maliye VekAletı Evrakı Matbua Ambarında görülcblllrİ,tl' 

7 - Istekl!lerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bul 
geler ve her partiye ald yukarıda miktarları yazılı muvakkat teminat mat ~' 
veya banka kefalet mektublarlle birlikte muayyen gün ve saatte Koml•~ı;ıı 
müracaatlerl. (5212/8 

KENDiN 

• 1$ BANKASI 
1940 Küçük 

BiRiKTiR 
t 940 iKRAMİYELERi 1 

l aded 2000 liralık = 2000.- ııt' 
3 > lj)OO > _ 3000.- t 

6 • 500 > = 3000.- , 
12 > 250 • - 3000.- • 
(0 • 100 • = 4000.- • 

Cari Hesablar 
.KRAMİYE PLANI 

75 • 50 • = 3750.- • 
ı10 • 2s • _ 5250.- ' 

ölkelendi ki, az katsın Jefe Politiko ile 
gırtlak gırtlağa gelecekti. Adamlarına SÖ7. 

geçiremediği için Jefe Politiko'ya öyle ağır 
ıözler söyledi ki. .. 

Yedi kilometre ötede takib ettikler! keçi 
yolu birdenbire dikleşiyor, sonra derin ve 
karanlık bir uçurum kenarına çıkıyordu 
Hayvanlar cidden acınacak haldeydi. 

Francia arke.daı:;larına şu tekWte bulun
du: 
•- Siz, dedi, önden rahat rahat Ucrlemeğe 

bakın. Ben biraz arkada kalır ve dimdarlık 
yaparım. 

Kafile bir kaç dakika il•rledi. Delikanlı 
olduğu yerde bekliyordu. Nihayet o da 
hareket etti. Yolda, ormanın ağaçsız hır 
yerine gelince durdu. Burası yalnız otla 
örtülü bir yerdi. 

Francis yerdeki nal izlerinde birikmiış 
11yahımtırak bir mayi gördü ve biraz dik1tat 
edince bunun ham petrol olduğunu anla • 
makta ırecikmedi. Fakat bu asıl kaynak de
~ildi . Bir küçük koldu. Sadece bir başlan
gıçtan ibaretti. Filhakika, delikanlı yü7 
metre ötede bir büyük petrol ırmağile k:ır
tılaştı. O kadar büytik bir ırmak ki şayed 
petrol değil de su olsaydı çağlayarak ak
ması icab edecekti. Fakat macun gibi ya
pışkan ve koyu olduğu için dağın yama • 

K.,.ideler : 1 , ubat, 1 mayii. 
1 ağustos, 1 ikincitetrin tarib• 
lerinde yapıJır. ~ 

- ol. 
oturdu; tüfeğini yanına koydu ve lıi;~ ~ 
ra tellendirdi. Kulağı kirişteydi· ~ ~ 
ufacık bir alAmet bekliyordu: Pe~le e~ rr 
gelen kafilenin mevcudiyetini bilcilfC' 
alli.meL. . 
~e~~;e~i~: ·~n·e; ·e~en ırgad Y0~ ~ 

luktan yarı ölü bir hale gelen kısrBifl 'fi', 
zerinde hil& kaçıyordu. Ve bu sırıad:~ Jı._, 
cis'in bulunduğu yerden de pek uııı ~ rl'.J 
Rildi. Petrol kaynağına varınca kJ~~;i.i'" ~· 
(azla dayanamadı, olduğu yere ç~d9sı ,J 
Böğrüne yediği tekmelerin biç f9 Y .. ıııJ ı ........ 
muyordu. Bir fayda gelmiycceği"ı ,9ıcl11 ( 
ırgad, nihayet, kısrağı başıboş bl bir !t 
mecburiyetinde kaldı. Sonra, o d•· rıl } 
yanın üstüne çıkıp oturdu. Sigar.El~~ 1'f 
tı. Petrol kuyusundan çıkan d21.lg9 

rrtmeğe ~ladı. ~ ".: 
•>'s ~'" Fakat, hemen yanıbatındald bt.J. ııkJrl' ' 

ai ne?. Irgnd korkudan titredi V'e ~ ~ı.I , 

ormanın ağaçları arkasına gizlel1 ıd~e tı0 

lunduğu yerden olup bitenleri tet .. ti 
yuldu. 1 ·~ıı' 

Ormandan birdenbire iki rrıeÇ~~Y'u-;·ı 
çıkmışU. Bunlar, doğruca, peırol it 9'1 pi 
doğru ilerlediler; ve el1erindeki defll 1ı:al' 
desameyi kapayarak, mayiin şJtışıPI JI 

lar. d<" 
cından ağır ağır akıyordu. diğcril1e 

Bu yapışkan çamur dPryası içinde bata Şef olduğu anlaşılan adam 
çıka ylırümektense oldu.;u yerde durmağı ı ki: tJf) 
tercih eden delikonlı bir krvanm i,iatüne. (.&rı.as' 

d .. 


