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Türk _ Alman ticaret anlasması 1 
_ Ağustost~~ itibaren meriyete gir~i 
BiR SENE. HARP- iHRACA T ve ITHALA T 

ı Berlinde 1Londraya 
lnfil8kler hava akını 

INGiLIZ TAYYARE- EVVELKi GECE 700 
LERiNIN HÜCUMU ALMAN TAYYARESi 
2,5 SAAT SURDU HU C U M ET T 1 

TEN SONRA y AKINDA BAŞLIYOR 
Harbin birinci yılınJ• 
••lip ••l•n Alm•nY•• 
ikinci yıl •irerlı•n nıii· 
cadel•nİn en çetin Jd· 
resi lıarıı.ıntl" 0• bir 
dönüm nolıl•-'"'" 
lıulunmalııatlır. 

Tayyareler arkı arkaya 
dalgalar halinde 

Berline bomba yağdırdı 

-
Dün Alman filoları 10 
dakika içinde dağılıp 

gitmiye mecbur oldular 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A 
vı:upa harbi, geçeıı. se· 
ne bugün başJaınıştı~ 
Almanya ile Sovye 

R 
. · de J,ebistanı 

usye ag" ustos ıc;:ın ' ' dikten son· payla<mag· a karar ,·er . 
• ·· aktı ım· re bir ademi tecavuz P ti 

za' ve ilan etmişler, bu surı:, : 
şarkta, Sovy~tl~rle .. h~:ı; ya~
ve iki cepheli bır1mu~"t hlikesi· 
mağa mecbur ka ma e 

vakkat olarak mer'iyyete girmi§
tir. 

Bilindiği gibi, 7 ağustosta Bü
yük Millet Medisi anlaşmayı 
tasdik etmişti. Yalnız anlaşma -
nın mcr'iyyete girmesi için iki 
hükumetin tasdikli nüshaları te. 
ati etmesi icap ediyordu. 

Fakat Alman hükumeti hüki'i· 
metimize müracaat ederek ken
disi taralından yapılacak tasdi • 
kin 10 - 15 gün gecikeceğini, bu 
yüzden vakit kaybedilmemesi için 
anlaşmanın Millet Meclisinin 
tasdik ettiği tarih olan 7 ağus • 
tostan itibaren muvakkaten me;'. 
iyyete lirmiş farzedilmesini tek
lif etmiştir. Hük(ımetimiz de 
bu teklifi kabul ettiğinden an -
leşma muvakkat bir surette 
mer'iyyete girmiştir. 

Stokholm, 31 (A.A.) - Ren -
ter: Dageus.Nyheder gazetesin~n 
neşretıijii bir telgrafa göre, İngı
liz avcı tayyareleri, dün gece, 
yarım saat fasıla ile birbirle
rini takip eden dalgalar halin -
de, Berlinde hedeflerine hücum 
etmişlerdir. İlk alarm geceye -
rısından sonra saat birde veril
miştir. Şiddetli infilakler işitil • 
mis ve Berlinliler, ~ığmaklara 
girmişlerdir. Hava dafi batarya· 
lerı, şiddetli bir ateş açmışlar· 
dır. Alarm, saat 3.20 de nihayete 
ermiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Rcuter: 
Dün bes saatte üç alarm isareü 
verilınis olan Lon<lra mıntaka
sında siddetli hava muharebele
ri olınustur. Bazı bölııclcre bon.• 
'balar atılınıştır. Fakat muhtelif 
istikametlerden ııelen ~e Lond
rava yaklaşmıya teşebbüs eden 
Alman bombardıman tayyarele
ri dalııaları, İngiliz avcı tavva
telerinin hücumu ve hava dafi 
bataryalarının barai ateşi karsı
sında da~ılmışlardır. 

İnııiliz tavvareleri, Alınanları 
sahile kadar kovalamışlardır 

(A•kası 3 ünciı rnLfoaa) 

Yunanistan 
• 

Ingiliz hava diifi topla ~ından biri iş basında .. 
• 

On Mayıstan~ Mareşal 

Çakmak __ ,.,. bugüne kadar -
'i önlemiş olan Almanya, 1 ey· 
ıiıl l939 g;;nü, Lehistan• yep~
ğı bir bava baskını ile ne v~! 
biteceği ve ne şekilde bitec~g~ 
malfım olmıyan Avrupa barbını 
açmıştır. . b' bi 

Harbin bir senelık kıs• ır -

T"ıcaret Vekili Nazmi TO?eUoğlu 

Ankeradan alikadarlera re • 
len en son meltimata göre Türk 
• Alman ticaret anlaşması mu -

· Bugünlerde ihracatçılar der -
hal toplantılara başlıyaceklar ve 
Almanyeye gönderilecek malları 
aralarında taksim edeceklerdir. 
Diler taraftan Almenyadan da 
ithalat eşyası gelmeğe başlıya -
caktır. 

Londre, 31 (A.A.) - Hava ne. 
28retinin tebliği: İngiliz bava 
kuvvetlerine mensup büyük bir 
filo, dün gece yeniden Berlin 
mıntekasında askeri hedeflere 
hücwn etmiştir. 

İTALYAN AJANSININ 
VERDi(it MAL"OMAT 

Berlin, 31 (A.A.) - Stefeni 
( A~Tcası 3 üncü sayfadı>) 

Bir kısım ihtiy•t subayları 

3954 Al
man tayya 

Askeri hizmete cağırdı, resi 

l
' Atina, 31 (A.A.) - Reuter: 

düştü 

Zafer bayramı teb
riklerine teşekkür 

ediyor 
Ankara, 31 (A.A.) - Ge

nelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, büyük zefe • 
rin 18 inci yıldönümü olan 
30 Ağustos zafer bayramı li çosunu yaparsak merkezi va

ti netten, Sovyetlerle İtalyanla • 
Y dımından ve .tereyacı 

rııı. .)'&r · · ile 1933 den 
yerme top• prensıpı 
b . d dan harbe haıırlan-
erı urma . de 
mış olmasından istıfade . e n 
Al bu bir senelik har-
manyenın .. .. .. S 

bin galibi olduğunu goruruz. ı· 
rasile Polonya, Daniınarka,:or· 
veç, Hollanda, Belçika ve ran
sa meğlfıp edil~.iştir; Balkanlar: 
müttefiklerin nufuzundan. çıka 
rılerıık • yalan da olsa • mıbvere 
bağlanmıştır. . . . . 

Kü iik devletlerin hıçbırının 
Alma~yaya uzun müddet de -
yanmaları diişünülemez ~e be~
lenemezdi; bu itibarla bırer bı
rer venilip teslim olmalarında 
hiçbir fevkaladelik yoktur; fa -
kat Fransenın seri yıkılışı, bu 
harbin beklenmiyen sürprizi ol
muştur. 1914 • 18 harbinde ilk 
aylarda, hemen hemen bütün Al. 
nıan ordusunun taarruzlarına, 
y lınz başına mukavemet eden 
Fransa, bu defa altı haft.a içinde 
çöküvermiştir. 1914 de, ılk .taar· 
ruzda Alman ordusu 85 pıyade 
ve 10 süvari tümenile Fransaya 
taarruz ettiği zaman, karşısında 

.' Yunanistan, 11 eyliılden iti -
haren, 1924 • 1928 sınıfları ihti • 

• vat subaylarını, bir aylık a.ke • 
ri him>ek (ejtırmışlardı.r. 1919 -
1934 lii subal·ları, antrenman • 
!arını 16 eyliılde bitireceklerdir. 
Atinada bu çejtırmanın miida· 
faa hazırlıklarını tamamlamak 
jçin ahnan umumi tedbirler (er
çevesine dnhil ülduğu söylen -
mektedir. 

• 
Y ılnız Ağustosta dü~ü

rüienler 1000 den f azl• 
Londra, 31 (A.A.) - İngiliz 

hava nezaretinin bu sabah bil -
dirdiğinc göre, ağustos a~·ı zar -
fında İngiltere üzerinde dii~Urü

( Arkası 3 üncü sa11fada.) 

Yeni tren hatlarımızın 

münasebetile her taraftan vi· 
ki tebriklere karşı teşekkür
Jerinin iblağıne Anadolu A· 
jansını tal'sit buyurmuşlar -
dır. 

"-------~ Sudanda 1ta1-
yan tayyareleri ----·---fi.isyoner merkezine yapılan 

inşasına b a ş 1 a n ı yor 
1 
hu;~;~~ ";:;,~;:~~";;'.~_

0 

reıtiği bir rapor, Sudanda bir 
misyoner merkezine İtall· an tay 
l areleri tarelından hücum edil 
diğini bildirmekte ,.e bu husus
ta tafsilat vermektedir. Bu hü -
cum esnasında iki Aınerikan 
misyoneri ölmiiştür. 

Bozöyük - ine göl • Bursa • Mudanya ve Buğazköy • 
Bilecik hatlarının etütlerine ait projeler hazırlanıyor 

BozöyUk - İnegöl • Boğazköy • 
Bursa _ Mudanya ve Boj(ezköy -
Yenişehir - Mekece ve Bilecik -
Karakijy ve İnönü "aranti etiid
Jeri ile Mudnn~·ada deniz hkan
dil haritasının biran ev'\'el ya -
pılmesı Nafia Vekaletince ke • 

rerlaştırılarek bu işler münaka
saya çıkarılmı~tır. Etüdlere 67 
bin lira sarfolunarak ve işi 4 
eylôlde iizerlerine alacak olan 
mühendis hey'etleri sür'atle i • 
cep eden projeleri hazırlıyerak 

(Arkası 3 üncü saijfada.) 6 Belçika, 5 buçuk İngil_iz tiime
ni ile Fransızların 72 pıyade ve 
10 süvari tümeni «ardı. Hudut 
muherebelel'tnde 8:i Alman tü
meni, 82 müttefik tiimenine kar· 
şı herbctmişti; Alman ordusu, o 
ıaman çok iyi ~ cti~tirilıniş ol -
duOıı gibi gayet kın .etli b~ •· 
itır topçuya sahipti ve Belçıka. 
dan taarruz ederek Fransız or· 
dusuno tam bir sevkülceyş bas
kınına uğratmıştı. Ruslara kar • 
şı, müdafaada kalan Almanlar, 
Şark cephesinde biiyük bir kısmı 
ihtiyatlardan mürekkep olmak 
Üzere, yalnız 250,000 kişi bırak • 
rnışlerdı. Bir buçuk milyon kişi 
ile ı:a;ba teerruZ" eden Alman 
ordusu karşısında, Fransızlar çok 
Unlı herbederek onları Marne 
bıeydan muharebesinde durdur
nınşlardı. Bu defa ise iki tarafın 
lıuvvetleri hakkında, ciddi vesi
kalara müstenit doğru rakamlar 
neşıedilmemiş olmakla beraber, 
teçeu mayıs ve haziranda, Fren. 
llzların iddia ettikleri kadar, ka
hir bir Alman sayı üstünlüğü 
nıevcut olmadığı anlaşılmakta • 
dır. ı ransızlar 2 milyon esir ver
diklerine ve 3 'buçuk milyon ki -
.;"i de terhis ettiklerine göre, 
5 buçuk milyon kisi seferber et
nıişlcrdir. İngilizler 10 • 12 tü -
men Belçikalılar 20 - 23 tümen 
Ve Hollandalılar de 6 tümen idi
ler, Bu itibarla Fransızlar, 1914 
deki gibi canla basla harbetse • 
!erdi, Alman ordusuna karşı 6 
hafta içinde yenilnıezlerdi. Fa -
ket, aı;ağı yukarı Almanlar ka· 
der m'icehhez bulunan ve mu • 

DÜN BİR TOPLANTI YAPAN MACAR KAB1NES1 AzALARI BlR ARADA 

MACAR NAZIR-' RÔYTERE GÖRE IROMANVADA Maarif Vekili lzmirde 
süvüK MATEM intıbalarını anlattı 

23 ağustos sabahı, iki İtalyan 
tayyaresi, yukarı Nilde Doro 
mevkiine hiieum etmiştir. ital. 
yen tayyareleri buraya otuz ka
dar bomba atmış ,.e me•ki üze· 
rinde mitralyöz atc~i a('ınıştır. 
Amerikan misyoner doktor Ro
bert Grievc , .. e karısı, ellerinde 
büyük bir An1erikan ha)·raf:ı ol
duğu belde binadan dışarı çık
mı.şlardır. Buıılar bu e na-"a, 
mitralyöz ateşine tutulnıu~lar , ., 
bu kurşunlarla ölıniislcrdir. Di. 
ğer iki Amerikalı Oı:lebsy \e 
karısı da yaralenmı~lardır. Bun
lar Afrikade harbin ilk kurban
larıdır. 

f Arkası 3 ü11cii savfadaJ 
wio' DAVER 

LARI DÖNDÜ Garanti 
bir şarta \ 8 ütün Macaristan 

bayram yapıyor 

---· aAŞVEKI~ 
• 

K;;arın tahmin e d i 1 d i • 
ginden çok daha kola~ 
alınmış olduğunu söyledı 

Buda peşte, 31 (A.A.) - D., N: 
B. bildiriyor: Nazırlar .h~y e~ı 
bıı sabah başvekil Telckınm r~-
1.ascti altında toplanmıştır. Bır 
buçuk saat süre11 bu içtimad.a 
başvekil ve harici)·c nazırı Vı
yana hakem kararı hakkındaki 
raporlarını vermişlerdir: . 

MACAR BAŞVEKiLi 
NE DİYOR? 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Bud~
peşteye dönmüş olan baş«ckıl 
Kont Teleki, Macar ta~cpled h.ak
kındaki kararın tahnıın ~dıldı • 
ğinden cok daha kolay. b~r t~rz
da alınmış olduğunu bıldırmış ve 
demiştir ki: 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

bağlıdır: 
"Alman ekonomik ta 
leplerine mutavaat,, 

"Taymis,, diyor ki 
• 

"Mihver, bir ihtilafın 
yerine bı~kasını koydu,, 

Lo d 31 (A.A.) - Reuter'in 
n ra. . ·ıd· . 

d. 1 malik muharrirı bı ırıyor: 
'A~man ve ltalvan h~kfımetle
i Romanya ile Macarıstan ara· 

~ı~da hakem \'azifesi ııörone'k v~ 
bu iki devlete bir hal .suretını 
zorla kabul ettirmek nıyetınde 
buhınmaeklarını sövlemelerıne 
raitmen bu her iki şeyi de van
mıslardır. 

Rumen hükfııneti Almanva ve 
İtalyanın hakemlii!ini kabule 

(Arkım 3 üncü savfada) 

Karu;ıkhk çıkma· 
sından korkuluyor Zabit ve askerlerimizin butun yüreklere en buyuk em-

--•- niyet ve itimadı telkin ettiğini görmemek kabil değildir 
MB!hver Kaırarıl· 

Romanyayı dikte edilmiş 
madenler ve bir kısım mll
dt!jaa hattı elden çıkıyor 

Londra, 31 (A.A.) - Bükres. 
anlaşma haberini, Alıınan sartla
rının kabul edildiğiıı.i bildiren 
lo'azetelcrin fevkalade nüshala
ru,d&n öğrenmiştir. 

Bu hadise üzerine matem ala
meti nlarak aksam ııec vakit PO· 
Jis. Rumen payitahtının sinema
larını tahliye etmiştir. Radyo 
da musiki proııramını tatil et -
mMir· 
Romanyanın enla:;ıman imza 

etmesi icin Rumen hariciye na
zırı M.noilescuva Bükrcşten tam 
sal~hivet almak üzere dün sabah 
saat ona kadar bir .mühlet veril
d:ğı ~imdi ifşa edilımistir. Al -

(Arkası 3 üncü saııfada.) 

- ,, 
İzmir ~ııaretinı anlattın Maarif 

Vekili Haaan Ali Yücel 

izmir, 31 (A.A.) - Maarif Ve
.kili IHesan Ali Yücel Izınır ııa· 
:retelerine ıbeyanatta bulunarak 
ııon ı;eyahatinin intıbalarını an
latlrken !bilhassa tövle dem;ş-
Ur: 
•- Gitti/iim her yerde ııun-

tasları sakin ue emin bir hava 
içinde qörmilş bulunuyorum. 
Bizi !:omire getiren tren istas
ııon!ardan yurdumuzun bu aü
zeı parçasına kalabalık bir halk 
kütlesi taşıyordu. Dün qece Fu
arda eijle11en ve memleketin her 
tarafından qeldi/li muhakkak o
tan halk içinde büyük bir neş'e 
duvmamak kabit de/lildi. 

30 aqustos bayramım istikliit 
mücadelesinin parolası oları lz
mirde kutlamak bütün bu sö11Ze
dil!im hisleri bende bahtiııarlık 
haline qetirdi. Hele qeçit res· 
minde teçhizatı mükemmel ba
kı$1arı ve 11ürüııüşleri. tu toprak
lar her %aman benimdir diyen 

(Arkası 3 üncü ıavJada) 

------"'---

Afrikada 

ltalyan üsleri 
Bombalandı 

• ltalyan bahriye tezgAhla
rında 3 büyük yangın çıktı 

Kahire 31 (A.A.) - İnıııliz ha
va kuvv~tlerinin bir tebliği: Ce
nubi Afrika birlilti hava ~uvv~t~ 
leri tarafından Mo2adıscıoda bu• 
vük motörlü nakli vat .. tahassüt
lerine k•rst vaoılan huc~m hak 
kında tafsilat vcrmektcdır. 

İngiliz ha,·a kuvvetlerinin bu 
tebliğinde, bildirildiğıne göre, 
bu hücum. biribirini takip eden 
dalgalar halınde vap1lmıştır. H~
cum eden son tayvareler hedef
leri üzerine vasıl oldueu zaman, 

(Arkası 3 üncü sayfada.) 



• 

SAYFA - Z l KD A M 

L E L E R ::ı 'Ul"l"ü."!llllllil''~ .. ~"f'5 
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Hükumet teşkilatının Hububatın asgari· Çuval ve Kanaviçe 
ithali serbest MÜ aka besi ihtiyacı ihraç fiatı tesbit edildi 

Hükümcl tcılıilahnın ihliyacı lıarıılamalıta o• 
azemi randıman ocrmclıtc olma•ını müralıabc, 

tcllıik oe temin cJccclı lıir iJcr•y• ihtiyaç ıı11rJır. 

Umumi ve hususi müesseseler .. 
de teşkilatın azami randıman 
verip vermediği, daima mükem
mel bulunmak icap eden vazi -
vetini muhafaza ederek ihtiyacı 
en iyi şekilde karşılayıp karşıla
madıih henüz üzerinde durul -
mak icap eden bir mevzu sayıl
mamaktadır. 

mek vazifeleri arasında netice i
tibarile hiçbir fark yoktur. Hu
susi bir müessesenin direktörü
nü az insanla iyi ve çok iş çıkar. 
mağa zorlayan amillerle meseli 
hük:Uınet müesseselerini maksat 
ve gayelerine uygun olarak mü
kcmel bir şekilde çalışmaya sev
keden 8ıniller biribirine pekal.i 
benzerler. Birinde bir veya bir 

kaç patronun 
Bizde çok defalar, yeni bir ku. 

ruluş bahis mev. 
Yezen zuu olduğu za · .---- ----·• menfaati ve u -

man ya bunun 
şekil ve kadro -
su, ya varsa 
milli benzerle -

ş.kir Hazım Ergökmen 
mumi rekabet 
endişesi varsa 
ikincisinde, ça -

rine yoksa yabancı memleket • 
!erdeki mümasillerlne bakılarak 
meydana getirilir. Ve bu kadro
nun müstahdem derece ve sayı
ları ve bunların mes'uliyetleri, 
müessesenin randımanı şeflerin 
çalışma tarz ve telakkilerine gi>
re de~işen oynak bir kıymet o
larak kalmağa mahkum bulunur. 
Müessese varlığı içinde - ister 
bir imme hizmetini temine ça • 
lışsın, ister teknik bir işle uğraş
sın - tetkik ve bahis mevzuu ola. 
bilen teşkilat meselesi, hemen 
hemen daima işlerin çoğaldığı id
diasile birlikte memur sayısının 
arttırılmasından ibaret kaim.ak
tadır denebilir. 

Niçin kağıtlar çoğalmıştır; ni
çin sorma ve soruşturmalar art
ınaktadır; ve neden ayni bir mu. 
amele miktarı için evelce kafi 
gelen memur sayısı bu defa aı 
geliyor?. Bunlar, kabul edilme
li ki, çokluk, tetkike dahi değer
li görülmezler. Esas, herkesin i
yi ve yetecek kadar çalıştığına 
dayanır. Bizim ele aldığımı.Z me
sele ise bu suallerin çerçevesini 
çok fazla aşan bir mahiyettedir. 
Bu suallerin dayandıkları hata
lar, kanaatimizce normal olarak, 
her kısun, şube ve umum müdür
lük şefleri tarafından daima ve 
kolayca giderilebilecekleri için 
basittir. 

Biz şu iddiadayız ki idare ve 
P.mirlik san'ati diye öğrentnck 
mecburiyetinde bulunulan bir ta. 
kım malumat vardır. Ve bir mü
esseseden azami randıman almak 
için şefdc bu bilgilere ve tee -
rübeye dayanan bir otorite bu -
Junmak lazımdır. Şef olan zat, 
eline verilen müessesenin gün -
delik işlerini imzalayıp çıkar -
makla kalnııyarak müessesenin 
zamana uygun bir şekilde azami 
hasıla vermesini de gözöniinde 
bulundurmak mecburiyetinde -
dir. Bu da en küçük memurdan 
en büyüğüne kadar, şefin bilgi 
ve zekasının tcsbit edeceği ter • 
tip üzerinde, ('alışmasilc mümkün 
olur; bunun ic:in de şefin zan1an 
zaman, emri altındaki kısım, şu
be ve sair idarelerinde küçiikten 
büyüğüne kadar ayrı "ayrı bütün 
memurlarının yanına ve seviye
sine inerek işlerin gidişini ya -
kından tetkik ve tanzim etmesi 
icap eder. Fakat bu, az çok uzun 
ve derin olan bahis üzerinde da
ha fazla durmıyarak ihtiyaç de
di«imiz mevzuun kendisini tet
kik edelim. 

Kanaatimce hususi bir mües. 
sese sahibinin istihdam ettiği 
memur ve işçilerden izami ran
dıman almak mecburiyeti ile 
herhangi bir umumi tesiste ça
lışanların azami randıman ver-

lışan memurun 
da içinde bulunduğu bir patronlar 
manzumesinin menfaati ile bu 
defa beynelmilel olan daha bil -
yük bir rekabet ve milli varlık 
endişesi ha.kimdir. 

Fakat ikinci şekilde muvafia_ 
kiyet; patronlar manzumesi de
diğimiz milletin, hususi mües -
seseye hükmeden bir veya bir 
kaç patrondan daha kuvvetli ve 
işle daha çok alakalı bulunduğu
nu gösterebilmek şartına bağlı
dır ki bundan da, bütün hiikıl -
met teşkilatının iyi ve ihtiyaca 
uygun, bütün çalışmaların nor -
mal ve matlup derecede olduğu. 
nu devamlı surette tetkik ve mü
rakabe edecek yüksek selahiyet
lere malik bir idareye ihtiyaç 
bulunduğu neticesini çıkıırınak 
J:Üç değildir. 

* Bilgi ve görüşümüze kalırsa, 
bir memlekette yürüyen her işin 
mcs'uliyeti daima başvekile ait
tir. Gadre uğranuı; vatandaştan, 
umumİ emniyete ve dış politi -
kaya kadar her mevzuda millet 
vekillerine hesap verecek olan 
en sonunda, daima baııvekildir. 
Fakat bunlar, hiç şüphe yok, ba
sit köy bekçisinden en yüksek 
memura kadar berkesin başveki
lin idaresinde bulunan hükfıme. 
te karşı ve binnetice başvekile 
karşı mes'ul bulunduklarını da 
anlatırlar. Ve böylece milli olan 
her tesisin ve hiikiımet mekaniz
masında vazife alan her vatanda
şın iyi randıman verip verme -
diğini tetkik isi ile. en yüksek 
mak•mın sahibi olmak sıfat ve 
sclahiyeti ile başvekilin meşgul 
olması icap edeceği; bundan da 
kendini bir ihtiyaç olarak belir
ten bu umumi teşkil:1tın miira
kabesi iO.aresinin basvekllc bağ
lanması lazungcleceği neticesi • 
ne varırız. 

* Hülasa, Devlet Şiırası, hesap 
divanı gibi yüksek sclalıiyetlere 
malik olduğu halde bir hakim a
daleti ile tetkik ve hükümler ve
recek ve başvekilin direktifleri
ne göre titizlikle çalışmayı bile
cek elemanlardan vücude geti -
rilccck böyle bir idarenin, umu
mi teşkilatımızın bozuk tarafla. 
rını kısa zamanrla bulup çıkara -
cağına inanmaktayrz. 

Biz kaniiz ki tarihin yazmadı
ğt kaadr karışık olan bu devirde 
hiikumet reislii;i mes'uliyetini ü
zerine almıs olan vatanperver ve 
teşkil8tçı Başvekilimiz, bu yeni 
tesisle ve masraf kapısı açılmı -
yacağı, bilakis bugünkü randı -
man için en az üçte bir iktisat, 
ayni masraf için de iki misli ran
dıman alınacağı fikrini herhalde 
doğru bulacaklardır. 

Şakir Hazım ERGÖKMEN 
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Doktoru Şarlotun yanında gö
rünce hl'men aralarına ı;iriyor -
ı!....ı. Fır'lat dii~tükçe, gayet saf 
bir eda ile c hen sizi çok seve -
rim!• diyordu. 

Mazelli bu beklenmedik reka. 
bet karsısında kurnazl:ıştı. Pol 
k"kançlıktan köpürdüğü, ha -
şinleştiği zaman, o bilakis nazik 
davranırdı. 

Şarlotun keyfi verine gelmiş
ti. Gonlranın uğrattığı inkisari 
hayal de ders oldu,;u için, çok 
temkinli davranıyor, sözlerini 
tartarak söylüyordu. 

Günlerden bir gün Mazelli 
partiyi kazanmışa benzedi. San
ki anlaşmışlar gibi Şarlotla çok 

samimi oldu. Konuşurken şem -
siyes.ini tutuyor, kızın elbisesi .. 
nin bir kıvrımı ile oynuyor, bu 
hali gören Pol, Mazelliyi tokat
lamamak için kendini j?"ÜÇ tutu
yordu. 

Bir ı;in, Pol Lüiz ve Gontranla 
konuşurken, Şarlotla konuşan 
doktora baktı ve gene kızın o a
ralık şakaklarına kadar kızardı
dığını görünce, l\.fazellinin aşk -
tan bahsettiğini anladı. 

Şarlot başını önüne eğmiş, bir 
şey söylemiyor, dinliyordu. Ken
dini tutamıyacağııu hisseden Pol 
Gontrana: 

-Bira• benimle r;elli misiıı? 
dedi. 

Bu karar köylünün, mahsuiünün ihracatçıya 
değer fiatla satılabilmesini temin edecektir 

Yeni kurulan zahire ihraç bir
liği hububat ve zahirelerimizin 
asgari ihr~ ti.atını su şekilde tes
bit elımfatir: 

Anadolu sert ve vuımı.ısak ·bui(
dayları 3-4, çavdarlı ve yüzde 3 
analizli tonu 5 doları fon hesa
bına ayrılmak üzere 45 dolara 
cenup sert buğdayları 2-3, çav
darlı 5 ooları fon hesabına ol
mak üzere tonu 14 dolara; 1-2 
analizli arpalar 4 ooları fon hesa
bına 40 dolara; 3-4 analizli 1 nu
maralı natürel arpa.lar 4 dola
rı fon hesa>bına 36 dolara; 4-5 a
nalizli Samsun. Antalya, Çuku
rova. İ:z:mir ova arpaları 4 dola
rı fon hesabına 34 dolara satıl
acaktır. Arpa ve bui!dayların sa
tısı münhasıran serbest dövizle 
yapılacaktır. 

İnce kepek iç.in tesbit edilen 
kıwnet beher tonuna 25 liradır 
ve satı.ş fonsuzdur. Baklanın ser 
best dövizi" satısları 1 dolara fon 
hesabına 33 dolar, klerirı-ı! ve ta
kaslı satıslarda tonu 10 lira fon 
hesabına 70 liradır. 

Kı.ısyemi serbest dövizle satıs 
!arda 5 doları fon hesabına tem 
5 dolar, klerillf! ve takaslı 
satıslarda 30 lirası fon hesabına 
120 lira, susam serbest dövizli 
10 dolan fon hesabına 115 dolar. 
klerirnı: ve takaslı satışlarda 50 
lirası fon hesabına 250 liradır. 

Keten tohumu yijzde 5 ana-

Piyasada hafta 
nasıl geçti? 
---·---

Buğdıy gelişi azıldı. 
keçi kılı ihlikarı var 
Son )liinlerde Anadolu ve 

Trakyadan şehrimize buğday 
sevkiyatı çok ~zalmış, Toprak 
Mahsulleri Ofisi şehrin ihtiyacı
nı temin için kendi stoklarından 
uiyasaya mal çıkarmağa mechur 
kalmıstır. Uzun müddettenberi 
mütemadiyen yükselmekte olan 
yumu.şak buğday fiatları da beş 
para kadar düşmüştür. Sert buğ
day üzerindeki hnrarelli satış -
lar devam etmektedir. 

ARPA 

Arpa piyasası çok hararetlidir. 
Beyaz arpalar be~ para yük.soel
miştir. Hül:umet dolar mukabi. 
linde arpa ihrac:na müsaade et
mektedir. Bu suretle arpa ve di
ğer maddelerin ihracından te -
min edilecek dolarlarla hariçten 
ihtiyacunız olan maddeler geti
rilecektir. 

TİFTİK 

Tiftik piyasası durgundur. Ha
riçten yeni talepler beklenmek • 
tedir. İhracat birliğinin Roman
yaya olan taahhütlerini yerine 
getirdikten sonra piyasadaki mü
bayaatı durduracağı ve yapağı 
mübayaatının yaln:z yerli fabri
kalara münhasır kalacağı anla
şılmaktadır. 

KEÇİ KILI 

Keçi kılı ihracatı yapılmamak
tadır. Yalnız dahili sarfiyat için 
mübayaat vardı.r. Buna rağmen 
fiatlar 70 kurwı gibi yüksek bir 
seviyeyi bulmu.ştur. 

lizli 10 doları fon hesabına 105 
dolar ve klering ve takaslı sa
tıslarda 40 lirası 220 liradır. 
Kumdarı fonsuz serbest d~ 

vizli satıslarda 32 dolar. klering 
ve takaslı satıslarda 15 lira, ak
darı fonsuz set'best dövizli satış
larda klering ve takaslı 68 liradır.• 

Fasulye serbest dövizle yapı
lan satıslarda 10 doları fon he
sabına tonu 100 d-Olar. takas ve 
kleringli satışlarda 40 lirası fon 
hesabına 220 liradır. Küçiı""k sıra 
malları kiloda 2 kuruş barbun
valar için 4 kurus noksan kıy
met tesbit edilmistir. 

Nohut fonsuz olarak serbest 
dövizli satışlarda 66 dolar, kle
ring ve takaslı satıslarda 130 li-
radır. , 

Yesil Anadolu mercimekleri 5 
doları fon hesabına 90 dolar. ta
kas ve klerinl(li satışlarda 30 
lırası fon hesabına 190 lira. sıra 
vp<İI mercimekler 3 dolar fon 
hesabına 38 dolar ve klering sa
tıslarda 20 lirası fon hesabına 
tonu 170 Liradır. 

'Fon İstanbul satL• esnasına I?~ 
re. tesbit edilen asgari ihraç fiat 
!arının mahsul henüz müstahsi
lin elinde iken kararlaştırı1mıs 
olması çiftçinin .mahsulünü ih
racatcı va değer fiatla satabilme
sini temin bakımından da çok 
faydalı görülmektedir. 

Yük tramvay
ları işliyecek 

---·---
H.lden muhtelif semtlere 

ucuz yemiı ta~ınacak 
.Şehrimizin muhtelif semtle -

rinde yük tramvayları işletilme. 
si için tramvay idaresince tet -
kiklere baı;lanılmıştır. Bu sefer
ler üstü aç:k tramvaylarla yapı
lacak ve tercihan sabah, a~am 
vakitlerınde işletilecektir. 

Bu suretle mesela sebze ve 
meyve halinden mal alan esnaf 
Edirnekapı, Yedikule, Şişli, Be
şiktaı;, Bebek ve emsali gibi nis
beten uzak yerlere şimdiki ara. 
ba ve hamal ücretlerinden çok 
ucuza mallarım nakledebilecek -
!erdir. Bunun meyve fiatlarmın 
ucuzlamasına da müessir olacağı 
anlaı;ılmaktadır. 

l\1AARİF 

Kayıfl.arın1 yenilemiyen 

talebe 
Orta mektep ve liselerde eski 

talebelerin kayıtlarının yenilen
ımesi işine devam olumnakta
dır. Fakat iL1< 4 gün içinde tem
didi kayıt kin pek az talebe mü
racaat etmiştir. 

27 eylüle kadar kayıtlarını ye
nilemiyen nihari talebelerle 5 ey, 
lül aksamına kadar 1 inci tak
sit bedellerini vernriyen leyli ta
lebelerin yederine -yenilerinin 
alınacağı ımekteplere telbliğ olun
mustur. 

Kont nişanlısından iEin istedi.. nin en iyi çaresi. Düello edecek. 
arkadaşilc beraber çıktı. siniz. İster sen onu yarala, ister 

Sokakta Pol haykırdı: o seni yaralasın, Şarlotun gözün-
- O serseri İtalyanın biçare de kahraman olacak. 

bir genç kızı baştan çıkarmasına - Sen olsan ne yaparsın? 
mani olmak lazımdır! - Senin yerinde mi olsam? 

- Ben ne yapayım istiyorsun? - Evet. Benim yerimde olsan 
- Herifin serseri olduğunu o. ne yaparsın? 

na söyle. - Dostça kızla konuşurum. 
- Bu benim vazifem değil; Sana itimadı var. Hcın S('11 de 

beni alakadar etmez! fevkalade konuşursun. Bir kere 
- Amma baldızın. İspanyol kadınına neden bağlı 
- Baldızım olsun. Mazellinin olduğunu, sonra doktor Kloşun 

ona göz koyduğu ne malum? Her kızına neden sokulduğıuıu ve 
kadına olduğu gibi Şarlota da daha sonra niçin Şarlot Oriolun 
kur yapıyor. Fena bir şey söyle- peşine düştiiğünü mükemmel an-
diğini duymadtm. )alırsın. 

- Öyleyse ben Şarlotla ko - - Peki amma bunları neden 
nu.şurum. sen SÖ)·lemiyorsun? 

- Şarlota iişıksın demek? .- n.ramızda gecenleri biliyor-
- Ben mi? Hayır .. Fakat o sun .. Ben nasıl söylerim?. 

keratanın maksadını anlıyorum. - Hakkın var. Ben konuşu -
- Nazik işlere kar.ışıyor azi - rum. 

zim .. Meğer ki, Şarlola aşık ola- - Şimdi se.ni ba<başa bıraka-
sın... ( yun ını? 

- Bayır .. sevmiyorum .. Amma - Bırak. 
züppeleri kovmak istiyorum. ı -Burada biraz bekle, ben 

- Ne yapacağını sorabilir mi- Lüizle doktoru alıp giderim, Şar-
yiın? !ot sana kalır. 

- Döveeetım. ı Pol, Şarlota ne diyeceğini, sö-
- Doktoru _ _ ze nasıl başlıYacabnı dÜfÜn.c • 

İhracat tacirleri çu. 
va l getirtebilecek 

Çuval ve kanaviçe ihtiya. 
cmı nazarı itibara alan Tica
caret Vekaleti bu hususta ih
r&catçılara yeni bir kolaylık 
göstermeği kararlaştırmıştır. 
Bu karara göre çuval, kana
viçe, jot ve maınulitı birliği 

mevzuuna dahil bulunan sar
gılık bez ve kanaviçelerin 
müstamel olamak ve kabulü 
muvakkat suret~ ithal o
lunmak, münhasıran getirte -
ne ait ihracat emtiasında kuL 
lanılmak şartile badema tek
mil ihracatçılar tarafınılan ıt. 
hal olunabilecektir. Karar 
şehrimhdeki alakadarlara 
tebliiT olunmuştur. 

Ozüm müstahsil
lerinin borclan 

1 ---·---
Zira•t vekaleti tecil 

için emir verdi 
Bu yıl İzmir ve havalisin<le 

vukua gelen fıfet ve hastalıklar
dan oolayı üzüm rekoltesinin an. 
cak 25 bin ton olabileceği anla
sıl~tır. Bu azlık yüzünden müş
kül bir vaziyete düşmüş olan ü
züm müstahsillerine hükümet 
yardım etmeğe karar vermiştir. 

Ziraat Vekiletinden bu husus
ta a18kadarlara verilen bir emre 
göre borçlarını ödeyemiyecek bir 
hale gelen müstahsillerin banka 
ve kooperatiflere olan borçları 
tecil olun&caktır. 
Diğer taraftan Bornova bağla

rında resmi bir hey'et tarafın -
dan yapılan tetkikler neticesin • 
de tanzim olunan rapora .göre ma
alesef bu ıruntakada razakı ve 
cekirdeksi2 üzümler yüzde yüz, 
siyah üzümler yüzde doksan beş, 
ıınisket üzümleri yüzde seksen 
nisbetinde mahvolmu.ştur. 

MÜNASALAT 

Kadıköy telefon santralı 
Şehrimiz Telefon santralları

nın genişletilmesi faaliyetine bir 
program tahtında devam c>lun -
maktadır. İstanıbul santralından 
sonra Kadrköy santralı da sür'
atle genişletilecektir. 

Bunun icin Osmanağa mahal -
lesind.<0 Kusdili caddesinde şim
diki Kadıköy santralının bulun
dui!u binanın yanındaki 4 dük
kanın menafii ınnuıını ve namına 
ist.i.mliik c>lunmaları kararlastırıl
mıstır. 

MÜTEFERRİK 

Orduya hastabakıc1 
alınıyor 

Ankaradaki •Ordu hasta bakı
cı hemsireleri tn<0ktebi• n<0 bu yıl 
da 38 talebe alınacağı sehrimiz
d<0ki aliikadarlara bildirilmiştir. 
Bu talebeler orta mektep mezu
nu bayanlar arasından seçilecek 
ve 15 eylüld<? tedrisata baslana
caktır. Mektepten çıkanlar me
ımur olup tekaüdiye de alaeak
lardu. ıMezun bayanlar arzu e
derl<0rse 6 yıllık bir. mecburi hiz
meti müteakip isterlerse ordu
dan ayrılabileceklerdir. 

rek Am'lll boğazına doğru yürü. 
dü. 

Şarlotu soğuk salonda yalnız 
buldu. Yanına oturdu: 

- Sizi benimle yalnız bırak
masını Gontrana ben rica ettim 
dedi. 
Kız duru gözlerile baktı: 
- Neden? 
- İtalyan doktor gibi manasız 

şeyler söylemek için değil. Bila
kis sizinle dost, samimi bir dost 
gibi konuşacağım. Size nasihat 
vermek lüzumunu hissediyorum. 

- Dinliyorum. 
Sözü cok evvelden aldı, tecrü

beli bir insan olduğunu anlattı 
ve yavaş yavaş, her yerde, her 
fırsattan istifade ederek, menfa
atlerini temine çalışan macera. 
cılara '?etirdi. Bu nevi adamlar, 
sergüzeştten sergüzeşte koşan -
lar, saf ve dürüst insan ararlar 
kadın veya erkek, buldukları za'. 
man, ya gönüllerinden veya ke • 
selerinden istifade ederlerdi. 

Şarlot biraz sararnw;, ciddi bir 
tavırla, bütün kulak kesilmiş din
liyordu. 

Sordu: 

Ne zaman musikiden bahis a
çılsa, bestckirlarıınızın verim -
sizlij!inden, sayılarının azlığın -
dan, bestekar yetişmediğinden 
şikayet edilir. 

Dün de bir arkadaş bu mevzua 
dokunuyor, on yedi senede hal
kı costuracak bir marş yapılma
dığına yanıyordu. 

Spor bahsi açıldığı zaman da 
ayni şikayetleri dinleriz. Spor -
cularımızın verimsizliğinden, 

sporcu sayısının azlığından, at -
let yoksuzluğı.ından yana yakıla 
konuşulur. 

Musikide olduğu kadar, sporda 
da geri kaldığımız muhakkaktır. 
Bunun sebebi bizce çok barizdir: 
Jlfokteplerinıizdeki beden terbi. 
yesi ile musiki dersleri, dostlar 
alış veri5tc görsün kabilinden 
programda yer alırlar ve tatbi
katta ise, talebeye haftada bir 
iki saat vakit kazandı:rmış, yani 

kaybettirmiş olurlar. 
İlk okullarda beden terbi 

dersi bir düdükle iki kol sal 
maktan ibarettir: Düt! Eller 
kan! Düt! Eller aşağı! Otur 
rinc aferin! .. 

Musiki dersleri de bund 
farksızdır: istiklal marşını s 
le! Sönmez bu şafaklarda yü 
al sancak! .. Aferin! .. Otur y 
ne! .. 

Bugüne kadar, beden terbi 
si ve musikiden sınıfta kal 
talebe görülnıemistir. Tahsille 
rini bitiren talebelerin ise y·· 
de doksan dokuz iiç ceyreği 
tayı Çince sanır, yanlışsız bcd 
hareketi yapan bin kişiyi bir 
rada görmek çok güçtür. 

lllusiki ile beden terbiyesi 
müfredat programlarında esa 
yer ayırmamız, bu iki derse 
öteki dersler kadar chcmmiy 
vermemiz zamanı gelmiştir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Orta Tedrisat Kadrosu 
Yeniden 120 yardımcı öğretmen tayin edildi 
400 muallim muhtelif vilayetlere nakil olun
du meslek mektepleri kadroları tam•mlandı 

Maarif Vekaleti Orta tedrisat müdürlüğü yeni ders yılı kad 
hazırlıklarına baı;lamıştır. Öğretmenler hakkında verilen raporlaı 
tetkik edilmektedir. Kadronun yapılması bir kaç güne kadar i 
mal edil:mi.ş olacaktır. Her vil8yet maarif müdürlüğünce vil8yet o 
ta tedrisat müeseselerinde mevcut ö~retmen miktarı ve yenı öğre 
men ihtiyacına ait raporların tetkiki bitirilmi.ştir. 

400 den fazla öğretmen vi18yetlerden vil8yetlere nakledil:n:ı.i.şt · 
Yardımcı öğretmen olarak orta tedrisat müesesselerinde çalı • 

şan öğretmenlerin de talim sicilleri tetkik edilmiş, 4-0 a yakın yar 
dımcı öğretmenin yerleri değiştiriırni.ş; bir kısmının da vazifesin 
nihayet verilmiştir. Yüksek okul mezunu olup da orta tedrisat mü 
esseselerinde vazife istiyen 120 k~iye yeniden yardımcı ve stajy 
öğretmenlik verilmiştir. 

Meslek okullarına ait kadrolar da tamamlanmıştır. Yeniden öğ· 
retımen olmak üzere müracaat eden san'at okulu mezunları açık b 
lunan enstitü öğretmenliklerine tamamen tayin edilmişlerdir. 

~~~~~~~~-... ~~~~~~~~-
Mühendislik 

• 
Üçüncü kurs yarın 

Yıldızda açılıyor 
Mühendisliğe terfi etımek isti

ven Nafıa fen nıemurları için 
Nafıa Vckıiletince açılan kurslar 
büyük bir rai!bet görmüstür. Bu
nun üzerine 3 üncü bir kurs a
çılması k~rarlastırılırustır. Bu 
ıkurs yarın Yıldızdaki Naıfıa fen 
mektebinde küşat olunacaktır. 

Kursa jstirak etmek üzere 
muhtelif vilayetlerimizden şeh
rimize gelen Nafıa fen ımemurla
rı kurs nihayet.inde imtihan ve
rerek "mühendis. diplcması ala
caklardır. 

Dün lzmirden gelenler 
İzmir defterdarı Mümtaz Tar

han dün İzmirden sehrimize j!e]
rnistir. Adliye müfettişi Sevki 
Yaknan da ayni vapurla İstan
bula gelmıstır. 

TALEBELİK VE 

ASKERLİK 

Gazetelerin haber verdik • 
lerine göre, talebenin askerli
ği ancak yirmi dokuz yaşına 
kadar tecil olunabilecek, bun
dan sonraya kalanlara asker· 
likleri her ne olursa olsun 
yaptırılacakmış. 

Nanemolla ile mutat hasbi.
halimizi yapıyorduk da, sor • 
dum: 

- Üstat 29 - 30 yaıılarında 
bile talebe olmak muhtemel 
mi ki?. 

Güldü ve: 
- İlim, malum ya tasavvuf

ta tarif edilirken .derya. ile 
kıyas olunur. 

Diyerek devam etti: 
- Deryanın derinliğini ve 

uzunluğunu bilfiil katedebil • 
mek insan takati bakımından 
ne kadar mümkün değilse, 
yaş haddi de kati değildir. He
le Halil Lutfi gibi deryayı 
yutmaya kalkışanlara 55 yaş 
bile kafi gelmiyor; ncrde kal
dı ki 29 • 30 yaş imtihanların 
bu çapraşık zamanında tale -
bcliğe yetsin!. 

UNUTTUKLARI 

DA VAR 

Selômi İzzet Sedes iflas 
den darbımeselleri fıkrasınaa 
bahis mevzuu ediyordu. Naue. 
molla ile konuşuyorduk da 
üstat: 

- Dwini unutmuş .• 

Rüşvet teki ifi 
---·---

lzmirde bir ad~m suç 
üstünde yakalandı 

İ:zm.ir. 31 (Hususi) - Sehrimi 
kadastro memurlarından Nazife 
bir tapu isinin görülmesi ıçın 
rüşvet teklif olunduğu haber a
lmmıs ve yapılan cürmü mes
hutla rüsveti vermek istiyen 
Halim oiilu Öm<!r isminde biri 
vakalanarak cünınü meşhut malı 
kamesince teviı;i.L ı>lun:m:ustıır. 

Temel kazarken bir 
amele yaralandı 

Kocaınustafapaşada oturan R 
ımazan Büviikadada Altınordu ca 
desinde ktıımcu Aı::ıniıruı arsa
sında temel kazarken voldan ge
cen demir vü:klü bir ar8'banın 
sarsıntısı ile taslar üzerine yıkıl· 
mıs ve mWıtelif yerlerinden ya
ralamınstır. 

Diyerek devam etti: 
- .iş bilenin, kılıç kuşa • 

nanın•... •Atı alan Ösküdarı 
geçti•. l\lalfun a .El çabuklu
ğu marifet. olduğu devirlerde 
bu iki darbımesel açıkgözlü • 
lüğün sembolü addedilirdi. 
Artılt •gemisini kurtaran kap
tan. oluyor amma, ancak a • 
lın teri ve emek mukabilin • 
<le. Yani anhyacağın o ,klik. 
ve mahut •klik'ler- yok! 

VAR MI, 

YOK MU! 

Bir gazete soruyor: 
- Berberler cemiyeti vu 

mı, yok mı.ı?. 
Ben de N anemolladan sor -

dum: 
- Bu suale ne dersin üstat?. 
Gülerek şu cevabı verdi: 
- Eğer berberler cer.ıiye-

tinden, cemiyet berberlcrdea 
haberli ise vardır, değilse 
yoktur! 

TİYATROLAR 

BAŞLAMIŞ 

Pariste, bütün tiyatrolar 
yeniden temsillere başlamış • 
lar. Bu havadisi okuyan bizim 
Nanemolla, koşa kosa yanıma 
geldi, elindeki gazeteyi göı.ü
me sokar gibi: 

Bak, bak, oku, dedi.. 
Sonra, yine kendisi ilave et

ti: 
- Battı balık, yan gider. 

A. ŞEKİP 



.l - EYL'OL 1940 

Bu sene 20 yıl dır görülme
•niş bir ne/aset ve berekette 

.. .. ekolte ve kalitesi bu 
Samsun, 31 (A.A.) - Mıntakamız tut_utn ı:-assısların ifadelerine 

~ne çok mükemmeldir. Seliılıiyett~r. hl~u .:ahsul alınmam:ştır. 
core yirmi senedenberi bu derece ıyı 

Zıraat Vekili Seyyahate Çıktı 
. . Muhlis Erkmtn bugün re -

~kara, 31 (A.A.) - Zi_~a~t .:Vc~~~-u Jıalde otomobille Kırşehire 
t~katinde viliyet ziraat muduru o g 
gıtnıiştir. . da zirai vaziyeti ve bu mın-

Muhlis Erkmen Kırşehir ve cı varın ıunkinclerinin çalışma-
tak · .L.: harman 
1 

aya gönderilmiş olan bı....- ved w erek tetkiklerine devam ey-
~rını tetkik ettikten saııra Yozga 3 eç 

lıyecekti,~r~. --------ı•••••-----:---:~-== 
GARANTi 

(BaştaTaı 1 inci saııfada) 
nıeohur edilmiştir. Döncbilece -
ıü bır tek do:,-tsuz bırakılan Ro
manya, önüne geçilmez mukad
der karşısında bas e;!mis ve R_u
ıınen del~eleri, •hak"mlcr> ın 
dikte cttii!i hükümleri kabul et
mek talimatını almıştır. Bu ıı.u
ıkümler, iilen Macaristana bu -
tün metalibatıru. yani seneler -
dcnberi istediği hakikatte R~n 
ekseriyeti ile mcskün 50 bın ki
lometre ımuubbaı kadar ara_z~
Yi vermektedir. &>manya, fıli
vatta, 1912 hudutlarına irea edil
mis bulunmaktadır. 

Bu muazzam fedakarlıklar 
mukabilinde AJmanva ve Ital
va, Roonanyı:ru,, istiklalini ve u
faltılm~ arazi ta.mamiyetını ga
ranti etmişlerdir. Eiter Raman
Ya Alman ekonomik taleplerını; 
mutavaat e1ımeı.se. bu ga:antının 
ne gvbi bir kıymeti olacagı, Ru
ıınen hfrkümetinin bilahare_ da
ha i"i takdir edebilecek v_azıyet
te bulunacai!ı bir meseledir. 

AFRiKA'DA 
(Baştıırııı 1 inci saııfada) 

k "f bir kara duman bin metre 
esı 
W<sel<lere kadar çıkmakta ve 

~ep0nun merkezinde büyük bir 
yanPın parlamakta idi. Bır kaç 

.. otomobil ve kamvonun tah
yuz . edil 
ri'l edil:mi~ olduihı tahmın -

mektedir. 
Ayni tebliiıtle ilaveten kayde

dildiitine ııöre, İneiliz hava kuv
vetlerine men;-up bombardıman 
tavvareleri tarafından yapılan 

b . hücum esnasında Eritrede 
ır --""! Musavvada bahrive te-~· arı-

na taıın is&betler vanıl:m~tır. Uç 
büyük yangın çıkmıstır. 

Yine ayni tebli" dü~man bom
bardnnan t2 , .. varelerinden mü
rekkeo büvük bir ~!onun. avcı. 
ta vyareleri himayesınd~. ~velki 
ııün Malta üzerine hır hucum 
"anınıs olduihınu ·bikhrmekte 
dir. 
Bazı evlerde bir miktar hasar 

o1mus ve altı sivil hafifçe va
ralanm~tır. 

Giırurtu ve Manoilescunun ber
chtcsgaden ziyareti, vaktıle Şu.s
nig ve Nachanın yine aynı _vere 
•·aotı.kları ziyaretlerin avnı ne
ticeleri vcrmi.stir. 

-
Transilvanyada bir Rumen ı:'u

ıkavcmeti ihtimalinden hoose<lılı
vor Rumen hükümetının .anuza
her~ti ohnaksızın böyle hır mu
kavemetin cidd.l veyahut ?e
vaınlı olacw muhteınel deliil
dir. 

TAYMİ.S1N :MüTALEASI 
Lon<lra, 31 (A.A.) - Reuter 

bildiriyor: 
Times gazetesi, Vlyana anlas

masına hasretti.in bir makalede 
ılıyor ki: . 
Eğer Romanya ile Macarıstan 

hakkaniyet nisbetinde bir ahali 
mübadelesi ve hudut tadilini ih
tiva eden ·bir hal sureti üzerinde 
.ıralarındl\ anlasmı.s olsalardı, bu 
iki devletin anlasması devarnli 
ve dostluğu daimi bir mahiyet 
alabilirdi. Pek muhtemel ola 
rak, birlik Avrupanın o tarafın
daki küçük milletler icin kuvvet 
demek olduğu iç.in, mihver dev
letleri bir ihtilfıfın yerine baş
ka bi~ ihtilaf koymayı tercih 
ettiler. Almanya şimdi geri ka
lan Hwncn hudutlarını garanti 
edivor. Bu suretle Almanya, Ka
radEnize Tuna ticaret yolunu 
kendisine temin eylivor ve ken
disine o kadar çok knırrıetli 
iPlidai madde veren iki memle
kette sükünet elde ediyor. 

Roman yada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

aıanya, verilecek hakem kararı
nın Romanya tarafından kabu~ 
lünü, kararın şeklini Rumen mu
ıınessillerine bildirmeden talebet
ıı:nistir 

Sivasi mahfillerde. Transilvan
'\"ada büyük arazi terkine muha
lif olan köylü ôartisi lideri Ma
niunun ne yapacai?ı ·beklenmek
tedir. l\!aoiu, dün gece arkadaş
~arile ııörüşmüstür. Zannedildi
ıtıne ıı-örc, Maniunun Transilvan
Yada taraftarı oldu~ bilindiğin
den, bir harekette bulunmama
sı iciıı Almanya ·bütün eavretle
rıni sarfedccektir. 
Sınai >e iktısadi bak>mdan Tran 

Sılvan Yada terkedilen arazi Ro
llıanya ;cin büyük biı· ka\·ıptır. 
Buvük bir bul?dav • mıntakası ay
nı zamı anda Baia Mareda ve Naıtv 
Bauyada mühim altın ve mika 
llıadenleri Macaristana eeçmek
tedir. Romanyanın garp müda
faa hatlarından büvük bir kıs
mı da ortadan kalkmaktadır. 

Bir kac güne kadar bildirile
C~k olan Dobricenin zivaı bu -
ı!U_nkd bfıdiseler karsısında ehem· 
bııvetsiz kalmaktadır. 

Bükr iR e.>. 31 (A.A.) - D. N. B. 
t esmen bildirildiihne. göre, sal
anat meclisi. 30/31 a)?ustos ııe-

eesi Kralın riyaretinde bir içti
rnlina vap~n~ır. Romanvanın Be:

ehsı Viyana gö~elerı 

sıyast 
Vaziyet 

Harbin 2 nci yıh 
• 

dönen harp çarhı 
/F:!!!!!. ECEN sene burün Alman

~ yanın Lehlstana hücu-
mu üzerine ha.rp başla .. 

mış, Z eylôlde İngiltere ve Fransa 
nın Almanyaya harp ilin etmeleri, 
365 l'ündenberi devam eden kanlı 

mücadelenin husule getlrdltl lıısa.n 

t.elcfatına. para, lktısadi ka711ak, ip
tidai m&ddelerin boğ-uşma cayeslne 
tahsisine, memurelerin tahribine se
bep oımwıtu. 

Blr sene devı.m eden bu kanla mü
cadelenin mes·uıü klm.? Danziı' ve
Ta Yukarı Sllez7anm akl17etinl ta
J'ln ı..eytlyeU, 1 e7lüJ 939 ela harbin 
başlamasına bir 8ebeP t.qkU eUL Fa
kat bwıun evveliyatını teş!dl eyll
yen Çekoslovakyaıun, A\'usturyanın. 

Amavutluiun ilhakı l'lbi işlerle, si
yasi ve iktısadi nüfuz davaJ;ırı var-

dı. 
Büyük de\·letlerln aralarında an-

la.ŞDJ.a ve w:laşma ile balledcmedik.
tcrj bu ve emsali davaların halli, 
sUihJaruı üstünltiiü.nü ıemine, har
bin neticesine, kaı'i zaCerln husule 

tireceğl hikimlyetc ve emre lıava-
ıe b .. 
le oıunmWJtU. Geçen sene Ul'un 
h be başh7an Almanyaru.n. 10 ba-
~r 939 cıa. muh3rebcye iştirak e-

zıran . 
d İlalyanın bildipmlz iıııal, ısll-

ı Aen muvalfaktYeUerl, davanın silihJa 
a . ed 

Uinl burüne kadar ı.enım eme-
::. in&:lltere Kralhlı ve Büyük Brİ-

Im. paratorluf;u kuvvellnt, kudtanya 
retlnl, denizlere bii.klm harp ceml
lerinl kaybetmemiş bir v~ziyette 
muharebeye devam etme~tedır. Mu
hakkak olan ke7fiyel, Inıilterenln 
AimaDYa ·ve İtalya ne, bir seneden
berl devam eden muh~rebenin şld
deUi, kanlı safbalanndan. daha kor-

k unu ikinci yılına e-lrılen ha.rote unc • 11..r 
• devam elUreceğidır • n U• 

yapacagı, 

barebenin kanlı ç;ırhları arasına. ye-

l 
"'

illetler de bu sene lçınde ui, yen 
. kitr ml" Harp bitecek, dava 

gırece · 
hallolunacak mı? Tahmlnlrrde bu-
ıunmakLansa, hıi.diselerin inkişafını 
beklemek daha doğrudur .. 

BAlıiT NURi IBliAK 

hakkında izahat venniştir. Bai
vekil. Rumen arazisinin tama
miyeti ve ihlal edilmez m_ahı
yeti hakkında Almanya ve Ital: 
ya tarafından verilen gara_ntıyı. 
bildinnistir. Saltanat meclısının 
'bu ictimaına, bütün kralivet mü
şavirleri ve hüklımet azaları ile 
sabık basvckil Maniu ve Bratianu 
iştirak etmistir. 

Bülcres, 31 {A.A.) - D. N. B. 
ibildiriyor: 

Valinin emrile Banatn Deut
sce Zeitunl!. Eksterapost, Arader 
Zci tunl! ve Rescıhltzaer Zei tunı? 
gazeteleri ~n çııkma:mlslardır. 

(Baııtaraı 1 inci saııfada) 
Londra. n ,ıtakası üzerine hü

c'"mların en muhimiru. üçüncıı
su teşkil evlemh;tir. Sanıldığı
na ji({ire, dört Aıman tayyaresi, 
tir fa.brikaya nisan almakta i
ken düşürulrnüstllr. Bunlardan 
bir tanesi yola. diıl:er bir tanesi 
gaz fabrikası civarına düşmüş -
tür. Dijier bir bölgede ·bir Al
man bombard>man tayyaresi. bir 
demir yolu köprüsü civarında 
dÜ!'lffiÜŞ ve dört kisilik mürette
batı ölımüstür. 

Dii1er bir noktada, yirmi Al
man bombardıman tayyaresine 
İlll!iliz avcı tayyareleri hücum 
etmiş, bunları geri püskürtmüş 
ve asgari 1bir tanesini d·üsürmüs
tür. 

Bir çok Alman tayyareler.i, 
Londra mı.ntakasına \•armadan 
daha sahil üzerinde muharebe 
etıMk mecburiyetinde kalmış -
lardır. 

İngilterenin cenubu sarkisin
de 40 dakıkada sekiz Alıman tay
yaresi dü:;ürülmü:;tür. 

700 TAYYARE HÜCUM E'ITİ 
Londra, 31 (A.A.) - Reuter: 

Dün ı,ründüz İngiltere üzerine 
yapılan bir seri hava hücumları
na 700 Alman tayyaresi iştirak 
etmiştir. 
Avcı tayyareleri hiımayesinde 

Alman bombardıman tayyarele
rinin mütevali dalgalar halinde 
Manşı geçmelerini müteakip, 
hava dafi lbataryaları faaliyet 
göstermekten 1 dakika ııerı dur
maın~ır. Daha ileride, dahilde, 
İngiliz avcı tayyareleri filoları 
düsmana hücum etımiş ve aüş
manı geri püskürtmüştür. Dün 
öğled<!n sonra cenubu sarki mın
takası üzerinde filo halinde u
çan 200 den fazla tayyare müşa
hede olunmuştur. 

Dün aksam, Londra ii2erJııe 
yapılan dördüncü hücum esna
sında. bir düşman tayyaresi. hü
kumet merkezi mıntakası üzeri
ne bir aydınlatıcı fisenk atmış 
ve bazı bombaların infilakı işi
illmistir. 

Dün l?Ündüz, 62 düşman tay
vare.;i düşürülmüstür. 19 avcı 
tavvaremiz kayıptır. Fakat bun
lardan onunun pilotları sağ ve 
salimdir. 
büN 14 TAYYARE 
DÜSÜRÜI.IDÜ 

Londra, 31 (A.A.) - Bu.ııün 
öitleye kad.ar İ~iltere üzerinde 
14 Alınan tayyaresi dt: ürü! -
müstür. 

Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah 
Londrada aliııın isareti verilmiş
tir- Alarm 35 dakika süıımüş
tür. 

DÜNKÜ HÜCUMLAR 
Londra, 31 (A.A.) - Londra

da bu sabah ikinci bir alarm işa
reti verilmiştir. Bu ikinci alarm 
45 dakika sünrrii<;tür. 
ALMAN FILOLARl DAGITI.LDI 

Londra, 31 (A.A.) - R~uter: 
Londra mıntaka:;ında günun ü
çüncü alfır.mı 50 dakika sürmüş
tür. Pike uçan bir Alman tay
yaresi, Londra civarında büyük 
bir schre bombalar atmıştır. So
kakl ar, her zaman oldugu gibi 
cumartesi pazar, pazarında alış 
veris eden halkla dolu idi. Ka
dınlar v.e cocuklar derhal sığı
na"!<lara sevkedılmistir. 

Londra üzerinde ücüncü aliirm 
verılirken, İng.iltcrenin cenubu 
sarki mıntakası üzerinde sid<let
li bir hava muharebesi vukua 
galmiştir. Bu muharebe esnasın
da. büyük bir dü:ıman bombar
dıman tayyaresi filosu on daki
ıka icinde. İngiliz avcı tavyarele
ri ve barai ateşleri ile ııeri piis
kürtütmüşlerdir. Bir cok düş -
man tavyaresinin düsürüldüitii 
sanıhnaktadır. Diğer tayyareler 
!filo dağılır dağılınaz her istika
mete doiiru kacmıslardır. Bes 
parasütün vere indi~ı göriilıniiş
tür. 

AJJMAN TEBLİGİ 
Berlin. 31 {A.A-) - Alman 

ord ulan baskuımandanliğının teb 
!iği: 

Dün. gündüz muharebe ve av
cı tavyalerimiz, İngiliz adaları
na karsı veni sürpriz hücumla
rı ydpmışlardır. Muhtelif tay
yare meydanları hangarlar ve 
kamnlar, bombalarla ciddi ha
sara uf:ramıştır. 

Orta büyüklükte bir çok bom.
balar İngilterenin cenubunda bır 

askeri kışla cıvarına du.smuş 
tur. Bu !ıiicumlar esnasında, ~z
cümle inııilterenin c~nup sa ı
Unde avcı tayYarclen baraıının 
kırılması esnasında. hır cok şıd
detli muharebeler oımustur 

30131 ağusto.s ııeccsı, mulıare· 
be tayyareleri filol:l.rı. muhtelıf 
hedefler esnasında. l\Ierkeze ln
ııiltere<le liman tesisatlarını ve 
milli müd:ıfaa icin calışan fab
rikaları bombardıman etmisler
dir. 

Ta ;mis nehri mansabında, pet-

1 K O A M 

' Macar nazırları 

E; üp - ljeyoğ.ul 
Eyüp - Edirnekapıl 
Şimdiye kadar belki yüz, belki 

de yüz elli defa yazdım \'e )·az
dırdıın. ki şu Edirnekapı - Eyiip 
yolu ~chrin en işlek \'e en ehcm
miyeıli yollarından biridir. Fa -
kat nedense bu yolun, bir türlü 
düzelecer;i yok! 

Galiba bu yol, asırlarca ev -
ve), ilk yapılırken, orada çalı -
şan usta ve ameleler tarafından: 

- İki y:ıkan bir araya ı:clme
sin! 

Diye beddua almış olauk! 
Kaç gündür gazetelerde okuyup 
duruyoruz: Eyüp semti Gazi 
köprüsü ,·a~ıtasilc ve tran1vay, 
yahut otobüsle Beyoğluna bağla
nacakn11ş .. Eyüp - Eminönü ara
sı genişletilecekmiş .. Vakıa Ha
licin Rumeli kıyısında oturan ... 
!ar ve o taraflarda iş, güç sahi
bi olanlar için bu müjdelor ga -
yet hoş, gayet sevinilecek şey
ler ... Fakat bütiin bunlar, uzun 
himmet ve gayret, çok para ve 
bir hayli de vakit ister. Fakat, 
bugün hemen hemen Eyüp - Ke
resteciler yoln kadar ehemmi -
yetli ve yine hemen hemen ona 
yakın yolcusu bulunan Edirne
kapı - Eyüp yolunun adamakıl
lı ~rapılması ve aydınlatıln1ası 
nihayet bir, bir buçuk aylik ve 
ötekine uisbetle gayet az masraf
lı bir iştir. İşte yine kış yaklaştı, 
birkaç a:r sonra, sürekli yağ .. 
murlar, karlar başladı nuydı, 
boradan geçecek binlerce yolcu
nun vay halintıı Geçende İstan
bul meb 'usları balkın dileklerini 
dinlerlerken Eyüpliler, kendile
rinden bir de lise istemişlerdi. 
Belki ileride bu da olabilir, E -
yübe bir de lise yapılır. Fakat 
bugün elli bin nüfuslu Eyüp ka
zasından İstanbul liselerine gi
den yüzlerce kız ve erkek tale
benin kışlık yolu hep Eyüp - E
dirnekapı yoludur. Kış ınevsi -
minin yağmurlu, çamurlu, kar -
lı, tipili, simsiyah gecelerinde 
buradan geçeceklerin alay alay 
mektepli, amele, işçi kaç yıldır 
hep bu yolun yapılıp aydınlatıl
masını dört gözle bekliyor. Yine 
dünkü gazetelerden biri Eyüple 
Edirnekapı arasında otobüs işle
tilece~inden bahsediyordu. Hele 
şu yol, hakiki yol olarak bir y:ı_ 
pılsın, mezarlık araları, gecele
ri zifiri karanlıktan bir kurla -
rılsm, sonra otobiis ıneselesi ko
lay! O zaman otobüs Eyüple E
dirnelı:apı arasında değil, daha 
münasip olarak Eyüp - Topkapı -
Şehremini - Aksaray arasında 
da işliyebilir. Artık umarız ki 
bu yol bu sonbaharda bir düze
ne konulur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

rol dePoları ve doklar, müCISSir 
surette hambardııman edilmiştir. 
Hedeflerde siddetli yangınlar 
cıkmıştır. İnı!iliz limanlarına 
ma vnler dökülmesine devam e
dilıınistir. 

.uün ııece, İnıgiliz tayyareleri, 
Berline ve Almanyada diğer he
hedefl€r esna ında, merkezi in
vam etrrüslerdir. Berlinin da
hiline ve ayni zamanda amele 
mahallelerine bir miktar bomba 
düsmüştür. Gerek burada ge
rek diğer yerlerde, yapılan hasar . 
ehcmmiyetsiı.dir. Hic bir ölü yok
tur. Bir çok k>mse yaralannus
tır. 

Dün gündüz vukua gelen hava 
muharebelerinde. 93 düşman tay
varesi dü$ürülmüstür. 

Al:manya üzerine yapılan ııe
ce hücumlarında İngilizlerin ka
vıbı, hava dafi bataryaları tara
fından indirilmiş bir tayyare ve 
Alman avcı tayvareleri tarifın
dan düsürülmüs dii!er iki tay
yaredir. 

Bunlara 'bahriye hava da.fi ba
tarvalarının 'şimal denizi sahi
linde düsürdüitü dili<!r iki tay
yare daha ilave edilirse, düs -
manın dünkü wnumi kayıpları 
98 dir. 34 Alman tayyaresi ka
yıptır. 

Heberideslerin garbin ie faali-
• yette bulunan bir denizaltı ge

misi. kuvvetli surette muhafa
za altında sevreden hir kafileye 
hücum ctmis ve ceman 29 bin 
tonilato hacminde üç vapur ba
twmıstır. Bunlardan bir tan('Si 
12 bin tonilato hacminde bir pet
rol gemisidir. 

Londra, 31 (A.A.) - İngiliz 
hava nezareti tebli~i: 

Ak ·am fazla miktarda diiş _ 
man tayyarel,•ri Ingilterenin ce
nubu ~arkısine yeni bir hücum 
)·apn1ıslar ve birbiri ardtndan 
k1'n fasılalarla gelen dalgalar 
halinde Kent Konıluğunu gc~ • 
mişlerdir. Bunlardan bir kısmı 
Londra mıntakasına kadar gel _ 
n1i~lerdir. A\'cı tayyarelerimiz 
n1nlc~hil hücum yapmı~lardır. 
Hasar ve ıayiata ait rapor he -
nilz alınn1an1ıştır. 

Bu hücum esnasındaki düs _ 
man zayiatı bari( bugün dü nıaA 
nın 4G tayyaresi avcıların111. ta
rafından dü•ürülmüslür. 21 İn· 
,,-jliz nveı tayyaresi kayıptlr. Pi
loılardan lG sı sai( \'e salimdir. 

(Baştaraı 1 inci saııfada) 
•- Ka"!"aı- 1 a~t'.rdığımız ~e)·leri 

tatlı~k cta :eri. \c buıııun inkisafı
na r.:ılısnıah: hepimizin gayretle. 
rimize lıağ:lıdır.• 

ll!AC'AR NAZIRLARI 
BÜYÜK ~IERASİ:v!LE 

KARŞILA.. .... 01 
Budapeste, 31 (A.A.) - O. N. B. 

Dün ak.şanı Macar hey'ctinin Vi_ 
-.;•anadan Budapeşt.cyc dönüşü 
dolayısilc Bııdapcşte, bayraklar
la ve elektrik ampüllerile dona
tılmıştır. lliikünıet merkezinin 
hava müdafaa tertibatının pro
jektörleri. sehir ıi:ıcrinde ziya
dar bir kubbe yapmı~lardır. 

A-lacar hey'etini hftmil tren 
~eceyarısına doğru, Alman ve 
ltalyan bayrakları ile siL•lenmiş 
istasyona girdiğ'i zaman, .1\-tacar 
milli marşı ile Alman ve ıtaJyan 
marşları ~alınmış ve halk bü -
"·ük teı.ahiirJerde bulunmuştur. 
İlalk, bu esnada Führerin ve 
Düçenin isimlerini de mükcrrc -
ren yildetn1i ·tir. 

Hariciye nazırı Kont Csaky, 
kendisini selfın1lamnya gelenle ... 
re söylediği hitabede, bu milli 
tezahiir güniindc her l\Iacarın, 
hakemlikte bulundukları için 
ınib\'er devletlerine karşı hisset
ti ğ-i derin şükran hislerine ter -
cüman olmu$tur. 

Kont Teleki \'e Kont Csaky is
tasvondan ('ıktıktan sonra, eski 
muhariplerden nıürckkep bir 
kıt'p,·ı teftis cbnistir. 

Budapeste, 31 (U.) - Yarı 
resmi bir l\lacar menbaından bil
diriliyor: İntizar halinde Viya
naya teveccüh etmiş bulunan 
l\rlacar efkiiırı umnıııiyesi, mihver 
devletleri hariciye nazırlarının 
hakem kararını büyük heyecan
la kabnl etmiştir. Biiliin Maca -
ristan, yapıcı eserleri Versay' -
dan sonra Trianon'u da ortadan 
kaldıran Bitler ve Musoliniye 
dönmüş bulunmaktadır. 

Macaristanda her fert şu ciheti 
anlamış bulunmaktadır ki, Av -
rupanın yeniden inşasında, yal
nız tarilıi noktai nazar deği.!, fa
kat evvela Avrupa menfaat bir
lj~: kat'i mahiyettedir. Bunun i
çindir ki Macaristan yalnız ta -
rihi sebepler değil, fakat etnik, 
ekonomik ve Politik sebepler de 
ileri sürmüştür. 

Macar siyasi mahfillerinde 
müşahede olunduğuna göre, bu 
ikinci Viyana hakemliği, Maca
ristan ile mihver devletleri ara
sındaki dostane münasebetleri 
daha ziyade sıkılaştırmaktadır. 
Macaristan, yeni Avrupada, mih
ver devletlerinin yanında ken -
disini bekliyen rolü iftiharla ü -
zerine almaktadır. Şimdiye ka
dar iyi veya fena zamanlarda 
mihvere karşı gösterdiği ayni 
sadakat ve ayni sarsılu1az dostA 
lukla Macaristan, istikbalde de, 
mih\'er devletlerinin yanında 
yer alacaktır. 

Ayni MacaT siyasi m~hfille -
rinde tebarüz ettirildiğine göre, 
hakenı karnrı, Macnristanın Ü -
nıitlcrini tamamiylc tatn1in et
miştir. Bu karar, istikbalde, Ro
manya ile yalnız normal ınüna
sebetler değil, fakat biitün sa -
halara şan1il iyi ve dostane ınüA 
nasebetler kurulmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: l\tacaristana 
ilhak edilen arazi tahminen (5 
bin kilometre murabbaıdır. Nü
fus 2.370.000 dir. 

1930 senesi istatistiklerine gö_ 
re, bu ahalinin yüzde 48 i Ma -
car, yüzde 43 il Runıen, yüzde 
2,5 u Alman ve yüzde 6,5 ğu da 
ınuhtlif unsurlardır. 

Beri inde infilaklar 
(Baııtarafı 1 inci saııfııda) 

ajansı bildiriyor: Bu gece İngiliz 
tayyareleri Siemens fabrikalan
üzerine birkaç bomba atmışlar -
dır. Hasar azdır. Civara tehirli 
bombalar düştüğü korkusu ile ih
tivati bir tedbir olmak üzere 
Hottbusertor ile Warscha - Men
brucke ve Alek.sander Platz ile 
Harmanplatz arasında işliyen 
toprak altı trenlerinin seferleri 
tatil edilmi<tir. Berlin halkının 
nümune olacak tavrı hareketi, te_ 
lefat verilmesinin önüne geç -
miştir. 

İNGİLİZ TEBLİ(Ü 
Londra, 31 (A.A.) - lngiliz 

ha\'a nezareti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bonı -

bardıman tayyareleri dün gün
düz Hollandada düşman işgali al
tında bulunan tayyare meydan. 
!arına ve Hollanda sahillerinde 
sefer yapan kafile ve gemilere 
hücum etmişlerdir. 

Dün gl'cc tayyarelerimiz, Es -
sende Krupp fabrikalarma, Gel
senkirchcn, Botrop ve Sain Na
zaire petrol tesisatına, Duissbu
burg ve Reishalz elektrik fabrL 
katarına ve Ruhr havzasında as.
kori hedeflere, Hammzaset cm -
tia garlarına, Almanya, Bollan -
da, Belçika ve Fransada ınütead
di t tayyare meydanlarına hücum 
etmişlerdir. 

Gfüı:lüz ve gece harekatına iş.. 
tirak eden tayyareleriıuizin hep
si üslerine dönmüşlerdir. 

Maarif Vekili 
(Basıarafı 1 inci saııfada) 

bir mana11ı söııliııen zabit ve as
kerlermıı.zın bılıün 11ureklere 
en "l:ı ıluük bir itimat ve eınnivet 
telk ;n etticjirıi qörmemek kabıL 
1nıdır! ·• 

Vekil, bundan sonra İzrnirin 
ken<iı şahsi hayatında haiz ol 
OOl'U ehemmiyet üzerinde dur
ımus bundan sonra köv enstitü
leri bahsine geçerek şöyle de
m istir: 

•- Yeni kurduiiı.ımtız köıı ens
titüleri tam bir faıı.!iııetle ve bu
ralarda vazife almış arkadaş!a
rın takdirine laııik dikkatlerile 
ise baıılamıştır. 

Ziııaretim, bende bu kanaati 
ciddi surette hıisıl etmiştir. Teş
rinievvel sonunda alınacak 3000 
talebe ile beraber önümüzdeki 
deTs 11ılmda 6000 kötılü çocuğun
dan mürekkep biT kadro mevcut 
olacaktır. Bu müesseselerde na
sı_~ ça_l~ldıqıııı anlatmak için 
oordı.ıqı.ım şu manzaraııı söııliııe
bilirim: Bir kısım çocuklar atla
rı timar ediuorlar, bir kısım ta
rilı dersinde İskitlerin Mısın 
isti!<isını a11latıııor, bir kısmı ta
biat bilqisi deTsinde qelinciqin 
nasıl bir bitki olduinmu tarla
lardaki zararını, bundan korun
ma çarelerini Öqrenitıor. BiT kıs
mı k~ın 11iııecekleri lıilıananın 
ııapraq11,daki kurtları öldürm"k 
le meşqul bir kıs11u hocaıarııun 
evlerine çatı "Jlapmııkla uqraı;ı
ııor. bir kısmı da o oün 11i11ecek
!eri sebzeııi aııık!amaktadır. Bu 
müesseseler bir ankoı1anı 11alin
de tam bir aile qöruni4ii ile bü
tün ihti11aç!arı kendi i/ıtiııaçları
na cevap vermek mihveri etra
fında işli11en bir insan fabrika
sıdır. Böııle 11etişen ve alacak
ları vazifeııi küçük cüsselerile 
kıuas edi!miııecek ciddiııet!e 11a
ııan köııW. çocuklarımızın ııarın 
tıetiştireceiii nesilleri talıaııtıii.1 
etmek çok qüç bir şev deiiiı -
dtT.> 

Beledive reişi Dr. Behçet Uz 
dün Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel serE'fine deniz vazinosun
da hususi bir ölile yemeiti ver
mistir. 

1 O Marttan bu 
güne kadar 
(BMtaTafı 1 inci sa11fad.a) 

len Alman tayyarelerinin adedi 
bini geçmiştir. 

Şiddetli hava faaliyetinin vu
kubulduğu geçen hafta, 275 düş.. 
man tayyaresi düşürülmüştür. 
Ayni müdtlet zarfında İngiliz -
ler yalnız 89 tayyare kaybetmiş.. 
!erdir. 
Hollandanın istilaya başlan -

ınası tarihi olan 10 mayıstan i
tibaren İngiliz hava kuvvetleri, 
hava dafi bataryaları ve topçu 
tarafından tahrip edilen ve tah
ribi resmen tcsbit olunan Alınan 
tayyarelerinin adedi 3.915 dür. 
Bunlardan 500 tanesi, ta)·yare 
dafi bataryaları tarafındau dü -
şürüliuüştür. 

Yeni tren hatları 
(Baııtarafı 1 inci sat/fada) 

Nafia Vekaletine vereceklerdir. 
Müteakiben de bu yeni demir

yollarınıLzın inşaatuıa ba~lanı -
lacaktır. Şimdiki dar ve tek hat
lı Mudanya - Bursa demiryolu 
da bu meyanda çift ve geniş 
hatta tahvil olunacaktır. 

Milli Emlak işlerinin 
tasfiyesi 

Milli Emliık işlerinin tasfiye 
olunıınasına şehrimiz milli em
lak müdürlüğünce ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. 
İzmir Milli Emliık müdürlüğü 

de bu suretle 30 bin dosyanın 
tetkiltini .Hornal etmiştir. 

RAŞİT RIZA TİYATKOSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

1 eylô.1 Pazar rünii •~mı Oedlk
paşadır. AZAK bahçesinde •AFACAN» 

• Vodvil - ' - Perde 

:Jf. 
E. SADİ TEI TİYATBOSU 

Bu re<>• T Al(SİM Alimlepe bahoe
slnde BİR İZDiVAÇ KOMEDİSİ 

Vodvil - 3 - perde 

Harpten a~inl ... 

Tarihten kudretini ..• 

A.ı<t.an illıamını alan 
Büyük bir sinema şaheseri: 

TÜRKÇE 
OTEL EMPERY AL 

Bugün 

LALE 
sinemasında 

Seanslar: 11-1-2.30-4.30-6.30-9 da 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzUAtlı 

halk matineleri 

Zuvallı adaletli!. 
A iman ve bilhassa İta\ • 

yan politikacıları ve ga. 
zetccileri sık sık adaleıt.,n, ada
let için harbettikle-rinden ve i . 
dil sullıten bahsederler. Bir şe
yi merak ediyorum: Acaba ada
lete hakikaten inanıyorlar mı, 
yoksa adaletle alay nu.cdiyorlar? 

Versay sulhile bir bayii ada -
letsizliklere maruz kalan Al -
manlar, bir dereceye kıKlar, a • 
daletten bahsedebilecek \'aziyet
tedirler; mesela müsteınlekele -
rini isterken adaleti ileri ~üre -
bilirler. Fakat ya İtalyanlar? 
Versay sulhünün adaletsizlikle -
rini hazırlıyan, tasdik ve kabul 
eden İtalyanlar, şimdi, Fransız
lanlan Nisi, Korsikayı, Tunusu, 
Cibutiyi, İngilizlerden Sü~eyşi, 
Malt.ayı ve Cebelüttarık'ı, Yuna
nistaııdan Çamlığı ve Yanyayı 
isterken nasil ve hangi adalet -
ten bahsedebilirler? Habc~islam 
Habeşlilerden zaptederken kul -
landildarı adalete mi? 

l\lihverciler adaletten bahse -
derken gözlerimin önüne bam .. 
başka bir adalet timsali geliyor 
~.allı":' ya_ Anupalılar adalet~ 
g-ozlerı baglı, elinde terazi tutan 
bir kadın ile temsil ederler. 1\lih
vercilerin adalet timsalini ise her 
şöyle görüyoruın: 

Ha~i. o çalı sakallı korkunç 
harp ılabı, yok mu; işte o, eline 
bir terazi almıs \"e bunun bir kcA 
fesine 120 I< _,.. k ağır bir tank 
öteki kefesine de mini mini bi; 
dirhem halinde, hakkı koymuş
tur. 

İşte A vrupada tevzi edilm.-k 
istenilen hak ve adaletin veni 
hakimi budur. İnanmazsanı~ bu 
adaletin nasıl tevzi edildiğini %&

vallı Romanyaya Sorunuz. Dava, 
doğrudan doğruya kendilerine 
taalluk ettiki zaman, hem dava
cı, hem hi.kim vaziyetinde olan 
mihverin adaleti haksızlığın ve 
zulmün ta kendisi olacağına ge
lin de inanmayın! 

A.D. 

Bir sene harp
ten sonra 

( Baıımaka!der. devcım.l 
vazzaf subay kadrcıı;u Almanla
rınkinden yüksek olan Fransız 
ordusu, dün de söylediğimiz gi
bi, harbetmemiş; ne baskuman
danlık, ne de hükümet kafi ener
ji gösterememiş, ve böylece mil
li şefsiz Fransanın yıldırım mağ· 
lilbiyeti, bir sürpriz teşkil etmiş.. 
tir. Fakat, Fransa ortadan çekil
dikten ve hatta İngilereye karşı, 
adeta husumetkar bir vaziyet 
takındıktan sonra, İngilterenin 
;ralnız baş.na hem Almanya hem 
Jtalyaya karşı mukaveı,.eti de, 
ba~ka bir sürpriz olmuştur. 
Şimdi harbin ikinci senesi bat 

!arken İngiltereyi tek başına Al 
manya ve İtalya ile harbeder ve 
~ayanır görüyoruz. Almanya il& 
ltalyanın, Fransa yere serildik
ten sonra, İngiltereyc ka~ı he
men büyük bir taarruza geçe .. 
cekleri söyleniyor ve bekleni _ 
yordu. Aradan iki ay geçliği hal· 
de, bu taarruz yapıfınamıştır; 
Almanlar, Fransız sahillerine 
yakın bulunan ve İngilider ta -
rafından tahliye edilen ehem • 
miyctsiz iki küçük İngiliz ada
sını işgal etmişler; İtalynnlar da, 
sevkülceyşi kıymeti mahdut in
P'iliz .Soınalisini ele geçirmişler. 
dir, Iugiliz donanması, yine Şi
mal denizine, Okyanuslara, Ak -
denize ve Kızıldenize hakimdir. 
Harp, sadece bir hava harbi şek
lini alm~tır ve kıs gelmeden bir 
Alman taarru:ru, Büyük Britan
Yll adaslBl ele g"(ireınczse bir 
yıpratma harbi halini alacaktır 
ki bu da, Alnuınya ile İtalyanın 
aleyhinedir. Yeni bir harp ~ 
l!eçirmek mihvercilerin işine gel 
miveceği için, kış başlamadan 
Almanların Büyük Brilanya a. 
dasına, yaz bitince de, İtalyanla
rın l'tlısıra ve Süveyş kanalına 
kar(• taarruz etmeleri beklen -
mektedir. Bu taarruzların her 
ikisi de ~u_va~!ak olursa, bugün 
ba•lıvan ikincı yılı içinde bile -
bilir; muvaUak olamazsa müca
dele yıpratma harbi halinde sü
rüp . sürüklenecektir. Bu takdir
d.e, lngilterenin mukavemeti giL 
!ıkç_e. artacağı için, harbin gidişi 
lngıliz!erin lehine dönmek ihti
mali çok kuvvetlidir. Bugün, dö
vüşün birinci ravundunu Aln1an
ya kaz.~tır; ikinci ravundun
da neler olatağını zaınanla gö • 
receğiz. 

ABİDİN DA VER 

İşçi ynrtdaş! 
Ek.meğİJli makineden çıkarı. 
yorsun. Makine işlemezse; 
ekmeğin kesilir. O halde ve
linimetini sev, makineye iyi 
bak!. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 
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DALGA UZUNLUCU 
T.A.P. U.11 m. 944.S Km. 20 ıı:w 
T .A.Q. 11,41 m. l519S Kl'n-20 Kw 
1"8 DL 128 Km. 1%0 r. W. 

Hasan Hutbeye başlayınca her
kesin gözünde yaşlar belirdi 

1 
8.30 
8.3.1 
!).-. 
9.10 
9.20 

Ağustos Padar 
Pro9ram 
Maıslar (pi.) 
Aj~ııı.c; habt!fleri 

TEFRiKA NUMARASI - 20 - Ev kadının - 1/emek listesi 
Plaklarla devamı (pi.) 

(!m.ım Hasan), bu ahitname
yi ald:tktan sonra, buvük bir hü
%iln ve teessürle (Medayin) şeh
rini terkederek (Küfe) ve ııeldi. 
iBurada hilafeti Muaviyeve ter
kedece:kti. 

Aradan bir kaç J!'iin ııecti. Mu
aviye, ddıdebeli ve tantanalı, 
muazzarm •bir zafer alayı ile Kü
feye ııirdi... Muaviverun vaptıih 
bu ııösteris. yalnız (İmamı Ha
san) ve (A.ı.i Resül) taraftarları
nı de/!il... (İmamı Hasan) ı iki 
vüzlülüklerine kurban eden Kü
felileri ·bile dilbı1n etti. 

(İma.mı Hasan), ıbu elim şerait 
altında, Küfede daha fazla kal
mırk .istemedi. Bir an evvel, isi
ni ·bitirerek ('Medine) ve avdet 
arzusunda bulwıduğunu, (Mua
viyeye bildirdi. 

Her hususta ihtiyatlı olan (Mu
aviye), (İma.mı Hasan) ın hila
fetten fera,<?at ve kendisine biat 
merasimini, hususi bir şekilde 
yaptırmak istedi. Bundan mak
sadı da, (Ali Resıil) e karsı kalb
lerin<M! ihtiram besliyen halkı 
heyecana ııetirerek. kendisinden 
nefret ettirane.ınekti. Fakat. (Mu
aviye) ile beraber bulunan (Amr 
ilıbni As), bu merasimin alenen 
yapılması hususunda israr ede
rek: 

- Hasan caanive kadar ııel
meli. Minbere çıkarak bir hut
be irade1ııneli. Halk huzurunda, 
biliifetten vaz ııeçmelL .. Böyle 
vavılm8"Sa, (Hasan) ın feraııa
ti sahih olmaz. 

Diye iideta Muaviyeyi iobar 
etti... Senelerdenberi (Ali Ha
siıın) den intikam almak ~ırsatı
nı bekliven Exnevi asılzadeleri 
de, hu .fikirdelerdi. Çünkü (İana
m1 Hasan), alenen hilafeti (Mu
aviye) ye terk.ettii(i takdirde, 
(Resu!O.Ua:h) ın mensup olduğu 
hanedan erkanı - J(iıva - halk 
nazarında kıymet ve ehemın1ve
tini kaybedecek ... Bütün serafet 
ve hii.kiımiyet, (Eıınevi ailesi) ne 
intikal eyliyecekti. 
ıMuavive, bu cereyana davana

rnadı. (İmamı Hasan) ın büvük 
caımiye ııelerek orada alenen hi
liıietten feraııat etmesi ve kencli
ısıne biat göstermesi icin haber 
yolladı. 

İmamı Hasan, o kadar .bunal
rnıs bir vaziyette idi ki. bir ııün 
evvel Küfeyi terkederek (Medi
ne) ve çekilmek icin, bu feda
ikiırlı.ıb da ikabul etti. 

Kıifeliler, nedametin verdil!i 
vicdan iztırabile (İma:mı Ha -
6all) ı ziyarete ııeliyorlar: 

- Keske, hanı meydanların
da ölüp ııit.seydik de, buı:ünleri 
ııörmesevd>k. 

Diye, sızlanıyorlardı. 
;Resulıillalım talihsiz hafidi. 

bütün bu sözleri acı tebessüm
lerle dinliyor: 

- Ev Kıifeliler! .. Bu halleri
niz. beyhudedir Siz evvel baba
ma ihanet ettiniz. Onun. zehirli 
bir kılı~ altında ölümüne sebe
bi yet verdiniz. Sonra, ettikleri
nize pişman olarak beni hilafet 
mevk.üne ııeçirdiniz. Muaviye 
ile hari>e teşvik cttiruz. Fakat 
biraz sonra da harpten ihtiraz 
ırösterdiniz ... Ben.i, düsınan kar
şıınnda, yalnız blraktınız. Çadı-

rımı bastınız. Esvalarııım vai!ma
lad:ını.z. Nitıayet, hayatıma da 
kastederek beni varaladınız ... 
'Bu acı hakikatler karsl<S •. 

artık nedmnet ııöstermeniz, bey
hudedir. Babama ve bana yaptı
ğınız fenalıkların hesapları. an
cak Allahm huzurunda ııörüle -
cektir. 

Divord1L 

* Niha11't. o hazin merasimin ic-
ra edilecel'i ııün. ııeldi. Eıneviler 
tarafından, Küfe sokaklarında, 
tellallar çağırtılarak, bütun halk 
camiye davet edildi. 1 

(Muaviye) ahalinin ııözlerini 
kamaştıran bir alavla camiye 
ecldiiii gibi, halka ııösteriş ol
mak üzere, (İmamı Hasan) ın 
nezdine de bir müfreze asker 
uönderdi. Onu da, alayla cami
ye getirtti. 

Halbuki, sa:bf.t halifenin ov-
!ui(undaki derin vara, henüz 
ııecınemişti. Ata birunek için, pek 
coJr iı:tırap çekmişti. Çektii!i 
iztırabın şiddet.inden, renııi sap 
sarı kesilmişti. 

Emevi prenslerinden bazıları, 
(İmamı Hasan) ı cami kapısın
da karsıla<lılar. Tertip edilen 
merasim proııramı mucibince, 
evvela minbere çıkarak resmen 
hilafetten feragat !azını ııeldiin
ni anlattılar. 
İmamı Hasan, hiç bir ce\•ap 

vermeden, minbere dol!ru ilerle
di. Fakat minberin, ancak iki 
basamağını çıkabildi. Atla ııelir
ken varası zedelenmiş olduğun
dan kendisini daha fazla zorla
mıya imkan göremedi. 

Ca:mi, hınca hınç dolmuştu. 
Muaviye, çarçabuk yapılan bir 
(mahfe!) de. ipek şilteler üze
rinde oturuyordu. Camidt1. de
rin bir sükün hüküm sürüyor .. 
Bütün ııözler minbere çevrilmiş. 
herkes söylenecek hutbeyi bek
livordu. 
İmamı Hasan. hissettii!i mad

di ve manevi iztıraotan. adeta 
kendinden geomis ı!ibi idi. Ma
amafih. son kuvvetini sarfede
rek cidden biivük bir metanet 
eösterdi. .. Evvela, derin derin 
kini r;E"kti. Sonra. - tıpkı muh
terem dedesi (Resuliıllah) ııibi -
müessir ve haliıvetli bir sesle: 

- Ev Nas' 
Dedi... Fakat bu hitap o ka

dar hazin idi ki; herkesin kal
bine bir hüzün verdi. Derhal 
ııözlerde, yaşlar belirdi. 

17658 

(Arkası var) 

DELİ GÖNÜJ, 
İNCECİKTEN BİR KAR 
YAGAR. 

NECDET EN G I N'in 
Okudutu Uk ııliıiı sa
hşa çıktığını ve bu 
phrser pllh.n pera- .. 
ktnde sa.h1 flatı 140 
kuru.ş olduğunu sayın 

mü,t.riler!mlze bil
dlrmPkle ba.h~lya.rız. 

COLnIBİA PLAK ŞİRKETİ 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.25 
14.30 

18.-
18.05 
18.30 
18.45 
19.30 
19.45 
20.-
20.45 
21.-
21.30 

22.30 
22.50 
23.25 
23.30 

* Pro9ram 
Türk müzic'iı 
Ajans haberleri 
Türk müziqi 
Radııo salon orkest~ası 
Kapanış 

* 
Proqram 
Cazbant (pi,) 
Melodiler (pi.) 
Radııo caz orke.ttrası 
Türküler 
Ajans haberleri 
Fasıl heııeti 
Konuşma 

Mii$terek ve tek sarkıla,. 
Troııbador ve Lohenqrin 
operalannın kısaltılmışı. 
Ajans haberleri 
Cazbant (pi.) 
Y annki program 
Kapanış 

Askerlik İşleri 

Şubeye davet 
Besikt~ Yerli Askerilk wbe • 

sinden: 
1 - Şubemizde kayıtlı 336 der 

ğumlu ve bu doğumlularla mu
ameleye tabi eratın 1 ev!Cıl 1940 
tari.hmden itibaren su·be merke
zinde teşekkul edecek Askerlik 
meclisi tarafından son yoklama
ları yanılacak ve 15 evlü! 940 ııü
nü bitmiş olacaktır. 

2 - Yoklama ııiinleri haftanın 
tek eünlcri sabah saat (9) dan 
(12) ve kadar devam edecektir. 

3 - Yoklamıva vaktinde ııelip 
muayene ve tecillerini yaptırmı
yanlar ımükellefiyeti askeriye 
kanununun 84 üncü maddesi mu
cibince cezalandırılacağı ve ha
ricte bulunanların bulundukları 
:mahallin yabancı as. şubeleri va
stasile yoklamalarını yaptırma-
ları 15zıımdır. 1 

4 - Yoklaml''a 11elecek erat 1 
ellerinde nüfus hüviyet cüz
danlarile iki adet vesika fotoıı-

1 rafı ve Jll(!ktebe müdavim olduk
larına dair mekteo vcsikalarile / 
birlikte şube merkezine gelme
lerL 

* 
Sart'l/er Askerlik şubesinden: 

1 - 336 do{!umlu ve bu do
ğumlularla muameleye tabi olan 
!arın son yoklamalarına 2 ey
!Ul 940 tarihinde başlanarak 15 
eylül 940 tarihinde son verilecek
tir. 

2 - Her mükellefin pazardan 
ımaada günlerı:le sabah saat 9 dan 
aksam 18 e kadar doğum köl!ıt
ları ile beraber Yenikövdeki as
kerlik şubesine müracaatları la
zımdır. Ge1miyenler hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. ------ ---------------------

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının inşaat ve makine 

ıubelerine talebe kaydına 2 eyl't'.H 940 tarihinde baıılanarak 3 eyl01 940 

günü a~amı saat 17 Ye kadar devam edilecektir. Son (ün müstesna kayıt 

muamelesi her gün saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 1 
Orta okul mezunları imtihanla alınır. Diger şartları öe;renmek istiyen-

lerin bizzat veya mektupla okula müracaatları ilftn olunur. (7872) 

Ibralıime anlatmıya b~ladı: 

........ BOYOK TARiHİ ROMAN:f" 1 6,~ ... '!--------------..;'--;;;;..;-'..., ., ' 
- Padışahını ·blL makule mü

nazaat ve itiraza!, nihanı ıma~la
hata ve hasetten naşidir. Müh
rü hümayun talepkarı olanlar, 
makam1 vckiıletinizde olan ku
lunuza hased edip manen padi
eahınıın fenmanı 6eTiflerile ol-SE~ER.rA~E_ :suLTAN 

\ 

Yer•n: M. SAMI KARAYEL ;ı-...ı 
-

Devletinde va<fir asker. vezir, 
ümera ve serasker gönderip cüm
lesin istirdattan sonra dahi mu
halken Padisaın havır duası hiırTı
meti iberekat.ile berbat ederiz. Ve 
Rumeline selefinden zivade za
marunuzda teklif olunmadı~ ha
raplıklarına biz sebep olalım?. 

Halbuki. Sultan İbrahim de, 
ilendi de, zevkleri ve tantanala
rı ul!runda değil yalnız Rume -
linin, bütün Türkiyenin barap
lığ,na sebep oluyordu. Halk öte. 
denberi soygunculuğa alışkındı. 
Fakat, şimdi onu dü.şınan isti.IAsı 
perişan ediyordu. 

Fazlı pasa, dayanamadı. V ezi-

ri azamı bıraktı. Sultan İbrahi
me döndü. Yiiksek bir sesle şu 
sözleri söyledı; 

- Padişahım, alemin ahvaline 
bizzat tekayyüt edip tahsili vu
kuf buyurun. Lalan irtisa ile ci
haru harabe verdi. Hazine yok, 
ahali ve askerlerinin hali Alla
ha kalmıştır. Bu hareketin akı
beti neye müncer olacağın mü -
lfıhaza buyurun. Bu makule mü
daheneye çendan iltifat buyur -
rnan .. (1) 

Fazlı p~an;n bu haklı sözle -
rine karşı veziri azam yine u
tarunadı. Şirrethği ele aldı. 

Her ne söylese, Sultan İbrahimi 
kandıracaılını biliyord1L Sultan 

' mus hal ve akit ve tedbiratı be-
l!enmeyip kah d~anı ahvalin, 
kfıh asker ve riayavı ihtilalin mev 
zubahset.mekten ııarezleri: •Biz 
vezir olsak, dahi dı~er tedbir e
derek. demek isterler. Amma ri
cali devlete dehset ve ibadul -
!aha haşyet verecek !böyle bu 
haberlerin birine on katıp aleme 
şayi etmenin kab ve zararını 
bilmiven, umuru iımmevi nice 
tedebbür etse ııercktir?., Kulun 
\•üs'um mertebe din ve dcYlet 
hi:ıımetine bedel ma{(dur ey
ledım. itirazı mücerrede ne iti
bar? Padişahımın oınrinde hari<: 
bir is mi işledim? Beyan eyle
sin. Padişal - • bu makule sureti 
haktan ııörünenler kendülere 
hayırhah dedirmek için uımu
ru saltanatın cümlesine itiraz 
edip meay1p ve nekayıs bulur
lar. Hakikatte padisahınıın ted-

iKDAM 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1~4U 

1 adet 2000 liralılı: = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 200 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Keşidelu: l eubnt, 1 mayıs, 

1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır, 

,Erenköy Kız Lisesi Direktörlüğünden 
Açık Eksiltme ilanı 

3 eyl(l) 1940 tarihine tesadüf eden salı günü saat 14 de İstanbul - Be
.fOğlu İstiklfıl caddesinde Karlaman mağazası karşısındaki liseler muhase
beciliği binasında eksiıtme odasında ihaJesi yapılmak üzere •2997• Jira 60 
kuruş keşif bedelli Erenköy Kız lisesinin elektrik tesisatı açık usul ile eksilt
miye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık isleri genel, hu!'!usl ve :fenni şartname
leri proje hülf!sasHe buna rrıüteferri digı;:r evrak resmt tatıl günlerinden ma
ada her gün sabah .saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Erenköy Kız lisesin
de görülebilir. 

Muvak.kat tem.inat 22S liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte c.2000:> liralık bu i~e bf'nzer iş yaptığına 
daır idarelerinden aln11' olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetine 
milracnnUa cksilirne tarihinden S. a:Uo evvel ahnmıı ehlıyct ve 194.0 yılı.na 

ait Tıcaret Odn!'ı vesıka1arile 2490 say1h kanunun tarüatına uygun olarak 
alınmış banka mektubu veyahut 1\-tali~,.e vezne makbuz1arile muayyen gün 
ve saatinde n1c2kUr binada toplanacak olan komisyona gelmeleri ilftn olunur. 

(7416) 

~~--------------~-------~---~ 

Ziraat, Orman, Veteriner Fakül
telerine talebe alınıyor 

Ankııra yüksek ziraat enstitüsü rektörlügünden 
Yui<sek Zıraat Enstitüı:ıü orman, ziraat, veteriner :fakültelerinde tale

be kayıt ve k~bulune 15 agustos 1940 tarihinden itib.ıren ba~lanacak ve 30 
eyliıl 1940 giınü akşaınına kadar devam edecektir. 

J - Bu yıl k<.ıbul edilecek talebeler biyoloji, lizik, kimya, cebir, türk
çe t.ahrir ve yabancı dilden c.Fransuca, İngilizce, Almanca dillerden biri> 
bir StÇim imtihanına tabi olacaklardır. 

2 - Seçim imtihanı Ankara ve İstanbulda 1, 2, 3 teşrinievvel 940 günM 

lerinde yapılacaktır. 
3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyenler kayıt ve kabul 

şartlarını Enstitü rektörlüğü ile vilAyet ziraat, orman, veteriner müdür- 1 

lüklcrinden tedarik edebilirler. 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapıla -
caktır. İstanbuld::ı imtihanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner müdür
lüklerine müracaat edilerek: öğrenile cektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi enstitü ve vilayeUer Ziraat, Orman, V~ 
teriner müdürlüklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kaOuı edilmez. 

ibirin tezy~f etmis olurlar. Bun
ların gartzaıniz sözlerine vücut 
''erihnesin ki, ııelüp halka nef
ret ve ·beynülıime fıtret vukuu -
na baistir. 

Veziriazam Ahmet pasa. bu 
sözlcrilc F'azlı paşayı sustunnus
tu. Kurnaz vezir padi:,aJun ru
l: unu okşayıcı .kclimatı b.u ara
ya getirerek cümlelemişti. 

Herhan.ııi bir dost muhalefeti 
susturmak için doi(ru ciahi olsa 
halk içinde dedi kodu vücude 
ııc~>relbı't"C'ek sözler söylemek 
me.mıum idi. Bö,·le t>edbin ol
mak uiu orta tenkid yapmak tod
birsizlik sayılırdı. Vezir olacak 
adam mmnleket vıinlsa dahi hiç 
bir şey yok imis ~ioi ıerli ye
rinde otu.racak e~lcnio ırüle

cek ve nıl·bin olacaktı. 
Sultan İbrahtm, vezirınin SCn'.

lerin~ kandı. Fazlı paşadan ba
sııu çevirdi. 
• Fazlı paşa, vezıriazama cevap 
vermek istedi. Fakat. kurnaz 
veziriiız'11ll atıldı: 

- Pasa karındaş, hemen her 
isitilen cüzıvatı kerametlı'.ı efen
di.mize sövle\·ip t<'kdiri hatır 
et.mek makul dcl!ildir. Devleti 

(7169) «H92• 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basılılığ.ı yer

SON TELGRAF Basımeri. 

Alivelerindc ittıfak ve ittihad i
le caresin ııörüp padlsahunızın rı
zavı hü·mavunlarına lfıvik hiz
mete sai edelim. Es ııidclim. 

Dedi. 
Fazlı paşa, çıldıracaktı. Riya

k5r veziriazam neler söv lemi -
yordu. 
Alımet pasa. Fazlı paşadan in

tihm almayı da unutmadı. Bir 
fırsatını bulup dısarı çıktı .. Der
hal bir telhis hazırlatıp padişa
ha takdim ev ledi. 

Telhis şöyle idi : 
•Fazlı paşa kulları emri cihat

ta vukufu ta:m sahibidir. Girıd 
seferine tayin buyrula• 

Sultan İbrahim, veziriazamın 
telhisini kabul etti ve hattı hü
ımavun cıktı Fazlı paşa Giridc a
sırıll\·or<lu. 

Fazlı pasa. Giride ı:?itrnek iste
medi. F ·.at. bundan istifade e
den veziriazam Sultan İbrahi.ıne 
tekrar bir tellıis yazdı. 

( A•kası var) 

(1) Ranatülcbrar 

1 - EYLUL 1940 

KiNiN FiATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Harp vaziyeti do!ayısilc kinin maliyet fiatlarında basıl olan de
ğişiklikten kinin ve müştekkahnın 1/eyliıl/940 tarihinden itiba
nn fiatlarımn arttırılması zarureti hasıl olmuı;tur. Bu hususta 
fazla ma!Umat almak isteyen aJakadarlann İstanbulda Kızılay 
deııosu DirektörlüVünc ve Ankarada Umumi Merkezimize mü
racaatları rica olunur. 

Beykoz Tümen Satınalma komisyonundan: 

Clnsl 

Saman 
Ot 

Mlklan 

280()()0 
348000 

Ma. Bd. 
Beher kilom 

5 
6 50 sa. 

Te. Ak. 

1050 
169M 

Gün ve tarihi 

17/9/940 salı 

> > 

Saall 

11 de 
15 de 

1 - Tümen birliklerinin 9 aylık ihtiyacı için yukarıda cins, miktar, 
tahmin bedeli, teminat akçesi yazılı ot ve samanın şartnamelerinde gösteri· 
len mahallere teslim edilmek uartile müzayede ve münakasa kanununun 

31 inci maddesine tevfikan kapalı zarlJa münakasası hizalarında gösterilen 
gün ve saatte Beykoz Halk Partisi binasında yapılacaktır. 

2 - Taliplerin teklif mektuplarını 10 ve 14 de komisyona vermeleri Ulu 
olunur. 

3 - Ot ve samanın ıartnameleri 
tın alma komisyon başkanlığında ve 
nunda her gün okunabilir. 

Ankara levazım Amirliğinde, İzmir sa
Beykoz Tümen satın alma komisyo

(7917) 

,,. ire::~ YENİ KOLEJ Nt.:rl ... 
iLK - ORTA • L 1 S E 

Taksimde Sıraselvllerde YENi AÇILOI. 
Müdürü. - Eski Ş4li Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI D1LLER ÖGRETL'\tlNE geniş 
mikyasta ehemmiyet venmek, sınıflarım az mevcutla teşkil 
ederek talebesinın çalışma ve inkişafı. sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneffüshane ve jımnastikhanesi vardır. Her ııün saat (9 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

lstanbul ziraat mektebi müdürlüğüı d ın: 
MDbammen bedeli 

Lira Kr. 

1050 

Kilo 

•20000> 

Cbıol 

Teminat parası 
Ll.ra Kr. 

Küspe •susam, keten to-
humu, kokos> 79 -

Halkalı Ziraat mektebi hayvanatınm bir senelik küspe ihtiyacı şart· 

namesi ınucibince açık eksi1tmiye konmuştur. İhale 9/9/940 pazartesi günü 
Halkalıda mektepte saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin belli günde temi~ 
pat paralarile birlikte mektepteki komisyona müracaaUan. Şartnamesini İs· 
tanbul vU~yeti Ziraat mü.dürlilğünde ve mektepte sabit sermaye mes'ul mu 
basipliğinde görmeleri il:in 'olunur. t7386> 

Park C>~ellrıcle 
Her ak~am 

JACK CUBAN ve MARC BABEN 
Orkestraların iştirakile 

MEŞHUR ISPANYOL DANSOZO 
CARMEN PADY 

Temsillerine devam etmektedir. 
Bugün matine 11.30 da 

ı ' . + - - ' ..... ,. 

ris.!!~~u1:~.Lev·~1~:~~irilgij.S~)inaJmr .~ôôiiijonu··: ilapli,r1,'~ 
M.kta.rı 

metre 

200,000 Dokuma çanta omuz &eridL 28 milimetre genişlllr. 

400,000 Dokuma tü!ek askı > 26 > > 
520,000 Dokuma kaput batlama > 21 > > 
422,0-00 Dokuma pa!ask•, çanta "' 

omuz > 56 > > 
144,000 Dokuma ı;;unta 0~1112. 

baskı §eridi > 80 > > 

Yukarıda yazılı beş kalem ıerit 5 /9/!MO Perşembe günü saat 14 de 
Tophanede ist. Lv. Amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 329,313 lira ilk teminatı 17,922 lira 52 
Jıı:uruştur. Nümune ve ~amesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komisyona ıelmeleri. (310) (8005) 

Yetm~ ton sadeyağı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 5/9/9.JO iPer
ıembe günü saat 14,30 da Tophane
de İst. Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktıt'. Tahn1in be
deli 87,500 lira ilk teminatı 6562 lira 
50 kurustur. Şartnaınesi kÔmisyonda 
görülür. İsteİtli1erin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. ( 309) c8004> ... 

66 ton kuru sojiana !ste.k!J tık

madıl!ından tekrar pazarlığı 3/9/940 
Salı günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirlili satm alına komis,.o
nunda ,.apılacaktır. Taııfflin bedeli 
3795 lira ilk teminatı 284 lira 62 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda gö -
rülür. isteklilerin belU saatte komis
yona gelmeleri. (316) (8011) 

* Bir milyon yirmi iki bın dört yQz 
kHo kuru ot alınacaktır. Pa.ı.arlıkla 

eksiltmesi 3/9/940 salı gunü saat 15 
de Tophanede İst. Lv. Amirliii ıı.a
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 61,344 lira ilk teminatı 
4600 lira 80 kuruştur. Şartnamesi 

komi~:vonda görülW.r. İ~teklilerin bel
li sa3tte komisyona gelmeleri. 

(294) 07740> 

* 25,000 kilo patates 15 gün zarfın -

da teslim prtile satın alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/9/940 Salı 

günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 

Amirliği sabn alma komisyonunu.ı 

;yapılacaktır. İsteklilerin kat'ı temi -

natlarile belli saatte komisyona. gel
meleri. (517) (8012) 

Devlet Deniz yolları U. MUdUrlüğünden 
Bartın • İnebolu Post•sı 

3 eylQlden itibaren İstanbuldan .;alı günleri .kalkacak: l!artın hattı po.s
taJan badema İneboluya kad:ır gideceklerdir. 

Bu posta ~imidilik (Anafarta) vapuru tarafından )'apılacaktır. (8034) 

İzmir İlave Postası 
(Kadcs) vapuru 3 eylül sah günO saat 11 de C Jata rıhtımından il!lve 

~ür'at posta~ı olarak İı.mire kalkacak Ye İzmirden 5 eylül perşembe günü 
sa::..t 1:? de !1::ı.r~kcac cuma 16 da İ!)tanbula düneı;ektir. (8035) 


