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Meclise ınühim1 

layihalar veril<!! 
Askerlik kanununda 
değişiklik yapılıyo_!_ 
Kö )erde Sanat Kursu açılacak 

y Ankara. 6 (İKDAM __ MuhM,>ı-

1 
. den) _ Çarşamba ııunu Bu -

R a r t 1 k A • ~~k Millet Meclisi. toıılanac:~-
omanya, . . ,. ~e~:~1~u~:~U:e1!~~~~~: 

manyanın bır vılayetl ~~ ~~~~ !~:;~~~s~"f,_ 
1 • e!f lf vihası iaııdanDA sııbaviıtından 

ha 11n1 U rmı, mütekaid yüz ibası ve üııt tel: 
menlerın kaza ı~ndamıa i:~u 

:,:;,::_.:...,~;.,.,...,...,.=:~oc t nlıklarında mutekaıden ı!tih-

' 
An- daam ol~nabilmeleri hakkındaki 

DiJı'.'Lo c.n-· lan! .,. u• Ro••n••'• JAyiha ile ewelce a~ı a.ra ı_ ... -
I ..aı " ten ııördüklen ra~t uzerıne • W: n • a I J•,..i veemleketin muhtelif yerlerinde ••m lı ·it- ~ köv deınirciliii ve 10 'köv ma-
lıar-=ot&r; r'11 6 1111 ranızozlulu kursu ile 10 köv ka-

tldl•tl•rİIW J•,-. dın kursu acılması icin Maarif 
..,. A llıtiM' ,,...,Jıılnl Vekaletine verilecek tahsi91lt li-
••r• Jır•l• yilıası .müzakere edilecektir. Mec-•'• ı•fi""'' •• (Arkan 3 üncii satık.da) 
ıffoirmiftir. 

Yeni Romanya Kralı Mi$el 

Kral Karii istifa etti 

MiŞEL 
KRAL 
OLDU! __ ..._ __ 

Saltanat Mecll
s i lôğvedildi 

---·---
Kar ol Belgratta _______ _, 

Rumen orduıu Krala 
sadakat yemini etti 

• 
Bükreşte büyük 

nümayişler oldu 
---··---

Kral K•rolan 6ütün t•r•f· 
,.,,." l••ltil .Jildi 

Bükreş, 6 (A.A.) - Kral Ka -
rol bu sabah radyo ile ve gaze. -
telerin hususi nüshaları ile hır 
beyanname neşrederek tahttan 
feragat ettiğini Rumen milletine 
bildirmiştir. Beyanname şudur: 

DÜN EKMEK FIRINLAJtl ÖNÜNDE GÖR-OLEN İZDİHAM 

Ekmek buhranı halledildi 
Başvekil şehrimize100ton fazla 
buğday verilmesini emretti 

• " .. ~· \! 

y aıao: ABiDiN OAVER 

V :::::. T~:::~:n:;:!:: 
yarısı Macaristana ve

,,jne bu sütunda, 

GUmrDk Kanununda 
yeni tadilat yapılıyor 

!Wmanyalılar; 
Büyük gaileler ve felaketlerle 

dolu bir devre memleketimizin 
üzerine yüklenmiştir. 10 seneden
beri vicdanımın emrettiği dai • 
rede Ro.manyanın lehine ne yap
mak kabilıe epsinl aptım. Bu
gün matem memleketimizin üs -
tüne <:()kmüştür. Büyük tehlike
lerle karşılannu.ş olan üstünde 
cioğduğ .ım ye büyüdüğüm bu top-

Dün de halk fazla ekmek almak 
istediğinden izdiham vukubuldu 

Üç ııündenberi sehrimizin muh
telif semtleriıı<le siddetle devam 
eden ekmek buhranı buııün. alı
nan venı iri le tamamen 
zail olmuş bulunacaktır. 

dan izal-.;,, alarak ekmek tedarı
kinde halkımızın hiç bır sun tle 
en kütük bir sıkıntı-bile cekme-

(Arka,ı ~ il.ı cil rnııfada l 

Feci bir 
kaza oldu 

inhisarlar Vekilinin Beyanatı -
Toprak Mahsulleri Ofisince ,, - - · ~ 

fırınlara az un verilmesi. bazı l) M A A ·R ı•F 
fınncıların un saklaması ve ni-

·-Bir kamyon devrildi, 
rildi&i ıaıııan, ilesi cloJıııaDllttır, 
Romanyanın ç doiJ"USU, bn 
demiştik •. ~ak:.1 • hafta hile geç
tahminiınızın, ır d ceiini zan
medeu tahakkuk c eıa· Sovyet 

. d k Evve • nctmıyor u · d mihver de\'· 
Rusyanın, sonr~ a Romanya
letlerile Macarlfilaj" na vaziyet, 
yı içine soktukları e b' ihtilale 
nihayet kliç~ ça~ı; ğ..ı Ka -
ve bunun neücesın e ecburi 
rolün tac ve tahtta;ir 1:raftaD 
feraeatine mal oldu.ilvaayaya gi
Maur ordusu Trans hilkÜD'dar 
rerken diier taraf~vahire eö
Romanyadan çıktı. elen fe
re &omanyauın başına g ' ldu"r• 

ithalat sekli de değiştiriliyor 
( Ar1caıı 3 üncü ıa11fada) hayet; ha!klJJ'lızın ihtiyaten; ih- VEKiLI.Nl .. N 

ti\ adarından fazla el<mek teda· 

M a C ar O r d USU 
rikine te•cbbus etmeleri vüzün-
den husule ııelen •bu muvakkat J-K D A M'A 
buhr r.la dün bızzat Basvekili -

iki kişi feci sur•ft• öldü 
--·---

8 kif İ ağır yaralı! 

' K 1 mes u ' 
laketten Kral ard Romaaya-
Kral, son zaman~ar 8 

• • parli• 
nın iç ve dış sıy~seü.~ rai _ 
mentonun mevcudıl'.eün saltanat 
men mutlaka usulilh Jinde ve 
ıüren bir hükümdar 8 disi 
lıir diktatör ıibi bizzat. ~n if _ 
idare ettiği için, bu ~~ılı :i bir 
las edince, Kralın ce me di 

t bükmünü almıştır; ye 
zb~ruhr'ek"m verilebilir. Fakat ~u, 
ır u u 1 ıl' . in ıç -

zevahire eöre böy e ır; ~!._, Ka
yüzü ise bambaşkadır. JU' .. 

rolü tahttan ferag~te mieclbud: 
ti 1, Al anya ıle ta ya • 

en er~. m diki törlük seli -
Son eunlerde a en gene -
hiyeti ile iş başın~ g~ç Karolüıı 
ral Antonescu, Krra 1 kendisi-
ıahsi düşmanıdır. a' _ 

başkanı yapma 
ni, genelkurmay kesilmiş ve 
dıl:ı için ona hasım Alınan~ aya 
R_oınanya~an ~~~:f t orada otur· 
gıderck bır mu •. ün ev· 
muştur. General. b_~rka~ g k Ro· 

el tam bi~ dikt~t~r o a:rdıktan 
manyanın ıdaresını ele d . 
sonra ilk iş olarak Kralı evı~.
mi<tir. Esasen Kralın nı_.e~cu •
yetine rağmen aldıl:ı ıel~ıret -
1 bir hükılmet reısı decr, onun . eli 
til, bir devlet '4!fİ olmak ıste -
iini ıösteriyordn. chdu başk:k -
mandanlıiı, para basmak ha '! 
ni•an ve rütbe vermek, umumı 

• tik me-af ilan etmek, diploma . k 
murlar yani elciler tay~ ~thmek 

' · · t yını a ~ ve ecnebi sefirlerının a f k t 
kandaki istimzaçlara muva 8

: 

cevabı vermek, muahedel~r 8 
: -

tetınck gibi bükiinıdara aıt sela
hiyetlerin Kraldan Antonescu~a 
devri. bu generalin Kra!1• ~cvı • 

• . · b" "k delı'lı ıdı. Ge-rccegının en UJU 
neral Antonescu, Kral Karolc 

u yapa
karşı bir yıldırım taarruz . .. 
rak bu selibiyctleri aldığı gun 
on~ tehdıtle ,·e zorla taç \'C ~·~i
tan feragate mecbur etınışh_~· 
Kralı i tifaya mecbur eden nu· 
nıayişlerı J apanlar meşhur De· 
mir l\1ııhafızlardır ve bunlar, 
yıllardanberi Almanyının Ro
manyad ki ileri karakollarıdır. ı 

(Y•zıaı ikinci Sarf• birinci aUtund•) 

. - JNG1L1Z TAYYARELER1NDEN BIR GRUP .• 

raD heın.mivctle alakadar oımus ve L T Sl·ı vanyanın miz doktor Refik Saydam da e- B' r YANAT1 1 
!işgalini bitiriyor _,_,al_i._Bc!('diye reısi Lı'.ıtfi Kırdar-

Bulgar • 
Bugün 

Rumen itilafı 

im zılanıcık 

Do6ricenifl İl6•1İ ı•cilııiyor 

Bükreş, 6 (A.A.) - Genelkur
mayın 5 eylıil tarihli tebliği: 

Buızün, tesbit edilen proızram 
mucibince. Tran~ilvanyanın ilk 
mıntakasının tahliyesi vapılmıs
tır. Kıtalarımız, Filindru-Ardet. 
Apa-blidar-brele-viseul-deios hat
tı üzerinde bulunmaktadır. Ha
rekat, nizam dahilinde ve hk bir 
hadise cıJtmadan \'Ukua l!elrr.i:;. 
tir. 

Budapestc, 6 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

( A~kası 3 üncü sa11fada.) 

iş sahiplerinin çocuklarını 

barındıracak yerler lazım 
Hasan Ali Yücel kurulacak bu nevi te~•kküllere 
Maarif Vekaletinin mı1zaheret edeceğini söyledi 

!.tam An•ilılo p • ıli • i, 
muhteliı tedri••f, illı o/ııul 
öfr•fmenl•ri, telınilı t•Jri· 
•d, t•lelı• yarJu, lröy en•· 
titüleri o• bu Hn• cıçıl•c•lr 
y • n i melıteplu halclrınJ• 
Mcı•rif Velıilinin •Öz/.,i 

Br~nnatı alan: SELAMİ İZZET 

İLınir. 6 (İkdam m ıhabı.riuden 
Telefonla) - Kemalpaşa kaza· 
sından 30 cuval üzümle 12 ) oku 
alarak izmire gelmekte olan bir 
kamyon Germede köyü civarında 
rastladıitı bir koyun •İirüsünü ez
memek kin dircksi) onunu •ola 
kırarak gjtıııci;e ba ladığı sırada 
arka tekerleği hendrğe girnı •i 
yüzünden kamyon devrilmiş 'e 
içindeki yokıılardan ikisi ölmü 
ve sekizi de ağır surette yaralan
mı<tır. Yaralılar memleket has
tane,ine kaldırılarak teda\'i al
tına alııımt~ar, şofor Hüseyin 

1 

Çimen yakalanarak adli) e~ e tes
lim edilmiştir. 

Bir taarruz vukuunda 

OUn de büyUk !Afrika ve Akdenizde- Kıymet 1 i bir 
Hava muharebeleri ki ltalyan Uslerl dlln GI. kaybettik 

:\lail.ri[ ,. f'kill Ha an AH l'üeel dün 
ıtalk Pii.rfhıi rof'rktrlnln idare mec
lisi oda~ında ca:ı.etetl &rka.daşlann 

ıı;:orduklal'ı &ualltrl &'"tiler J'Ül)e noı. 

ettikten sonra: 

1 n o i ı iz Hükumeti 
Yunanistana bütün 
Yardımı yapacak --H•lifa'lts lı•y•naUa buluniA 

c 8 r 8 yan etti siddetıe bombalandı 
1 iliıler 34 Alman 
ng - d-

tayyaresi düş ur u 

.,lilJi 
B •, li,. • • h{lcum 

(AA.) _ Hava ne
Lond_ra, 6 .• : , Bil ül: düşman 

zare!inm teb11ıg~. bu Ysabah Kent 
h va kuvvet erı, b' a . hill rini aşmış ve ır-
eyaktı sa e . 

ayrılan filolar avnı 
kac ıırupa ulhtelif hava ırnev

amanda m z hücumlar yapmıva te-
danlarına . . 

bbüs etmıstır. 
se H , dafi batanalarımız 

ac'ııaarımız düşmana karşı 
ve av ' ·· 'd arekete gcı;-mış , .• duşınan, şı -
~etli birkaç hav~ ıı:uhare~es~~
d onra ııeri pusl:urtulrouştür. 

en s . nehri vadisinde bır fab
Taym~\omba <lüşmiı ve hafif 
~ı:s?rı n .. ,;p olmuş!ur. Gelen ra· 
porl~ra na aran, dıger yerlerde, 

İngiliz filoıu ltalyan 
limanlarına hücum etti 

lt•l,•n ltruo•aclrıi torpillenJl 

Kahire, 6 (A.A.) - Dün ııece 
tneiliz hava kuvvetleri tarafın
dan nc<redilen teblil!de denili
yordu ki: 
· Şarki Libvada bütiın miıhim 
bava meydanlarına mütemadi 
hava hücumları yapılmıstır. Ez
cumle, Tobruk, Retmin, Bcıınba, 
Dcrne, EJııubbı ve Reııazala bom
bardıman ed!lımistir. 

Dernede, büyük bir vanıı.ın tık· 
ımıstır. Bilahare ayni hava mev
danında , apılan dil!er bir hü~ 
cumda yapılan müşahedelere ı?Ö
re. yanl?ln hi.li devam _ediyor
du. Düsıman tavvarelerı arası
na bombalar düstüiiü ızörülmüş-

rka.sı 3 üncii rııvfada) 

Zeki Erokay vefat etti 
Cenazesi rırın askeri 
merasimle kıldırılacak 
Teessürle haber a1dı<1ımzııı 

(/Öre, kıymetli 11enerallerimiz
den Zeki Erokıııı kısa bir has
talıqı müteakip vefat etmiştir. 

General Zeki Erokaıı bir cok 
muharebelerde yararlıkları 11ö· 
iilmii$ bir askerdi. 51 yaşında ve
fat eden deqerli kumandan or
dumuzun en genç benerallerin
dendi. Merhumun 13 yaşında bir 
oqlu \le 16 ııaşında bir kızı var
dır. 

Merhum ııeneral Zeki Erokaıl
ın cenazesi askert meruimle ııa· 
nnki ıııızar günü Gülhane has
ta.hanesinden kaldırılacak, Beya
zıt camiinde 110TIJ,(J,ft kılındı~ 

tan sonra Edirnekaııı şeh!tliıjıne 
defnedilecektir. 

Ordumuza ve generalin geride 
bıraktığı ailesine tııziııetlerimi
li sunanı. 

- Bir de IDıllbanlarm aüçlüjün
.. n ,ıta1el edenbılz dedi, fu buıa 
oordutHm nallenı 'lılr lıakuııa.. 

Maarif qlerlml& lıaltlımda •rul&a 
latr sualr a1rı, &JTI cevap veren m.uh .. 

(Arkası 3 üncii ıayfaı!.ıı) Basan Ali Y-licel 

Loo<.ira, 6 (A.A.) - Reuter. 
Dün akşa.m, Lordlar Kamara -
da harp 'aziyeti hakkında ~a· 
natta bulunan harıcive nazırı 
iLordı Halif:iks, vaziyete m ıiıı
cer olan hadiselerden bahsetmi. 
ve Yunanistandan bahsederek 

(Arkası 3 iincü saııfada) 

--•mııımnm•••••nuuı••nuıımımmın~ 
Yarın iki tefrikaya başlıyoruz!~ 

• .. • • • • ..- • ,,. - • E5 
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ıııın••uıııu111nmıu•tl 



SAYFA -t 1tı:DAM 

H"1U"l~1 o -nhisarlar Vekilinin 
mühim beyanatı 

1 ıılıılllıı, ...... _~ .... ~ ... ~~ I).:! 

1 Büyük şehirlere akın 1 lstanbul meb'usları 
Yeni Gümrük Kanunu çok 
mühim esasları ihtiva ediyor 

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

ldhalat nasıl olacak? 
Bır müddettenberı şehrimiz

de bulunan Gümrük ve İnhisar
lar Vekili Raif Karadeniz bu ak
sam Ankarava dönecektır. Vekil 
dün bir muharririmiı.e mllhtelif 
me:ıeleler hakkında şu mühim be
yanatta bulunmuştur: 

•- Yeni Gümrük kanunu 14-
yilıası hazırlanmı;tır. Halen mer'i 
olan gümrük kanunu 334 tarilıll 
olup muhtelif zamanlarda bu 
kanuna bazı ildveler yapılmış ve 
hükü.m!erinden bazıları tadil e
dilmif i•e de heyeti umumiuui 
buqüfıkü. ihtiııaçlan karşılıuocalc 
hale gelememiştir. Bu t'aziueti 
nazan itibare alan V ckalet b;J,. 
tün ihtiyaçlara kafi yeni bir k&
r.un ldyiha.n haztrlam4hr. 

I.ıi.ııih.a hazırlanırken ıtıllarcıı 
yapılan tecrübeler qöz önünde bu.
lundurulmakla bf!'"aber ileri mem 
leketlerin qümrü.k mevzuatından 
da istifade edilmiştir. Yakında. 
lcra Vekilleri Heyetin.ı sevkedi.- ı 
lecek bu layihanın esaslan şu 
şekilde hiilıisa edilebilir: 

GÜ:URÜK MUAMELELERİNE 
AİT HÜKÜMLER 

Hıikn gümrük muamelelerine 
ait hükii.mler muhtelif kanunlar· 
da daqımk bir halde olup um 
lıiyıha bunlan bir ara11a topla
makta ve herkesin anlıuabilec4'
qı bir şekilde derli toplu ııös
terınektedir. 

Lıiyiha zamıımmızda k'tlllanıl
makta olan lıavıı vuıtalan ile 
memleketimize gelen ve giden 
eşva hakkında yeni hükümleri i"
tiva etmektedir. 

Bugün mer'i olan qüm.riik la>
mis vonculan kanuııu yeni bııştaıa 
tetkik edilmiş, ve hükümlerinde 
fatıdalı bazı deiiı<iklikler 11aıııL
mak suretile he11eti umumiueai 
bu ı.iyihanın içine alınmıştır. 

LAYİB.ADAKİ YENİ 
ESAS LAK 

Layiha şimdi11e kadar meı>
zuatımızda ye-r almıuan fakat 
tatbikinde iui neticeler alınaca.
ğı kanaati hasıl olan bazı ııeııi \ 
esasları ihtiva etmektedir. B-
lardan size bir kaç misal vere
yim: Evvela, mem!eketımUU. 

entrepo rejiminin tamamen tat
biki bu kanunla temin edilmiş o
lacaktır. Gelen eşva şimdi oldu
qu c;ibi doqrudan ıloÇru11a aıır
bar:ara sevkecülme11ip, eŞtla qe
liııce buıılarııı sahipleri kısa bir 
müddet içinde mallarının ithal, 
aktarma, transit ve kabulü mu
t•a1;.kat usullerinden birisine tô.
l.ı i tutulmasını istcmi11e mecbw' 
olacaklardır. Ewa sahiı>leri """' 
a""e11 müddet içinde bu rejim
lerden birınin tatbikini talep et-
11ıc11ip de eş11asının antrel)OJla 
naklini ister ve11a bu mü.ddn 
içinde hiç bir tatePte bulumıııı.ı'
sa eş11a ı:ıü.mrük tarafından ant
reı>cma nakledilecektir. Mahl,,...,.. 
nuz olduqu üzere antrepo reji -
minin tamamen tatbiki bütilil 
tüccarlar için bir çok faııdalıır 
temin edecc/iinden ba.şka antre
polarııiıı her tü.rlü. maniı:ıil<isııon 
yapılabileceqinden aldlca!ılıır i
çin lıa/.}..ki bir kolaulık tefkil 

edecek ve antrepolarda aenif mik 
ua.•ta stoklar vii.cude ııetiril• • 
bilcei;inden memleketin heııeti 
ımıumi11e.ri de bu stoklardan aıı
nra fa11dalanacaktır. Ancak bıı. 
rejimin tama?Mn tatbik edilebil-

me.ri İçil& limanlanm.zda mn
cut anbarlıırdıı baZI de/iı$iklik~ 
yaınlmıısı ıaz.m qelecec;ı qibi bir 
kısım 11em ıe.ışaıa da ıu..,..,.. 11Ô- I 
nilecektir. 

GÜMBÖK RESl\IİNİN 
İADESİ 

Ld11ih.anın ihtiva eıılediQi ftııı
dalı hükıömlennden binsi de ş;m.. 
diye kadar qümrü.k resm.ı veri.
lerek ithal ecülmiş olan bir mıı. 
lın ırı.emlekdten c;ıkıınlması vo- ı 
ziueti tahaddW. edince bu ru
min iaduin.ı müsaade olunma
ma.nna mukabil tıeni hii.kü.mü
rin bazı kaıtıt ve şartlar altında 
bu mıuaadel{i temin etmif oı ..... 
ııdır .. 

TARİFEDE YEKi OLMIYAH 
EŞYANIN RESMİ 

Bundaıı bafka tarifede 11eri O... 
lunmıyan her n.ıvi ewa buaün 
kıltffletinin uüzde kırkı derece
sinde remıe tabi tutulmakta i.. 
ken yeni l&!tiha bu eıan kldtra
rak ıterine temsil reiimini ika
me etmektedir. 

Bu rejime QÖre, bıı. nevi -
tarifede rurnn ıııızilı ~ 
hangisine !J<lkın ise onun tdb< 
olduqu renm /uıd.cüııe tabi ttı
tulacaktır. 

GÖMKÖK BESMİNK 
KEFALET 

Sonra ticari kııımeti 1'aiz nü-
11ıun.ılik qya ile memıekete tec
ri.i.b• için qetirilen eş11adan ~ 
gün resim alınmaktadır. Yeni l<i
ıtiha ise bu rernıi kaldırnıaktadı.-. 
Nilı1111et bu lıiııilta qü.mrü.k TU. 
mini derhal ödi-1ıemi11ecek lı4lde 
olan tüccarlann bir bank<uooa 
kefaletini temin etmek scırtile 
rumi biüihııre ödemek üzere 
mal!anm ııümrükten çekmele-r>
ne miUaade 1!11lemek ve hurin 
cari reaim mwrfiıteti eaasıa,...... 
iktıs@i icaplara daha u11ııu:ı bir 
hale getirmek ve qümrük~ 
ait fcmnalitelerde daha riıt<IM 
sadelik temin ewlemek qibi tıur 
dalı bir çok u~i hükü.mleri ele 
ihtiva ewlemektedir 

YENİ TARİFE KANUNU 

Vekalet qi;mrük tarife ka,.umı-
"u da ele ııLmış ve bu kırnunu 119-
ıti icaplara qöre ıteniden tanzt
me başlamıştır. Bu hUStl.8t4ki 
mesai ilerlemif olup ıtakın za • 
manlarda bıınıı ait proıe de iJv. 
mal edilecektir.• 

siGAJl.A.LARDAN 
ŞİKAYETLER 

Vekil bundan sonra. ~aralv. 
dan vuku buWı ~lcri llae\'

zuubahsederek i:vi s:i2ara imal e
debilmek iıcin her gün ~ 

ahvali lumııiy~ müteessir ol
mıyacalt ..,..trilde hususi tertibat
lı bir faiırlka binasına ve bu f.ab.. 
rikada laı.llaru1acak iyi ve ,_. 
dun tem.ta lüzum olduıhıau 

9Öy lemis ve fııbri'k;ıların ınodıer
nize ed:i..hnelİ iıcin ııenis bir ıılin 
hazırland.ııltııu. bu meyanda İ&. 
tanbukb yeni. bir siııara fabrika
sı kurulmak tasavvuru ~ 
tunu, fakat bu vl!nın tatbiXi za.. 
mana mı.ılrtaç clduRun<bn bu -
aiin meYCUt veaitle ~ alman 
tedbirlerle s:ik!v-etlerin önlen -
meaıne çıhsıkhituıı ilive et.mie
tir· ,, ________________________ __ 

emek Beni Seviyor!.. 
·-~~~~-o_z_o_n_=~~~~ U~~~Tı-u_·,_•_ç_e_•_i=~~--' ·- GI dö Mopasan ~ Sellmi 1. Sedes 

No. 6'7 
_ Evet, bugün kalktı, herkes

ten ene! sizi gormc.k istiyor. He 
men giüinjz! 

l.,ol, yüreği çarparak otelin 
yolunu tuttu. 

Yolda Markiye rastladı. Mar
ki: 

- Kızım dört gözle sizi bekli
yor, dedi, geciktiğinize pek şq
tı. 

Mrrdivenlerin ilk basamaitn • 
da durdu, ne söyliy•ceğini dü -
şündü. Acaba kendisiai aMıl 
karfdayııcaktı? Yalım ınıydı? ~ 
f:vlenmesindell balUa aClllQ M 

diyecekti? 
Kristian d.C-rdu doğuralı, ,... 

nu diqündükçe titriyordu. İli.k»
ri.ııc kadar ürperiyordu. İlk ta -
nıştıkları eün aklına celdiği za -
ma.ıı lmlaldıırı.ııa kadar kızanyer 
du. Bazan da çecuğunu diişilnö -
yordu. o- lıem görmek istQrv, 
ı.em de cirmekten çekiııiy-, 
korkuyor4a. 

y. keaoiiııl .. :rapaeaktı? :ııı.. 

nl lıir tavır ta.lwı.acaktı? haAat ı 
- •encet. yaba -· tliall -,_)[ _,...! 

Ya coniu C~ u ~ • 

eden işsiz köylüler 
Muhtar ve Belediyelerin tavsiye mektuplarile 
iş istiyenler hakkında Vekaletin bir tamimi 

A ciz ve iş, ıı\iç sahiıbi olmıyan kimselerin memleketlerinden 
kalkarak İstanbul, An.kara, İzmir ve emsali büyük şehirle

re gid~ belediyelere müracaatla iı; istemeleri sıon p;ünlerde ~ğal
m~tır. 

Dahiliye Vekaleti bunun üzerine dün vilayetlere bir emir gön
dermi.ştir. Bu emirde iş ve güç sahibi olmıvan bu kabil acezenl'.n e
linde bazı belediyelerden ve yahut köy ihtiyar hey'etlerinden veril
miş tavsiye mektuplarının bile bulwıduğunun ve maaaile müracaat 
edenlerin dahi mevcut olduğun.un hayre tle görüldüğü, bir belediye
ye ~ünde laakal bu kabil 20 müracaa~ yap,idıgının anlaşıldığı bil
dir:Jmektedir. Hem belediye büt.;elerine yük olmamak ve hem de 
.memleketın asayişine müessir olacak işsiz r.ezginleri önlemek üze
re badema işsizlerin füzuli seyahatlerinin mell<llunma.sı ve gidip gel
me yol masrafları mahallinı::e temin olunmadan hıçbir fakir hasta -
nın cia istanbula veya sair şehirlere göndcrilmemesıni tebliğ et -
ıN tir. 

Kimsesiz çocuk
lar için yurt 

Y eşilköyde büyük bir 

müessese kuruluyor 
İstanbul meb'uslannın şehri -

mizin muhtelif kazalarında hallı:
la yapttkları temaslarda kimse
siz çocultların kaldırımlardan 
l.rurtarı.Imuı ve btı bahtsız yav
l'llları.n ıslah olunarak cemiyeti 
be:;eriyeye nafi birer uzuv ha -
!inde yetiştirilmeleri ehemmi -
yelle temenni ol~tıı. 

Vali ve Belediye Reisi Uıtfi 
Kırdar bunlln üzerine hassasi -
yetle harekete geçm~ ve Yeşil
kövde yeni, biiyük bir kimsesiz 
çocuklar yurdu tesis olunmasını 
alakadarlara bildirm~tir. Bu ye
ni yurt için Y ~ilköyde Dibek 
aokaı(ında e9ki Fransız Sarkör 
okulu binasının istimlaki tekar
rür etmiştir. 

12 bin metre murabbalık bir 
arazi ile ayrıca iki büyük ı>av
yonu da bulunan bu bİlj8 ve ~ 
temilitı 7500 liraya isti:ınliık o
lunacak ve 10 "İfil &0nra da icap 
eden atelyelerle tııdilılt vii<:ude 
getirilecektir. Kimsesiz ~ar 
burada hem atelyelerde ve heın 
de arazide çalışacaklardır. 

POLİS 

T evkifhıne cinayeti 
Tevkifhanede &I'kadaşı Şükrü

yü 9 yerinden bıçaklıy arak öldü
ren Recebin muhakemesine dün 
il<.inci ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmiş ve tevkifhane baıı 
tabibi operatör Jak Barbut din
lenmiştir. Mumaileyh Sükrünii:n 
fazla kan zayi ettiği için derhal 
öldüğünü ve bıçak: darbelerinin 
ölümde nru-ir oldu,i!unu .!Öylıe
:mlı; ve muhakeme dosyanın tet
kik ve mütaleası için 11 eyl:Ule 
bırakılıru.ştır. 

Polisien kaçarlcen 

balkondan dü~tü 
Bey~lunda Femina barında 

müsaadesiz ve gizli olara.k ça -
lışan Muzafer adında bir k;ıdm, 
dün barda zabıta tarııfın<hn lıorı
trol yapılacağını anlıyarak kaç • 
mak için balk<ına çıJanış ve bu -
rada saklanırken müvazenesini 
kaybederek düşmüş ve baygın 
bir halde Beyoğlu hastanesine 
kaldınlmı.ştır. Muzalerin sı.bıht 
vaziyeti tehlikelidir. 

ukb? Ne söyliyecekti? Kapı -
nın önünde tekrar durdu. Eli 
titreyerek zile bastı. Uşak kapı
yı açtı. Pol yürüdü, KTistianuı o
dasıaa girdi. 
Yalnız kaldılar. 
Pol birdenbire kadının önün -

de dh çökmek arzusuna kapıldı. 
Kristiao yavaş yavaş elini uzat
tı: 

- Bonjur! dedi. 
Pol uzahlan eli sıkmağa ce -

saret edemedi. KTı•tiıua: 
- Oturunuz! 
Diye yer gösterdi. Pol, kadı -

nın ayakları dibinde alçak bir 
iskemleye oturdll. 

Pol konuşması lazım geldiğini 
hinediyordu. Fakat söyliyecek 
kelime bulamıyordu. Aklına hiç 
bir şey gelmiyordu. Kadının yii
:riine bakınağa cesaret edemiyor
du. 

N"ı.ha,yet mınldandı: l 
- Kocanız haber vermeği u .. 

ımUu, yoksa daha evvel gelirdim. 
- Zarar yok. Nasıl olu biri -

Temizlik mü
cadelesi ..• 

Belediı1e müdürleri 
koniroller yııptiler 

Temizlik Jrontrolkrine dün de 
devam olunmuııtur. Belediye re
is muavinlerinedn Lutb AUoy ve 
temizlik işleri müdiliü doktor 
Faik, Beyoğlu, Galata ve Tapha
ne semtindeki dükkAn1ann ön -
!erini tetkik etmişlerdir. 

Bu tettiı;lerde; Galatada Voy
voda caddesinde 7 numaralı An
donun dükkanının önüne süp -
rüntü ve artık mezeler atıldığı 

,ııörülerek 5 lira yıldırım cezası 
kesilmiştir. Aynca polis 6 ncı 
şube memurları da dün Eyüµ ka
zası dahilinde temizlik te!tişle -
rinde bulunmuşlardır. 

Bir kapıcı ölü bulundu 
Tepeba.şında Trel apartunanı -

run kapıcı.sı Refahiyeli Celil, düıı 
odasında ölü olarak bulunmuş ve 
cesedi adliye doıktonı tarafın -
dan morka kaldırtılmıştır. Ölüm 
sebebini morg tesbit edecektir, 

VİLAYET 

Nüfus aıyımı hızırl1kları 
İstatistik umum müdürü Celil 

Aybar dün Ankaradan şehrimi
ze ge~tir. Umum müdürün 
reis !iğ inde vil!yette bir toplan
tı ya.ı>ılarak 2Q ıe.rinievvel gü -
nü icra olunacak umumi tahriri 
nüfus hakkında son hazırlıklar 
da tesbit olunmuştur. 

Yalovada hayvın sergisi 
Vi..lıi.yetimiz idarei lıususiyesi 

tarafından açılan hayvan sergi
lerinin 6 ncısı dün saat 15 de Ya
mada merasimM! küşat olunınuır 
tur. 

M0TEPBBBIK 

Kapatılmıdı, para 
kesildi! 

cezası 

Dün bir ga=te Ernüs lııomer
ve fabrika.sının belediy4!Ce bı>a
tıldığını yazmışsa da bu haber 
doğru değildir. Yalnız, belediyece 
Ermise dej!il Ermiş fabrika•ma 
kalaysız görülen ıbir kazandan do
layı para cezası yazılmışsa da 
fabrika bu hllSusta sullı malıık.e
mesine müracut ederek ceza -
nın ref'ini istemiştir. 

birimizi &:örecek değil miydik ... 
Biraz daha evvcL. Biru daha 
g~ olmıL, .. Ne çıkar? 

Kristian başka bir şey söyle -
meyince Pol sordu: 

- İyisiniz ya? 
- Teşekkür ederim. 
Kristian sararmıştı, cok zayıf

tı. BilJıassa gözleri çukııra kaç -
ınıştı. Bak~larında tamam.ile ya
bancı olduğu bir ifade vardı. El
leri o kadar beyaz, o kadar kan
sızdı ki, ölü eline benziyordu. 

Kristian devam etti: 
- Çok fena anlar geçiriyo -

ıum. Fakat insan böyle 1ztırap 
çekince, daha kuvvet buluyor; 
hayat ,·ükiinii, sonuna kadar da
ha sağ'lan1 taşınıasıru öğreniyor. 

Pol mırıldandı: 
- Evet... korkt:nç anlarm 

bunlar._ 
Kadın yanlru gibi t•krarlad1: 
- Korkunç anlar ... 
Bu arada b.,.;kte bir hareket 

U.ladı. Çoeulı IQ'8RQ'O.r4u. Pol 

Büyükadıı ve <;.tal
cılıları dinlediler · 
İstanbul meb'usları diiA 

Biiyükadaya giderek halkın 
dileklerini dinlemişlerdir. 
l\Ieb'usla.rımız evvelki gün 
de Çatalcada halkla ve bil -
hassa civar köylüler le temas 
edip onların dileklerini tesbit 
eylemişlerdir. Köylüler; ge -
çen yılki dileklerinin kısmen 
tahakkuk ettiğini söy liyerek 
bundan dolayı t~kkiir et -
mişler fakat; Çatalachlann 
en mühiın bir derdjni teşkil 

eden onnanlardan odun kes
me işinde, ormanlara 10 kilo
metreden uzak köylere mah
rukat temininin elin müm -
kün olamadığını bildirerek bu 
bUM1staki kanuni kayıtların 
sür'atle değiştirihnesin.i rica 
eylemişlerdir. Bundan sonra; 
bazı köy yollan ile köpriile -
rin tamtr olunması da temen
ni edilmiştir. Kaıa halkı da; 
Çatalca imar planının bir an 
evvel cönderilmes.ini istemiş
lerdir. 
Meb'nslanmız bu dilekleri 

ehemmiyetle not alarak tesbit 
etmişler ve bilMıare köylü -
!erle samimi hasbihallerde 
bulunmuşlardır. 

Kütüphaneler On iver
siteye bağlandı 

Maarif V eületi İstanbul kü -
tüphanelerini ilini bakımdan. tas
rute tabi tutulması kararile Uni
versiteye bağlaıınuştır. Mu tasnif 
için bir hey' et de teşkil olwırm.ıır 
ur. 

Başvekilin 
Hemşireleri 
Dun merasimle ebedi 
madfenine tevdi edildi 
Vefatını dün teessürle haber 

verdiiiimiz Başvekilimiz doktor 
Refik Saydrun,ın ablaları bayan 
Vasfiye Saydam'ın cenazesi dün 
öO-le ·vakti merıWmle Zeynep 
Kamil hasl.ahanesinden kaldırıl
mıştır. 

Merasimde Başvekilimiz dok
tor Refik Saydam'la Sıhhat ve 
İçtimai Mllavenet Vekili doktor 
Hulüai Alataş, Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, Gümrük ve İnhisar
lar Vekili Raif Karadeniz, Maa -
rü Vekili Hasan Ali Yücel, ordu 
kllmandanlarımızdan orgeneral 
Salih Omurtak, meb'uslar, Vali 
ve muavinleri, emniyet müdü -
rü ve muavini, devair ve teşek
küller rüesası ile kalabalık bir 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. 
Merhumenin cenazesi saat 12 de 
hastahaneden alınmış ve otomo
bille Erenköy camiine götürül -
~tür. Na:maz.ı. burada kılın -
dıktan sonra da Sahrayıceditteki 
mal<beresine defnolunmuştur. 

•İkdam>, Ba.tvekilimize tazi -
yetlerini tekrar edeı: ve merhıt
me:ve de Allahtan rahmet diler. 

Mahalle hasta bıkıctları 
Dahiliye Vekl.leti seferberlik 

urmım müdürü Hüsameddin İz
mirden şehrimize f!elmiştir. U • 
mum müdürün reisliğinde dün 
viliiyette bir tıaplantı yapılarak 
kazalarda yeni açılacak olan yar
dnncı polis, sı:hbi muavenet ve 
bayanlardan ınirekkep mahalle 
hastabakıcılan lı:unıları etrafın -
da görü.ş-iilmüştür. 

artık göwnü be~i.lı:teıı a)'ll'aını
yordu. İçi üzülüyonlu. Bayıla -
cakmış gibi oluyordu. 
Beşiğin clbinlifi.ııin bir zaman 

Kristiaııın korsajıaa taktığı al -
tın iğnelerle iğnelenmiş olduğu
nu gördü .. Bu itneleri güçlükle 
çözer, çok kere parmaklarını a
cıtırdL 

Kristiarun bu ~clcri nedeıa 
cibinliğe taktığın.ı anladı. Bu iğ
neler onu çocujfıu>daıı müebbe -
den aJırıyordu. 

Be~ikten bir feryat yükseldi. 
Kristian kalktı, beı;iğin b~ 

na ıritti, sonra Polc döndti: 
- Sizinle nzun konllşamıya -

cağıma mütees>iıim dedi, fakat 
ne yapayım, ç<>cu&unıla meşcul 
olmalıyım. 

Pol kalktı, Kristianın uzattıjı 
ele dudaklarını dolnuıdurdll. 
Kri>üan kapıdan çıkmak üsere 
olan Polün arkasından seslendi: 

- Size saadetler temenni e -
derim!. 

- Bitti -

İsimlerini yeni yeni tanıtma
ia ba~kyanlar bir mecmua o
.kardılar. Edebiyatta, san'atta, fi
kirde ve batta ilimde hamle ya
pauklarıııı söyliycn bu genç -
lerden biri de . Türk Humaniz
ınas.uıın izahı• serlevhalı bir ya
zı neşretti Değer verdiğimiz bu 
a:cncin yazısına temas ederek 
neden Hwnanizma da ümaniz -
ma değil yollu bir iki sual so -
rç, Türk üman.izınas1JU izah 
ederken ümanilarizmaya kaçıp 

kaçmadığını sorduk. Maksadımız 
O gence, fikirlerini daha etraflı 
anlatmak imkanını vermekti; 
genç oldukları için de, açılacak 
bir münakaşanın mahut ve köh
ne küfür ve şah.si tekerlemelere 
dökülmiyeceğinden emin bulu -
nuyorduk. 

Heyhat!.. Kendilerine hitap 
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ettiğimize bin kere pişman ol -
dtık. Fikirde hamle yapmak id -
diasile ortaya atılan gençler bi
ze •övle cevap veriyorlar: 

• ... İlmi yazıları tenkide kal -
kıtmazdan evvel, mevzuubahe 
makalenin istinat ettiği eski Ya
nan filozonarmı okumasuu ve 
Llltinee öğrenmesini tavsiye e -
deriz ..• Mecmuamu L3tince der
si vermektedir, müracaat edebi -
lir.• 
Değer verilip sorulan çok yft. 

zıh suallere açık cevap vereeek 
yerde işi tekerlemeye boğaııllll'
dJln edebiyat, san'at, fikir ve ~ 
mimize ne bayır gelecel;ni t.
savvur etmek güç değildir. K
dilcrine şunu hatırlatalım ~ 
Hamle şahlan.ıp ileri atılmak de
mektir; bunun aksini yapmak 
hamle olmaz. 

SELAMİ İZZET SEDBS 

ADLiYE VE POLiS 1 
Düğme saklıyan bir tacir ve 
katibi dün tevkif edildiler 

Marpllçcularda Alacahamam caddesinde 57 numaralı dükıkinda 
11rmacı ve düğmeci Apostohın dükkanında zll'bıtana mahsus elhi8e 
düğmesi mevcut olduğu halde bttnları satmayıp sakladığı harbf'r a -
~ve bir araştırma yapılarak 144 düğme bulunmuştur. A.postol 
<!IÜrmümeşhllt zai)tı yapılırken, katibi vasıtasile ale!acele düğmele -
rin terzi le.imi! admda birine satılmış oldu/!ttnu gösteren bir fatura 
tanzim ettirmişse de ~ anlaşılarıılt bundan dolayı da ikinci bir za -
bıt tutulmuş ve dün katibi Dimesto!tlu ı1e beraber adliyeye verilmiıp. 
!erdir. Maznunlar dün dördüncii asliye ceı:a =~esinde sorguya 
çekilerek tevkif ohınmuşlardır. 

-~~~~~~-~ı-~~~~~~-

Cinayet, f uhuş1 

• 
T arebya faciasının mah

kemesin• bışlandı 
Müsteri olarak Tarabyada Mı

ınr oteline götürdiijiü Rıfkı ve 
fazıl ile dö~erek Fıfkıyı deni
ze atmak ve boğulmasına sebep 
olmaktan mevkuf şoför Halitle • 
muavini Alinin muhakemelerine 
dün ikirıd ağır cezada başlanmış
tır. Ziya Karadllffian adında bi
ri de otele giden Rdkı ile Fazıla 
Agavni ve Melahat isimlerinde 
iki kız bulmak suretile fuhşa ~ 
vik suçundan mevkuftur. Son 
tahkikat knrarnamesi okundllk
tan sonra ıuuhakemeye gizli ol.a
rak devam edilm~tir. 

iki esrar kaçıkçısı 
Çarşambada Mudanyalı Ah -

metle arkada~ı Gıyaseddin ve 
karpuzıcu Alunet isiınlerinde üç 
kişi dün iki kilo esrar satarken 
cürmüm~hut halinde yakalan -
mışlardır. 

Kira ihtikarı 
• 

Dün bir edam da daha 
mahkemoye verildi 

Leonidas Papo<kıpul06 adında 
bir adam Beyoğlunda Glavani 
sokağındaki 30 numaralı evinin 
üçüncü ve dördüncü katlarını 

Kirlror isminde birine ayda 25 

liraya kiralarken mllkavele müd
deti bitince kirayı 42,5 liraya çı
karmak sure~ milli Iroruııma 
kanununa muhalif harekette bu
lunmak iddiasile adliyeye veril
mi.şlir. 

Dün yedinci asliye ceza malı
kemesinde yaplıan muhıtkesne

sinde maznttn, evvelce mukavele 
haricL-ıde kiracıdan 105 lira al
mış olduğundan konturatı 25 li
radan tanzim ettiğini, yoksa ha
kiki kiranın yine 411.,5 liradan gel

di~ni söylem~ir. Mahkeme şa
hitlenn çağırılması için başka 

güne bırakılmıştır. 

U.U.AJJ 
H A K i K A T E ?ıl cak manayı okuyucularıınızıa 
o N L A R takdirine bırakmak deiru o-

" " " N lur-.• D u Ş u N S u - Molla güldü: 
•Nanemolla• ile c.Amcabe,-. - Şu çocukcaiız blrıu: da 

arasında akrabalık yoktur, kendi takdiri ile cörmeye ve 
•-L-t, ekseriya fikir karabeti yazmaya alqsa, ne iyi olacakl', 
...... o-.. ' vardır. A.rncabey; cu.. 

- Yeni san'at pııeteleri B t B B t R L E R İ N t 
plı:tı ;.., bana ne, mizah c-
teleri düşünsün! T U T M U Y O R M U Ş 

Diyor. Ben"kendi payıma; Şu .Tasviri .Etkir• olmam 
- Nasıl olar bu?. San'atla .. izim Nanem<11la muhakkak ki 

istihza... .Wü ebkem• kalacak. Neyse 
Diye kızacak oidam. Fakat, iri o ıtk sık mevzu bulmasııı.a 

Nanemolla: yardı.ıa elliyor. 
- Hakikaten bırak aıiula Bnı gazetelcnle cA.A.. a-

gazeteleri düşüns\Uı. Çtinldl jansının metiıı.leri biribirini 
san'atla mi2abm saıı'at mec: - tutmuyorm~. Tasvir buıaa 
mualan ile miıah a:azete.leri • hayret ediyor; 
nin farkı kahnadı... - Acaba (A.A.) ajawu hia 

Dedi. gönderdikleriııo&ea. ayn olarall! 

BİRAZ DA 
KENDİSİ.. 

Nanemolla ile konUfUYer -
cluk da; 

_Yahu Cemaleddin ber sa-
bah ne yazar? .• 

Diye bendea sordu. 
- Vecize ... 
Diyecek oldum, soara keli

menin hakiki medlillüoii tlii
fiinürek vazgeçtim n: 

- Kısacık bir fıkra .. 
Çevabıru verdim. 
- Canım kardeşim., manht

fwıu, kısalığını ııormuyonım, 
ae yazıyor?. 

Diye, sorusunu tazel.eyince; 
- Her mevzuda yasıyor .. 
Cevabını v•rdim ve dilnkö 

fıkrasının şu son satırlarmı 
kaulisine okudum: 

- .Şu halde, Mösyö Rltt. 
rin son nutkundan çıkanla -

iltimaslı bir bültm de mi net
rediyor?. 

Diyerek ilin ediyor: 
,. - A. A. nın bu işine Alla.il 

Allah demeıtt- bqka çanı 
yoktur. 
Nanenıollaya nazaran, ajan

sın bazı bültenleri Fransızu -
ılır, tercümelerde kelime fark
lar olabilir. Bazı gazetelerde 
de ajans metinleri taııhih edil
mekte, Türk.çeleştirilmekte -
dir. Tasviri Efkarın muharril'
leri de ajansı yeniden yazmak 
zahmetine katlanırlarsa m.,... 
le kaim.az. 

Üstat, bu i:ıabı yaptıkta. 
sonra sözünü şöyle bitirdi: 

- Ben ajans direktörünllıa 
yerinde olsam Taniri Elklrıa 
Allah Allah deyişine A. A.. 
tuna da hak... mukabelesinde 
bulunımua!, 

A. şEKiP 

• 
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Mişel Kral oldu 
(Baştarafı 1 inci sayfad_a) 

rağın aşkı ile ağır hükUı.net yu -
:tünü sevdiğiniz oğluma devre -
derek bu tehlikeleri izale etmek 
istiyorum. Allaha dua ederın; ki, 
vatanı kurtarmak için yaptıgım 
lbu fedakarlık boı;u boşuna gitme
sin -bundan sonra omuzlarına 
yüklenen ağır mesuliyeti idare i
çin mtıhtaç olduğu muhabbet ve 
sadakatle oğlumu ihata etmele
rini bütün Romanyalılardan ta . -
lep ediyoru:m. Allah memlek~tı
mizi muhafaza etsin ve ona i:f -
tihar olunabilecek bir istil<bal 
temin etsin. 

Ya:şasın Romanya.. . . ... 
MİŞELİN TAHLlFI . 

Kral Karolün feragatnamesı 
tbu sabah saat 8.30 da general :uı
tonesco hari<:ive nazırı Manoı -
lescu v~ adliy~ nazırı ile " diğ3~~ ıbir takım zevat hazır olduııu h 
de imza edilmiştir. Bir saatilson: 
ra Prens Mişel, Rumen k ısesı 
patriğinin huzuro ile ve R~ma.n
ya kralı sıfatiyle tahli:f edılmış-
tir. kil b' ,._ 

Gençlerden müteşek ır 
lay, kral sarayının önünd~n ge -
çerek Snnov ve Codreanu nun es
ki muavini &du Gyr tarafından 
arzolunan tekrimatına muka -
belede bulunmuştur. . 

Eski başvekil Tataresc_u ıle el'.
ki adliye nazırı Yamand~, esin 
başvekil general Argetoınu ve 
dij(er bir takım zevat tevkıf e -
dilmiştir. . . 

MİŞELiN YEl\ONl 
K 1 Mi=l bugün saat 9.30 da 

ra ...,.. • A t escu ile 
başvekil general n en. ai _ 
Patl'ik Nikıodim ve temyız m 1 

kemesi reisi Redilesco'nuny hunın~ 
· t• emı zurunda yemin etmı.ş ır. 

sureti şudur: . . tanı 
.Aılahın inayetı ile anava ··ı 

· tı mu -i:ıudu tlarını ve tamamı ye_ in 
kiyesini muhafaza etmeyı yetn 

ederim.• . iN YEMİNİ 
BAŞVEKiL kil Ante-

Bundan sonra ba.şve 
nescu da yeni krala sa_da~t ye
mini etmiştir. Bu yeroın e şU 
~ekilde yazılıdır: devle-

Kral Mişele Romanya • • . . sadık~ 
tine ve Rumen. mılletıı:ıe Allah 
lacağı.ına yemın ederı:m. 
yardımcını olswı..> .. 

KANUNU ESASI ~WLGA. 
.Şayanı dikkat olan bu yemın

lerde kanunu esasinin ıne: 
bahso!mamasıdır. Bunun se 1 

Antenescu bıışvekil .o.lu_r ':'lmaz, 
ltuınen kamınu esasısının ılga e-
dUıni<; olduğudur. . . 

KITAATIN YEllflNl 
18 d butun Ru -

Bugün saat e . sadakat 
nıeıı kt'aları, kral Mışele 
:Yemini etmişlerdir. . • . haberi 

Mişelin tahta g_eçt_ıgı ir halk 
şayi olur olmaz, buyuk b 
kütlesi, saray önünde topla~~ 
tır. Bu sabah, Bükı·eşte su 
hüküm sürmekte idi. 

ANTONESCU'NUN 
BEYANN AJ.\'U:Sl 

Ba.şvekil general Antonesoıı! 
millete, aşağıdaki beyanaroeyı 
neşretmiştir: 

Rumen kardeşlerinı; 
,Sizlere, bütün kalbimle, her 

şeyi unutmağa, genç kralımızın 
etrafında birleşmeğc, niz~mı mu
hafazava ve işe Jwyulmaga da -
vet ederim. 
Yaşasın R0>manya .. • 

SALTANAT MECLİSİ 
LAGVEDİLDİ 

Hükı'.ıınet, saltanat meclisini 

~~BİYE REİSLİGi 
Tevkif edilen ,general Mihailin 

. oenerkurmaV baskanlır 
yerme. . . t in olun-
ii"ına ııeneral oanıtsın a Y 

mus_tur. ELEDİYE REİSİ 
BUKRES k EDİLDİ 

TEV B""k be-General Antonescu, . u .·res 
ledi ve reisi Domıbroskının tev-
kifini emretmiştir. .. 

Bütün hudut polisi, musaade
siz memleketi terkevlemek ıs.. 
tiyen bütün mühnn siyasi sah
sivetleri tevkif etmek en11·ını al
mıstır. 

UYKUSUZ GEÇEN GECE VE 
İSTİFA 

Bükreş 6 (A.A.) - D. N. B. 
Geceki' hiidiseler hakkında şun• 

lar öğrenilmiştir: .. ün-
General Antonescu, dun g . 

1• h. ettar sı-düz ordunun ve se a 1.Y • 
' kk dakı va-yasi eşlıa:ın kral ha ın k .. _ 

ziyetini ve hissiyatını anJamab u 
zere bir rok görüşmelerde u -
luıımuştur. General Antones~~· 
her taraftan ayni cevabı alr'l~~ir · 
Karo! tahttan feragat etme 

1 
~ .. , 

Sabah snat 4.30 da, gener\ 
tonescu. krala, yaptığı tetkı a -
tın neticesıni bildirmiş ve ce~ar> 
için krala ;aat sabah 6 ya ka ar 
mühlet vermiştir. 

Bu sıra1<'. kralın adanılan .. ~ 
lan diğer bazı generaller, hukı_ı · 
dara vaziyeti başka. tarzda gosİ 
termek istemişlerdır. Genera 
Antonescu, yazı:lığı bir_ .r;ıektup
ta, bu hikayelerin ha~ıki va:ı -
yetin bir tahrifi oldUf!UllU bil -
dirnıiştir. Bütün memleket .vı: 

ttan feragatıru 

(Ba.ştaraı ı inci smıfada) 
N i;b.i saltanat ~Horti•. bu sa

bah aMacar kıtaatının ba.şınd~.~~P 
hükfıınet erkaın tar~----• . oJduiu halde wuz.--
edilanekte ad.• şehrine gir-
:ferane .M.agyvar dJsi . mtt-

. ve orada haJlr. ken ru 
ıınış . . .-...... ..nıs yapmak su-
azza:m ıb1.1 n~•-... · 

tır retUe kar~ · ,,_. Tran-
Macar uımum.ı kararı!"'" . . 

.1 ny-~aki ilerı hareketının 
sı va . "" . .. hi-
d.. mukarrer plana ııore ve 
~izce icra edilin.iş bu.luııdu. 
ğunl1 bildıinınİ ek~;... , nT •o A 
DOBRiCEN N Bv:uu~~· 

T E RKI 
Sofya, 6 (A.A·l - Sieiani A-

jansından: . .1 f il 
Kral Boris basvekil F'i o e 

hariciye nazırı Powf'u kabu'.. ~
miştir. Başvekil ile nazır, Iıilitıi
mdara Crajova muzakerele~:ı hak-

k da malılmat venmışlerdır. ın • ahaf"l" d Sofyanın sivası m ı ın en 
öğrenildigine ııöre. B~gar ve 
Ruınıen heyetleri ce:ıLıbı. De>bn- • 
cenin Bulgaristana_ ıadesı husu
sunda tam bir ıtilai elde etmıs" 

l dır. hililfname, varın veya 
er . -~" kt" öbüı· gün ;mza ouuece. ır. 

B itiliıfname :mu<:tbınce Bul. 
gari~tan tekrar 1913 deki hudu
duna malik olacaktır. 

Cenubi Dobrıcenın Bulııar_ kı
taları tarafından işgali tarını u .. 
zerinde bir aııla:ımıva varıldıib 
tevid edilme]dedir. Maamafih: 
sanıldıi!ma ııöre, Romanv_adaltl 

n dahili hOO]seler dolavısıle, an 
::.ınanın im= ufak bir teeh-
hüre uj\rıvacalrttr. _ --

Baş vekilimizin 
teşekkürleri 

Ankara. 6 (AA.) - Başvekil 
Doktor Refik Sa '!'dam. asağıda
ki teşek·kürrumıenin teıblii?ine lir 
nadolu Ajansını tavsit •buyurmwt
lardır: 
Balkapanında merhllilII va).cı 

Hacı Ahmet efendi kızı emek
li istihkam livası merhum Ethem 
pasa refika& Aıblımı bayan Vas
fiyenin vefatı dolayısile tel.!raf 
ve mektup ı:ıöndermek ve l>izzat 
cenazede bulunmak suretile acı
larııma iştirak eden zevata siik.. 
ranlarımı arzeder.im. 

istemektedir. Aksi takdirde kaıı 1 
akacaktır. 

Bunu müteakip, kral Karo!, sa
bah saat 6 ya 10 kala tahttan fe
ragat karar1.1U l:ıildirmistir. 
GAFENıKO Gl!<Ri ÇAGRILDI 

Bu.kreş, 6 (A.A.) - N. B. B. 
Hükumet, Fransız hüküınıeti nez-. 
dindeki Romanya büyiil< elçisi 
Asovici ile son zamanlarda Mos
kova elçiliğine tayin edikm sa. 
ıbık hariciye nazırı Gafenkovu ge-
ri çaliırmıstır. . 

V ALiDE KRALiÇE 
Kral Misel, anııesini aldırmak 

üzere Floransaya bir tayyare gön
dermiştir. 

KRAL vuc;;os_LAVYAYA 
GiTTi 

Sabık kral Karo!, bu.gün tay -
yare ile Belg'.·ada k.z. kardeşi Yu
gıosla vya valıde kralıcesının ya-

na ahreket etmiştir. Sabık kral 
nı ad "d"' Karoliin bur .an oo':,';a gı ecegı. 
yer henüz malınn de.gıldır ... 

Husus! tayyare ıle Bukre.şe 
dönecek olan prenses Helene, 
Romanya valide kraliçesi ün -
vanını taşıyacaktır. 
DEMİR MUHAFIZLARIN 

TEZAHÜRATI 
Dün akşam burada milli ti -

atro riıeydanında Demir MuJıa
yızlar tarafından yen_i t:zahurat 
g 1 ~,otır Mitralyozlu kıtaat 
yapı u...., · -~~ tli 

kakları aramakta ve şıvue 
rufek ateşi sesleri duyulmakta -

dırDemir Muhafız teşkjlıl.tlJlın şe
fi Horia Simanın bugun. Bukreşe 
gelmesi beklenilmektedır_. Şıma, 
general Antonescu ıle gonışme
lerde bulunacaktır. 

Dün a·kşam muhtelif noktalar.
da toplanmaga bas.lıv_aıı halk kü:· 

1 
. Bükreşin muhım merkez 

le erı .. ·· eg· e başlamış-! . e doğru yurum 
erın Bu ahaliye Demir Muh_a
lardır. f Horya Simanın ım
fızlılar.n şe ı e Transilvaııya -

nı taşı yan v 1 
zası ·. tana terkınden do a-

11 Macarıs t ht nı d rek kralın a -
yı protesto e e. ed b. -
tan çekilmesinı tal:~ıtılm~tır'.ıı 
!erce beyanname d n ri klü-

Kalabalık, ancak, aske .. 
bün ÖI'Jne ıwnulmus .. ol.an uç 
. .. au·· ıu askerin onunde da
sıra sun,.., 
ğılmıştır. r k··ı-

Soka.klarda dolaşan ~ha _ı u 
. kr lın çekitmesını ıstıyo

lelerı • a b • rını.şlarsa da ha -
ruz• diye agıJ,"lar k•rşısında 

r atlıan sı i;t.lı °" 
va) a . . Demir Muhafızlılardan 
ck_ser~~ep olan bu kalabalık e -
~ure .. Fakat az sonra yeniden 
rım1ışlı~ış ev daha kesif bir ka-
top an d D · Muha b 1 k halin e emır -
i~ı~ı~rm şarkılarını . okuyar~k 
kralın sarayına doğru ilerıeı_nte~-,e 

1 tır Bu hareket mı r...
ba.ş am.ış :. -• •- askeri kıt'a -

özlerle muc"'"'~ 
i'ar tarafından durdUI>uJm,Şw;:. 

ı Meclise mühim la
yihalar verildi 
(b~tarafı 1 inci sc.yfad.a) 

lise gehı kamın liıvihasına ııöre. 
aBkeri mektepler, yük.sek mek -
tepler, liseler ve orta mektepler
de, tali meslek mekteplerinde. 
avni derecedeki hususi ve ecne
ibl mekteplerinde okuyanların as
kerliklerinin ertesi seneve terki 
en çok yirmi dokuz yasına ka
diar uzıyabilir. Bu vasa kadar 
tahsillerini bitirmemiş olanlar 
iki sene sınıf geçnıiyenler ve yük
sek bir mektebi bitirip dii!er bir 
ihtisasa avrılanlar ertesi seneve 
bınkı.lmayıp asker edilecekler" 
dir. 

Bu talebeler derslerine devam 
sartile vazife ''e san'at veya sair 
işlerle iştigalleri tecillerine miıni 
teşkil edamez. Son yoklama sı.. 
rasında bir mektebi bitirerek 
ıınemleket icin<l1' ve dısında baş-
ka mekteplere kabul zamanı ol
ımadığ'!Iıdan ızirmemis olanlar se
ne ioinde girerek lüzuımlu vesi
kaları gösterirlerse ertesi S€neye 
bırakılacaklardır. 

Hava muharebeleri 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

sabah hücumları neticesinde av
cı tavyarelerinuz tarafından 34 
d~an tavvaresi düşürülmüş -
tür. Dokuz avcı tayyaremiz ka
yıptır. Bunlardan altısının pilot
ları sağ ve salimdir. 

Londra, 6 (A.A.) - Ağus1xıcs 
ayı zarfında Büyük Britanya ü
zerine yapılmış olan akınların in
sanca yaptıkları zayiat şunlar -
ek: 

1.075 ölü, bunların 627 si er
kek, 335 i kadın ve 113 ü çocuk
tur. 711 ierkek,448 i kadın ve 102 
si çocuk olmak üzere cem'an 1261 
ağır yaralı \rardır. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Reuter: 
Bu.raya gelen haberlere ı:ıöre, dün 
gece, gece varısından sonra Ber
linde verilen alarm, 80 dakika 
sürmüştür. Fakat ne top sesi, ne 
de bomba infilakı işitilıyıemiştir. 

KISA A..JJANS 
HA BERLERI 

* Londra, 6 - (Reuter:'in parlli.
nlento ınuhabiri yazıyor) Çörçil be
yanatile yine bir nikbinLik havası 
yaratmı§tır. 

Yaku1 Şarkluki vaziyet hakkında
ki imalara bUyü.k biı· dıkkat hasre
dilmiştir. Bir çok meb'uslar bu me
selede iyi tetkik edilıniş bir vaziyet 
görmektedirler. 

* Brüksel, 6 - (Stefaai) Ağustos 
ayı nihayetütde yarım milyon Be1-
çika4 mülteci daha Fransadan mem
leketlec-ine gelm~lerdir. 

Fransanı.n işgal altında olmqan 
departmanlarında 100 bin Belç.i.kalı 

mülteci daha vardır. 

* Londra, 6 - Holanda hükC:ıneti, 
Kaaadada bulunan 20 ili 36 ~
daki bütün Holandalıları silah altı
na çağırmıya karar vermiştir. 

* Saigon, G - Fransız _ japon mti.
nasebabnda husule gelın.iş olan ger
ginlik dolayı&ile Fransız Hindiçi.nisi 
ile şark limanları arasında tatil edil
miş olan seyrüsefer dün normal sey-
rine başl:ımıştır. (A.A.) 

Afrika ve 
Akdeniz 
(B~taraı 1 inci sayfada) 

tür. Hava meydanı •binasına da 
hücu:m edilmiş ve yangın bo.mha
larının kamp üzerinde infilili 
ımüsahede edilmiştir. 

Tobruk ve Retminide, bomba
lar. tavvareler arasına ve avni 
zamanda bir kamp üzerine düş
müştür. 

Elgazalada çadırlar ve baraka.. 
]ar hasara uğratılmıştır. Cenu
bi Afrika hava kuvvetlerine men 
sup tayyareler, İtalyan sarki Af
rikasında İavelkx:!a hücum et -
misler ve hava mevdanında üç 
Canroni ta,·varesini tahrip C"

lemislerdir- İtalvan arazisi üze
rinde müteaddit kesifler yapıl
mıştır. 

İsken-O.eriye, 6 (A.A.) - Dün 
öi'rleden sonı·a lnP.'iliz donanma
sına mensup cüzül_am~ar_ Scar
pento'da.ki Italvaıı ussu uzerıne 
muvallfakıvetli bir bombardıman 
yaµm.ışlardır. Bombardıman, kru
vazörler ve destroverler ta~a -
fından ve yakın mesafeden ıcra 
edilmiştir. Ayni zamanda do -
nıınmava mensup tavvareler Ra" 
doo adasının ,tayyaı·e meydanını 
ll>omba:rd.ı;man etınislerdir. . 

İtalyan kruva'.örüne iki torpıl 
'· ,oet etımiş ve dört İtalyan tay
yaresi düşürülm~tür. 

Ekınek buhranı 
halledildi 

(Başf.arafı 1 in-i saııf.ıda) 
mesi için icabeden tedbirlerin 11€
men itlihazıru ve fazla un veril
mesini bildirmistir. 

VALİNİN BEYAN ATI 

Vali ve Belediye reisi Lı'.ıtfi 
Kırdar bu münasebetle dun ııa. 
zetecilere su beyanalta bulun
muı;tw·: 

•- Basvekilimiz İstanbulun bu 
sıradaki ihtıyac1.1U fazlasile kar
sıııvacak kadar un vcrıimesıni 
eınrettıler. 

i:ıazı semtlerde ekmek darlığı 
çekildiğin<ien bahisle Istanbu -
lun ekmeksiz kalacağı süphesiıü 
.uyandıracak şekildeki nesriyatın, 
hahlı: da ihtiyacından fazla ek
mek t1'<.iarik etmek ve bazı ~ı
rıncılar da ihtiyat un birıklir 
ımek arzulanııı tahrik ettiği ve 
ahalinin fırınlar önünde toplan. 
malarına sebep olarak bir 'buhran 
:muvacehesinde bulunduğumuz 
z<inn1.1U hasıl eylediği ı;örülmüş -
tür. 

Bu yüzden her semtin nüfus 
kesafetine nazaran fırınlara tev
zi edilmekle olan unun bazı semt 
!erin ihtiyacını Jrarşılıvamadıı!ı 
da iahki!katuınız neticesinde an
lasılmışlır. 

Halkın nahak vere telaşa dü,s.
mesine sebep olan bu kabil neır 
rivatın a.>ağıda anlatıldığı se -
kilde tashih ve tavzihini dile
rim. 

Istanbulun oomıal zamanlar -
da.ki ıhtıvac, 300 ton undur. Bu 
miktar Ofis tarafından tanzim 
satışları fiatile verilmektedir. 
Yalnız bu sıralarda İstanbul nü
fusunun med ve oezirleri ara -
sınd.aki far.klar havli bil yümüs
tür. Nonnal ni3betlerden epey 
ibüvük ülan bu farkları rahatça 
karşılıyabilmek üzere yevmiye 
50 ton kadar fazla bir mari ve
rilmesini Ba.sv'4rilin~ızden riea 
ettim. Basvekil!ıniz ricırmı faz
lasile is'af ederek 50. ton yerine 
yevmiye 100 ton verilmesini der
hal emir buyurdular. Bu suret.. 
le noıımal zamaniarın ihtivacına 
ferah, ferah tekabül eden 300 ton 
yerine 400 ton un verilecektir. 
Memlekette un stokunun ook 
oldııku da malümdur. İstanbul
da bazı mevzii darlıkların yuka
rıda !bildirdiğim setıeplerle hasıl 
olduğunu ve Basvekilimizin e
mirleri sayesinde bazı semtler -
de tesadüf edilen istısnai dar
lıkların da tama:ınile önüne ge
çildii!ini İstanbul. halkına bil -
dirilmesini ehemmiyetle ri<:a edıe-
r.iım.> 

DÜNKÜ BUHRAN 

Bu yeni kararın ta~o11<atı et
rafında ı::örüsmek ve bir daha 
şehrimizde her hanı:ıi ·bir ekmek 
buhranına meydan vermemek ü
zere dün ögled.<!n sonra Vali ve 
Belediye reisı Lı'.ıtfi Kırdarın re
isliifüıde Toprl<k Mahsulleri O
fisi umu:ın ınüdür\1 ile Belediye 
İktısat müdürü, fırıncılar cemi
yeti reisi ve diğer aliıkadarlar 
bir toplantı yaımuslar icabed.en 
esasları tesbit etmişlerdir. 

Fakat tevziat dün f!El<: vakite 
kadar henüz eski miktara !?Öre 
yapıldığından ekmek buhranı 
dün de devam etmiştir. Bilhas
sa Aksaray. Nuruo.snıaniye, Di
vanvolu, Bayezit, Sehremini, Ba
lıkpazarı. Beyoğlu, Üsküdar. Hey
l>cliada, Fındrklı. Besiktas ve sa
ir yerlerdeki ekseri fırınlar önün
de halk birikerek müşkülatla eik
mek alabılmislerdir. 
. Halk. bilhassa İstanbul cihe
ti ıı<le iJ:ı ti y acından fazla e!<nıek 
aki~mdan -ıkarılan ekmekler 
sıcak, sıcak hemen kalJO.l".llıınış.. 
tır. Bu mevanda Caı?aloğlun
da 27 numaralt ekımek fırınında 
ııisirici Hasan Savas; her ııün 
10 ai!ız ve 1900 kilo ekmek çı
•karırlarken d'ün 13 ağızda J200 ki
lo cıkardıklarını ve tehacüm kar
şısında gece de imalata devam 
ettiklerini sövl<:>misiir. 

Bugün her fırına veni tertibe 
f!Öre fazla tevziat yapılacağındruı 
·buhranın zail olacağı anlasıl -
maktadır. Bazı fıruıeıların bu frr 
saltan istifade ederek un sakla
nnalarını önlemek üzere her fırın 
sıkı bir kontrolden ızeçirilecek
tir. Yapılan kontrollerde sak.. 
landıi!ı ııörülmüş olatıo unlar için 
de fırıncılar hakkında dün ta
ki-bata ı;eçilmiştir. 

AN~DOIL.U 
HABERLERi 

iktisat Vekili Keçitorluda 
İsparla, 6 - İktısat Vck.Ui I'iüs

nü Çakır diln beraberinde SWner ve 
Etibank umum n\.üdürleri olduğu 

halde Keçiborluya geln1i;;;tir. 

İZl\.IİR AT YARIŞLARI 

iz.mir, 6 - Yarış ve islllh encü
meninin sonbahar at koşulanna bu 
ayın on beşinde başlanacaktır. 

FUARI GEZENLER 

İzmir, 6 - Enternasyonal ~nULcu 

İzmir Fuarının açılışından düne ka
dar geçen müddet zarfında Fuan 

;ıJ3.700 ki~i ziyaret eylem~~. 

Maarif V ekili.nin 
ikdam' a beyanatı 

( Baştaraı 1 inci sayfada) 
terem Yucel kıymetli söıler..ni biUr
dili;.leu sonra, «İKDA!\b da mesele 
ol~ıak ot·taya aı.~;.aıı olduğumuz u• 
mevzu ba.k!ttıtdak.ı mi.at.aleataruu •r
duk. 

.ha m~Jelerde.D birisi, Vek.ueü.ıı 
büyU~ şcb.rlerunlzü.e uhıUll, ana sı

nıtlar.1 a.çma~ı z&r11te1.h~_lr . Bu sın&l

lar bUhassa. kilç:ıik çocuklu ana ve 
babalaı ın, işlerine ~lderke.n, çoeu.ll
la.ruu buaka.cak:l;u-ı bir yeE' bulrua

la.ruu temin bakunwdan çok yararlı 
ola,,{;akiır. Hasaıı Al.i. Yücel nokta.i 
naıarnnuda haklı elduğumu.zu 5ÖJ

lcd.kteu sonra dedi ki: 
- Buu~ ya.t~bilmck içiu. evvel& 

lahsil pa.ğ-ındakl ç.ocukla.rı ok.utuıa

mız lfi:l.rthr; devlet bu vazifesini t.a.m 
olarak yapm.aclıkça, onun dışında ye
ni vazife almamalıdu-. Yalnu İstan
bul gıbi büyUk şelıırlcr()e iş sa.bip

leri, bW\iarın arasuıda. kadınlar da 
bull.induğu için, ç.ocuklarını bir ye
re toplamıya aJışmahdll'lar. lfususi 
t.eşekküller böyle bir 1.eşebbüsie bu
ıuuurlarsa. Veka.leı. }Jek tabii olarak 
bwılara zalıir olur. Son seyııhatim
d.e kadın Oğretmenier çocukları içln 
dü!f.u.klcı·i Dt.ÜJıküUeri anlathkl:ırı z.a.
man ken.dileriııe a7ııi cevabı verdim. 
Bau yerlerde oocuk toplama ve ida
re ebne işine ~bblls edt.-ccklerdir. 
Temenni ederim .ki, İstanbullu yurl

taşlarun da. şal.hl t.t:.-şebbilslerile bu 
,ıüzel tcmennlyi yerine &etirsiıılcr.> 

İkinci dıivimız J'abancı terimleri 
Türkçeleştirmektir. Meseli Anloloj~ 
Sosyoloji gibi kelbneleri Antoloe1&, 
Sosyolocya şekline sokup Türlr.oe
leştirme.nin daha. doj'ru olacaiı ka
naafuı.cleylz. Maarif Vekilim.iz ba 
kanaatimizi red ve cerh etmedi: 

- Bu al<a<klnll<. bir ifllr dedi; 
münakap ile halledilecek. bir d3:t'Ü.

dır. Vekil sıfatı ile Anlolojl'yl An
l&locya yapnuya sa.li.hl.ydim yok\ur, 
Alimler. mütehassıslar bu mcseıe,.e 

dair münakaşa. ederler, bu münak,afa 
neticesi de p.Jip ,relen noktai na.zU' 

kabul ediltr.» 

Üt:üncü meselemb:: Maarif Veki.le-
Uııin lereüme etllrm.ekle olduilı 

«İslim Ansık.lopedl:sl» nin 59nvna red
diye ,.azdma.sıdır. BiR .ıöre, reddi7e 
1azmak. mü.nakata kabul etmek de
mek.tir iti, bu doinı olma&. Veki1d 
münakaş.a.1a ı-ireme&. Bu bah&e da.i.r 
.İlil>AM» daki. makaleıniz.i okuıaak 
u.hıneUne k.ailan.m.ı.t olan muhterem 
Yücel; 

- Bakhsuuz dedJ, anca.& uıüııak&
p.yı kabul edecek olan Veltilet ol" 
mıyacalıı:tır. İslim A.usi.klopedisinde
kl bir maddenin krtılfiııl kim 1a..ıı 
ise, o nl.iithassts kritiği.ne viti ola
cak ttira--za cevap vcreeektlr. Ba 
AmoiklopOdinln "-DllUn& J2aılae&Jt 

reddl7e de değtldlr. sade .kritikler 
Uive edilecekU-r. Baklunda fa'Zla ve· 
7a polt yanlış olaıı maddeler 7enldea 
yasıla.caktır. Bu J'&fJlışlar da tarihi 
Ye ooln.fi 7anlttlardJr. Anslldopedi. 
ye denk 4ivi ve iddiası 7oktur. Ob
jektU'dir, phsi tes ınevzuuOahla d&

tıldlr.• 

Maarif Veklllmbfn aöıdcrinden de 

anlaşıld.lfı cibl İalıi.m A.nslk.loped.l&I 
etnlmda yapılan ba.Lı ı.eşriyat 90k 
miibalig•bd.ı.r. l!>baueı krim.lere 
TürkoeJeşroiy teliffu ve imli ...,._ 
mek: mescle:ısi üstünde :ra.palaca.k. il
mi mü.ııalıul.şalar i'Qk faydalı olacaık

tır. istanbul c•bı bii:yü.lı. şehirleri -
m.izde iş sahiplerinin oocuk.lanıu btr 
araya toplıyacak müesseselere illU
·J'&ç vardır, M&arifln munhir otaca. ... 
iı vaadi husmi &qebbüsler. muhak
kak iti tqvilı; edooelı:ür. 

Baaaa AH Yücel INl.ıılanlııa bo41<a 
Haa.rif .itJ,erimi:ı haklwwla. &'&;ıeııeoi 

arkad&f[ann SfN'd11.ld..-ı ....ıJere -
iıdalıl beyanatla bulwı<lu: 

KÖY ENSTİTÜLERİ: 

cl\leclls lçlimaları arasındaki ıtia· 
!erden istifa.de ederek Trak7a4a nı 
Anadoluou.u diier bu.ı. 7e.rleriıM1e 

ge.erek let.ıdklerde bıılwıdWD. Bu
ralalldakl umumi M&al'it meseleleri· 
nl ve müesseselerini lelüt e&m.elr. 

kadar ehem.ml1elll -dıiıa -
yeni kurdutlımu.s ki7 ensüRiled 

nl ya.kından görmııek Orlda., kendi ... 
nasır ve vasıtal•rUe tam 1* kond,.. 

ma faaliyeti J~lude bulunan bu .,..... 
tıliilerde bugWı üç bin kö~ öÇet _ 
n>eııl namzedi bulllllllWtladu. Talim 
ve terbiye kadroları tam'UDdır. Gör
mediğim yerlerdeki müesseseler hak
kında umumi müfettişlerden, valf .. 
Icrc!cn ve kendi miifettlşle.rtmtr.den 

a.ldıı1"1n11z ı·aporlar çok memnuniye& 
verici m;inidadır. Teşrinievvel son
larında üç bin köylü ~cağu daba .... 
lınma.k suretile talebe kadr09D. ı. 

ders y dı içerlslııde alh bine cıka

rılacaktır. Beş yıl sonra on bet bin 
talebemb olacaktır. Bu müessese-ler-
de c;ahşan arkadaşlarımın hakikat.en 
idealist rultlarını memleket etkin 
umumlyesi önünde takdir etmeyi bir 
vazife s:ı.1anm. 

İLK OKUL ÖGRETMENLERİ: 

«İlk okul ötntmealerlmb ~ 
ve köyde bUdltlnh &ibl ııalıımak.._ 

dırlar. Gtçen selHıClalberi üç suur- ı 

l lı olup da beş smıfa çıkanJımıı bu
lunan köy okuna.rındaltl arka.daşla.

rımız talebelerini yetl~lirmek ı,ııı 

biiJük pyrel sarfelmekledlrler. a. 

a.rkada.şlarw bareme teLabukları he
m 11, hemen haUt·dllm~ s:ıytlabilir. 

İstaııbuJda bin sekiz yuz doksan iiç 

ilk öiret.ıncni.n barem dolayLSile ter
fileri tamamen yapıUwtt.ır. Terfi 
amanı geUp parasını a.labilen!er el
li sekiz ötreımcndir. Yü:ı: ... ili öi
retmen terfic bak ka.zandıgı hald.e 
paralarını alamamışlardır. ht.a.nbw.111 
ziyaretim .esnasm4a Maarif işleri .. 
mizle daima yakından al.itaJ.ı ola.a. 
Vali ile temas ettim. Bunların terfi 
paralannı tasarı·uflardaıı temin c& ... 
mek için tedbir alwacağuıı bana 
irade et1.iltr. Bu arzetUflm ve za
man, im.kü.n ile bal1edllebllccek me
selelerin dışında ilk okut öiretmeu..l 
arkadaşla-runul esaslı bir şlki.yctm:. 

mutıau deiilinı. Ha.Uerinden meı:a.

nun olarak yerlerinde ~alışnıak'a."' 
dırla.r. 

MUHTELİT TEDRİSAT: 

cl!!ı.5 de biı:e mektep açınız diJ'e 
müracaa.r. eden kız ilk okul mezun
larına yeni ınekwp ara.mıya.n Ve
kileL onlara erkeklerle beraber oku
mak hakkı verdi. Blzde muhtelit ted
risat bir pren5ip '4v3Sl olarak defiJ, 
bir .z.ıruretlc doimuştur ve bu zarn
ret: devam etmektedir. Ko-EdükMiyo
nu kabul etmiş memleketlerde de 
hal bJyle olnuıştur. l\tüfettlşllfim 10L

ınauında.nberi y,.k.ından alakadar 

oldutunı ve bildij'i.m bu meselede 
kızı, erkeği ayrı okullarda tesadüf 
ettiğinı~de.n ba~ka mahiyette h:idiae 

olmamıştır. ;\lcktep binalarının mü
sait olnuya.nlarında ınııhteUt ted
rlsa.t yapmamak kabul e.1.tiğimiz preA
sibidir. Nitekim Beyoğlu muhtelit or

ta okulunu ku ve erkek olm.a.k üzere 
bu sene ikiye a.yırvorus.. Muhtelli 

tedrisatın hatıra. C'eleoek mahzurla
n mukabelesinde memlekeilmiz içip 
faydalı cihetleri olduiwnı normal 
kıı - erkek abşkaulığ"wın vücude 
gelıneslude büyük tesirleri bu.huıdu
ğ'un u ha.tırlaimak lsterlm. 

BU SENE YENİ AÇILACAK 
MEKTEPLER: 

cVeka.let.Qe hazı.rlattırıhp vili1et
lerin de mUtalea.sı a.luıd.ıktan sonra 
M.3-ıLrif Şô.ra.sından c-ecirlleu. li3teye 
l'Öre bu sene ınalıalllnce :ra.phrıla.Jl 

binalarda l\1ust.a.la Kemalpaşa ve 
Giwcuin orta okullan açılacaktır. Dk 
.kaç seneden beri esasen. lise suufları 
bulunan Taksim orta okulu Use ba .. 
llne kona.calı.lır. Üsltiidard& 1""'1mı
:ra bafla.lllWf elan J'eD.i binada ikin. ... 
el orta. okula miil.lt&k orta okul sınıf

.lan açılac&klır. 8aru'erık vilire• 
islimlakl muamelesine ba.şlaııınış o
l= binanın bu işi bilince K.andllli, 
EmiETio ve Be7kow. bd.Dıa.m•••d'

raa. t.aleMnln bir kJSllLI bu bina7a a.
hnacakllr. Ba,-da-rpa.şa lbeslrün Jey ... 
li .kadrosu genişletJ:ld.Jfi gibi Kaba
taş tisuinin mevcut orta sınıflana& 
yatalı ta.lehe alınaea.ktU'. İsbnbuld& 

a.idııitnıu bu ted.birierle bu sene mıek.
t-eJJlerimizde sıkınh olouya.ca.kkr. 

TALEBE YURDU: 

.Talebe Yıırda lı:tıı. i.t&ubulda mii
S&il yer a.raumalı.ladır. Bulma iil 
kuvvei ka.ribeye celmif&.ir. Talebe • 
f"l<k.ıillerl için VekiiJel loabeden di
rektifleri ve müsaaderl İslaııbul ü• 
versUe.sble vermiştir. Ba:r:ırl&JUJHf .
la.n t&l~ame bu sene lalbik mOT
kilne .ko:aacaktır. 

TEKNİK TEDRİSAT: 

•Yiibelı: leluillı: Gku.la . .,. 1e1uıt -
kum için hazırlıkJarımrı bitmiştir. 

Miıcssl5 olara.k bir İ.opUz mııallim 
mö.hendisl angaje od.llmlşiir. Geldik
ten sonra An.karada anası ay rıl:mq 
olan bil mües~es'llAp illşa.M.ı Lti kaı

rarlaşlırılacaklır. Enıınwada bir iıl

p.ai ..ta okulu 'O'''ntıır. istaa • 
bıılda N ..... laşıııd& lılr Aluıam Saa'

&4 melı::aıolıi Ue K~ bir 1aıı-... 
tıtiiA ll911acaktır. Ufalı.,la ve -
t&ro ilı:.i ita san'u okulu kıırıılaoıı&-

lır. Geçen se.ue Edlnıe ve -
lecrilbe .Wtiılı.iz ıredcl köy demir .... 

llii .... aaraaıı-Q<Jtıiıı lı:.ılnları ..... 111-
luınlııcalı:W. 

KAi1 bdınlvı ~ de arnca ,.._ 
ıricl dlklıı ve b~I ltımıları y&p.ıla

caklır. ısa - beıı 311l1Clı ..... ek -·
M oltııllıı.ruu llı:I --e ar ırdılı.: ilk 
iiç seıı .. ı bir dene millcbaldııl iki 
aentsi lrir devre obıulk iiure bu ...,. 

retle ü., ....., o1aı.r..ı.n -1ek.etla 
leknik ibtiyacma _. .. - şe
kDde 1•11şlirU ha .... llllı:annak miiıa 

1'.ün cıac.aktrr. 

Sorduiuııua ~ ıı:-e. vril
tımıı 0e9aplar -1 irlanaı 
yailua mofo lep6eıl llıu-et -7&rlllı: 

ır-ı. ilf!We Ye - M11 ine ıe

e.ı-ır. - ~ - ııelı:llmekte 
bolunnimtW ıiı1 \1h sarnrım. 
Tefl<ll-.ı b!l1ia -..plal"l ıı., 
gayenin tabaklnıaı itin f&Jret sar _ 
fetmektedirler .> 

Ticıret mektebinde 
ıslahat 

Maarif Vekfileti ticaret mekte
lhi talimatnamesini deği.stir.rneği 
!kararlaştırarak yeni esaslara ~ 
re bir talimatname hazırlamağa 
~.Okul, ıımeıt bir mek
tep haline getirilecek ve talebe
ler ticaret hayatına tam manasi
le intibak ettirllooeklel'd. 

[(endi kendini tekzip 

Ç örcil, Avaın Kan1arasın-
da söylediği son nutukta 

•Şarki Akdeniz filosunu takviye 
için en kuvvetli modern gemile
rimizden birkaçını oraya göa
dererck birkaç gün evvel orada
ki filomuzun hakiki kuvvetini 
hemen hemen iki misline çıka -
rabildik. italyanlnr bu bahri h .. 
rekattan haberdar bulunuyor -
.Lardı; fakat İtalyanlar tarafın -
dan iz'aç edilmedik. dedL 

Bu sözlerin ~tığı dünkü p
zetelerde, İtal,.n resmi harp 
tebliği de sanki Çörçilin dedik -
!erini tasdik etmek ister gibi, '!tir 
takım tafsili\t yereli. Bu tafsilat.. 
tan anlaıııhy<ır lıi İngiliz dorum
ması Akdenisin her tarafına b,i.
kimcl.irlez. 

Filvaki İtalyan tebliği ha her 
veriyor ki; 

1 - Cezayir nlıilleri açıkla -
nn~ üç İnciliz kruvazörü ils 
iki Ingiliz mahribi sefer etmek
tedir. 

2 - Aym üçünde İngiJiz km·
vetlerinin refakat etmekle ol " 
duğu büyük bir ticaret kafilesi 
Ege det?izinde görülmüştür. 

3 - lngillz donanması On İki 
adaya taarruz etmiştir. 

Halbuki Alman ve İtalyan rad
yolarına inanmak Ibı~gelirse 
İngilterenin Akdenizde Jıaki~ 
değil, mahkll.m vaziyetİe bulun
duğunu kabul etmek icabedi
yordu. Hadiseler, bu radyo iddi
alarını yalaııJacl.ığı gibi, Italyan
lar, bu defa da kendi kendilerini 
tekzip ediyorlar. 

A. D. 

Romanya artık Al· 
manyanın bir vilayeti 

haline girmiştir 
(BasmakaIQe-r, devam) 

Demir Muhafıslar, RomanyallUl 
uğradığı felaketler karşısında 
halkın duydniu infial ve hid
detten azami derecede istifade e
derek Kral Karolü memleketten 
uzaklaştırmışla.rdır. Şimdi, he
nüz çocuk denilecek bir yaşta 
bulunan genç Kral, tabiatile ge
neral Antonescu her ne isterse 
onu yapacaktır. Esasen, diktatör 
g8Df)r&I, Uiıum,relen selihiyetleri 
oflunun zunen"'da tatbik etmek 
,için babasından alnuştır. Gene
ral şimdi &om.anyayı da, genç 
Kralı da idare edecektir; genera
li de mihver devletleri idare &

deceklerdir. 
Böylece Romanya, artık tama

mile mih,..,rin, daha doğrw;u Al
manyanıa emri altına girmekte
dir. Bu memleketi, bundan son
ra müstakil bir devlet değ-il: bir 
Alman umumi valisi taı·ıtfından 
idare edilen bir Alman vilayeti 
ad ve telakki etmek lazımdır. 

Büyük Harpte, Almanya ile 
müttefikleri, &manyayı, birkaç 
ay devaJ111 eden evvela ted.afiil, 
ronra teeavilzt bir harple ınağ -
Ulp ederek 011.a Bükreşte bir soJh 
imzalatmışlardı; bu defa ise Al
manlaı(l.a İtalyular, Fı:-amanın 
çökmesinden iııtifade ederek tek 
kurşun atmadan Roın.anyayı ele 
geçirdiler, 

Demir l'ıluhafızlarla o•lara il
tihak eden bir kısmı gençler, bir 
ekalllyettirler, Diktatör general, 
Traıısilvanyıı71 Macarlara veren. 
Alm••ya ve İtalyaJ:. dayanarak 
iktidU' me...tıiini zorla ele geçir
miştir. :ııu- milleti cebir ve 
tahakkitrn altmda ezilecek; e"Zil
dilı:çe 4lt! dilı:tatllre ve !Wnilerine 
karşı nefret ve husumet doya -
cak, için için kaynayacak, fınat 
ve i.mkia bmwnea patlamağa ça
lışacaktır. Romanyanın çilesi bit.. 
mem.iştir. 

ABİDiN DAVER 

Bir taarruz 
vukuunda 

(Baştorsfı 1 inci sayfada) 
İta}v.a tar:ifından <;ık.arılan lıi
dieeler hal6tında demiştir ki: 

•ltaı.yan heyecanının üzennc 
~nııı eıtiıli tahrif olıınmUf ;t.. 
tiham kadar esastan dri bir şe-ıı 
olamaz. ltalııan matbuı:ımıwı:. 
ki tehditler, daha az cesuz bir 
milleti koricutabilirdi. Fak.at şu 
ciheti Elen hiilaimetinin ve miı
ldiııın şerefine ofo.rak k.aııdeda
melidir ki, bu tahrik ve tehliU 
karşısmda tmnamıile sakin, bi.tG
rııf!ık!armı idameııe azimklir kal
mıflar, a)l'l'i bitarııf hareketler 
i(in komşıılcnna hiç bir bahane 
vermem.işler, fakat aııni zaman
da her kese karşı kendi mülki 
tamamiııetleri,.i ve istikballerini 
mıü,dafcmııa azın.ıtm.iş bulunmui
!ardır. 

jnqüiz lı,;üoUmeti, Yunani.sta
ıwı Uttkbafini sarih surette teh. 
dit edecek her hanqi bir hareket 
ihtimaımde, Yunan hilkılmetme 
iktidannda bulunan bütün uar
m.... ııaµrnak için kendisini bııı\
lı teWclci etmektedi,. .• 
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dbiDce Kok k&ıoGrierlnln - Ye .. bJ ili Etlbanll'a tevdi edilmij olup 
~ - Bonnnm aı;l"1 ane depolarla ""Yın halkımıza llolay
lıll olmııll llzett ıı.~ -t olunan tali ve -11 ba;,ilennln ioi.m "" 
adreslerlle bu depolardaki Mlıi tiAtları apğıya dereedilmifğr. 

KOlt KÖKÖJttl SA.Ti!} ıriATLAıu: 

• Eti Buıll'ın 1'-..ruçoıpne ... X,.cllköyilnde oçtıiı - depolarla, ıı:-
- ~ Gaz!Mmed.tri tali looı;Jnerde alıcının ••r! a ı..ıım. her cins Jııollun 
tonu (11) linıdu. 

Bqoglu cllıelmdtld ııeaıt ı.,.llerinde, yerinde blim edilmek üzere. tonu 
11+1,MI (Nallllye üoreti} = 22 lira ı;o kuruşa utdaaılllll". 

İ-bul, Anadolu :ırat-. ve Adalar eihetindeki semt ba;rileriade, -re
rinde teatim edilınek -..., -. 21+1,80 (A•kli8e ücreti) = 22 lira, ae ku
ruşa aablacalltzr. 

TALİ DEPO M.YlLJlRi:KiN A.DR!'SLERİ: 
~ X_.-.tifi .ıturu Çqaıe 
Vehbi Koç > 
Zonculdak vapurculu]l n kdımürdl. 
IOJr; flrlı:eti • Altmç No. 111 
H~ Arapotlu > 

SEMT BATiuı:ıtilQN AZ)B"'mıJl.İ: 

İbralı.im Yolal Üsküdar !lalaban lskelesı 
6u•Ti Alemdar Parn\akkapı imam sokak Mo. 10/1 
l8ınai1 Hakkı Taksım Slnerrwuı;ı kaIJ.Ul 
Beledi7e Kooı-tlfi Şiıli 

Mustafa YıJm. "" ~ Beyotlu 
İzzet 0011& Xaly~ • K:ullulu 
JlÜ§IÜ Ayanıil Beyoğlu 

Be1edl7e Kooperatl:fi Jle,yoğlu Galata 
Sadullah ve ıurel<8& Fındıklı odun .lalleı..i No. a 
Fahri Dalen > Dolmababçe c. No. n1t7 
Hüsnü Tirlı:ollu Jleyoıilu Xasımpap 

Belediye Kooperatlfl iıılimbul Fatih 

Sl!lMT BAYiı.ı:RmİN AllRZ<!l"Rİ: 

Alı ve Halit 
Muotafa ve lttilı:i 

BeledİJT<' Kooperabti 
Ali Rıza "" oriaklan 
Tevtill , 

Wanöul Fatih 
• Beyazıt 

Un kapanı 
Beıiiklaj ..ıwı iolı.elesi No. U 
Jfişanf;>§ı 

Said Genç Büyüllau .t.Mmordu caddeli Ne. 8 
Osman ~ Y eııilköy iolı:ele cadOOoi No. 11 

Bu :battan ,.......ı sMıt ,..panlar hakkında KIJll Korunma llanuna bü
kümleri dahilinde ......ı 1alcibat yapılmalı: 1be>e mütecasirleri ~t 
Müddlımrumıı.ıtıno leYdi olunacaktır. 
~ al.ltadac ba:.'rileri.a ve sayın halk1wızın ittilaına arz 'ft ilin 

elunur. (d1t) 

DENıZ LEVAZIM SATINALMA KOMiSYONU iLANLAR! 

8300 lı:ilo erik 1'0Çeli ) 55811 20 

8300 > Vifne reçeli ) 

17500 • Bqaz pe)'llir ) llollll u 

JJl750 > lı:eome mal<anıa) 

19750 • çub<ılı: • ) 

il 00 > Tel ,.,m1yo 

1800 • Arpa """~· 
) ıaıaı 34 

) 

liOO > Yıldız melınye ) 

1 - Yukarıda clna ve miktarları 
da g&terilen ilin ve saatlerde ltapalı 

j 

417 6U 9 eylül 940 pazarleEI 

aöaü aaat il de 

160 16 • oylfil 940 peu.rleol 

aünO saat 18 da 

TU IO 8 eylCI 840 pazaıUsl 

IÜDÜ saat 17 de 

J1W]1 yiyecek meddelerinin blzalann
zar!la ekslltmeleri yapılacaktır. 

2 - Sarlnameo!ni ıörmell Ye almall lstiyenlmin lıeısün ve elı::siltm.i;re 
!Jtlrall edeceklerin de bızalarında yazılı ilk teminat ve kanunun latedlll ve
Hilli muhtevi ltapalı za.tflanıu belli ilin ve saatlerden birer saat evveline 
kadar K•mnpapda bulnnan ltomiı;yon başkanl.ıJıııa makbuz mullabllinde 
-.ernıeleri. (7i!l4) 

:::!YENİ KOLEJ Ne heri 
Kı:a 

iLK - ORTA• LiSE 
Tekalmde Sır•••lvllerde YENi AÇILDI. 

Miidiirii - Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca. 
HıısusiveUeri: YABA.i"lCI DİLLER OOru:rnvı:tNE geniş 

mikvasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil 
ederek t.Uebesinin çalı..<ma ve inkisafı, sıhhat ve inzıbatı ile 
yakından alakadar <>lınaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li teneffüshane ve iimnastikhancsi vardır. Her gün saat (9 
!le 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur Telefon: 41159 

._.._ .. Yazanı M. SAMI KARA YEL 

Valide Sultan, oğlu Sultan İb
rahimi teselli elmcğe çalışıyor, 
renk vermiyerek b'1" yandan da 
oglu şehzade Mf'hmed, hazırlı -
yordu. 
Şehzade Mehınedı giyindirip 

lrn atmıştı. Kfu;iık ve Q<>Cuk o -
!on şehz:ıdeye allar ı:iy<lirilmiş
tı. Başın:ı ltoca bir kavuk ve sor
ıfUÇ konmuııtu. 

Asiler, küçük şehzadenin ha
~rrlanıp haz.rlanmadığını bekli
jorlardı. 

Nihayet, Valide. Sultanın s.ita
Jarından biri saraydan gizlice 
Y<>la çrktL Sultan Mehmet caını
ine geldi. Kara Muradın yanına 

sokularak: 
- Ağa hazreleri, her şey ha -

zırdır .. Valide Sultan teyilleri • 
nize muntazırdır .. 

Dedı. 

- Parolayı Kara Murat anla
mı~tı. Artık Sultan ibrahimin 
son demleri gelmişti. 

Kara Murat, Valide Sultandan 
gelen haberi aldıktan sonra der
hal ~alan topladı. Vaziyeti an
!nttı. 

Ajtalar, ulemayı tahrik et.m.eğe 
karar verdiler .. 

Kara Murat, camiin ortasına 
yürüdü. Ve, bağırdı: 

- Ey ulemayı din .. Davamızı 

fil DA• 

Telefe•: 80547 

_Kız_j ŞiŞLi TERAKKi LİSESi .___I ER_KE_K ı. , , . -~ ...... -· <~I_ ~ ... ,.. ~ .... 

ANA - iLK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilha&Sa itina edlllr. 

JJ • u.ııyon a.ıj{s,ın beş buı .. ıı·~ ) uı 

kilo sa:nan alınacaktır. Pazarlıkla 

• eksiltmesi 11/9/940 çarşamba gi.ınu TedrJa ve terbiyesindeki dddiyet devlet imtibanlar1 netic.~ile sabittir. 
- Talebe kaydı, her gün (saat -18) e kadar Halil rutat J>&l8 kONğında yapılır. saat 14 de Tophanede İst L\ .• o\ınır

liği satın alnıa kon1i.<;yonunda ya
pılacakıır. Tahınin bedeli 43.8'.:4 lıra 

ilk :rminatı 3286 lira 80 kııru:,hır. 

Şartnamesi koulizyonda gol'ulür. is
tek1ılerin kanuni vesikalarile belli 
iaaltc komi~yona gelmeleri 

2 - Ar:ıu edenlere mektebin mufassal talimatnamesi posta ile gönderilir. 

3 - Kayıt için velilerin bizz.at mek-
tebe ııelmeleri gerektir. 

:11.işantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

K.:pa.-
• 
• 
• 
• 
• 

Galata 

• 
• 
• 
• 
• 

Beyoğlu 
Beşiktaş 
Ortaköy 

Beyoğlu 

Mahallesi 

Bedreddin 

• 
G. H. Paşa 
Bedreddin 

• 
• 

Şah Kolu 
Yeni cami 

• 
Kemankeş 
Yeni cami 
Keman kes 
K. M. Çelebi 
Dikili taş 
Yahya Ef. Cami 
bareminde 

Vakıflar Direktörlüğünden 

Kiralık Emlak 

Havuz kapısı 
• • 

Kay ık ilrkelesi 
Havuz kapısı 
Orta sok.ak 

• • 
Şeb kuyusu 
M. Ali apşa han 

• • 
6 ncı Vakıf han 
Arapkayyvm 
G ncı Vakıf han 
B. Parmakkapı 
Cami altında 

No. 

19 
42/43 
2 

22 
6 

12 
22/1 
58 
30/S 
29 

7 
28 
1 
{ 

Dükldn 
• 

• 
• 
• 
• 

Oda 
Dükkan 
Oı.ia 
I>ül<kan 
Oda 

• 
DükkAn 
Ev 

Aylı.il: kirası 
Li. Kr. 

12 
12 
4 
1 
9 

12 
16 
14 
25 
6 
6 
6 
3 
2 
4 

00 
00 
()() 

50 
25 
00 
00 
()() 

00 
00 
()() 

00 
00 
50 
50 

(325) •8146• 

* Bq bin adet kıl çul ile dokuz bin 
beş yüz adet kıl kolan alınacaktır. 
Pazarlıkları 11/9/940 çarşamba gü
nü saat 15 de Tophanede İırt. Lv. 
Amirliği satın alma k.omli!)'onunda 
,.apılaoaktır. Tahmin bedeli yirmi 
dokuz; bin iki yüz ye~ beş llra 
ilk teminatı 2195 lira 82 kurustur . 
Nümuneleri komsiyondo görülür, İs
teklilerin kanuni vesikalarile komi!:-
yona gelmeleri. (329 - 8187) 

* 
9500 İp yular ba~lı.ğı 
9500 İp yular sapı 

Yukarda yazılı emlakin 31/5/941 Ainüne kadar kiraya verilmesi pazarlığa ibıralolıru.ştır 
rin Beyoğlu Vakıflar DirektörlüJtüne her gün müracaatları. 

İsteklile
(8248) 

Yukanda yazılı iki kalem malze
me 11/9/940 çal"Ş<lmba günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. Amirliğı sa
tın alma komisyonunda paznrlık1a 

alınacakbr. Tahmin bedeli 6555 !ıra 

ilk teminatı 491 lira G2 kuruJtw". 
Nümuneleri komisyonda gt>rülür. 
istekJJ!erio kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri, 

(330 - 8188) ... 
Sulta.abmet 3 iincü Sallı Bu

bk Hüinıliğiıulen: 
Sol Ye ~ter ve Sara ve Vi!t • 

torya ve Y asef ve Miş<>n ve Vi • 
tali ve Nesim Mark<> Tunmca 
ve Nesim Kordovanın şayian ve 
müştereken mut&!arrıf oldukları 
İstanbul Balatta Karabaş me • 
ballesinde Sinavi ve llibek ııoıka
~ eski 2, 3, 48 ve yeni 4, 6 
N<ı. lı Mehmet.paşa ve Ayasofya 
vakıflarından ıbir tarafı Muşa 
Elkandavi hanesi ve bir tarafı 
Sultana hanesi ve iki tari:k ile 
mahdut 1511 arflll murabbaı mik
tarında ve evsafı doııya.aında 
mavout lıı:eşif raporu ve yaziyet 
zaptında yazılı hanelerin izalei 
şuyu.u zmınında fi:ıruhtu tekar • 
rür ederek müzayedeye va20lun
muştur. Hey'eti umu.miyesinin 
kıymeti muhammenesi 2000 li . 
radır. Birinci açık arttırması 
9/10/940 tarmine müsadif çar • 
şamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti 
anuhammenesinin % 75 ini tıuı. -
duğu takdirde o gün ihalei k.at'
iyyesi yapılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere 15 .l(Ün 

müddetle temdit edilerek ikinci 
açlk arttırması 24/10/940 tari -
hine mfuıa<tif perşembe günü sa
at 14 ten 16 ya kadar icar .kılı -
nacak ve <> gün en çek arttırana 
ihale edilecektir. İpotek sahıbi a
lacaklılarla diker alakadarların 

işbu gayri men.kul üzttindeki 
hakl:ınnı, hususile faiz ve mas -
rafa dair olan >ddiaları.nı evrakı 
müsbitelerile 2() gün )çinde bil -
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit ol
madıkça satı.ş bedelinin paylaş • 
masından hariç kalacaklardır. 

Müterakim bilıimum vergiler 
borçları nisbetinde hissedarlara 
ve deıli\liye ve Vakıflar kanu -
nu mudbince 20 senelik tAviz 
bedeiı ve ihale pulu ve tapu mas
rsnarı müşteriye aittir. 

Satış peşin para ile ve tapu 
kaydı mucibince ve icra ve if • 
!as kanununa tevfikan icra edi· 
lir. Arttırma şartnamesi işbu i
lan tarihinden itibaren mahke
me divanhanesine talik kılın -
mıştır. Talip olanların kıymeti 
muhammenesinin ~O 7,5 nisbe -
tinde pey akçesini hamilen <> 
gün ve o saatte İstanbul Sultan
ahmette Tapu binasının alt ka • 
tında dairei mahsusasında Sul • 

hallü fasleylemeliyiz.. Şehzade 
sultan Mehmet efendimiz 
hazırmışlar... Biat etmek ü-
zere hareket etmemiz lazımdır. 

Ulema ve, Y cniçeriler he:p bir 
ağızdan cevap verdiler: 

-Hay, bay! .• 
Ulema önele telobir getirerek 

saraya doğru ilerleme/le başla • 
dılar .. Yeniçeriler, esnaf ve halk, 
on binlerce kişi caddeleri dol -
durarak Sultan !brahimin sara -
yına Y!trüY<>rlardı. 

Sultan İbrahimin sarayında 
bulunan bendegan Yeniçeri ve 
Sipahinin saray üzerine yürü ~ 
düklerini haber alınca hcrbiri 
bir deliğe girmişti. 

Sultan İbrahiınin gözdeleri bi
le bir tarafa sinmişti. Sultan İb
rahim. odasında bir aşağı bir yu
karı oola.ı;ıyor, cinnet nöbetleri 
geçirıyordu. 

Padişah, bağırıyordu: 

- Ben, pad;şah.m.. Ferman 
eyliyorum .. Vurun kafaların ka
firlerin .. 

Halbuki, ortada padişahın e
mirlerin.: } erine getirecek kim • 

!l_ı_s T_AN_ı_u L_B E_LE_oı_r E_sı _N D_E N_ı 
BoğıWçlnde Emir,aJı mahalle ve Cllddesinde 60 ;,eni numaralı ev ea

kaZJ saWmak iilıere açıll artbnm,ya Jı:onuhnuştur. Tahı:nin l>edell 1058 lira 
71 kuruı ve lllı: lıeminati 79 lira fO kııruıtur. Şartname Zabıt Ye Muame!At 
Mildürliiğü l<ııleminde görülecektir. İhale 23/9/940 pazartesi aünü saat 
H de Daim! Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk lemlnat mallhuı veya 
melı:tuplarlle ihale IÜJ1Ü mua""'1 oaatte Dııiml J:ıldim&de bulunmalan 

(8367) 

* 
_Modeli ......... 

280,00 

224,00 

120,00 

21,&0 

1~ 

(lehır Tiyatrosunun 1M?Şrettllll Tllrlı: T"17atrosu adlı mec
Dlıllaya re.kllm ve uan vaz'ı 
Şehir Tlyatrosumm dram ve lı:oınedi loıımıları kapılan 

ile muhtelif 7erlerine reklfun ve llAn vaz'ı 
Belediye matbaaslllda bir sene zarfında birlkecelı: Jar
pmb ]<Ağıtların ... tı~ 

9,00 Takaimde Bellaviste p<ioo•-unun Mete caddesine kalbeaı
len kısmından balli ye kalan yerin lliraya vtırilmesi 

Mubanwnıen beden~ ile ilk teminat miktarları yukanda 7azılı iller 
ayn, ayn açık arltırmı.ya konulm~tur. İhale 16/9/940 pazartesi ıünü saat 
14 de Dalm! Eııciiınelde yapılacaktır. Sartnameler Zabıt ~ Muame!At mü
dürlüğü l<aleıninJe ıöriilecektır. Taliplerin ilk lemlnat makbuz veya mek
tuplan ile !bale cünü muayyen saatte Daim! Eı:ıdlmende bulunmalan lA-
r;undır. (8003) 

Soma Belediy~ Reisliğinden: 
İlıalesinln 2/9/940 tarihinde yap.ılacağı İkdam IOZ>Oleslnin 9-H-19-24 

ajtw;tos 9.0 tarihli nüshalarındı:ı ilfın olwıon 1100 lira bedeli ll~ifli seyyar 
ıtfiv :o>okir•eıı'ne ait eksiltme 10 gün landit edilıniııtir. 

İhaleeiD!n 12 qlfil 940 l>CTJ8wi>e cQnü saat lt ela _.ıacatı il4n olu

nur. (8306) 

BAHÇE MERAKLILARI 
Nadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar, süs fidUlları, sa;on ye- ' 
~illikleri, mavi çamlar, Avrupa yediveren güller ve saire Orta

köy Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. Vasil 

150 kilo tarlar bin adet kantar ah
nacalltır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/9/ 
940 perşembe ınnü ııaat 14 de Toı> -
banede İsi. Lv. Amirliti satın alma 
llomlsyonunda ;yapılacaktzr. Tabm.ln 
bedeli yirmi bin lin ilk temlnab 1500 
liradır. Şartnamesi komlsyonda ıö
:rillür. İsteklilerin kanuni vesikalarl
le belli saatte komisyona 1eI1neleri~ 

(327) •8148> 

* 
250 gramlık beş yüz bin kutu et 

konservesine verilen :fi.it vekaıetce 
pahalı ıörilldüjtilnden tellrar pa • 
zar!ılı 12/9/9.0 perı;embe &ünü •
at 14,30 da Tophanede ist. Lv. Amlr
litl satın alma komisyoodnda yapı
lacaktır. Talunin bedeli il<i yüz ylr
ırı.i beş bin lira ilk temlnab on iki 
bin liradır. Şartnamesi komisyonda 
ıöcülür. isteklllt>rln kanuni vesika
larile belli .. atıe komisyona ıı;el-

-leri. (338) c8149> 

* Met 

2 5X5 Eo;,a örtO.!O 

4 7X7 > • 
3 7}{10 • • 
Yukarıda yıwl.ı 9 adet <17a örlO

ıU alınacaktır. Mütealılıld nam ve 
hesabına pazarlıkla eluiiltmesi 9/9/ 
940 Pazartesi günü saat 14 de Top -
hanede Lv. Amirl!ğl satın alma ko
ml&yonunda yapılaeakbr. Ntimımeai 

llomi"<Yonda görillür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona eelmelerı. 

(Sl8) (8013) ... 
5& adet po<latif l.melıyat masası 

almacalltır. PB7.arlıkla ekailtmesi 10/ 

9~0 Salı günü saat 14,30 da Top -
lıanede Lv. Am!rll/ii ı;atın alma ko • 
miııy-onunda yapılacaklir. Tahmin 
bedeli 3250 lira ilk teminatı 2t3 ıı-

lnı.tiyaz Sahibi ve Neşriyat Dl
relttörü: E. İZZET. Basıldıtı ,-er

SON TELGRAF Basmıewi. 

Teknik Okulu Setınalma Komisyonu Başkanlığından 

tanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesi Başkitabetine 94-0/4 
No. ile müracaatları ve hissedar
lardan ikametgahı meçhul Ne -
sim Korduvarun o gün ve <> sa
atlerde gelmediği veya tarafın

dan bir vekil göndermediği tak
dirde gıyabında muamele ifa 
kılınacağı tebliğ makamına ka • 
im olmak üzere ilan olunur. 

(28950) 

iecikler kalına.rruştı. 
Yalnız Valide Sultan, rohlnü 

püriı.zsüz ve tekmil icra etmek 
içın ikıde bir oğlu Sultan İbra -
himin yanına geliyor, onu tes -
kine çalışıyordu. Çünkü, Valide 
Sultan oılkınun deliliklerinden 
korkuyordu. BeHri, ııarayı hüma
yun hademe<;ini silahlandırır .. 
BaŞJna geçerek Yeniçeri ve Sipa
ihlere karşı toyabilirdi. 

Valide Sultan, Yeniçeri ve Si
pahilerin avazclerini işitmej(e 
başlamıştı. 

Artık asiler, sarayı hiitnayun 
dış kapılarına dayanmıştı. Çok 
geçmeden Yeniçeriler saray ka
pılarını zorladılar .. Dış bahçe -
ye dahil oldular .. Ulama tekbir 
getiriyordu. Sanki, kurban kesi
leçekti. Ve, yahut düşman üze
rine saldıracal·tı. 

Ortada kimsecikler olınadığın
dan Yeniçeri ve Sipahi iç kapı
ya dayandılar .. Nihayet. o kapı
YJ da satır balta yı:ktılar. İçeri 
dahil oldular .. 

Asiler, ulema önde old~ hal· 

iD: kmlnt.lı 
Cinsi Lira Kr. Lira Kr. SaaU 

Elektrik Jla1Dall m,aki-j 1 1200.- 90.- 13,30 

.Kereste 8 kalem 1141,20 85.59 13,45 

Yemckh.,,.. levazımı 10 > 870~ 65.25 H 
Karyola 110 adel 3900.- 292.50 H,15 

Battani1e 200 > 2200.- 165.- 14.30 
Yalak leva= 5 kalem 4.00.90 336. 75 H,45 

Yıldızda bulunan ollulwnuz ibtiyacı olan ;,ukanda cins ve miktarı ya
tılı malzeme altı ayrı i3rlnamede ihaleleri yapılmak üzere lS/9/940 tarihl
ne rastlıyan cuma gü:Dü biz.alarmda 73zılı saatlerde açık eksilbniye konul
muşlardır. İstek.Ul.erlo. şartnameleri eönnek ve ilk tem.inat yatırmak üzere 
eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuz müdürltiğüne ve eksiltme 
ıtünü de Gümtlpuyunda Yük.>ek Mübendls mektebi muhasebesinde topla-
nacak olan komisyonumuza gelmeleri. (7927) 

de haremi hümayun bahçesine 
girmişlerdi. 
Valıde Sultan, deıiıal arka ka

pıtlan şehzade Sultan Mehmetli 
çl!k.ard.ı. Üç defa: 
muduahdu.sc:UuUCGz m m m mb 

- Ma.şaallah, ma,aallahl Ma
ıtaallab! .. 

Diyerek Kara Murat aAaya 
teslim etti. Aga, ~~ şehzade -
nin elinden tut.arak taht od.ası. • 
na "Ötii.rdü. 

Ulema, ağalar, rical yeni pa -
di.şahlarına biat ettiler .. Artık ~ 
bitm4ti. Şimdi ıma, Sultan :Ilı
rahimi odasından alıp maJıı>usu
na götürmek lfızundı. 

Mahpeyker Valide Sultan, ro
lünü tamamladı. Hemen oğlu 
Sultan İbrahimi:n odasına j(ide • 
rek: 

- Oğlum, arslanım!. Ağalar 
şehzade Merunede biat ettiler. 
Senin de istirahate çehlRneni · 
söylerler .. 

Deyince, Sultan :lıınl>im, ba
kırmağa b~adı: 

- Ben, padişahım . Beni kim
se hal'edemez.. l!lmrediyonun, 
kellelerini kesin l<Mi:rlerin.. 

-Bitti-

DALGA uZUNLVCU 
T.A.P. IL11 DL l"5 )[m. n llw 
TA.Q. U.•7 m. lilli Km..U b 
lMI a. 111 K& 111 llw. 

1 EylOI Cumırtesi 
111.- Progrmn 
18-05 Hafif şarleı ve sololcr 
18.40 Rad'.11<> caz orke&trası 
N.15 Fası! heyeti 
19.45 Ajaııs haberleri 
20.- Mi4terek şarkılar 
211.30 Konuşma (günü,. ıftese1e· 

Zeri) 
26.50 Türk müziqi 
21.15 Havaiyen qitar 
Z1 .3ô Rad'.llO qazetesi 
21.45 Radw orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22 .50 Rad110 salım orkestrası 
22.50 Ko11tl$ma ( e<:1M!bt diller· 

de - yalnız kwı d4lqa ile) 
23J-O Cazbaıot ( pl.) 
23.ZS Y ann.ki prograıa 
U.38 .l{(IJ)(INŞ 

r;, ı5 kw·uş"'h Nüınune ve ~artna
mcsı k.oınısyonti<l güruh..ır. Istl·klile
rin belli saatte komi.oıyona gelmeleri 

(320) (8015) 

CCJm liboratuar nıalzemes1 ..ılına • 
rnktır. Pa:ıarlıkl01 ckıoiltıncsı 10/9/ 
940 Salı gunU saat 14 de Tophanede 
L\; Amirligı satın alnıa konusyonwl• 
nunda yapıJacRklır. Tııhn.in bedeli 
3092 lira kafi teminatı 463 lir.-ı 80 
kuruştur. Müfredatı ve şarlnnf.!le~ı 

komL<yonda görülür. (321) (8016) • 700 kilo sarı sabun1u kbsele 200 
kilo san vakete 10/9/940 !iah gunu 
saat 16 da Tophanede Lv. Amırligi 
utın alma komi~yonunda pa:a:ılık

la satın alınacaktır. isteklilcrın ara
ba koşumuna elven~li kösele ve va
ltete ntin1unelerıle beraber belli s.ıatt... 

l<om1"yon• ıelmeleri. (338 _ 8314) ... 
1~2 ton 9Ömı.k.ok kOmU .. ru alın<Acak.

ıır. Pazarlıkla eksıltme.i 13/~/940 

cuma a:iınu saat 16 da Toph.'Ulede lst. 
Lv. Amiri.iti satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bC'~h 28,170 
lira ilk teminatı 2112 lira 7f> kuTUŞ
tu.r. Şartnan1esi komisyonda görü

lür. İsteklilerin kanuni vcı;ıkalarıle 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(343 - 8319) • 20H kilo aan vak~te, 7364 kilo 
sarı sabunlu kösele ,lf>78 kilo şaplı 

de<l, 1052 ltilo ııalıtiyan 13/9/940 cu
ma gunü saat 15,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alına llomieyonun· 
da pa•arlıkla satın alınace.lltır. İs
teklilerlıı e:eürecekleri nilmunelerden 
betcnllmek ıruretile alınacağından 

talipluin nümune ve teminatlarile 
belli saatte komisyona a:elmclerı. 

(339 - 8315) 

600,000 adet buz mıhı alınnc-.ıktır. 

I'afıarhlda eksiltmes; 16/9/940 pa• 
:ıarteeı ıı;ünü saat 14,30 da Top-

hanede Lv. Amlrligı satın alma ko
misyonuoda yapılacaklir. Tabmın be
deli 5250 lira ilk teminatı 393 lira 
75 kuruştur. Nümuneleri komisyon-
da ıörülilr. (347 - 8323) 

50,000 adet köprülü mern<>ll çen -
Kelli toka alınaca]ltır. Pazarlıkla ek
siltmesi 18/9/940 pazartesj günü sa
at 15 de Topbanede Lv. Amirliği sa
tın alına kom.isyontında yapılacaktır. 

Tılhmin bedeli : '.O lira lilk temi
natı 93 lira 7~ kuruştur. Ni.ununeai 

komisyonda ırörülür. (848-8324) 

* 200 adet ;yağ tavası alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 18/9/940 pa
zartesi günü saat 14. de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 
800 lira ilk teminatı 60 liradır. Nü
ııwneı;l komifyonda görülUr 

(351 - 8327) 

207 \on kuru ot almacaktır Pa
zarlıkla eksilt-nesi 9/9/940 pazarte • 
si günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirhği sabıı alına kon:ıisyonunda 

7apdacaltbr. İsteklilerin kat'I teml
natlarlle belli saatte llomlsyona gel-
meleri. (337 _ 8313) 

* 70 ve 250 ton saman ayrı, ayn, 
puarlık.la satın alınacaktır. Jı.Jt.silt

mesı 9/9/940 pa:ı:artesl gwııi saat 
H,45 de Tophanede Lv. Amirll:li sa
bn alma komisyonunda yapılacaktır. 
İ61eklılerin belli saatte konıieyona 
ıı;elmelerl. (334 _ 8320) 

* 30 ton saman alınacaktır. Pazar
lıllla ekailtmesi 9/9/940 pazartc-1 aü
nü aaat 15,45 de Tophanede Lv A
mirlili satın alm<ı kcın!syonwıda ya
pUacaktır. İsktelilerin kat'i tc :ıat
larile bcllj &.aatte lcorn.isyonn gr- ıoe-

leri. (34~ - >'3.5) 

* 10 ton keçi kılı alınacnktır Pa-
zarlıkla eksillmesi 9/9/940 pnz;ırte

ııl aünü saat 16 da Tophanede Lv. 
Amirlilı salın alına kom yonunda 
,.apılacnktır. Nümun~ı korvısyonda 

&örülür. İsteklilrrın ka•~ı tcıııın t
larile belT saatte kor lsyona ç:t 1 , e-
leri. (350 • 8.2C) 

* Bir ntllyon yir.r Jki bın doı1 y lZ 

kilo ır ot <ılınacaktır. Paza J.H.a. 
eksiltme , 17 /9/940 ıalı gunu saat 
lfi de Tophane<le U. Lv. Am•rlığı 

satın alma kon1u;yonunda yapıl cak
tır. Tahmin bedeli 61,344 lira illı: 

teminatı 4600 lira 80 lruruftur Şart

namesi llorrusyunda göıiilür. htekli
' lerirı belli saaUe kon>iıyona gelme-
leri. o•o - 83ısı ... 

10,000 çift terlik alınacaktır. Pa
zarlıkla cl<.oiltme&i 17 /9/940 sah aü
nil saat 14 de Tophanede Lv. Amirli
ği satın aln-..a komisyonu..."lda ,.apıta

calrlır Talunin bedeli 24.500 lira illl 
teminatı 1837 lira 50 kuruştur. NU
IDQ.Qesi komisyonda &örülür, 'btek
lllerin kanuni vesjkalarile bclh saat
te komisyona gelmleri. (341-6317) ... 

İki bin adet aöbetçi nnıfambaEı a, ... 

lmacakhr. Pazarlıkla ektiltrr.csl 
U/9/940 salı günü saat H,30 da 
Tophanede Lv. Amirli&i satın alma 
konrlsyonunda yaıulacaktır. Tahmin 
bedeli 40,000 lira ilk temlnatı 3100 
Bradır. NUmunesi koınil;yonda gÖTU
löT. j W-khlenn kanuni \:C rtle 
belli saatte kon\i:>yona geln-c 

(342 - 8:i18) 


