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Ekmek sıkıntısı l 
.......... 

kanunu Sali gUnU 1 Fra~sı_z kabi~esi 
. tatbik ediliyor ı c;~~~~;;~;d 

bugün bitiyor ıı 
Şehrin onoink bağday 

istihlaki ıoo ton artırıldı IKOtn niyetli borçluların emellerine sed i mümessili tayin ediidi 
1 Generale geniş çekmek nzere kanuna hnkomıer kondu! sel8hiyetler verildi 

Baıvekil, valinin ıehre 50 ton fazla buğday verilmeıi 
hakkındaki ricaıına "' kar§tlık alakadariara 100 ton rıeril
meıini emretmek .uretile sun'i ve tabii buhran ihti-

i lo.a ve ma, kanununun bau m"' veya eytam m..,, almakta tolamoyaeakı". Ihtiyat! haei• ;, _ ı 
l maddelerini deği~tiren kanunun olan kimselerden olup da borçlu teyen alacaklının iatimı.d ettiği 

0~ E.yliilde tatbikine geçileceği- hacze mini olmak ve alacaklıaını veaika ilam ise ilim kat' He,me-
nı evvelce haber vermi§ ve kn- izrnr etmek maksadile yoklama mit olsa bile ~lacaklıdan temi • 
rı~n esasları hakkında karileri - muamelesini yaptırmaktan imtina nat istenmiyecektir. lhtiyatt ha _ 
nıı~e · ı~ · 'k d · ı~h· ll Bu li genış mn umat. .vermıştı . e erse ıcr~ ~emuru s? u ıyet cizda itiraz sebebi ancak borç -
d' •~ n de kanunun ıhtıva eyle - makama bıldırmek suretıle yok - lunun muayyen ikametgahı olma-
·~· dığer yeni hükümleri yazı - lama muamelesini re'aen yaptıra· ması, borçlunun taahhiidlerinden 

Yo ;~z: . • caktır. kurtulmak maksadile mallarını 
b asılatı paraya çevırme ve 1- ,Arttırma bedeli eski kanunda gizlemeğe, kaçırmağıı ve kendi-

Cu{ ında muhafaza ve idare mas- mevcud kayıdlıınndan başka ay- al kaçmağa hazırlanması veya 
ta larını t •. • w• l k ecavuz etmıyecegı mu- nca paraya çevirme ve parala - kaçması hallerine münhaınr ola 
Hı. kak olan şeyler haczoluna - nn paylnştınlması masraflarını r.aktır. Bu hallerde borçlu yedi 

\. rnıyacaktır. Borçlu mütekaid mc- tecavüz etmez.se mahcuz mal sa- (Devamı 3 üncü sayfada) 

•••••• J .... _ .............................................. ·-·····-· .. ··········-·-·········-···· ..... ············,.,.. ·····················-··········' 

1
-- Bir Amerikan J 
- gazetesi diyor ki _j 

':Artık Almanya 
ıle sulh halinde 
. otmad1ğ1m1z 

b1r hakikattir ,, 
Nevyork, 6 (A.A.) - R oyter: 
<.New-York-Post ı> gazeteııi, A

~frı~a tarafından Ingiltereye terke
s~t'~ş olan 50 torpido mltnribi me
r kesb' hakkında mütalealar yilrüte-
e ır makalesinde diyor ki: 

ol 1 Artık Almanya ile sulh halinde 
l rnadığırnızı tamamile bir hakikat 

~dllrak kabul ve teslim etmemiz icab 
er.ıı 

~ev:> ro k, 6 (AA.) - Royter: 
le!' ~w-York Herald T ribune gaz e· 
lar:nıtı rnuhabiri tarafından Çin su
l·o 1 osunun sabık başkumandnnı 
b· ntr ıırniral Yarnelle sorulınuıı olan 

ır suni y m·, t' e, nrnell, §U cevabı v~r-
ş ır : 

llirle,.'k A 'k 1 . nan I vı merı n ve ııgılı:z: do-
l ... t~a nrının artık kuvvetlerini bir-
, ırınel . . , d 

ikı d ennı tavsıye e erim. Bu 
lllaği ?banma Japonları ve r-.:nzileri 
\'ah· u edebilir. Fakat bir teahhtir y111 neti~eler verebilir. 
dil~ 11 jne~l .. Ruzvelt tarafındon akte
rna~ ngılız - Amerikan itiliifını ta

..:._n taırvib etmiştir. 

Eski kral ~ol 

Bükreşte siyasi 
şahsiyetler 

tevkif ediliyor 
Romanyanın mihver 
devletlerinin siyaset 

sahasına girdiği 
açıkça ilan edildi 

Romanyanm yeni kralı Mi§el 

ROMANYANIN 
YENi GENÇ KRALI 

• 

IŞ BAŞlNDA 
Kral Karola tahttan 
f eragat için bir buçuk 
saat mühlet verilmiş t Geceleri .. 

asla, U&D koy Bükreş, 6 (AA.) - General Bükr~. 6 (A.A.) - Romanya 
T Antoneııcu, Bükreş belediye reisi kralı Karolun bu sabah oğlu veli-
"' 0florın her b· • S k .

1 
v l Dombroskinin tevkifini emretmiştir. ııhd Prens Mihail lehine tahttan fe-

grndo l ... ırı ı O agır ı- <Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada> 
t 0 dugu için insanlar -···········-···········-···················-····-· ............................................ ..... . 

orofınd~~r::~;::::::;ağı ileri Gümrüklere a;d formalitelerde 
,.. . 

koz:y htl~eyecanda sadelik temin edilecek 
tn ıı bc:haınnm (Hususl> - Kaz:ı. 
tuneıv ~lı Pazar nahlyeslnin Yıldı 
f~e v;en koyüne 20 dakika me :ı : 
ede AlukoyUn bir mahallesini .e k'l 
mu t r; <;ta çok gnnb lblr hiı.dısc ol-

---- m evamı 3 üncıi sayrnd.t) 

Romanımız 

o 
ve 

nte icens Servis 
ngiliz ve Alman 
casus teşkilatı 

arasında bir dram 

Pek yak1nda 

General, m üstem1ekelerde 
ingiltereye karp görülen 

t emayül ile m ücadcle edecek 
) 

Londra 7 (A.A.) - Fransız kabine. 
si .istila et.m~tir. Ma.r~al Petruı ta
rafından kurula n yenı kabinede ge. 
nera.l Huztnger, general Wcygand'ın 
yerine Harbiye Nazırı tayiıı olunmuş. 
tur. General Weygand ise Fransız 
hükümetinin Afrika umumi mürnes. 
sUl tayin edllml.gtir. 

Dünkü toplantının .sonunda neşre. 
dilen bir tc.bli~de general Weyganda 
Atriknd.aki Fransız imparatorlu~unu 
mUdnfaa ve emniyetJ temin etmek 
üzere en vasl salAhiyet veru _ 
miş oldugu bildirilmektedir. 
A~nca, hükümetin müstemlekelerl 

ana vatandan ejyırmak üzere yapı. 

lan bütün entrika ve teşebbüslcre 
§!ddeUe ka.r.şı gelece~i tasrlh edU _ 
mektcdir. 

mallerini kökünden halletti 

Valinin ekmek meselesi hakkında beyanatı 

Istanbul senılinde bir fınnın d ünkü hali 
B. B. O. radyosunun spikeri, gene. 

rnı veyga.nd'ın Afrlknya hareket. et. Birkaç gündenberi §ehrin bazı da ekmek daha evvel blt.m~. gene 
tl~ini bildirmekte, bunun Fransız s~mLlerlnde görüle~ ekmek buhranı fırın önlerinde zabıtanın müd:ıhaJ .. 
kuvvetleri şefi general De aoı lehine d un de bilhassa Istanbul tarafında sini icab ettirecek derecede kalaba . 
mustemlekelerde ba.şgösterm~ olan devam et.m4tlr. Bi.r gün evvel ek - lık birikmlştlr. 
temnyüiü önlemek üzere alınm~ bir rnek bulnmıyanlar ayni vaziyetin de. Dlln ve evvelki gün bu bu'ırnn 
ted:blr olduğu mütaleasında bulun _ vamı end işesUc ihtiyaçlımndan çok hıı.kkmda malıimat. vermiş ve ncdrm 
maktndır. fazla. ekmek n.ldıklarından, fırınla.r- (Devamı 7 nci sayrad:u 

Hindiçiniye apon 
kuvvetleri 
çıkar1hyor 

A m erika Japonya hükumeti 
nezdinde yeni bir 

te ebbüs yaptı 

Çunking 7 (A.A.) - İyi ınalii
mat alan Çin ınehafilinde beyan o
lunduğuna göre, Hindiçini Fransız 
makamatınca 1 2 bin Japon askc -
rinin iiç noktaya çıkmasına muva -
fakat edil miştir. 

Yaşington 7 (A.A.) - Haric.iye 
Nazırı B. Hull, gazetecilerle yaptı -
ğı görüşmede, Amerika Birleşik 
devlet lerinin, Fransız l lindiçinisi de 
dahil olmak üzere Uzakşarkta Stn
tüquo·nun muhafazası hakkında 
Japonya nezdinde yeni bir diplo -
matik teşebbüsde bulunmuş ol -
duğu!:u bildirmiştir. 

Harici ye ve Ticaret 
ve ki Ileri bu sabah 
istanbula ge!diler 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
ve Ticaret Vekili Nazmi Topçuo-ğlu 
bu sabahki Ankara eksprt:sine bağ
lanan hususi vagonla şehrimi7.e gel
mişlerdir. 

Vekillerimizi istasyonda Hrırici -
ye Vekaleti umumi kfitıbi Nurnan 
Rifat Menemencioğlu, sehriıııizde 
bulunan bazı meb'uslar, Vnlı \'e 13e 
lediye Reisi Doktor Lutli Kırdnr, 
Emniyet Müdürü Muzaffer Akalın, 
Vilayet, Parti, Hariciye ve Ticaret 
Vekiiletleri erkanı ve aoııtları knr -
şılamışlardır. 

.,. ......... BUGÜN .......... .. , 
Bir ac1 hi ta ye 

YAZAN -~ 
O stad 

ı Hat·d Ziya 
i Ui;ah lıgil 

IKiNCI SA YF AMIZDA 

F1r1nlar1 önünd 
dün neler gördük? 
Bir fırın sahibinin kalabalığa "Ziftin pekini 
yeyin ! , diye bağırınası halkı sinirlendirdi 
Bolluk içinde yokluğu enfruı tablo. ı .karşısında, kah hnzln, kah gülunç 

larln gösteren iki gün geçırdlk. Mc - bır hayli sahneyl Ibretle seyrettım. 
sele malüm. Bir Jtısun halk, saaUercc Kımsenin hatın ve hakkı kalmasın. 
beklemeden, itlşip kakışmadan lt • Benimkisi ne muahnze ne de ten -
rınc.ılardan, vesaireden iltifat (!) kld.. Sadece cordükl~rlmi .şuracığa 
:gönneden ekmek bulamadı. Bu saye. laf olsun diye kaydetmek istiyorum. 
de §ehir turizmi canlnndı, Kocamus_ Bir gün evvelkt hengfuncde camlan, 
tafapa.,adan, Şişllye ekmek arama _ çerçeveleri buhrnnzcdcler ımeyanına 
~a çıktılar. dahil olan fırınlnr, kepenklerini in-

Dün Aksaraydan Sultanalırnede kn dinnişlerdl. 
dar, önler!, ayın dördüncü günlerı Bir !ırının önünde, dükkli.nın sa _ 
piyango glşelerlnl andırnn fırınların (Devamı ı nci sayfada) 

Kitab fiatlarinda 
değişiklik yok 

Gramer kitabi haz1rlanm ışt1 r, basıliyor 
Maarif V ekili bütün maarif işleri hakkında 

bir muharririmize mühim beyanatta bulundu 

Maarif Vekili gazetı:·dler aıaaında 
Şehrimızde bulunmakta ol.m :\1a- ne devam ctmi,tir. Önümüzdeki Pa-

arif \' rkilı Hasan Ali Yüe,..ı dı.i ıı de zn t guntl Ankara)-a harelı;•t ed e-



Hergün Resimli Bakala : Yaşamak kuvveti 

Ekmek meselesi 
Yaz.: Muhittin ıw.en 

Sözün ' kı s ası 
Es ... tepetaT 

E. Ekrem Talu 

S akınılan göze çöp batar, 
derler; bunun biı misalini 

de fU lstanbulun ekmek meselesin
de görürüz. Cümhuriyet devrinin 

A ziz dos~um Hikmet Feıidun 
l _ Es, benım geçen gün, «Kül-
luk» de eşinen genCi şair horaziara 
y~ptığım nazireyi heğenmemiş. Onu 
agırbaşlı ve manalı buluyor. Sonun-9-40 senesinden ba~lıyarak ne kadar 

geriye doğru gitsek 'Ve lstanbtılun 
belediye veya oehir hayatını tf'tkik 

etsek görürüz ki ekmek ır.eft:lesi bir 
türlü halledilememiştir: Ne tarihte 
halledilmiştiı, ne de bugüu halledil
miştir, ne de, bu gidişle ynrın halle
dilmesi ihtimali vardır. lstanbulun 
ekmek mesel~i. Istanbul şehıinin 
sultası dinde bir hamurdur: Tarihin 
hatırasının yetiJebildiği devirlerden
berj, Istanbul sultası bu hamuru 
mıncık mıncık yoğurur. Hiçbir zn· 
man. bu hamura bir tekil verip onu 
rınna sokmak, orada güzelce pişi· 
rip, calın, i te ekmek meselesi ta
mami» diye Istanbul halkının bu 
i~ni bir neticeye bağlamak kabil ol
mamı~tır. 1~ garibi de §Udur ki. 
bu meselenin asırlar arasmdaki ta-

rihi görünüşünün böyle olmasından 
dolayı Istanbul ehrinin, her devir
de sultası kendi hesab:na ~içbir 

mes'uliyet kabul etmemiştir: Kaba
hat gah halkın oluı. glüı un tücca
rının ve gii.h Eınncırunl 

Acaba bakikat böyle midir 1 Ben
ce hayır. Ba~ta İstanbul ~ehrinin de
virler arasında adr deği~en, fakat 
usulleri bir türlü deği~emiyen sulta
sı olmak üzere, herkes kabahatlidir. 
Herkesin kababati olmasından do
layı da arada sırada ekmek mesele

Muharebede aiır yara almı.t bir asker anlattı: 
- Sıh.hlyecller yaralılan topluyorlardı. Bir del& ibana da baktılar: 
- Na.ffle zahmet ölmek üzere, diye söylendiler. ben içimden: 
cBir ayağa. kalkJLrsam IJU budalamn kula.kln.rtru çekece~im• diye dil. 

~ündfitümü ha.t.rrlı,yorum, füa.t lomlldanu.mıyordum. Hele ba~ırma~a 
hiç kudre.U:ın yoktu. bununla benber işte kurttıldwn. Fakat o ha...<>taba.. 
kleıyı bulup kulağını çekemedlm. Bucfuı bild.l!im bir feY var: İnsan sn.. 
nıldı~ından çok mfit.eha.mmildir. 

Hayat öyle bir meydan muharebsld.ir ki, onun muhariblerini te~kil e_ 
den insanlar bazan üıülürler, yoruhırla.r, y~a.kta.n da bıkmı.ş bir ha
le gelirler, yere .-;erillrler. Fakat onu lJOil :nefesini vermiş, ölmüş snnma... 
yınız. Tekrar dirllmesf, kalk.ımn.ası, genç, kuvvetli, gürbUz olma.c;ı, mÜ
cadeleden gallb de çılunası mümkQ.ndür. Fakat yalruz bir şartla: Ma -
neviyatını kaybef[ncmesl, içinde pa.rla.ma..kta olan lucyat alevini sön -
dürmemesl lli.zundır. Bu ~m husulü.nü pek güç aanm.ıya.lun: Sırf az • 
me, iradeye, istek kuvvetine baiUJ.dır. 

··-:rar.--ıer;·-··-......... ©mTrJ·· .... &5:<llP ..... "il![rıntr3~~lT;; ............... ... 
fa ra ar 1 b~~!!~~~~!!~~G~J 
Yavuzun mührU - - -

si. bu defa olduğu gıôi buhran ya- Saraydaki Osmanlı hazinesi, son 
par. tuılrncına gelinciye kadar Yavuz Seli- Bugün dugdf!.ğum azab 

Çok oükür, bu aene Türk köylü- min mührü ile mühürlenirdi. Bunun 
eü çalıştı, bükfunet yardım etti, ta· sebebi de Mısır fatihinin biı vasiyeti 
biat pahıllık etmedi. nihavet bol bir ıdi; Yavuz: 
buğday mahsulii bir yanda-n ambar- a:Benim altın ile doldurduğum 
laTa girip duruyor, Bu cihetten ra- ambarlan, benden .onraki pad~h
hatız. 1stanbulda değirmen, Devlet lardan her kim bakır ve ırümüş ak
Demiryollannda da vagon var. Ne- çe ile doldurabiline kendi mührü 
den dolayı fınnlarda ekmek olma- ile mühürlesin. Yoksa, hazinei hü-

- 9 - Alınaneası da mektehe gidip hafta-
Artık zaman gelmişdi, Beriine da iki aa'at onunla meşgul olan ih-

mayun benim mührüm ile mühür
sm) Neden dolayı halk, birkaç gün- lensinl.» demişti. 
dür bir kilo ekmeğin arkasından Yavuzdan sonra da, hazinedeki 
avcılığa çıkmaya meebur olsun) Bu ambarları, altın ile deiil. ııümü~ ve 
aunle makul bir c:evııo vermenin bakır akçe ile dolduTan bir padi..şah 

dönmek ve annelerile çocuklan yo- tiyar bir Alman mu'allim vasıtasile 
la çıkarmak liizımdı. Bu yol, henüz takib olunuyor; her gün mektebde 
Balkanzug te' essüs edemediği için kendisine bir sa' at piyano çalışmak 
gayet dolaşık, o şehirden o ııehire müsa'adesi veriliyor, haftada bir 
atlamalar, aktarmalar ile pek zor defa da mektebden çıkıp uıunllim 
idi. Ne olursa olsun mekteuin açıl- Radeglia-dan dersini alması mürn
ma zamanına yetişrnek lazrmdı Se- kin olabiliyordu. Bülend'in keman 
yahatlara alı~tk olanlan bile oa~ır - derslerini demektebin keman mu'al
tacak olan bu yolculuk ancak bece- limi idare ediyordu. 

Imkanı yoktur. ta çıkmamı,tı. 

* 
riklikleri türlü tecrübeler!.: mü~bet Şu halde çocuklann her işi mun
olan~ bu çocuklarla ve, i'tidal ve ha- aazam ve muttarid bir ccreynrı al
sireti, ihtiyat ve dirayeti, bütiin müş- mı, demekdi. Yalnız. Vedadia mu'
terek hayatda kiraren tahakkuk et- allimi Radeglia arasında bh ihtilal 

Sebeb şudur veya budur, diye u
ıun uzadıyn edebiyat yapmaya ma· 
bal olamaz. Sebeb her uc olursa ol
aun, Istanbul fınnlannda elerneğin 
bulunmamasından mütevellid fena . 
hğl, tabii, zaruri ve binaenalcyh 

haklı gö te:imeie kifayet edemez. 
Ekmek üzerinde, gerek ka!ite, ge-

rek fiat bakımlanndan, gerek mem· 
ldeetin umumi iktısadi sİya5eti iti
barile tatbik edilmesi icab eylıyen 

rejim her ne olursa olsun, fı;tanbd 
fınnlarırıda ekmek nonnal zaman
larda normal miktarda halkın tele-

bini karşılamaya arnade bı.h..nrnah
dır. Bakkal dükkanında fa~ulya VL'

ya peynir, veyahud herhangi başka 
bir madde, bu işe helediye ~}ini sür
mediği için, naıııl her zaman halkın 
ihtiyacını tatmine k.nfi ıteliyorsa. fı
rında da ekmek. bilhassa belediye
nin daimi iştigal me:vzuunu tetkil 
ettiği için, her zaman ayni vnziyt:tte 
olmalıdır. Halbuki, vakıalar bunun 

aksine tezahür eder. Memleketin 
biçbir tarafında ekmek meselesi 
yokken fstanbulda kronik bir halde 

bu mesele daima mevcuddur ve za
man zaman bu k:ronik hastalık, bil
diğimiz gibi, bobranlar yapar. 

Bu defaki buhranın sebeblerine 
aid bir münaka~ya şu dar siirnnda 
1er bulmak kabil değildir. Fakat. 
hiçbiT sebeb yoktur ki bir iki gün
denberi lialkın hnnların önünde ek-
mek heldemelerini haklı gösterrne
ğe kifayet etsin. Hakikatin kısaca 

ifadesi bundan ibarettir. Üınid ,...Ji
yoruz ki Belediye liızım ge!::n ted
birleri almakta gecikmiyecektir. 

~{[uhiitin cJ3i.eg.#n 

TAKVIM 

* Bir hatt1 hUmayun 
Sultan lbrahimin, Osmanlı hane- mit bulunan annelerinin nezaretile zuhur etdi. Bir gün gitaikçe sinir 

danını inkrrazdan kurtarmak ve bir mümkin olabilirdi; netekim öyle ol- buhranları artan bu zat kı kmmla 
şehzadeye aahib olmak için arnher du. meşgul olurken ciddiyeti ve il:tidarı 
haplan yutup Cinci Hocanın m us- Yüzlerce engellerden atiaya at la- bizce P,ek mücerre'b idi - • nasılsa 
kalarını tak.tığı ve gece afuıdüz bir- ya onlar İstanbula vasıl oldular. Ve Vedada, biraz çıkışmış, onun bir 
birinden güzel ve dilher bakile ca- Vedad Galatasarayın beşincisine mü..;,kü parçada muvaffak olama -
riyeler arasında ya•adıgıw -zamanlar- b 1 d B Al d d h h .., aş a ı. en manya a a n eş yışından hiddete kapılarak önünden 
dı. Sarayın israflanna para yeti .. ti- k 1 kd A d · • j ,.. ay a nca ım. v etıınae stan - defteri kapıp yere fırlatnıı4. Değil 
rilemiyordu. Padi,.nhm gözdeleri b 1 h ı· · k b 1 b Id ... u un a ını pe ozu muş u um. böyle bir dürü~t rnu'ameleye, hatta 
mücevher ya<Ymasına koyulmn•tu. t.l b - d ·· h "bk. • · .. Y r ar gun en gune ta n ·nr te sır- ihtiyat ile yapılmış ihtarlaı a ve tek· 
ı<Civan kapıcıbaşıli lakahı ile meş- lerini arttırıyor, bittahi' :nektebde diriere hile tahRmmiil edemeyen 
hur Sultanzade Mehmed Pa•a aad- d b · · h""k " '· .. · " e u te sırat u m unu gosterıyor- \'ed ad hiç bir mukabelede bu h: n -
razam idi. Padişah kendisindl"n pa- du. Çocuklar bu mü,kil yılidnn tür- mayarak sadece kalmış .-e defter-
ra istedi. Sadra7am hRzi:'ıede para ı·· b ki ki '- bd · u ozu u arını meıoı:te .! geçıre - lerini toplayıp selam vernıf.ği de ih-
olmadığını arzetti. Bunun üzerine, ceklerdi. mal etmeverek çıkmış. Bu vak'adan 
saraydaki akıl hocaları lbrahi:ne, .L • ._ sonra onu tektar mu' allımiıle gön-
peygamberimizin Medinedıo:ki ka- 1 Çocuklann tahııil işi yoluna girr.ıiş derrnek mümkin o arnayınca başlı..a 
birlerinin. Osmanlı padi•ahlan tara-fından gönderilen kıymetli eşya ve gibiydi, mektebde tek bır zorluk ı bir su ret bulmak lihımdı. Radeg -

h 1 1 
vardı: gıda mes'elesi. Yemeklerinin Jia-dan sonra kızımin m•"•gul olan 

mücev !"r er e bir hazine gibi c!du- .._., 
ı nefasetile, tatlı ve börekleiıle, ez - İstanbulun en meshur piya:ıiste·le -

ğunu öğretti er. Mehmed Paş& a- · cümle pilavile me,hur olan mekteb, rinden ikisini "öhretlerile mütcnasib 
leyhinde de mümkün olabileni söy- .. 
!ediler. Bunun üzerine lbrah:m. ka- talebeyi fena gıda maddeier.1e ~öyle bir iktidarda bulmakla oerahe:- ders 
i:iıdı kalemi alıp koca impara- böyle doyurmağa çalı ıyordu. Bi - hususunda ciddiyetden ziyade gö~te
torluğunun en büyük devlet adamı- zimkiler için evden birkaç gün da- ri'e kapıla~ bir mizaçda görmüşdüm, 
na ~ satırları yazdı: ' yanabilecek ,ey'ler yapdırılara1c ço- onun iı;in lstanbulun en meşhur mu-

cukların çantaTarına yerlı:şdiriHvor, sikişinaslarından cancestiste ve ayni 
«Bre mütevelli yapılı godoş! Bre -fakat gıda maddeleri tcdarü~ınde zamanda Anadolu ajansı müme!'!sili 

karpuz kıyafetli püzevenk 1. Eecla- evde de pek çok zorluklar çekildi •

1 

Mme. Cro!'!ser-i gidip gördiim ve Ve 
dım Medint-ye hu kadar mal ve ce- ğinden çocuklara verilebilen hn ye- dadla meşgul lmasını rica ederek 
vahir göndermisler. Adam göndf'TiP dek yemekierin çeşidi pek mnhdud muvafakatini istihsal etdim. Bu su· 
orada olan malları ve eevahirleri kalıyordu. Daha ziyade mahdud lc.a- retle piyano me~· e lesi mekteb bitin-
cümle getirdesini Ve illa senin de- lan, bunların fa.idesiydi; zu·a ço - ceye kadar tekrar bir salim mac-
rini soyup saman doldurmam mu-
karrerdir. Şöyle bilesinin cuklar kendilerinin mektebde müm- raya girmiş oldu. 

fbrahimin bu anusu yerine geti- taz ve müstesna gıda alrnak imka - Bir yandan harb ve ondan tevel-
"lemedi. RaV7.ai Mutahhareve te- nını refiklerine karşı hakl-a ve adle llid eden müı}ltilit devam ediyor v~ 
~~vüzün memleketıe ne kadar hü-l mugayir bir iş hükmüm}e teld.kki et- günden ltÜnc şiddetini arttınvordu: 

ak"sler ve büvük kız.gınlık.lar diklerinden, sonradan anlaşıldı ki, bir gün haber aldık ki Calatasaray 
d w bileceği padişaha anlatıldı. bu yedek yemekleri hemen i!~ gi\- .. ultani~i ask~ri bir hastahanf' hl\line 

ogura * nü en yakın nrkadaclarile pnyl~ı - ifrağ edilivor. Bunun için leyli ta -

H d 
• yorlannış. Doymak ve be.1!~nnıek leb,.nin iskanına imkan kalanıaya -

"~StrCI Z~ eım zararına, fakat ahlak lehine olar. bu ca~ndan dersler yalnız nihari c·la -

fikra'armdan hareketl~rini mu'alıaza ili! . değil rak ta"kib olunabil~cekd_i ... 
memnunıyet tercem e eden bır te - Bu karnnn, ev lerı Y e•ıiKoyd~ o -

Geçen asnn .-iTierinden Antehli 
Hasırcızade Hııhz Mehmed ;ığa, 

(D,.vamı 7 nci sav!ad::ıı 

bessümle telakki etdik. lan çocuklarımızn ta'allüku npk zi· 
Mektebin dersleri muntnzam hir yade diisündürecek bir mııh"yetdt> 

cereyan ile devam ederken Vedadın idi, teşekkür olunur ki ablııları Şiş· 

lide mukim idi. Çocukların on•ın e
vinde misafir kalmaları ve her gün 
oradan mektebe gidip z~lmcleri su· 
retinde bu arızaya da bir çare bu -
lu nd u. 

Şu geçmiş yılların batıralarına 
ric'at etdikçe duyulan acılar bir kı7-
gın burgu zulmile kalbime aaplanı -
yor ve bunların arasın<lıın, yer yer, 
şurada burada uyanan bir mü'ahaza 
sesi yükselerek beni levm ~diyor: nı; 
için diyor, ne için çocuğuna bir ka
çük aram, biraz kendisini duy -
mak, bir az. çocukluğuna doymak 
fırsatını vermedin> Acelen ne idi> 
Bu didinme, bu uğraşma, her müş
kilin kar§lsına dikilerek bir tesviye 
çaresi bulmak için vuku'at ile bıı 
cenkleşme neye yarayacakdı1 Dün
yanın türlü iztirablarla, sar' larla 
dolu bir hengamında, sürükfeye sü
rükleye yavrunu götürmek istediğin 
yer nihayet Tiran makteli mi i .:ii~ 
Onu hep babalık gururuna feda e -
derek kendi elinle oraya kadar gö
türmek için seni sevkeden meş'um 
tali'e karşı ne için irkilip isyan et
medin> .. >> ve bu itabımın karşısın
da bedhaht oğlumun bütün ağırlı
ğile tabutu omuzlarıının üst:.ine yük
leniyor ve onun altında ezilerek, bir 
kütle halinde, i~te ~imdi yine ·bu sa· 
tırların üstüne kapanarak kıVTanı -
yorum. 

* Hallraları !'!ırasile takip edeyim: 
Harbin artık bitmek üzere oldu

ğu anla!!11ıyor ve bu neticenin Al -
manya ile müttefikleri aleyhine o1a
ca~ı da seziliyordu. Vedad da bu 
sırada Galata:ııaray sultanisini hiti -
riyor, bir hafta bile gecikmek iste
miverek bütün ha7ır1ıklar yap:lıyoı, 
şehadetnamesinin tasdik muamelesi 
bitiriliyar ve harbin müdhiş bir a
kibete doğru koştuğuna ehemıniyet 
vermeyerek, Vedadia heraber ye -
ğenlerimden üç çocuğu daha yanı
ma alarak dot,rru ~erline gidiliyor. 
O zaman Türk - Alman dosluk teş· 
kilitının fa'al azasından biriydim. 
Almanyada hana müfid olacak bir 
çok do~tlarla beraber o teşkilatın 
merkez a'za~ı meyanında hana 
mu' avenet edecek unsurlar da ha
lacakdım. Yeğenierirnden hi; bi":i 
Calatasaravı ikmal etmeınişdi. on
laT Jjqe tahsilini Almanyanın mı:h -
telif ~ehirlerindc ve dotıtluk teski -' . latı delaletile bulunncak mu al!im 

(Devamı 7 nci s:ıyracl:ı) 
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Alman ordusu B:ışkumandanlığı her Alman neferine 24 saat Pariste 
geztnmek hakkını ıverml.ı;. İzinli asker şehri tanıyan bir subayın kuman. 
dası altında takım takım, ö:ı.zan da bölük bölük .şehrin göriiiecek yerle_ 
rini dola.,ıyor, zabıtın verdi~i iZahatı dinliyormu.ş . .. 

24 saat Paris gibi geniş bir şehri hele yaya olarak gezip anlamak için 
pek az görülebilir, fakat hiç yoktan da Iyidir. Hiç değılse sathi bir fikir 
edlnilcbıllr. ' 
Yalnız acaba Alman askeri Parisin en ziyade hangi ı;emtine merak edL 

yor? Bir Fransız bu noktayı ~renmek Istem~. askerin arkasına rtiişnüş, 
birlikte dola.,mı.ş, görmüş ki, her kafilenin dolaştığı .semt başkn başkadır. 
Fakat her kol mutlaka ik! noktada birleşiyor. Bu noktalardan birincisi 
meçhul askerin yattığı Zafer abide.sidir, ikincisi de Nnpolyonun turbcst ... 

FrailSlz müdekkik, meçhul asker ıı.bidt>Slnin bir hürmet hissi ilc görül
mek istt"nllmesinl pek iyi anlamış, fakat her Alı~ıtı.n neferinin derin bir 
tarih tıüglo;ine malık olduğu tahmin edilemez. acaba Napolyonun kabrini 
da görmek i.o;temelerinln sebebi ne? Sormuş ve öğrenmiş ki, Napolyonn 
ehemmiyet verilmesinin sebebi Napolyonun ingiltereye ka.rşı hnrbctmi~; 
hatUi İngilt.ereyi ıstila e~iye çalı.şını.ş olmasıdır. 

Frnmız müdekkikt bu hissi de makul bulmu.§, haklıdır. Napolyonun 
tarihi ba.,lı başına bir romn.ndrr, zevkle hatırlanablllr, ~!nden birçok 
ibret dersleri çıkarılabilir, Bu muhakkak, fakat ~radıtı aktbetin Alman 

a.skerini dii4ündürmiyeceğlne: 

ISTER i NA N. i ST ER INANMAl 
'tr'lll.--;ı- ......... u 

da da, Asaf Halet Çelebinin birkaç 
mısraını misal getirerek diyor ki: 

- Üstadım Ercümend Ekreml 
Yeni şairlerdenim diye övünme. 
Şöyle _bir manzume yazabiliyor mu
sun) Işte o vakit sana yeni §D.ir di
yebiliriz. 

Hikmetin Örnek diye gösterdiği 
manzume hindçedir. Horozların a~ 
rasına bir de bindinin karıı,;mı~ ol -
masını aykın bulmıyanlardanım. Bu
na nazire yazmağa gelince, Hind 
dili, şöyle böyle konu~up yazdığım 
dokuz kadar lehı;e meyanında maa
lesef yoktur. 

"Maahaza, yeni şairlerde.ı oldu -
ğumu hem tevsik, hem de Hıkmet 
F eridunun meydan okumasını kar
şılıksız bırakmamak için nrsıulusal 
bir deneme daha yapıyorum: 

lğde bu! 
Ya harru. ya merru., 
Day un papel .. ( 1) 
Ya vas Zublı1 .. (2) 

* Ah! Kil fe şo! (3) 
Fi küllük kukuriko, (-4-
Eine şöne jrau .. (5) 
Aç in hara§o! ( 6) 

* Pan ta niyata.. (7) 
Tinya tiyata!. (8) 
Es .. tetd pet, (9) 
Es .. tepetii.!. 

İşte Hikmetciğim 1 Gördün ya> 
Biz ((hevleı> demesini de bilürüz, 
ı<halvan deme!!ini de. 

Bir daha, olur olmaz kimselere 
meydan okuma, e mi> Böyle mn h
c u b oluverirsin 1 

1 - İspanyolca: Bir lira ver. 2 _ Rus. 
ca: Sizi seviyorum. 3 _ Fransızca: 
Ah! Ne sıcak! 4 ,. Fi, arabçada de, 
da edab.. 5 - Almanca: Bir güzel ka
dın. 6 _Rusça: Pek güzel. 7 - Grekçe: 
Gençlik gitti. 8 _ Ar.ı.vutça: Mer _ 
haba. 9 - Eski orta oyununda a!sun 
tabiri. 

E. Cki!Rfft rt:.alu 

ihracatç·lardan 
stok beyannameleri 

istenil di 
Son ticari anlaşma ile Almanya

ya ihracı kararla~an malların ihra
catçılarından ellerinde mevcud 
stokları hakkında beyanname isten
miştir. 

Bu beyannamelerin ıasuifini mü
teakıh ihraç edilecek mallardan bir
liklerin iştigal mevzula n na giren 
maddeler birlik azaları arasında 
stok ve evvelki seneler zar~ındnki 
ihracat miktarları nisbetinde tevzi 
edilecektir. 

Birlik azaları tararından ihraç e
diımiyecek mallar 7 milyon liralık 
tütünle bir milyon liralık deri. 75 
bin liralık peynir, 235 biı~ liralık 
taze ve konserve balık., 250 bin li
ralık paçavra vardır. Bunlann ihra· 
catçılar arnsında ne şekilde taksim 
edileceğ=ni Ticaret Vekalctini:ı ta~ 
vin edeceği söylenmektedir. 
································ 

Dakikalar 
geçiyor 

Son fırsatı 
yakalayın ız 

Hiçbir zaman dakika
lar bugünkü kadar kıy· 
metli olmamı§tır. Bugün 
saat 18,30 da 40.000 l~ra 
kazanabilirsiniz. Çünkü 
bugün Milli Piyango saat 
18,30 da İzmir enternas
yonal fuarında çekiliyor. 

Daha henüz bilet alma· 
dınızsa derhal en yakın 
bayie müracaat ediniz. 
(2} liralık biletle 40.000 
lira. olmazsa 10.000 lira, 
o da olmazsa 4.000 lira, 
2.000 l"ra. 1.000 lira ka
z,.n .. 'h;Hr~iniz. BucYiinkü 
çekilistP tam 240 000 li · 
ralık 42247 ,.ded ikrami· 
ye dağıtılacaktır. 



Telgraf' ,. Telef'oa Ve· Telsiz Ilaberieri 

ALMANLAR oüN 'izmir yolunda bir kamyon '~~r$'~e~1 

~~~o~:lt devrildi, yolculardan ikisi K;a:n~::,~~u~g::t;::; 
HücuM ETTiLER öldO, se_kizi yaralandı til~n:·~:t1;::.:~~~·:::r2.ı~; 

görünen Viyana hakem mahkeme -

Yorddaşların Hava 
Kurumuna yardımları 

uittikçe artıyor 
Ingilizler de Beriini 

Ve İtalyan şehirlerini 
bom baladılar 

fzmir, 6 (AA) - Kemalpaşa kamyon devriimiş ve içindeki yol- sinin kararından doğan ilk netice, 
kazasından 30 çuval üzüm ile 12 culardan ikisi ölmüt ve sekizi de a- Rumen halkı arasında geniş bir hıı-
yolcu alaraL fzmı"re aelmekte olan v 1 y zursuzluk doğurmak oldu. Bunu da ~ .. gır surette yara anmı~tır. aralılar 
bir kamyon Gerdeme lı:öyü civarın- Romanya Kralı Karolun oilu prens 

memleket hastanesine kaldırılarak M" 1 1 h d h d f da ruladığı bir koyun sürüsünü ez- ışe e in e ta tın an eragati ta-
memek için direksiyonunu sola kı- tedavi altına alınmışlar, şoför 1 Iü- kib etti. 
rarak gitrneğe başladığı sırada arka seyin Çimen yakalanarak adliyeye Coğrafi vaziyeti itibarile nıüşk:.il 

~ Londra, 6 (AA.) - Hava ne-
aretinin tebliği: 

te'lı:erleği hendeğe girmesi yüzünden teslim edilmiştir. bir mevkide bulunan, geçen harbin 
------------------------------arazi noktasından fazla menfaat

b Büyijk düşman hava kuvvetleri, 
rtıu sabah Kent eyaleti sahlllerini a§
~ ış Ve birkaç grupa ayrılan ayni 

tattıanda muhtelif hava meydanla-

Dobruca hakkindaki is viçre ing i Ilere i le 
tııa h·· . 
ın· . ucumlar yapmaya te~ehbüs et

ıştır. 
ililafname munasebatını 

ın Londra, 6 (AA.) Londra 
ıııtaka d .. .. b . . 1 

C sın a gunun eşıncı a armı 
ree . h 

imza ediliyor kesecekmiş 
,.1 nvıc saatile saat 19.55 te ve-

ı ttıi~tir. 

d Creenvich saatile saat ] 6 ya ka
r ar, 

1 
Almanlar, bugün Ingiltereye 

}'apı an hücumlar eşnasında, 38 tay-
ar~ kaybetmitlerdir. 

B f Ingiliz tayyaresi kayıhdır. 
1 
~n arın müretlebatından yedisi 

ag Ve salimdir. 

L Berlin üzerinde 
:ı: ~nd ra, 6 (AA) - Hava ne
aretı tebliğ ediyor: n·· ta un gece İngiliz bombardıman 

Sofya, 6 (A.A.) - Stefani a
jansmdan: 

Kral Boris, dün akpm ha~vekil 

Filof ile hariciye nazırı Popofu ka

bul etmiştir. Başvekil ile nazır, hü
kümdara Crajova müzakereleri 
hakkında malumat vermişlerdir. 

Sofyanın siyasi mehafilinden öğ
renildiğine göre, Bulgar ve Rumen 
heyetleri cenubi Dobrucanın Bul-
gari!ltana iadesi hususunda tam bir 
itilaf elde etmişlerdir. ltilafname, stY~releri, Baltık denizi üzerinde 

ettıne k d d'" .. t a ar uşman arazısme gı- yarın veya öbürgün imza edilecek-
rıerek bir sentetik benzin fabrikası
tn&. muvaffakiyetli hücumlar yap-

ışlardır. 
D•w H ıger bombardıman tdyyau:leri 

d ar~ dağlarında, Thiringe ormanın-
a Ve F N . K d g· 1• oret oıre - araorman a-

r'~ ı olan askeri hedeflere hücum 
lll~~rrııtlardır. Hücurnlardan •onra 
in uf.tl:akddid yangınlar ve mütcaddid 

ı a lar .. h d d"l . . B muşa e e e ı ını,tır. 

tir. 
Bu itilafname mucibince Bulga

ristan tekrar 191 3 teki hududuna 
malik olacaktır. 

T rablusgarbda 
muhtelif şehirler 

bombalandi 
rna ~rnbardımancılarımız ayni za -
ile ~.a Beriinde bir elektıik santralı 
bardır de tayyare fabrikasını bom-

ıman etmi~lerdir, Kahlre 6 (A.A.) - Dün gece İngi-
Lo londrada hasarat llz hava kuvvetleri tarafından neş.re. 

~bl';dra. 6 (A.A.) - Hava nezaretf dilen tebligde denillyor ki: 
F. ı edıyor: Dün bütün gün, şarkt Libyada bü_ 

da ·VV:_Iki geeenin mühim bir kısmın. lfin mfihlm hava meydanlarına mfi. 
çekk~Unferld olarnk veya ufak te _ "t~adl hav.n hücumları yapılmıştır. 
l'ltek Uller halinde harekll.t ıcra et _ Ezcümle, Tobruk, Retmlni, Bomba, 
Yük te ?lan düşman tayyareleri, Bü_ me, Elgubbl ve Regazala bombar_ 
la Brıtanyaya karşı bir çok hficum_ dırnan edilmiştir. 
~11Ptnışlardır. Dernede, büyük bir yangın c;ıknu~ 

lakıı lldra m ın takasında yüksek infl- tır. BUA.hare ayni hava meydanına 
b 

1 
boınbalarla yangın çıkaran bom yapılan di~er bir hficumdn yapılan 

tı a ar atııınııs ve bu bombalar bazı' müşahedelere göre, yangın hlllô. de_ 
3':ısarata ve nüfusça bir takım za _ vam ediyordu. :Oü.şman tayyareleM 
,~ata sebebiyet vermiştir. Tayyare _ arasına bombalar düştU~ü görülmüş_ 
bUre~ i:nr41 VÜ<,ude g'etl.rllmiş ohn tür. Hava meydanı binasına da hü -
ııa Yulı; bir sı~ınağa lsa.bet vAkl olmuş. cuın edilmiş ve yangın bombaları _ 
tur da ancak birkaç kişi teler olmuş. nın kanw ıü-aerlnde lnrilft.ki mü?a -a hede edUmLştlr. 
'ar~'lzı evıer]P. bir !Ağını ıncerası ha- Tobruk ve Ret.mlni'de, bombalar, 

U~raını.stır. ~areler arasına ve ayni z:ımanda 
Alma tebrv• bir kamp üzerine d{lşmüştür. İki d\i4 

b St>rlln 6 (A. A) n Aılgı d 1 man ta.yyareslnln yerde tahrib e dil. 
aıır11 • - man or u arı ·'-ftk d 
Alın ınandanlığının tebli~ı: diğt sanuı: .... ta ır. 

suh,.ı an deniı kuvvetleri, deniz a~ın Elgazala da çadırlar ve barakalar 
d~ nda cem'an 41 bin ton hacminde hıısara u~ratılmıştır. Bir ta.yyrenln 
Sıra~ gemısı batırmııstır. de hasara ~ratıldı~ı sanılmakta _ 

tonııat enı:zaıtı gemisi, cem'an 19 bin dı~enubi Afrika hava kuvvetlerine 
lllan tıo hacminde müteaddid düş - mensub tayyareler, İtalyan şarkt Af-

lıııhac:ret gemısı batırmıştır. rikrmnda İavellod'l hikum etmişler 
larıını ebı:a ve avcı tayyareteri grup-
dü-.azn, 5 Evliilde, cenubt İnguterede ve hava meydanında 3 Capronı tay. 

'"" ha yaresini ta.hrlb eylemlşlcrdlr •ravya-
larına d va meydanlarınn hücum. relerlmizden blr tanesi düşürülmüş. 
kaınpı evam et.mlsler ve blnalara ve 

0 
ara bombalar atmıshrdır. tür. 

C<ılnec;iv:uharebe tnvyarelerimlz. Lin Bir köyde 3 g ev yandı 
danıQrınarın~a mııhl.f>l!f hava mı>v. 
de .. tand · T,ı"Prt>Ool. Port.smout. Sun 
Slsat•n N Blv+h ve Hull limanları te. 
"•~- ' eıcn·~ncıte'de endüstri mü 
-.eseıer· -
tnan ve ~e I..ondrnnın şarkında H _ 
tn3tıda 'I' ok tecıtsatıarına ve ayni za_ 
t>olarına hame"~habende yeraltı de _ 
buıu.,. rnuvıı.ffaklyetli hücumlarda 

İ lll~ardır. 
11~öllı tn 

ra:zlııi üz ~ıırelerı. gece. Alman :ı_ 
haııa,.ı er nde ucmtl!ılar ve clddt 
tatara ~~clh olmadan muhtelif nok. 
bir vercı tnbalar atmıslardır. Yalnız 
rnu~tur eB{ir r.ırtııır,. ı~abet vakl ol _ 
l'olcta b r sı~ınaıra ı;r;ltmek üzPrP 
kisi vnr ullunan 5 sivil ölmiiştür. İki 

n- a anını.stır. 
ıın dU~m 

lnlsfir an 46 tavvnre kaybet _ 

Artvin, 6 (A.A.) - Şnvşatın 
Mirya nahiy•sinin Alıca köyiindt" 
3-4 Eylul gecesi çık.an yangın neti
cesinde 39 ev tamamen yanmı!ltır. 
Vilayet tarafındaR hadise yerine 
gönderilen kaymakam ve nahiye 
müdürü ile jandarma ve yardımcı 
arnele vasıtasile harikzedeler civar 
köy ve mahallelere yerleFirilmiş ve 
ia~eleri temin olunmuatur. 

olacak olan bir tüccar gemisi yan 
yat.m~ olarak bir koyda bulunmuş _ 
tur. 
Şap denizinde, hava fUotillAları _ 

mız bir nakliye kafilesine hilcum e
derek 2 gemiyi basara ujtratmıştır. 

Bern, 6 (A.A.) - Stefnni: 
Sonuncusu dün akşam gece yarı

sı Cenevrede olmak iizere taviçre 
bitaraflığının Ingiliz tayyareler~ ta
rafından mütemadiyen ihlal edil
mesinden mütevellid umumi infia
lin tesiri altında kalan lsviçre hü
kurtV!tinin Londra ile diptoması mü
nasebetlerini keşmeğe kadar ileri 
gidecek olan ciddi tedbirler almak 
arifesinde bulunduğu tahmin edil
mektedir. 

Halen faviçre radyosu, diin ak
§am, 5 Eylulden itibaren memleket 
Üzerinde uçan ecnebi tayyarelerinin 
istikametlerini tayin etmelerini ko
layla~tırmamak mabadile bütün 
radyo neşriyatma saat 22 de hitam 
verileceğini bildirmiştir. 

Romanyanın yeni genç 
kralı iş başında 

( Baştarafı I Inci sayfııcla) 

ragat ettiği resmen bildirilmektedir. 
Bükreş, 6 (AA) - D. N. B. 
Geeeki hadiseler hakkında şun

lar öğrenilmi~tir: 
General Antonescu, dün gündüz, 

ordunun ve salahiyettar olyasi eşha
sın kral hakkındaki vaziyetini ve 
hissiyatını anlamak üzere birçok gö
rüşmelerde bulunmuştur. General 
Antonescu, her taraftan ayni cevabı 

almıştır: Karol tahttan feragat et
melidir. 

Sabah saat 4.30 da, general An
tonescu, hala, yaptığı tetkikatın 
neticesini bildirmi~ ve cevab ıçın 
krala saat sabah 6 ya kadar mühlet 
vermiştir. 

Bunu müteakıh. kral Karol, sa
bah saat 6 ya 1 O kala tahttan fera
gat kararını bildirmiştir. 

Tablif merıuimi 

Bükreş, 6 (AA.) - StdRni a
jansından: 

Kral Karolun feragatnamesi bu 
sabah saıı.t 8. 30 da general Anto
nescu, hariciye nazın Manoilescu ve 
adiiye nazırı ile diğer bir takım ze
vat hazır olduğu halde imza edil· 
miştir. Bir saat sonra Prens Michel, 
Rumen kilisesi patriğinin huzuru ile 
ve Romanya kralı sıfatile tahlif e
dilmiştir. 

Gençlerdt"n miitıo:şekkil bir alay, 
kral !larayının önünden geçerek 
kral Micheli nlkı~lamı!llardır. Yeni 
hükümdar, Demirmuhafızlıula lej

yonlar tarafından da alkışlanmıştır. 
Kralm annesi 

Londra, 6 (A.A.) - Royterin 
diplomatik muharririnin öğrendiğine 
göre, yeni Romanya kralı Mihailin 
annesi Prenseş Helene, oğlunun ya-
nında bulunmsk Üzere Bükrt"~e- dön
mektedir. Prenses, birkaç seneden
heri Floransada oturmakta idi. 

Kral annesini aldırmak üzere Flo
ransaya bir tayyare göndermi!ltir. 

Kral Karol Belgrada gidiyor 
Bükreş, 6 ( A.A.) - Sa h ık kral 

Karol, bugün tayyare ile Belgrada, 
kız karde~i Yugoslavya valide kra
liçesinin yanına hareket edecektir. 
Sabık lc.ral Karolun buradan sonra 
gideceği yer henüz malılın değildir. !lıiııt•r. 1:aroı balonu cin tshrlb edil

<1önınl'rniştı~lman tayyaresi ~lerine 
Aden Ilmanında demirli olan di~er 

gemiler bombardıman edllmlş ve i _ 
sabetıer vftkı olmuştur. Genç bir generalimiz 

lenmi~ bir memleketi olan Roman -
ya, denilebilir ki bugün ;çine düş -
tüğü vaziyetten kendi takib eyle -
diği siyaseti mes'ul elmek lazım ge
lir. Romanya parlmanter bir dev -
letken hadisatın muhtelif ilcaatile 
siyaset rotasında beklenmedik de -
ğişiklikler yapmıştır. Deınokıatik e
sasları benimsiyerek otoriter meyil 
gösteren partilere yüz verınemiştir. 
Fakat bu tarzı hareketin nıatlub sü
kuneti temin eylemediğini görerek 
faşist unsurları okşama~a başlamış, 
bu halin uyandırdığı lnfiali yatı§tır
mak için tekrar dümen kırmış, vel
hasıl bir gün evvel yapttiını birkaç 
gün sonra bozmak sureti!.: şayanı 
hayret bir istikrarsızlık gö lıo:rmiş -
tir. 

Memleketin içtimai ve siyasi mü
es~eselerini bu halden ne dereceye 
kadar mes'ul tutmak iazımdır} Bi
linemez. Fakat memleketi.ı en yiik
sek otoritesi olmak itibarilc Kral 
Karolun bu değişikliklerde ~ahsi te
sırının mevcud olduğu muhakkak 
sayılabilir. Nitekim kendisi de bu -
nu anlamı~ olmalıdır ki bir devlet 
reisi salahiyeti ile iş başına getiri -
len general Antüneskonun Iiile:ı i
dareyi ele alınasını müteakib oilu 
lehine saltanattan feragat etmiştir. 
Şayed bu feragat, Romanyanın du
çar olduğu arazi kayıbları müna -
sebetile efkftrda ha~ıl olan teşevvü
~ü izale edt-cekse, Romanya için 
gene bir kazanç demektir. Unutul
mamak lazımdır ki şahıslar fani, 
milletler her zaman hakidir. 

-~eliuı {.92a9tfı. C1neç 

Bükreşte siyasi ş~hsiyetler 
tevk·f ed.liyor 
CRa.ştarafı 1 Inci •:avfada> 

Bütün hudud poliııi, müsaadesiz 
memleketi terkeylemek istiyen bü
tün mühim siyasi şahsiyetleri tev
kif etmek emrini almıştır. 

Beyanname 
Bükreş, 6 (AA.) - 13aşvekil 

general Antonescu, millt!te, aşağı
daki beyannameyi ne~rctmiştiı: 

Rumen kardeşlerim, 
Sizleri, bütün kalbimle, her şeyi 

unutmağa, genç kralımızını etrafın
da birleşmc:-ğe, nizarnı ınuhafazaya 
ve işe koyulmağa davet ederim. 

Yaşasın Romanya. 
Romanyanın siyAheti 

Bükreş, 6 (AA.) - Devlet zi
mamdarları general Antonescu, Ru
men basını için yeni rejimin direk
tiflerini tesbit etmiştir. Harici siya
set hakkında, gazeteler, aşağıdaki 
direktiHere tam surette ıiayet ede
ceklerdir: 

Romanya, kendi arzusu ile, Al
manya ve ltalyanın siyaset sahasına 
girmiş bulunmaktadır. Bu sehehle 
Mihvere hiçbir suretle hücum edil
miyecektir. Bilakis, Romanyanın 
mülki tamamiyetini ve hududlarımı
zın ihlal edilmez mahiyetini garan
ti etmiş olan bu büyük devletlerle 
Romanyanın münasehetlerini derin
le<~tirmek için her fırsattan i~tifade 
olunmalıdır. 

Garb devletlerine kar~ı, objektif 
habt-rJ,.r rt"rc;evesi dahilind,.. ihıi
yatkiu bir hattı hareht takib edile
cektir. Medih, liiı:umııuz ve ycrs;z, 
tenkid, nezaketsiıliktir. 

Trajik ~erait altında tarafımız
dan kabul edilen Viyana hakem lca
rarı hakkında, herhangi ı ... ir ~ay.j 
miisaid ve tahkiramiz sıfat kullanıl
mıyacaktır. 

Gafenko geri ca.ğırıldı 
Bükre , 6 (A.A.) - D. ~. B. İt<ıı İtalvan tebliıH 

l'an ~~~da biı- ma hal 11 ( A.A l - İtaL 
tah 'ebt~~~ karargahının 91 numa. 

İsviçreden gelmekte olan düşman 
tayyarelerl tarafından gece zarfında vefat etti Hükumet, Fransız hükum~ti n•z-
Turin üzerine bir akın yapılmıştır. .. . • . dind eki Romanya büviik elçisi Aso-

n· ,, Mıılta ·· 
tnı~ı... B ""~rini' Iki akın vnp·I-
a~·ıı u '"'h<~b vaoılmı., olan ilk 

'lll u va ffıı ~ı tl ~~ .. ~1 Vı> e nPtl~elenmiştir 
:nakl "'' Ak~Pni-,de tnvvarelPtlmiz bir 
ın· kafılı:a-tni bıtln,.ıık h"" t 

ı' ''" kıır,ıo . ucum e _ 
Ulrr"'""• t clddı ~urette "nvla.ta 
.... cı ır n.;., ak<>a b" . 
... . .., r'rı.ı· • l>ı •r hc'lı·et rrp. 

. ' ~""€'tto hıı~arıı u~'~-radıii;ı 
tUr Dun i abct vftki olmu~ 

Hususi evlerde oldukça müh" h Genç ve gnıde generallerınıız - vici ile son zamanlarcia Moskova 
at husule gelmiştir. Halk ':::ah:~!- den Zeki E.rol.ay kısa bir hastalığı elçiliğine tayin edilen sahık lıariciye 

~i S:ı.lnt - Paulde Iki katlı bir ev yı= müteakib dün Gülhane hastanesin - nazırı Gnfenkoyu ger; ça~ırmıştır. 
kılmış, fakat ah:ı.U nların Işaretlle de yefat etmiştir. 
sığınaklnra kaçmış oldu~u ciheUe in_ Cenazesi yann hastaneden kal - Sarkikarahisarda zelzele 
sanca z:ı.ylat olmamıştır. B!r ist.as _ dırılacak ve namazı Beyazıd cami - ' 
yonda müteaddld vngonlar ateş al _ sinde kılınCiaktan sonra Edirnekapı Şarkikarahisar, 6 (A.A.) -
m\ştır. Oaha bn,şka bombal:J,r bir Şehidliğine dcfnc.-dilecektir. Dün sabah 6,20 de Lurada oldukça 
sehlr elvarında kırlara düşmüş :ve Kederli ailesint> ve silah arka - şiddetli bir yer sarsıntısı olmuştur. 
hiçbir ha ar husule getlrmemıştir. daolanna beyanı taziyet ~deriz. HasaT yoktur. 

Ankara, 6 (A.A.) - Hava Ku
rumuna yapılmakta olan yardımla
ra dair b.ugün aldığımız haberlere 
nazaran lstanbulda Feleınenk tütün 
şirketi ile Geri Tahako şirketleri 
Kuruma biner lira teberrüde bulun
muşlardır. 

Gene İstanbulda H. 
700, Meşomamayaş 500, 
Mordo da 1 30 lira para 
da hulunmuşlardır. 

Ni anyan 
Omeran 

yı:ırdımın-

Ankarada: Raşid Vurdöve-n ve 
eşi, Sadettin Aslan, Salih Zeki Ilkin 
ve eşi. 

Yeni icra ve iflas kanunu 
Salı günü tatbik ediliyor 

(Ba.,tarafı 1 inci s;ayf:ıd:ı) 

gün içinde mahkemeye müracaat 
edecektir. Mahlteme davanın e -
sasına bakmıyacak, ancak hac -
zin müstenid olduğu sebebietin 
yerinde olup olmadığını lt>tkik e
decek ve itiraz sebebi varid g5 -
rülür!le haczi kaldıracaktır. Mah
cuz mal vaki istihkak iddiası ü
zerine alacaklı iptal davası a.,;ar
sa alacaklıdan haciz vesikası a -
ranmıyacaktır. 

Geçen gün de yazdığımıı 'I.CC· 

hile, hacze giden memur kilidli 
yerleri ve dolabları açabilt·ceği 
gibi borçlunun üzerinde para, 
kıymetli evrak, altın ve ı;ıınlL•~ 
gibi şeyleri taşıdığını gofuıse 
bunları kendisine vermeşıni t:ın -
redebilecektir. Vermezse şahsına 
karşı kuvvet istimal eyliyecek -
tir. Fakat icra memuru borçlu -
nun Üzerinde görmediği '!eyl~ri 
mücerred bulunma~n mclhut: ol -
duğunu ves:Ie ittihaz ederek borç 
lulara cebir istimalinden ihtiraz 
edecektir. 

Takibin mümkün mertebc ı-ür
atle intacını temin etmek ve kö -
tü niyetli borçluların emdlerine 
s.ed çekmek maksadile va,olu
nan bu yeni hükümterin vatii 
kanunun hedefine uygun bir su -
rette tatbik edileceği ümıdini teş
kilatma yaptığı tamirnde tebaıiiz 
ettiren Adiiye Vekaleti yeni ka -
nunun tatbiki sırasında yeni hü -
kümlerin ne gibi neticeler doğur
duğunu Vekalete bildirmelerini 
de kendilerinden istemiştir. 

Boluda: Orta okul müdürü Tur
gud Şentuga ve e i, öğretmen Salih 
Ongün ve eşi, öğretmen hmıhim 
Erdem ve eşi. 

İ:;tanbulda: Osman Yüksel, A
dem Sipahi, Münir Kıvanç ve Mef-
haret te evlenme yüzüklerinı Ha\·a 

Kurumuna terkeyle ... i~lerdir. 
Bunlardan ba~ka Ankara Gazi 

çiftliğinde bahçıvan Rüstem Uçdr 
saatini, lstanhulda Rü~tü Biilbül de 
bir nisan ile bir altın saatini Hava 
Kurumuna vermişlerdir. 

Amer.ka Kanadaya 1 00 
tank veriyor 

Nevyork, 6 (A.A) - Bir ga
zeteci toplantısında, genel lturmay 
reisi t:eneral George Marshal, kıtaa
tın talim ve terbiyesini ternin etmek 
üzere yiiz kadar eski model tankın 
Kanadaya verilmesi mesel~inin 
Birleşik Amerika hükumeti tarafın
dan tetkik edilmekte olduğunu be
yan etmiştir. __;:....._ _____ _ 
Nazill inin 
Kurtuluş bayramı 

Nazilli, (Hu!lusi) - Nazillinin 
kurtuluş bayramı olan 5 Eylul co'" 
kun tezahüratla kutlulanmı!)tır. Ge
ce şehir tenvir edilmiştir. 1 laik kur
tulu§ bayramını sevinç ve n eş' e için
de geçirRlistir. 

G ~ eeleri taşlanan köy 
CBa~tarafı 1 Inci sayf:ıda) 

On be.ş gündenberı bu mahalle ge
ce yarLc;u\dan sonra taşlarunaktadır. 

İşin tuhaf tarafı atılan taşların her 
birinin dört, beş kilo ağırlı~ında ve 
bir adamın kolay kolay uzak mcsa. 
telere !ırlatamıynca~ı bıiyüklükf..e il~ 
luşudur. On beş gündenberi yapılan 
ibUt.ün nnı.ştırmalnra rağmen, hiçbır 

Ize tesadüf edilememiştir. Bu hal hal. 
kı pek ziyade korkutup heyec:ına dü
şürdü~nden clvar köylerden pııra Uc 
adam tutulup bekletilmek yoluna gi. 
dilmiş, fakat bundan da bir nct•ce 
çıkmaın.:ış, taşlar yağmakta de·;am 
etm~tlr. Mahalle halkı nahiyeye mU.. 
racant ederek, bu halin önüne ge -
çUmesini rica etmiştir. 

[ 
Başvekilin hemşi resi dün merasimle 

ebedi medfenine tevdi olundu 
----J 

Cena:.ı:e m~rasimin den !ki intıba 

Evvelki gfil'\ vefat eden Başvekil! dü, mcrhumenln nilesi efrndı ve ~81 
Dr. Refık Saydamın hemşirelerı na-

1 

dostları hazır bulunmuşl:ırdır. 
yan vasnyenln eenazesi dün öğle - Merlıumcnln mezarı üzerine bır _ 
den evvel Üsküdar.da Z!l~'lle'lkamıi çok çelenkler konulmuıştur. 
hastane.c;inden kaldırılmı., ve namazı 
Erenköy camisinde kılındıktan son. 81şv : k· i teşekkürleri 
ro Sahrayicedld mczarlı~ındaki ebc_ İstanbul 6 (A.A.) - Balkapanında 
di medfenlnı> tevdl olunmu,tur. merhum ynğcı Hacı Ahmed Efendi 

cen:ıze merasuninde Bn.şvekil Dr. kızı ve emcklı ıstıhkiun lıvnsı .uer _ 
Refik Saydamla Maarif Vekili linsan hum Etem Paşa re!ikn.sı abiarn Ba. 
Ali Yücel, Sıhhat Vekili Dr. BulCısi yan VQ{iflyenın vefatı dolnyısile teL 
Alataş, Gümrük ve İnhl.cıarlar Vekili graf, mektub gondermek ve 'J·zz.ıt 
Raif Karadenla, birçok meb'uslarımız cenazede bulunmak suretle ncılaıı -
Riyaseticı.imhur Umumi Klıtıbi Ke _ ma işt rnk eden ze\·:ıta ukrnnı rı-
mal Gedeleç, Vali, Emniyet Mudü- mı arzederım D·. Refik Saydam 
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4 Sayfa 

( ... ~.e~~-: ll ab erler .. J 
Dun ıkı ıh.tıkA~ . Gumruklere aid formalitelerde jilalyadan J5 vagon 

~~~~~~~;~~;~b~~~~: sadelik temin edi1ece~ BU ~y~~~dJ~~~i ~ 
Lorelle 1 . . . i 

Bardi dargın Y!~ı ~;~~~~~~ 1 

sahibi ile çnağı Demistoklinin zabı- ediJip harbin Axdenize yayllma11 
taca yakalandıklarını yaı.mı .. tık. Gu··mru··k e 1 h. 1 y k·ı· . G üzerine gelemiyen kağıdlal'cıan 35 

y v n ısar ar e ı ının yenı· u··mru··k d" '--d ı 
Suçlular dün adliyeye ven1erek, vagonu une ıuı ar tren e ~f"hri:rr.i-

Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde kanunu layihası hakkında beyanalı ze gehnittir. Gene evvelce sipariş duruşmalarına başlanmı~ ve celse edilen 20 vagonun bugünlerde ıeh-
eonunda her ikisi de tevkif edilmiş- (Baştaralı ı inci sayfada) ı dilm ri~ize gelmesi beklenmektedir. Bu 
lerdir. yeni ib&9tan tetkik . iş ~ır. kagıdlann 7 vagonu bob~n halinae 

Kira ihtikin davası lerinde taydalı b edilı:rek hüküm. Bundan !başka tarifede yerı bulun.. eazete kağıdı, mütebakm !kitab, 

Beyoğlun<Ja Clavani sokağında
ki evinin kirasını 1 7,5 ]ira birden 
arthrarak, ihrikar yapan Leonidas 
isminde biri adliyeye verilmiş '\'~ 
Asliye 7 nci cezada duruşmasına 

azı de~işlkllkler ya- mıyan he- nevi eşya bugün kıyme. mecmua ve defteT kamdıdır. 
P~. Ldyiha ~~e kadar mev- Uni -zd ... ~ yu e kırkı derecesinöe resme Kiğw:Uar .ipariş fiatına gönderil-
znatımrzda yer almzyan, takat tat _ tllbı tutulmakta 1ken lll.yiha bu eswıı mil ve hatta söylendiğine göre kara 
biklndc iyi neticeler alınaca~ı kana kaldırarak yerine tcmsn rejimini i- yolu fiat farkı öz" ünd tutul k 
alhıu:ı M.sıl eden bazı yenı esasları d~ kame etmiştir. Bu rej imc göre bu ne- bir ~ikt t ·f· t ~n el a~! tıvn etmektcdir Vi eşya tarlfe<le tsm zıl ad ar enzı a a yapı mıttır. vu 

· . en yu 1 eşy an sebeble kağıdlar trenle a~ldiğinden 
M"ısal vercylm: Evvel! memleketi hangısıne yalnnsa onun tlıbl tntul d 1 ··h· b" f L • ·zd · ı ,. - o ayı mu ım ır ar&. nrzetmiye-

Bir gaz. tüccan c6a mahkemesine mı e antrepo rejiminin tatbiki bu iiuau hnd resme tfı.bi tutulaca'ktır. kf 
verildi kanunla temin edflrnLş olacaktır oe ı Sonra tiearl kıymetf hniz nümunellk ce ı-::r b Id w .. JOO 

len eşya doğrudan d~ruya a~bar- eşya için, getirilen eşyadım bugün luk a ~rb~ ı~ım~za. ~ore •• k d ltoln-

ba~lanılrna tır. 

Maruf otobüs.-ü ve gaz tu""ccan ı - yenı ır aıpanş -ın aıu a aı ar " ara sevkedilmlyor, eşya ge1ince sa ~ Tesim alınma'kbdır. Yeni 1ll.yiha :ı.~e ara•ında t d •y t kt d" 
Kara Eftimogwlu lıakkında nok•an h - " emas evam e nıe · e ar ., ibleri .kısa bir nıiıddet mallarının bu resmi hldımıakt:ıdır. Nihayet bu · 
vezinle gnz satmak iddiasite adli ta- ithal, akt:ırma, transit ve kabulü lll.yiha gümrük resmini ödtyebflecck 
kibat yapılmal..tadır. Hadisenin mu- muvakknt usullerinden birisine tAbi halde olan tüccarların bir bankanın 
hkemesine A .. Jiye 6 ncı ~ mnh- tntulmasını istemefe mecbur olacak_ lkctaletlni temin ~rtne resmi bllll. _ 
lt.emesinae bakılmaktadır. lardır. E.~yıı. sahibiert ınuayyen mild- hare ödenmek fizere mallarını güm_ 

det içerisinde bu rc)lmlerden birinin rükten çekmelerine müsande eile -
tntblkln1 istemeyip eşyanın antrcno- me'kte ve bugün cart TCS!m mnaftyeti 
ya naklini veyn bu müddet içerisin- e&aslannı lktısadt icablnra daha zı_ 
de hiçıbir talebde bulunmazsa eşya y&.<re sadelik temin eylemek gibi 1:nr_ 
gümrük tarafından antrepoya nakle. çolt faydalı. hükümleri ihtiva etmek.. 
dilml.yceektir. AntrepO rejimi tüccar_ tedlr. 

Bir funda1ıkta 

yangın çıkb 
Dün öğleCJen !'!onra lstinyeye iki 

kilometre mesafede bulıman Taşo
cakinn mevkiindeki fundalıJ.:, o ci-
vardan geçen yolculardan birinin 
attığı sigatanın ate ile yanmağa baş
lamı~n. Çok kısa bir ozamı:ır.da sü-

lar için birçok taydalar temin edc _ Ve"k~et gümrük tarife kanunu_ 
ec.ktir. Antreoolarda her türlü mo _ nu da ele ulnm bu 'kanunu yenı ıcab.. 
.nmuli'ısyon yap hıb;l~>cc~inden bu da ıara görto yeniden tamime b:ı.tıanuş.. 
alaknltlar i~!n kol<ıvltk te kil e"ecek ur. Bu husustaki nıesai nerıem1ş o _ 
ve antreoolıırdıı hüviik stoklar vücu- lup yakında buna aid !ProJeler de 
de getirilebileceğ!nden memleketin tk.mal edtler.ektir. 

T1 bb1ad liden kaçan 
iki kaçakça 
yakalandi 

Lorelle Hardi yanyana oturmu~ 
lardı. Akıllarına konu~acak bir teY 
gelmiyordu.. Bir aralık Lorel ses -

di: 
- Hardi. canım sıkılıyor. 
- Benim de Lorel. 
- Hardi, seninle ney~ konuşmu-

yoruz) 
-Ben de merak ettim Lorel, ne

ye konu;,muyoruz. 
- Aklıma geldi Hardi. Acaba 

dargin mıyız'} 

- Sen de akıllısın Lord .hen de.. 
- Benim akıllı olduğumu herkes 

bilir. Sen neden akıllı oluyoraı..ın) 
- Çünkü ben de senin gibi dü

tünm~tüm. Kendi kendime; ecaba 
<liyordum, HaT'di benimle clar~ın 
mı ki konuşmuyor. 

- Lord seninle ciarımız; ha).. 
- Öyle Hardi. 
- Öyleyee konu1111ıyalım Hardi. 
- Artık tarnamile dargınız Lo-

rel. 
- Evet Hardi dargınız ko~u;, -ratle büyüyerek 2000 metre mu

rabbnı bir sahaya sirayet eden ateş, 
fstinye itfaiyl!' grupile mahalli jan-

heyeU umumiyesi de faydıılanacak _ Vekil, bundan eonra sigaralar hak_ 
tır A~k bu rejimin tamamen tnt _ kındnk1 ;şiktlvetleri önllveeek bütün 
b!k edilmesi lçin limanlanml?<:la !llev tedbirlerin ıılmdığını Izah etmiş -ve 
cud ambarlarda bazı deiUs!ki!k!er ve bevanatma ,u sözlerle nihayet l't!l' -

te.c;io:nt yapılmasına da. lüv.um görü _ rni~r: 

,.. muyOTliZ. 
-Bu ne kadar devam edecek 

1 or el) 
darma söndürrne ekipler:nin müda
halesini icab ettirmiş ve hir müddet 
~onra .söndürülmü..,tür. 

Milli Piyango bugün 
lzmirde çek'lecek 

Milli Piyango Idare.,· :içiincü ter
tib planınm ikinci çelri" ini bugün 
saat on sekizde lzmir enternusyon 1 
fuannda hazırlanan pavyoı.da ya
pacaktır. 

30 Ağusto! Zafer keşide3ir.in lz
mirde çekilişi burada p!:, angoya 
kar~ı büyük bir alaka uyand:rtm~ ve 

kesidede Imk be~ bin kişi bulunmuş 
olduğundan, halkın bu ke~ideyi di!' 

lecekt!r. • Boznt görilldü~ii takdirde 
Uvihıının d~er faydalı bir lıü':<- balk derhal myie iade Te on

mü de ıı:lmilive lt'i!dar ızümriik re__rımi dan d~er bir «nsurı:umnu is -
ver1ere'k Ithal ı>~flnı!ıı bir mnlı'1 t~e hııkbdır. Bavüer d~ bu 
mem1eketten n-ı...,.,.-JmMI tcab ettt~l stıretle :iad~ edUecek sııtarehn ay. 
zaman bu re~Ttıin '<ıde.slne bazı lcıı. - ncn tnhisar arnbularına geri ver • 
yıd ve şartlar içerl.cıinde müsaac.'le e. mek halclınıı hnlzdlrler. 

Hap~shanedeki kocas'na 
afyon veren bir kadın 

yaka'and1 

1 Bir cinayet va fuhşa teşvik 
davasına dün Ağ1rceza 

~ mahkemesinde başlandı 
2 nci Ağırceza mahkemesinde 

dün garib bir cinayet ve f:.ıhşa teı
vik hadisesinin ouru~masına ba~la
nılmıştır. Mahkemede okunan dav-.ı 
karamamesinde hadisenin mahiyeti 

~ topal H- ve Cemil 
Sabıkalı eroin · lı:açakçılarından 

topaJ Hasanla suç ortaiı Cemilin 
müşahede altında bulundurulduk
lan ıadli tıh i§!eri binuındıuı kaıç. 

tıklarını dün yazmı~ık. Firarilerin 
i:ıi Üzerinde bulıınan z:abtta dün a
ııJı şabıkalıların bulunabilecekleri 
yerlerden bir kısmında a1aştırmalar 
ynpmı,tır. 

Bu araştırmalar sonunda zabıta 
firarilerden topa) Hasanı yaknlama
ğa muvaffak olmuştur. Yakalanaca
ğını anlıyan diğer ııuçlu Ccmil, ken
di i gidip, polise tetlim olmuştur. 

Hadise etrafındaki :tdli tııhkilta
tı müddeiumumi rnuavınlerinden 
Necati Kütükçüoğlu idare etmek
tedir. 

- Söyledim ya Hard.i, ömrümüz 
oldukça. 

- Bi7im ömrümüz ne kaClar o-
lacak ki Lorel. 

- Bilmem ki Hardi. On asır. 
- ODasar ~yacağız lıa~. Çolt 

a z. 
- Baııa da Ciyte geleli Hardi. 

Çok az. 
- On asır kaç sene eder ki Lo

re)) 
- Dur, hesnb edeyim Hardi. Bir 

.,;ır yüz ~neynıi,, ~n aaır y'üz <larb 
~n eder .. unuttum, dur na!ll darbet
meli idi. 

- 'Sen budahuım Lorel eltnltn . 
yaz. 

- Neyle yazayım kalem yok lci 
Hardi) 

- Aklın<ian yaz Lorel. 
yakieen takib edebilmesini temin 
için pavvonda radyo tesisatı vücu
de getirilmi tir. 

7 Eylul çekili~nden sonra oto
matik küreler Adanaya naklalur.n 
cak \'e flkteşrin keşidcsi burada ya
pılacaktır. 

Üsküdarda İrfaniye mahalletıin
de lsmetbaba sokağında otunın 
Hadiye adında bir kadın, evvelki 
gün Üsküdar hapishane ve tevkif
hanesine giderek. eroin aatac.ılığın
dan dolayı mahk\ım bulutUla ıltoeası 
Kenanı ziyaret edeceğini '5Öylemi~tir. 

§Öyle alnlablmıştır: 
Geçen b.ş içerisinde bir aün Rıf- - · - ·--···· · ·····--···---................... _ . 

kı ve Fazıl jııimlerinde iki arkadaş 
bir zevk alemi yapmak istemişler, 
bunun için de Ziya Karaduman na
mında bir muhabbet telialı \·asıtası 
ile Agavni ve Melahat adlarında 21 
yaşından küçük ilti :kızla tanı~ış

Ni kah 
- Aklımda kağıd kalem bulu -

nur mu} 

Tophanede bir evin sofası 
çöktü 

Hapishane idare.ince koca,.ile 
görüşmmne müsaade olunan Hadi
ye ayni zamanda göz bapsi:ıe alın
mış, bir müddet koca ı K~nanla ko
nuşan Hadiyenin bir aralık çanta
sına el ataralt içinoen bir madde 
cıkarıp süratle koeasının cebine 
koydu,ğu görülmüştür. 

lardır. 

- Aptal~ın • .Qedim ya Lorel, a-

N~i ~tik1Al okulu ölretmenı bay kılda kalem kağıd olur mu, kafana 
Rıza Öıle Bayan Macide önerin ııi _ ya7. 
klihları bugün Nazlllt belediye sa _ - A!'lı1 aptai sensin Hardi. Ben 
lonunda scçkln bir davet.ıi huzurun_ 'kendi \afamı göremiyorum ki ora
da belediye reisi bay Emin Bilg1n ta_ ya yazayırn.. Amma senin kafanı 
ratından byı~tır. Genç çilte de _ görüyorum. Senin kafa na yazayırn.. 
vamh saadetler içinde ömür geçirme_ altalta ... 
lerini dileriz. - Evet altalta ... Amma ka1e -Tophanede HalOp:ı.şa mahaDe.c;inde 

De~inncn sokal!ında 43 sayılı evde 

oturan seyyar köftecl Kemal, evvelki 
gece dört mis'liiri ve nUe e!radıle 

b iilik c sorada o ururlarken. birden
bire ve büyük lbir gürültü De sıfa 
çökmü~t ;ir. 

Ma'hkümla karısı kendilerini kol
layan gardiyanlar tarafından yakn
lanmıslardır. 

Bundan •onra hep birlikte Hür
riyetiebediye tepesine giderek, Ma
rinin gazinosunda bir havli içip eğle
nen gençler bilahare bir taksi tuta- --------------
nk, Tarabyada bir otele gitmi,ler
Ciir. Fakat burada otomo\:ıil parası
nı vermek istemedikkrinden, şoför 
1 Ialidle aralannda kavga ~ıkrr.ı;u. 
Münaı.aa gittikçe şiddetlenmiş, bu 
sırada fazla hiddete ikapılan ooför le 

Aç1k teşekkür 
min nerede} 

- Yok dedik canım. 

Bu Çf küntü ~nda enlcız altın. 
da kalan kavn~e'er hluUse yerine 

geltm itfRivenin ih-aUl müdahalesi 
saye ınöe kurtıı.nlmıslardır. 

Kaza esnasında nufusç.a sayint oL 

Cebleri aranan Kenanm üzerin-
de 2 gram afyon çıkm tır. 

HapiShaneye uyu turucu madde 
sokmaiz.ıı. kallaşan Hadiye müddei· 
umurnilii!:e tes\im edilmistir. 

Kend·ne memur aüaü veren muavini Ali, gençlerden Rtfktyı ya-
bir a dam yakalandı kaladıklan gibi denize atnnşlardır. 

Hıundl dmda blı h Rıfkt, bir :anda dalgalar arasına luı-
Atsar.nv;a... + _! .,. _ "a - nşarak, boğulmuş ve bir daha cese-
~ nezı1 n..,e o ,..,uı.:nnD soyuven ..:ı· _. ,~... b ıı__ t <ıl <ıam uıunarnarnı1 ır. 

Abmed i&m "'lde b"r d<>liltnnlı evvelki Bil·b had" da le: 
- - at-ı sal"llM bır halde Bey. ı a_ are . ı_se mey . na ~ m-

Dort ecnehı garaon baldonda t!eee geç v bn "ıl~'~-- "tmi.'$ ve ca, oıoför Halıd ıle muavrru Ali b-

k
"b t lı ..:ıMunda A no_z .so na gı til Ziya Karaduman da !uhşa teşvik 

mamıştır. --------------
ta ı a yapı yor M9Ii adında bır 'k:ndmın ev'lne g\re_ _1 d _ _~ 1 . riJ . 1 c1· _ - ...... su\Aanıı an .aa !Yeye ve mış er u. 

Zabita dün de kfıoiik san'anann relc ltınrada gürülttı ve paı.uul yap_ o·· 1.· · 1- _ _j 1.-. 
1 

un.-u ce seoe &.amrname cıı:un-
Türk tebaasına h:ısrtne mütedatr o. m$ ba•l"rr"Mtır. Eveekı kadına - d '- .,_. . hiy . . - • hAdis · u•da.a aonra. ,.,.lACJ 6DÇUll ına eti 
lan 2ıl07 .sayı!l Jı:ıınnnun talbıkatl et- rm ~nrAve 1 uzenne e ~e ge- · ba · ı ahk da Jıaf -

· • len zabıta meınurlarınıL sıuh<:ıl de - ıt rı e, m ~ vamn. ı 
0 

rahndakı ltontrollerine devam etmlş.. larak de'\o·amına karar veı~ v e aa-

t
. ı•ıaı.nı:: lo hl" - _] ·ı . .: ır. Ben n ta ıye ~• mı!llu.r. 

_ _ _ Siz bana br<P!!ına.zs:ınlS. d 
B\ı cumleden olmak mere.. Knrtu- se .... ~~oıu kanııaııtam'31JT1, ~ he_ Kongreye avet 

Juşta oturan ecmb~ tebaas:ntian Se.. pidi;; vın:if«.>.nıre ın 'hayeı veriiim.• Cümhnrlyei. Halk Partis.i ~iiuJ 
~~. Ynnl, :Mihal ve Koço adlnnn. otibi ;mıcmal!ll"la leendisine memur semt ~: a IV 94() taeiliine 
da 4 kişinin bul kahve:tıanelcrde gnr .susii verır~ lkaUrıcrr.•<~tır. mi.io;adif Per~embe ıı;ünfı 6841 21 de 
sonluk yapüklannı göroıü~er ve bun Derhal yakalanan ve hırakola ge. Fatih So!ulu caddesi üzerindeki Par. 

Uzun zamandanberi mustarib bu _ 
lundu~um müzınJn bir ap ndisitten 
muvaUakzyeUe ameliyatı 1cxa edf!n 
hnzik o:pemtörlerlmizdeıı (Dr. Hami 
D~ek'e} sonsnv. minnet ve .sükrllllla_l 
rmıı ~e .göro~üm fevkalAde dht.ı _ 
marndan dolnvı Ameri.kan ha.c;tane _ 
Bitlin ıb34heins1re De hemşirel&Jne 

alenen tesekkür etmeft bir vazi/e '\le 

borç bDirlın. 
Bayati Bahar 

(T1Y.ATROLAR 

B u a.kşam B\ıyiikdere alle 
bah<:"eSi~ 

X ENni S NN GÖT.GF.Sİ 
'fOdvıl '3 peTde 

B eyeG-In 'Rııl1t ~ınasmd:l 

'nhon ı-f"mkl 

Anıt ile ıtambet' 
Deb .. t ~f'~l lar hakkmda takibaln başlamıŞlar - UrDen A""'"'f'd tıün Beyo!lu adliyc - tl btnasmda yapılııcak ol.a.n k~eye 

dır. sine testim edflmistir. n:ı.ukayyed azala.ruu duet f'dn. 

~=~======~==~~~~~===========.=======~· ,----------~ 
H a s a n Bey D iyor ki~ San'at ücnunln en nadide in

eisi sinema diinyasınm en p:ır_ 

lak gun~i tiirkçe filmlerin 
P e ze.r Ola 

- Yeni yeni gelmeye 
b:vt'byan Fransız gazete -
le.d.Jı.Uı v.aidıkla.rıua go .. 

. . . Fransa da tabı i ha -
:yut nv<kıt ederken, tlyat.. 
rola.r da açll1nlf .•• 

..• ~a.t buralarda kat 
iyyen faclalar oyna:ıunı -
pcaikmll 

Hasan <bey - 'Bundan 
tabıi ne olabilir? Bır "Se. 
nedenberı bu memleket. 

zafer tacı <ılan 

Türkçe 
OTTL E.MPERYAL 
LALE s=nemasmda 
topladı~ taltcUr ve bayrnnl$ 
asırJarca muhafaza edec-elt bır 
harika, oonsın allt:ı:~1a rla ~
Hunlanacak cşslr. b'iT mmdir.· 

sean.c;lar; 1-2.'30-4 30-6.30.9 
'Tel ei on: 43595 

:Bugün saat ı ve 2.30 da 
ı.enzilfıt.lı matineler 

- Sen aptalsın Lorel, akhna yaz, 

1 Aldanan 

&., T elt.iner e<w"ının bahçcsi.o
d~ ıu{al. dereye bil" köprü y.ap
tıracak1i.. Bi:r usta çağırttı. Şuraya 
tahtada:ı bıir köprii yapın dedi. 
Usta t aiata ic.öprii yaparsa fazla 
para b_zaıımıyacak'tı. 

- Te~ köprü yapayını sağlam 
ol~un ıalıta köprü ~buk kırılır. 

D.-di. 

--
Nitekim, marangoz çüruk biT 

tahta köpru yapmıştı. Bf'y Te -
kiner ba.sınca köprü !antd,. B.,y 
Tekiner. ustayı çağırttı. Kmlnn 
köprüyü ona gösteıdi. 

Birinci ve ikinci harfim ba· 
na emredince havalanırım. o~ 
çüncü, dördüncü harflerim be· 
yaz mannsına gelir. 

Ben göklere hikiır.irn. 
Neyim biliniz. 
Doğru bilenlerden bir ki~iyc 

maroken kaplı fevkalfıde kfı
ğıdlı büyük bir halıra defteri, 
bir kişiye büyük bir Şirley al • 
bümü~ diğer otuz b~ kişiye 
de ayrı ayrı güzel ı.-c kıymc•li 
hediyeler vueoeğiz.. Bilmece· 
ye cevab verme rnüddeti on 
h~ gündür. Bilme~ cevabını 
bize gönderdiğiniz zarfın üze
rine uBilmece» kelimesini ve 
hilmecenin gazetede çıktığı ta~ 
rihi yazınız. 

( Faydah bilgiler) 

Yamyam çiçekler 
Çiçekleıin hayatı, çiçek.le1in ii 

z~..rlcr.inde hulunduklan :nebat n h1 

~ abna !bağlıdır. F:akat bazı ÇIÇ* iclt 
de var..fı:: ki yamyam olurlar. ( 1-t 

lerine konan böcekleri oyap•a ';;]& 
a:asına rJlufbnr ve kanını e:nl'ıJe; 

* Renk yaratan mikrop1ar 
Sonbabann güzel ve tatlı r.-ıı~ 

l~tini TT4ilrroplara borç1uyuı.. Bilit 
sirur ki st1nbaharda yaprakh\T. sıır': 
aa; mtr;ıl. morumsu renkler nln'P 
Biitün bunlar nükroblann yapnılt 
lım-laki laajiyeti neticesidir. zp~t 
l•ra ar.z olan mikToplar olmn~,.d 
~or.bahar renkleri bu kadar gÜl 

olmıyaCI'I ktı. :::/ 

.ka!ana yaz demek •. ıbu hesabı ~ 
fandan yap demektir. Yüzü darbl 
onla bakayım.. kafanda amma ll 

n utma .• 
- Ne yapacaktnn. Yüzü oıı• 

darhet mi edeeektirn .• ettim. 
- Bin. 
- lş.ıe bildin. Biz bin sene 1'" 

şıyacağız • 
-Insan bin sene yaşar mı ki? 
- Sahi~ onu dü§Ünmedik ki işt 

ne kndar ynşarsnk, o kadar dadf 
duracağız. 

- Hiç konuşmıyacağ\Z değil Jll1 

-Ev-et. 
- Biz ne kadar zamandır dnı{ 

nız Lorel~ 
- Bıına kalırsa on dakikadı1 
- On dakikadır. hiç konu~!l'li 

dık mı) 
- On dakikadır hiç ııustuk ut" 
- Dc5elle biz dargın olunca j( 

nu~ıya başladık.. 
- Meğer konu§maınız için dafl 

marnız J:ızımmış. 
- Meğer öyleyrni~ 
- Haydi barışalım. 
- 'eye~ 
- Bıraz susmak. eninle kon/. 

rnamak istiyorum da... 1f ıf 

kurnaz ·-----1 

&y 1 eliner: lı 
- H.ayır olmaz. diye <:eıı.'

ı.·erdi. Tahta köprü istiyorum
Uı;:c.ı c~n<lü: 
- Tahta köprü yapa:ım. }ıe! 

de çür;i'k.yaparını, bir basınca çiY 
ker, Bay Tek iner taş kCiprü } 1!~ 
tir mı~ a mecbur kalır. Her i.1; 
için de ayn ayrı para alm1ş, kıt ' 
ır.anm~ olurum. 

- ~cnin hakkın varmış, uıb; 
ıköprü c;ürük oluyormuş, ben .ef' 
taş kÖprü yaptırlmaya karar " , 
dirn. fakat sana yaptımııy.acJiıJıı 
i;ım. Ç"inkii ~mniyetim kalır.6 .,. 

'"'lv-' 
ha ka bir ustıı}'ft raptırtaca ~ , 
dedi. Kurnaz uata kendı aldatı 
mı Ştı. 



Sayfi\ 5 

Hitlerle Çörçilin 
Kral R:arol SPOR 1 H~diseler Karf1S1Dda f 

nu~kıarında? Hayalı ve hükümdarlık devri 
çıkardıgımız neticeler •• t ~ 

Beşiktaş - Maskespor 
maçı yann yapılacak 
.Anb.ra.nin Ma:ae3p01r takımı Be_ 

şıktaşla bir maç yapmak üzere bugün 
şehrl.m1ze gelecektir. 

Hocaya sorsalardi 
ı ............... YA z~N ................ mu em adı buhranlarla dolu adam 'Nureddin Hocaya aonnu§lar: 

- Eski aylan ne yaparlar? 
Cevab vermi~: 

- Bir kağıda bir damla müreık 
keb damlasa ne ,yaparlar? 

ı 
Emekli general 1 

H. Emir Erki/et 1 - Kırpar, kırpar yıldız yaparlar. 
Cevab verirdi: ~ •1 
- Avuçlarile üzerine basar, k l1 

bik. resim yaparlar. * rSon Pastatnın e,.,kerl muharrfrl 1 L1g maçlarmdan evvel bütün ta • 
kımlarlllllZ hani harıl hazırlık ya • 
parken, Bc,şlktaşın husus! de olsa ha
riç bir tnkmılo. maç ya.pnıa.sı Pazar 
günü meraklıları Şeref sahAsına top
lamağa W! bir sebeb sayılacaktır. 

Bugün Nasreddin Hocaya· sorsa-
lardı: c~~~-. i:~~~~. ·N~~;::id~~-· H~~ll .............................................. : 

D ün Göhhels ile Führerin - Eski fıkraları ne yaparlar~ 
C ev ab verirdi: aorsalardı: 

nutuklarından bahsetmi~ 
•e bu nutukların, Alman kış yardı
ınının kuvvetlendirilmesi ve yardım 
teşkilatının verimlerinin arttmlma
ll için söylenmiş görünmeleripe rağ
men, Alman memleket ve halkını 
gerek cephelerde ve gerek içerierde 
son maddi ve manevi feJakrulıkla
ra sevketmek için onları nihai za
f~re inandırmak maksadile söylen
dıklerini izah etmiş idik. 

- Uzatır, uzatır hikaye yaparlar. - Saçmalamayı bilenleri ne l R 
parlar? 

Maskesporun son truna.nlarda yap_ 
~ı maçlarda gerek Dem!rspora, ge. 
rek.se Anka.ragficüne karşı cldden mu 
vartakiyetll sayılaca.k neticeler al _ 
ması, bu takımın derll toplu bir var
lık old$nun açık bir Işaretidir. 

G·~~·. b~~U~ .. N~~;~ddi~·. j:j~~~ya 
aorııalardı: 

Cevııb verirdi: OJ 
- Yükseltir, yükseltir: bü 

«Tiring Galata» 
<1Soğan salata)) 
«Bir şiııe lavanta». 

pir, diye başianna taç yaparlar. 

Beşiktaş karşısında seyrine imkft.n 
lbulncağun.ız Maske..~ hAkkında 
bundan faıla bir maJOmat sııhlbl ol
nuıktan henüz uzak bulunuyoruz. 

Tarzındaki eski tekerlerneleri ne 
yaparlar? 

Gene bugün Nasrcddin 
sorsalardı: 

- Eski hakiki kıymetleri ne 
parlar? Cevab verdi: 

Bir millet ve memleketi en son 
gayret ve kuvvetlerini sarfederek 
iatekle harbe sevketmek için on~ 
harbin gayelerini göstermek, mnl 
etmek ve bunları miJJi bir ideal ha
line aokmak lazımdır. Işte Bay Hit
lerle arkadaşlannın dainıa dikkat 
ettikleri ve nutuklarile ve her vasıta 
ile yapmak i.tedilderi ve yaptıkları 
budur. 

~çen mevstm mnıt küme ma.çla. _ 
nnın sonlarını oldukça fena bir şe .. 
kllde geçinrıJ., olan Beşiktaşın bu se_ 
nek.i ~ardan evvel kndrosundıı 

geniş tndllı'it yapt.ı~ı söylenmektedir. 

- Olduğu gibi kopya etmek su -
retile yeni tarz şiir yaparlar. 

Cevab verirdi: 
- Parça parça eder, yedi 

yerin dibine geçirirler • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ Karol bundan iki sepe twvel 
ile tutamayııcağuu anlıyarak kendi 

bir rejim kurmaya 

Romarıyayı liberal parlamcnto rejimi 
nüfuz ve kuvvetini ortaya 3bp §8.b&i 
te,ebbüs et_tiği günlerde 

Gene bugün Nasreddi:ı llocaya 
sorsalardı: rJ" nı et ::IJuLJMi. 

Avrupanın hiç ir memleketi yok- raftan da türlü türlü aiyaei ve içti
tur ki şu son yirmi seneyi Romanya mai buhmn unsurlan peyda oldu. 
devleti kadar mütevali buhranlaı 

İstanbul hartel bir takımla maç 
yap.ma.k sureUle a.şatı yulaı.n haki
ki kıymet1nf ölçmek !mklı.nmı bula _ 
cak olan Bcşlkta.,ın yarınki maçı da 
bu bakundan ayn bir mAna tn.şı _ 
mak ta dır. 

[ B~nlan biliyor mu idiniz ? 
. . d Bu ahval neticesinde Romaııya. 
ıçın e geçirmiş olsun. Gene, Avru- R hi b h ı_ omanyalılardan başka biraz her-
panın ç ir üıı:ümdarı veyahud, kesin malı oldu ve onun içinde tür-
hükumet reisi yoktur ki, evvelki gün Iü türlü aiyasAı · t' • ı· 'k 
• t"f t · 1 R . . • , ıç ımaı, mn ı ve 1 -
ıs ı a e mış o an omaoya kralı ıkın- tı d" ··f 1 

Yedi senede bütün bir 
ömür 

Yedi sene yaşnmış olan Jngiliz 

Para ile derd 
din:iyen adam 

Alman ideali tam bir Alman it
tihadından sonra en büyük Alman
Yayı lcurmaktır. Bunun milli hudud
larile ve hayat sahalarile birlikte 
nerelere kadar uzanacağı henüz ~~
li değildir. Fakat bu en büyük· Al
ınanyanın ancak Ingilterenin yere 
aerilmesile husul bulacağına ve In
giltere mağlub edilmiyecek olursa 
Almanyanın, yirmi bir yıl e"'·el ol
duğu eibi, parçalanmış, küçülmüş, 
kolu budu kınlmıt ve el ve ayakla
n bağlanmış esir ve tabi bir millet 
haline getirileceğine bütün Alman
ların inandmlmalan lô.zımdır. İşte 
bütün Almanları Jngilizlere karşı 
en büyük ve en k:at'i harekete 
aevltedebilecd: ~eyin ancak bu irnnn 
~lduğuna ruhrer kani olduğu için 
tımdi kuvvetli bir fJnnga halinde 
Alman milletine zerkolunmaktadır. 

d Kıırol derecesinde ağır vazifeler B~~uınl~u ~:,:~e~ar~ı~~ya tblı.şiAıodı. 
altında ezilmiş ve ayni zamanda • on ınan a v-
buhranlı bir hükümdarlık devri ya-ı ~k~ da fransız ve Ingiliz r.üfuzu 
şamış bulunsun. 8 ım 0 makta devam ettiği müd-

ık. . K 1 h . deıçe, Romanya gemi~i bir derece-
ıncı aro un ayatını ve hu- k - •. 

kümdarlık devrini mü temadiyen Yf e ~dar yuruyordu. Fakat, bı; nü-
b 1.. 1 h 1 uz &uvvetten düşmewe h 1 d v unran ar ve eyecan arlıı dolduran 'h . 'b g aş 11 ıgı 

B!.ıi>lrlerine karşı tamamen yabancı 
vaziyette olan bu Iki takım, mevstm 
başı oıma.~ınn ragmen umnnz ki bL 
ze oldukça ?evkli bir maç seyretUr _ 
rnek ImkAnını :venn~ ol:ıctıkla rdır. 

Öme: Be.<ılm 

Türkiye af'etizm 
birinc~·ikhri 

Şarl \Vort'un dört ya~ında iken ııa
kalı çıkmıştı. Bundan üc sene sonra, 
yani yedi yaşında iken ak saçlı, bu
ruouk yüzlü bir ihtiyar siması almış
tı ve o sene ö!dü. 

İşsiz bir Amerikalı bir gün 
telere §Öyle bir ilan venniş: 

"Saati yanm liraya derd dinle 
rim.ıı 

İlanın gazetede intişnnndan 
kaç saat sonra evinin önünde 
dinletmek İstiyen yüzlerce _ ............. ,r 

Filvııki, Hitlerin dediği gibi. In
gilterenin (!coğrafi vaziyetio ve o
nun bütün kuvvetlerini toplıya.rak 
adaya çekilmek siyaset ve sevkul
cey§i ona denizden hücum:ı p~k güç 
lulmaktadır; çünkü Ingilizierin kuv
~etli bir donanmalan vardır. Bun-

an ha~ka onlann kazandıklan şu 
•on üç ayda, ba~rabildıkleri mu
azzam müdafaa tertibat ve t~kila
tından maada hava filolarını hayli 
takviye etmis olduklan bir hakiht
tir. Bu aehehlerle lngilteren:n i3tila
aı Çörc;ilin dediği gibi aEylulde çok 
daha güç ve büyük» bir melele ol
mu,tur. Çünlru İngiltere aslu:ri ba
ltımdan «bundan birkaç ay evvel
kinden çok daha iyi bir vaziyet
ten dir. 

Bununla beraber Ingilterenin çok 
kuvvetli adamı, hayale sapmak ve 
hakikati miTJetten saklıırnak ve onu 
aldatmak ıribi, ağır zamanlarda bü
?'ük bir mi!Jetin ve en büyük dünyn 
ımparatorluğunun mukadderatını i
dareye ve &elamete çıkarnıağa az
rnetmiş adamlara nncak bk nakise 
te kil edebilecek olan küçüklükler
den ve şaklabanlıklardan uzak ka
lkarak memleketinin vaziyctini, ne 
adar çetin ve tehlikeli olursa ol

aun, mümkün mertebe, olduğu gibi 
~ açıkça göstermekten çel:inme
hıistir. Çörçil, 15 Evluldcn veyahud 
diğer ynkın bir tarihten ııonra lııgil
~.ercnin (!denizin ötesinden gelecek 
oldürücü hücum tehlikesinden ma
lUn kalacağının söyliyen nıuhti a
cdecilerle hemfikir olmadığını In
Rili? meb'u an meclisinde açıkça 
~·yl.?mekle İngilterl"nin idnresinin 
~ Ugun rıa!!ll kuvvetli ellere!: oldu
~ıınu biitiin dünyaya göstermiştir. 

* hadiselerin hikayes~ burada uzun tan ten ıtı aren, Romanya bocala-
- E- b ı h"J• maya ba"'ladı. surer. ger un arı u a~a etmek . . • ' 
lazım gc)ir!'!e şunu söylemeliyiz ki, İkınc_ı ~a~ol. aile,~i münasebetleri 

Türkiye aUetızm birincilikleri 14 
ve 15 Eyifılde Fenerbahçe stadında 

yapılacak tU'. 
lsviçrJde nasıl ev1en·rler? 

birikmiş olduğunu görmüş. 
den ancak birkaçmın derdini 
yebilmi : fakat bu işin kiırlı bi: 
olduğunu anladığı için, ertesi g 
beş on işsiz daha yanına topl 
ve hepsi de bir gÜn evvel gelen 

ikinci Karol, bir taraftan Romanya ve şahsı .. hdıssıyat meseleleri ha!cbilr, 
devletinin geçirmeğe mahkum kal- uzun mu det devam edeıı bir mu
dığı buhranlardan müteesııh oldu, haceret havatı yaşadıktan sonra, 
diğer taraftan da bizzat şahııi ha- ~.?.me~. ordusunun kendisine vadet-

Bu müsabakalardan sonra milli at
letızm takımı Baltan oyunlan kam
pına gtrecekt.ır. 

Y ıldınmaponm kongre s! 

fsviçreli gençler ev
lenmek i!'ltedikleri 
gene; kızın pencere -
linin altına bir çiçek 
bırakırlar. Eğr.r genç 
luz bu çjçeği alırsa 

yatı ve aile münasebetleri itibarile tıgı muzaheretten istifade ederek, 
buhranlar geçirdi. ?30 :enesinde birdenbire tayyare 

Bütün bu hadiseler üzerinden kı- ıle ~ukre~e geldi ve devletin başına 
sa bir göz geçirdim: geçtı. Fakat, onun yeniden tahta o-

918 de yüzde doksanı işgal edi]- turduğu tariht~n iki sene sonra Al
mi, bir hıılde bulunan eski küçük ~~~y.a?a d~ ~ır inkılab vücude .gel
Romanya. yani sekiz milyon nüfus- dıgı ıçın butun merkezi ve şaıki 

Yıldınm Davudpaşa idübü baş

kanlığmdan: 
8/ 9/1940 Pazar günü saat 10 da 

Samatya Ciimhuriyet Halk Pnrti~i 
binasında klübümüzün fcvkalade 
kongresi llktedileceğinden sayın ü
yelerimi7in gelmeleri rica olunur. 

muvafık cevab ve·mi~, eğeı çiçeği al 
maz orada bırakırsa reddetmi, ad -
dolur.ur. 

lerden birkaç misli olan 
dcrdierini dinlemişler. <(Derd din 
!erne müessesesiıı böylece kurul 
muf. Müessesede bugün birçok in 
san çalı ıyor ve çok para kazıını 
yorlar. 

la meskun, Balkan memleketi, 920 ~vrupanınv. en:ernasyonnl hayatı 
de birdenbire büyük bir memleket suratle degışmege başladı. Işte Ro
oluvermi ti: 140 bin kilometre mu- manyada devlet geınisinirı bocııla
rabbaı kadar toprale sahib: bulunıın maya ~aşlaması da hu değişmeleri 
küçük Romanya, birdenb!re üç yüz takib etmiştir. Dahilde v~ hariçte 
bin kilometre murabbaından faz- yeni yeni cidal ve buhran Ul"surlan 
la arazi sahibi oldu ve onunlıı bir- ile kargı)aıjan ikinci Karol, Roman
liktc nüfusu da yrimi milyona ç.ıktı. yayı, liberal parlamento !'li~t~miJ .. 
Bu toprakların içinde, Macari~tan- tutamıyacağını anladığı zaman, 
dan devredilmiş olan geni~ ve ma- bundan ik.i sene evvel, kendi niihız 
mur sahalar bulunduğu gibi kül- ve kuvvetini ortaya atarak ahsi bir 
türce Romen milletinden çok yüksek rejim kurmaya t~ebbüs etti. nD&
L.,..1·f b"ır M "f i] k 1. mirmuhafızlar» namı altında hem 
ı;;.._. acar nu usu ~ uv''"t ı · • h · 
bir Alman kal!' ı· d 1 R sıyası, em de ıçtimai bir tal·ım e ıve ı e vanıı. o- l d d l b' 
manyanın birdenbire bu tarı:dn ge- gaye er e~ 0 ayı ılhassa . kendi 

. • . • • . • <rıtıh~ına duşman olan tayfa ıle yap-
nı~lemesı onun sıyası, mi1lı ve ıçlı- tıgı~ mu-cad-le "k" · K 1 h"' 

i h d b" · k 1·b ~ • ı ıncı aro un u-
ma'rd'~~t~nb' a "k ır ıdn. 1 8 v1~cuhde kümdarlık d~vrinin en keskin hudi-
geti ıgı gı ı, ı tıııa 1 ve ma ı a- 'felerle dolu devrini te<~kll eder. 
yntı da de~n bir İstihaleye uğru- Yeni harb başladığı zamandan
Y?rdu; Eskı Romanyadan çekilip beri Romanyanın me .. ·kii günden 
gıtmege mecbur olan Alman ve Ma- güne müşkülleljiyordu. Nihayet, 
car iktısadiyatl yerine Ingiliz, Fran- memleket, mahkum olduğu tasfiye 
sız iktısadiyatı girdi. Onlarla birlik- ile karşı ka~ya geldi ve iki ay için
te Yahudi sennayedarlık alemil'in de toprağının ve nüfusunun üçte 
nüfuzu da Romanyaya yayılmıo bu· biri kadar bir miktarını kaybetti. 
lunuyordu. Bu değişınderin neticesi Romanya için yeni bir devir ba~ln
olnrak Romanya içinde bir taraftan ması zarııri o1mu tu. Bu zaruret, es· 
milli mücadeleler doğdu, diğer ta· ki devrinin hadiseleri are ında c;ok 

<ıSon Poıtan nın edeb1 teltikah: 40 

. . .. . -~ . - .. 

Yazan: Ercumend Ekrem Talu 

Kömiir nakP için ucut n?k;l 
vasrtaları terrrn ediiPc~k 

B . .. .. .. 
Et.llOOnıt Ere~l Kfrnürlt>.rı İşlet - ır UCUDCU 

mesl tarafından tehrlmlzde açılan sa_ • 

~ depolarında toptan ve perakende Bahsin birinci, ikinci veya uçun-
satışlar devam etmekte ise de kö - cü Elifle alakası nedir} Anlıyama
mfırünü alan halk, bunu evine r:akil dım. Fakat Gebzede oturan oku -
için ucuz nakil vasıtası bıılamıımakta yucularımdan Bay B. cevabıma bu 
\'e yüksek fiatlar vermektedir. Hal-

ba,lığın konmasını rica ~tmiş. Ar -
kın bu güçlOOtten kurtonlması Için 
belediye tararından bazı t#dblrlcr a.. zusunu yapıyorum. Meaele şu: 
lmacaktrr. Etibank körnUr ihrnkiye .. Bir genç erkek _bir genç kızla se
servisi de kendi deoolanndnltl satış_ vışıyor. e,·Jenmey~ . kararlaştınyor. 
J:ın kolaylıkln t.e.min gayesUc kc.nd!sl seneler~e bu arzu ıçınde yaıı1yor, .~a: 
vasıta tedarik edecektir. Bu suretle kat talı~ bu, tam ~ sırada "?~vkuru 
ho.lk hr.m fahlş fiat vennlvecek. hem kaybedıyo~, ~ dakı~adan . ~tıbaren 
de 1stedi~i zaman kömürünü kolay_ de kızın aılesı nezdınde ıtıbardan 
hkla nakledebllecektir. düşüyor. Artık mektublarına cevab 

verilmez. müracaatianna aldırı" t: -

yıpranmı, olan hükümdarıo hüküm
darlık mevkünde kalabilme'lini ta
bii mü!külle,tirecekti. Zannedersek 
ikinci Karol bunu bizzat anlamıı~ ve 
bundan dolayı istila etm~tir; müm
kündür ki general Antonescu"nun 
hükumeti te kili kabul etmesı de 
bizzat bu şart ile mukayyed bulun-
sun. M. B. 

~ün evvel takdim etmek kiı:ııtahlı -
;rında bulunduğum riıektubdan do
layı, 

Korktuğuna uğradığını -zanneden 
~ehime l lanım, elile göğ!IÜnÜ ba!!tır
dı. Maamafih vaziyeti iyi idare etti. 

- Aman, efendim ehemmivet!liZ. 
- Ehrmmiyetsiz. Ben de biliyo-

dilmez olmuştur. Bu delikanlı şim
di ne yapmalı) 

Sunlin cevabı Nasrettin hocanın 
kürkü hikayesinde nnlatılmıştır. An
Ja,ılıyor ki. izzet, ikram, iltifat hep, 
niçin kaybedildiğini anlıyamadığım. 
o mevkie imiş. Hadiııede hayret e
dilecek bir nokta varan o da, bu 
münasebetle benden akıl aomıak 

dan yanaldarına doğru yuvaılanan 
göz yaşları oldu. 

- Sizi kırdım mı, hanımefendi} 
Bir terbiyesizlik mi ettim~ •. Gücen
dirdim mi} 

Kadın, bir baş i~retile cevab 
verdiP 
-Hayır! 
O, meserretinden ağlıyordu. Bu

nu anlamıyacak ne vardı? 

lüzumunun duyulmuş olmasıdır. 
Y apılmıyan istatistik 

Bayan H. H. anlaşılan henüz 
lenmiyen, çok mütecessis bir 
kızdır ve benden cevabını bularnı 
yacağım bir meseleyi soruyor: 

- Elbette bilirsiniz, kadın er 
kek yüz ki i arasından mcs'ud 
ların vasati ııayıaı nedir? demi!!. 

T eveccühünün minnettanyım 
ma, iote bilmiyorum. Bu m .. .,,.., .. T,t' 

bir istatistiğinin yapılmış oldu 
hiç işitmedim. Tanıdıklarımı göz 
den geçirerek ortaya takribi bir 
kam atmak ta mümkün değil. H 
kikatte kimin gerçekten mes'ud. 
min bedbaht olduğu tayin edi! 
Kahkaha vardır ki, altında 
snklar, çok durgun insanlar b 
ki, gerçkten mes'uddurlar. 
ya, okuyucumun merakını tatmin 
demiyeceğim. 

Sehimc Hanımın gözleri bu d 
elindeki tepsiye ~üdi. Duda 
titriyordu. Bununla beralier, mınt 
da mr gibi cevab verdi: 

- Ne söyliyeyim, efendim? 
ce düşündünüz mü? 

- Düşündüm, hanımefendi. 
vakittir. geeeli gündüzlü hep 
düşünüyorum. Kararımı icat'i o 
vermeseydim, size gelip de müra 

~vet ln~iltere mazideki ~iyasi '"!: 
h~kert ihmal ve hatalarının zaruri 
l :' neticesi olarak bugünkü y.alnız
l<>ını, sivMİ Vf! askeri zaftnı tama-

h'ıi)e rnüdriktir. Onun için. tehlike
Y.e Çörı;ilin pek, vakur ve cesur gö-
2'1c haltmalı:ta, hasmın hamlesine 
hlukabrle için ürkmeden ve kork
:.ada? i~ti:zar etmekte ve durma
d n "'Yası ve askeri haı.ırlıklnnna 

Şehime Hanım da, çıplak ayak -ı kında çoktan hükmünü vermi, bu -
!arına çoraplarını ters giyerek, pal- lunuyordu. Ve bu büküm, aevdiği 
dır küldür arkasından çıktı. kadını nazannda daha da yüksdt

- Hoş geldiniz. fbrııhim E.fen - rniş, ona taalluk eden kanaatlerini 
dil Kaç vakittir görünmüyordunuz. daha da kuvvetlendirmi~ti. 

rum. Bittabi okur:lcen gülmü,, sonra 
da yırtıp bir tarafa atmı:sınızdır. 

- Yok, ehmdim. 
- H~r ne ise! O cür'eıkaılığımı 

affedin; !'laHt>time bağışlayın. Benim 
-:ibi. kimsesizlerin leendi işlerini biz
.,at görrneğe kalkı,maları bira7 ta -
l,ii ve mazur görülmelidir. lrte bu
-.ün, hem lcusurumu aHettirn•eğe, 
hem de •.• 

İbrahimin kendisine alalta ile, 
minnetle bakmakta olduğunu eezdi, 
utanarak yerinden fırladı, sofaya 
çıktı. Odada yalnız kalan İbrahim 
de şimdi onun kadar hicab duyu -
yordu. Kadının yokluğundan istifa
de ile. mütemadiyen terlenıeltte o
lan yüzünü, ensesini, ellerini ku -
ruttu bir iki fiske ile pantalonunu, 
ceketini düzeltti. Bu aralık, Ş.:hi"ne 
Hanım da elinde kahve tepsisi il~ 
avdet etti. Onu misafirine uzatnken 
hafifçe gülüm!'!Üyordu. 

caat etmezdim. 
- Aramızdaki yaş farkını 

tİyor musunuz',) 
- Hiç manii yok. Ben de 

gencim amma, kafam, gönlüm 
tinden çok evvel ihtiyarladı. Bu 
barla birbirimizle dengiz. Hatta, 
diyorum) Denk de değiliz de, 
size nisbetle yaşlı ~ayılınm. cvaın etmektedir. 

1
• ~akikatte, Hitler lngillerc:;i isti
d~ are~etine tetebhüıı edecek mi
lt'ır} Veyahud onun bu defaki nut-
ıfe aavurdu'ru tehdidler b.1zı mak

aa.dl.arı ııetir için bir bHHten ibaret 
~ıdır}! Bilemeyizl Ve buı:u hiçbit 
Jck~mse bilemez! Ancıık göriiyonız 

ı h" · ır laraftan o «merak etmeyin 
~cl eec ğizn divor digv er cihetten c. ·ı . 
d'orçı Jı'tolehilcc•lder ve görecekler 
h ıy~ "övlüyor. Üstelilı:, Ingilterenin 
tıgün hirinci derecede m~'ul a::la

tnı, lnJ!:'h,.renin ((denizin ötesinden 
~decf'l.: öldürücü hücum tehlikc,.in

en ma un" bulunmadıg-ını da In
T gı ız meb'uıılnrına karşı açıkça söy-

tllevomı 7 nrl sayfad:ıl 

merak ettik.. Şehime Hanım, belki de bir kah-
Diye bir girizgah yaptı. Delikan- ve pi~irip getirmek üzere davrandığı 

lıya büsbütün tutukluk gelmişti. [1- sırada, genç adam onu bir el işare
lerini dizlerine dayamış, nyaklannı tile alakoydu. 
oturduğu iskemlenin altına sürmü~. - Zahmet etmeyin. UMen sizi 
ba~ka tarafa bakıyordu. Kızanp bo- ·ok fazla ifBI'l etmiyece~im. Bir 
zararak mukabele etti: • hayli dü~ünüp taşındıktan f>Onra bnş-

- ll o, bulduk, hanımefendi T ka hiç bir kim~eye havale ederniye-
Biraz i~lerim oldu da. silj ondan do- ceğimi anladığım bir vazifeyı bizzat 
layı taciz edemedim. ifa etmeğe geldim. 

Her zaman ona hanım tey:te, ha- Alnından fışkıran terleri uzun u-
nım yenge diye hitab ettiği halde zadıya sildi; ve devam etti: 
bu sefer o ıııfatlardan hiç birini kul- - Size .• bir şey söylemek iati -
lanınamağa dikkat etmişti. Şchime yorum... . 
Hanım «taciZ» tabirini reddetti: Gene durdu, Belli idi ki bütün az-

- Eatağfurullahl O nasıl lalm • mine rağmen, söyliyeceğı ~y du -
dı) •• dedi.. daklarının arasından çıkamıyordu. 

Şimdi her iki taraf dcı auauyor. Bir gayret daha etti. 
muhavc:orenin arkillllhı getiremiyor - - Evet, aöyliyeceğim ,uf.. 
du. Bilhassa kadıncağız heyecan Üçüncü bir tevakku f, Şehime Ha-
içinde idi. Ya, İbrahim mektubdan nımı harekete getirdi, sordu: 
bah edecek olsa ne cevab verecek - Nedir, efendim, aöyliyec:eği-
ti? niz? 

Ancak, delikanlı bu melctuh me-

Dili tekrar tutuldu. YiızHr.e mü
•emlldiyen kan hücum edi}'or, r<'n
~i kah moranp, kah ağarıyordu. 
Derken olanca cesaretini topladı. 

- Hanımefendil Şayed size ta· 
lib olacak olursam, bana vanr mt
ııınız) diye sordu. 

Eğer o anda nazarları, Şehimc 
Hammla göz göze gelmekten ihtiraz 
ederek, başka tarafa müte,·eccih ol
masaydı, İbrahim Efendi kadının 
hal ve tavrında tualinin vazih. lıtat'i 
cevabını okur Te ,ükranta ayaklan
na kapanırdı l..Bkin o bu cevabı ku
lafdarile bekliyordu. Şehimc Hanım 
ise insiyaki utancının sevkile susu
yordu. 

Böylece kısa bir an geçti. Genç 
adam, korica ltorka, bakı~lannı bu 

çevirdi. Gözüne ilk çarpan ~ey 

ihrahim ayağa kalkarak !in -
canı aldı. 

- Teşekkür ederim, hnnımefen
di. 

- EstaiHurullah. efendim T 

Kadın, kahv~nin içilmcsini, dikil
miş, bekliyaı du. Ihrahim: 

- Aman 1 Niçin oturmuyor -
aunuz) dedi. 

- Size hizmet ediy~rurq. 
-Rica ederim: Oturunuz. 
- EmrederMniz.. 
Bu te,rifat tuhaflarına gitti.. gü

lü tüler. Delikanlı bundan ce:;nret 
aldı. • • 

- Deminki suniimi cevabsız bı-

Şehime H:mım lincanı m 
elinden aldı, tepsi ile beraber 
kenııra koydu. Sonra lbra 
kclr"'J!Iınıı geçip ona hitab etti: 

-Bakınız, İbrahim Efendi: T 
Jilinizi birdenbire reddetuıetl 
Bundan anlarsınız ki ben de, 
evlenmeyi büsbütün imkansı~ ~ör 
müyorum. Bu kadar açık 
mı ayıhlamayınız. Ben de sizin 
kimsesizim. ' Ve mademki c;iz 
doğrudan doğruya geldiniz; • ı;.ıl 
dınız.. bu bahis üzerine ben~ın 
düşüncemi söylemem size tabii 
melidir. 

- Şüphesizi 
~ - Lutfen sözümü keıımey:n. 
diyecektim?. Ha, evet 1 Siz 
niz. ergensiniz; memuriyetinı .. 
li~iniz var. Kimi istf"rseniz ni, 

(Arkası var) 



SON POS1'A 

( em.leket Ila berieri ) Ziraat, Orman, V eterineı 
F aküitelerine talebe . alınıyor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlügUnden : lJI anisada. 

Bir köyde· büyük bir 
ıiraat mektebi açılıyor 

Manisa CHusu _ 

1 J) - Yeni Maa.• 
if Mudiirlü~üne 

1 ayin edilPn es 
:i ilk tedrlsat mü 
'etti.şl Bllll- va 

'1fesıne başlıım~ 

>ulunmaktadır. 

KendisUe yap • 
ığım bir görüş , 
nede Manısa ve 

'ı:lVnllsi maarıf 

şleri hakkında 

lana şu beyanat. Maaırtf l\lödürii 
a bulunmııştur: Bilil 
~ Bu yıl Manlsa yeni kWtür ha , 

·eketıerine sahne olacaktır. Bu ha -
eketlerden en dikkate şayanı hu • 
Judlarımız dahUinde bir zirad me:t_ 
eb'nln açılmak üz8l'e olmasıdır. zı. 

·aat Vek!Heti Manlsaya ballı Sim -
p.hlar köyünden bir kısım arazi i&. 
;mlak eylemiştır. Bu arazi içinde 

)ir mekteb inşa olunacak ve ta.IE•be 
ırazlde zıraat l.şlerlle bilfiil ıı~ra~a ~ 
•aktır. Bu husWJtakl hazırlıklar de. 
7am etmektedir. Tedrısatm bu yıl ı. 
'inde başlaması muhtemeldir. Di~er 
~rarto.n köyde muallimler iÇin evler 
ıı.şa olunmuştur. 

Üzüm, pamuk, tütün, hubub&.t gL 
!)! bol miktarda mahsul yetı,tıren 

Manls gibi bir mıntaka için bu rnek 
tebin çok bilyUk taydaları olacaktır. 

Manlsalılar bu hareketı sevinele kar. 
,ııam~lar, şimdiden mUraeaa.tla!' vıı._ 

ki olmıı~a ba.şlamıştır. 
Di~er taraftan Manlsanın Kara .. 

Jğlanlı köyünde köy kadınlarının 
bilgılerini arttınnak gayesile bir 
.Xöy bk,:ki _ dik~ kursu . Hacırah. 
manlı köyünde de «Köy marangoz ve 
demircilik. kursu açılacaktır. Kurs. 
lar bu köylerde dört ay devam et _ 

'tten sonra başka köylere r.akledl-
1 CPktlr. Bundan b~ka Manisanın 
Kula kazasında bir orta tıcarı-t mek
tE.'bı nçılacaktır. Mekteb için bina 
hazırdır, kadrosu yakında verllec~k. 
ve tedrlsata bu yıl başlıınııcııktır .• 

···················································· 
Ir GernPkten küçük l 

haber:er 1 \. _____ ___,J 
Ç. E. K. gezi.ntfsl - Geptlik Çocuk 

Esı:rgemc Kurumu Uludah bir gezi 
tert b etmiştir. 

Güvensporun seçimi - Güvenspor 
klubunlin yeni idare heyeti seçilmiştir. 
Yeni tntihabda bazı de~l.şikler olmu.ş, 
re ı •e Mutar Alemdar, okAtlbl umumi 
Ata Tezer, muhasib Sadık Çavdar, 
veznedar Nlhad Arda, idare timiri Cc
mU Tumer, umumi t:aptanlı~a da b_ 
kender B~ık getir1lnilştır. 

Y'>l Inşaatı - Gemliğın Küçük 
Kuml:ı. kö}'linden 1skeleye kadar olan 
yolun inşası bitmiştir. 
KGsabamızın Hamidiye mahallesi 

kısmındaki baratb yolun yeniden ya. 
ptlmosı ve keza Gemlik - Kaplıca. 

arasındaki yolun da tamiri bclediyece 
ka:ror altına alınmış bu yollara lfı.zım 
ola.c:ık tnş taşınmış -ve inşaata. baş -
hnnuştır. 

Trakyaya yağan yağmurlar 
Edirne (Husus1) - Son üç giln znr. 

!ında yağan yağmurlar ,Imdiden 
g;>rokyu ziraatine ve yeni nadas ha -
reketıerine faydalı olmuştur. Yalnız 

Edırne mıntnkıısında bu yağmurlar 

Mahsul bereketi Ceyhanda 
. Yüıt.ıek Ziraat En.~tltüsü orman, ziraat, veteriner ta.kült.elerınde tale~ 

Bir köylü karısının Jı:a~d ve k~ul~:le 15/Alustoo/1940 tarihinden itibaren bqla.nacat Te so 
I:.ylul 1940 gunu aqammıa kadar devam edecektir. 

A~sarayda bu sene buğday ve Manisada da başını çekiç le parçaladı 1 - Bu yıl nbuı edilecek talebeler biyoloJi, fizik, :kimya.. cebir Türkçe 
t.'lluir ve ya.bancı dilden •Frans12JCI., İngilızee, Almanca dillerden 'biri• blr 

tÜtÜn ve pamuk mahsu}Ü çok bereketli Ceyhan (Hususi) -Ceyhan köy seçim imtihanma tA.bt olacaklardır. 
..- ..- _ _ _ _ __ .-.- lerinden birinde feci bir cinayet it- 2 - Seçim lmtlhanı Ankara ve İstanbulda ı, 2 , 3, Te.trlnienel tfO gün.. 

Aksaray (Husu~i) .. Has~d • • - ~. ..... • """""":"- -
4
t lenmi~t~r. Ka!!abaya rakın köyler- lerinde yapılacaktır. 

mevsımı .~an:ı.a~lanmak uz~~ed.·~: ~~ B:gada IkinCI neVI ekmek • den. bınnde oturan Memo ile karısı s - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istıyenler ka.yıd ve kabul tartlt• 
Ak ... aray koylusu meydana getırdıgı ~ • . t Emıne bir çiftlikte it almı,.lar, ora- r•nı Enstitü rektorlüıtii ile vilA.yet ziraat, orman, veteriner mtldürlüklerin-
bugdayları hemen merk.eze .n.akle - ~· ntÇ!n Çtkar1lm1y0r ? ya çalı~mağa gitmi,lerdir. Oğle üetü den tedarik edebilirler. 
derek toprale mahsullerı ofısıne '\'e • . yemeklerini yemek üzere bir ağaç . 4 - Seçim imtiha.nı Anwada Yüksek Ziraat Enstltü.<ıtı.nde yapılacaktır. 
Azmi Milli ,irketine .,atmaktadır. • B.gad~;ı yazılıyor: Bu sene altına çekildikleri sırada Memo ö • Ista.nbulda lmtihanın olaea~ı yer Zinla.t, Orman, veteriner mlldn-ıtıtıe..-.e 
B ~d h ı·· d'~ 1 • hububat rekoltemız kırıktır. .. k ~· • "---- .u ,....,, ug ay ma su u ıger sene ere nıs- • " • nune onan yemegı begenmemif, m~a.t edUerek ~enUecektir. 
b t k l b' lh h .. k. · • Şehre satılıntık U2ere u :nlk - 1a ~ ~~n çbo .do upfi.. ı' assa u ~metı - ~ tarda za.hire geıinektedir. Bu 4~ a~hzını açıp ~ylenmeğe başlamı, ve 5 - Sıhha.t raporu ntımune.sl en.ttJtü ve vilAyetler ziraat, orman nterL 
mızın ug ay at arına yaptıgı zam _ . , nı ayet Emıne ile aralarında kavga ner müdürlüklerinden tedarik edUir. • 
ve Aksarayda ofis teşkilatının ku - ~ yuzden bu~dayın k~osu on ~U- t bao göstermittir. D elicesine bir hid- B~ka rapor kabul edilmez. c7ı69, c4492o 
rulması fiat bakımından köylümil - ~ ru.,a yakla~mı., olduhaı;undak~1• ua- • dete tutulan Memo itte bu sırada 

·· ·· ·· ü ··ıd·· .. il klr olan bır kısım lk ı e e , zun yuzun gu •ırmu~t r. t . tn' • yanı batında durmakta olan çekici 
Z . V k· · · f d 11 za.hire alamıyor ık cı e.mıer t ~raat e tara ın an yo a- •11.., t• h k kapmış, bununla karısının kafata -

h · ı · · h d ekmek dahi -v .. ye ın er a. t nan arman ma,.;ıne erının asa ın dı~ hald b sını parçalamı§tır. 
k ık d b .. "k f d 1 .. • zasında. satıl ~ı e- u - • C h a masın a uyu ay a arı go - • ilm' ti b .. • ey ana getirilip ilk tedavisi ya-
··ı - t" rada yasak ed ış r, u s~ - 1 E 

ru mu, ur. • bebden on bir kuru.şa satılan 
4 

pı an mine Adana memleket hu -
Hendekte • blrlncl nevi ekmek bu zümre 

4 
t~nesine. kaldırıldıktan sonra ölmüş-

Hendek (Hususi) Bu sene ~ tarortndan e.lına.mıyor, fakir ka_ tur. Katıl yakalanmıştır. 
Hendekte pek fazla tUtUn ekilmit ~ aa.balı da, hergün ekmek kıtlı- 4 
ve çok iyi mahsuı elde . edil.mi!Ştir. 4 ğı ue· mncadeıe ediyor. Edirnenin yeni adli 
Yalnız havaların fena ırıtmesıle tü- • Mücavir ka'Zaların her yerin-
tünlerin kurutulmasında miiokülat • de lkincl ekmek satıhp durur ._ zabita reisi 
çekilmektedir, • ten kasnbamızda yasak edll - Edirne (Hu-

Maniaada • masine hiç kimse bir man :ı ve. sus i) _ Geçen 
Manisa {Husust) - Bu yıl tU - rernlyor. Halkın şikA.yetı din - sene Ankara Po-

tUn ve p amuk· mahauJlerimiz çok lenmed!gl ve buna bir hal ça - ~ Jis Enstitüsünün • 
verimlidlr. Akhisar v e diğer bazı tü- 1 rest bulunamadılı Için Dahi - • yüksek tahsil 
tün mıntakalaTda tütUn bol ve ne- ~ llye VekA.letinln nazarı dlkka - t kıBmına g]tmi!J 
fis tir. Akala pamuğu da ayni d~re - • tını celbederiz. olan Edirne err 

- _ı b' b k t t kt d' ... - • - t "d" ı· ceue ır ere e arze me e ır. - .._ - -- - - - - my-ı mu ur 
Çiftçi bütün mahsullerin fazlalığı zeytin mahsulünün bereketli olacağı ğü ba,komisc. 
dotayısile memnundur. Yalnız U - tahmin edilmektedir. Ancak geçen M. Atıf Vural 
zUm bu yıl hiç olmamıttır. seneterin mahsulü h&la depolarda tahsilini ikmal e-

Cemlikte beklemektedir. Bu yıl ıstihsal edi- derek Edirneye 
Cemlik ( H usust) - Cemlikte lecek yeni kablık zeytinleri koya - avdet etmi~ ve 

dört yıldanberi devamlı olarak uy- cak ne kab, ne de bir depo vardır. adli kısım reisliğini 
tinlerd~n iyi mahsul alınmaktadır. Zeytinlerimiz için bir mahreç temini tır. 
Bu suretle zeytincilik her yıl biraz mümkün olmazsa bu zeyt;nler yağlık 
daha inki,af etmektedir. Bu yıl da 1 zeytin olarak harcanacaktır • 
············································-·························································-· c KÜÇÜK HABERLER J 

Manio;ada yeni tayinler - Maliyel Blı:a futbol saba.'lı - Şehrimizln 
tahsil şefiiline Bayındır tah.tıll me _ Çınarlık mevkiindeki spor sahası, 

muru Kemal, Salihli varidat :nemu- ısoo lira sarfedilerek ve daha blr 
ru Azmi tahakkuk ~rıt~ıne, varidat miktar arsa UA.ve olunarak tcvs! ve 
memuru Hayri Kırk~ varldat me- tanzim edilmiş, bu suretle men\leke
murlu~una, Kula tahsll memuru Ek- tin bft~k blr Ihtiyacı karsılanmış -
rern Orhan Sallhll taruııı memurlu. tır. • 
ğuna, Salihli tahsil memuru Nu:1 Hendekte blr kı7 k~ırma - Hen _ 
Kulo. tah.'lil memurlutuna nnkledil _ de~in Kalo.yik köyünden Ktlzım kızı 

mlşlerdir. Nezaketl kaçıran Hüseyin Şeyh kÖ-
~Iantc;a defterdarı me1:un - Det _ yünden Mehdi yakalanmı'Jtır. 

terdar Mustafa Artan blr ay mezu - Bir Imam kayboldu - Hendeltin 
niyet almıştır. Dikmen köyü !mo.mı Hafız Muhittın 

Bıı.r;ada futbol maçtan - Geçen Düzcedeki ailesi nezdlne gitmiş ve 
Pazar şehrtmtze gelen İstanbul t, - orada kaybolmuştur. Gaybııbetl şftp, 
tıklll İdmanyurdu Çell~rla yap - beli görülmektedir, za.bıtacn aranıl-
tı~ı maçta 2..2 bembere kalmıştır. maktndır. 

~ Malkarada yeni karakol binası } 
~-----------------------------~ 

Kaztm D!riğin teftişleri 
Edirne CHusw;i) - Bir haftadan _ 

beri Trakya kazalarını ve yapılmak -
ta olan yolları teftt.ı; eden Umumi 
Müfettiş General . Kiı..~un Dirlk Edir_ 
neye dönmüştür. Umumi Müfettiş se 
yahatinder. ve bu seya.hnti esnasında 
bölge dahilinde gördü~ü faaliyetten 
memnundur. 

Armudlu • kap hcast 
rağbet gördü 

çok 

Gemlik (Hu:ıusi) - Bu yı) Ar -
mudlu kaplıcaeı hil}·ük rağbet gör-
müştür. Yerli, yabancı binlerce zi
yaretçileri arasında ordu müfetti§i 
Tümgeneral Sabri Be~er, temyiz 

mahkemesi reisierinden Halil, Ce -
lal Bayar ve d••hn pek çok meb·us
lar vardır. Bu kaplıcanın bu yı) e -
lektrik tesisatı ikmnl edilmiıı, utel 

en modern bir tarzda tdriş olun -
mu~tur, ayrıca ücretl~ri sır.ıflara ay-
rılmış mah!iu5 pavyonla: vücude ge
tirilmiştir. Armudlu ile Kaplıca a -
raııındaki yol tamir edilmi,, bu yolda 
münhasıran kaplıcaya gelen ziya -

retçiteri taşımak iizere bir otobüs 
servisi ihdas olunmu,tur. 

Yozgadda yeni göçmen 
evleri yap1hyor 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
eksiitme Komisyonundan: 

Artbrma ve 

Leyli Tıb TaJebe Yurdu talebeleri için ·1000 taJwn e1biM imali lfl tapalı 
zarnn ebiltıneye konulm114tur. Eksiltme ı3/9/~ Cuma günü eaa.t 15.30 da 
C$lo~lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlü~ü binasıoda turulu 
komisyonda ya.pıla.ca.ktır. 

Muhammen tta.t: Beher takım elbisenın lmaliyesı 1400 k.urııftur. 
Muva.kkat teminat: 1.0150 liradır. 
İstekliler p.rtname ve nümunesini her gün leyll. tıb ta.lebe yurdu mer

kezinde görebllirler. 
İstekliler UHO yılı Ticaret odası vesikasile 2~ sayılı kanunda Te ıJart.. 

nameslnde yazılı VMi.kaJarla birlikte bu işe yeter muvaö.a.t teminat ma.Jı:.. 
j buz veya ba.n.ta mektubu lle birlikte teklifi havi za.rfiarını ihale saatin-
I den tıir saa.t evvel makbuz mukabUl kom lsyona vermeleri. c'l980. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirasi 
Şube ve ajani ad~: 265 

Zira! VP ticari her ""~evi banka m u ameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat B1nkasında kumbaralı ve 1hbarsız tasarruf he3ablannda 
en az 50 Urası bulunanıara senede 4 defa çekilecek i:ur'a lle aptı. 
daki pl~na gore ikramıye dıı~ıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,000 
500 
~50 
100 
50 
40 
20 

Lira h k 4,000 Lira 

" 
2,000 " 

" 
1,00~ .. 

" 
4,00 ..) 

" 
" 

5,000 
" 

" 
4,800 " 

" 
3,200 

" 
urekli ve kasırgalı old$ için ne _ Malkara (1 lususi) - 30 Ağu 

hlrler ka.ba.rmış ve bir çok a~açlar tos Zafer bayramı günü bun~da ye
kırılmış ve kökü ile çökmO.,tür. Fa - ni karakol binasının kü§ad resmi 
kat dun o.kşrundanberl hava tııma _ yapılmıştır. Duıı mahallerine varın
nule açtığı için feyezan tehlike,,! kal cıya kadar her türlü ihtiyacı karşı
mamıştır. lıyan bu bina Malkaradaki ihtiyaç -

lann en büyüğü idi. Oiğ~r taraftan 
orta okul ic;;in, ufak bir tadilatla 
müsaid bir bina bulunmuştur. 

Yozgad (Hususi) - Yozgadda 
Sorg\ın kazasının Sarıhamzalı kö -
yünde yerleştirilen, fakat ~imdiye 
kadar evleri yapılaınıyan göcmen -
lerden 140 aileye aid olmak ü:.z:ere 
1 40 aded plana uygun ev in~aatı 
müteahhide ihale edilmiştir. Bun -
dan başka Sorgun merkezinde de 
20 göçmen e\•i aynca ihale edi! -

DiKKAT: HesablarınC: aki paralar bır sene içinde 50 liradan aşag-ı 
düşm1ycniere ikramiye çıktı~ı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

o~likanlının ıtSevdiğinıin sev 
gitisi yanında olayım 111 on <' 
pek dokunmuıJtu. Derdli Meh 
m ed Beyi. sanki karnku~ gibi ka 
nadlarının altına alıp korumak isti 
yordu. Yandım Alide, yavrusunu u 
~rmnk istiyen bir karta! arıusu 
belimıi~ti. Cesaretini şöyle bir ölçüp 
denedikten sonra, ilk büyük akın: 
cin, atını yedeğine alarak, onu en ön 
saflarda koşturacaktı. Odalnrına ay
rıl dıkları zaman sabnh yıldızı da 
cloğnıu bulunuyordu. 

Ağasının gözlerinden duyguları
nı ve kararlarını okumasını öğren -
mi" olan Alicik kaşlarını çatıp so -
mt•• tu. Çocuk Derdli Mehmt:d Be
)i l..ı kanmağa başlamıştı. Yandım 
Alı dl banun farkına vardı. Fakat 
aldın" etmedi. 

) at 1klarına gireli çok olmuştu. 
n-lım /\Jiyi uyku tutmuyordu. O
l ranlıktı. Gökyüzü ht-nüz ağar
'7 ba<ılamı tı Derdli Mehmed, 

ı dan sonra onun idi. atı, Aliciği, 
ı i hnnçeri ve çevresi gibi. Cörü

*IMa!lo.a:..:,ih:,.:.i olan bu ço~"u~un 

miştir. Müteahhidler inı~aata başla
mışlardır. Evler kıştan evvel ikmal 

Kur'afaT sende • defa, ı Eylül, ı !3lrlncikanun, ı Mart ve ı HuL 
ran tarlhlt:rinde çekilee ' ktir. Reaim yeni karakol binasının 

kü~ad resminde bulunanlım göster
mektedir. edilmiş bulunacakla_rd_ır;· ====~=::;::==============;=~:======:==:=========

dığı zaman sabaha çıkmadığına ... Son Poıtanın tarihi tefrikaıı : 22 

......._._Budin 
......._... __ Paşaslntn k1z1~ 

dı. O da ruhunun, ahlakının meta -
neti' idi. Bu ise, uzun tecrübelerle 
insaniann cesaretleri, cür' etleri, doi 
ruluklan, sadakatlcri, ' emniyetleri 
ölçülerek anlaşılabilirdi. 

Kızılhisar palangası ile Estergon 
arasındaki Şeytanpınarı, §eytan gibi 
Yandım Alinin zihnine girnıi~ti: 
Geceleyin or dan su alnn kimsele -
ri n sabahn çıkmaması!.. Kızılhisar
dan ikindiye doğru yola çıkılıraa, 
yatsıya yakın Şeytnnpınarına van -
lırdı. Geceyi orman kenarında ge-

çirirlerdi. .. Atlar bıığlanır .. n leş yn
kıh • sofra kurulur •• Fakat, su tu
lumlarında birer damla au bulun -

' D o h ı ı L ~ 

Yazan: R etJad Ekrem 

iken, Şeytanpınarı valt·:ılarından bir ı Derdli Mehmed Beye Yandım Ali- gi~i bir yiğitin ölümünü bt:klemek, 
kaç tanesini Derdli Mehmed Beye nııı bir malı gibi bakıyorlardı. Kata- her halde heyecanlı bir ~eydi. Her 
anlatmış bulunuyordu. Çocuklar: göz Bey, kan kardaşma böyle bir ikisi de: <clnsan ancak şeylanı gör
«Bre ağa ... Su yok ... Bre anacığıın eesaret tecrübesinin, insanlarm ha- düğ:i anda yilTek kopmasından öl~ 
mcttra boş .. tulum boşl.ıı diye b;,ığ~ kiki kıymetüı.i ölçemiyeceğini anlat- bilim diye dütüntiyorlardı. Yoksa ... 
rı:ırkon, Yandım Ali, Mehmed Be- mağa çalı~mıştı: Cesur bh yiğit, ~eytana ehemmiyet 
y~: ' - Bre Yandım Ali karındaşım .•. \'ermez .. pınara kadar gider, su a-

- Benim kanndaşıın... Al şu Böyle gönül delisi civa n için sabaha )ıp gelirse... Sabaha kndur onu 
bakracı.. \•ar' git Şeytanpınarından çıkıp çıkmama yoktur ... Bre ;nsan h.mgi felaket mahvedebilirdi? Do-
dolduruverl.. ııeytandan korkmaz dn yalın kılıç- kuz ki~i idiler, Derdli Mehmcd Be-

Deyiverdil... tan yüz çevirir ... Bre vazgecelim ... yi koruyacak .•. Kaplan pnralıya -
ÇIFTE KA V AKLAR Durmıyalım Şeytanpınarındu .. Es ~ mazdı. Çünkii bu küçücük orman-

On atlı, içinde Şeyt,ınpınarının tergona 8ÜrÜp gidelim... d n kaplan yoktu. Hava açıktı, yıl -
bulunduğu ormanın kenarına yat ~ -Demişti. San Balahan ile Cül dırım düşemezdi. 
sıy~ doğru vannışlnrdı. Y ndım A- Mehmed gibi kanları ka) nak yiğitler Yandım Aliye gelince, o, . ne Şe.>'" 
li, kdrıınnı üç arkadıışına bildirmi~ için gece Şeytanpınnrınd<l knlmnk tnııpınarının şeytanına inanıyordu, 
..: r.@o(",....ı,.nly.i.,10 '~i f -aJ.k~d~ ~Ün) güzel! n de insanın gece buradan u al -

Fakat görmüştü ki Derdli Mehmed 
Bt!y şeytana inan.ıyordu, 

Bu çocuk belki şeyt ıı.rım ÜZ('rine 
yürüyecek kadar cesurdu. Ifte Yan-
dım Alinin öğrenmek istediği de 
bu c~aret idi. insanın inanıp ~ork-
tuğu şeyta:lm üzerine dahi yürüyen 
bir cesaret... Bunun ic;;in, Afi,..ığe 
giı:lice ve s:kı sıkı tenbih ' etmişt i. 
Estergondaki herke! yerleıpne, aıeo 
ve yemek telaşında iken içinde he
diyelikler uulıınan heyb~yi ormanın 
içine bırakacaktı. Bu heybenin için
de bir top d~n!uk beya.o: bez \ardı. 
Yandım Ali bu beyaz bez~ sarına
rak Derdli Mehmed Beyi ,öyle bir 
korkutmağı cla kendi kendine kıt -
rarlaştırmıştı. 

Karagöz Bey, daha hayvanlar ~ 
dan heybele::i indirmeden bır ktre 
daha: 

- Gelin (;azi knrındaşlar ... E...1 • 
tergona çeki:> gidelim ... V allah bu 
ormandn boş yere gecelniz .•• 

(Arkuı var ) 



General 
diyor ki Kitab fiatlai-ııida Frınfarın ·önünde 

d "'. ·kı·k k dün neler gördük? (Baştararı 5 IDci •Jfada) 

~~~~e Almanların bu müthi1 teteb
~u~e yakında tevesııül edeceklerini 
1 tırnalden uzak görmdt pek müte-

egışı ı yo -'" . <Baştarafı 1 inci saytadı) 
hlbi, galiba, ıbiraz heyecanla kafa 

Vekkilane ve nikbinane bir hareket CRanaratı ı lnl!i sayfada> 
~~u~. o. hal~e Almaniann bu hare- ce'k olan Hasan Ali Yücel, dün muh
ıtetı, Hıtlerın dediği gibi, neye telif maarif meseleleri hakkında 
jalolursa ol~un, nihayet yapacak- kendiaile gÖrü§en bir muharririmi~e 
arına inanmak doğrudur. a~ğıdaki beyanatta bulunmu~tur: 

Ancak Almanların lngiltereyi - Meclis içtimaları arasındaki 
hava ve denizlerden istila hareketi- günlerden istifade ederek Trakyada 
lle te~ebbüslcri halinde muvaffak ve Anadolunun diğer bazı yerlerin
olup olamıyacaklan kestirilemez. de gezip tetkiklerde bulundum. Bu
Bu, Almanların ilk hamlede İngil- ralardaki umumi maarif meseleleri
lereye havadon ve denizden n~kle- ni ve müoseselerini teftiş etmek ka
debilecekleri kuvvetlerin çokluğuna dar ehemmiyetli ııoydığıın cihet ye
Ve bu harekete teşebbüsten evvel ni kurduğumuz köy enstitülerini ya
İngili:t müdafaa tertibat. teşkilat ve kından g_örmek oldu. Kendi anasır 
t~hkimotını ne dereceye kodar uçak ve Wlsıtalarile tam bir kurulma fa
fılolarile tohrib · edebileceklerine aliyeti içinde bulunan bu enstitiıi
bakar. lerde bugün 3000 köy öğrt:tmeni 

Mihvercilerin yakın barb progra- nnmzedi bulunmaktadır. Talim ve 
rnıno bakılırsa, Almanyaya, bizzat terbiye kodroları tamamdır. Gör
İ~gilıereyi istila, halyaya da Akde- mediğim yerlerdeki müesseseler 
~u ve yakın dolaylarındaki İngiliz ha~kında umumi müfetti~lt>rden, 
11llparatorluğuna hücum etmek işi valılerden ve kendi müfetti~lerimiz
düşüyor. FaKat ne Almanya Ingil- den -'ldığımız raporlar çok ~emnu
t:rcye ve ne de !talya Mısırn bir niyet verici bir manadadır. T e~rini
furlü tnarruza te~ebbüs etmiyorlar. ~vvel sonlannda 3?00 köylü çocu
ııpanyanın da Cebelüttarıka taar- gu daha alınmak sun.-tile talebe kad-

ruz edeceği haberleri ve ihtimaUe-ri rosu bu ders yılı içeıisinde 6000 e 
de, gah bir rüzgarla alevlenen ı.·e çıkanlacaktır. Be~ yıl ııonra 
gah sönen yaş odun ateşlerine ben- ( 15.000) tolebemiz olacaktır. Bu 
ıiyor. Sovyet Rusyanın Basraya ve- müesseselerde çalışan arkada,lan
Ya Hindistana taarruza aevkolun- mın hakikaten idealist ruhlarını 
ması ihtimaline gdince bu da henüz memleket efkiırı umumiyesi önünde 
ne yok olmuş ve ne de kuvvet bul- takdir etmeği 'bir vazife sayarım. 
muştur. Elhasıl bu tı::-reddüd ve inti- tık okul öğretmenlerinin umumi 
:lnrlarda birçok askeri ve siyasi ııe- vaziyeileri 

rek muallim muhitinde, gerek tale· 
be muhitinde alı~ılmıl ve istifade 
edilir bir hale gelmi~tir. Yalnız ye· 
ni imtihan talimatnamesinin bilhas
n yazılı elemeler yaptırması Hazi· 
ran devresi için bizi memnun etmi
yecek bir manzara göstermi tir. Fa
kat esaslı tı::-tkiklerden geçmiş, mem
leket ihtiyacı ve talebe mizacı gözö
nünde tutularak Moarif .Sürasında
ki salahiyetli meslektaşlar;n da rey
leri inzimamile prensipleri tel!lbit e
dilmiş olan bu usulün ilk zamanda
ki verimsizliği naı:ara alınıp bunun
la bu metod hakkında mutlAk bir 
hüküm vermek doğru değildir. Öğ
retmen, talebe ve onların velilerini 
uyanık tutmak, yetiştiren ve yeti
şenleri bu işlerde şuurlu kılmak ga
yemi7.dir. Bunun miyarı bileni, bil
miyenden ayırd etmektir. 

Bir cemiyet için en büyük felaket 
çalışanin çalışınıyanın ayni mukabe
leyi görmesidir. Onun için imtihan
lan bu söylediğim vasıfıaki tale
beyi birbirinden ayırd etmek için 
yapmaktay ız. 

tutan bazı kimselere şu barikaHide 
(!) konteransı veriyordu: 

- Ziftin pekini yeyinl. b:ı gün aç 
ka.bnakla ölmediniz ya! 
Saçı sıfır numara ile tıraş edilmls, 

bacak kadar bir ahlreUik kız. Içine 
iki okka ekmek para..~ı l!ıkıştırdıı}ı 
yumnıklnrını gözlerinde dolaş•ırank 
$IZ] amyordu: 

- Hanımefendi, ek.mck alm<~ı1nn 
dönersen lr'lfanı Jrı,.:ınm, dedi. Ben 
n yapacağım ~mdi? .. 

Sonra dükkAnm nralığındnn mü~
tehziyane halkı süzen kıllı gö~ı;ii va_ 
rıyn kadar açık, un pudrnslle her tn
r9!ı benı Pvaz. basına ~eriye doıYru 
attıgı cuvnlla ava~a knll{mış kurba
gaya bf"ızlyen fırıncı çıra~ına ynl _ 
vı\nyordu: 

- Ne olıır etendi amca iki okka 
bana veriver. ' 

Aksarayda bir tırının önünde bil 
t ......... PrıterE'.san sahnclere tesadüf e~ 
diliyordu. 

Blrt'ok kimseler dükk1\nın f«:inde 
kalımıstı. Bir polis memuru, içer'dE'
kDer 1.$1nl bitirsln diye. kaoıya dikil
mis. kdllaqn~ lbll4:aklarını gPrmiş. 
carmıha gerilmiş vaziyette bekllvor 
fakat d carıda gittikçe kalaba.J•kl:ı ~ 
şan halk •bastırdıkca. Iki arada e.,iL 
rnek tehlikesi geçirlyordu. 

- Dunın yahu, hamura döndüm, 
davanmayın ı 

Biri ı:ıövle diyordu: 

Ekmek sıknit1s ı 
·bugün bitiyor 

lBa~tarafı 1 Inci savfada) 

llt>ri g~ldlfti hak-kında Ileri sürülen 
sebebleri ya?.ı1u.~tık. 
Şehirde hasıl olan mevzit ekmek 

bu~ranı karşısında Vali ve Be!r.diye 
Reı<:i Dr. Lfıtf! Kırdar rne.c;ele:;i e -
bemmlyetle ele alarak al1ikadıı.,.Inrı 
:.efe:t.>Pr ı.:razi'v,.t.c ~etJrmi~. yıı m lan 
otetkı.kler JlPH,..\ '>inde I"Chrin gfınlük 
bu~d!ly sarfivatının 50 ton arttığı ne 
tk.e'>ine Yarılmı.şt.ır. Doktor l.fıtri 
Kırdar. dün sabah vazlyetı Baıı"e~fl 
Refik Snydama arzederek Ofise 50 
ton fe 'Zia un veri'Jme.ı;Jnl Pm ir buyur
macıını .rica etmistlr. Refik Savdım 
derhal I~tanbuı emrine 50 değil, 100 
ton fazla un ve.,.ilınesinl nHi'l(adarlnra 
emrevlemistir. Bu l!uretıc İstanbula 
ihtJvacı olan 300 ton yerine 100 ton 
ta?JasiJe 400 ton un tahsis edilmiş 
olmaktadır. Bu vazivettc bugünden 
itibaren mf'vzit Pkmek buhrnnı orta_ 
dan kaH::mı~ olacaktır. 

n:in Vali ve B<>ledlye ReLc;i doktor 
Lt1t!i Kırdar ekmek mP.selesl hakkın
da bir arkadaşımıza .şu beyanatta 
bulunmuştur: 

«- Bazı semtlerde ekmek darlığı 
çekildiÇinden ba-hisle. fstanbulun ek_ 
rneksiz kalacağı şfiphcslnl uvandıra... 
dlk .şekJldeki ne'>!'}yatın, halkla da 
Ihtiyacından fazla ekmek tedarik cL 
rnek ve l>ıuı fırınlarda Ihtiyat un 
blrlktirmek arzulanru tahrik et~!nl 
ve halkın fırınlar önünde toplanmn
larına .ı:ebeb olarak dn bir buhran 
müvareheslndP hu1uı~1u~umuz zn:rt
nını h!<;ı] evledlltl görülmü.~tür. 

B ir acı 
hikaye 
(Bqtararı 2 nd ayfada) J< .. 

evlerinde barınarak yapacaklareli 1 
Yalnız Vedad Berlin Darülfünunun 
da kalacakdı. Ev\"ela hep beraber •ı• 
Beriinde Esplan&da oteline indik.

1f 
Bir yandan Vedadn ta'allCılt eden 
vazifeyi yaparken, bir yandan ve -
ğenlerimi yerle~tirmekle me~gui olj l 
dum. Bunlardan biri Dresden, ikin 
ci!li Leipzig, üçiincüsü Düsseldorfda R 
Oberrealshule-lere ve yine ora!rırdn 
vazife sahibi olan mu'allimlerın ev
l~rine yer~eştirildi; onları olıp gö _ DI 
turmek, bır yandan da Vedadın i~i-• 
le me~gul olmak beni oldukça yo' -
ran, fakat zevkine doyulnmnyn:ı bir r 
meşguliyet oldu. ' 

Halid Ziya UşaldıgÜ ğ li ı ---- \\ 

Tarihten f1kralar 
(Baştarafı 2 nci s-.ısfa.da) 

zarafeti, hazırcevablığı :ile meşhur
dur. Buraya bir fıkrasını naklediyo-
rum: 

Bir gün Antebde bir hıristi:> an is
lam dinini kabul etmiş. Şer'i mua
melesinin yapıldığı mecliste Hafıi 
Mehmed ağa da bulunuyormuş. 
Her iş bittikten sonra, meclis nznsı, 
bu yeni müslüman için innc topla
mağa karar vermis. Hasırc:zllde de 
iki uGazi altını» vermiş. Fakat 
ka~ından şu beyti söylemi~: 

Müsliiman oldu bir kiifir 
Şehid oldu iki Gazi! 

R. E. Koçu 
behler olmak gerektir. Mediı Al- Ilk okul öğretmenleriıniz ~ehirde 
l'llanların İngİltereye taanuz için ve köyde bildiğiniz gibi ça!ı~makta
hazırlıklarının tamamile bitmemiş dırlar. Geçen senedenberi üç sınıflı 
olmalan münıkündur. Kezalik İtol- olup ta be~ sınıfa çıkarılmış bulu
Yanın Mısıra 1tnrsı hareket için daha nan köy okullarındaki arkadaşlan
aerin ve -yağmur(u zamanlan bekle- mız talebelerini yeti,tirmek için bü-

Size şunu eöyliyeyim lc.i geçen 
yıllara nisbetle bilhassa orta okul 
devlet imtihe.nlannda daha fazla 
talebe- döndüğü halde geçen ııene
lerin eliide biri kadar ,ikayet olma
mıştır.· Çünkü ~ik ayet edecekler bi
liyorlar ki şikfıyet mevzuu yazılıdn 
ve kolayca kabili tetkiktir. Temas 
ettiğim aile muhitlerinde ve daha 
geniş muhitlerde ikmale kalmı, ço
cuklarımızın y&z tatillerini e•aı:lı ça
lışma ile geçirmekte olduklannı 
gördüm. Bu çalışmalann kar~ılığı 
şimdi başlıyan imtihanlar neticesin 
de belli olacaktır. Kat"i rakamları 
alınca, mekteb mekteb nıuvaffaki
yet nisbetlerini bütün memlekete 
nqredeceğim. 

_.... Fır~ılann mariretine brılnn, 
vı:ılnrt. elrıneiYi d~IJ. kapısına gelen_ 
lı>rl bile hamurla~tırıvor. 

B!tlbirleritıP d!rd yananlara kulak 
vermez misiniz? 

.Bu yüzden her semtın nüfus kesa_ 
fetine nazaran fırınlara tevzi edll_ 1 
mektc olan unun bazı semtlerin ih _ 
tlvncım karsılnmndı ı dn yaptı~ımız 
tahkikat netıcesl:nde iınla ılmıştır. 

Başka bir 

GÜZEL diği kabul olunabilir. Nihayet ls- yük -gayret arfetmektedirler. 
Panya vı· Sovyet Rusya, meram ve Bu arkadaşların barerne tetabuk
~~reketlerini bilfiil ortoyo atmak lan hemen hemen haÜedilmi~ sayı
ıçın Almanya ilc Jtalyaıun fiili ha- labilir. lstanbuldo 189 3 ilk öğr~t
teketlerini bekliyebilir:ler. Japonya menin harem dolayısite terfileri ta
da, Amerikayı ehemmiyetle huaba mamen yapılmıştır. Terfi zamanı 
katmak ve Ingiltereye korşı, {;zak- gelip parasını alabilenler 58 öğret
d~~u?a, harekete geçmek içiP en mendir. ( 150) öğretmen terfie hak 
busaıd fırsotlan gözetlernek mec- kazandığı halde paralarını alama-

urivetindedir. mışlardır. İstanbulu ziyaretim esna-
d" Elhnsıl bugünkü durgun ha,•ayı, sında maarif i§lerimizle daima ya-
unyayı teme]indeh sarsacak. fırtı- kından oliikalı olan V ali ile temas 

na ve kasırgnlann ihlal f"dece.kleri- ettim. Bunlarm terfi paralarını ta
ne intizar etmek bugünkü '\"8ziyete sarıunardan temin etmek için ted
l!n ııvJZun bir hareket olur. bir alınacağını hana ifade ettiler. 
d n_ u kı .ı ~snasında Balkanların şid. Bu arzettiğim zaman, imkan ile hal-
eılı ve ehemmivetli sur .. tte rahat- ~edilebilecek meseleler:in dışında 

B~ edil•ceklerini zannetnıiyoruz. ilk okul öğretmen'i arkada:Jarımın 
LınunlA bf'"Taber her ihtimale 1rar!lı esaslı bir ışikayetine mutıali değilim. 

hazır olmak ve evvelden alınabile- Hallerinden memnun olarak yerle
ceft hichir tedbiri geri bırakmamak ·rinde çalu!mnktadırlar. 
en ~oP.rtulur. Orta öğretQı, itleri 

Orta öğretim meselelerinin ha-

Asker/lk 1.~/eri .• ~nda muallim davası gelir. Bunu e-
v ııal!llı bir IJ-ial tarzına bağlamak irin 

----------- Ankaradoki Gazi Terb:ye E:n~ri'7Ü-
Son yoklamaya çağırılanlar sile istanbuldaki yiiksek öğretmen 

P tiJı okulunu muallim ve talebe kadrosu 
tur:ı Askmlik Şubeslnden: 836 bakımından bu sene ciddi surette 
bi . ularla .bunlarla mtı meleye Ui- takviye ettim. Avrupadaki talebe-
&4 Olanların yoklamalan 17 Eylül d l O 

B

O tarihinde ıhltrunn erecektır ~iz e~"lhbakşkda'l staknbubl_ d nibversite-
u sebebden: A _ Okur · ~ıne mu a ı me te ı e u aene 

lı.azu. ta.h.sil d İ ların hall- ~lk mezunlarını verdi. 
:.Ocrı· urum anm gösterlr M cb A h' t' 1 k bu""tu""n 

ı tarihli talWl vcsikalarDe. b k e u~·ıl dızme ı. o ara . 
a - Son yokınan ıla u ayna)[ ar an bıze gelen talım 

ler erntm da san'" asıt ~kal cak d anaııınm nerede açıklarımız var üıo 
l':ıbe .. vesı arile be 1 - d k .. k • 
t"l r bn müddet 2:lrfında (ytuıi ı? o;ba' arı gon ermeG uzere ur aya 
3~ fıJ 94{) akşaınına kadar) şubeye ta ı. tutuyoruz. eçen aene orta 

Zl'ıuraeaatıa "'-'oklamft•-- t.ı tednsat kadrosuna eark ve eenub 
ı ... _ J •.u-..nnt yap rma_ .1• 1 • d k. , 1 -rı, nksJ :takdirde ki k .~ vı ayet erın e ı açti[ anmın kapat-
~~klan nrm olun:. ama aç:>-t;ı mak ~çin SOO muallim ilave ettik.. * B_u mık~a.r ;mevcud kadromuzun ııe-

P.ıntnö-ıii l'~rll ... ., "'"k Ş b kızde bırıdır. 
cı .. n euı u esin_ y-k--'- .. w k J :n: 336 doğumlutann yok] u ae.ıı.: ogretmen o u unu yeni 
Jna)arı J3 zıo ... Jül 1940 tar·holn d a - yaptığımız talimatname ile Üniver-
el"e(o "'J ı n ~ ııona . . 1 b' - .. h ı· . ~inden 4ubemlzde aSkerlik aıtenın tamam ayıcı ır euzu a ıne 
~'llnın toolıınma günleri olan •7_~~= koyduk: Tll~bi~at, liselerde yapıla
tab Evıoı günleri nüfıu cüzdan mek- c.a.~ •taılar, ~~~~~~~a tal:be alm"~• 

Vesiknlarlle birlikte müracaat et_ mue:aese mudurunu te~nsat me•e
tneı~L 13 Eylftklen Mnra lelen mevzuubahs oldugu vak.itte 
~!onda kanuni talti.bat :rapılacağı Edebiyat ve Fen F altülteşinin pro-
fln Olunur. fesörler mec]uinde bulundurmak 

J\.ak lik gibi hususiyeder bu aradadıT. 
er yapmamıt er:at Gazi Terbiye Enstitüsünün ta le-

çağı rı lıvor be kadrosunu bu un e ( 400) • ÇJ-

cı .. ~nönü YerU A...,.,.,.Jtk Snhesln _ kardık. Yüksek öğretmen okulunun 
dern'i 316 lle 333 dahU ~o&uwJularlı kadrosu 22 fazlasite 192 olmu~tur. 
kPrl·;oı sımtma men<:ııb henfi., a,_ Bu arzettiğim kayn&klardan ikmal
C('ltlı ını ya,ornamıs !'rtı! .sev1redile - ler dolayıeile gelecek miktan bil
•ube~linde~ 9/91940 cfınO behemeha1 mediiim için ııize bu sene ne kadar 

P rnuracaaUnrı 11!\'1 olunur. yeni mua1lim alabileceğimizi şimdi 
Şubeye davet edilenler kat'i olarak söyliyemiyeceğim. 

F.nıınönü l'f'rJi Askı-rllk s lı ı Talebe meselesine s~l:ncl'!: Bu-
""rı· u f!.'l; n - 'k' h . d s· . b" · A.şaıtıda ndlan yazılı sfıb:ıvlnrın nun ı ı cep esı var ır. ırı ter ıye-, 
Ç<)lt acele ~ubemlze mümeaatlan: diğeri tedris. Geçen · der• yılında 

1 - 8/2{Wl sıra<ia niyade atj! 200 e yakın talebeyi orta öğretim 
t48149) Qerkez ~lu l332 doğ:ımlu müesseaelı::-rinden uzakla~tırmRğa 
sa :Mnnn.s mecbur olduğumuz halde yeni yap-

( 2 - 8 '2749 sırada piyade Tğ. tığımız disiplin talimatını tatbik et
J.~) liiiseyin oğlu 1327 doğumlu tiğimiz bu biten ders yılında ancak 

Yeni açılacak okuD.ır 

Vekiıletçe hazırlandırıl:p vila
yetlerin de mütaleası alındaktan 
sonra Maarif Surasından geçirilen 
listeye göre bu sene mahallince yap
tırılan binalarda Mustafakemalpaşa 
ve Gönenin orta okulları açılacak
tır. Birkaç senedenberi esasen lise 
ııınıfları bulunan Taksim orta okulu 
lise haline konacaktır. Üsküdarda 
yapılmağa ba~lanmııı olan yeni bi
nada ikinci orta okula mülhak orta 
okul sınıflan açılacaktır. Sarıyerde 
vilayetçe istimliıki mua:ne!esir.e 
ba§lanmış olan binanın bu işi bitin
ce Kandilli, Emirgan ve Beyko7.u 
izdihamlandıran talebenin bir kım1ı 
bu binaya alınacaktır. Haydarp&~ 
lisesinin leyli kadrosu "genişletildi2i 
gibi Kabataş lisesinin me,·cud cırta 
'!tnıflarına da talebe nlınııcaktır. İs
tanbulda aldığımız bu tedbirlerle bu 
sene mekteblerimizde ,.kıntı olmı
yacaktır. 

Kitab meseleleri 
Kitabiarı esaslı surette tetkik et

tirdilc. Bunları tam değiştirip bas
mak kiiğıdııızlık ve z.amansızlık do
layısile miimkün görülmediği ıçın. 
mevcud üzerinde yapılan bu tnshih
leri bastırıp öğretmeniere dağıtncıı
ğız. Talebe ders yılı ba~ında kitab
Iarını bunlara göre tashıh edect:k
lerdir. Kitab fiatlarında nleyhe de
ğişiklik yoktur. Geçen sene (50) 
paraya ııattığımız talebe defterlerini 
bu aene de temin etmek iı,.in çalı~
maktayız. Terimler de bir değişiklik 
yoktur. Üniversitede teşkil edilmiş 
bulunan ihtısas komisyonları gerek 
mevcud terimierin bir kere daha 
gözden geçirilmesi, gerek yenileri
nin tesbiti için çalışmaktadır. Gra
mer kitabı hazırlanmıştır, basılıyor. 
Bu kitab bir mekteb kitabı olmak-
tan ziyade Türk gramerinin ana hat· 
larını ihtiva eden bir denemcdir. Bu 
yalnız öğretrnenlerle mütehaıısıslar 
içindir ı.•e bir anket mahiyetindedir. 
Bu sene yalnız orta okullarda dı::-ğil, 
ana dili tedrisatının edebiyat teklirı
de yapıldığı lise mnıflarında da bu 
derslerden istifade edilerek Türk 
grameri hakkında talebeye nıalumat 
verikcektir. Anket cevablan ahn
dıktan sonrft bu dı::-neme kati §ekli· 
ni almış bulunacaktır. 

- Yahu tA Şehremininden ı:ı-elc'lim. Meseıe şu<iur: 

Her tarttf böyle .. Dfin akşamkl l!lbi 
bu a~sıım da. üç bardak su bir d'lim 
ekmek verine geçer devip, yorgan

i<:tanbu1un normal za.manlnrdat· 
ihtiyacı SOO tondur. Bu mJktar or~ 
tarafından tanzim satı.şıan fiatile 
verilmektedir. Yalnız bu ı;ırnlardn İs. 
tanbul nüfusunun med ve eezlrleri 
~~ndaki farklnr hayli büyümfiş _ 

ları ~ek ecek miyiz yok.~? 
- Ya ben, yn ben. tA Cerrahp:ış:ı

dan yola çıktun. SUJıid bile yok ya_ 
bL . 

Vakit geçtikçe, dtikkn.n &ıllne top_ - Bunun Uzerine alınan tedbirler 
lanmı.s ç.oluk cocu~n: nelerdir? 

...... HoooJJgüiHlm! - Normal nisbetlerden epey büyük 
lerine ltirazlaT karı.sıyordu: olan bu !arklarJ rnhatça Jı:a.r.şıJıya_ 

- Çabuk olun canım. ziyanı vok bilmek üzere yevmiye 50 ton kadar 
az nişmis olsun. Her zaman aldıkh- fazla bir narj vc.rUrnesinf Başvekı1i_ 
rırnız pek ahım .,ahım ~eyler de~ıı mizden rka ettbn. Ba.~ekillmiz rica_ 
ya!.. mı fazla.<ıile ls'af ederek 50 t..on ye_ 

- Ne bekliyoruz yııhu, daynnalım rıne 100 ton verllmesJnl derhal emir 
bira~. buyurdular. Bu suretle normal za-

-- Evet <!ayanahm, bu sefer öt .. _ manlann lhtiyn~ma terah terah te
bPri kınlsın da üç saat daha beklL kabül e<ien 300 ton yerıne 400 ton 
yelim. un verl!Pecktır. Memlekette buMay 

- Poli.<ı amca bu ıhanıım teyze be- stokunun çok olduğu da maliımdur. 
nl.m yerımı nl<iı, -ben <!aha öndeyirn. İstanb'Rlda menU bazı darlıklann bir 

- A, ynmureatın 2'JOruna bak Po.. az evvel söyledikim sebeblerle hfısıl 
ll~ efendi bllMer. Ben ~~nin yanın- olduğunu ve Başvekilt.mizin emirleri 
da <!~n miydim? Hem ben lhtiya _ ~ye.o;lnde bazı semUel'de tesadüf e_ 
rım ayol, yerint bana veTereıflne .. NP- <illen i~fsnat darlıkların da tama _1 
rede o eski ter.blye?.. mlle aniine gcçUdi~inl İstanbul hal-

Eli 7.enbilli, ya.ş.lı bir kadın şöyle tına blldireblllrslnl%.• 
derd vanıyor<!u: 

- Ben on tane alaca~m. iki tane 
yetl')lr amma. ne olur ne olmaz. Bu
lama:ı.ı;ak bayntJa.ca bile :tlrid yapar 
yapar çoluk çocuk yeriz. 

Ntı-Sa.Co 

* Diğer taraftan piya.~ada .sövlendl
~lne göre şehre bu haftanın Dk gü _ 
nilndenberi G gün zarfında Anadolu.. 
dan Ofis narnma 211 vagonla 3165 

-------------- ton bu4day geldiği gt.bl tüccar na_ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeai 

M eriten· Berlin 

Türkiye pbeleri:. 

Galata • iııtanbul _ İzmir 

Deposu: bt. Tütün Gümr~il 

* Her türlü banka iti * 
···················································· mış olan bu müeuesenin in~aatı i~ 
kararla~tınlacaktır. 

mına 124{) ton buğday gelmiştir. Bu 
mevrudat şehrin günlük Ihtiyacından 
çok fazladır. 

Ofis .sert bn~dayı e kuru.,a Te yu_ 
muşak buMayı 6 kuruş 20 paraya 
sat.maktn<iır. SeTboot ıplya.~da d.~ 
sert bu~day 7 ku~ yumu~k bul
day 6 lqıru.ş 32. parayadır. Görülil _ 
yor ki hükftmet Ofis elDe ~ehre eltmek 
fiatının yükselmeme.!l fçin piyasa _ 
dan uenza buğday '!V~nnekt.edfl". 

4te bu vııziyet d~lrrnenlerden ve 
fırınlardan buğday veya unun ek _ 
rnek haline getirilmeden k:ısmen İs

tanbul mtııhakatınn -veya ııerbest pl
ya.~va sat.ıldıt'ı -hakkında bazı ka_ 
naatler husulüne sebeb ohnaktadır. 
Ayni ı>.amanda sıhh! ~:ı.r:tlara riayet 
etmiyen bazı fırınların kapatılması 
üıerfne bu cezri haraketi önlemek L 
çin tınncıların 3unı bir buhran va 
ratacak bazı ~~tematlk hareketı~r; 
tevecmıl ettikleri 1:ehabı da bAsıl ol
maktadır. 

Maamafih ~hrln g!lniük ihtiyn _ 
cından c:ok fazla olan 400 ton bu~
day verilmesi bütün hıırekctleri ön 
liyı!cel< ve .!Un1 ve tabii bir buhra~ 
husulüne kat/Iyen .sed çekecek ma_ 
hlyettedir. 

Büyük anne 

Bayan E. F. 50 
ynşt~ıda olmOS\. 
na ra~men nasıl 
genç görtinmiye 
muvaffak oldu _ r.•••••• ~unu anlatıyor: 

•Ben 51 ya.şındayun, dört defa 
evlenmiş, kızım ,.e s ufak çocu
~um vardır. Buna r$len ten 
ve cildimin 30 y~arındn bir 
.kadınınkl gibi taze ve nermln 
olduğunu söylüyorlar ve !>unun 
sırrını ö~renmek Istiyorlar. Tat.. 
bik ettitim usul budur: 

Ben her akşam terkıbinde 
m~ur bir clld müteh!lSSlSl ta.. 
rafından keşfedilen ve cildi 
gençleştiren kıymetli ~Bıoseı, 
cevheri bulunan pembe Tenkte
ki Tokalon krcmini kullanıyo _ 
rum. Uyurken clldi besleyip 
gençle.ştlrrnekte ve her sn.bnh 
daha genç göstermektedir. Gün
düzleri de beyaz (yağsız) To~ 
kal.on kremlni kulla..nınm. Es
mer ve sert cUdlerle çtrktn ten_ 
ler üzerinde şayanı hayret blr 
tesirl var<iu". Mesamelerln dahL 
line nfifuz ettJtin<len toz ~ 
gayri ~r maddeleri ihraç ve 
a1yah benleri lzale eder ve açık 
mesamelen sıkıştınr. Du sure'
le clldlmi yumuşatır ve güzel • 
leşt!rir.» 

Siz de &::ugünden itibaren To.. 
kalon krcmini kullanınız. Neti. 
efi'Sinden ron derece memnun 
lı::alacaksınız. Her yerde satılır. 

Erzurumda bir inşaat usta okulu 
açılacaktı r. lstanbulda Ni~antaşında 
bir Akpm san'at mektebile Kütah
yada bir kıZ enstitüsü açılııcaktır. 
Uş.akta ve Hatayda iki kız sarı'at o
kulu kurulacaktır. Geçen aene E
dirne ve Bursada tecrübe ettiğimi7 
gezici köy demirciliği ve marangoz
luğu kureları ona çıkarıl.ıcaktır. 
Köy kadınları için de ayrıca ge7.ici 
dikiş. biçki kurslan yapılacaktır. 
Bu sene beş sınıflı erkek ııan'at okul
larını ilk üç !enesi bir devre. müte
baki iki senesi bir devre olmak ü
zere iki devreye ayırdık. Bu suretle 
Üç sene okuyanları memlekı::-t teknik 

1 fstanbul Belediyesi Ilanları 1 bdulkadir Eceman bunun dörtte biri kadar lcat'i ihraç 
cezası verdik. T emenniye ~ayan o
lan bu miktann sıfıT olmneıdu. Ev
ladlarımızın kendilerine gÖ!ıtl'!rilen 
müsamahnaız. fakat ciddi "re haki
katte müşfik terbiye tanile bu ne
ticeye varacağımıza tam emniyetim 
vardır. 

B·fıkçıhk ve su m~hs,ılleri 

Türk grameri etrafında bildiği
miz tradisyondan çıkıp dil öğret
menierimize tetkik imkanını vermek 
ilzere yardımcı neoriyat ta yapıyo
ruz. (Jandcny) nin gramerini Ali 
Ulviye tercüme ettirdik. Bu arada 
basılıyor. Türk dili edebiyotı hak
kında yaptığımız i lerden bir başka
sı da antolojilerdir. Divan edebiya
tma ve Tanzimata aid olana basılı
yoT. Ayrıca islami devre baricind'! 
kalmış metinlere ~id de antolojiler 
yapılmllktodır. Bununla edehiyatı
mız tedrisatını menkuTuUan metin
lere çekmi~ bulunuyoruz. 

ihtiyacına cevab verecek şekölde Belediye tamir atölyesinde çalışmak üzere azami 150 liraya kadar üc _ 
yetiştirip hayata çıkarmak mümkün re!Ji bir ust.ab~ı ve 4 lira yernıiyeye .kadnr otomobil tnmircisi saççı usıa..ı 
olacaktır. alınacaktır. · ' 

hakkındaki k1nun layi hası 
lık Aınlt&ra, 6 (Hususi) - Bnlıkçı
llı..ın "j. s? mahsulleri hokkındaki ka
tetlt"ltayıhası Meclis encümenlerind~ 
cJt .. .'. ~":di ldi. Uyihada bazı esaslı 
'iil~~ltl ik l er yapalmasına lüzum gö

u. Bu huauata hükumetin hazı r-

Tedris mesel~.sine gelince: Biten 
yılbalından itibaren tatbik ettiğimiz 
vakit cetveli ve çalışma mt:todu ge
Tek ö w ve sere\: talebeye 

Teknik tedrisat meselcı-i 
Yüksek teknik okulu ve tekni· 

kum için ha7.ırlıklarımı7 bitmistir. 
M üessis o larak bir İ ngiliz muallim 
mühendisi angaje edilmi~tir. G el-

Sorduğunuz ııuallere kıeaca ver- Ustabaşının motörlü kara nn.kü vasıtalannın t:ı.mir ve mont.njlarmdnn 
dığımız cevablar memleket irfanını ve dJ~er bilcümle ntölye işlerinden anlaması ve bu yerlerde ustabaşılık et.. 
yalnız mektebden ibaret saymıya miş olması. 
rak genio ölçüde ve her cephc~ine OtomobU tamircisinin lıllcümle otomobil tamir ve reglnjını, sn.ççı ustası 
temas ederek idare için cnıek çe- da otobüs, kamyon ve otomobil .saç ~lerini mükemmel §Ckilde yapacak ka
kilmekte bulunduğunu göstermiştir, bUiyet.te olmaları lawndır. 
sanırım. Teşkilitımızın bütün men- Talib olanlaniL ellerlndcki vesiknlnrla beraber imtihanlan icra edUrnek 
sublan bu ga,-enin t ahakkuku ;çin 'üzere 20/J/940 tarıhine .kadar istanbul Belediye heyeti :rennl maklDe 1~ 
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• 
Anbar Inşaatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Ak!ehir istasyonunda yapılacak anbar ve ida

re b inasile sair işler götürü olarak kapalı zarf usulile 
eksittmeye konulmuttur. Ketif bedeli 48351.05 (Kırk 
sek:z b in üç yüz elli bir lira bet kuruttur. ) 

2 - Eksiitme evrakı üç lira mukabilinde Ofis U
mum Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiitme 9/9/940 tarihinde saat 15 de Anka
rada Ofis binasında yapılacaktır. Te'dif meklublarını 
havi zarflar makbuz mukabilinde Ofis·n muha bera t 
ser visine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 3626.33 (üç bin al
tı yüz yirmi altı lira otuz üç kuruttur. ) Liradır. 

5 - Istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye 
g· re bilmek için ihale tarihinden n ihayet iki srün evvel 
O t isten alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

«8048/5134n 

Türkiye Demir ve Çeli.k Fab
rikaları Müessesesi Müdürlü
ğünden: 

( 5 ) Lokomotif makinisti alınacaktır 
Dem ryollurında makınıslık etti~lne dair ehllyetname ibraz etmek şar. 

t e 4) yaşından yukarı olmamak iızere 3 Uradan 4 liraya kadar yevmiye 
Ilc il m kinist alınacaktır En geç 15 Eyl(U 940 tarihine kadar miiessese 
mud ıluğune muraraaL cd lmesi. 

E,, cl ce m to(' se crnızden çıkarılmış olanlarla askerlik et.mernış olanların 

mur ca;:ıtları kabul eclılmıyecektir. (8075) 

Leyli 
,. Erkek 

y 
ILK - ORTA- LlSE 

Neharl 
Kız 

Taksirnde Sıraselvilerde YENI AÇlLDI. 
1\lüd:irü - F.skl ŞI U Terakki Direktörü. l'tl. All Raıtmet Kırca 

HususıyPtlerı · YABANCI D İLLER ÖÖRETİMİNE gen~ mikyas ta 
eheınmıye• vermek sınıflarını az mevftudla teşkil ederek talebesmln 
çalı.şma ve inKişa!ı, lahhat ve inz ba t•!e yakından alfık:ı.dar olmaktır. 
Mektcbin denıze ııazır kalörıferli teneffüshane ve jimn stıkhnnesl 
vardır. Hergün san t • 9 O e 18) arasmda talebe k.ayıd ve ka.bul olunur. .... --.. --,. Telefon: 411!>9 

İstanbul Belediyesi~den : 

SON POSTA 

Istanbul Gümrükleri 
müdürlüğünden : 

Baş-

Gümrüklerdeki sahibslz 

Miktarı 

Kilo Gr. 

20 
15 
21 

4 
3 
ll 
13 

21 
54 
8 

64. 
110 

23 
22 

2.392 

700 

760 
500 
500 
650 

200 

10 920 
9 500 

14 
4 

153 
202 

500 
900 
800 

50 aded 
270 

8 500 
ıs 

2 260 
6 100 

56 
2 120 
1 385 

30 ton 
12 
28 

10300 kilo 
45 

5 

2582 
76 

i! S 

212 
800 

300 
760 

600 

:'1 (()0 
10 370 
~ 600 

16 300 
124 
SOO, 

eşya satılıyor 
De~ eri 

Lira Ku. 

380 
196 
63 84 

23-l 43 
52 42 

809 26 
70 68 

131 
107 99 
163 84 

55 13 
120 
124 55 
163 31 
663 96 
104 GO 
125 
265 25 
Q19 15 

1334 2() 
1511 
1250 
180 (11 

162 75 
107 89 
231 72 
199 ~ 

61 60 

:177 64 
8() 73 

380 
'12 
89 79 

170 60 
92 75 
56 03 
61 50 

246 82 

1400 ll 
606 60 

80 32 
338 
5883 
74 35 

289 20 
83 50 

648 22 
1513 ~ 

Eşya ve clnsl 

Dolu sfnema~raf filınl. 

İpekli P. mensucat. 
Pamuk mensucat. 
İpekli pamuklu dantel meruıucat. 
Yun hazır eşya bluz. 
İpekl! yünlü hnzır fonna bluz pantalon kadın Için. 
Yıin battaniye. 

Radyo hoparlörü ve aksarnı müstamel. 
Yüzü pamuklu şUle ve yast,ık kullanılm~. 

Yüzü boyalı eri içi ot dolu yastık müstamel. 
Ha vngazl ocağı masa şeklinde mU.~tamel. 
Kuyrukstız plyano müstamel. 
P. sofra ve yatak takuru müstamel. 
Yun elbise müstaınel. 
Grafit.tcn pota 
Alıcı radyo m.akin~-1. 

P murettep deri çantn. 
s:ın yün örme kadın elbtse.si. 
Ytlruü ipekli örme kadın elbisesi. 
Sun'i ipek ip!lği. 

Sun'1 ipek ipll~i. 

Komple velosplt. 
işlenınemiş tüylu ham kuru keçi derncrl. 
Çınlnk sade cam derece (transit). 
Kullanılmış sade deıi bavul. 
Safi ipek mensucat altı parça. 
İpek kadın elb'sesı müstamel 20 adcd. 
Matbaa mürekkebl. 
Satı iıpek men.c;u<'at 5 parça. 
Sntl ipek menclll. 
Oimcnto. 
istearinden meyva. 
Pamuk mensucat, 
B<'yaz çimento. 
Pamuk makine kolam. 
Yiln erkek elbise ve pııJtD müstamcl. 
Deriden Içi Ipek astarlı tuvalet takunı 
Sodyom sUikat. 
san yün mensucat. 

mahfazıı.sı. 

77 p:ırça a~aç mobilya sandalya. dolap, masa, elbi
se askısı ve kurulmam~ mobilya parçıaları müs. 
t.amel. 
Adi <lı.ş zuruf tahta sandık. 
Duş zurur bÜ\'Ük tahta sandık 
Ecnebi formalı yün asker elbisesi. 
Htırdn rndyo makinesı yedek alcsamı. 

İpek kadın elb!sesr müstamel. 
A~aç fıçı. 

Top halinde pamuk ma.-;a örtüsü. 
P.1muk havlu ve borhuıluk. 

1«2 17601 50 İpek miktarı C:. 20 den az Ipek çizgUi pamuk 
Vek ller Heyet.lnin 26/3fll<W tarih ve 1/.12899 sayılı kararnamesi mucl. mensucnt. 

'b.nce kok kömiırlerinin tevzi ve satı., t.şl Etibanka wvdi edilmiş olup şch. Politıka gazet;c.;;!nin 29/8 040 günlü nUshasında l!A.n edlldl~i üzere yuka
rlmız~e mezkür ~:ı.nko.nın. açtı!ı ana depolarla sayın halkunıza kolaylık ol. rıda kı.lo değerı VP c·nsleri ~azıh eşyanın satışları 13, 16, 18, 23 ve 30/9/1940 
ınak uzcre beledıyece tesbıt olurum tali ve semt bayilerinin !.sim ve adres. günlerinde Sirker'de Re~adiye caddesinde halı antreposu dahilindeki Güm. 
lerıle bu depolardaki satı.ş fiatJan aşağıya dercedilmlştir. .rük satış müdiırlü~ünde ve 23 9 '940 günündeki eşya satışı da Kuruçcşmedc 
Kok komürü satı fia tlan Ikincı satış komisyonu tarafından satılı:ıca.ktır. Taliblerln ihale günlerinde 
Etıbankın Kuruçeşme \'C Kadıköyiinde açtığı ana depotarla Kuruçeşme saat 12 ye kadar 24.90 sayılı kanunda yazılı ve;.ikaları ibraz eyliyerek % 7,5 

\e Gazho.nedekl tali bayllerde alıcınm vasıtasına teslim her cins kokun pey akçelerini vezneye yatınnı.ş olmaları lfızımd1r ihale günlerinden evvel 
tonu (21l liradır. 3 gün zarfında sabah snat 9 dan 12 ye kaaar ııJıcılar eşyaları ambarlarında 
Beyor.ıu cihctlndeki semt bayUerinde, yerinde teslim edUrnek üzere tonu ıısulü dairesinde goreb,lırler. Bu eşyadan manda her giin müteferrik e§ya 

21 ....... no (mı.kllye ucretıı = 22 lira 50 kuruşa satılacaktır. satı.şı yapılmakta olup listeleri salon Uan tahtns!ndn nsıhdır. (8125) 
İ.stanbul, Anndolu yakası ve Adalnr r.lhetindcki semt bayilerinde yerinde Telefon: 232.19. 

te~im edilmek uzere tonu 2.1 +180 (naklıye ücreti) = 22 lira 80 kuruşa sa- ------------------------------
tılıc.ıktır. 

Tali depo ba)Ue;nın adresleri: 
Belediye kooperatifi 
Vehbi Koç 
Zongu1dak vapurculuk ve kömür. 
cilluk şirketi 

Hayrı Arapoğlu 
~emt bayllerinin adresleri: 
İbrahım Yolal 
Sua vi Alemdar 
İ mali Hakkı 
Be cdlyc kooperatifi 
M ·c;tafo. Yılmaz ve ~erikl 
i ... Gülten 
R •u Ayangll 
B "dıve kooperatifi 
g 1ull ve şürekfı.sı 
Fahrı Dolen 
lliı nu Turko~lu 
Beledıye kooperatifi 
Semt bayilerinin adresleri: 

Kuruçeşme 

Kuruçeşme 

Kuruçeşme Altınç No. 119 

Kuruçe,me 

Üsküdl.\r Balaban iSkelesi 
Parmakkapı İmam sokak No. 10/1 
Taksim sineması 'ltarşısı 

Şi~ i 
Beyo~lu 
Kalyoncu.Kull u~u 
Beyo~lu 
Beyotlu Galata. 
Fındıklı Odun I.skele.sl No. 2 
Fındıklı noıma.:bahçe c. No. 95.97 
Beyoğlu Kasımpaşa 

İs ta. n bul Fo. tıiı. 

Ali ve Halld İstanbul Fatıh 
1:uc;t f.l ve §eriki İstanbul Beyazıd 

BelPdiye kooperatltl Unkapanı 
Al Rıza ve ortakları Beşlkta.ş odun iskelesi No. 18 
Tevfik Nlşanta.şı 
S:ı.id Genç Büyi\kadn Altunordu caddesi No. 9 
o~man Gürer YeşUköy f.skele cadde.qi No. ll 

Bu fıattan yukan satı., yapanlar hakkında milll !torUJUna k~~nu hü -
kumleri dahilinde cezal taki.bat yapılmak üzere muteca.sirlerl Cumhuriyet 
Mudde umwnlllğine tevdi olunacaktır. 

Keyflyet, alakadar bayilerln ve sayın halkımızın ittilama arz ve ilan 
olunur. (83701 

BEYO~L 
Kız ve 
Erkek 

ve Ticaret Orta Okulu 
Tam d evreli Hse, orta Ticaret ok~.u. ~almanca öğretmek için ihzarl 

fl
.. Derslere 16 Eylül Pazarte.sı gunu ba.ş.l.anacaıttır. Kayıd muame-

sını .. r. 12 e .ı.ft .. __ N" f 'k 
1 

n E lülden ıtLbnren hcrcun saat 9 dan Y ~= u llS veya ı a. 
!:t tC:kere ı: mahalli huk.ümet doktorlu~unca tasdi.kli sıhhat raporu. 

t fo aş• • k~ıdı, altı fotoğraf ve okul ta.sdıknamesl veya dıplo. 
ç c j:eya ır F zı m::ıJüiJUlt 1ç.n 494.86 ya telefon edilmesi. Kartdlar 
~ Fvlw 6unı~rte.sl gunu saat 12 ye kadar devam edecektir. Buti.ın bü

rı 13 Eylül cuma Günll y pı.I.ac:ı~ındrın alftk.adar öğret. 
nın 0 un saat 9 da okulda bulunrnaian· 

Yilksek Ziraat Enstitüsü Vete
riner Fakültesi askeri kısmının 

kayd ve kabul şartları: 
1 - A1ı~ar::. Yuksek :?..ir:ınt Enstıtüsü Veteriner Fakültesi Askeri kısmına 

bu yıl s vıl lant devreli lı.c;o1erden iyl ve pek iyi derecede mezun olan \E.' 

olgunluk imt.hnnlarını v~rmis olmak şartile talebe kabul edilecektir. İs -
tek:ilerin aş· fiıcl::ki ~·ııtlnrı h~iz olması lazımdır: 

Al - Türlti~·e cumhurıyet• teb'asından bulunmak. 
Bl - Yaşı 18-22 olmak C22 dahıldir.) 
C) - Beden te'lckKülleri ve sıhhati ordnda ve her Iklimde faal hizmete 

miısa.id olmak: (Dıl ıi'k!ıketl olanı r alınmaz.) 
nı - Tavır ve hareketi, ahHi.kı kusursuz ve sedyesi sağlam olmak. 
El - Ailesinin ıı·ç bır !e"a hal ve şbhreti oımnmak. CBunun için de 

zabıta veo:;ikası ibraz E'tmek.l 
2 - İsteklilcrin mürac:ıat istldalnrına şu ve.o;ikaları b:ı~lamııJıın H\zım. 

dır : 
Al - Nüft.Lc; cüzdaın veya mus:ıddak sureti. 
Bl - Sıhhatı hakk.ınd:ı tam teşekküllü Asker1 hastahane raportı ve aşı 

kfı~ıdı. 

Cl - Lise meztın•yP' ve olgunluk şehadctnanıesi veya tasdıkli sureti. 
Dl - Okula Dlındığı takdirde askeri kanun. niı:ım ve talimntlıırı !<ahul 

etti~i hakkında veJlsinın· ve kendisinin noterilkten tasdikli taabhüd sene
di Talebe okuldan i.c;tifo. etmek Isterse okuica tahakkuk ettirilecek mas. 
ranarı birden verir ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. 

El - Sar•ntı. uvur~Pn gezen, sidikll, bayılına ve çırpınmay:ı miipteH\ 
olmadı~ı hakkında VPJ.ilerlnin noterlil<ten tasdikli tnahhüdnamesi. !Bu 
v,lb! hastalıklardem hiri ilP okula glrmezden ı>vvel malul oldukları sonrı>· 
dan anıas!lanlar C\l>ul~an çıkarılır ve okul masrafları velilf'rıne ödetllir 

3 - Jsteklileı· bulunduklım mahnllerdekl askerlik ~ubelerıne isılnıı ı.f' 
nıürac:ınt edecekler vo ı::ubelerince 2. inci maddede b1ldirllen Pvrakı lkmal 
ettikten sonra: .\nka"&da Yf'ksı>k Zirnat Enstıtfısü Veteriner Fakülte.sı 
.A.c;keri Tnlebe .i\ınlrli~lne gönderilecektir. Müracaat mfıddeti Eylülün 25. ine 
kndardm Bu tarıhten sonra müracıuıt kabul edilmez. 

4 - Cıkula kayıd ve kabul, şahadetname derecelerine ve mürnca3t sırıı 
sına göredlr. isteldl adedi tamam olunca kayıd llşleri kapaııır ve 
kabul edilenlere muracaat ettikleri Askerlik Şubeleri ile tebli~!llt ya • 
pılır. (74961 (690) • 

~ Kıvm~tli bir hah 
Belediye mezad salonunda 

teşhir edilmektedir. 9.9.940 
Pazartesi günü satılacaktır. 

\r-~=:1..-::!cm::::&'.JJO 

-... 
•GiT•PARANIN·FA.aZiNi•AL4 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - Zonguldak Vilüyetı içinde Çaycuma _ KokakSu _ Bartın yolunda ya

pılacak 285.620 l ira keşif bedelli şo.se ve sınai imnlflt işi Itapalı zarf usullle 
28/8/940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksllt.meye konulmıı.otur. 

2 - Ek.siltmesl. 13/ 9/ 940 Cuma gı.inü saat 15 de ZOnguldD.ktn Dalmt Encu
mende yapılacaktır. 

3 - Ek.silt.me şartnamesi ve bun:ı müteferri evrak Daimt Encümen kale. 
rolnde ve Zonguldak Na!ıa Mudiriyetinde görüleblllr. 

4 - Muvakltat teminat 15175 lirad ır. 

5 - İ.şin bedeli 940 _ 941 - 94..2 yılları bütçesinden verilecektir . 
6 - Ek.silt.meye ginnek istiyenlerln ihale gününden en az 8 tiin evvel 

Zonguldak vilA.yetine mürarne.t ederek Vilfıyet makarnından alınmış mul"
ahhldlik e!"Jiyet veslkasile Ticaret Odasından bu yıl Içinde alınmış ve.~ik;ı 
ve muvakkat teminatıarını yatırdıklarına dair makbuz veya teminat mek
tu.blnrını ve teklife aid mektubu muhtevi 2490 sayılı kanunun ta.rifi -re~hlle 
hazırlanmış kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Dalmt Encümen 
Re!sll~lne verllrnesi llln olunür. (7833) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının ınşaat Ye m<ı.klne 

ŞlLbelerıne talebe kaydına 2 Eylul 9-W tarihinde başlanarak 30 Eylül 94 ta
rihinde günü ak.şa.mı saat 17 ye kadar devam edilecektir. Son guoü mus. 
te.sna k:ıyıd muamelesi hNgün saat 9 dan 12 ye kadar yapılır. 

Orta okul mezunları imtlhanla alınır. Dl~er şartıarı öğrenmek lstlyenle 
rin bizzat veya mektubla okula mürncaatları ilan olunur. (7872> 
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KENDiN 

T. iş. BANKASI 
1940 f<üçük 

Cari H esaplar 
h< A IYE PLA 1 

BiRiKTiR 
1940~KRAM.ıYELERI 

ı 
J 

• .1 

ı aded 2000 liralık - 2000.- J.1lt 
a • 1000 • - sooo.- • 
IS • 500 • - 3000.- • 

13 • ~50 • - 3000.- • 
40 Jl 100 • - 4000.- • 
75 ll 60 • - 3160.- • 

Keşldeler: 1 ~ubat, ı I\U1~ 

1 Acusıtr.ı, ı lJu.ucıı.e~rı.n \arlla ... 
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