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Ekmek işi' Halledildi 

Istanbula 400 Ton 
Buğday Verilecek 
RoMANYADAI 
DiKTATÖRLÜK 

BAŞLIYOR 
ltomaonda bbıl olan maıısara n 
Ball:anlarda esea bava, Avnıparun 
hiı; olmazsa ıon beı ıenelik ıiyaset 
lıcutuplannm barikullde denilecek 
körlükleri. cehaletleri, bldiıeleri 
ten anlaYJBlan ile izah edilebilir. 

Yazan: Sadri ERTEM 

R onıanyada Gigurtu btifası. 
ıu verdi Bu istilayı Kral 

ltarol'ün tahttan çekilmesi takip 
ettl 

Roınanya Ba~ekllinin Te Kra.. 
lııı 11.i.hayet iktidar mevkilni 
t~~ketıneleri tabii idl Gigurtu 
h~Unıeti, Titulesko'nun mevkii 
iktidardan çekilmesile başlayan 
~~a kayma hareketinin hem da
hili, hem harici politika bakı.. 
mından karakteristik bir safhası. 
nı teınsu ediyordu. Gigurtu hü
kfınıeti bir istihale devrini ta
manılamak ve mihvere intıbak 
etnıeıc suretile Romanyanın harp 
sol}tasında elde ettiği hudutları 
rnlibafaza ~eceğini sanıyordu. 
Dahili ve halict politikasının tek 
gayesi bu idi. Gigurtu bu ma.k.. 
~atla Romanyanın iç siyasetini 
ıdeoiojik bir şekilde mihvere 
Yaklaştırdı, harici siyasetini ta. 
rnanıen mihverin emrine verdi. 
Son Viyana anlaşması ile haki
katen Balkanlardııki siyasi haciz 
fekkedilmiştir. 

Romanya ekonomi bakımından 
nnsıı Almanyanın bır ham mad
~e .'V'e gıda maddeleri deposu ha. 
linı alrnışsa, siyaset itibarile de 
aynı şekilde bir kaynaşmaya va. 
r~lınıştır. Bu vaziyetin bir tek ne.. 
tıcesi olmuştur: Orduların terhi
si Fakat, buna mukabil, Roman. 
ya Besarabyadan sonra Dobruca
yı, Ye Transilvanyayı terketmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

• Bu hal haddi zatında bir hü
kunıet ve devlet politikası için 
~uvaffakiyets izliğin şaheserin
den .. başka bir şey değildir. Bir 
Re Ustelik bir milyon iki yüz bin 

UJ:neni Macaristana bırakmak 
~ecburiyeti Glgurtu'yu ve fİm. 
Y~. kadar zikzaklı bir ekalliyet 

P.ol~tikası takip eden devlet rei. 
tl~ı artık yerinde tutunamaz bir 
h : getirdi. Romanyadan gelen 
~. c~Ier de dikkate layıktır. 

Ko?lu partisi şefi Maniu, açıktan 
açı6a Viyana kararma karşı ~ 
~an taraftandır. Dahili politika
h af eski "Boyar,, ananelerini mu. 
v: ~za etmek iddiasında bulunan 
cena~ sebepten kendil~rini sağ 
af a rnensup ve Faşızme sem. 

P ik telakki eden fakat Roma~ 
ya nuı h t ' ak' h büt"" 1 .. ~~.en sonr ı udut 
te ~ uğunu muhafaza etmek is
k Y nler de hiç olmazsa bir şaş. 
Ö~JJr. ve hayret içindedirler. 
t enberi Fa"'izme nazaran sol 
enıa'lh:ı - y 
• .r <U.lu sayılan Manlu bu va. 

zıyetten istifade imkanı:U elde 
;!~Ye çahş~aktadır. Diğer ta-

n Macarıstana terkedılen a
razı Ü ri d k" R h ze n e ı unıen halkı 

arp sonrasında yapılan arazi re. 
formu dolayısile toprak sllhibi 
olmuşıur. Macaristana avdet, ay. 
~ı zamanda toprak reformundan 

n geri dönüşü ifade edebilir. 
Bunun için Rumen köylülerinin 
~1acar istilasına karşı çok hassas 
dnbvra!'larak teşkilatlanmalarının 
sc ebıni izah mümkündür. ...... B u rnanzara karşısında Ro-

. rnanyada Alman ıktısadi 
nufuzundan istifade ederek inki
~nl .cd n ve nihayet Alman ajrnı 
halın alan Dem·r Muhafızlar, 
Romanyada bir Quisling roli.inü 
ovnamaya hazırlanmaktadırlar. 
Romanyada kabine buhranının 
dekorunu böylece vaziyetten 
mem~un olmayan köylü tıtf 
ları Slyasetin kötü n • ·na 
hayrete düşen sağ cev'l'Maılil! 
supları, ve Romanya 
kolunu teşkil eden • 
hafızlar,, faaliyeti t 
tedir. 

Bir kısım f1nn(ıların un saklıyarak az ekmek çıkarmalan yüzünden 
bazı semtlerdeki fınnlarda ııörülen izdiham .. 

Va&, Mevzii Dcrl:ğın Fazla Sarfiyattan 

ileri Geldiğini ve Ahnan Tedbirlerle 

Normal Vaziyetin Avdet Ettiğini Bildirdi 
Birkaç gündenberi şehrimizin 

bazı semtlerinde hissedilen ek. 
mek sıkıntısı, yeni tedbirlerle 
bertaraf edilmek üzeredir. Vali 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
dün bu hususta gazetemize şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Bazı semtlerde ekmek dar
lığı çekildiğinden bahsedilirken 
lstanbulun ekmeksiz kalacağı 
şüphesini uyandıracak şekilde 
neşriyat yapılmıştır. Bu neşriya. 
tm, halkı ihtiyacından fazla ek
mek tedarik etmek ve bazı fınn. 

Londıa 
Civarına 
Hiicum 

lngiltere Üzerinde 

Müthiş Harpler Oldu, 

43 Tayyare Düşürüldü 
Londra, 6 (A.A.) - Dün ak. 

şam geç vakit, büyük düşman 
bombardırnancı teşekkülleri 1n. 
gilterenin şark sahillerini aşarak 
içerilere doğru yol almı ,1 udır. 

Harbin başındanberi bu mıntaka 
üzerine gelen düşman tayyare 
gruplarının en büyüğü olduğu 
anlaşılan bu teşekkül iki grupa 
ayrılmış. birisi Kent eyaleti üze. 
rine bombalar atmış, sekiz büyük 
şehir üzerine akınlar yapmıştır.
Diğer grup ta Times boyunca 
endüstriyel müesseseleri bomba
ladıktan sonra Londra üzerine 
gelmişlerdir. Saat yirmı üçe doğ. 
ru Londra istikametinde şıddetli 
bir baraj topçu ateşi görülıntiş. 
tür. 
Düşman tayyareleri Londra 

mıntakasına yangın bombalari. 
le o~ultulu bombalar atmışlar
dır. Alarm yedi saat 35 dakika 
sürmüş ve bu suretle harpten
beri Londralılar, en uzun alarmı 

(Sonu, Sa: 2, Sü: 6) 

cıları da Oıtiyat un biriktirmek 
arzusuna tahrik ettiğini ve hal
kın fırınların önünde toplanma. 
larma sebep olarak bir buhtan 
karşısında bulunduğumuz zannı.. 
nı verdiğini gördüm. 
Yaptıltm tetkikler, her s-emtin 

nüfus kesafetine göre lırınlara 
tevzi edilmekte olan unun bazı 
semtlerde ihtiyacı karşılayamadı
ğını, ve istisnai darlığın bundan 
ileri geldiğini göstermiştir. Bina. 
enaeleyh, halkın haksız yere te-

(Sonu. Sa: Z Sü: %) 

Askeri Vaziyet 

A '. m a n ı ar, istila 
Ordul:rına Köprü 
Başı Hazırlıyorlar 
EyUU lçindeyh. Günler ilerli. 

yor; İncil tereyi iıtill için za
man cittikçe daralıyor. Halbukı 
Hitler halt Berlindedir. Son nut
kunda bilyilk taarruzun ve iıtill
nm ne vakit başhyabileceii bak
kmda bir imada bile bul~ 
t:ır. 

Yalnız İngilizler EylQl ayınm 
şiddetli harplere ıahne olacaiında 
müttefiktirler. Başvekil daha va. 
him tayyare bombardımanlan bek
lemek Jizun geldifini ıöylemiştir. 
Mister Eden istila tehlikeııinin he
nüz seçmediğine milletin dikkatini 
çekmiştir. Ve İngiliz askeri müte. 
hassısları son günlerde Alman ha
va kuvvetlerinin takip etmekte 
oldukları yeni taktiği istilanın bir 
mukaddemesi olarak telakki edi
yorlar. 

Almanların lngiltereye yaptıkla
rı hava taarruzunda ıon üç dört 
gün içinde takip ettikleri taktik 
şudur: Münferit hava hücumlarile 
!ngilterenin her 'tarafını rahatsız 
etmek, Cenup limanlarını gemi so
kulamaz bir bale ıokmak, fakat 
bilhassa Fransız sahilleri karşısına 
rastgelen yerlere formasyon halin
de hücumlar yaparak buradak tay. 
yare karargahlarını ve müdafaa 
üslerini imha etmek. Bu son tak
tı1cte takip edilen gaye, istila or-

CSonu. Sa: 2. Sil: 7) 

- ---- ... 

KRAL CAROL 
Dün Tah~tan 
Feragat Etti 

Yerine Veliaht Prens 

Mihai Geçti ve 

Tahlifi Yapıldı 

Carol Ayrıhyor 

Evvelki Gece Bükreş 

Sokaklarında Büyük 

Nümayişler Oldu 
Biıkreş, 6 (A.A.) - Romanya 

Kralı Karol, oğlu Veliaht Prens 
Mihai lehine tahttan feragat et
miştir. Kral Karol'un feragatna. 
mesi bu sabah saat 8,30 Ja Ge
neral Antonesko, Haricıye Nazırı 
Manoilesku ve Adhye Nazırı ile 
diğer bir takım zevat hnzır oldu
ğu halde imza edilıniştir. Bir sa. 
at sonra P~ens Mıhai, Rumen 
kilıses1 patrığinin huzurile ve Ro. 
manya Kralı sıfatile tahlif edil

• 

YENi ROMANYA KRALI MIHAt 

ROMANYAD 
Birçok Nazırla 
Tevkif Edildi 

Moskova 

Giden 

da Geri 

Elçiliğine 

Gafenco 

Çağırıldı 

Siyasi Temaslar 

Demir Muhafız 
Başvekille GörUşme 

Üzere Bükreşe Geld 
Bükreş, 6 (A.A.) - Gener 

Antonesko, resmen "devJet 
mamdan., unvanını almışbr. S 
bık Başvekil Tataresko ıle diğ 
bazı sabık nazırların ve ftalya) 
karşı zecri tedbirler tatbikm~ 
tirak etmiş olan nazırların c'\·l 
rinde mevkuf bulundurulma 

miştir. Bundan sonra Başvekil ,__-------------------------

nı emretmiştir. Bu nradn Ta 
resko kabinesinin Dahiliye Na 
Gelmegianu ile liberal hüWme 
lerin diğer azası da vardır. B 
yük Rumen harp endüstrisi fn 
rikatörü Malxa da evinde ikam 
etmek üzere tevkif edilmiştir. 

Ant~n~sko ;rer_ıl Krala sadakat M • f v k • ı • D •• 
yemını etmıştır. aarı , e ı ı un 

İSTİF ADAN ÖNCE , Bunlar, memleketi harabi 
sevkeden fiillerinden dolayi m 
keme huzuruna çıkarılacaklardı 
İkinci bir itham da silahlan 
için verilen kredilerin bu ış iç· 
sarfolunmamış bulunmasıdır. 

Ba~~~~· !u~A·!~u~:o~:~!~ Muhtelı· f Meselelere hiyettar siyasi eşhasın Kral hak-
kındaki hissiyatını anlamak için 

taraftan şu cevabı almıştır: görüşmelerde bulunmuş ve her Daı·r izahat Verdı· 
"Kral, tahttan feragat etmeli. 
dir.,. Başvekil bu neticeyi Krala 

Genel K•rmay Başkanı General 'M 
hail Te sabık Ba$veldl Argctoinnu t 
kif edilmişlerdir. 

bildirmiş ve Kral Karo!, sabah 
saat 6 da feragat kararını tebliğ 
etmiştir. 

KRALIN BEY ANN AMESt 
BQlmıl, 

U.htından 

milletine 
rnlGUr: 

e (A.A.) - lt.J'llı. ltarol 
feragat ettlğJnı'• Rumen 

IU be7anname De blldlr-

, (Sonu, Sa: Z, SO: C) 

Almanya 
O zerine 
Basl<ınlar 
Bir Tayyare Fabrikası 

Ve Birçok Depolar 

Bombardıman Edildi 
Londra, 6 (A.A.) - Ofın gece 

İngiliz tayyareleri, Baltık denizi 
üzerinde Stettin'e kadar duşınan 
arazisine girerek bir Fentetik 
benzin fabrikasına muvaffakıyet. 
li hücumlar yapmışlardır. Diğer 
bir tayyare grupu da Harz dağ
larında, Thiringe ormanında ve 
Kara ormanda gizli olan askeri 
hedeflere hücum yapmışlardır. 
Hücumlardan sonra müteaddit 
yangınlar ve müteaddit infilak. 
lar müşahede ed imiştir. Aynı 
zamanda Berlinde bir elektrik 
santralı ile bir de tayyare fabrL 
kasını bombardıman etmişlerdir. 

Evvelki gece bombardımanla
ra maruz tutulan hedefler mcya. 
nında: Magdebourg'da bir benz n 
deposu. Brcme'in cenubunda Ni. 
enbourg'da bir emtia istasyonu 
ve işgal altında bulunan Fransa 
ve Belçika mıntakalarında müte
addit tayyare meydanlan mev. 
cuttur. Calais ve Boulogne"deki 

(Sonu. Sa: 2, Sü: 3) 

MuaDim ihtiyacını Karşdıyacak Tedbirler 

Abndı, Birçok Yeni Mektepler Açılıyor 

Genel Kurmay Başb.nlıfma Ge 
Joanitsin tayin ohınmuştur. 

General Antonesco, Biıkr~ Bele 
ye Reisi Dombroski'nin tev'lı:ifini 
retmiştir. Bütün budııt polisi, müs 
desiz memleketi terkeylcmck istly 
bütün mühim siyasi phsiycUcri t 

Maarif V kw d - k 1 rd t fti ) t·'·tan F kif etmek emrini almıştır. e • un me tepe e e şer yap ur. sonra ~n J SALTANAT l\fECI tsl 
ve Edebiyat Fa.kültesi Dekanlariyle Yüksek ömtmen ul fü- LA(i EDİLDİ" 
dürünil davet ederek fakülte ve mektepler arasındaki ahengi te.. r M v H""ldl et s 
min edici meseleleri görüşmüş, Üniversite dışında ve Ö~retmen 1 BukrMeı, 1~ 1

<A
1 
A1);ı..~t lut' mF, a 

Ok 1 · · d k" ıek· 1 1 lm l• ld"Y• t tanat ec ıı n -·em$ ır. rans u u ıçın e ı mes ı ça ışmanın nası o ası azım ge ıgı e ra. b-lcQ ti a; d ki Romanya Bü · 
fında ~ahat vermiştir. Partid; bazı dll~~le~i tetkik eden Vekil, E~ı;ı:~so:~~ i~e :on zamanlarda M 
muhtelif meseleler etrafında bır muharrırımıze şu beyanatta bu- kova•Elı;ilicine tayin edilen sabık H 
lunmuştur: (Sonu. Sa: 2, Sil: 5) 

- Beş sınıfa çıkanlm1ş olan 1 
köy okullarındaki muallimierin 1 1'""'; 
bareme tetabuk etmeleri mese;e. ı 
si halledilm ış gibidir. lstanbulda 
kı ilk öğretmenlerden terfi zama. 
nı gelip parasını alabilen 58 kışi
dir. 150 öğretmen ise terfie hak 
kazandığı halde henüz parasını 
alamamıştır. Vali, bunların terfi 
paralarını bütçe tasarruflarile te. 
min edeC' e'tini bana söylemi ştir. 

ORTA ö(;RETİM İŞLERİ 
o-ta öğretim meselelerinin başında 

muallim davası gelir. Bunu esaslı su
rette halletmek için, Ankara Gazi 
Terbiye Enstitilsil Ue İstanbul Yük
ıek Öğretmen okulunun kadrolarını 
takviye ettik. Avrupadak! talebemiz
der başka, İstanbul Universiteslne 
bal:l• dil mektebi de bu yıl mezun
larını verdi. BQtün bu kaynaklardan 
biu gelen talim anasınnı nerede a. 
çıl:larımı;:. varsa, oralara göndermek 
Uzcre kuruya tAbl tutuyoruz. 

Yüksek Öğretmen okulu için yeni 
bir talimatname yaptık. Bu talimat
nam ile bu mektep, Üniversitenin 
bır cüzü haline getiriliyor. Talebe 
ıtadrorunu da 22 fazlaslle bu sene 
ıa2 olarak tesblt ettik. Gaı.l Terbiye 
EnsUtüsO talebe kadrosunu ise dört 

Akdeniı.de gemi kafilelerini himaye eden bir fnı:iliz destroyerini 
topçusu, düşman tayyarelerinJ araştırıyor. 

yiıze çıkardık • 
TALEBE VAZİYETİ 

ralebe meselesinin iki cephesi var
dır: Terbiye, tedriı. Terbiye bakı
mından umumi olarak talebemizin 
var.ıyetinden memnunum Geçen sene 
200 kadar talebeyi orta öğretim mil-
es5"Selerinden uzaklaştırdığımız hal
de. yen: disiplin talimatnamesinin 
tatbiki neticesi, biten ıene bu mik-
tar, geçen senenin dörtte blrl kadar. 
dır 

Tedris meselesi.ne gelince; biten 
ıene tatbik ettiğimiz vakit cetveli ve 
ı,:nlışma metodu, muallim ve talebe 

(Sonu, Sa: 2. Sil: 5) 

General Zeki Erokay 

Vefat Etti 

lngiliz Filosu 
12 Adaya 

Taarruz Etti 

Muhtelif Hedefler 

Şiddetle Bombalandı 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz A

mirallık dairesi tebliğ ediyvr: 
Son altı gün zarfında şarki ve 

garbi Akdenizde deniz kuvvetle. 
rimız tarafından vasi mikyasta 
harekat ıcra edilmıştir. 6u hare
kat tamamen muvaffa.k:iy~tle ne. 

Ordumuzun lcıymetJi Generallerin. tıcelenmıştir. Ancak deniz kuv
den Zeki Erokayın laaa bir haatahr 1 vetlerimizın en mühım cıizutamı 
müteakip 51 1aılannd• olduğu hald~ ile düşman harp gemileri arasın. 
dün vefat ettifi teessürle haber alın da bir temas tesisine muvrufak 
mııtır. Cenazesi Pazar günü öcleden olunamamıştır. Bu harekat esna. 
evvel büyük merasimle .. Gülhaneden sında. Akdeniz kuvvetlerımıze 
kaldrrılarak Beyazıt camıınde namazı . _ . .. .. .. 
kılındıktan ıonra Edimekapı Şehitli- buyuk takvıye cuzutamlan goıı. 
fine defnedilecektir. derilmiştir. 

General Zeki Erokay, mohtelif mıı 31 Ağustosta Merke7l Akdenlzde 
harebelere İ1Jtirak etmiş, büyük yarar- ParUı1an denizaltı gemimiz. kruva. 

l lıklar ıöstermit olup ordunun genç zör v destroyerlerden mürekkep bir 
ve kıymetli bir ıınsuru idi. Ailesine düşman kuvvetine taarruz etmı,tır. 

Rumen • Bulgar 

Anlaşması · 

imzalanıyor 

T ransilvanyanm işgal 

Devam Ediyor 
Sofya, 6 (A.A.) - Kral Bo 

dün akşam Başvekil Filof ile Ha 
riciye Nazırı Popof'u kabul e 
miştir. Başvekil ile nazır, b 
kümdara Crajova müzakerele 
hakkında malUınat vermişlerdi 

Sofyanın siyasi mehafilinden ö 
renildiğipe göre, Bulgar ve R 
men heyetleri cenubi Oobruc 
nın Bulgaristana iadesi hususun 
da tam bir itilaf elde etmişlerd' 
İtilafname. varın veya öbür giı 
imza edilecektir. Bu itilA!nam 
mucibınce Bulgaristan tekra 
1913 teki hududuna malik o 
caktır 

Bükreı. 6 (A.A.) - Genel Kurru 
vın 5 EyltlJ tarihti tebliği: 

tayyarelerinin Man~ta bir gemJ kafilesine yaptıklan hücumu gösterir temsili resim .. 1 
v~ çoc~anna tar:iyctlerimizi bildiri- lkJ torpil düşman cüzütamlan:ıa isa-
rl%. (Sonu. Sa: 2. Su: '1) 

Bugün, tesbit edilen program m 
(~nnu. ~o: 2 . .;:jl• 31 



z 

YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK 
1 GÔNON=~::~! 
Bir Acı Hik~ye, ve ••• 

Bir Komik Fıltra! 
- 57 -

Tren burada fki aaatteon fazla 
ec k- Dediler. Kuşçubagı Eşref 
1 lle birlikte, istasyonun tam 
ınd· u otelde 'oturuyor. Oraya 

• Biraz konuşur, derUcşirlzl,, 
da, onlarla ancak Jki saat ka
dertle ebıldl~ Fakat onlar da 

, bende onlara anlatılacak o ka
"ey vardı ki, birbirimizden 
ız zaman, hemen hiç ko

d .,ımw anladık. 
nkara istasyonunda, Veli (1) Bey, 
p Sabri (2) Bey, ve Cafer (3) 
b ı bekliyorlarmış. 

onl:ın örünce, çok se\'Cliğim 
d ış ol 11 Veliye bir muziplik 

dım. Ve kendilerıne g6-
p glzlendım. Fakat, ben on-

ozetlıyordum. Zavallı Veli, göz
! l ta ı gıbi çmııı, inenlere ve 

Umanlara, herkesin nazarı 
celbeden bl.r dikkatle bakı

Nihayet, trende hiç yolcu 
Zll\"tlllı Velicık. Cıı!er 

) 
larda meclis henOz açılma.. 

m .,tı. Ve bızlnt Memduh Şc\'
B y de daha Ankaraya gclme
Yalnız Kor AU (Ali İhsan Bey) 
in ve Vehbi Beyler vardı. Ve 

de, Necati (merhum Maarif Ve
" e Vasıf (merhum .Moskova Se

) Beylerle birlikte, Darillmualli
e (flmdlki Maarif V~leti} ka. 
um. Çok geçmeden, Memduh 

ket Bey de ,ıkageldi. Bize iltihak 

kadaşlar, "'temsili mesleği,, lsim
ir program hnzıilamııılardı. Ben 
her gün. milll mahsulfıt &lrkeU
Ankara şubesi binasında (bu bl
Zincirllkuyu camiinden hilktlme
den sokağın sol tarafındaydı) 

or, bu programdan suretler 
a ediyordum. Ali İhsan Beyle 
duh Şe\•ket Bey de, bu suretlc

Ankaraya gclt>n mebuslar arnsın
bulunan tanıdıklarına dağıbyor. 

ı. 

) 
sırada, Vagington Sefiri iken 
ölen merhum Muhtar Bey, hem 
ye, hem de Adliye Vekil Ve
bulunuyordu. V3kıa, heplm~ 

u nJyeUe hareket etmekteydik. 
kim "temsm mesleği" hakkındaki 

e ve t~ebbQslerlmlzi Atatürk 
haber almış, yaptırdığı bir top

da, arkada5lıırn: 
- Ben de siz.inle hemfikirim!,. 

ş, fakat şu cllmlcyi de ilAve et-

- Yalnız, ben, bu teşebbtısnn 
ıd1 yapılmasıru muva1ık bulmu
~ t,. 
taturk bôyle sOyleyk'{ce, blz de 

i, "temsili mesleği,, sureUerl 
tmak harektinden vo.z geçtik. ' 
ahsettiAlm toplanüdan birime gün 
aydı. Ben yine m.i1ll mahsulfıt 
tinde oturmaktaydım. Bir ara-
bulunduğum odaya Memduh Şev. 
Be:r girdi: 

- Haydi, dedi, hemen kalk. na
eye git! Muhtar Be:r seni gl>r
lstiyor!,. 

Hariciyeye gittim. Fakat Muh 
Beyin henüz makamına gelmedi-
6ğrendlğlm fcin, geri döndOm ve 

evvel yanda bıraktığım bir 
tubu tamamlıım.ıya koyuldum. 

1) Ba rat. o :raman umumi em
t işlerine memurdur. Şınıdi An
da ikinci noterdir. 

2) Şimdi mcbustur. 
S) Şimdi Kızılay mllfettiılerinden.. 

Çok ~eden, Memduh Şevket Bey 
,-ine yanıma gelerek sordu: 

.. _ Muhtar Bf.'yi g5rdün mil?,. 
Cevap verdim: 
"- Hayır: Hentu: gelmemiş!., 
O, elimdeki mektubu yine yarıda 

bıraktırarak: 

"- Canım, dedi, biraz oturup bek
liyemedin mi? Ben, Muhtar Beyi bi
raz evvcl glkdüm: Hariciyeye gidi.. 
yordu. Şimdi tekrar gidersen, maka
mında olacaktır. 

Merlfduh Şevket Beyin bu isticali 
bende merak uyıındırmıstı: 

(DEVAMI VAR) 

Yazan: Naci Sadullah 

H ikaye yazmak meraklıla
rına, istedikleri kadar iş.. 

lcyip süsleyebilecekleri nef'ıs bir 
mevzu veriyorum: Vnka, içinde 
bulunduğumuz senede, ve içinde 
bulunduğumuz memlekette ge
çer. Zamanın hükumeti tarafın_ 
dan alman tedbirler sayesinde 
kaçakçılık hafiflemiş. Fakat bu 

Ekmek l~i Halledildi yüzden knçakçılıMa mücadele 
:S mcmurlanna düşen vazife de a.. 

(Başı ı incide) znldığı için, o vatandaşlar, men-
lfışa düşmesine sebep olan neş. sup oldnklnn teşkiliitın geniş 
· t k·ıd • d kadrosunu, kendilerine mnns ve-
~~: ın şu şe ı e tavzihinı ile- rcnlere lüzumlu göstermek -ibti. 

"ista."lbulun normal z:ımanlardaki yncını duymuşlnr. Ve bu ihtiyacı 
bufday ihtiyacı 300 tondur. Bu mlk- tatmin imkanını bulabilmek için, 
Uı.r Ofis tarafındnn muntazaman ve- gözlerini dört nçmıı:lnr. 
rilmektedir. Yalnız son zamanlarda Akdeniz sahillerinin bir kıs
fstanbul nu!usunun meddu ce;-Jrlcrl mında meddücezir hudiscsinin 
arasındaki !ark hayli kabarmıştır. bir hususiyeti vardır: Deniz ora
Normal nlsbeUerdcn cok !azla ol n 
bu fıırklan rahatça karşılıyabilmck lnrda, her ~erden fazla yükselir, 
ılzere, :tstanbula yevmiye 50 ton faz- ve çekilirken, sahilde, sabah jn. 
la buğday verilmesini Baş\'ekilimiz- lelerini andıran hafif bir tuz ta. 
den rica ettim. Başvekilimiz, ricamı bnknsı bırakır. Bu sahillerde bu
fnzlrsile isaf ederek, 50 ton yerine lunan, ve gözlerini dört açmış o
gUnde 100 ton fazla buğday verılme. lan kaçakçılık memurları, bir sn. 
sini derh 1 emir buyurdulnr. Bu su- bah, başıboş köylü eşeklerinin, 
retle normal znınanların ihtiyacına 
ferah ferah tekabül eden soo ton ye- bu lıafif tuz tnbaknsını yalndıkla. 
rlne, bundan böıyle aehrlmlze 400 ton rrnı görmüşler. Ve gözleri sevinç. 
buğday verilecektir. Memlekette buö le parlayarak, eşeklerin yularla
dııy stokunun çok olduğu da malOm- rınn, köylülerin yaknlanna ynpış. 
dur Binaenaleyh, bnzı mevz.11 dar- mışlar: 

lıl~lnnn yukı:ırıda bildirdiğim sebep- "- Sizi kaçakçılar sizi!,, 
!erden vOcut bulduğunu "·e alınan 
tedbir sayesinde bazı semtlerde tesıı- Şimdi köylülerin beraet edip 
düf edilen istisnai darlığın tamamlle edemediklerini bilmiyorum. Acı 
dnOne geçildiğini İstanbul halkına hikuycleri komik fıkralnrla tntlJ_ 
beyan ed .. rim . ., ya bağlamak, matbuatın klasik 

Dİ<'.'iEI~ SEBEPLER modosıdır. Bugün, müsandenizle, 
Şehrin bazı ~emtlerinde iki. üç bu modaya ben de uyacağım: 

gündür h!sscd:Ien ekmek sıkıntısının Saltanat devrinde ynnhşlrkla ca. 
dı.ğ<'r bir sebebi de, bir kısım fırıncı_ mic <Firen şaskın bir e~cgw i yaka-
larin lllzumsuz yere un saklamak .. ~ - :ır 
gayretine dO!'müş olmalandır. Bazı 1 yan zaptiye çavu~ları, hayvan. 
iırınl<ır, fırsattan istifade ed!'rek ek- cağıza çalakarnçı kiaek atarlar. 
mcği sıcnk ve kontrolsuz satmak için ken, cami kapısında oturan mcr. 
gCCt'lcri çalışm:ımışlardır. Fakat bu hametli bektnşi dayanamayıp a-
harekctler Belediyenin gl'iztlnd<'n knç- • • rnya gırnuş, ve: 
m:unış ve bu gibi fmnlar hakkında 
zabıt tutularak kanuni muameleye "- Vurmayın ağnlnr, demiş. 
başlanmıştır. Belediye zabıtası tali- Bakın, kırk yıldır, şu cami knpı. 
mntnamesine aykırı hareketten dola- sında kunduracılık ediyorum. Bir 
::rı kap::ınan şirket fınnlanna tahsis defacık içeriye girdim mi? O za_ 
edilen unların civar fınnlnra iyi tcv- valh hayvanchr, kusuruna bak
zi olunamaması da utak tefek bazı mayın. Aklı erşe, 0 da ginnez
aksaklıklar:ı sebep oL'lluş. fakat bu di!,, 
tevzlat silraUe yoluna konmuştur. 

Öğrendfl:imlze göre, İstanbula ııev- Acaba, şimdi, köylüler de, ken.. 
kedilen gilnlük buğdayın 400 tona ·~- rlilcrini itham edenlere şu cevabı 
!!ığı husu~nd:ıki kararname Vekiller \'Crselcr, yakalannı kurtaramaz-
Heyetinden çılrnııştır. lar mı: 

Bu \'Bzlyete nazarnn, buı.:'fln .ptyn- ''- Kusnrlanna nkmayın. E-
saya 100 ton. fazla buJday verilecek şeldirler. Akılları ermez. Balon 
ve hiçbir şekilde en kQçOk bir sıkınb 

1 

b" •• , 
ya meydan verilmlyeccktl~. ız. tuz ;) ıyor muyuz. ,. 

Poliste: 
·R ~ .. .: .. A~··:J·D . ·" Y '~;·o · • ·~ ' ~ • r , ' ~' . ·ı.:. l·ı~.; ,;1•J!'!i;. . 

BUGÜNKU PROGltAI\I 

7,ııo Procram 
7,35 Jıl!hlk (PL) 
S,00 Haberler 
1,1 O Yemek listesi 
ı.ııo xııı11c (Pl.) 

• ıs,so Prosnm 
u.u Şarkılar (Pl.) 
11,SO Habuıer 
14,0S Şarkılar (Pl.) 

14,20 R'7autlc11mhur 
bando.u 

15,00 Dans mlldfl 

• Jl.00 Proıı:rara 
ll,OS Sololar 

ıa,40 Orltuua 
ıt,U Su 

111,45 Jlaberkr 
20.00 Şarkılar 

Z0,30 Konıııma 

20.so Şarlıılar 
21,15 Xhar 
zı,ıo Radyo cuctul 
21,45 Orkestra 

22.SO Haberler 

22,SO Orkestra 
(u.a:wı dalıı:a) 

22,50 Eonuıma 
(kısa dalıı:a) 

ıı,ıo Cazband 
U,25 Kapawı 

Odasında Olü 
Bulunan l{apıcı 

Sit:hane caddesinde 82 numaralı Erol 
apartnnnnında kapıcı Refahiyeli Ce
mal apartımanın alt katmdaki taşlıkta 
olü bulunmuştur. Ölum ,üphcli görül
mÜ!':, ceset morga kaldırılmrljtır. 

BALKONDAN DUSTÜ - ,Bcyoğ
lunda Fcmina Barında ruhsatsız ola
rak artistlik yapan Muzaffer admd~
ki kad.n evvelki gece zabıtarun kon
trolü esnasında bar sahiplerinin ce
zadan kurtulmaları için karanlıkta 
balkona saklanmak istemiş, fakat so
kağa düşmüş, hurdehau bir luldo has
tahaneye kaldmlmı3tır. 

OMANYADA yada hastl olan manzara ve Bal- Almanyaya Baskın 
kanlarda esen hava Avrupanm 

.. IKTATo·. RLu·· K hiç olmazsa son beş-senelik siya- (Ba~ı 1 incide) 
, set kutuplarının harikulade de. Alman mevzilerine büyük hü. 

nebilecek körlükleri, cehaletleri, cumlar yapılmıştır. • 

B A C L 1 y O R hadıseleri ters anlayışlan ile izah ALI\IAN TEBI .. ıGt 
~ edilebilir. Berlin, 6 (A.A.) - Son Alman 

(Başı ı inde) Balkanlan, bilhassa Romanya- tebliğinde 1i5ylo denilmclitcdir: 
Bu prtıar içinde siyaseti inhi.. yı bugünkü bale sürükleyen se. lngiliz tayyareleri, gect!, Alman 
eden Romanyada devlet reisi, beplcri kısaca şcmalamnk müm. arazisi üzerinde uçmuşlar ve clddt 
kıini oğluna, Başvekil de ye- kündur: hıısan mucip olmadan muheli! nok
General Antonesko'ya terke. A) İKTISADI SEBEPLER: tutara bombalar atmışlardır. Yalnız. 

R F li · il bir yerde bir ciUiğe isabet vflki ol-ror. Antonesko'dan beklenen omanya ransız ma yesı e 
devleti cebir kuvvetile tem- beslendıgi halde Romanyanın muştur. Blı; s ınağ~ t:!_tmek üzeri e 

d h 193 r.: t F ·ı 1 ı· yolda bulunan beş sıvn olrnU tur. ki 
etmektir. a a :> e ransa 1 e 0 an 1- kişı yaralıırunıştır. Dün dilsman 46 

Bu itibarla, kendisi, Harbiye ca:reti % 7 derecesini aşmıyordu.· tayyare kaybetmiştir. Alü baraj bo-
Dahiliye nezarctlerini, devle- Buna mukabil Almanya ile tica. lonu tahrip edilmi~tir. 16 Alman tay
butun icra kuvvetine fılen reti 9:, 30 u geçiyordu. I<'ransız yaresl üslerine dönmemistir. 
ım olmak arzusile şahsında maliyesi Romanyayı kendi ser

netmektedir. Romanyadaki va. mayesıle Almanyanın kucağına 
et böylece bir diktatörün atmıştı. 
tydana çıkması için lazım olanı B) POLİTİK SEBEPLER: Ye-

lan meydana çıkarmıştır. ni Romanya Versay muahedesi. 
f'akat bu diktatörlüğün Ro- nin ve onu? ~ardes~erinin ortaya 

yayı krallık makamını, ve çıkardığı bır alemdı; Bu ~oman. 
cenah telakkilerini muhafaza ya her taraftan rcvızyon ıstcyen 
etile tamamen mihverin bir komşularla çevrelenmişti. Küçiık 

yeti haline koyması da müm- ~ntant, Milletler ~emiyeti poli
ur. Nıtekim Romanya için tıkası bu davaya h!zmet ed.ıyo::

nacak olan yeni program du •• So~e~er de Mılletler Cemı. 
un mukaddemesinden baı:ka yetıne gırdıkten sonra Sovyet. 
şey de~ildir. s !erle Ki.içük Antant ar~da ya

'J aınafih Titulesko'nun ikü. pılacnk anlaşmalara mumanaat 
mevkiinden çckilmesile baş- edenler gerçi gör~nüştc Varşo\•a
n istihale devrinin Gigurtu d::ı, Bclgratta, Bukrcşte oturu. 
Kralın tebeddülü ile nihayet yorlardı. Fakat hakikatte bu şa. 
cağını sanmak ta pek kolay hı~arı Londra ve Paris idare 

ildir. edıyordu. 
lf. lf. 1935 senesinden sonra Paris 

omanyada cereyan eden ve Londranın sağ cenahları Bal
hadiseler, Balkanların baş- kanlan bir taraftan İtalya ile, 

semtlerinde de tekerrür ede. bir taraftan Almanya ile adeta 
egi gibi, Romanyada daha anlaşmaya sevkcttilcr. Habeş 
akıbetler de beklenebilir. Bu harbinde olsun, İspanya hadise
seleri filan veya filiın şah- !erinde olsun, Faris ve Londranın 
arzularile izah etmek hata- aldığı vaziyetler derhal tesirleri. 
hataya düşmek olur. Roman- ni Balkanlarda gösteriyor ve Bal-

Rumen - Bulgar 
1\nlaşması 

(Ba!iJ 1 incide) 
cibincc, Transilvanyanm il'k mnıtaka
&mm tahliyesi yapılmıştrr. Kıtaları
mız, Filindru - Ardct - Ap:ıblldar -
Brele - Viscul - Dejos hattı uıerin
dc bulunm:ıktadrr. Harckllt, nizam 
dahilinde ve hiç bir hlid"se çıkmadan 
vukua gclmiııtir. Malzemenin tahliye. 
si de. tcsbit edilmiı; olan proanm mu
cibince yapılmaktadır. 

kanlar iç ve dış politikada reviz
yonistlerin adeta bir müdafii ha
lini alıyorlardı .• Halbuki kavga. 
nm en mıihim kısmı bu devlet
lerin üzerinde oturdukları post. 
lnr etrafında cereynn ediyordu. 
Kendi davaları hakkında sene. 
lerce bu kadar lakayt kalan 
Avrupanın biıyük devletleri ve 
onların her hareketini taklit et. 
meyı siyaset sanan Balkanlılar 
bugünkü vaziyeti hazırlndılar. 
Romanya Kralının ve Gigurtu
mm istüalo.rı bu ruhun son teza
hüründen başka bir şey değil. 
dir. 
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DOGUM 
l!:c:zao kimyager Cemil Tuna'nm 

10.8.940 Cumıırtesi günQ 11,40 ta bir 
kız çocuğu dünyaya gelmiş, admı 

Hatice Saadet koymuştur. Anne ..ı 
babanın, çocuklarının milrüvveUnl 
gl!rmesini. diler, yavruya U%Un amür, 

Gümrük •e İnhisarlar Vekı1i Raif 
Karadeniı:, haurlanmakta olıın Yeni 
Gümnik Kanunu layihası hakkında 
demiştir ki: 

;-:-:ı-~~IPT"" 
~ iyi baht temenni ederiz. 

"L!iyiha, zamanımızda kullan.ılan 
hava vasıtalariylc, memleketimize gi
ren yolcu ve eşya hakkında yeni hü
kümleri ihtiva etmektedir. Gümrük 
l:omisyonculu(;'Un:ı ait kanunda yeni 
baştan tetkiki ve bazı faydalı tahav
vuller yapılmak suretiyle. giımruk lS
yıhasma illi.ve edilmiştir.,, 

Vekil, yeni tliyihada, gümrük antre
poları rejimine bUyiık bir ehemmiyet 
verileceğini, bu suretle antrepolarda 
stokların bulwıacagmı, gümruk forma 
litclel"inin sade bir h'.llc getirileceğini 
soylediktcn sonra demiştir ki: 

"Llyihanın ihtıva ettiği fayd:ılar 
ve hükümlerden biri de, g!imrük res
mi verilerek ith l ed len bir mnlm, 
tekrar ihracı icap ettiğı, zaı;nan, res
min inde edilmiı:;tir. Bumhn ba l:a 
tarifede yeri bulunmıyaıfl'hcr nevi eŞ
ya için temsil rejimi de t.atbık edile. 
cektir. 

Bu rejime göre, bu nevi eşya, ta
rifede ismen yazılan eşyad:ın hnnrri-
11ine yakm ise, onwı tabi olduitu res
mi verecektir. Ticari l.7mcti haiz nü
munclik eşya ile memlekete tecrübe 
için giren eşyadan gilmrük resmi a
lınmıyacaktır.,, 

Vek 1, sigaralar hakkrnda yapılan 
şikilyetleri tetkik ettiğini, sigara ima
latı için, daha modem fabrjkalara ih
tiyaç olduğunu, btıgiinkü şartlar yü
zünden İstanbulcb tasavvur edilen si
gara fabrikasını açmıya imkan olama
dıfmı izah ettikten Bonra demiştir iri: 

- Sigaraların daha iyi olması için, 
idari ''e mihanihl tedbirler almmqtır. 
Bu tedbirlerden sonra, mevcut kusur
lann izale edileceğini ümit ediyo
ruz. Sigaralarm bayiler tarafmdan iyi 
bir suretle muhafaza edilmesi için de 
tedbirler ittihaz edilmiştiı;;, 
Bazı bayiler, simıralan güneşli ca

mek!nlarda fena şekilde ınııhafa%n et
mektedir. Maamafih kötü ı:gara alan 
bir kimse, sigarayı bayie iade edebilir 
bayi de ba sigarayı ambara vermek 
hakkını haizdir. 

Adliyede: 

Denizde Adam 
Boğan Şoför 

Vefatını tecssfirle haber vcrdifirnlz 
Bıı.şvckil Refik Saydamın hemşireleri 
Bayan Vasfiyenin ccnu:csi dun saat 
11,30 da Zeynep Klmil Hastahanesin
den alınm~. Erenköy camiindc nama
zı kılındıktan sonra Sahrayı Ccclittclri 
aile kabristanma gömillmuştür. 

Merasimde Rcisicümhur namma ser 
yaver, Riyascticümhur Umumi Klitibl, 
Hususi Kalem MUdürll ile Başvekil, 
Sıhhat, Maarif, Gümrllk ve İnhisarlar 
ve Maliye Ve'killcri, İstanbul Valisi, 
Emniyet Mildürü &ehrimiı:dc bulunan 
mebuslar ve daha bir çok askeri ve 

Spor: 

Türkiye Futbol 

Birincisi Seçilecek 
Tiirkiye futbol birincisini tayin et

me'lc üzere Milli Küme Şampiyonu 
Fencrbahçe ve Tilrkiye grup birincisi 
Eskiııehir Dcmirspor takımlan bıı 
ay içinde İzmirdc karşıla:;acaklardrr. 

Bu iki takım. iki defa ka~ılaşacak 
ve iki tarafın da birer galibiyeti halin
de !':ampiyonluk averaj ile tayin edi
lecektir. 

MARMARA ŞAMPİYONASI - 15 
EylQlde İzmit Körfezinde uzun bir kü
rek yarışı yapılacaktrr. 

ATLETİZM B1R1NC1LtGt - Tür
kiye Atletizm birinciliği 14 ve 15 Ey. 
l!ildc Fener Stadında yapılacaktır. 

mülki rical h:ızır bulunmuşlan'hr. Cc. 
nazeye Reisicümhur ve Vekliletler ile 
lstanbuldaki teşekküller tarafından el. 
!iden fazla çelt'.nk gönderilmiştir. 
BAŞVEitİLİN TEŞEKKÜRLERİ 

İstanbul, 6 (A.A.) - Balkapanmda 
merhum yağcı Hacı Ahmet Efendi 
kızı ve Emekli İstihkam Livası Mer
hum Ethem Paşa refikası ablam Bayan 
Vasfiye'nin vefatı dolayısiyle telgtaf, 
mektup göndermek ve biı:zat cenaze
de bulunmak surctilc acılanma i§tirak 
eden zevata şffkranlanmı arzederim. 

Dr. Refik Saydam 

l\laarifte : 

Ticaret Mektebinde 

Yeni Ders Usulü 
Ticaret Mektebi; talebelerini tica

ret muhiti ile alakalı kılmak için tet
kiklere müstenit bir rapor tanzim et
miştir. Bu rapora göre, mektep tali
matnamesinde esaslı deği§ikli'kler yap 
mak, tedrisatı daha ameli bir ııeklc 
sokmak icap etmektedir. 

V ekalct te prensip olarak mektep 
talimat.namesini dcğiııtinneyi kabul 
etmiştir. 

LİSE MUALLtMLtGİ - Maarif 
Vekaieti Lise Muallimliği için bir eh
liyet imtihanı açmayı diiııünmcktcdir. 
Bu suretle bir çok münevverler kadro_ 
ya alınarak Liseler muallim kadrosu 
takviye edilece'ktir. Geçen sene Rıfkı ve Fattı isminde 

iki genç eğlenmek maksadilc ve 7.iya 
adında bir mutavııssrtrn bulduğu iki 
kadınla birl;ktc Arnavutköyünc git
mi$1erdir. Burada bindikleri otomobi
lin şoförü Halit ile Rİfkı ve Fazıl nra
ııında kavga çıkmış, Fazıl d~ Rıfkıyı 
denize atı. oldürmüştür. Dun Afırcc
zada bu ~nın muhakemesine baş
lanmış, anca'k işin içerisine kadın bah
si de girdiği için duruştnanm gizli ya
pılması kr.rarlnştınlmılitır. 

aarwf Vekili izahat Verdi 

ELAzlG AÖIRCEZA RElSLİGİ -
İstanbul Asliye Sekizinci Ceza H&ki. 
mi Cemil Tuzemcn tcrficn Elaziğ A
ğırccza Re!sliğine tayin edilmiştir. 

Erı:tncan Müddeiumumisi izzet, Us
hüdar Müddcimumiliğine, 4 üncü As
liye Ceza Hikiml Burhanettin Ağırce
za Reisliğine, Kemal 2 inci Ticaret ve 
Zelti 1 inci Ticaret Reisliklerine tayin 
olunmuş, vazifeye başlamışlardır 
Bu meyanda 4 ay evvel Alt.ncı Asliye 
Ce.ıada kıymetli ve ilmi kararlarile 
göze çarpan Hakim Halil de 8 jnci As
liye Ceza Hi1kirnliğinc tayin cdilmiŞ-
tir. 

(Başı 1 inde) 

muhitlerinde alıı,;ılmış ve fsti!adeli 
bir ııekil almıştır. Yalnız, yazılı ele
me imtihanları H zJrnn devresinde 
bl.zl memnun etmlyecek bir mnnuıra 
~östermlı;Ur. Fakat snlilhlyetll mes
lekdaşlnnn Maarif Sürasınd:ı pren
siplerini tesblt ettikleri yeni imtihan 
tnllmatnıımesinln ilk zam:ındakl bu 
venmsizliğini göz6nilnde tutup tn bu 
mFtod h ldondn mutlak bir hilküm 
\lermek do:;'ru olamaz. Bu metotta 
esns. öğretmen, tıtlebe ve onun veli
lerini uyanık tutmak. bilen ile bil
miycnl n:vırdetmcktlr. 

MUHTELİT TEDRİSAT 
Dizde muhtelit tedtlsnt bir prensip 

davası olarak değil, bir 7..Druretten 
doğmu§tur. Koedlikasyonu kabul 
etmili mcmlekeUcrde de hal böyle 
olmuştur. Esasen, blnalan mils:ılt ol-
mıyan mekteplerde muhtelit tcdrl. 

lan açılacak, istimll'ık i~l bitince, Sa
rıyerde bir ortrunektep açılacak, Hay 
darpaşn lisesinin Jt>yll kadrosu geniş
letilecek, Kaba taşın orta sınıflarına 
y&tılı talebe a1ınncakbr. Nlıınntnşın
dn bir kız cnsUtUsi.ı ile, bir nkııam kız 
sanat okulu açılacaktır. 

KİTAPLAR VE TERİMLER 
Ankanıda bir yüksek teknik okulu 

nçma.l: üzere hoz.ırlıklanmız bitmiştir. 
Kitapları esaslı surette tetkik et

tırdi:~. Dunlan tamamen dcğiştirlp 
basmak ktığıtsızlık ve zam:ınsızlık 
dohıyısile milmkün göıillmecUğl için, 
mevcutlar üzerinde yapılan bnzı t.ı.s. 
hihleri b:ıstmp öğretmenlere dağıt.ı.
ca~ız. Talebe ders yılı başında kitapla 
rmı bunlnra göre tashih edecektir. 
Kitap fiyatlarında değişiklik yoktur. 
G~en sene 50 paraya s:ıttığımız ta
lebe derterlerlni, bu sene de ayni su
retle temin etmek için çalışmaktayız. 

Hariciye ve Ticaret ııntı kaldırıyoruz. Nıtckim, B<'yoğlu 
muhtelit ort.ı. okulunu bu sene kız 

Vekilleri Bugün GeJiyorJar ve erkek olarak ikiye ayırdık. 't'ürk gramerinin ana hntlannı ih-

Terimlerde bir değişiklik yoktur. 

Ankara, 6 (TAN Muhabirinden)- l AÇILACAK tlva den bir deneme mahiyetinde o-
Adliye Vekili Fethi Okyar, Harkiye YEN · lan ye."li gramer kitabı hozırlnrunı,,. 
Vekıli Şükril Saracoğlu ve Ticaret , l\'l.EKTEPl .. F..R ı tır. Bu sene orta "e lise sınıflarında 
Vekili Nazmi Topçuoğlu 19,2S ekspre- Taksim ortaokulu lise haline ko- talebeye Türk grameri hakkında mn-
sine baflanan hususi vagonlarla lstan- 1 nacak, Uskildardaki yeni binada ikin lumat verilecektir. İstanbul kOtüpha-
bula hareket etmiolcrdir. ci ortaokula millhak ortaokul sınıf- nelerini Üniversiteye bn#lıyncağız. 

Kral Carol Tahttan 
Feragat Etti 

(Başı 1 incide) 
Romanyalılar, 

BOyuk gailcler ve felAkeUerle do
lu bir devre memlekeUmlzin üzerine 
yuk.lenmiştir. 10 senedcnbeq vicdanı
mı:ı emretUğ,l dairede Romnnyarun 
lchlnc ne yapmak kabilse hepsini 
yaptım. Bugün matem memleketimi
~ üstune çbkmil:ıtür. 13Uyuk tchlL 
.kelt'rlO knrplaşmı:ı olım iistllnde doğ
auğum ve bilyUdllgilm bu toprağın 
ıı:ı1<..• ile ağır hılk<lınet yilkünu sevdi-

niz oğluma devrederek bu tehlike
tcn iz le etmek istiyonım. Allaha 
dua ederim ki, vatanı kurtarmak için 
yaptığım bu tednktırlık boşu boşuna 
gitmesin, bundan sonra omuzlarına 
yuklcnen ağır mcsuliyeti idare için 
ml.tıtaç olduğu muhabbet ve sada
katle oğlumu ihata etmelerini bütün 
Romanyalılardan talep ediyorum. Al
lııh mbnlekeUmiz.i muhafaza etsin 
ve ona iftihar olunabilecek bir ıs
tlkbal temin etsin. Yns:ısın Romanya .. 

• Mihai'nin tahta geçtiği haberi 11ayi 
olur olmaz, buy\ik bir halk kütlesi, 
ıı:ıray önilnde toplanmııtır. Genç Kntl, 
halkm alkışlarına cevap vermek üzere 
balkona çıkmı:ıtır. Halk, ıarkılar aöy
lcmiye başlamıştır. Saat 18 de biıtUn 
"Rumca kıtaları, Kral Mihai'yc sada
kat yemini etmişlerdir. Genç Kral, bir 
kaç senedcnberl Floransada oturmak. 
ta olan annesini yanına aldırmalı: üze
re bir tayyare gönderıni;ıtir. 

KAROL GİDİYOR 
BQkre, 6 (A.A.) - Sabık Kral Ka

ro!, bugün derhal tsvi~eye hareket 
edecektir. Diğer bir habere göre de, 
tayyare ile Belgradn., kı7.kardesf Yu
goslavya Valide Krallı;esinln yanına 
gidecektir. Diğer taraftan Bayan Lo
pesco da yabancı memlekeUcre hare
ket için hazırlık r.apmaktadır. 

DÜNKÜ NUI\JAYİŞLER 
Bukr~, 6 (A.A.) - Halk kütleleri 

Romanyada Tevkif 
Edilen Nazırlar 

(Başı 1 incide) 
riciye Nazırı Gafcnco geri çağnlmııı
lardır. 

Demir Muhafız teşkfültmın §eti 
Horla Slma'nın bugün Btıkreşe gel
mesi beklenllmektedir. Sima, Gene
ral Antonescu ile görüşmelerde bu
lunacakbr. General Antoncscu'nun 
bugiln 5 •leden sonra hOktlmeUn teş
kili bahsinde yeni kararlar nlmnsı 
fhtimali vardır. 

YENİ SİYASET 
Dükreş, 6 (A.A.) - Devlet zlntam

cbtı General Antonescu, Rumen ba
sını için yeni rejimin direkWlerlnl 
tcsblt etmiştir. Hnricl siyaset hakkın
da, gazeteler, aşağıdaki direktiflere 
Lam surette rinyct edeceklerdir: 

Romanya, kendi arzusu ile. Almnn. 
ya ve İtalyanın siyaset sahasına gir
miş bulunmaktadır. Bu sebeple mih
vcı e hiçbir suretle hucum edilmlye
Cf.'.ktlr. Bilfıkıs, Romanyanın millkl 
tamanılyetini ve hudutlarımızın ihllıl 
ed1lmez. mahiyetini garanti etml:ı o
lan bu büyük de\•leUerle Romanya· 
nın miliıasebetlerlni dcrlnleştirmek i
çin her fırsattan fstJfade olunmalıdır. 

Garp dcvleUerinc karuı. objektif 
haberler çerçevesi dahUindc, ihtiyat. 
kAr bir hattı hartjtet takip edllecek
tlr. Macaristan, Bulgaristan ve Sov
yetler Birliği hakkında, teca\'\lzkAr 
b1r hath hareket alınmıyncaktır. 

dün akoam büyiilı: nllmayişler yapmış
lar ve btı arada Demir Muhafular Li
deri Horya Sima'nın beyannameleri 
dağıtılmııtrr. Beyannamelerde Kral 
Karol'ün tahttan feragati istenmekte 
idi. Halk kütleleri de Kralın çekilme
si lehinde bağırmıılar, nümayi3çilere 
karıı askeri kıtalar faaliyete geçmiş 
ve bunlan da~ıtrnıştır. Hlldisclcr ea
nasmda hiç bir yaran veya maktul 
yoktur. 

Londra Civarurıa 
Hücumlar 

(Ba,.ı 1 incide) 
yaşanuşıardır. 

YAPILAN TAHRİBAT 
Bu defa yaralılar, sayı itibariyle 

daha az ise de yaraları daha vahimdir. 
Londra havali&inden gelen raporlar, 
bir çok kimselerin fldcta mucize ka
bilinden kartulduklannı göstermekte
dir. lçinde bin kişi bulunan bir sığına
ğa, bir hastahane)c bomb .. tar düı;müş
tür. Etrafında evler bulunan bir mey
dana bombalar dü5mi11 ve mcydan:ırı 
karşı tarnfmtlaki evler yıkılmıştır. 

Londranm bir mııhallesindc bir sırn 
ev hemen hemen tamamen yıkılmıl)tır. 
Dün geceki hava hücumları neticesin. 
de yersiz kalanlar derhal isklln edil
miştir, bir demiryolu istasyonuna dü
şen bomba, kısa bir müddet için tren 
seyrüseferine mııni olmu~tur. 

Şimali Garbi mmtakasmda da mü
teaddit :ıchirlcrde bombalar, yangınlar 
çıkarmış, bazı evler yıltılmra, bir de. 
miryolu istasyonu hasara uğramıştır. 
Diln düşmanın 43 tayyaresi düşilrill
müştür. 20 İngilU: tayyaresi üssüne 
dönmemiııtir. 

A&ustos ayı zarfında Büy\ik Bri
tanya üzerine yapılmış olan akmlarm 
ınsanca yaptıkları zayiat şunlardır: 
1.0?5 ölil, bunlarm 627 si erkek, 335 i 
kadın ve 113 ü çocuktur. 711 'i erkek, 
448 i kadm ve 102 si çocuk olmalı: ü
zere cem'an 1261 ağır yaralı vardır. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 6 (A.A.) - Giındüz Cena. 
bi lngilterede hava meydanlarını, 
kamplara. binalara hllcum edilıııiş, yan 
gıniar çıkarılmıştır. Gece butıln büyük 
İngiliz limanları tesisatma ve New
castel'deki endüstri müesseselerine, 
Lond"*a, Londranın Şarkındaki li
man ve dok tesisatına Thameahaben'. 
deki yeraltT depolarına muvaffak11et
li hücwnlarda bulunulmu5tur. 

41 bin ton h!lcminde du~man gemi-

Açd Teşekk ·· r 
Jtmm Nnccd"ln htihali doıa7111lc suek 

bluat ve ıı:eret mektup ve t•l•rallıı •cılan

mıza l;tlrak etmek ve celeııl< ıı:önderuıclı: lth· 
(unda bulunan muhterem nvata teockkllr vcı 
mlnncttarlıfımın arzederh. 

Yasaf Kına 

l\ffiVLÜDÜ ŞERİF 
10 Eylıll Salı günü Sultnııalunet 

Camilnde Öğle Namnıruıdan sonra 
Devlet Denizyolları E'en hey'eUnden 
Emekli B hriye Albayı merhwn 
Trabzonlu Abdllrrahman Fevzi Ba
m mcı oglunun ruhuna Hnfu, Bur' 
han ve rüfekası tarafından mevltldu 
şerif okuıjacaktır. Kendi.sin.l sevenle
rin ve arzu edenlerın tcsri!leri rica 
olunur. 

Adalar sulh mahlıcmuici!Cn: 940..12: Etı· 

yllkada G!ihstan caddesi Z ııwııaracla aakln 
ıkeıı 4·5·940 tarihinde ölen Yaııı Delalıorldi
nln terckeaıne vazı7ccl edilmiı oldllfundan 
nıllıevcfra zir.ııııeılnde cerelı: ualeteıı ve ıı:e· 

ret ke!alcten alaeaklan plaıı n m11maile7be 
borçtan bulwıaıılann llln tuDılııdcıı itibaren 
bir .,. sarfrada mahkememizde açrlaa defteri 
mahsuıuna lı:a:rrt ve tespit culrmeleri 11lz11· 
mu l'tl. K. 561 lnd maddcılııc tediUJı Uta 
olunur. ( 21946) 

VEFAT 
Jılcrlıum dokıor ltaymalı:am K~ 

Bil)' Mahmut cıl. Nafıa Vekllctl mllınlri 
Fııat ve EmJU Bankası memurlanndan MG. 
lı:crrem Kulalı:ıu:ı:ıa anneleri n Emıı.'7ct San. 
dı!ı mlldllrll BQ Tnfltln bem.alrnl llQaı:ı 
Melek vefat eımletlr. 

Cenazesi 7 E:rlQJ cumancat se>ıtı uat oa 
blrda Erentll7 lat&1;pon lıarıraındald niBdcıı 
lr.aldınlaralı: Zl.hnlpap. cıı.ınlslndı ıııama.a bo 
Iınacalı: n Karacaahmcıtetl aile lı:abriatanmll 
ddoedDecclıtir. 

Askeri Vaziyet 
(Ba~ 1 lnde) 

dnlarma köprübaşı hazırlam:ılC 
için sahil boyundaki tayyare nslo
rile müdafaa tedbirlerini mahvet.. 
mektlr. Bu suretle İngili.zlcrln 
Manş sahillerinde gerek kara ve 
gerek hava mUdalaa vasıtaları tah
rip edilince ve bu ısahillcr ceccti 
gündüzlü ağTr bombardll1lDna tlibi 
tutulunca, İngilizlerin sahillerde 
tutunanuyarak geri çekilecekleri 
ve bu suretle İngiliz sahillerine 
asker ihracı mümkUn ola~ı zan
nedilmektedir. 

Onun için bugünlerde 1ngı1te
rcnin Manş sahillerine:..: Alman ha
va taarruzlarının artması Ye §id.. 
detlenmesi beklenebilir. 

• Yunanistan Tecavii7.e 
Uğrarsa, İngiltere 
.Y°al'dıma Kosacak 

Londra, 6 (A.A.) - L6rd Hallfıa. 
dtin akşam Lordlar Kamarasında 
Miste:- Churchill'in beyanatına mOsn
bh beyanatta bulunmuş ve beyanatı 
sırasında, Yunanütan - İtalya müna
ft:betlcrindcn bahsederken, IUJl}an 
söylemiştir: 

"İngiliz hükilmeil, Yunant.st:ının 
mlklfılini sanh surette tehdit edecek 
her hangi bir hareket ihtimalinde, 
Yunan hükı\ınetın..e iktidarındıı bulu
narı bütun yardımı ynpmak için kea· 
disinl bağlı tellıkkt etmektedir.,. 

lngiliz FHosu 
(Başı 1 inde) 

b~t em!l~nr. Du e ıında bir hava :bt
tlkşaf kolumuz, :r.ırhlı, kruvazör ve 
destroyerlerden mürekkep dU.manın 
milhim b r filosunun denize açılmış 
oldhğunu h!lbcr vermiştir. Te.'1UIS te
min. etmek icin gayreUer sar!cdllmls
se de, İngiliz ltu\-vellerlnin civarda 
bulunduklnrını haber alır almaz, dfia 
mıın filosu tornistnn ederek son su
rntle Ornnto üssü üzerine hareket 
etmiştir. 

ı Eylül günü Elma tayyare mey
tfaru bombardıman ~. blr ita.ı_ 
yan tahtclbahiri mitralyöz ateşine 
tutulmu§tur. 2 EylCtlde, Sicilyada bir 
tayyare meydanına hücum edilmiştir. 
İı.alyan tayyareleri, Şııl'kl Akdenlz
dcki kuvveUerlmlze hQcum ebnf~. 
netice alamamıslnrdır. Beş tayyare 
duıınrnımilştür. 

ŞARKI AKDE.ı.VİZDE 
Radostald diışman tayyare mC)'c!an

larına, deniz kuvvetlerine mensup tay. 
yareler tarafından yapılan hücumları 
muteakıp Sydncy ve Orion kruvazör
lerinin dahil bulunduğu bir deniz kuv
vetimiz, İtalyan 12 adalannda muhte
lif askeri hedefleri bombardmıan et
miştir. 

Marki - Yale ve Scarpanto adasL'lln 
Pegadia lim"nmda tayyare mcyd3.nla
rble mücavir binalar bombardıman 
eclilmiştir. Marki _ Yalo tayyare mey
dnru 155 millmetrclık obuslerle kap.. 
lanmııtır. Mucavir binalardan hiç bi
risi saı;lam kalmamıştır. Pcgadia li
manı Scarpanto adasmm İtalyan mal:a 
m.atrnm i~gııl ettıgi mevkidir. Liman
dan çıkarak İngiliz kuvvetlerine hil
cıım etmiye teşebbüs etmiş olan tor
pilci beş kano otomQbildcn üçü, İngi
liz 1lcx gemisi tarafından topa tutul
muv ikisi batını&, biri ha.sara uiranıış
trr. Bilahare, 12 nda mıntakasında bu
lunan deniz kuvvetlerimize dil§man 
tayyareleri tarafından neticesiz hil
cumlar yapılmış, bunların lkısi dil ü
riilmiiş vo e:ıı u ilçü hasara uğratıl
mıştır. 

al batınlmııtır. Ayrıca İngiltcrcni:ıı 
Sarlı: sahili açıklarında, bi.r İngiliz 'c
mi kafilesine hucum cdilmiı, araların 
da 16 bin tonilatolu': b"r ,rıetrol gcmı 
i de bulunmakta olan bu kafileden 39 

bin tonilato hacminde beı; dil man ti.. 
cret gemisi ve lınogen smıfından bir 
torpido batırılmıştır. Bir d n·zaltı cc
man J9ı bin tonillito h:ıcıninde mute
addit duıman ticaret gcmiıi babrmıı
tır. 
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r~!"' kdenizde 
azan: Ömer Rıza Doğrul 

ister Churchill ile Lord 
HaUfax'm son nutukla· 

da tebarüz ettirdikleri en mü. 
n no!~talardan biri, İngiltere. 
l ~arki AluJenizde aldığı ted.. 
Ietdir. Bu tedbirlerin birkaç 
~efi vn~dır. Fakat, bütiin bu 
uefler, Italyanın harbe "'İrmesi 
12Üııdcn melhuz olan h:r teh
?e karşı gelmek ve böylece 
. Yanın Akdenizde hakimiyet 
hasına dayanan ve bu iddia.. 
:. doğmnsı nıuhtenıel olan her 

1scyi önlemek esasına irca o.. 
O.abilir. 
8.u Yüzden L&rd HalifaxJ Yu
~ıstanın istiklali tehdit olun. r1 takdirde İngilterenin Ynna. 
1 anın yanlımına derhal koşa
~ te:ı«t etmiş, l\iister Chur
l de Ingilterenin şarki Akde. 
ıd~ki deniz kuvvetlerinin iki 
slnlin_e. çıkarıldığını söyle~ştir. 

gıJ.z donanmasının On Jki a. 
1:1. karşı harekata girişmesi \re 
~ılız deniz tayyarelerinin Ro.. 
staki ve snir adalardaki hava 
~Ydanlarnu bombardıman et
ısi de bu sözleri teyit eden bL 
r Vaka sayılır. tt .._ ' · 

llycı 'Ve Akdeniz .. --- . ' 1 talyaıı melıafilinin son za. 

1. nınnlarda ileri sürdiikleri 
l ~:1 ar*ık Akdenb:in blı İtalyan 
~:~lduğadur. Bunlara göre, 

t"'U; donanması burada nncak 
~reten mukiın olan ve stra. 
k bir ricalle Akdenizden çe

ecet>i. şüphe götürmeyen bir 
~ettir. 
ltalyanJann yakında l'tlmra 
1"§1 Yapacakları taarruz istik. 
le ait olan bütiln bu ihtimalleri 
bakkuk ettirecek ve böylece t. 
~·a tek başına Akdenize haklın 
lCaktır. 
ltall an mahafilinin bu iddia.. 
: ileri sürdiikleri &Jl'ada, in. 

9 1'<!nin Akdenizdeki donan
•sı.1 nı iki misli takviye etmesi 

talyan üsl<'tine karsı taamı. 
~eç.ınesı, it~lyan iddialarmı 

. t etm.i~ ve ln!!ilterenin Ak. 
htızdeki mevkiini bir kere da.. 

ehnrüz ettirmiştir. 

~Taarruz Meselesi : 

l11gı1tere yalnız, Şarkt Ak
. denizde değil, bütün Ak. 

~ızd~ faaliyette bulunduğunu 
s:ttırıneklc, İtalyan iddialan. 
~tll"ütrnüş oluyor. Bununla be
lle~ asıl mesele, l\fısrra karşı 
ıcekneıı taarruzla tavazzuh e
l]] 1 Ve ancak o zaman mesele 

0 tıııacaktır. 
Çünı. r ti ii, ancak hu taarrtt7!, ..-a.. 
11~ ~asfiye edecek ve İngilte. 

ııı_ aı-kJ Akdenizdeki mcvcn
~etıni Ya teyit edecek, yahut 
Jiı:t~VCtr.diyete son verecektir. 
•i l\~sa, Şarki Akdeniz mese. 
.. 1 d sıra yapılacak taarnıza 
~·ten. ~e bu taarruz İtalya ile 
lecel•~~n mukadderatını tayin 

_ OkuYUcu Dilekleri 
--------------------------

TAN 

"' LTERBIYE SIS'TEMLERIJ CDZOMC CADPAMLAU 

is ·ıo-EA i 
Yazan: Sevim SERTEL 

Bir Asker Mektubu • Bu da lngffiz .. 
Nüktesi • Bir ADe Faciası 

1 B eşerl faaliyete verilebile. 
cek iki büyük gaye ve he. 

defi tetkik etmiş bulunuyoruz. 
Bunlann ikisinin de, tek başlan
na, cemiyet ve terbiye için sağ. 
lam bir esas olmadıklarını gör. 
dille Bu iki ideal, hayatın mana. 
sı ve insanın hakiki hüviyeti ve 
cemiyetteki rolü hakkıİıda yanı
lıyorlar. 

Şüphesiz insan hayvanlardan 
daha zeki ve daha kadirdir. Fa-. 
kat in.sanı hayvandan ayıran ve 
ona hususi ve mümtaı; mevkiini 
kazandıran, ne münhasıran ze. 
kfui!, ne de iktidarıdır. Belki, 
hayvanların yüksek şekillerinde 
tarumadıklan ve tanıyamıyacak
lan diğerkam hisler, iyilik, feda
~arlık ve feragat hisleridir. 

Şüphesiz insan hayvanlıktan 
tamamile kurtulamamıştır. Fa
kat terbjYenin bilhassa inkişaf 
ettirecegl şey, insanları hayvan.. 
Iardan ayıran bu hissi vasıflar. 
dır. Terbiye bu farkı tebarüz et
tirn:ıı.ek ve insan ruhunu ha}rva
niyet rabıtalarından kurtarmak 
mecburiyetindedir. İnsan için en 
faydalı bilgi, kendi tabiat ve ma. 
hiyetine, mukadderatına ait olan 
bilgidir. 

En kati şeklinde bu telakkide 
olanlara göre hayat, ölümden 
sonra gelecek olan bir vaziyete 
hazırlıktır. Hayatın haddi zatın. 
da hiçbir kıymeti yoktur. Bede
ne yapılan bütün ihtimamlar 
ruhtan çalınmıştır. 
Hayatın ve terbiyenin bu tarz.. 

da.ki telakkisine •göre güzide 
zümre, kahramanlardan ve aziz. 
lerden teşekkül edecektir. Bun
lar bazan tam bir inziva ve iti
zal içinde yaşayan, bazan da bed. 
bahtlar ve yoksullar için çalışan, 
adalet, kardeşlik ve iyilik ideal. 
!erinin tahakkuku için nefislerini 
feda eden insanlardır. 

~----Yazan:------:. 

Sadrettin Celal 

AN TEL 
' 

H ekim insanlar, istilısal fa
aliyetini idare edenlerle 

bazan mutabık kalarak bqnları 
hayalperestlikle ve ihtilalcllikle 
itham etmektedirler. Onlar ek
seriya maddi kuvetlere karşı 
koymuşlar ve hazan onlan yen.. 
meye muvaffak olmuşlardır; 
çünkü hisler ve ihtiraslar insan • 
lan fikirlerden daha büyük bir 
kuvvet ve şiddetle sürüklemeye 
muktedirler. Onlar bu itimadı, 
din, vatan, insan kardeşliği gibi 
büyük ideallerin galibiyeti için 
ıstırabı, hatta ölümü kabul eden 
fedakarlık ve feragat hislerine 
borçludurlar. 

Faaliyet idealinin formülü 
"hayatını yaşamak,, , fikir idea. 
linin formülü "hayatını düşün. 
mek,, olduğu gibi, his idealinin 
formülü de "'hayatını vermek,, le 
ifade edilebilir. 

Böyle bir idealin yüksek ahla
kt kıymetini duymamak müm.. 
kün değildir. 

Durkheiın ~ üç nnsura irca 
etmektedir: tiızıbat ruhu, ahla.ki 
muhtariyet, fedakarlık hissi. Bun 
lardan asıl ahlaki olan üçüncüsü. 
dür. 
Hayatın bu telakkisi bilhassa 

Asyada inkişaf etmiştir. Orada, 
faaliyet ve bilgiye ehemmiyet 
vermeyen Hint fakirlerini ve Ti. 
bet lamalarını görürüz. Fakat bu 
telakki, fedakarlık hissini en 
yüksek dereceye çıkaran bir din 
tarafından ortaya atıldı ve yayıl. 
dı. Müsait şartlar içinde süratle 
inkişaf eden bu din, faaliyet ide-

Alacah Tavuğun Civcivleri 
Ligor cinsinden kınnızı ve san tfly. yavrulan iherinde u çok tesirini r;ös

lil tavuğun horozu da kendisi gibi o- terirler. 
lnrsa onlardan hbıl olacak civcivler Fakat bfru: dikkat edilirse lannnı 
de ayni cinsten olurlar ... Fakat o ala- benekli piliçlerin horo:ıu piliç olduk
calı tavuğun horozu, meseli Kulcu c~ tarı göze çarpar_ Sonra bu horuz 
sinden, tüyleri kara kara yollu bir ho~ piliçler ameliyatla tavuk yapılmca 

roz olursa onl:;ırdan hisd olan ilk nes- -bunu yapmak ta. bilirsinu ki, ~imdi 
lin civcivleri, dişi olsun, erkek olMtn, pek basittir- kırmızı bene'klerin heP
hepsi babaları olan horoz gibi kara si kendi kendilerine kaybolur. Sonra. 
kara tüylü olurlar. dan tavuk olan piliç te zaten tavuk 

Bunn sebebi tavu'lı: ve kul} cinsinin kardeşlerine beııser. 
kromosomları insanlardakinin aksine Bunun m!n.ası: Demek ki ana tavuk. 
olmasıdrr. İnsan cinsinde çift X kro. tan gelen k:ırnırzı lekelerin peyda ol
mosomu kadında olduğa halde tavuk ması için piliçte erkeklik hormonu 
cinsinde horozdur. Tavuk cinsinde ho_ bulunması lizrmdtT. Onun için tavuk 
roz XX. tavuk XY dir. İnsanlarda irsi olacak civcivlerde o lekeler meydana 
olau her iyilik ve fenalık daha ziyade çıkamaz ve gene onun için horoz pili. 
anneden yeldiği halde tavuk cinsinde ce tavuk hormonu ş1Tltlga edilince kır. 
babadan, horozdan gelir. mızı lekeler kaybolur_ 

Bu işin bir de neticesi vardır: Bazı Alaealı tavuğun civcivleri biklye-
lı:imseler horozun tavuktan daha güzd sinden insanlara çıkan hisse: Saçların 
olduğuna bakarak insanlar arasında büsbütün dökülerek daz başh olmak, 
da erke'klerin kadınlardan daha ifu:cl bilirsiniz ki, irsi bir haldir. Bu hal 
olduklarını iddia ederler. Halbuki ta- kadınlarda pek nadir olduğu gibi ha
biatte insanları tavuk cinsiyle muka- dım ağalarmda hiç görülmez_ Demek 
yese etmei: yanl~tır. İnsanlar daha oluyor ki saçları dökmiye sebep olan 
ziyade annelerinin çocukları, tavuklar jende tesirini yapabilmek için erkek 
ve horozlar babalarının yavrularıdır. hormonu bulunması lazımdır. Erkek. 
İnsanm neslini giizelleştirecek kadm. lik hormonu bulunmayınca saçlar dö
lardır, onun için tabiat -biraz da külmez •• Bunn üzerine erkeklerde 11aç.. 
medeniyetin himmetiyle- kadmlıın larm dökülmesine karııı kadınlık bor. 
gittikçe daha ziyade giizelleııtirir- monu olan folikülinle ve ipofiz hor. 
İnsan daha riyade annesinin çocu- monu ile tedavi tecrlibeleri- Netice. 

ğu olmakla beraber babasımn da az leri henüz kati deiil, çünkü bu türlü 
çok tesiri altında olduğu için tavuk cin hormon tedavisi pek ileri gidince saç. 
sinde ananm az çok tesiri 'kalır. Onun lar belki dökülmC%se dc-

aii üzerine istinat eden kuvvetli 
Roma cemiyetini yıktı. 

Bu idealden mülhem olan ter. 
biye ,zeka ve iradenin inkişafile 
az meşgul olmakta, hemen mün. 
hasıran hissi vasıflan tenmiyeye 
çalışmaktadır. 

Zülıne, adaletsizliğe karşı is
yan ve mukavemet eden bu a
damlardaki fedakarlık hislerinin, 
otomatik inzıbatın tesis ettiği 
münfeil tevekkül ile alakası yok. 
tur. İçtimai tazyik, ıstırap kor. 
kusu, ölüm, onları korkutmaz ve 
susturmaz. Bundan dolayı onlar, 
anane ve müesses içtimai nizam 
için tehlike teşkil etmektedirler. 
Eski zamanda İsa, bugün Gan'tli, 
hatta bunların en mütevazıları 
bile kar~lannda müesses kuvvet
lerin dikildiğini görmüşlerdir. 

B u adamlar umumiyetle da
ha iyi bir hayat ve istikbal 

yaratmak maksat ve hedefi ile, 
hazıri cemiyeti ve müesseseleri. 
ni merhametsizce tenkit ve talı_ 
rip den insanlardır. Bu sebebten, 
muhafazakar kuvvetler daitna 
onların yollarını kapamaya çalı
şırlar. Diğer cihetten, zeka ve 
mantık kuvvetine istinat edenler, 
aklın her zaman tanımadığı ve 
kabul etmediği bu kalp hamlele
rini ihtiyatla kabul ederler. 

Kabule mecburuz ki böyle bir 
ideal hazan içtimai hayatı inhilal 
ettirebilir. 
Eğer zeka ve tefekkür şüphe. 

ciliğe götürüyorsa, eğer tabiatin 
tetkilU ondan daha mühim olan 
kendimizin tetkikinden bizi alı. 
koyuyorsa, iddia edilebilir ki in
sanı, tabiatten ayırarak değil, bel 
ki onun tabiat içindeki mevkiini 
tayin etmek suretile doğru ve 
tam olarak tanımak mümkündür. 
Diğer cihetten, eğer fedakarlık 

ve feragat ideali bazı müstesna 
f~!tleri büyük bir hamle ile çok 
Y~kse~.lere . çıkarabiliyorsa, bü. 
~·~k kutleyı,_yıursuz bir feragat 
ıçınde ve guzıde zümrenin ta. 
~ayyül .e~tiği sevgi ve kardeşlik 1 
ıdeallerını tahakkuk ettirecek 
kuvvete malik olınaksızın, faali
yetten müteneffir ve fikri kabi
liyetten mahrum bir halde yaşa
tabilir. 

Binaenaleyh, his ideali de, di. •, 
ğ7r iki ~deal gibi, .yalnız. başına j 
hır cemıyete ve hır terbıye s!s.. 
temine ruh verecek tek esas ola.. 
rak kabul edilemez. 

H acı Şükrü Yusuf, Mısırda 
askeri: hizmette bulunan 

Kıbrıslı bir Türktür. Uzun mi.id. 
det evvel ailesinden ayrılan bu 
genç, nihayet geçen gün Arçoz 
köyündeki annesine aşağıdaki 
mektubu göndermiştir: 

"Geçen hafta, yani ayın on do
kuzunda, olduğumuz yerden ha
reket ederek cepheye ,yani harp 
yerine geldik. Şimdi cephedeyiz; 
ve hiç merak etmemelisiniz. 
Çünkü, biz gerideyiz ve aynı za. 
manda ilerlemekteyiz. 
Oğlun burada çok rahattır, ge

ne buna sen emin ol ve inan. 
Anne sen kimseye kulak ver
me ve hiçbir yalan havadise de 
sakın inanma. Biz iyiyiz. Oldu
ğumuz yer ne çok sıcak, ne de 
çok soğuktur, tam Kıbrıs hava. 
sı.,, 

** Bu da İngiliz Nüktesi 

Bir Aile Faciası 

A lmanlar, İngiliz adalarını 
bombalamakta berdevam

dırlar; İngilizlerin onlara aman 
verdirmediği gibi. İyice kızışmış 
olan bu karşılıklı mücadelede ta
bii ki birçok tahribat ta oluyor. 
İşte, evvelki günkü Alman hü
cumu esnasında ufak bir İngiliz 
kasabasında geçen bir vaka: 

Saat sekiz suiarındadır. Kasa
banın eteğindeki küçük binada, 
çiftçi Sidney'in evindeyiz. Ken. 
disi, karısı ve on altı yaşlarında
ki oğullan alt kattaki yemek o
dasında haşhaşa yemek yemekte. 
<lirler. 

Konuştukları mevzu yeni yav. 
rulayan köpeğin yavrularına ait
tir. Bu çok şirin ve sevimli hay
vanlara verecekleri isimleri mü. 
nakaşa etmektedirler. 

Üç yaşındaki oğullan üst kat. 
taki odasında uyumaktadır. O, 

Bir hava hücumunu müt~a- yemeğini erkenden yemiş ve yat
kıben bir gün, iki genç In. mıştır. Birdenbire derinden gelen 

giliz amelesi aralarında şöyle ko. uğultular duyulur. Başını pence-
nuşuyorlar: reden dışarıya uzatan Sidney: 

- Ceymis ne dersin, biz mi, -Ha .. Uçan yıldızlar gene ge.. 
yoksa Almanlar mı bu harpte liyor; der. 
daha çok benzin kullanıyor? Bu ufak cümle içeridekilere 

.. Muhatabı bir dakika. düşün- 1 düşman tayyarelerinin gelmekte 
dükten sonra cevap verıyor: olduğunu haber vermeye kfilidir 

- Azizim biz İngilizler elbette ve bu, zavallı çiftçinin söylediği 
Alınanlan bu hususta bastırıyo.. son cümledir. 
ruz. Her İngiliz tayyaresi bir AL Zira onun kafasını içeri çek. 
man tayyaı:esinin kullandığının mesile müthiş bir infilak duyul
tam iki misli benzin yakıyor. Zi. ması bir olur. Çünkü, evin arka 
ra bizler hem hücuma giderken, bahçesine bir bomba düşmüştür. 
hem de dönüş için benzine ihti- If(:~:m o anda alt kattakilerin 
yaç duyuyoruz. Halbuki Alman hepsi enkazın altında kalarak öl
tayyarelerine, onlan döğüş mey- müşlerdir. 
danına götürecek kadar malzeme Üst kattaki yavru ise iıııfiltıkin 
yetişir. Zira zaten geri döndük. şiddetile sıcacık yatağından so. 
leri ~ok. kağa bir top gibi fırlamıştır. Za. 

Mubalaga olınakla beraber İn. vallının muhtelif yerlerinde ya
gilizı:1:İn ~üşünüş tarzım. göı:ıter- rası varsa da hayatı kurtulmuş. 
mek ıtıbarıle enteresan bır mu- tur. Kaldmldığı hastanede yakın 
havere. zamanda iyi olacağını söylemek

tedirler. ------·-Dakikalar geçiyor. 
SON FIRSATI 
YAKALA YINIZ. 

Dört kişilik aileden yegane sağ 
kalan odur. 

1940 - 1941 l\fevsiıninde 
Taksim Sinemasında 

Görülecek filmlerin bazılan : 
MES'UT GÜNLER 

Türkçe sözlü arapça şarkılı 
ABDÜLVEHAP • BEYAZ ESİRE 

Türkçe sözlü arapça ııarkılı büyük 
Şark Filmi 

NADİYE NACİ - HASAN İZZET 
• KIZIL RAKKASE (Salome) Askerlik işleri 

.... ~~~~!e .... ~~~e~ il 
Afalıda adlan 7a.aılc •Ubaylarnı çok acc!lo 

Hiç bü' zaman dakika
lar bugünkü kadar kıy
metli olmamıştır. Bugün 
saat 18,30 da 40.000 Li
ra kazanabilirsiniz. Çün
kü bugün Milli Piyango 
saat 18,30 da İzmir En
ternasyonal Fuarında 

çekiliyor. 

Türkçe sözlü ve şarkılı tarih! film 

. İK ~ • IST LAL KAHRAMANI 
Türkçe sözlü 

• YILDTZ SULTAN 
Türkçe sözlü arapça şarkılı Şark 

efsanesi. Aşkın göz yaslan filminin ~ubcmiıe mlil'acaallarr: 1 
il • 21U sırada pl,,.de att. (48ıtıı') 

Çerk9 oıila UU dofumlu lsa lılanu, 1·211fP 
aırada piyade tf. (46030) Hüseyin of'• U27 
dofumlu Abdilıkad.ir Eceman. 

• Balarlı:lly .&slı:erlik şubulnden: ıs ·ıı:,,ıoı 
940 tarihinden itibaren Cfünllıj!eyu 9 e. om. 
hane hastanesinde a~lacak olıın lıasta.bakı· 
eılılt ve hemşire kursuna ı6nillltı olaı:•k de
va ma istekli 20 • 40 :vıııları arasında. tahsil 
ıllnırllo b•:v•nlarnı lu;yrtlarına başl;ınmı,trr. 
lateklllerin nam ctı.ıcfanlarne birliıırta ıube- ' 
ıre mllracutlan. 1 

• "' Beıfkttı Askerlik ıubeslndeıı: 3'111 dnium· 
la Ye ba dofumlalarla aıu&TCne.- tlbi en· 
tın aoıı 70lı.lamalan t.cJr. ttlnlcrde, yaptlacatı 
eorvelee Ulıı edllınl~ti. :Bu kue ltlınım aıe
rine 70ltlamıtlan cumarted n 1>ual' c<ınlc· 

' 

Daha henüz bilet al
madınızsa derhal en ya
kın bayie müracaat edi
niz. (2) Liralık biletle 
40.000 Lira, · olmazsa 
10.000 Lira, o da olmaz
sa 4.000 Lira, 2.000 Lira, 
1.000 Lira kazanabilir
siniz. Bugünkü çekilişte 
tam 210.000 liralık 42247 
adet ikramiye dağ-ıtıla

raktır. 

1 

unutulmaz artisU~inden Necnt. 

SAADET YUVASI 
1 Türkçe sözlü arapça şarkılı Mo
dern Şark dramı FATMA RÜŞTÜ. 

• MİŞEL STROGOF 
Türkçe sözlü, Tüı·kçe ve Azaıi şar. 

kılı ŞARL VANEL - ADOLF VOL
BURH. 

NOTRDA~~ DÖ PARİ 
Türkçe : ŞARL LA VNTON 

KADIN KALBİ 
Türkçe sözll.i arapçn şarkılı 

SÜLEYl\lAN NECİP EMİNE • VATAN FEDAİSİ: Türkçe • Ak Çak o ca hl ann Bir 
~«&ıı Temennisi 

için alacalı tavuğun hepsi de babalan Erkek olmak istiyen lazlar arada 
horoza benziyen civcivlerinden bazıla. sırada iııitiline de, kadın olmak isti
rmm tüylerinde ktrm.ızı kınmzı be. yen erkek -herncdcnse- ~diye ka-

~n-elı:l_e_r_b_uı.,.u_n_u_r_. _B_unl_ar_a_na __ t_a_vu..,;.ğu_n_d_ar,_,.;;iş;,;,.,;;itilmeml§tir. 
rindcıı maada herc<ın aaat 9 daş lll e ka· j '1sıilliiSmmıwımm•1%1"!1MIEli'•••-·, 
kar J'&Pılacaifı Ulıı olunur. '"" 

KANLI MEYHANE: TOrkçe 

UÇAN SE'"ıtTANLAR 
Oldıtkn hzılı7or: Bıırur Xmıı!nl· 

ron.n ... liıeı: bir limarudı:t. Devlet De· 
""atea·ll) :a bir defa 1 ıı npa.rlan buraya haf-

• da tıfrayor. Bix Ak'81toulılıır 
• •1><:•~. Fuat ,.apur ~ce iki ,.e,.a 
al1kaa 01 tbıllyor. Ilıına raimen yaptır· 
ıı:tr. ntrıı IJı balk limana lll!l~erelı: eoiult. 
"mele ca~ ~ !ırtına7a rağmen iılerlni 

haftalar, • Anulı:, Linııııı reisi, blr· 
a celnıtnıeı:""ıııınm celme •aııtlnde la ba

cila d-111 ttdlr. Bıı J'llııden halk ba.ft•da 
ll7or. Vap 111CJ:ı.lclı:etle olan irtlbatınt k~ 
1 bem 

1 
""111 ıı;eleeefi ırtınto ııclccefi •-

da ~ nıa11Tna rağmen Liman rel$lnin 
~a Clln btin.hatinden fcdakllrtık 
ıı::ıaması hiç t. d ,,._ d i'ld' D 
ıa .ccı;llnıe •-• o,.,.. c •. ır. unua a. 

,...., temenni eder~ 

İmtihan ~e Kayıt 
l\{·· dd . 

L&e lııttnıı u etlen 
1e kalan ° lıııtlhantarında bir def'ltell ... 
er TOkack talebeler, U niverıitcd• baota 

d 1 
aıclı:ıcıılcre circmi:yecek bir tt• 

ette ır er. Ç(h,Jı: 
mııamelc&I :.I! 11 :ııilksek mekıcplerlıı ka-

~anlal'l da 
2 

E.?h'.ıHe bitmekte ve ikınal 
3.tcdir. ll c1lnl e l!:yınıe kadar devam et· 

b lıl llk fark için bir çok ırcııcla 
eene c e.ı:e 1 d 

lctlnln nıu: a. oğnı mudur? Maanf Ve-
an diklc,tint c:clbetmcnlı:i dile· 

1 

n· s ... • ır ıgırdan İki Deri 
llicadAn T&zılıyor· 
§cl:riml.z celepleri" 1 
rürlcr. l&tanı.uı il atanbala k:caftmlı et P 
!lllccdoki l<ar f tlcdiyeal, bu etler c6:va 
i l:Uosundaa ~ıaç ınezbahasıııda keııilmit 

J,l.iye parıs:r 1 kun:ıı resim ve ayrıca 
~ ıçin ;chrı ı:ı~ınc'lrtedir. Halbuki, bu et· 
sı verilmektedir. tzb;aha11nda her ıilrlll re-

Hclr. beher ha:vvan • 
hiı bir ııalcliJ"C 0 _,çı., 1111 tnırua clbl 

crcruıın t h T '- lkı ı. uısı. esnafın ı:adr' . a •• ıne .a 1.' 
uıı ınuclıı olm~kta\hr... _ 

-4-
Tarn bu s:ırada. ağaçlıklı bahçe YtJ

lunun fonunda Vasili göründü. Ye
ğerılın Trubetzkoy ile beraberdi; kol
kola bana doğru geliyorlardı. Sigara 
içiyorlnr, bana bakıyorlardı. 

Atlnyıp kaçmak istedim, :takat sa
lıncak uçuyordu. Onu derhal durdu,. 
ramazdım. .. 
Şu iki adam bana bakıyordu. Kim

senin bana asla bakmadığı bir ba.k.ış-
1 a bakıyorlardı.Yüzüme bir alevin çık 
tığını duyuyordum. Birden ipi bıra
kıp, ellerimle yüzümü kapadım .•. Bir 
h:.ykınş işittim. Belki bendim. Sonra 
her ~ey kasırgala~tL 

Bir an, çakıllı yolun alnıma çarp
mak ister gibi yerinden kalktığını 
gördüın_ Bir şeyler enseme hızla 
çarptı. 

-- sonra başka bir ~ey hatırlam.ı.. 
yorum. 

m 
Ondan sonraki günleri, gök rengi 

bir sis arkasından görür gibi görü
yorınn. Kendimi koltuk.ta &örüyorum; 
annem sarı :rün örgüsü ile yanmıa 
oturuyor. Tuhaf .. O san yün bana ne 
kadar korku veriyor, fenalık veri
yor! Amma, bilmem onu nasıl diye
yim, nasıl anlatayım!_ Ensemde ok 
gibi bir acı var ... 

Sonra Vasilinin g{ililmslyerek yak
laştığını görüyorum: Elinde kocaman 
bir kafes var. Olga gülerek onu takip 
ediyor. 

Vasili kafesi yanıma koyarak, mu
zaffer bir hava ile: 

- İşte! diyor. İ1.:inde, siyah dili 
ile. müthiş bir hayvan. pembe ve 

kur~ kocaman bir papağan glh11-
yorum. 

- Niçin, niçin beni korkutan ~ey. 
ieri getiriyorsunuz? 

Ve ağlamıya koyuluyorum. Hepsi 
ııaşkın ba~ıyorlar. Aruıem üstUme 
eğiliyor: 

- Yavrum, daha dün bir papağan 
istediğini söy.IJ.iyordun. Vasili om~ sa
tın almıya tA Moskovaya kadar gitti. 

- Doğru değiL Papağan istediğim 

doğru değil... Defedin ııunu!. Beni 
korkutuyor .. San yünü de.-

Şiddetle ağlanuya ba:ılıyorum. 
Sonra hepsi siliniyor: Papağan, Va

sili, sarı yün, Olga._ 
Yalnız annemin mahzun ve karar

sız yüzQ, salgını bir abajur gibi be
yaz ve devamlı, üzerimde kalıyor, 

J(..)#. 
İlk defa kahvaltıya indiğim zaman, 

gerıi~ merdivenin dibinde, dimdik ve 
~aşaalı babam, bilyılk bir gururla 
bana kolunu sundu ve beni, sofrada 
etrı:ıfı. çiçeklerle süslenmiş tabağımın 
bulunduğu yerime götürdü. Çok me-
sudum. • 

Ellerbni çırparak 
- Barıa, bir prensesmişim gibi ge

liyor! diye haykırıyorum. Hepsi gü. 
lüyorlar; babam, debdebe ile cevap 
vcrjy_QS 

- Onun hakiklleşıne!:i senin elin
de:. Prens İvan seninle -evlenmeyi is
tedi. 

- İvan Trubetzkoy .mu? diye so
ruyorum; gülmek içi:o. olan isteğim 
geçiyor. ~ • 

Olga ablıyor: 
- Evet, Katerino~; de._ 
Bana, Olga sararmıı~ gibi h:: ı.ıu

daklarmda acı bir .ltı:vrılı:ı var gibi 
geliyor. 

- Kaç kişi! diyarum ve gözleri 
tabağına dikili armenlc bir göz atı
yorwn. Sonra bir alay gibi ilave e
diyorum: 

- Başkası 7ok ıı:ııu?. ' Koyu bir sessizllik çöküyor. Ba... 
bam, gozlerini kı..ı:pı~tırıyor. Fakat 
annem bir saniye gözlerini kaldırıp 
bana baktı. O aiPJ~ mavimtrak göz 
bebeklerinde gördfün.. Saadeti.mi gör
düm. 

Olga s5yleniyor;du: 
- Evet, Vasili. de seni istedi. U

çilne de söz verl!rli sanırım. 
Vasili! Vasilit Vasili! adı bir boru 

gibi ötüyor. Vasilinin karısı olaca
ğım; Kontes Tanı ovskaya olacağım. 

Bu saadeUerle dolu toprağın en bah
tiyar kadım olacağım ve bütün dün
yadaki, o Vasllbnin kansı olamıyan 
bütün ba:)ka z:ı;vallı kadınlar beni 

lnskanacaklar. 
Kuvveti ile korunmuş, güzelliği ile 

bahtiyar, onun kolunda hayata gire
ceğim. Onun göğsüne kapanınca, ka.. 
sır~;:ılar bana bir şey yapamadan ils
tümden geçecek ve dünyadaki hiçbir 
ı:·tırap bana dokunamıyacak. 

Babam, ağır bir eda ile: 
- Umarım, Trubetskoy'u seçecek

sin, diyor. 
Olga, gözlerinde bir parıltı ile: 
- Yahut Vasiliyi, diye ilive edi

yor. 
Ben fırlıyor, onu kucaklıyorum. 
- Katerinoviç'i seçmiyeccğimi sa

na vaadederim. 
Bu sözleri, kestane rengi buklele

rin arasında yuvalanmııı küçücük 
pembe kulağına fısıldıyorum: 

- Onunla sen evlenirsin. 
(Nitekim öyle de oldu.) 
Eliınle annemin koluna sürünü

yorum; hiı:ıscdiyorum ki, zavallı si
nirli anneciğim baştan ba~a titriyor. 

Sonra, mağnrr gözleri üzerime di
kili olan babama yakla.şıyorum. Onu 
alnından öpüyor: 

- Babacığım, diyorum, Mura'nı 

mesut görmek istersen, bırak ta Va
sili ile evlensin. 

O, yurnnılu ile masaya vurarak: 
- Aslal diye bağırıyor. 
Blzim hepimizi korkutan İrlandah 

ııeytarıl bir atamızın, eski O'Rourke.. 
niıı ruhu onda uyanmıştı. 

Bununla be~ber, ben gülüyor, onu 
tekrar öpüyorum. 

- Vasili ile evlenmezsem ölürüm. 
Sen annemi korkutan, korkunç 
O'Rourke olmamalısın. 

'DEVAM1 VAR) 

Tiirkçe Komedi LOREL ve HARDİ 
e 

BARB.ı\ROZ DEVRİNDE VENEDİK 
Türkçe sözlü ve lia:kılı Mehter 

takunınm ~tirnkile 

LONDRA KALESİ 
Türkçe muazzam tarihi Film 

BORİ$ KARLOF 
D 

DOKTOR'un AŞKI (Dram) 
Türkçe sözliı ve arapça şarkılı 

SÜLEYMAN' ?-IECİP 

• GÖRÜNl\IEYEN AD~\MlN A VDETl 
Türk~·e Büyük ;\mecra Fılmi 

• ZAN Zİ BAR: Türkçe ' • ŞIMAL DENİZİ CASUSLARI: Türkçe 

• ASi KADIN 
Türkçe sözlü ve arapça şarkılı 

BEDİA MUSABNİ 

• ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Türkçe sözliı ve ~arkılı Türkün c~di 

kahramanlık destanı 
Bu fil:ne mahsus Musiki ve ıı::ırkı

ların beı;tekıirı: Saddetin Kaynak 
Bu filmde dinliycccginiz; şarkılar: 

l - Köy ~arkrıu ıı:Uftc Karaeaoğlan 
Z - Bofadçl ,. Vcc.ıı Bir.ıı:lll 

3 - Çanakkale ceçilme., Sadettin X~ynak 
4 - Siper Şark.ısı Vanlı lşık Emrullah 
5 - Ordu llhr;ı Nurettin ROttO 
il - Ey bu topraklar i,in Mehmet Akif 
1 - Ey ıı:aziler Namık Kemal 

Bunlardan baıka Tllrkiyede çevriltn lıirkaç 

tane Türkçe filmler hazırlanmaktadır. 

Sahip ve Neşriyat Müdüıil: Emin 
UZMAN-Gazetecilik ve NeşriYfit 
T. L. S. - TAN MATBAASI 
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olluğu 

- Aman azızım. Seni arıyor
dum. Takvime geçmeye değer 
gayet mühim bir mevzu var ... 

Bu başlangıcı ben hergün din'
lcriın. Bundan hükmediyorum 
ki bauları beni bütün gün mev
zu kovalıyor, yahut masanın ha. 
şında gözlerim snatlerce bomboş 
bir kağıda dikili, ellerimle hum. 
malı başımı limon gibi sıkarak: 
"Ah ne yazayım,, diye perişan 
zannediyorlar. 

Ben mevzuun yokluğundan de
ğil, çokluğundan şikayet ediyo. 
rum ve hepı.ini birden takvL 
min küçiiciik sahifesine sığdıra. 
madığıma sıkılıyorum. ~ele bü
tün bu mevzular günlük hadise
lere temas ettiği i~in sıcağı sıca. 
ğına yazılmazsa bayatlıyor. 

Merhum Süleyman Nazif bir 
gün bana: 

- Ne kadar nankör bir mes. 
leğimiz var! demişti. Şairin yaz
dığı bir mısra asırlarca yaşar. 
Halbuki bizinı hergiin sütunlarla 
yazdığımız yazının ancak 24 sa
at ömrü var. 
Eğer bütiin bu günlük mevzu. 

lan yazabilmek nıünıkiin olsa, o 
zaruan hergiin takvimden bir 
yaprak değil, koskoca bir alma. 
nak neşretmeli. Mesela birkaç 
gün evvel gazetelerde fırıncılara 
ait bir yazı gördüm. Fırınlarda 
25 kuruşa 24 saat çalışan amele 
varmış ve bundan dolayı ekmek
ler kusurlu oluyormuş. Saati 
kırk paraya bir adam! Bu el eme. 
ği ucuzluğuna ,Afrika zencileri 
bile rekabet edemez. Sonra saati 
kırk paraya çalışan hamurkiır. 
dan fıstık yağı ile yapılmış kuş. 
lokumu bekleyecek değiliz ya. 
Gene bize de,·e hamuru yuttur
madıkları ne devlet! 

Dünkü gazetelerde Romanya 
Hariciye Nazırının sinir huhra. 
nına tutulduğun~ okudum. Der. 
hal bu mevzuu e]e alarak {Za. 
vallı diplomatlar) ba~lığile yaz
dığım yazıdan bahseder, hatta 
kalıin1ik bile iddia edebilir ve 
fıkranrn sonunu da Timurlenğin 
vergi ile sıkıştırdığı köylülerin 
işini da\--ul zurnaya vurmalarile 
bitiririlim. 

Ya Tramvay idaresinin bazı 
hatlarda tramvay işletmemeye 
karar vermesine ne dersiniz? 
Böyle bir mevzua: "Ben deme. 
dim mi idi?,, gibi bir başlık ne 
güzel yakışır. Sözli dolaştırdık. 
tan sonra bu ınalınınıiyete alışa. 
cağımızı da ilave eder: Arkasına 
züğürtle falcı hikayesini ilave e
derdim. 

Çiçek çıkarmış gibi yüzlerini 
benek benek görüp te hallerine 
acımamak kabil olmayan l\lıi(.:ka· 
lıların sivı:isinek1erle • muhar~bc • 
lcrini yazmamalı mı? 

İstanbulun en büyük salon ar. 
tistlerinden :\fuhsin: "Ben, bir 
İstanbullu. gördüm mü, ' yüıiin. 
den hangi semtte oturduğuna an. 
larım, derdi. Suratı asıl·, k~lan 
çatıksa mutlaka Aksaraylıdır. 
Cünkü sabahleyin e\inden cıkar. 
Güneş gözünii~ içindedir. A•kşam 
dönerken gene güneş gözüne vu. 
rur. Zavallı adam yüziinü gözü. 
nü buru~tura buruştura öyle kn
lır. Sonra E~·üpliilcrin ekse.riya 
burunları basık olur. Buna sebep 
te burunlarını türbenin pnmıak. 
lığına çok dayaına1arıdır. İkide 
birde hımın delikleri:qi okşayan. 
lar mutlaka ya Bıılatta, ya Kn
sımpnsada oturanlardır. Ölü be. 
nizli boynu biikük birlni göriir· 
seniz hemen Edirnekapılı oldu. 
ğuna hükmediniz!,, 

Bunun gibi şiındi de ergenlik 
r.ıbanı gibi yüzü gözü pütürek pü 
tiire)ı; birini göriirseniz Maçkada 
oturduğuna • elinizle koymuş gi. 
bi - yemin edebilirsiniz. 

Daha ~ azılacak mevzul~dan 
Fatihlilerin çöp derdini sonra"\ a 
bırakacağını. ~ 

Görü"\orsunuz ya. çok şiikür. 
mevzu kıtlığında değiliz! 

Takvı·mci 

Toıılantılar, Davetler: 

Bt ylerbeyi Hava kurumu nah.,. ...-.nn· 
den: Kurumumur menfaatine g Eyll)l paıar· 
tesi akıamı llcylerbcyi lakclc tiyatrosunda. 
Hamıyct Yilcescs ve arkada larınııı iııırakilc 
l>lr milsamerc vcr1k •ktir. 

• Sıfır ve Dil~Ltler ccml.:vetindeıı: Ccmi:vctl-
ml~ın fevkaltdc toplantısı panr &ilnCI ıaat 
14 tc Catııloğlu H11lkevi ulonıındı yal!ıla· 

cakıır, il tun saflr ve dihU:lerın uırifkri 
rica olunur 

Yıldmm Dawtl'ata kulilbQ baıkanlt~rrı 
daçı: Puar aiinü nat 1 O da Samatya c\ı'm 
buri:vct Halk Parti 1 blnumda fcvkaUc!c 
kongre aktedilccef!nden llyclcr1miziıı 8'1mc• 
!eri. 

Açık Muhabere : 
Bay Mehmet 

Suavi Daysara 
Şahsınızı olfi kndar eden bir mcs 1 

içm bir harta zarfında aşağıdoki ad 
rcge. müracaatınız rica olunur. Bebek 
Ccrntpaşa Cad. No. 346. 

S. Başol Çorum. 
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Yarınki Pazar akıamı ------· 

C. H. P. Beyoğlu Halkevi Sosyal Yardım kolu adına tertip olunan 

ls~anbul Eğlenceleri • Beyoğlu Gecesi 

TAN ' - 1 - 1'4tı 

lstanbul Belediyesinden: l'i/f/l/lm __ A_n_b_a_r -İ-n s_a ... atı 
' 

Tepebaşı BELE D i YE Bahçesi 

Vek;ller Hey'etinin 26/3/940 tarih ve 1/12899 uyılı kararnamesi mu 
cibince Kok kömürlerinin tevzi ve sauısı işi Etibanlr'a teYdi edilmiı olap 
~ehrimizde mezkiir Bankanın açtıiı ana depolarla NY~ •. h_alk.muza kolaylık 
olma'k üzere Belediyece tesbit olunan tali ve semt bayılerınııa ıılm Te adres
lerile bu depolardaki satış fiyattan aşaiıya dercedilmiıtir. 

KOK KÖMÜRÜ SATIŞ FİYATLARI: 
Etibank'ın Kuruçeşme ve Kadıköyünde açtıtı ana depolarla KunıçC1Jlle 

ve Gazhanedeki tali bayilerde ahcınm vasıtasına teslim her cins kokun tonu 

1oprak Mahsulleri Ofisi~de~: 
1 - Akşehir istasyonunda yapılacak anbar ve ıdare hına. 

sile sair işler götürü olarak ka!lalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 48351.05 (Kırk sekiz bin üç yüz elli 
lira beş kuruştur.) s AFTIKEW:.AN A ~Ş 'ı T 

Karadeniz Oyun ve Havalan - Ege Zeybekleri -
Türkistan Kızları - Büyük Varyete - CanJ,ız Kum
panyası - Taklitli ve Kahkahalı Komedi - Leblebici 

Kuvartetosu - Mehtap ve Fişenk Eğlenceleri -
Duhuliye Yoktur. 

(21) liradır. . 
Beyoğlu cihetindeki ııemt bayilerinde, yerinde teslim edilmek bere tonu 

21 + 150 (Nakliye ücreti) = 22 lira 50 kuruşa ııatdacaktır. 
İstanbul, Anadolu yakası ve Adalu cihetindeki semt bayilerinde yerin. 

de teslim edilmek üzere tonu 21 + 180 (Nakliye ücreti) = 22 lira 80 kuruşa 
sat•lacaktır. 

TALI DEPO BA YİLERINİN ADRESLERİ: 

Belediye Kooperatifi 
Vehbi Koç 
Zonguldak vapurculuk ve kömürcülük 
Şirketi 
Hayri Arapoğla 

Kuruçeşme 

• 
• 

• 

Altmç No. 119 

2 - Eksiltme evrakı Ü'ç lira mukabilinde Ofis Umum 
Müdürlüğünden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 9/ 9/940 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofü 
binasında yapılacaktır. Tekli( mektuplarını havi zarflar mak. 
buz mukabilinde Ofisin muhaberat servisine teslim edile. 
cektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan 3626.33 (Öç bin alh yüz 
yirmi altı lira otuz iiç kuruştur.) Liradır. 

~ ................................ ~ ................................ .. SEMT BAYİLERİNİN ADRESLERİ: 

Uııküdar Balllban tskrle9t 
Parmakkapı İmam sok•'k No. 10/1 
Taksim Sineması karıısı 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebll
nek için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten ala. 
..,.JcJan t"hlivet veoıilc;ısım ko,•acnklnrılır. "8018 / 51:14 .. 

~ . 

BU AKŞAM: SABAHA KADAR 
C. H. P. Sanyer Hal.kevi Sosyal. Yardım Şubesi menfaatine olarak 

____ , 
lstanbul Eğlenceleri • Boğaziçi Gecesi 
Büyükdere: ~ E Z P A-R KT A 
NAŞIT MUALLA KARADENiZ TÜRKIST AN 

Nasrettin Hoca ve Arkadaşlan TAKİMi K1ZLAR1 

İbrahim Yola! 
Suavi Alemdar 
İsmail Hakkı 
Belediye Kooperatifi 

ı Mustafa Yılmaz ve şeriki 
İzzet Giilten 
Rüştü Ayangil 
Belediye Kooperatifi 
Sadullah ve şürekası 
Fahri Dölen 
Hüsnü Türkoğlu 
Belediye Kooperatifi 

SEMT IlA YİLERİNİN 

Şişli 
Beyoğlu 
Kalyoncu - Kulluğa 
Beyoğlu 
Beyoğlu Galata 
Fındıklı Odun İskelesi Nn 2 
Fındıklı Dolmabahçe C. No. 95-97 
Beyoğlu Kasımpap 
İstanbul Fatih 

ADRESLERİ: 

Ali ve Halit İstanbul Fatih 
Mustafa ve Şeriki İstanbul Beyazıt 

İstanbul Sıhlu Müesseseler Arttırma . ve • 
Eksiltme Komisyonund 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerinin 4!10 adet paltolarının imaliyesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13.9.940 Cuma günü saat 15 de Caiolnğlunda ~rhhat ve l 
Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat beher palto dikişi 11 liradır. 
M. Teminat 396 liradır. 
İstekliler nümunesini her giln Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde 

-ebilirler ve şartnames'ni alabilirler. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikası ile 2499 sayıla kanunda 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bu işe yeter muvakkat teminat makbhz 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarıru ihale saatinden bir N&t 

vel makbuz mukabili komisy~ vermeleri. (7981) ••••••DDuhuliye yoktur. Konsomasyon mecburidir. Vesaiti nakliye temin edilmişt i· m•ı:::ıııı+ma Belediye Kooperatifi Unkapanı 
Ali Rıza ve Ortakları Beş"ktaş odun iskelesi No 18 
Tevfik Nişantaşı 
<>aid Genç Büyükada Altmordu caddesi No. 9 '{,eyli 
Osman Gürer Yeşilköv İskele Caddesi No. l1 , • YENi KOLEJ Nehari Bu Akşam Büyük Gala Müsameresi ------• ' 

BEŞiKTAŞ . B HÇESINDE Bu fiyattan yukarı s3t1ş vapanlar hakkında Milli Korunma K'munu hü Erkek Kız 

Mucideiumıımi lPine tevdi olunacaktır. İLK ORTA LİSE 

Bayan MUALLA, Kemani SADi, 
HAFIZ BURHAN 

kümleri dahilinde cezai tak bat yapılmak üzere mütecasirleri Cumhuriyet 1 • 

Keyfiyet, a1akadar bayilerin ve Saym halkımızın itullma arz ve ilin I ( 
olunur. (8310> I Ta!tsimde Sıraservilerde 
~--•••••••••••••••,,..- - •••-.ıııı.. ı Müdürü. Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kıtta 

Hususiyetleri: YABANCI DiLLER OGREi-ıMlNE ıeniı mik.. 

Yeni Açıldı 

BirHkte hususi bir itina ile hazırladıklan 
fevkalade programla MUHTEŞEM bir GECE -

Devlet Den:zyolllfl,rı lcletme yaııta ehemmiyet vermek. sınıflarını az mevcutla teşkil ederek talebesini11 
r. W 3 11 çalışma ve inkişafı. sıhhat ve inzibatı ile yakından alakadar olmaktır. Mek-

1• dares•ı lla"' nları tebin denize nizır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardJt· 
Hergiin ıı"ııt (9 ile 18) arasında talebe bvtt ve kAbu1 olunur. 

lı.-... 1 ,."ELEFON: 41159 
Meşhur okuyucu-. bayanlar \•e küme koro heyeti • aynca: Mısır yıldızı meşhur rakkase 
- TAHİYYE ABDÜUIAMİT ve MELİHA SELAME - Büyük caz ve zengin sürprizler .. 

Emlak ve Eytam Bankasından: ı ... Yeri Kıymeti Nev'i Meaahası 

No. 
'128 Kac!ıkC!y, Osmanata 2500.- Albnda dQkkA.nı 

mah. SöğilUü çeşme ını.i.şiemil ev 
eJievm Dut ve Çilek 
sokak Es. 122 mük. 
122 mük. 
Eminonil, Kumkapt 390.- Maa bahce ahşap 85 M2 
Nişancı mab. Daltaban hanenin %/3 h.ia. 
çeşmesi namı diğer 

Havuzlu bostan sokak 
Es. 1, milk. Ye. 26 
U'skildar, Sel1mi AH ıeı- !Mn 3/111 his. 
e!. mah. Es. Karabet 
kal!a Ye. Karakolhane 
sokak Es. 47, Ye. 57 

%21 M2 

Depo· 
zltosu 
500.-

78.-

38.20 

l\IBRSİN - İSKENDERUN YOLU • 
15 ıene teminatlı Şilep Postası 

1 

(Dumlupınar) vapuru 9 EylQJ g40 Pazartesi gilnU saat 18 de Slr-
DAKİK keciden şilep postası olarak Mersin - İskenderun yoluna kalkacaktır. NA C A 1 Gidiş ve dönüşte yükü olan iskelelere uğrayacaktır. (8167) ' . , 

Saati kullanınız. 
Dünyada birincilik 
kazanmıştır. Yeni 
modelleri gelmiştir. 

Teknik OlruJu Satınalnıa Komisyonu Başkanlığından: 
Cinai M lktarı Tut•rı lık temfn•t Eksiltme aaatl 

Lira K. Lir• K. 

WlllDr. İHSAN SAMİ ._ Elektrik kaynak 
T İ F O A Ş 1 S 1 Maltinası 1 1200.- DO.- 13,30 

Tifo ve para tifo h11Stalıklann ıı Kereste 8 kalem 1141.20 85.59 13,45 
tutulmamak Jçin tesiri kat'i, Yemekhane Levazımı 10 " 870.- 65.25 H 
muafiyeU pek emin taze asadır Karyola 110 adet 3900.- 292.50 H,15 
Her eczanede bulunur. Kututıu Batatnlye 200 " 2200.- 165.- H,30 

Yatak Levazımı 6 kalem 4400.90 336.75 14,45 

1 
Belgrad Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğind 

l - Büyükderede Belgrad Devlet Orman İşletmesinin Kurtkemeri 
sonda teslim edilmek üzere ıartnamesinde eb'adı yazılı 673 adede m 
"217., metre mikap "302., desimetre mikap dört köşe meşe kerestesi iki 
içinde kaldırılmak üzere on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuı~ 

2 - Arttırma 23/ 9/940 Pazartesi günü saat 15 de Büyükdere Bahçe 
Orman Fakültesi dahilinde Belgrad Ormana İşletmesi Revir Amirliii biıl 
sındaki ahm satım kom'syonu tarafmdan yapılacaktır. , 

3 - Beher mimfil metre mikibın muhammen bedeli 22 yirmi f1cl nra' 
4 - Muvakkat teminat "358,, lira "58,. kurut olup revir veznesine ~ 

nlacııktır. 
5 - Şartname ve ili1ifi eb'ad ve hacim cetvelinin bir nftsha11 revir arJ 

liğinde, diğer nüshaııı da İstanbul Orman Çevirce Müdürlüğünde n bf4. . 
teler de Kurtkcmeri deposunda görülebilir. "8298,, 

Eminönü, Alemdar 4732.- DOkkAn ve bah- 264.50 M2 948.40 ~ 
4~ kuruştur. Yıldızda bulunan Okulumuz iht:yacı olan yukarda cins ve mlktan yazılı 

malzeme altı ayn şartnamede ihaleleri yapılmak üzere 13 ,9.940 tarihine rast. 
!ayan Cuma günü hizalarmda yazılı saatlerde açık eksiltmeye konulmuşlar. 
dır. İsteklilerin ~artnameleri görmek ve ilk teminat yatırmık üzere eksiltme
den bir gün evveline kadar Okulumuz Müdüdüğüne ve eksiltme cünü de Gü. 
milşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebesinde toplanacak olan ko-

Pazarllk UsulHe inşaat Eksiltme ilam 
Edime Meriç Su İşlert Şube Müdürlüğünden : t 
1 - Edirne civarında B waköy Meriç sahilinde kıyı ve aedde ~: 

inşaatı tamir işlerine ait ve bedeli keşfi 37015 lira 91 kurut olan lnfaaf 
ikinci eksiltmesine de talip zuhıır etmediiinden mezkiir i~at &711İ prtıar 1 
bilinde yeniden eksiltmeye çıkarılmlljtır. 

mah. Yerebatan Cad. çeli eY 
EL 2, Ye. 10-12 
Topkapı. Takkeci mab. 171- EY 
Meydan sokağı Es. 11, 
Ye. 11 ' 
EıninönQ, Boeapaşa mı- Jtlrlfr dOkkln 24.50 M2 
Hobyar mah. Hamldi- 10/480 
7e cad. Y. 83. paf, ~. 
ada 418, par, 5 
Eminönü, Kapalı carll %20.- ltlrg1r oda 
bodrum hanı ikinci kat 
Es. Ye. 35, pat. 156, 
ada 2792, par. 35 

22 ın 

Eminönü, Kapalı çarp 800.- Klrglr dQkkAnm 20 ın 
mahfuacılar sokajı 112 hiL 
Ea. Ye. 42, paf. 5, ada 
2734, par. 32 

_ .... 
Beyoğlu, Eııldteh!r 121- Evfn 20/48 hls. 96.07 M2 
Tatavla mah. Peren 
Pervaz .oka.k Es. '1, 
Ye. 5 
Beşiktq, Anıavutk8y 1594.- DOkltAnh ev 
Ea. bakkal mumhine 
Ye. Tayyareci Suphi 
llO~lı Es. 1. 9 mille. 
Ye. 2, 6 
.Be7ollu, BOlbOl mah. U.- Ara 
.Kavuncu Ha.an sokak .. 

'l'l.23 M2 

Ea. 19, Ye. 13, pat. 43, 
ada 558 par. 9 
Eminönü, Dayahatun 
mah. Yıldızlı han Tığ. 
cılaı sokalı Es. ı. Ye. 
ü, pat. 160, ada 830, 

243..- DOk'kAnın 24ıl'/2058 34 M2 
hia. 

par. 140 
EminönU. Well 'Es. 218.- Arsanın 1/2 his. 5UO M2 
Çoban Ç&V\11 Ye. Mi-
mar Kemalettin mah. 
Es. Anahtar, Ye. Me
sih paşa ve Şair Fit-
nat sokak Es. 6, pat. 
119 ada 7-61, par. 24 

' 

Heybeliada. E.s. Ma.. 2199.- Arsanın %8/96 2513 M2 
nastır Ye. ismet İnönil h.i.a. 
ve Abbas paşa ve Fet-
tah sokak Es. 28, pat. 
22, ada 92, par. 2 
Emlnönil. Tahtakale ısoo- Arsa' 50 M2 
Es. Kahveciler Ye. 
~ahv~er Çf!f!Desl 
Es. 34, 36, Ye. 28, 30, 
pat. 125, ada 334, par. 1 
Beyoğlu, Feriköy Es. 
Bahı;e Ye. ~pasuyu 
sokak Es. 18, 18, 9 
milk. Ye. 23, 25, 23/1. 

36'70.- Bet f!'I btr ahır \'e -
bir dükkAnın 1/3 
his. 

34.40 

35.20 

44.-

lG0.-

25.20 

318.80 

1.40 

l8.60 

43.60 

439.80 

ıoo.-

'34.-

.. ' 
23, 25, 25/1, H • 

Yukarda adresi ve tafsitltı 7Utb p)Tbncnkuiler pqın para ve açık art. 
tırma ıuretlle satışa çıkarılacaktır. • 

lbale 12/9/ 1940 Per,embe günü saat ondadır. M~a:rede aırasm~ ~
del mukadder kıymeti ceçtiii takdirde taliplerin depo~t~ % 20 nısbetin
dc tezyit eylemeleri ve mühür kullaııaıılarm miibiirlerını Noterden tasdik et-
tirmeleri lazımdır. 

lıtekl!lerin pey akçesi nüfııa tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotofrafl;ı 
lıirlikte b ld:rilen cün ve saatte 11&bemia emlik servisine müracaatlan. 

-- (823) (7895) 

1 

1 

Fenni SOnnetçl 

:minfidan 
ntKKAT: Yaptı
ran sahibi hayra 
verilmek fizere fa
\tlr kAğıd!le gelen 
~ilnnet çocukları
nın adedi bine çı

karumı~uı . .,. , : Suadiye istasyonu 
y:ını. Kabine: Beşiktaş, Erib apartı

matıı. Tel : 44395. 

' 

C~RMEN PADY 

PARK O'm.INDI 

m\syonumuza gelmeleri. (7927) 

BAHÇE MF.RAKLİLARİNA 
fadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar, sus fldanlan, salon yqillilderi, 
""Vi cAmlı.r. Avmn'I vediveren güller ve saire. Ortaköy Ankara Bahçe. 

sinde bulabilirsiniz. Vasil •m:••••••llıii 

2 - Eksiltme 12.9.940 tar:hine müsadif Perşembe gftn6 IUt 11 4e E~ 
ne Meriç Su İşleri Şubesi Müdürlüğünde toplanacak eksiltme koıniıyonUJll' 
pazarlık usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler ba iıe ait eksiltme şartnamesi, mukavelename, Ba:rmctsl 
hJı: işleri genel şartnamesi, hususi, fenni şartname silsilei fiyat cetvene.4 
projeleri Edirne Su İşleri Meriç Şubesi Müdürlüğünde bili bedel cörebili_r~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin " 2776.91,, liralık mava~ 
teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden bu işe mahsus olmak üzere ala~ 
mütcahhitli1r vesikasını ve 940 senesine ait Ticaret Odası vesibsmı ibru İ 
meler! şarttır. "8281,. 

' --~~--~~----~~--~~~~~~~--

Ankara Hukuk Fakültesine Talebe Kabul Şartlan r 
Bu seneden itibaren tahsil müddeti dört seneye çıkanlan Ankara Hu. 

ltuk Fakültesine talebe kaydı muamelesi B:rinciteşrinin iptidasından nihaye- 1 
tibe kadar yapılacaktır. Kayrt olnacakların bir fakülte veya yüksek okuldar 
mezun olmaları veyahut Lise olgunluk imtihanını vermio bulıuıaıalan wmı 

1 Leyli ve 

SANKT 
Nehari 

GEORG 
dır. Talip olanların istidalarına: 

1 
1 - Diploma ash, \ 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti, 

OKULLARI ALMAN 
3 - Sağlık raporu ve aşı vesikası, 
4 - İyi hal ve adres phadetnamesi, 
5 _ 6 X 4,5 boyunda altı fotoğraf. le Almanca bilmlyen talebe İçin ihzari smrfları vardır. Kayıt içia ber-

6 - Askerlik vesikası "Liseden bu sene çıkanlardan istenmes .. 'Raptede ıün sabahtan öileye kadar müracaat edilir. Okul 16 Eyl(ilde tedrisata 
ı ek Dekanlığa bizzat müracaat etmeleri icap eder. a lıyacakt r 

Yaulı talebe olarak cirmek istiyenlerin yukarıdakilerden maada ba hu. , '
1 1 1 

• 

sustaki talimatnamede yazılı şartları da haiz olmalan ve müsabaka imtiba. ,,,. İstanbul - Galata, Kart Çınar sokak, No. 2 - 10 •••m-. 
nrnı kazanmış bulunmaları lizımdrr. Yatılı talebe talimatnamesi müracaat ----------------------------"'' 

Kız ve erkek kısımlan ayrıdır. tlk, Orta, Liııe ve Ticaret nruflan 

•-------------! edenlere fakülteden verilir. "5256,, "8132,, Harp Okulu K. dan : Erzurum Valiliğinden : ~ 
Harp Okulu Matbaasına 100 : 125 1 - Horasan Sarıkamıt yoluJo 

,- Satılık Otomobil • 

1 
~=di~llaı~ı~od~~t o~%~~ 1 
bil acele sablıktır. 49394 No. ya 
telefonla müracaa~ ---

Devler DemiryoTian ve. limarilan' iştetm·e ida.resi ılanlan lira Ocretli bir fotografçı alınacaktır. muhtelif kilometreleri arasında 4~ ın 
tstekliler hakkındaki şarUar aşağıda- metrelik ıose inıaatı kapalı zari idi nı 
dır. Bu şartları haiz bulunanların l le eksiltmeye konulmuştur. _ ~ b 

Muhammen bedeli (1295) lira olan 700 Kı. külçe aJiminyum \lfl.9.1940) 1 doğruca Ankara~a Harp Okulu Ko- 2 - 12370 on iki bin ile; yüz :ret'lll' 
Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpap.da Gar binası dahilindek' mutanlığına muracaatta bulunma- lira 30 kurııı keşif bedelli bu lıin il~la 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. lan. lesi 10/ 9/ 940 Salı günü saat 15 te ,,-ile 

Bu işe girmek istiyenlerin (97) lira (13) kuruşluk muvakkat teminat 9 e l - İsteklilerin Türk olması, A11- liyet makamında toplanac.ı.k ~r 
kanunun tayin ettiği veaaiklc birlikte eksiltme ciiııü saatine kadar komisyona kerliilni yapmış bulunması, basta ve encümen tarafındıın yapılacaktır. le 

ki D • Ç lik müracaatlara "'zımdır. vücutça anzah bulunmaınalan 3 - Muvakkat teminat 927 dolr:İ;h Tür ye emır ve e "'" ·· · · d" ı · 11 ku Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak datıtdmalı:tadır. (7961) t - En az lise tahsilini ikmal etti. yuz yırmı ye 1 ıra nııtur. 
Fabrikaları Müessesesi ğine dair şehadetname ibraz etmeleri 4 - İsteklilerin ihale gününden 'n 

Mu .. dur·· 1u·· ~~nden : ,·•mmı::m•• ••••••••••••••••••••••ır (Gu""zel Sanatlar Akııdem:sinden me- az sekiz gün evvel Vilayete müracaa ka t;u.aa ..,. _ _ !arı ehliyet vesikası almaları. mec~S 

1 
·un olanlar tercih olunur.) rid 'r. a 

MQ--emlz fabrikalarında lstlh- M t • • • o· 1 T • • • 3 sı·nema ı' i r·1 ima .. -· ve .........., on GI ŞÇISI ıze amırcısı - c; n 
1 

m a .. ~~ 5 - Talipler bu i .. c ait ,a-n-_,,;jde sal edilen amunyu.m sUltat için bu 1 1 •,una ait tekniği bilmesi. " • ' ... 
kere yeniden siparlıı kabul edilecek- ! 4 - Resmi müel'seselerden birisin. vesaireyi her ııün Vilayet Daimi E«y·· 
ur Aagarl bir "ıion azerlnden sıpa- ve Elektr·kl!!.. ·, A anıy de yapılacak imtihanı kazanmaları tümen kaleminde nafıa müdürlüiüD' 
rlı. kabul edilir. Çuvallar içerisinde 1 1 3 r or. (kazananlar arasında varsa şimdiye ıörebilirler. iç 
ve ı milessesemlz sahasında vagonda ~ B k kadar muvaffak oldukları eserleri im- 6 - İstekliler 2490 Sayılı lı:ıınundy 
tesum beher tonu yüz yı·mli liradır. ! 1:rnan·ı a ın Tu··rk Anon·ım ş·ırke+·ın·ın "band .b d 1 'h 1 > 2 ve 3 uncu maddelerinde yazıh ve_.d ~ t· a ı raz e en er tercı 0 unur. kalarla birlikte temin-;ıt ve tekli( m~ ı. 

Sayın müşterilerin müessesemiz Madendeki İşletmesinde istihdam edilmek üzere: 5 - Fotoğraf tekniğine ait ameli ve tuplarmı 32 inci madde veı;hile ih•Jı 
mUdürliiğüne müracaattan rica olu- ' nazari fiziği ve kimyevi bilgi sahibi rıaatinden bir saat evv .. line kadar '1 to 
nur. (8308) 3 adet Montajı işçisi (Makina söküp takmasını bilen), 1 6 - Sabıkan memuriyeti olanlar bu. 15yet Da ·~i Encümmi Reisliğine vel"l>ü 

i ' adet dizel l\lotör tamircisi, 1 adet Elektrikçi (Tesi lundukları son memurluklarmıı a;t ve. meleri ve postada vuku bulacak c"O 
.._ Dr bISAN SAMİ-.,. • ) sikalarL ilk memuriyeti ise mahaTii za. cikmelerin muteber uyılmıyac•&. ""..._a 
~ - · ~ sat ı"şlerine aşına ihtiyaç vardır. -•· ..... -u bıtasmdan mııhk<lmiyeti olmadıiiına olunur, "5157., (8050) 

G o D o k o k A ş 1 s 1 Talip olanların doğrudan doğruya işletme Direk ve hüsnühal sahibi bulunduklanna ıta-
ir vesika ibraz etmeleri. (898) (8104) İstanbul 

Belsoğukluğu ı ve fhtıtfüatın. törlüğüne tahriren müracaat ederek istedikleri asgari 1 

karııı pek tesirli ve taze aşıdır tevmiye miktarını bildirmeleri ve şimdiye kadar yap ıs· b 1 O ~po m·r 1b c'cn : 
Dlvanyolu, Sultanmahmud tilr- tan (r Hava Mıntaka l~tarıbuld k ı· 

tıkları işlere dair kısa bir hal tercümesi ile çalıştık- D - ~ h·ı v. bıılıklt!rı 
b) No. 113. epo Amiri ğinden : k:ıpıı l. znrtlıı ei-s'l'rn ye konoJlll 

1 L S E Z E R 1 
ları yerlerden aldıkları bonservis suretlerini birlikte 1 _ 350 adet demir karyola satın <24~ooo) kile ·km c>k ıl (32 400> kil m 

H A L Yüksek Mühendis Mektebi göndermeleri ilan olunur. ıılı•ıacaktır. l "1 1 e•in ın alı nmasından sarfı nnzıı 

1 2 P 1 kl ıh 1 . 
11 9 n

40 
ed Uıni,. \"e münakas::ıdan kaldı rılmış 

Ti KARYOLA -e MADENi vC!YA FABRiKASI 'ı Müdürlüguw··nden: - azarı a a est · ·"' çar- tıı (8235) 
• -v f"ı:'.11• .. •• ~amba gilnil saat 14 de Yeşllköy Ha- • 

En müşkiılpesentleri memnun edecek. dünyanın en rahat ıomye, dlvan 1940 - 1941 ders senesi talebe kıı [" r'• iiM • A 1 111 m ~ ... Mıntaka depo nmirlıği satınalma --------------rıı. 
n cryolaları fabrika salonunda tethir ohınmaktachr. yıt muamelesi Cumartesi ve Çarşamt.) i ~ LJ TI : rj { a • l Y I;l.j l!JU l! J IJ omisyonunda yapılacaktır. Veznedar Aranıyor ~e 

Sirkeci, Salknnsöiüd, Demirkapı caddesi No. 7. TEJm 21632 balardan maada lier gün saat 10 - 12 ·-- - ı ·- - ı 1 -·- ı a _ .... _. - -• - 3 - İsteklilerin şartnameyi gör- İstanbul Emniyet Mildürlilğil ar"ITa 
Jtaınp _ Nazilli mcnıucat fabrikaaı Istan· Xa:rıp - Heybctiada o"a okulundan 5· 

11al ıubeılne vcnniı oldutuaı (599) numara· ı ll·931 tarih .,e 167 numaralı almıt oldutum 
tuhhlltnamcmi kaybettim. Yenisini )'ıtpa· tatdikname)'i za)'i ettim. Yenisini alacaiım· 
undan e kı inin hllkmll 70ktW'. ... hlllunG :mı.tur. 

HO&c:rln OııırOr ve auıbuı11111 Sabit O:cllr 414 aamarah Recmi)'• .lrSQia 

• 

ve 13,30 - 15,30 arasında yapılmak • mek üzere her gün, pazarlığa gire- Y ~U 
üzere Eylfilün birinden Birinciteşrlnin Beyoğlu Kaymakam ve Beledye Subesi Müdürlüğünden: Beyoflu Çukur CPklerln teminatlarını Bakırköy Ml. dım Sandığı için iki bin liralık k Jaç: 
beşinci gününe kadar devam edecektir. Cuma Hacı Osman çıkmasında 12 No. maili inhidam binanın sahibi adresleri Müdilr:üğüne yatırıp vesalklerile bJr- falet verebilecek bir veznedar ahna ~ 

Tafsilit almak istiyenler mektep meçhul bulunmasından mahzurun belediyece kaldrrıl.ması için 15 gün zarfında tikte 'belli giln ve saatte komisyonda cııktır Ayda Elli lira ücreUe istlyen 
idaresine müracaat edebilirler. "7821,, ihtarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (8369) 1 bulunmalan. (8236) terin m?•caatı. 


