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getiren bir kamyon devrildi. Acıpayam'm Yeşil
ova köyünden Mustafa Kilci ve Mehmet Pamuk 
öldüler. Sekiz ağır ya.ra:lı basta.neye kaldırıldı. 
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Birçok kanşıklıklara sahne olan Transilvanyanin mühim tehirle rinden Cluj'wı mamur manzarası 

B lk l d Köstencede 6 

ÇÖR ÇİLİN 
MÜHİM BİR 
HiTABESİ 
O Fena Adam Bir 

Maceraya Teşebbüs 
Etmenin Zamana 

Geldiğine Zahip Olursa 
Hesabını Göreceğimizden 

Emin Bulunuyoruz 
Londra, 5 (A.A.) - Dün 

Yeni Zeliı.ndalı kıtaata hı tap ede
rek Churchill şu sözleri söyle-

1 

miştir: { 

Churchill'in elinde makineli 
tüfekle ahnmıı bir resmi 

Sıvas Kongresinin 
Zllncl YddönOml 

KaOaadı 
Sıms. 5 (A.A.) - ı:.oiıvas Kon

gresinin Ebedi Şef Atatürk'Un 
başkanlığında toplnntısmm 21 in
ci ~ ıld6nUmll olan 4 cylQI gtinll, 
dUn burada mcınısimle kııtlanmı!f· 
tır. 

l\terıısimde ·nas mebusu 1 -
ınnn tTgur, memleket hastanesi 
baş hekimi ...,ırrı Alı<'J 'e llse on 
tıınıf talebesinden Fakl'Zf'I Yener 
sin·ledlklerl nutuklarda, Sn·a.s 
K~ngreslnln Tlirk mlll~tlnln kur
tuluşuntlakl bli.yi.ık önemini teba
rü:ı: ettlnnll} ,·e Ebedi ŞeJ Atatllr

klin aıir. batıra mı anmı~lardır. 
Bundan onrs, başta Vali Akif 1· 
y1doğan olmak ü:ı:ere kongrenin 
toplandıfı ıı 0 blna.,ına glılllerek 
tnrlhi salon 71~ arct edilmiştir. 
Dün bUtiio gün :Shll~ tıalkı n~ nl 
ımrotle bu tarihi salonu ziyaret 

etmiştir. 
Bu tarihi gıin erefine diin bU-

tun ~na haı tan haşa bayraklar
la Miı;lendlğl (;ihl gere de her 1a· 

raf ten\'lr edilmiştir. 

İtalyanlar Ege 
Denizinde Bir 
Muharebeden 
Bahsediyorlar 

" 
İngilizler Şiddetli 

Bir Hücumda 
Bulunmuşlar 

ltalyada bir mahal, 5 (A 
A.) - İtalyan umumi kararga· 
hının 90 numaralı tebliği: 

Cezayir sahilleri açıklarında 
sefer etmekte olan üç İngiliz kru
vazörü ile iki İngiliz torpido muh
ribi, tayyarelerimiz tarafından 
şiddetli bombardımana tutulmuş· 
[ardır. iki kruvaz<Sre büyük çap
ta bombalar isabet etmiş olduğu 
ve bunlardan birisinin güvertesin· 
de büyük bir alev sütununur 
yükseldiği görülmüştür. 

Bu ayın üçünde düşmanın d• p. an ar a S B. 
·Türklük Saat üren ır 

Sokak Harbi 

c:Biz ,.u adalarda, dü§n'lanın 
birikmiş olan fesatlık ve ı:ulmü
nün yükü altında bulunmaktayız. " 
Fakat bu yükün alunda ezilmiş 
bir vaziyette değiliz. Dört ay ev• 
vel buraya i1k geldiğiniz zaman
lar, nisbeten küçük bir düşman 
ordusu dahi, mahvedilmeden ev· 
v~l çok hasarat yapabilirdi. Fa
kat gimdi çok• kuvvetli orduları
mız mevcut bulunmaktadır. 

Şayet o fena adam sergüzeştine 
teşebbüs etmenin zamanı geldiği

(Devamı: !'ia. 4 Sü. 3 te) 

Aksam r.slmıi ıııahfılde a ·rıca 

bir ıl~ balo \eritmiştir. 
niz kuvvetlerinin refakat etmek· 
te olduğu büyük hır tıcaret kafı· 
lesi Ege denizinde görülmüş ve 
takip edilmi idi. Düşmanın de· 
niz ve hava kuvvetleri, her ne 
pahasına olursa olsun, kaf1lenın 
emniyetini zıman altına almak 
için dün fecir vakti Ege denizin
deki denız ~e hava üslerine taar
ruz e ek teı;ebbüsünçle bulun· 
muşlardır. 

Bizim dürüst aiyuetimİ%, ha
riçteki Türklere karı& kalbimi· 
zi kapadığımıza ve onlann ta
liine kar§l lakayt olduğumuza 
delalet etmez. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

Romanyanın geçirdiği cerra· 
hi ameliyeler bize, kendimize ait 
birkaç §eyi hatırlatıyor. Bunlar
dan birincisi Romnnynda yaşıyan 
Yarım milyon Türkün akıbetidir. 
ikincisi de hariçte yaşıyan Türk
leri düşünecek devamlı teşkilatı· 
mızın yokluğudur. 

60, 70 senelik bir zaman, ta
r~h ölçüsile çok kısa bir müddet
tır. lşte bu kadarcık bir zaman 
h~v~l bütün Balkanlar Türklüğün 
.akım olduğu bir yerdi. Yalnız 

81Yasi ve idari bakımdan değil ... 
Yer Yer miktarca üstündük. 01-
hadığımız yerferde de dil, kültür 

akimiyetimiz vardı. Bu hakimi
Yet Osmanlı istiltısından sonra 
kurulmuş değildi. Bin küsur se
nedir Balkanların büyük bir kıs
mı, kısa fasılalarla Türk idaresi 
altında bulunmuştu. Osmanlı i· 
daresi, Rumen topraklarında ku
rulan Türk idnrelerinin birincisi 
değil, onuncusu idi. 

Balkan Türkleri bulundukları 
toprağa kök salmış, yabancı un
ı~rlıı.rla sıkı ten'taı yüzünden mil
lı hüviyetleri kuvvetlenmiş, dü
rUıt ruhlu, çalışkan insanlardır. 
iki, Üç nesildir Osmanlı idaresi 
rnuhıı.rebeler, beııinci kolların fa
ıı.liyeti, kendi cehaleti ve iktidar· 
Bızlı~ı yüzünden Balkanlardan a
dım adım çekilmiş ve bu mükem· 
mel insanları yabancı idarelere 
!crketmiııtir. Türklerden kimi, bu 
ıdarclerin planlı tazyikı yüzünden 
her şeyini feda ederek muhacir ka 
fileleri halinde anayurda akmış
tır. Kimi bütün tazyiklere karşı 
Jurmu , eski toprnğında varlığı· 
na devam etmiııtir. Kimi de (bu 
arada bilhassa bizden layık ol
dukları sevgi ve anlayışı hiçbir 
!aman gQ,rmemiş olan Hıristiyan 
fürklerinin bir kısmı) bulunduk
arı muhitin hakim tesirleri için
de erimiştir. 

Biz bu manzaranın hazin
liğini görmedik denemez. Fakat 
şuurlu bir millete layık bir suret
te duyı:ımadık . Çünkü anayurdun 
kendisi gailelerden baş kaldıra
mıyor, geri çekıle çekile bekası 
İçin çarpışıyordu. 

Bugün anayurdumuzdaki var· 
lığımız kuvvetli temellere daya
nıyor. Milli siyasetimiz dürüst, a· 
çık, geniş bir şekilde kurulmuş, 
kökleşmiştir. Artık bugün hariç
teki Türklüğün akıbetine vakar
lı, fakat he.r halde yakından ala
kalı bir gözle bakmamıza hiçbir 
e~cl yoktur. 

Etrafımızda bulunan memle
ketlere bakalım: Kendi cinslerin
den olarak hariçte yaşıyan nüfu
sun yerlerınden kımıldanmasını 
istemiyorlar, çünkü bu nüfus, 
kcndıleri için bir takım toprakla
ra hak iddia etmek maksadilc 
kullanılacak bir vasıtadır. 

Biz bu yolu tutmadık. Kuvve
timizi ana;turda toplanmakta ve 
bu yurdu elbirliğile inkişaf ettir
mekte g~rdük. Her türlü arazi 
ıddialarını iptidadan tasfiyeye 
uğrattık. Bunun en açık ve saf bir 
delili olarak da hariçteki Türkle
re kucağımızı açtık. Hatta bütçe 
imkanlarına göre bu Türkleri a
nayurpa nakledecek, orada kök 

(De\'amı: Sa. ' Sü. S te) 

45 6LC 
70 YARALll 

Kluj' da ltalyan 
Konsolosluğu 

Tahrip Edildi 

KanJ& · arbedelere sahne olan Köstenee' den bir görünüı 

Ekmek Meselesi 
Fındıklıda Un Olmadığını . 

İleri Sürerek Ekmek Çıkarmak 

İstemiyen Bir Fırında 70 Çuval 

Un Meydana Çıkarıldı. 
Buğday fiyatıarmm yükselmesi ve !arı şehrimize ayrılan Uç yüz tonun 

piyasaya kUi derecede mal gelme- mühim bir kısmının müteahhit kana
mesi bazı kırmacıların fırınlara nz llle şehirden çıkmasına sebep ol
un vermesine ve bu yüzden bazı maktadır. Bu itibarla toprak ofisin 
semtlerde ekmek bulunmamasına se- gUnlUk buğday miktarım hiç olmaz
bep olmuştur. Toprak mahsulleri o- sa yüz ton kadar artırması zarureti 
fisi piyasamıza her gUn 300 vagon vardır. (Devamı Sa. 4; SU. 2) 
buğday verdiği halde fırınlarda un 

Destroyerlerin 
İngilizlere Ne Zaman 
Teslim Edileceğini 

Almanlar Oarenmiye 
Çalışıyorlar 

Vaşington, 5 (A.A.) - Ro
osevelt'in katibi Earley, İngiliz· 
lere verilecek destroyerlerin ha
reketi hakkında dün gazeteciler 
tarafından sorulan bir suale şu ce
vabı vermiştir: 
~A m l r dahi bunların .:ne 

zaman hareket edf!ceklerini, nere· 
de olduklarını vesair malfımatı 
almnk iç.in çalı§maktadırlar. Ro· 
osevelt, İngiliz - Amerikan iti
lafı hakkında efkiirı umumiyenin 
göııtermİ§ olduğu hissiyattan çok 
memnun olmuştur, Beyaz köşke 
gelen yüzlerce tel~raf meyanın: 
da itilafa muhalif olanların ndedı 
bir düzineyi' bile bulmamı§tır.» 

Japonların Mütalaası: lnıilterenin 
Mağlubiyeti Pek Y akınmıı 

Tokyo, 5 (A.A.) - D'. N. B.: 
Y omiuri Chimbun gazetesi şun
ları yazmaktadır: · 

Kadro harici çıkarılmış elli A· 
merikan destroyerinin satın alın
ması, lngilterenin askeri vaziye
tinde bir tebeddül husule getire· 
mez. Buna rağmen İngiltere bu 
gemileri alıyor. müsellah üslerini 
de icara veriyorsa, maksadı an· 
cak Amerikayı harbe sürükle
mektir. Bu manevra ile ayni za· 
manda, İngilterenin kuvvei ma-

neviyesini yükseltmek istiyor. Her 

halde İngiliz - Amerikan itilafı
nın manası, İngilterenin mailubi

yetinin pek yakın olduğudur. 

bulunamamasının iki sebebi \'ardır. O . d lOOO L. 8 Biri: Değirmenlerden ve piyasadan• zerın e ır • 
şehrimizden maada .Balıkesir, Bur-

Mezkur gazete, bu itilafın, ln

giliz • Amerikan nüfuzunun Pasi

fikte ve Uzak Şarkta takviye e
dilmesine matuf bulunduğunu 
zannetmektedir. Japonya bu ye

ni vaziyeti gözden kaçırmamalı
dır. Japonya, İngiliz - Amerikan 

tazyikinin artmasına intizar etme
lidir, demektedir. 

sa, 'Marmara kasabala.rıle Trakyaya, " k~n D'ılenc· 
Karadenizln yakın kasabalarına ka- (J f !! 1 
dar un gönde.rlimesldır. Fiyatların 
bu' sevklyata müsait olması da şeh
rin un stokunu azaltmaktadır. İkin
ci sebep Anadoludan tilccıı.r namına 

getirilecek buğdayların nakli için 
ıuzumıi kadar vagon tahsis edileme
mesidir. Demiryolları idaresi evvela. 
ofisin buğdaylarını nakletmekte ve 
boş vagon kaldığı takdirde tUccara 
kiralamaktadır. Bu yüzden muhtelif 
buğday mıntakalanndan piyasamıza 
k!fi derecede buğday getirilememek
tedir. Bazı fırıncılar bUytlk un stoku 
yapamadıklarından ve un 'tedarikin
de müşkUlAta uğramak i?tlmallerlnf. 
dlişllndilklerlnden çıkardıkları ekmek 
miktş.rını nisbeten aT.altmıı,ılardır. 
Bundan dolavı bu fırınların bulun
dukları semtlerde bol ekmek buhına
mamıştır. Topralc ofisin her gün sat
tığı buğdayların artık şehrin ihtiya
cını karşılıyabllmesine de imkan gô
rlllmemektcdlr. 

NOTLAR: 

EKMECE DiKKAT! 

Bazı semtlerde bir ekmek 
sıkışıklığı göze çarpıyor. 

Halkl- geç vakte. mesela ge
ce dokuza, dokuz buçuğa ka
dar fırınların içinde ve önün
de birikmiş; bekliyor. 

Tatsız ve mühexyiç manza
ra! 

Fırıncıların iddiasına göre 0 
semtlere mürettep mtktardan 
eksik un veriliyormuş. 

Doğru mu bu söz / Bilmiyo· 
ruz. 

Her halde gıda bakımından 
dünyanın bu en mesut memle
ketinde yeni ve bereketli mah
sulümüzü idrak ederken ek
mek sıkıntısı çekecek değiliz. 

ÇUnkll <'hrimiz gc en seneye na
uran d lı çok k balıklaşmıştır. 
HattA btı· ok mllteahhiUerin piyasa
mızdan un mUbayaa etmekte olma-

1000 lira sahibi dilencinin resmi 
(Yazısı 2 n<:i sayfamız.dadır.] 

Belki bir idari aksaklık, bel
ki bir ticari dalavere. Halkın 
rahatı ve işlerimizin selameti 
namına ikisini de gidermek la
zım 1 Ekmek meselesi §Akaya 
gelmez. 

Son senelerde anayurda gelen göçmenlerden bir grup 

E>obruca '+ürkleri 
Romanganın Parçalanması 

•• 
Uzerine Yarım Milyon 

Türkün Akıbeti Ne Olacak 
Romanyanm parçnlanrnnsı, ora

. da bulunan yarım milyon TürkUn 
ı'.\kibelinl memleketimiz için gU
nUn meselesi haline koymuştur. 

Memleketimizde çok yakından 

alı'.\k!l uyandıran bu mesele hakkın
da malflmat topladık. Vaziyet şu
dur: 

Uzun mUhaceret akınlarından 

sonra bugün hAlA. Romanyada ya
rım milyon Türk kalmı•tı. Roman-ı 
Y\ parçalanınca Türklerden iki yüz 
kırk beş bini Besarabya ile beraber 
Sovyct idaresine geçmiştir. Geri 
kalanlardan yüz yirmi beş bini 
(Seksen bin MUslUman ve kırk beş 
bin hıristiyan 'l'Urk) Dobruca ile 
Bulgar idaresine geçiyor. Çoğu 

Köstencc tarafında olmak Uzcre 
bütün Romanyada ancak 130,000 
Türk kalıyor. 

Romanya arazisinde bin dört yüz 
seneyi bulan Türk varlığında böy
lece son gfinlerde çok esaslı deği
şiklikler ölmuştlll'. 
TtlRK t>U.tNtN nAKtı\11YETİ 
Yarım milyon Rumen Türkü bin 

kUsur senedenbeıi yalnız kendi dil 
ve kUlUlrlcrini muhafaza etmekle 
kalmamışlar, bu dili ve kUllUrU 
çokluk halinde bulundukları muhit
lerde tA bugUne kadar yaymıya 

muvaffak olmuşlardır. Vakit vakit 
Romanyayı ziyaret eden• Türk ga
zetecileri, 1065 senesinde nklp ge
len Oğuz Türklerinin beke.yası ola
rak Romo.nynd:ı. yaşıyan hrrlstiyan 
Türklerle zahmets~ce türkce ko
nuşmuşlardır. 

Bu hıristiyan Türklerin yaşa

dıkları bUtün sahalardaki coğrafi 
isimler, Romanyanın ve Balkanla- ' 
nn diğer tarafında olduğu gibi, 
türkçcdlr. Akdoğa_n, l;elincik gibi 
adlar taşıyan TOrk köylerine tesa
düf edilir. Köstencenin yanı ba.şm
da Acıca go10 vardır. Biraz öte
de Tekir gBlU gelir ki, içinde kır
mızı bir böcekten başka canlı bir 
şey yaşıyamadığı için takırdan 

bozma demir adını taş17or. , 

Türk hocalarla yedi senedcnqcrl 
bunların arasında tUrkçe tedrisat 
yapllıyordu. İçlerinden seksen iki 
genç İstanbul, Ankara ve Edirpe
de tahsil görmekted1r. Bunların a
raımıdakl umumt arzu, memleketi
mizde kalmak ve Türk cAmiasına 

karıı;maktır. Hn'istlyan Türklerl
nln dlnl kitapları, Karnmo.nlı Rum
lar tarafından yazılmış tUrkçe ki· 
tapla.rdır. Ayinleri ve dualan ta
mamlle tUrkçcdir. 

S1LiSTRE \"E TOTRAKAN 
TÜRKLERİ 

Şımdl Bulgarlstana geçen Dob
ruca Türlderine gelince yukarıda 
s!Sylcdlğimiz gibi bunların miktarı 
yüz yirmi beş bin kadardır. Fakat 
Romnnyadan son seneler içinde 
memleketimize rnUhaceret eden yüz 
dört bin Türkün çoğu da buralar
dan gelmiştir. Bunlar atıarne, hay
vanlarilc, neleri var neleri yok her 
~eylcrile Romanyayı tcrketmek im-

(De\'111nı: ıo;a. 4 Sil. o& te) 

Yugoslav Kralı 
17 Yaşında 

HııisUyan Türkler, MOslUman 
olmamalnrı dolayısUe arapça isim
ler almamışlardır. Aralarında, Sa
rıca. Tabakoğlu, Anatol, Balaban, 
Biricik, Boyluoğlu, Öksüzoğlu gibi 
soyadlarınn tesadUt' edilir. Roman
ya htik1lmeti kendıleıinl Türk az
lığı diye tanımıştı. Türk devletinin 
yolladığı kitaplarla ve mUslilman 

Dün 17 nci yıldönümünü idrak 
eden dost Yusoalavyanm senç 

Krala Piyer [)' azw ~ Wıcüde] 

Tnarruz, iki hava filosu tara
fından Gadurra ve f\1rozza kemp· 
larına karşı yapılmış ve oralar· 
daki iki tayynremize yerde isabet 
vaki olmuştur. Taarruza bir de· 
niz kuvveti de i§tirak etmiş ve b\i 
kuvvet, Scarpante'yi bombardı· 
man ederek binaları hafif hasa· 
rata uğratmış ve sivii ahlktan bir· 
çok kişinin yarahmınaaına sebe
biyet vermiştir. 

Avcı tayyarclerimizle tayyare 
dafii bataryalarımızın müdaha~e
si bu taarruzu aüratle tardetmı§• 
ti~. Düşmanın yedi tayyaresi dü· 
§. riılmuıtür. Üç tayyarenin ce~· 
an sekiz kişiden ibaret olan mu· 
rettebatı esir edilmiştir. 

Düoman bu suretle tardedilmiş 
(DeTilmı: Sa. i SU. 1 ele) 

Askeri 
Vaziyet 

Akdenlzdo yakında büyük deniz 
ve ha\'a faall~etlc.rln?n başlıyaca

ğını g · teren emareler başgöster
nıl§tlr. İngiliz ha\·a '°e deniz ınn·
' etleri Adalardenlzlndekl lt&Jyan 
haya üslerine hücum etınışlerdlr. 
İtalyan tayyareleri de blllhara 1n
gtllz deniz kuvvetleri Uzerlne mu
kabll taarruza geçmişlf!rdir ki, 

ZBl1at ne olanıa olnn 1nglll.zle.. 
rin Akdenizde lmvveUI oldukları
nın en son bir deJilidlr. 

Esa.scn Akdenlzin şarkındaki 
İngiliz deniz ku\"Vetl iki nıl llne 
cıkanlmıştır. Buna İtalyanlar 
mAnl olamamı larfur, ı·aıoız İtal
ya ajaruııı Oezaylr açıklannda ııey
reden üç knn-azör \C Od torplto 
üzerine hava taarruı:o yapıldığı
nı kaydetmektedir. 

Slmali .Afrll.-a 'e Doğu Afrlka
cı: mütekabil hın-a hUcumlan \•ar
dır. Fakat Akdenlzde çok fddet-
11 deniz ve tunıa muharebt.'Jeri bek· 
ıenehlllr. 

B0yl1k Brftanya üzerine yapı
lan hala hücumlannda ağu t<ı a
yının zayiatı 1070 ölü ve 1261 n
ğlr yaralı ,.e 800 elin tahrip edil· 
mcsl gibi bir bllflnço ile kapanmı,
br. Almanlann bıı ay zarhnda 
gösterdikleri faaJlyetlcre muka
bil bu rakamlar çok cılızdır. Bu
na mukabll Churchlll son nutkun
da lstııfl tehlikesi geçmemiştir, dl· 
yor, Hltıer de bunu te)1t ediyor. 
Herhalde eylQI •), Uflıoda Bü
yük Britaııya adasına daha ıjld· 

deW hUcwnlar beklenir. 
S EylQJ gündüzü blrç<>k Al

man tayyareleri cenubu IJ&rld -.. 
hlllnden Londra 'lie clvanna kadar 
ıtokulmutlardrr. Geceleyin ln,.U
tere üzerinde bU)1lk hava faaliye
ti olmuttor. Gündüz hücomlan 
bermutat ~ meydanlan wı 
Londra üzerine «er.e hüeamlan da 
Mnayl mıntakalan ,.e llmanlan 
üzerine te,·clh edllmı,tır. 

Romanyada General AntoBfJlllCU 
dlktatörlük salAhlyettni almtf· 
tır. Macar ordıı!u Translh-an)'&· 
)& girerken bazı ~rpışmalar ol
muttur. 1''akat bunların askeri 
mahl) ette bti~1ik bir \'Üa'at kea
betmeal filpbelidlr. 

,; 
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Türk Kadını 
~endisi~e Verilen Hak ve Hürriyetten 
· istifade Etmiş midir ? 

Şehirdeki Kadın için Hayır Diyeceğim. 
Türk Köy Kadınımn Azmine, Cesaretine, 

Kabiliyetine Hayranım. 

Yazan : lllLLA B 11 B 

t T!irk kadınlarının içtimai ve si
yasi ~aklarına kavuşması, dünya
nm her tarafında derin alakalar 
uyandı.muş bir inlalıip adımıdır. 

Türkiyeye ilk defa olarak gelen 
bir ecnebi, Türk kadmlarmın elde 
ettikleri hürriyete ve faaliyet im
kAnlarına. elbette büyük bir şevk ve 
saadet içinde sanlmI~ olmalarım 

tabi! sayar ve bllllun eserlerini 
1:örmeyi bekler. 
Dünyanın birçok memleketlerin

de içtimal şartları iyileştirmek, 

halkın sağlığını arttırmak, iktısadi 

i.-ıki.şafl~ra yardım etmek ve milli 
Jdlltlirü .Yaymak için kadınlar ta
rafındAn tertip ve idare edilen tür: 
lU tilrlti hareketlere tesadut edilir. 

Biltün bu hareketlerin arkasında
ki fikir şudur kl, kadınlar, bir ce
miyet fr;inde her tUrUi iyi şeyleri 

arıyan, bttlan ve koruyan yaratıcı 
bir lrnvvet olabilir. Zengin ve mü
nevver kadmla ·ışçi kadın el ele ve
r ip içtimaı dertlere ve iktrsadl !e
n:.ı.lıklara çare arayınca çok hayırlı 
~rer başarırlar. Amerikada ve HJn
distanda. bu iş beraberliğinin pek 
çok misalleri vardır. 

Yeni elde edilen hürriyet, uzun 
mahrtunfyetl~en sonra ele geçen 
haklar, htlrriyetıerin ve hakların 
en Iezf2idir. Tllrkiyede böyle bir ne- · 
tiee elde ed.llince, Jtadmlar alWISmda 

taze bir şevk ve heyecan uyanma
sı •e !aydalı hareketler yaratması 
elbette beklenirdi. Şunu aöyllyellın 
ki, kadm harekeU deyince ben ka

dmlarm erkeklerin yerme geçme
mi anlamıyorum. Bir kadmm me
mur, avukat, millıendis ol~ er
keklerin işini görmesi, erkeklerin 
hatalarım tekrar etıneııi, cemiyet 
ic;hı yeni bir kuvvet yaratılmuı ne
ticesini vermez. Kadın hareketi, re-
fah içinde bulunan kadmlann.kine 
ve ev lşl~n vakit ayıran ev ka
dmlanıım boş vakit ve enerjilel'iIU 
her fe'Yden evvel cemiyetin iyiliğine 
vakfetm.ıeri ve burula h.a.z bolına

lan demektir. 

nmda bir fedakArlık beklerse bu
nu sonuna kadar yapmıyacak bir 
Tilrk kadını tasavvur etmiyorwn. 
Fakat vatanperverliğin bir de sulh 
zamanında devamlı bir şekilde ya
pılan bir 'ekli vardır ki, işte bu, 
Türkiyenin bilyilk şehirlerinde he
nliz devamlı bir kadın hareketi ha
lini alamamıştır. 

lzmir civarında. köy köy dolaş

tmı. Tarlalarda. çalı.şan kadınlara 

her tarafta. tesa.dtif ediyordum. Bun 
lar bir bakımdan vatani bir iş ya
pıyorlardı. Fakş.t: hislerini yokla
mak fırsatını bulamadım. 

Nihayet Bergama civarında köy
lü Tilrk kadınları ile temasa gel
dim. Kadın ve çocukların hAmisi ve 
ilahesi sayılan Artemisin mabedi
ne ait harabeleri ziyaret etmek ü
zere bu civara gitmiştim. Yolumu 
şaşırdım. Bir tütün tarlasında tek 
ba..-,ma. çalışan bir kadına mabedin 
ne tarafta olduğunu sordum. Beni 
oraya kadar gilttireceğlni söyledi. 
Ttirkçem henüz pek zayıftır. Fa
kat buna rağmen kadınla konUJ1up 
anlaşa bildim. 

Yolda kadından sordum: 
- TfltUn fidanlarının neden bU

tUn yapraklarını toplamadmız. A· 
IJllğl yaprakların hepsi iyidir. Ne
den bunlan illraf ettiniz? 

- Çok yoruldum. Yalnızım. Er
kekler aııkeı1 hlzmetlertnı yapmı

ya gittiler. Tütün tarlamdan ba•
k& buğday tarıaaına ve zeytinliğe 
de ben bakıyorum. 

VucUtçe yorgundu. Zahmetle a
dnn atıyordu. Fakat gözlerinde hiç 
yorultnak bllmlyen bir ruhun izleri
ni okudum. YUzU güzel bir tebes
sUmle aydınlandığı halde bana ~ 
ıözlert söyledi: 

- Erkeğim .vatarlma hizmetini 
yapıyor. Ben de onun yerini doldur
makla memleketime hizmet görU

• yorum. 
Son moda bir şapka, oyun kıl.ğıtı 

larmın gizlediği tali tesadUtleri, 
dedikodu... Bunlar liehtrde yaşıyan 
bir kadına muvakkat bir haz vere
bilir. Fakat bu nevi sun'l heyecan 
ve eğlencelere mübaUl.galı bir va
kit ve al&.ka ayrılırsa en kuvveUi 
bir şahııtyet bile içtimaı aldkaları
nı unutabilir ve asıl bunların vere
bileceği yUksek hazza yabancı ka
lır. 

Halbuki tarlada çalışan Tilrk ka

Yakalanan Dilencileri 
Çalıştıracak .Yer Bulunamıyor 

Din Galatada Tatulan Bir DUeaclnln 
Gıtlnde 875 Lira Balanda 

Dilencilerle yapılan mücadele 
sile. sık §iddetlendirildiği halde, 
yine dilencilere her gijnlc.ü yerle
rinde raatlanmalc.tadır. Dilencilik 
yaparken yakalananl&ra tatbik 
edilmekte olan ceza, bunların bir 
haftadan bir aya kadar Belediye 
işlerinde boğazı tokluğuna çalıı
tınlmaaından ibarettir. Bu gibi
ler, tekrar dilencilik ederken ya
kalanırsa, on beı gün daha ayni 
hizmeti yapmağa mecbur tutulur. 

Yapılan istatistiklere göre lı· 
tanbul r.nüddeiumumiliği . her ıe
ne 400 kadar dilenciyi bu ıekil
de mahk:um etmektedir. Beledi
yeye te.lim edilen dört yüz di
lenciye münaıip bir iı bulmak 
imkansızdır. Çünkü, inıaat iıleri 
müteahhide ihale edilmekte ve 
temizlik işleri müdürlüğü dilenci
lere iı vermekten çekinmektedir. 
Bu itlerle meıgul olan biri fUnla
n ıöylemektedir: 

c- Bazan bir dilenci haldun
da ayni günde üç zabıt tutulduğu 
oluyor. Yani bir dilenci, bir gün
de üç defa mahkum ediliyor ve 
cezasını çekmek üzere Belediye· 
ye gönderiliyor Fakat cezanın 

tatbik şekli l;ıulunamadığı için bir 
müddet sonra serbest bırakılı
yor.> 

Yirmibeş Bin Çuval 
Kahve Gümrükten 

Çıkıyor 

İhtiyar dilenciler, yakalandık
tan sonra Darülacezeye sevkedil
mektedir. Dilencilerin hiçbiri 
Darülacezeye gitmek istememek
te, sokaklarda dolaşmayı ve di
lenmeyi tercih etmekt~dirler. 

Emniyet teşkilatı dilencilerin 
toplanmasına dün de devam et
miştir. Galatada yakalanan bir 
dilencinm' üzeri aranmtf, ceple
rinde 23 Fransız altını, 4 adet 
yüz liralık, bir adet 50 liralık, 35 
adet on liralık, 15 adet beş lira
lık, ayrıca 34 7 kurut ufaklık pa
ra bulunmuııtur. Galatada Mescit 
sokağında oturduğu anlaşılan Ni
kolinin üstünde çıkan paranın 
yekunu 875 lira, 47 kuru§tan i
barettir • 

Zengin dilenciye bu paraları 
nereden tedarik ettiği sorulunca 
şu cevap alınmıştır: 

«- Bir oğlum Yunanistanda 
eczacılık - yapar. Diğer oğlum da 
Amerikadad_ır. Bu .Paraları onla
ra göndermek için topladım.> 

Nikoli bugÜn adliyeye teslim 
edilecektir. Usulen ma'hkeme 
heyeti, mevcut para ile dilenciye 
elbise, şapka vesair giyecek eş
yası alacak, bir oda tutarak o· 
turtacaktır. Mütebaki para aynen 
zengin dilenciye iade edilecektir. 

Eli Bank lstanbulun 
Bir Yılhk Kömür 

ihtiyacım Temin Etti 
Gümrüklerimizde beklemekte Etibank ıehrin gömür ihtiyacı-

olan muhtelif itbalat mallarının nı kartılamak için icap eden bü
gümrükten çıkarıtmasına dair it- tün tedbirleri almı§, şehrin 25 ye
tihtz edilen karar henüz alaka- rinde ıatıı depoları açtırmııtır. 
f!arlara tebliğ edilmemiıtir. Ka- Banka düne kadar, kıılık ihtiyaç 
rarın bugün tebliği beklenmekte• için 2 1 bin ton kok kömürü tevzi 
dir. Karamame.nin intiprını ha- etmiştir. Halen muhtelif depolar
ber alan alakdar tüccarlar, derhal' da da l 7 bin ton kömür vardır. 
faaliyete geçerek malların çıka- Böylece şehrin kılıık kömür ihti
rılması için icap eden evrakı yacı olan 7 3 bin tondan 35 bin 
gümrüklere tevdie baılamıtl\r- ton kalmıştır. 
~ır. iki senedenberi gÜmrük an- Semt depolarından l O u Bey· 
trepolannda toplanmıı olan mal- oğlu kazasında, 1 i Üsküdarda, 
lar arasında Amerikdan getiril- 4 Ü Fatih kazasında, 2 si Beşik
miş bazı eşya. yirmi bet bin çu- ta1Jta, l i Büyükadada, 1 i Yeıil
val kahve ve bilnassa evvelce köydedir. 
yazdığımız gibi Japon malların- Halkın Kullanacağı Kömürler 
dan elli bin lngililı lirası kıyme- Ormanlarımızın imhasını ön
tinde beş bin balya muhtelif cins !emek için halk Linyit kömürü 
manifatura ve pamuklu mensu- ku1lanmağa sevkedilecektir. Köy
cat vardır. Bu malların gümrük- lü, ormanda ağaç kesmek için 
lerden çıkarılması iş ve ticaret sarfedeceği zamanını, kazma ve 
bakımından piyasaya ferahlık ve· küreği ile Linyit çıkarmağa hasre-
recektir. decektir. 

1ti.rat edeyim ki, TUrk.iyenin bU
yllk şehirlerinde tesadüf ettiğim 

kadm1ar arasmda böyle bir hare
ketin belli başlı izlerini göreıpe

dim. TUrkiye henüz inkişaf etme
miş, zengin, güzel bir memleket
tir. Her köşesinde türHl türlü fay
dalı ve hayırlı işler, Türk kadın

lımnm all.ka ve faaliyetini bekli· 
yor. Bu faaliyetlere atılmayı için
den istiyen kadınlar herhalde çok
tur. Ne çare ki, kadınlık hareketi 
henUz uyanaınadı~ için !>U iyi ni· 
yet sahibi kadınlar da vakitlerini 
oyun oynanuya, dedikoduya, sine
maya, modaya hasretmiye mecbur 
oluyorlar. Halbuki memleketteki 
kadınlık hareketindeki rehberlik 
bu ne\i mllre!!eh ve münevver ka.
dmlara düşer. Gerek kendi içtimai 
mcvTdJerl ve gerek zevı;terlnin va
zifesi bakmıından kendileri bntiln 
d!~er kadınlar için amek vazlye
t!ndedlt'lcr. Yaptıkları fena. veya t
y! Jş muhitte derhal ta:ldit edilir ve 
güntin moda~ıt halini alır. Bu mo
da btlyllk' şehirlerden küçük şehir
lere. hattA kl!ytere kadar yaydır. 

dınında; vazifesini yapan bir tnsa.1--..------------ Şehirdeki halkın münhasıran 
Linyit kömürü kullanması biraz 

Şehirlerde yaşıyan TQ:rk kadın
larının vatanperverllkleri hallkm
da en ktlc;Ok şUphem yoktur. Mem
leket kendflerinden bir harp zama-

nm yllksek haz ve saadetini keşfet· 
tim. TUrk köylü kadını bence yal-
1\IZ Ttirk şehirli kadınına değil, 

her memleketin her sınıf ks.dmma 
örnek olacak meziyetlere sahiptir. 
ZÔrluk ve zahmet karşısında yıl
mak nedir bilmiyor. Hayat hak.kın
da uzun ne8illerden kalma öyle b.lr 
tecrübe ve bilgisi var ki, her zor
luğu tatlı bir tebcssU.mle karşıhya
biliyor. Bergamada gördUğllin ka
dın benim üzerimde öyle bir tesir 
bıraktı ki, hayatta bir m~kUl kar
şısında. kalsam herhangi bir Türk 
köyltl kadınına koşmayr 'onun vere
ceğ1 nasihatin dofru olacağına ip
tldadan inanmayı tabit görUyorum. 

Bundan sonra diğer köylerde do
laştım. Bütiln bu köylerde gördü
ğüm Tiirk kızları, bence insan yav
rusunun en hoş ve tatı.ı nevini t"ş
kil ediyor. Artemis mabedinin bek-

çisinin dokuz ·yaşındaki kızı b'lni 
kapıdan karşıladı. Şatosuna mi.safir gÜç olacaktır. Nakil vasıtalarının 
kabul eden bir aristokrat kaduu~ da Linyit kullanamıyacağı ileri 
kibar ve nazlı tavrile elimden tut- sürülmektedir. Umumi Harp 
tu, beni gezdirdi. Mermer sütunla
rın ne tara.tlarmda durulmak lAzun 
geleceğini biliyordu. Jiiç .,Uphe yok 
ki, baba.!!Inın, ziyaretçil~ri naaıı 

gezdirdiğine dikkat etmişti. 
İzmir ve Bergama köylerinde 

yapbğım seyahatten lsta.nbula. ~ 
kanaatle döndU.m: TUrk kadınlarını 
bekUyen yaman faaliyet fırsatları 

vardır. Şehirli Ttirk kadını bfmu 
görür ve bunlara sarılmanın yolu
nu bulursa hem vatanına iyilik e
der, hem kendisi modanın ve oyun 
kağıdının veremiyeceğl bir ·hazzı 
bu1ur, hem de bUtUn dünyaya. TUrk 
kadınının adını şerefli bir surette 
duyurarak başka memleketlere ör
nek olur. 

esnasında nakil vasıtaları Linyit 
kömürü yakmağa davet edilmiş, 
bir gijnlük yol üç güne çıkmıştı. 

Mevcut Linyit kömürü damar
ları ihtiyacı karşılıyacak miktar
dan fazladır. 

Adliyenin Yaz Tatili 
Adliyenin yaz tatili bugün bit

miştir. Bütün mahkemeler bu sa
bahtan itibaren normal çalışma
larına başlamış olacaklardır. 
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Maliye Vekili Geldi • 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, dün 

İzmirden vapurla şehrimize gel
mittir. 

j şehlrll 06ztlfle j-, 
Şehir içindeki 

Fabrikalar 
.Belediye hudutları içinde mev

cut muhtelli fabrikalar vardır. 

Bu fabrtkala.rın kısa bacaların

dan çeşit çe,lt kokular ve du
manlar bulundukları semtin ha
vasını bozmakla beraber halkın 

da 1'rhhatlnJ tehd.Jt edici bir ma
hiyet almakt.adır. Avrupa şehir

lerinde fabrikaların yüksek ba
calı ve dahili vantllA.tör tertiba
tını lıavl olı:nazsa ça.J.ışmatanna 

müsa'ade edilmez. Dtlo bir oku
yucumuz anlatıyordu: 

«Galatada Kaprlçl clvarmda 
Beyazıt sokağında vakttle 11abun 
yapan bir fabrikada timdi gre11 
imal edlllyormoş. Buradan çıkan 
koku tahammlll edilemez bir hal 
a1mı, bUttln mahalle balkı koku
dan muztarlp bulonuyormot·» 
Sabnn 1abrfk811mm &Tell tma!At
ha.oeıılne kalbedllmeıılne bir şey 
denllemez. Fakat hayvani mah-
11u1Atın erltumeel veya. yaküma.
ıı ballode ne kadar fena bir ko

ku lntttar edeceğini 11hı de tah
min ~ersiniz. Bunun için bu ima
lathanenin ba.caıımı uzattır

mak lüzumunu siz de takdir e
dersiniz dettJ mi f 

tSTANBULLU 

Bal}kçılar Havadan 
·Memnun 

Son yağmurlar ve yıldız rüz
garının tesirile Karadenizden 
Marmaraya doğru ilk balık akını 
ba§lamıştır. On be§ gündenberi 
tutulmakta olan uskumru, pfla
muttan ba§ka iki gÜndenberi tur
fanda lüfer tutulmaktadır. Mev
simin en iyi bir balığı olan lüfe
rin kilosu perakende 1 \O - 120 
kuruı arasında satılmı§tır. T ecrü
be]i balıkçılar Eylı'.ilün başlangı
cının yağmurlu ve Karadenizde 
fırtına olmasından dolayı mem
nun görünmektedirler. 

---o---
Harije, Şehir 

Tiyatrosundan Ayrıldı 
Bu seneki Şehir Tiyatrosu kad· 

rosunda bazı deiiiıiklikler yapıl

mıştır. Halide, Raşit Rıza ile bir
likte çalışmak üzere Şehir Tiyat
rosundan tamamile ayrılmııtır. 
Onun - yerine tiyatronun e.ki 
mensuplarından Avni kadrova a
lınmı§h!· 

Memba Suyu Satışı 
Memba sularının 11ıı.tıoı hak

kındaki talimatname Sıhhat Ve
kaletince tasdik edilmiı, dün Be
lediyeye gönderilmiştir. Talimat
namede memba sularının nakli, 
tevzii -;e satış işleri hakkında hü
kümler vardır. Talimatnameye 
göre her memba suyunda, kapla
rı doldurma ve yıkama için fen
ni tesisat yaprlacaktır. Belediye 
de bu kayda tabidir. Hamidiye 
sularıQın kaplara doldurulması, 
kapların yıkanması için, biri Be
şiktaşta, diğer Şişlide olmak üre
re iki santral tesis edecektir. 

Tahsil Subesi Binas·ı 
' 

Belediye, Koska ve Fatihte in
şasına başlanmış olan Belediye 
tahsil şubesi binalarının ikmali 
ıçın, koordinasyon heyetinden 
müsaade istemiştir. 
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Amerikalı ne demek fstemi'tf ! Mehmet 

-Al!ye nasıl yardım edecekti? Mister (Ra
:-•l)t) bunu kendine mahsus <ıo!Jkml tablrler
lıı anlattı: 

- Bugün, biitün dünyanın hasretini çek
fli! bir ~ey var: Yarma i.imit bağlıyabll
mı>k .•• Yüzlerce milyon lnıııan yarını an<'ak 
bir ı.-arııhıılut şeklinde görebiliyor. Hangi 
mııbltte olur11a olRıın, buna aykırı tıtlkamet
tı- hlr limit <•ereyanı a.çuuz. az miktarda in
.!lana bile olsa hiç beklemediklerJ bir ıe
'inç ve ferahlık dağıtınız, yartn için ne iyi 
hlr tohum ekmi" olun-unuz'! Sevgi fohu
mu, kin ,.e nefret kadar çabuk ortalrtı ttar
mnz, fakat malısulU daha derin, daha ömür• 
m olur. 

i!,'in mutlaka bir lmkAn bazrrle.nm. 
Fazıl, l'tllııter Hayctt.en ayrddığı zaman 

epeyce hafiflik duydu. Taşıdrfı A1l'rtb ağır

lıjtmı, hele Nihal ve Deınll'le bulu,tu.kt&n 
90nra duymu,tu. Şimdi bir kısım ytikUnO 
olınn baıtka bir omuza yttklemlştl. 

Bu aayede bir t.araftau da Hızırm on bin 
liradan ibaret Jıayırh sermayesine birkaç 
mtıın para katılacak, iyilik sıMJmak Lmkln
ları ge~Uyecektl. Klmblllr, iyi misaller ku
laktan kulap duyulun<'a vermenin almak
tan hazlı bir şey olduğunu kanıya.nJa.r ve 
eekl Ttirk an'anelerlne dönerek ha.yır işle
rine para ~·e zaman ayıranlar da belki ek
•lk olmıyacaktı.-

ve bıyıJln uzaması yüzün çerçevesini bam 
b-.0 bir bale koymuştu. Fakat aad deif
tlldlk ba yüzdeki ifadede, gözlere gelen Y&
nl ml\nada 14L Mehmet Alfnfn kurmak Is-

' ted.lğl yeııJ ruh, (Özlerinde adeta okunuyor
du. 

Fazd ded.J ki: 
- Bllfr mJsln, Mehmet Ali, h.&nJya eaki

den ermiş adamlardan babııedeTlerdl. Senin 
üzerine ermiş bir adam hali gelml•· Zat.en 
ermekt.en anlaşılan mAna, ruh temiı:Uği ve 
güzelliği sayesinde nınh.lttn ll..11tune çıkmak
tan, nefııl hayır ı,,İemiye ~·akfetmekt.en baş
ka blr 'ey miydi'? 

uğratablllyor. İnsan ne tarafa git"6 blr du
varla k~ılaşıyor, ister ıst.emez herkese a
yak uydurarak «dünya böyle geımı,, böy
le giden diyor ve kend.Jnt nmmrıt cereyana 
kaptmyor. Bu bağlarm haricine çıkmak için 
blçblr irade kuV\'etl kAf1 gelmez. Mutlaka 
insan bqma şiddetli bir tokmak yemeli. 
Göz o z&.man sade Jınkfk&tlerl görmek fçlo 
ıu;ı1ıyor. insan tabiatin kut'ağma 11okulabill
yor, Sade lnsaııla.rla konuıtmanm ha.zr.in\ du
yuyor, Azadetiğln ferahlıtı içJnde geni' ne
feı. alıyor. O zaman hayret ediyor: Me;ter 
bütün darlıkla.rdan kortubnak f~ln blr tek 
adım atmak kAfl 1mı, ... 

Benim Mehmet Ali)e çok itlm.Bdım var. 
Hı:ıır roliınii ell>fltte en faydalı bir şekilde 
oyruyacoıktır. Bunun maddi taralı için on 
bln lira hiç bir şey değildir. Ben buna ilk 
hamlede elli bin dolar UU.\·e etmek lst-ertm. 
ı:·ırmi tıiıı dolBnnı kendim koyncal!'Jm. O
tuz !Jlnhıl de l\lehınet Alinin sırnnı ele ver
me..den rakın dostlarım aro.smda.n ııes&lz, 11&

daınz toplıyaca,irm. Bu para. kı11mı kısmı 

ıılzln namınıza gelecek. Siz de Mehmet Ali
nin emrine hazır tutaramı:z. Sırrını bana 

* Fazılın izin mllddeti sonuna geliyordu. 

Fazı1, beııJm burada yeni bir dostum var: 

Bu miina De ıeo ermiş bir adamsın. 

ı açtığ'ınızr do~twna söyliyebl.llrılinlz. Para
dıı.n bahse lÜZwn yok. İlk koyduğ"u paraya 
bereket glrdltini Deride llÖylersinJz. Aca
ba köyden dönl\,\iude Mehmet Ali Jle bir 
defacık bulutaınu mıymı? 

HaJbuJd ay tamam olunca Boluya gidecek, 
Fazılı bula<'aktL Beraberce lstanbula döne
re)ıt bundan sonraki çalışma lmk~nlarını ha
zırlıyaealda.rdı. Fazıl, lıtlerlnln ~·ok olması
na raAnıen lıter lst.emez izin zamanım on 
run kadar uzattı. 

Bolu clvanodakl köyde 11.-ı arkada, bu

lt14tular. Mehmet Alide o kadar deği,lkllk 
,·ardı kl, Fu.ıl hayretten şa.,ırdı. Hem de 

bunu lpttdıı.dao lıekled.iJti halde •.• Saç, sakİıl 

- İlk önce 'unu ha.tırl& ki, ben artık Meh
met Ali delfilm. Bana Mehmet Lfttfi de
mellıııln. Yenl adıma aluımaın IAzım... Za

ten yeni hü,·iyetlml ifade eden ad da bu 
değil mi 'l Ermiye gelince erlp ermedlğlml 
bilmiyorum. Fakat burada g~lrdlğlm bir 
ay içinde 9unu anladım ki, gururdan 
lhtıruta.n, görenekt.eu, kıskançhktarı, kü
çürük itiyatlardan, bin bir türlü dar bağdan 
ibaret bir hayatın içinden çıkınca inıwln blr 
zindandan kurtulmak ferab.!ığnu duyuyor. 
Bu bayat içinde bir hiQ insana gayet mü
hLn görlinüyor: en esaslı ga.yelerl ihmale 

Ali çaVUJ ... Bana yeni hayatnn için en tyt 
rehber o oldu. Biz lteplmlz talıslllmb; yll

zünden dllole olan bBğlarımızı keelyorm:. 
KendlmJze mah!ıus gtdl.,ıerlmlze, yen! u11ul
lerin, yeni t.elmlğln bayırlarmı l'ettrecek 
yerde taklit yollarda ytlriimeyl ve düne ar
ka çevirmeyi marifet Aayryorm:. AH çavut 
beni binlerce senellk Türk mazisine bafla
dı. Ne11llden neıırılle devredilen bayat t.ecrü
belerinJ benim içime katre katre akıttı. Bu 
katreler hem yara.ına lb\ç oldu. Hem de gö
züm önUne yeni o1okl&r ıu;tı. Yeni bl.r ba
yata atrlınca. köksüz ve yalnız kalacafnnı 
zannediyordum. Alaılne olarak köksüz bir 
fldıın iken ıtlmdl kök salacak blr toprak bul
duıtumu bfA8edJyorwn. U2:un neelllerfn kar
doA"u varlıktan damarlarıma yen! bir ha.yat 
akıyor. Fell\ket sisleri arıuııada yent bir ne
vi saadet ke!Jfedlyortını. 

- Hlcbir mAnl yok. 8id buJu,tormak (Devamı var) 
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KOpek Derileri 
ihraç İşine Y anyacak iyi Cinste 

Köpek Bulunamıyor 
Bazı dış piyasalar için meml~ tavşan derisi toplanma.ktai:Jıt· 

ketimizden köpek ve kedi derile- Ta'!şan derileri daha ziyade Al· 
; i aranıldığı ve İzmir piyasaıına manya, Amerika ve İngiltere>" 
.:ıu yolda talepler geldiği yazıl- satılır. Kedi derilerine gelineei 
mıştı. Piyasamızda deri ih,racat· bunlardan yalnız yabani kedi c:le
:;ılığı ile uğraşan ve der! i§leyen rileri ihraç olunmaktadır. Fak•1 

.birkaç tüccar bu taleplere dair bunların da miktarı az ve fjyab 
lzmir piyasasından malumat iste- düşüktür. 
niıtir. Şehrimizde köpek ve ke- Son zamanlarda debağat .s· 
~i derisi üzerine hiçbir İş olma- nayiinin inkişafı ile muhtelif hı>"' 
maktadır. Esasen köpekler Be- van derilerinden en ince güder~ 
.ediye tarafından toplatılarak im- ler yapıldığı için kedi ve ~öpeJ 
ha edildiği için şehirde bu işe ya- derilerinden de bu yolJa isti!ad• 
rıyacak kadar köpek bulunma· edilmektedir. .A.ıcak bu gibi jıı• • 
.naktadır. Vaktile şehir köpekle- ce işlerde kullanılacak deriletiıı 
:i- Hayırıızadaya sürüldüğü za- hususi surette bealenilen hayvaıı· 
man bu hayvanların derilerinden lardan temin edilmesi icap et·• 
istifade edilmesi için Belediyeye mektedir. Halbuki memleketı' 
yapılan teklifler kabul edilınemiı mizde kedi ve köpekler, münh•· 
ve binlerce köpek bu · esiz ııran çöplükte bulabildikleri nı•~ 
adada ölüme terkedilı, Av· delerle beslendikleri :çin derile~I 
rupada köpek yetiştirme.... ıçın kaba ve serttir. Eldiven derileri' 
geni§ çiftliklerde (Hayvan üret- nin nesiçleri yumu§ak olmak ic:S~ 
me) ağılları vardır. Burada deri- ettiğine göre ne kadar iyi aepaJ 
ıinden istifade edilebilecek cinı edilirse edilsin beslenmemi, ,,e 
har..anlarla berabe; muhtelif nesiçleri yağlanmamıı deriler bll 
.töpekler yet~tirilir. Bunların de· işte kullanılmamaktadır. lıte buıt' 
rismden eldivenlik deriler imal dan dolayıdır ki kılları ,apks i• 
olunur. Memleketimizde bu i~e malinde kullanılan tavşanlarıll 
yarıyacak köpek kalmadığı için derileri ' de ince deri sanayiind• 
bunun yerine piyasalarımızdan ı geniş ölçüde istimal edilmektedit." 

Almanyaya Sevkıyat 
Basladı 

' Almanya ile henüz ticari mü-
nasebatımız inkişaf etmemi§tir. 
Gerçi son bir ay içinde Alman
yaya iki parti tütün gönderilmiş 
ise de bu tütünler eski anlaşma 
hükümlerine göre muameleye ta
bi tutulmuştur. Yeni ticaret an· 
!aşmasının 7 Ağustos 19"40 tari
hinde meriyete girmiş bulunma
sına rağmen bu anlaşmanın tat
bikat sahasına intikali için henüz 
faaliyete geçilmemiştir. Yeni an
laşmanın Almanya tarafında da 
henüz tasdik edilmemiş olması· 
na göre bir Alman ticaret heyeti
nin şehrimize gelmek üzere bu
lunduğu haberi tamamen mev
simsizdir. Almanyaya her türlü 
ithalat ve ihracat yapmak ıçın 
resmi mahiyette tqekkül etmiş 
ithalat büroları mevcut olduğu 
ma1umdur. Bu daılo!"elerin tesbit 
edeceği fiyatlarla anla§mada ka
bul edilen kontenjan miktarını 
murakabe etmeğe veya ayrıca 

pazarlıklarda bulunmak maksa
dile memleketimize heyetler gön
dermeğe ihtiyaç görülmemektedir 
iki memleket arasında mübade· 
lata başlanacağı sıralarda Türki· 
ye maİlarının kalite ve çeıitleri
ni kararlattırmak üzere birkaç 
eksperin şehrimize gelmesine ih
timal verilebiliı. Alakadar maha
fil Almanyaya gönderilecek mal
ların kalitelerini ve ıtok miktarla
rını tesbit etmektedir. Anlaıma
ya merbut kontenjan listelerinde 
gösterilen Türk mallan hakkında 
bu malları ihraç eden tüccarlar
dan birer ıtok beyannameai alı
nacaktır. Bu beyannamelerin bir 
haftaya kadar hazırlanarak ala
kadar makamlara gönderilmesi 
Almanya ile iş yapan tüccarlara 
tebliğ-olunmuştur. 

lsveç Meyva istiyor 
İsveç ile ticari mübadelelere 

baılanmış olması piyasalarımızda 
yeni hareketlerin devamına sebep 
olmaktadır. İsveç -firmaları şeh
rimizden muhtelif kuru meyvalar 
ile kuru kayısı ve tütün almak i
çin sipariş mektuplan göndermiş
lerdir. Dün İsveç rejisi hesabına 
piyasamızdan beş yüz bin kiloluk 
mühim bir parti yaprak tütün 
mübayaa eğilmittir. Bu tütünle
rin ve bundan sonra mübayaa e
dilecek diğer malların hangi ta
rik ile İsveçe gönderileceğin~ da
ir alakadarlar emir beklemekte
dirler. İsveç ile A}manya arasın
da Türkiyeden ithal edilecek 
malların trenııit olarak geçirilme
sı ıçın başlıyan müzakerelerin 
bitmesine ~tizar edilmektedir. 
Şu kadar ki, bu malların anc!k 
Türk firmalan tarafından ıevk ve 
ihraç edilmesi şart kotulmakta ol
duğu aöyl iniyor. 

~======= 

BORSA 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Atina 
Sof ya 

Madrid 

Buda peşte 
BUkre4 
BeJgrad 

' Eylfll 19~ 

Açılış - Kapanış 
5.2375 

132,20 
29,59 

0.9975 
1.6225 

13,8925 

26,52 
0,625 
3,175 

Yokoham.& 31,1225 
Stokholm 30,99 

Esfuı.m ve T&hvllAt 

ÜZAr'..rte muAeıe olmamıştır. 

işaret Memurluğu Yapan 
Bir Deli 

Dün öğleden sonra Cağafoğ• 
!unda Eminönü Halkevi binası· 
nın bulunduğu köşede, büyii1' 
bir halk kütlesinin toplanmasın• 
sebep olan garip bir hadise geÇ' 
miştir. 

Bir aralık, üstü bqı temiz bit 
adamın buradaki dört yol ağzın· 
da durarak iıaret memurluğu va· 
zifesi yaptığı ve gelip geçen n~'. 
kil vasıtalarına yol gösterdig1 

görülmüştür. Mazhar Osmanı~ 
muayenchanesile maarif idaretl 
arasındaki sokağa doldurulan o• 
tomobiller, burada f.ennt veyı• 
hut başka bir muayene yapılaca• " 
ğı zannile beklemeğe bqlamıı• 
!ardır. 

Bu esnada gelip geçen halk d& 
birikmi§, sokaklar baştanbat' 
halk ve otomobillerle dolmu§tut· 

Neden sonra bir polis memu· 
ru vaziyete müdahale etmif, ga• 
rip kıyafetli işaret memurunu y•· 
kalamıştır. Pisikopot bir haatalı• 
ğa düc;!!-r olan bu zavallı, bir mik• 
tar da içki içince bu i§e ceaarel 
etmiştir. Pofü, hastayı emniyel 
müdürlüğüne göndenni§, halk1 

dağıtmış, otomobiller yolların' 
devam etmiştir. 

Gümrükler Vekilinin 
Tetkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, dün öğleye ka· 
dar lnhisarlarda, öğleden ıonr• 
da Gümrüklerde meşgul olmut• 
tur. 

Valinin Tetkikleri 
Vali ve Belediye Reiai Lutfı 

Kırdar, dün Eminönü kayma• 
kamlığında, kaymakam ve nahi· 
ye müdürlerini toplamış, zabıtaİ 
belediye talimatnamesinin sureti 
tatbikı hakkında izahat vermit· 
tir. Belediye reisi Eminönündeıı 
ayrıldıktan sonra · Üsküdara geç• 
miş, Üsküdar kaymakam.ile bir• 
likte Beykoz yolunu tetkik etmit· 
tir. Lı'.itfi Kırdar Üsküdarın ek· 
mek ihtiyacı için kaymakamdan 
izahat almıştır. 

--0-

Tramvay Hatları 
Tramvay hatlarından bazılari· 

nın, malzemesizlik yüzünden ta• 
til edileceği ve • tramvaylards 
müşterek bilet usulü ihdas edile· 
ceği hakkında dünkü gazeteler· 
den birinde çıkan haberler doir'l 
değildir. Bilakis Üsküdar traın· 
vaylarının Belediyeye devtile es• 
ki Üıküdar tramvay §İrketine ait 
malzemenin istimal edileceği ve 
böylece hiçbir hattın tatil edil· 
mesine lüzum kalmıyacağı temİJ1 
edilmektedir. Mü§terek bilet me• 
selesi de, ta eaki ıirket zamanın· 
da yapılmış bir tetkikten ibaret• 
tir. 

----<o---

Eroinci Hasan 
On iki kişilik ailesile beraber 

eroin kaçakçılığı yapan ve bu 
yüzden on sabıkası bulunan T o• 
pal Hasan, tekrar yakalanmıt• 
adli tıp işlerine gönderilmiştir. 

Adli tıp işlerindeki müşahede
hanede rahat durmıyan Hasan. 
buradan kaçmağa muvaffak ol· 
muştur. Tıbbı adli kac;aiı Topal 
Huan serbest kalınca, hemen fa· 
aliyete geçmiş, tevkifhaneye ero: 
in aokmağa teşebbüs etmittir. 
Eroinlerile beraber tekrar yaka· 
lanan Hasan, müşahedehaneye 
gönderilmiştir. 

1 
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Vaziyet 
Siyasi, Askeri 

Macar Ordusu 

Nap<:>lyonunşapkası 1 A s K· E A i ı~· ~
Jozefinin elmaSları ::=;t~li:~ IBA His L 

Zihinleri işgal eden muamma ı •ıt dımın lngiliz hava kuvvetlerinin 

Rumenhududunu Meşhur Bir Müzenin Kırık 
Almanların Büyük Britanya ada- noı e reye tazyiki karşısında kıymeti ne ola-
sına a!'!ker çıakrmağa muvaffak caktır~ 45 milden fazla sürate 

Geçmiye Başladı Sandıklarıflerede Bulundu 
olup olamıyacaklandır. Bu bü- malik hücum botlarile gemi kafi· 
yük teşebbüs katlanması zor güç- Asker klerinin _ mesafe kısa olduğun-
lükler ve tehlikelerle doludur. dan - himaye edilebileceğini ve 
En küçük tefcrrüatına kadar in- mayin hatlarile de bu himayenin 

T.ranıilvarıyayı işgal edecek 
Macar kıtalan ilerlemeğe baş· 
!adılar. Macaristan Kral Naibi
nin bu münasebetle orduya hı
tabcn nC§l'ettiği yevmi emir çok 
mlnahdır. Amiral Horti, Tria
noıı muahedcsile rJlacaristana 
Yapılan haksızlıklann bir kısmı
nın tamir edildiğini bildirdikten 
ıonra emrini ı:u canlı cümlelerle 
bitinnittir: 

Bir gazetede okuduğumuza 
g ö r e Napo)yon Bonapar
tın meşhur küçük şapkası ile im
paratoriçe J ozefine ait elmasların 
bir hendek içinde bulunduğunu 
yazıyor. 

kapağı açılmıştı. içinde ne varı1a 
çamurların üzerine dökülınuştü. 
Gelip geçenlerden hiçbir kimsc
nin dikkat nazarını c,ekmemiştı. 

ceden inceye hazırlanması icap Cıkarılabı'lı'r mı· ", , kuvvetlendirileceğini haydi ka-
eden büyük mikyasta ve çok ka· ., bul edelim. Fakat bütün bunlara 
mık ve teknik i~ler vardır. Hatı- t rıığmen lngiliz bomba tayyarele· 
ra gdmiyen, evvelden düşünüle· rinin yapacakları mühlik tesirler 

1 ff k 1 Emekli Albay 

21 Haziran 1940 gunu, düş
man kuvvetleri ilerliyor, memle
keti istila ediyordu. Yüı: binlerce 
muhacir, Merkezi ve Cenubi 
Fransaya kaçıyordu. Yollar oto· 
mobillerle, kamyonlarla ve ara· 
barlarla dolu idi. Etamp yolu ke· 
narında iki kamy,on devrilmişti. 
Birçok da otomobil, kamyon en• 
kazı vardı. Bunların bir kısmı, 
düşman tayyare İerinin attığı bom 
balarla parçalanmış, yanmıştı. 

Fakat, nasılsa kamyonlar.:ı bir şey 
olmamıştı. Yalnız içerisindeki 

sandıklar kırılmıştı. 

Franı;ız askerleri ve muhacir· 
leri geçtikten sonra bir Alman 
otomobili ayn; yolu takıben ileı
liyordu. Bir Alman zabıti kam· 
yonları görünce otomobiı: dur· 
durdu. Hendeğin içerisinde ga• 
rip bir şapkanın bulunauf;unu 
hayretle gördü. Bu şapka, o "ak· 
te kadar görmf'diği bir fornıada 
idi. Çamurların içinde birçok gü
müş saplı piştr.vlar, altın k:ibzalı 
kılıçlar vardı. Ü1.erlerinde impa· 
ratorun markll•ı göze çarpıyordu. 
Kırık sandıkların kapağmda şu 
ibare yazılı idi: clnvalid müıe-

miycn küçük bir şeyin hesaba ka- YAZAN: ;] çıkarma için büyük bir engel teş· 
tı maması muva a ·iycti teh ike- kil etmektedir. 
ye düşürebilir. M e c 1 t SA BM AR Zaman ve mesafenin kısalığı hiç 

Hiç şüpye yok ki, Almanların r;ıüphe yok ki çıkarma teşebbüsü-

cA~erlcr ileril Şarki Kar• 
Patlann tepelerine doğru yürü· 
Yoruz.> 

Macar Naibinin !hatırlattığı 
muahede ile T ransilvanyanın 
bugün Macarlara verilmemiş o· 
lan kısmı da alınmı§tı. Amiralin, 
halcsızlıkların bir kısmının ta· 
nı.ir ~tlildiğini işaret ettiğine ha· 
kılırsa, rdiğer kısmı için de bun
dan sonra çalı1ılacağına inan· 
tnak Uzımdır. 

Transilvanya -Oavasının Ma· 
caristana ait cephesini bu suret
le hulasa ederek Romanyaya 
ait cephesine geçince r;ıu hadise
ler dikkatimizj çekiyor: 

Hakem kararına karşı ayak
lanan Rumen halkının heyecanı 
ve mukavemeti henüz nihayet 
bulmamıştır. Tamışvar gibi Ma·. 
car nüfuzu çok dissedilen bir 
merkezde ahali İtalyan konso
loahaneaini harap etmiıtir. Bu 
hareketler, Macaristanı Alman
lardan ziyade İtalyanların ka
::Yırdıklarını Romanralıların pek 
iyi anlamış olduklarına delalet 
eder. 

Vaziyet bu kadar sıcak iken, 
Macar askerleri mukavemete 
karar vermiş yerlere doğru iler
liyor. Eğer diktatör salahiyetile 
Rumen kabinesinin baıına geti
rilrni olan General Antonescu, 
Roınanyalıları yatııtıramazsa, 
T ransilvanyanın İ§gali tamamla
nıncıya kadar kanlı hadiseler çı· 
lta.bi\ir. · 

lf.\VA HARPLERi VE 

Bunlardan biri, yol kenarın~a
ki hendeğin içine yuvarlanmış, 

si .•• > 
Zabit, küçük §&pkanın Napol

yona ait olduğunu derhal anladı 
ve mahalli zabıtasına müra~aatla 
haber verdi. 

~)IIfi.:ıt~~ 
Sicil Talimatnamesi Değiştiriliyor 
Nakiller rv1uayyen Bir Ayda Yapılacak 

DUn bu sUtunlarda, futbolclllcr 
için tatbik edilmekte olan sicil tali· 
matnamesinln eporu meneden sakat 
taratıanna temas et.mir; ve bunun 
sporu haleldar et.rnlyen bir ı;ekle so
kulması lAzımgeldiğlnl UA ve etmiı;· 

tik. 
Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre Genel DirektörlUkte bu husus· 
ta tetkiklere ve yeni bir talimatna
me hazırla.nmıya başlamıştır. Bu 
talimatnamede bölge değiştirenlerin 

bekleme müddetleri kaldırılacak ve 
her sene muayyen bir ay doğrudan 
do~uya klilp değıştirme ayı olarak 
kabul edilecektir. 

Genç Milli Takım Müsabakalan 

ettiği bu müsabakalarda İstanbul 
atletleri bUtUn milsabakaları birin· 
cillkle bitirmişler ve diğer bölgeler 
arasında da 35 puvanla Samsun bi
rinci olmuştur. 
ı EyHUde Malatyada yapılan mU· 

sabakalnra da İstanbul atletıerlle 

Adana, Menin, Diyarbakır, Mnlat· 
ya bölgeleri iştirak etmiştir. Bu mU· 
sabakalarda dört binden fazla se· 
yirci bulunmuştur. Ve Adana bölge
si 46 puvanla blrlnclliği almıştır. 

Ankaralılar latanbula Geliyor 

lllTLERl~ TEHDİDİ 
'"' Srvas ve Malatyada yapılan şa.rk 

Ankaranın Maske sporu bu haf
ta lstanbula gelerek Beşiktaş birin· 
ci futbol takrmı ile pazar gUnU Şe
ref stadında bir karşılaşma yapa
caktır. 

Dünkü nutkunda f ngiltereye 
lcarıı açılan mücadeleden bah· 
sederken Hitler tunları söyle
mişti: -

<Biz şimdi bir gecede 15 O, 
180, 300, 400 bin kilo bomba 
atacağız. Eğer İngiltere tehirle
riınize kar§ı hücumlarını fazla

laıtıracağını söylerse, biz de In

lliliz şehirlerinde ta§ üstünde taş 
bırakmıyacağız. > • 

Hitlerin bu tehdidine rağmen 
Berlin dün bi§inci kere bombar
dıman edilmiştir. İki taraf da 
şehirlerin bombardımanına ha§· 
ladıklanna göre, ellerinden ge

leni esirgemiyecekleri muhak- • 
kaktır. Her halde İngilizler az 
bombardıman yapıyOT diye, Al
manların kudretleri yettiğinden 
~ bombardıman yapacaklarını 
farzetmek hayli safdillik olur. 
llA..ftp l' AZ1YETI 

Nevyork Times'in Berlin mu
habiri, dünkü fngiliz bombardı
man tayyarelerinin Berlindeki 
Oİrndiye kadar görülen baraj a• 
teıinin en ıiddetlisine maruz 
kaldığını, fakat diğer Jngiliz 
bombardıman filolarının ayni 
gece Almanyadaki muhtelif sa
nayi merkezlerini şiddetle bom· 
baladıklannı bildiriyor. Bu, İn· 
giliz hava kuvvetlerinin gece 
hücumlarındaki tC§ebbüs kabili
Yetlerinin gittikçe arttığını gös
terir. 

lngi)iz adaları üstüne giden 
~~":1.a~ tayyarelerinden 54 ünün 
I uıı.ıı~uldüğünü de son gelen 
ngılız telgraflarından anlıyoruz. - Ş. A. 

= 
ltalyadan Çivi Gelecek 

Dünkü ihracat faaliyeti mesvi
rne nazaran normaldir. Mısıra 1 70 
bin kilo kabuklu fındık, Roman
Y~y~ 24 bin kilo tuzlu zeytin, 
~ı~landaya 15 bin kilo koyun de· 
rısı, Yugoslavyaya yedi bin lira
lık halı gönderilmiştir. Romanya 
vapuruna eski satışlardan tiftik 
ile Ziraat Bankası tarafından sa
tılan 85 bin kilo yapak yüklene
rek gönderilmiştir. Dün halyadan 
bir haftadanberi günde iki vagon 
olarak getirilen matbaa ve sargı
lık kağıtlarla bir miktar kimya 
rnaddeai ve Romnnyadan bir mik 
tar ııellüloz getirilmiştir. Bu haf
ta içinde ltalyadan bir miktar çi
vi ve ayrıca gazete kağıdı ile ba
zı manifatura çeşitlerinin ıı:etiri
il~~eği söyleniyor. 

b .. __ --- .. 

grubu atletizm birinciliklerine işti· 

rak eden genç milli takımının bu 
vilAyeUertmlzde yaptığı müsabaka· 
\ar alAka ile takip edllml.şUr. 

Sıvastakl birinciliklere 3000 seyir
ci toplanmış olması spora gösteri
len alAkanm en bAriz delılldlr. İs· 
tanbuldan hariç beş bölgenin lştlrak 

Kuvvetli bir vaziyette gelmekte o
lan Anknralılnrın karşısına lstnn
bul şampiyonunun nasıl bir ktLdro 
Ue çıkacağı beklenmektedir. 

Beşikte., takımında, Ankara De· 
mirspor merkez mllhaclml Orhanın 
yer alacağı söylenmektedir. 

HER TELDEN 
. 

Tarih Tekerrürden ibaret 
Harbin birinci yılmdan ikincl

eine geçilirken bir takım zayiat 
Ust:eleri, biU'lnçolar neşredildi. Bun· 
!art gözden geçirirken Prusya 
Kralı bUyUk Fredrik'in bir fıkra
sını hatırladım. 

Bazı zamanlar yakmlarlle tek· 
Ufsl.zee konuşmayı ve lAWe et· 
meyi Met edinen Fredrik bir gUn 
doktoruna eormuı;: 

_ LAf aramızda doktor, doğ-
ru eöyle, şimdiye kadar kaç ada· 
mm canına kıydın? 

Doktor derhal cevabı yapıştır-
mış: 

_ Sizden Uç yüz bin noksan, 

majeste! 

* Başlangıç Ve Soıı Meselesi 
Bır telgraf haberine göre Ame

rika radyosu İngiliz-Amerika an· 
ıa.şmaaından bahsederken 911 tA·. 

blrl kU11anmış: 

c~azizmin sonunun başlangıcn 
Daha da geniş bir Jş birliği ya

pılacağı temin ve llAn edildiğine 

göre Almanya.da endi~ uyandıra· 
cak asıl nokta: 

cBu anlaşmanın 
sonu> 

Olsa gerektir. 

* 

başlangıcının 

Ne Çare! 1 

Üsküdar tramvay şirketinin ge
liri borçlarını ödiyemedlğinden 

borçlar Uzerinde bazı anlaşmalar 
ve tasfiyeler yapıldıktan sonra 
tramvay İstanbul belediyesine in
tikal edecekmiş. 

Vaziyetim Üsküdar trıtmvay 
ı;ılrketininkinln ayni olduğu halde 
ne yazık ki, tsllim onunkine hiç 
uymuyor: • 

&nim de gelirim borçlanmı ıs. 

diyemiyor, fakat koca tstanbulda 
<intikal edecek> bir yer bulamıyo-
rum! 

._ 
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Vatan'ın Bulmacası 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bir silAh fabrlkaSı • Beyan 1 

2 - Cebbar 3 - Zarf edatı - Yap- , 
ma - Nota 4 - örten şey - Namus , 
5 _ Nefi edatı - Başın blr kısmı • • 
Nota 6 _ Sık - Kale bedeni 7 -
su _ Bir şehrimiz - Notanın tersi ~ 

8 _ Napolyonun menfası • Valide. , 

9 _ Pişmemiş • BUyük dUzlUk - 1 

Renk 10 _ Genç irisi 11 - Rusya
nın Karadenizde bir limanı - Kaf- ~ 
kasya tarafında bır memleketin hal- • 

kındoo. ' 

YUKARDA~ AŞAGIYA: 

1 '7 N. lı bulmacanın halli 
SOLDAN SAGA: 

1 _ Sokak başı 2 - Fasıla - Blr 

erkek ismi 3 - Eski bir s!lAh • Ba
şına ve sonuna ayni harf gelirse 

sıçra! demek dlur 4. - Nota - So
ğuktan müteessir olma • Kuru ne
bat 5 - Bayağı • Çıplak • :\~ekAn 
işareti 6 - Küçük - Bayrak 7 -.

Kinaye - Sopa : IAkin 8 - Nota • 
Tahsil etse • Çoğun nksi 9 - Za-

ı - Dlk; Kıt 2 - İlel; Kura 3 -
Pila.v; Kamay (yamak) 1 Meta; 
Adak :S - Kalamı9 6 - İki 7 - De· 
lıllet 8 - Klri(9); Emek 9 - Ka· 
vak; Nekes 10 - lrat; Lira 11 -
Nan; Ren. 

YUKARDAN' AŞAOIYA: 

1 ~ Dip; Kln 2 - lllm; Kara 
3 - Kelek; Divan 4 - La.ta; Erat 

manın kısımlarından - Bir sonı 6 - Valilik 6 - Aka 7 - KAmllcn 
10 - Bir millet - Tepesi uçmuş hlna l g - Kadı; Emel 9 r- Kumaş; Tc· 
11 - Ulaşmak • kir 10 - Irak; Kere 11 - Tay; San. 

te kiliıt, disiplin ve metodik ça- nü teşvik eder mahiyettedir. (Pa-
lıgma kudretleri yüksektir. Son lcri üzerinde de elde edebile- dökale) boğazı yarım saatte ge
parlak zaferlerile maneviyatı cekler midir) Vaziyet hiç de bir- çilebilir. iş gecele} in yapılırsa 
ku~vetlenmiştir .• Kendilerin: ta· ı b~rinin ayni değildir. Çıkarmadan tehlikeler bir dereceye kadar a 
alluk eden maddı ve manevı her bıraz evvel ve çıkarma esnasında zalır. Manş denizinın çılgın dal
sahadaki işlerini, planla9tırdık· belki binlerce tayyarelerle yapı- galarına karşı hava rasatları il
lan çerçeve dahilinde baıarabil- lacak bu hücum safha!'lına henüz mi de imdada yetişir. Bu sa} ede 
mek istidadını gösteriyorlar. Fa- sıra ~.a ~~lmemiştir. Şimdi yapı· ı çıkarma zamanını? sakin ~ır h.~
kat bütün bunlar doğru olsa bile lan gunduz ve gece hava akınla- va} a tcsadiif ettirılmeai mumkun 
ellerinde ve kudretleri dahilinde rının hedefi şu olabilir: lngiliz olur. 
bulunmıyan diğer amiller vardır hava kuvvetlerini doğrudan doi;· Bu mahdut kolaylıklara muka
ki bunların muvaffakiyet üzerine ruya hava muharcbelerile ve do· b.l •ar· Çıkarma için ilk 
menfi tesiri dokunabilir. Böyle lnyısile de hava müdafaasını 1 dşurası ~ 2S fırkalık bir kuv-
amilleri sahneden uzaklaştırmak b b I k ·ı d ı k an a asgarı 

h om ~ at~al:. ~ur~tbı e .ze lehelm~ •• vet lazımdır. Bunun nakli için i· 
mecburiyetinde oldukları da bir ava us un ugu nıs etıni e erme d a•ıtnların bır araya 
h k'k tt" l k k g· cap c en v " a ı a ır. o ara arttırma . . . ır taraftan I . - l" hların bu vası-

Bu amiller arasında fngilizlerin da o:ehirleri bo b 1 k k" ge mesı. agır sı a I 
1,.,, t""f ki f m ada.'?a .. k· mah.~- talara bindirilmesi ve çıkarı ması 

coğrafi vaziyeti, müdafaa kuv- ne ı u e e ırsat uştu çe u- I . . d bütün 
k d • d • ve bun ar ıçın ıcap e en 

veti, azim ve inatları ve hazırlık- cum etme • ogru an dogruya k 'k h 1 ki vu··s'ati ve 
l · ·1 h Jk · te nı • azır ı · ann lan zikredilebilir ki bun arın tak- sıvı a ın manevıyatını kırmak... leler teş-

dirinde ve kıymetlendirilmesinde Bu bakımdan bütün bu akınlar, z?rlukları ayrıl ayrı mheslel dildig-ini 
1 k h 1 ff k. · 1 h.. d l 1 · kıl eder Bun arın a e yapı aca ata ar, muva a ıyetı, ası ucum an evve yapı an hır f k. b'l h .. t"nlüğü ol· 

muvaffakiyetsizliğe çevirebilir. sıra· hazırlık hücumları sayılabi- arzektse ı ~ ava us bu t rıkına· 
M k'l d h r madı ça netıcenın ınus e 'll evzuumuzu teş ı e en ava ır. . k"k k l . mahkum· 

kuvvetlerini ele alalım: Lehistan ı Akınların doğrudan doğruy:ı ~ yınr meş u a mı)i a 
ve Flander muharebelerinde ve karaya çıkarma işi ile yakından ur. . k~ 
hele (Liyej) müstahkem mevki- alakası vardır. Askeri fabrikala- O halde bu ış nereye vara

1
ca. s·· .. b" d . t eser erını inin sukutunda Alman hava kuv- ra, limanlara ve gemi kafileleri· utun ır ıne enıy~ ın . h 

vetlerinin yer kuvvetleri tizerine ne yapılan bombardımanlar, viı- yıkıp harabeye çe~ırec~k hır a· 
yaptıkları direkt hücumların bü- desi uzun abloka ve yıpratma va yıpranma harbı halın~d. s}cnr 
yük ve neticeli tesirlerini acaba harbi maksatları içindir. Fransız lerce devam edecek mı. ır · 

1
§ 

( Duvr) sahillerinde İngiliz yer 1 nhillerine yerleştirilen uzun bu hale in~lap ederse ?~tıd Y,:S.
1
• 

kuvvetlerile müstahkem mevki· menzilli toplarla yapılacak yar- nız rnuharıp devletler ıçın . egı ' 

[ 
GELEN GıDENı ARATIR 

Saadet insanın ayağına gel· 
mezse onu arayıp bulmak lazım· 
dır. Bayan Şük\ıfe de onu mağa
zalarda arıyordu. Kadınlar, Ba
yan Şüküfenin haksız olmadığı
nı takdir ederler. Zengin veya 
fakir, pek genç veya biraz yaıh 
olsunlar bütün kadınlar; büyük 
moda mağazalarını dolaşmaktan, 
o tezgahtan bu tezgaha koımnk
tnn. incecik çamaşırları, yumuşa· 
cık ipeklileri ellemekten, hatta 
mağazaların ambalaj kağıtlarının 
kokusile karıııık 5ert havasını te· 
neffüs etmekten müsavi bir zevk 
duyarlar. 

Bayan Şükufe de dul kaldığın· 
danberi kendisini ancak mağaza· 
larda mesut buluyordu. Sabah gi· 
diyor, akşam gidiyor, zevk için 
gidiyordu. Bütün mağazaların 
hususiyetlerini, en müsait günle· 
rini, en parlak saatlerini biliyor• 
du. Mağaza müdürlerile, tezgah
tarlarla ahbaptı. Hiçbir zaman 
bir şey almazdı ve kazara alacak 
olsa ne yapar yapar ertesi gün 
iade ederdi. 

Bayan Şüküfenin ~n hoşuna 
giden şey: Geçerken bir satıcıyı 
çevirmek, herhangi bir şey iste
mek, bitmez tükenmez izahat al· 
mak, tezgahın üstüne çıkarılan 
mallardan tepeler kurdurmak, 
hiçbir şeyi beğenmemek, yeniden 
ba~ka bir şey istemek, zoraki bir 
nezaket ve mecburi bir tebesstirn
lc dakikalarca meram anlatmağa 
çalışan zavallı tezgahtarı bıkma
dan dinledikten sonra bırakıp 
gitmekti 

!Giderken de daima mırılda
nırdı: 

- Allahım şu gençler ne ter: 
biyeli, ne sabırlı, rıe nazik insan· 
larl Ah, zavallı kocam da bunlar 
gibi olsaydı! 

Bayan ŞükUfenin merhum ko· 
cası da bir mağaza tezgahtarı idi. 
Fakat her zaman o kadar ıinirli, 

Farkında mısımz ? 
Kadın er.kekten daha gür· 

büz ve mukavemetlidir. Bu
na sebep, kadının daha az 
yorulması ve kendine daha iyi 
bakmasıdır. 

• 
Eminönü meydanının mey

li deniz tarafıJ!a doğru ola
cak yerde aksi tarafadır. Bi· 
riken yağmur suları bu 8 u
retle denize akamıyor. 

• Ve en sonra farkında m1111· 
nız ki, bu ~ekilde bir köıe aç· 
tık. Ve bu ufacık' malumat 
katrclerini bir araya getire
bilmek için her gün birkaç 
kişi kafa yoruyor. 

o lcadar hiddetli idi ki Bayan Şü
kUfe dul kalınca adeta büyük bir 
nefes almıştı. 

O gÜn de kumral ve yakışıklı 
bir tezgahtara birbiri arkasından 
kumaıılar çıkartırken ayni ıcyi 
düııünüyordu. Sekiz ııündenberi 
her gün bir saat bu adamcajızı 
boşuna meşgul ediyordu. Fakat 
delikanlı hiç de sabırsızlık gös
termiyordu. Bilakis büyük bir ne· 
zakctle çıkarıyor, çıkarıyor, çı· 
karıyordu: hiç eksik olmıyan te· 
bcssümile mallarını methediyor, 
ediyor, ediyordu. Sanki kendisi· 
ni beğendirmek ve kargısındaki 
kadını teshir etmek isteyen bir 
aşıktı. 

Birdenbire Bayan ŞükUfenin 
aklından bu tezgahtarla evlen
mek geçti. Kırka merdiven da
yamı§ olmasına rağmen hala gü
zeldi. Bu düşünce ile çantasın· 
dan çıakrdığı aynada yüzünü sey
retti ve neticeden memnun kal
dı. 

Baıını kaldırdığı zaman iyice 
kızarc;!ı, çünkü tezgahtar onun 
bu hareketini görmüt. hiç §Üphe
siz düşüncesini de sezmi§ti. 

Bayan Şükufe kekeledi: 
- Affedersiniz. Bugün bir §ey 

almıyacağım. 
Sonra ilave etti: 

- Anlıyorsunuz, , değil mi'> . 
Dulum... ~ugünlerde evlenebi
lirim. Dö~emelik kumaşlar seç
mek için... evleneceğim adamın 
fikrini almak isterim... Tekrar 
gelir sizi ararım .•. isminiz ]utfen) 

- Cemil, efendim. 
' - Bugünlük Allahaısmarladık 

Bay Cemil. 
Bayan Şükufe ıözünde durdu, 

tekrar geldi, hem o kadar çok, o 
kadar sık geldi ki, beş ay sonra 
evlendiler. 

•Cemilin mağazadan aldığı on 
beş günlük izinin içine !nğdırılan 
balayı mükemmel _geçti. Bayan 
Şüküf e, kendisini bütün kadınla
rın en mesudu hissediyordu. 

Fakat izin bitip de iı baolayın
ca işin rengi değioti. Cemil o ak
şam mağazadan dönünce Bayan 
Şüküfenin biraz geciktiği hakkın
daki ihtarı karoısında açtı ağzını, 
kapadı gözünü ... • Tıpkı merhum 
gibi • kızdı, köpürdü, bağırdı, 
çağırdı, küfretti. 

iki küfür arasında Bayan Şü
kufe içini çekti: 

- Ben de seni ne nazik, ne 
sabırlı bulmuştum. 

Cemil cevap verdi: 
- İnsan bütün gün tezgah ba

şında -çılgın kadınlarla uğraşır, 
daima nezaketle, her zaman gü
lerek onlara meram anlatmak 
mecburiyetinde bulunursa kendi 
evinde nasıl nazik, sakin ve sa
bırlı olabilir! Akşamları gergin 

1 asabı yatı tırmak lazım değil mi) '----------......!.. Nakleden: A. YAR 

bütün dünya için ckonomık ve 
siyasi bakımdan pek acı olacak
tır. Muhariplerden de hangi taraf 
daha evvel takatten kesilirse par· 
tiyi tamamen kaybetmiş olacak
tır. lıte bundan dolayıdır ki Al
manya, Büyük B;itanya adasına 
hüc4m ile znptederek neti'ceyi ça
buk almak mecburiyetindedir. 

Netice ve hüküm: İngiltere ve 
Almanyanın mukadderatı hava 
kuvvetlerinin elindedir. Muvaffa· 
kiyet defne dallarını genç. atC§in, 
yılmaz, fedakar tayyareciler gök
ten koparıp orClu1nrın önüne sc• 
reccklcrdir. 

Hazım A .. ızdan 
Başlar 

HC'r gün yenilen yemeklerin 
kolaylıkta ,.e lliıkıntrM1.ca haLınl, 

insanların hayat n sıhhati için 
pek llb.umludur. Yolunda olmı

yan bir hazım mide ve barsaklar· 
da dolgunluk, şişkinlik, ağrı ... gibi 
ıkıntılanı. sebep olmasından baş

ka, şahıım, 1~1 beslenememesi yü
zünden, \'lıeudllnün gittikçe zayıf
lamasını da intaç eder. Fazla za. 
yınamanın \'UcudU harici mn -
slrlere \'e mikroplaru. knrşı muka
vemetsiz bırakacağını ise hcplınlz 

bUlrlz. 
Her gıdnnm, t.erklblne göre, hlr 

hazım milddetl vardır. Bu müd
det U7.t1n u~)a kısa olabilir "·e ya.
pılan tC<'rühclere göre bİr saatten 
beş buçuk saat.e kadar sUrer. ı~a
kat urnsını unutnuunak lazım

dır ki, h:ızım mideden değll ağız
dan başlar. Yemekleri i)i çlğne

mP.k en mühim bir meseledir. Bazı 
in anlar ~emeklerini pek a<'ele ~ e
mek IHyadındndırlar. Bu itiyat 
çocnkluktan başlıyor. Ana ve ba
baların, ötretmen \"C mürebblle
rln, ıhhat l~n fena ola.n, bu iti· 
yat ile ~aktlnde mllcadcl ezl IA
zımdır. 

\'arım yamalak çlğnenmı, bir 
lokma, mideye yu\.ıulanmı' atır 
bir taş gfhld[r. 

Aluıllüil tUkilrli~lln hazım IRJn· 
de kıymeti pek htiyliktUr. 'rilkll
r\lk, hlr taraftan lokmayı ı lata· 
rak yumuşatır, çlğnenm ini ko
laylaştırır. Diğer taraftan da. had 
olduğu tC8lrll bir maya De, nl~ -
talı maddeleri halleder. 

Gıdaların lAyıldJe paı-çala.nabll
meııl, ancak 'kin bir müddet diş
lerin temasında kalmaııUe kabll· 
dlr. Dl lerln saJlam olmao;ı, iyi 
çlt;nemek lcln blrlncl !}arttır. Bir 
çok mide ,.e barsak hastnlıl·Iarı
nın en mllhlm sebebini, dl":lerln 
txnok oımnsı dolayı lle ycmelde
rln h'I çlJ!'ııçnemenıeslnde aramnk 
JAz.m'..dır. Mldt"lcrlmlen şlkAyetl o
lanlar ht'r şeyı.len önce, dişlerini 

diişlinıncliıllrler. Dişsiz ağız taş-

111z dc~rrnene benzP.r. Bu fikirler 
OOlkl basit 'e herke ,"e bilinen şey
l!!rdlr. ırakat ehf'mmlyet iz gthl 
görilnerck lhınnl edilmektedir. Da
lma hnhrlama.k lii'zımdır ki, 

0

hazım 
ağı7:dan h3 lar. ı~ r çljtnemek ya
n haunetmek demektir. 

Dr. Nuri ERGENE . 

FELEK 
- Yazan: B. FELEK

Ulah Kızının 
Masalı 

B İr varmış, bir yokmuş, ev· 
vcl zaman içinde kalbur sa· 

man içinde; zamanı evaüde bir 
Ulah kız.ı varmış. Güzelmiş, 
zenginmig, şirinmiş. civelek ve 
işvebnzmış. 

Komıularile kah ıyı geç.mır: 
kah kötü kiti olur; fakat nazü 
işveden, eda ve cilvcdcn bir an 
hali kalmıyarak şunu, bunu 
kenduye bendetıniye çalışırmıı
Karadenizde yalısı. Tuna bo· 
yunda çiftliği, dağda korusu, 
ovada surüsü olan bu Ulah gü
zeline komşu Beylerden göz ko· 
yanlar, uzak dıyar gemicilerin· 
den gönul verenler olmuş. 

Lakin kısmet bu yal Ne kom· 
şu BeyJerinden namzetlere be 
bağlamı , ne uzak diyar gemi· 
çilerine gönül vermi . Jki mavj 
boncuk bulup birini birisine, bi· 
rini ötekisine gizlice sunduktan 
sonra: 

- Mavi zoncuk kimde ise 
gönlüm ondadır.. deyu her iki 
sevdazedeyi de idare etmek he
v~ine diı§müı. 

Gerçi bir müddet i ler onun 
arzusu dairesinde cereyan et· 
miş amma günün birinde civar
daki tarla sahipleri, bu Ulah 
güzelinin çiftliğinde hakları ol· 
duğunu iddia ederek ayaklan· 
mışlar. 

T ek başına bir taze hangi bi· 
rine karşı koyıun} Oüşun

mÜ§, uzak diyardaki gemicilerin 
müliızemetini, komıu Beyinin 
sevdasını kızıştırmıya ateş ola
rak kullanmayı münasip göre· 
rek onu apaçık reddedip kom· 
şu Derebeyine koımu§. Gelgele· 
lim, komşu derebeyinin de iıle
ri pek yolunda gitmediğinden 
kimse ile kötü kişi olmayı göze 
aldırmıyarak g{ıya Ulah gtize· 
lini himayesi altına aldığını aöy· 
\erken, beri taraftan hır çıkma
sın diye biçare kızcağızın çift· 
liğinden yer isteyenlere kapılan 
açmı. 

Bu beklenmedik muamele ile 
karşılaşan, kimsesiz ve kcnd 
kendine kalmış olduğunu idrak 
eden Ulah güzeli damlarını 
toplayıp başına gelen felaketi 
anlattığı zaman sadık ve emek· 
tar ihtiyar bir köylü söz alarak: 

- Velinimetim! Gerçi kay· 
bettiğiniz yerler ve köylerden 
dolayı içimizden kan gidiyor. 
La.kin ne yapalım~ Eğer evvel· 
ce tedbirli davranarak komşu· 
larla bu işi güzelli.ide halletsey• 
diniz. izdivacınıza talip olanlar· 
dan birini de tercih odip ona 
bel bağlamı§ olsaydınız, bugiin 
ağladığımız musibete belki de 
maruz kalmazdık. Mukadder 
bu imjş, ne diyelim) Siz sağ o· 
lun 1 demiş ve gözlerinden inci 
gibi yaşlar dökülen elemdide 
Ulah güzelini bağnna ba mı§. 

O zaman, bu zamandır bu 
masalın ağızdan yayıldığı o köy
de hiçbir kız iki namzet arasın 
da tereddüd etmez, muhakkak 
birinden birine elini verir, kıs· 
metini bağlarmış. 

1 
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VEFAT 

1 

Sclanik Bankası MUdUrU Fuat 
Lostar'm babası ve 'Onlvcrsite rek
törU Cemil Bllsel ve avukat Haşım 
Rafet Hnknrnr'ın kayınpederleri ve 
Kadıköy Nlkllı memuru ŞUkrU Fer
toğlunun eniştesi Temyiz mahke
mesinden mUtekalt 

Asım Lostar 
KadıköyUnde SUrcyya Sineması ya-
nında Kalfaoğlu sokağında 5 No. ıu 
hanesin4e kısa bir rahatsızlığ'ı mU· 
teakip Çarşamba gUnU vefat etmiş· 
Ur. Cenazesi buglln saat 13 de ha· 
nesinden kaldırılarak cenaze nama
zı Osmanağn camllnde kılındıktan 

sonra UskUdarda Şehitlikte makbe
rcl mahsusasına defncdılccektir. 

Hak Rahmet eyliye. 
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Yugoslav Kralı 
17 Yaşında 

Balkanlarda 
Türklük 

Köstencede 6 Saat 
Süren Sokak Harbi 

Doat Yugoelavyanın Kralı Piyer Bükre" 5 (A.A.) - Reuter bildi- bugün on yedi yqına basmJ4br. (Baıfı birincide) 

tutuncaya kadar banndıracak, 
müstahsil hale koyacak tahsisatı 
da bütçemizden ayırdık. Böylece 
azlıklar meselesinin açık ve mert 
bir şekilde halli için bütün dünya
da belki de ilk iyi örnek olduk. 

·lyor: 
Gigurtu kabinesinin istifasına se

oep olan ka~~lıklar şimdi anlaşıl
:lığına göre, Dk zannolunduğundan 

jaha çok geniş ve çok ciddidir. MUI
hakattan gelen havadısler, Viyana 
tınk~m kararına )(arşı Transilvan
yadakl muka\'emetın hafiflemekten 
r;ok uzak dolduğunu ve bir çok yer
erde sl\Ah sesleri işitildiğini bildir
mektedır. Bl\kr~t.e zahirl bir stlkQn 
htikUm ııUrmckle beratıe.r. için için 
b r korku ve telA.ş hisleri mevcut 
olduğıına şüphe yoktur. Son Gigurtu 
kabinesinde Uç mümessil bulundur
muş olan Demir Muhafızların lideri 
Horeıı Sima, kendi teşkilAtının 1 
eyUUden itıbaren iht!W faaliyetlerine 
veniden başlamış olduğunu cesurane 
bir tarzda s&,ylemekten çekinmemiş
Ur. 

Btlkreşin b8'1ıca noktalarını tut
mak Uzere evvelki gece yapılan ve 
fakat neticesiz kalan teşebbüaUn bu 
raaliyetıe alı\kadar olduğunda ~phe 

yoktur. Azasından bir çoğu bu te
ıebbUs neticesinde tevkif ~ilm1' o
tan Demir Muhafızların ahali tara
fından Viyana mukarreratma karşı 
hissedJ,len hiddetten azamı derecede 
istifade niyetinde okluğu tahpıin edil
mektedir. Traruıilvanya'da bulunan 
Demir Muhafız teŞkilAtma mensup 
Azalar oradaki bUtQn Rumenlerle teş
riki mesai ederek Transilvanyanm 
parçalanmamıuıma çalışacaklardır. 

Kluj'daki ttalJ'l konsoloshanesi, 
nümayişçiler tarafın.dan tamamile 
tahrip edilmiştir. Denildiğine göre, 
konsolos bile ancak polisin müdaha
lesi sayesinde bayatını kurtaiabil
miştir. 

Diğer taraftan Temeşvar'dakl İ
talya koruıoloahanesl civarında da 
nümayişler yapılmqtır. Konsoloshane 
binasının tahrip edildiği rivayet e
dilmektedir. Bizzat konsolos da fena 
muamelelere maruz kalmıftır. Or
dea Mare ~hrlnde de buna mümasil 
bazı hldiaeler vuk\ıbulduğu haber 
verilmektedir. Haber verildiğine gö
-e, Transilvanya küc;Uk şehirlerinden 
oirinde aslen Macar olan belediye 
reisi, belediye btnıuıınm tbıtUne Ma
car bayra#I çektiğinden dolayı ahali 
tarafından linç edilmlştlr. 

Statu1nare şehrinden gelen haber
lere nazann, vaktinden evvel hudu
du tecavü:t" etmiş olan Macar kıta
atı, RomanY'f.}ılarm müsellt.h muka
vemetiyle katşrlaşmıştır. Tarafeyn
den zayiat vaniır. Trıuuıllvanyanm 

dığer taraflarında da Macarlar ken
dilerine terkedllmiş olan araziyi is
lilA lçbı il~ ~ Vni m\J
kavemetlerln baş göstereceği tah
min edilmektedir. 
Alman ve ltalyan Sefirleri, Yeni 

Batvekili Ziyaret Ettiler 
BUkre.f, 5 (,A.A.) - Reuter bildi

riyor: 
Almanya ve İtalya sefirleri yeni 

Ba"~eltll general Antoneııcu'yu ziya
ret etmıı,ıerdir. Zannolunduğuna gö
re, Romanyanın Transilvanya hak
kındaki Viyana hakem kararını sa
dıkane bir tarzda tatbik edeceğine 
dair sefirlere teminat verilmi~. 

Demir Muhafız teşkllAtına mensup 
bazı gençlerin yapmak lstedikleri ih
tllAI hareketleri memleketin her ta
rafında kırılmıştır. Bu harekt.t için
de en mühimmi Köetence'de VUku
bulmU4lw'. Burada aakerl fonnalan
nı giym1' olan muhacimler, liman 
dalreai önündeki muhafızların "tlse
rine ateş açmışlar ve binayı 1'gal 
eylemltlerdir. Diğer bazı Demir Mu
hafızlar da bir polls mevkiine ve te
lefon dairesine az çok muvaffakıyet
li taarruzlar .yapmışlardır. Şehirde 

bulunan askeı1 kıtaat ve askeri po
llıı hemen harekete g~mlş ve sokak 
muharebeleri bqlamıştır. Kuvvetll 
bir müdafaa mevkii teşkil eden bir 
bina lçeı:lsine iltica eden Demir 
Muhafızlılarla aaker arasında bq
hyan muharebede mitralyözler pat,:. 
lamıya başlamış ve korkudan heye
cana düşen ahali hemen sığınaklara 
iltica etmiştir. Muharebe bu suretle 
altı saat kadar devam ettikten aon
ra bitmiştir. 45 ınn 70 yaralı var-
1ır. Yllılerce tevküat yapılrn1'br. 

Romanyacla Diktatörlük 
Bükreş, 5 (A.A.) - Buaün 

erken Kral Karo) tarafından im
zalanan emirname ile, ııabık Har
biye Nazırı General Antoneacu, 
fiilen Romanya diktatörü olmut· 
tur. Memleket idaresinde bizzat 
kralın salahiyetleri dahi pek zi
yade azaltı~ ~ulunmaktadrr. 

Egede Bir 
Deniz Harbi 

<Batı. blrladde) 

olduğundan hava kuvvetlerimiz, 
mukabil taarruza geçmiflerdir. 
Saat 1 den 17 ye kadar dütma
nın hava kuvvetlerine karşı bir· 
birini müteakip 3S bombardıman 
yapılmıştır. Dül4mannı avcı tay
yarelerinin ve tayyare dif;j ba
taıyalarının müdahalesine rağ• 
men dört gemiye ciddi isabetler 
vaki olarak bu gemiler huara 
uğramıt olduğu gibi bet avcı tay
yareıi de düşürülmüıtür. İki İtal
yan tayyaresi üslerine avdet et
memiıtir. Diğer tayyarelerirniz
den yaralananlar vardır. 

Kral, dost memleketin mukaddera
tında ve Balkan Birliğinin kurulma
sında mühim rolU olan babası Kral 
Aleksandnn feci ölUmü üzerine 
on bir yaşında ta~ çıkmıştı. O za
mandanberi genç ~al umumi hayat
tan tamamile uzak kalmış ve kendi
sini ytlj<sek mevkii için hazırlamıya 
büyUk bir sevgi ve hUsnUnlyetle ça
lışmıştır. Hanedanının an'aneleri mu
cibince orduda evvel~ nefer sıfatile 
vazife almış, sonra onbaşı ve çavu" 
olmuştur. 

Kral Piyer on sekiz yaşına vardı· 
ğı zaman yani gelecek sene fiilen 
Yugoslavyanın başına geçecektir. 

Yugoslav milleti, genç kralını pek 
sevdiği için Kralın doğduğu günU 
milli bayram diye kutlulamıya ha
zırlanmıştır. 

aa, veldUn 

•••lr•sl 
Velat itti 

Bqvt:kll Doktor Refik Saydamın 
hemşiresi Bayan Vaııfiye, bir mUd
dettenberi tedavi edilmekt~ olduğu, 
UskUdarda Zeynep KAmil hastane
sinde dün vefat etmiştir. Cenazesi 
bugUn saat 11,30 da kaldınlarak E
renköyünde SahrayicedJt mezarlığı

na defnedilecektir. 

Ekmek Meselesi 
(Baıfı birincide) 

İstanbulun ekmek işi bir tUrlU 
halledilememektedir. Belediye, halka 
ucuz ve iyi ekmek yedirmek için teş
kilAt kurmıya teşebbiliı etmişse de 
araya harbin girmesi faaliyetim 
sekteye uğratmıştır. 

İstanbul frnnlannın kısmı Aza
mı iptidai, fırıncılar pistir. 

Bu meslek mensuplarında bir mes
lek ahllkı aramak mUmkUn değil

dir, çünktl her 'eyden evvel d~ün
dUkleri feY fazla klr yapmaktan i
barettir. Bunun için çeşniyi bozarlar, 
nok8an vezinli ekmek imal eder
ler, una ecnebi maddeler korlar, gün
lük ihtiyaç için kendilerine tevzi e
dilen unu tamamlle lı:ılPmeden bir 
kısmını saklarlar ve böylece •etıirde 
~ebepslz olarak bir ekmek buhranı 
hiL-inl U;) andırırlar. 

Büutn bunlara karşı yapılacak ye
glne tedbir, devamlı ve ciddi bir 
kontroldur. Halbukl bugUn bu kon
t:rolQ yapmak için belediye tefU. 
kac:1rosunaa JCatiı kadar mlifetliş 
yoktur. 115 kişilik teftiş kadrosunun 
bugün yalnız Uç müfettişi vardır. 

Bunlar da mezbahada, sebze hAlin
de, ve diğer mUC!llleselerde tahkikat 
ile m~guldUr. Bu vazıyete göre bu
gün gerek şehrin ekmek işlle, gerek
se diğer gıda maddeleri meselesile 
meşgul olacak salAhiyettar kimse 
teftiş heyeti reisi ile belediye reis 
muavininden ibaret kalmaktadır. 

Bu eksiklik ve memurların lAUba
lillğl fırıncılara, her hileye başvur
mayı kolay kılmı,tır. Evvelki gün 
ve dün .Beyoğlunda, Aksarayda, Be
şiktaşta, Fındıklıda, UskUdarda hal
kın fırınların önlerinde birikmesi, 
kısmen bu yüzdendir. Bu semtlerde
ki fırınlardan bir kısmı kendilerine 
verilen unlardan bir partisini ekmek 
yapmadan sakl&Jlllflardır. Fındıklı
da un olmadığını ileri sürerek ek
mek çıkarmak :ıııtemiyen bir fınnda 
aranıldığı vakit 70 çuval un meyda
na çıkanlmqtır. Bu netice üzerine 
dUn akşam geç vakte kadar .Beyoğ
lu ve Aksaray semtlerindeki fırınlar 

Bunlar da mezbahada, sebze hl
linde, ve diğer mUeuelerde tahklkıt 
bugün yalnız Uç müfettiş vardır. 

Den Ml lladel811 
iyi tahsil görmüı ve türkçeye 

vakıf bir Madmazel, İngilizce ve
ya fransızca derı vererek muka
bilinde türkçeaini ilerletmek için 
ders almak i11tiyor. Beyoğlu Pos
ta .kutuw 25.f e müracaat edil
mesı. 

Türklerin anavatana nakli Ro
manyadan başladı. Burası Türk
lerin en az tazyik gördüğü yerdi. 
Fakat Romanya bu meselede iyi 
niyet ve çok kolaylık gösterdi. llk 
olarak orada işe sarılmamızın 
.1ikmeti budur. Yekunu yüz dört 
oini bulan Türk muhacirlerini 
birkaç sene içinde anayurda taşı
dık. 

Bunu çok iyi yapmışız. Çünkü 
bugün Romanyadan Bulgaristana 
geçen arazide zaten J 25.000 
Türk vardır. Muhacirler anayur
da gelmeseydi yekun iki yüz o
tuz bini bulacaktı. 

Balkanlarda bıraktığımız Türk
ler her memleketin ideal sayaca
ğı vatandaşlardır. Biz kendilerini 
hiçbir zaman bulundukları mem
lekete karşı bir alet diye kullan
mayı hatırdan geçirmedik. Zaten 
kendileri de hakim ekseriyetin 
kanunlarına,v usullerine daima 
saygı gösterirler. Tabiatlerindeki 
mertliğe ve kahramanlığa rağ
men her cefaya tahammül eder
ler. Hükumet otoritesine karşı si
lah kullaıt:iıkları görülmemiştir. 
Bunu bir zaaf amili değil, beka
yı temin eden bir kuvvet amili 
sayabiliriz. Çünkü bu Türklerin 
imhalarına vesile hazırlamak jçin 
yapılan tazyikler sırf bu yüzden 
pek fazla ileri gidememi§tir. 

Şunu hatırlatmıtk lazımdır ki 
bizim dürüst siyasetimiz, hariçte
ki Türklere kartı kalbimizi kapa
dığımıza ve onların taliine karşı 
lakayt olduğumuza delalet etmez. 
Bunu böyle telakki edenler çok 
yanılırlar. 

Bugün her şeyden evvel Dob
rucada Bulgar idaresine geçen 
Türklerin akıbeti meselesi, bizim 
için günün başlıca meseleleri a
rasında yer alıyor. Bunlar hak
kında Bulgar komşularımızla 
dostça ve açıkça dertleşmek is
teriz. Romanya bizim müttefiki
miz olduğu halde Türk efkarı u
mumiyesi ta iptidadanberi Bulgar 
davasını candan tuttu, çünkü bu 
davanın haklı taraflarını gördü. 
Bulg~rlar da bizim davamızı ayni 
dürülll ..rulııla dinlemek Ye anla
mak meylini gösterirlerse kendi
lerile münasebetlerimiz tamamile 
samimi bir yola girebilir. 

Bulgarlarla bu bahse dair doıt
ça dertleşmeyi yarınki yazıma 
bırakıyorum. Diğer bir yazıda da 
hariçteki Türklüğe ait devamlı 
teşkilat meselesini ele alacağım. 

Ahmet Emin YALMAN 

Çörçi~in 
Mühim Bir 
Hitabesi 

(Baıfı bbtnc'Jcle) 

ne zahip olursa, bizzat kendimi
zin hesabını göreceiımizden emin 
bulunmaktayım. En ııüzide mu
harip ırkların yetişmekte olduğu 
dominyonların evlatları gelip de 
burada veya Britanya İmparator
luğunun başka bölrfelerinde bu 
büyük muharebe rollerini oyna
makta olduktan bir sırada, artık 
kendimizi yalnız hiuetmiyoruz. 

Şimdiye kadar yae_mış olduğu. 
muz muharebelerin hiçbiriııi, bu
nun kadar asil ve haklı olmamış
tır. Bu muharebeden çıktığımız 
zaman duyacağımız, vazifesini 
ifa etmiş adam hiuini, hiçbir mu
harebeden çıktığımız zaman 
duyma~ışızdır.> 

ÇOCUK llbiGilll BUBIJlllJ 
Beyoğlu-Kazası Menfaat ine 

7 IJltl C1mal'tell laat 11.30 .... 4 .......... 

Tepabaşı HALK Bahcesinde 
' 1 - Halk Bahçesinin Bütün Programı. 

:;;:M·onirNureddin 
Ve Arkadaşları B O N S B B 1 
1 - fjeldr Tlyatıo.a kqmetJi elemanlarmclan 

Hazım, Vasfi Rı~a ve Muammerin Büyük Sürprizleri 
4 - lalla• lltadı utlT .............. ......... 

f!tlnldle 18 JdıWk bey'et tarafından 

( Tatallb Vqealar Koatrollrl) Yona 3 ,.,.. 

5- Muhtelif varyete numaraları ve Sürprizler 
NOT: MDılamere, .... yatmarla olduğu takdirde bahçe yanındaki 

(A 8 B 1 81De111a) Saloaaada verilecektir. 

'Dobraca 8 IJl'll Pa•ar 8181 Alrt ••• 

Türkleri 
( .... blrlnclc1e) 

klnmı bulmuşlardı. 

C. B. P. Be7oihl lllılb9I Soeyal Yudun Kola IMbM tertip olum 

İstanbul° Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 
-~ 

SAFiYE Uzun senelerdenberi devam e
den mühacerete ve bu son müha
ceret akınına rağmen hlll bugün 
~obrucada Bulgarlardan sonra en 
kuvvetli nüfus unsuru Türklerdir. 
Rumenler, Rumlar, Ermeniler, Mu
seviler vesaire çok sonra gelir. 

~ Ve Arkadaşları 

TUrk hamaset tarihinde mUhim 
akisleri bulunan Sllistre ve Totrak 
gibi bazı yerlerde hllA bugün Türk 
çokluğu vardır. Pazarcık tarafla
rında 92, 93 muharebesinden son
ra yapılan· Bulgar kolonl.zasyonu 
sayesinde Bulgarlar çokluk haline 
gelmişlerdir. HllA bugün Dobru
ca'nrn birçok yerlerinde muhtelü 
unsurlar arasında müşterek dil, 
türkçedir. Rumenler dahil olduğu 

halde hAlA bu gibi muhitlerde az, 
çok tUrkçe bilmiyen azdır. 

Karadeniz Oyun ve Havaları - Ege Zeybekleri - Türkistan 
Kızları -Buyuk Varyete - Cmabaz Kumpanyası 

NA Ş 1 T 
Ve ArkadaşlarJ Tarahndan 
Taklitli ve Kahkahah Komedi -Ayrıca Leblebici Kuvartetosu 

Mehtap ve Fişenk Eğlenceleri -Duhuliye Yoktur. 

RUMEN VE BULGAR 

Balkanlardaki TürklUğün Os
manlı istilAsile bqlamış bir hareket 
olduğunu Rumen ve Bulgar kay
naJdan da teyit etmektedir. Bir 
Türk muharriri, bir gUn Rumen ta
rihçisi Georesku ile konuşurken fU 
sözleri söyler: 

- BugUnkü Rumen arazisinde 

Türkler dokuz defa devlet kurmuş

lardır. 

Muharrir bu iddiaya Rumen Ali
minden itiraz bekler, Halbuki B. 

Georeııku şu cevabı verir: 

- Yanılıyorsunuz, Ttlrkler( bu

gUnkU Rumen arazisinde dokuz de

ğil, on defa devlet kurmuşlardır. 

Bulgar Alimlerinden Balaçef ve 
Manok'un yazıları da Balkanların 
birçok kısımlarının uzun asırlar· 

danberl Türk oldu~nu ve nüfu-
sun ancak cebrl mUhacereUe sey
rekleştiğini göstennlye kAfidir. 

Romanyııdakl Türklükten bahse
derken Adakaleyi unutmıtmak ll
zımdır. Tuna Uzerinde nUfwı tama
·mile Türk olan bu ada, anayurda 
nlsbetıe açık denizlerde kalmış bir 
gemiye benzer, Adakale -Osmanlı 

imparatorluğundan, olduğu gibi 
kopmuş, kalmış bir parçadır. Mazi
nin tam bir canlı müzesi hUkmUn
dedlr. 

Dobruca TUrklerine Bulgaristan 

tarafından yapılacak muamele, 

memleketimizde derin bir alAka 

ve uyanık bir heyec~nla takip ~il

mektedir. Bu muamele bizi ya 

memnun edecek veya bllyUk bir 

eessUre auşllı:ecelCill.TUflC m lleti, 

Yar1n Akşam Sabaha Kadar 
c. H. P. Sarıyer Halkevl Sosyal krdım Şubesi Menfaatine olarak 

lstanbul Eğlenceleri - Boğaziç i Gecesi 

BUyükdere: BEY AZ PARK'ta 
NAşir MUALLA KA RADENİZ TURKISTAN 
Nasrettin Hoca ve Arkadaşları Takımı Kızları 

Duhallye yoktur. Kon10muyon mf)("burldlr. \'M&lti nakliye temin edllmlttir• 

YUC4 fJLKfJ (İstaabal) 9 8 GLKfJ (D•ü) LISBLBal 
Kayıtlara başlanmııttır. bteyenlere mulaual tarifname sönderUlr. (Upk'tald -tn.J(O 

Llııeıılnin Orta kısmı yoktur.) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Semti 'e Mahallesi Cadde nya M>kağı No. sa Cinai 

Yeşilkôy, Ümraniye 
Unkapanı Yavuzsinan 

BOR tan 
Köprü karşısında 

36 
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Çarşıda Zlncirlihan Ust katta 20 
Çarşıda Cevahir bedestanı solda ı-cl adada '5 
Çarşıda Cevahir bede11tanı solda ı-ci adada 6 
Çarşıda Cevahir bedPJıtanı f;Rğda 1-ci adada 8 
Müddetı icar: Te~limi tarihinden 941 - senesi Mayıa sonuna kadar. 

Hobyar Yeni Valde hanı zemin katında 19 
Hohyar Yeni Valde hanı zemin katında 20 
Hobyar Yeni Vaide hanı zemin katında 21 

Mllddeti icar: T .. Umi tariblnden Hl - Mne.t )l(Qlll aonuna kadar. 

Afı'8p ev 
Cami harlminde 
fevkani iki oda 
Oda 
Dolabın 1/3 His: 
Dolabın 1/3 His: 
Dol11-brn 1/3 Hiıı: 

DUkkin 
DUkkln 
DtlkJ<an 

10 00 

U5 
J 

birinci ihtimalin gerçekleşmesini Yukarıda ıyazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler Çenberlıtaşta İstanbul Valaftal' 
(8381) bekliyor. BaşmüdUrlUğtlnde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. 

(Devlet Oenizyolları işletmesi ilanları 
YUrUkalide vapurumuzun 'yanaştığı dubaların bağlı olduğu alışap 

iskele evvelki günkü lodos fırtınasından parçalanmıştır. Bu yUzden 
ve esasen mevsim sonu olmak itibarile Yllrllkali plAj seferleri taW 
olunmuştur. (8234) .. 

Menlll-lslreaderaa Yola ıoep Postası 
(Dumlupınar) vapuru 9 Eylal 940 pazartesi gUnU saat 18 de Bir· 

keclden şilep post:uı olarak Mersin - tskelıderun yoluna kalkacak-
tır. Gidif ve dönUfte ytlkU olan iııkelelere uğı'lyacaktır. (8167) 

İstanbul ·valiliğinden. : 
Bakırköy kazasının Y eşllköy ,nahiyesi Köyiçi mahallesinin Dibek eo

kağında 4 kapı numaralı ve üzerinde maa mUştemllAt iki bina ile 
11238,87 metre murabbaı sahasında araziyi havt eski Fransız Sakrkör 
okulu adile maruf ve İtalyan tabeasından Albert Badetl oğlu M. Bar
tolemeo'ya ait gayrlmenkul·klmııe8lz çocukları kurtarma yurduna talı· 
sis edilmek üzere 1295 tarihli kararnameye tevfikan ve 7~ lira becJelle 
lstimlAk olunmaktadır. 

Mal sahiplerinin .bir diyeceği varsa sekiz~ zarfında bildirmeleri, 
aksi takdirde cebri fstlmlAk tatbik olunacafı sekizinci maddeye tevfi-
kan illn olunur. (8295) 

• , _____________ , 
BEYOOLU • TONELBA.ŞI - YENIYOLDA - YA.TiSiZ 

::k:: ALMAN LİSESİ 
• 

ve Ticaret 

Orta okulu 

Tam devreli Lise, Orta Ticaret Okulu, Almanca öğretmek için 
ihZart sınıflar. Derslere 16 EylCU pazartesi stınU başlanacaktır. Ka
yıt muamelesi 9 EyUUden ttibaren her gün saat 9 dan 12 ye kadar: 
Nutua veya \kamet tezkeresi; mahalll hUkQmet doktorluğunca 

taadikli Sıhhat raporu, çiçek ve tifo quıı kAğıdı, altı folotraf ve 
okul tasdiknamesi veya dlplomasile yapılır. Fazla malQmat için 

49•86 ya telefon "1flmeai. Kayıtlar H EylOI cumartesi gUnO saat 
12 ye kadar devam edecektir. Bütünleme sınavları 13 Eyl61 cu• 
ma günü yapılacatından allkadar öğretmen ve talebenin o gün ea-

at 9 da okulda bulunmalan. 

Ziraat Vekaletinden : 
Ziraat Veklleti Veteriner İtleri Umum MUdUrlUğO lhtly&cı için 35 

adet seyyar koruma ve tedavi banyoau açık ekıllltme uauliyle satın alı
nacaktır. 

Eksiltme 26/9/940 tarihine mUsadlf P~be günü saat 15 de Ziraat 
Vekt.leti bin88J içinde toplanacak ııatmaıma KoıniSyonunda yapılacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen bedeli 1~ lira umumunun fiyatı 

5075 Ura ve muvakkat teminat rnlktan 380 lira 63 kuruştur. 
Banyolara ait Ftname ve p!An levazım MUdtırltıgünde mevcut olup 

parasız olarak verilir. (8230) (5288) ' 

Sahibi ve Neşriyat JılUdUrO: Ahmet Emin YALMAN 
Baaıldrlt yer: VATAN MATBAASI• 

• 

POm Trat • t •Mell 
diinyanm .. İJİ trq 

bıçaldancbr 

trq bıçaklan geldi. Her yerde 
bulunur, markuına dikkat ediniz. 

Deposa : lalr Delralo ve IJlr; 
lataabal Talltılrale No. 51 

·fstanbul Belediyesi llinlan 1 

5180,85 

t98,49 

c. 

' Belediye daire, tube mevki ve mUeH111le-
rinin yıllık ihtiyacı için alınaeak 111,aao 
kilo kesilmf4 25,000 kilo kesllmemff sQr
sen ve 66,500 kJ1o kesllmf4, 25,000 kilo u
aUınemif m• odunu. 
Haseki, Oerrahpqa, Beyoflu, Ztllırevl bu 
ta1ıklar hutanelerile Zeytıep KA.mll dolum 
evi, İstanbul ve UllkUdar sari hutalddar 
mUcadele merkezlerinin yıllık ihtiyacı lçln 
alınacak sabun, soda, zeytinyalı ve 8JUD 
taneeL 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı mevat 2480 
humaralı kanunun "° mcı maddesinin son fıkrasına &'öre ve ayn ayn 
pasarlıkla ııatın alınacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamellt MüdOrltl· 
ğU kaleminde görOlecektir. İhale 11/9/940.,Çarşaniba gQnU saat ı4 de 
Daimi Encümende yapdacaktır. Taliplerin ilk •teminat makbuz vqa 
mektupları ve 9'° yılma ait Ticaret odası veaikalarlle ihale stıntı .. 
ayyen saatte Da1ml Encümende bulwıbıalan. (8288) 
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