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Ekmek Meselesi Karsıllklt Hava 
Hücümlan Cittikce 

Şiddetleniyor ' Ekmek Derdi Hakkında 
Valinin Gazetelere Beyanatı 

Londra, 6 (AA.- - Hava ve 
Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

Dün gece, düftnan tayyareleri, 
münferit su~ette veyahut küçük 
gruplar halinde, lngiltere üzerine 
bir seri hücumlarda bulunmuıı
tur. ralKarolünl 

Tahttan 
Çekilmesi 

Kral Karo!, dahili kuvvetten 
mahrum, istikrarsız bir siya-
0~in hesap puslasını ödedi. 
.~k ağırdır. Rumen milli 

bunyesinde yeııi vaziyete in
tıbak uyandırmak, huzur' ve 
a~e~gi iade etmek çok güç 
bır ıştir. Bizim karşıdan kar
şıya yapabileceğimiz şey, 
muvaffakıyet dilemekten iba
rettir. 

Yaı:an: Ahmet Emin YALMAN 

Romanyanın karşıla~tığı kasn· 
~a z:!İhayet Kral Karol'ün tahtına 
j rna) oldu. Böyle bir neticeyi 

c. bette beklemek lazımdı. Birbi
Rni takip eden milli felaketler 

• 
0 rnanyada çok tabii olarak de

kn bir galeyan uyandırmı~tı. Hal
ın hiı!_detini kesmek içjn bir 

~uc;luya, bir kurbana ihtiyaç var
{ Felaketin büyüklüğü karıısın-

a bu kurbanın da en büyük çap• 
~ 01rnası zaruri bir şeydi. Kral 
l arol, ister istemez ikinci defa o· 
arak Rumen tahtından inmeğe 
~ecbur edildi, yerini şeklen oğ
una, hakikatte yeni diktatör Ge
neral Antoneskuya bıraktı. 
ki ~?manyada görülen hesap es· 
a ır heşaptır. Rumenler, 1916 
ehbinde binlerce kilometre mu· 
~a aı toprak, milyonlarca nüfus 
atandılar. 1930 senesinde kendi 

:Vııptıkları istatistiğ; göre 18 mil· 
:Von 24 bin 269 dan ibaret olan n .. f ~ uslarının bes milyonu, yani 
~~de Yİrrni sekizi Rumen cinain-

en olmıyan, ayn dil konuşan 
•dıklardı. Bu kadar çok toprağı 
"e ?u kadar yabancı nüfuıu ele 
Rcçıtmek Rumenleri sevindirdi. 
Eski İptidai ölçülere aldanarak bu 
laye~e büyüdüklerini, (kuvvct-
endıklerini zannettiler, 

I J.:l~kikatte bu büyüme Rumen· 
her ~çın hiç de hayırlı olmadı. Da-

a ılk günden hazımsızlık, huzur· 
auzluk ba§gÖsterdi. Yabancı un
surlarla ahenk ve sulh kurmak 
roluna da gidilemedi. Macarlar
b~ Bulgarlann tahrikleri ortalığı 
.dır düzüye karı§tırıyordu. Rumen 
ı areai bundan da alevlenerek 
un~urları ... tazyikle idare etmeyi iı 
cdındi, 

d Bir taraftan harici tehdit altın• 
8 bulunan, diğer taraftan he§ 

tnilyon miktarında halkı ancak 
b~aniki bir baskı ile kendine 
ag)ı tutabilen bir milletin bün• 

~kainde hiçbir zaman ahenk, is
tı rar olamaz. Fazla olarak Ro
rnanyadaki Rumen ekseriyet de 
tn!lli bir siyaset üzerinde birleşe
rnıyor, kendi aralarında türlü 
t .. 1 
ur Ü adlar altında partilere, 
tnenf~at gruplarına ecnebi nüfu-z • -
unu Yayan takım takım teşkila-

ta ayrılıyordu. 
Bu §artlar altında bulunan bir 

memleketin içten içe kuvvetlen· 
lesi ve prensibe dayanır devam· 
ı I ve istikrarlı bir sjyaset sahibi 
?drnd.ası imkan hariclhdedir. Şunu 
ı ıa et k . d' k" 
1 me caız ır ı son sene· 
er · · d kıçın e Romanya hesabına en 

çb?J huzur ve istikrar temin ede· 
1 en • ·ı B Ik b .. arnı • a an misakına olan 
aglılıktan ibarettir. 

Biz k' k" ı_ .. va ıt va ıt a;endi acı tec· 
rub~lerimize bakarıık ve aramız· 
dakı kardeşçe münasebete ııüve
nerek Rumenleri iknz etrneg" 
1 k E" b' e ça-ıştı • ger ızi dinleselerd· 
B 1 . -r ı ve 

u garııtan ve Macar· t l d . ııı ana 
ostça bır şekilde hesaplaııma .. 
r~ı olsalardı harici ve dahili ta~~ 
Yıkten kurtulurlar ve İçten içe 
ıtuvvctli hale gelebilirlerdi. O za
man mukadderatına sahip olma
ları, ilerisini berrak bir gözle gö
rer~k devamlı bir milli siyaset 
takıp etmeleri mümkün olurdu. 

Dostane tavsiyelerimizi bir 
türlü işittirem~dik. Romanya 
1918 de eline geçen malın her 
ıantimet'~e murnbbaına sahip 
kalrnakta ısrar etti. Netice olarak 
her ıahada dahili :zaaf ve karar-

(De-.·ıuw: Sa. t Sil. 6 te). 

·•· 

Fırınların önünde dün sabahki kalabalık 

Yüksek kuvvette infilak bom
baları ile yangın bombalan Lon
dra mıntakasuıa dütmü§tür. Bazı 
hasar olmuş, bir miktar ö~ü ve 
yaralı kaydedilmiştir. Büyük bir 
umumi sığınağa bomba düşmüş, 
fakat burada !>ulunanlardan pek 
az kişi ölmüş ve yaralanmıftır. 
Birkaç ev ve bir lağım hasara 
uğramıııtır. Londra civarında bir 
demiTYolu istasyonuna düşen bir 
bomba, kısa bir müddet için tren 
seferlerine mani olmuştur. Kent 
eyaletinde bir hastaneye bomba 
düşmüştür. Hastalardan pek az 
kişi ölmüştür. Yaralıların ekseri· 
sinin yarası hafiftir. 

lstanbulun günlük ekmek ihti· 
yacı için verilen üç yüz ton buğ
dayın halka kifayet etmediğini 
yazmıştık. Bu yüzden baıılıyan 
ekmek ııkıntıaı devam etmekte, 
halk fırınların önlerinde birikmek 
suretile ekmek beklemektedir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lutfi Kırdar, dün, bu meşele hak
kında bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

c- Başvekilimiz latanbulun 
bu 81radaki ihtiyacını fazlasile 
kar§ılıyacak kadar un verilmesi
ni emrettiler 

Bazı semtlerde ekmek darlığı 
çekildiğinden bahisle lstanbulun 
ekmeksiz kalacağı şüphesini u
yandıracak şekildeki neşriyatın, 

halkta ihtiyacından fazla ekmek 
tedarik etmek ve bazı fırıncılarda 
ihtiyat un biriktirmek arzularını 
tahrik ettiği ve ahalinin fırınlar 
önünde toplanmalarına sebt"p o· 
larak bir buhran müvaceheııinde 
bulunduğumuz zannını hasıl ey
lediği görülmüştür. 

Bu yüzden her ııemtin nüfus 
kesafetine nazaran fırınlara te.;zi 
edilmekte olan unun bazı semtle
rin ihtiyacını karşılıyamadığı da 
tahkikatımız neticesinde anlaşıl
mıştır. 

Halkin nahak yere telasa düş
mesine sebep olan bu kabil neş
riyatın a~ağıda anlatıldığı şekilde• 
tashih ve tavzihini dilerim: 

İstanbulun normal zamanlar
daki ihtiyacı 300 tondur. Bu mik
tar Ofis tarafından tanzim satış· 
)arı fiyatile verilmektedir. Yal
nız bu sıralarda lstanbul nüfusu· 
nun med ve cezirleri arasındaki 
farklar hayli büyümüştür. Nor
rı1al nisbetlerden epey büyük o
lan bu farkları rahatça karıılıya
bilmek üzere yevmiye 50 ton ka
dar fazla bir marj verilm~ini 
Ba§vekilimizden rica ettim. Baş
vekilimiz ricamı fazlasile is' af e· 
derek 5 O ton yerine yevmiye 100 
ton verilmesini derhal emir bu
yurdular. Bu surelte normal za• 
mantarın ihtiyacına ferah ferah 
tekabül eden 300 ton yerine 400 
ton un verilecektir. Memlekette 
un ırtokunun çok olduğu da ı-na· 
lumdur. btanbulda bazı mevzii 
darlıkların yukarıda bildirdiğim 
sebeplerle hasıl olduğunu ve Bıı§
vekilimizin emirleri sayesinde 
bazı semtlerde tesadüf edilen is
tisnai darlıkların da tamamile Ö· 
nüne geçildiğinin lııtanbul halkı
na bildirihneııini eehmmiyetle ri
ca ederim.> 

Şimali garbi mıntakasıntn mü
teaddit şehirlerinde, bombalar 
bazı yangınlar çıkarmış ve bazı 
evleri yıkmıştır. Bir şehirde de
miTYolu istasyonuna bomba isa
bet etmiı ve hasara uğratmıştır. 

Bu mıntakada pek az miktar
da ölü ve yaralı vardır. 

Gümrükteki Mallar 
Kefille Cekilecek 

' 
Ticari Kıymeti 
Haiz Nümunelik 
Eşyadan Rüsum 
Alınmayacak 

Bir müddettenberi gehrimizde 
bulunan Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz. gazeteci· 
lere §U beyanatta bulunmuıtur: 

A 

Hasan Ali Yücel'in 

c- Yeni gümrük kanun layi
ha'! hazırlanmıştır. Lityiha, za· 
manımızda kullanılmakta • olan 
hava vıı.sıtalarile memleketimize 
gelen ve giden yolcu ve eşya 
hakkında yeni hükümler ihtiva 
etmektedir. 

(De,·amı Sa: S, SU: 6) 

Dünkü Beyanatı o. De Goıı 
Mlstemlekelerln 
Mldala Etmek 

İsUyor Muallimler - Açılacak Mektepler -
J .. Talebenin Vaziyeti-Muhtelit Tedrisat Londra, 6 (A.A.) - Dün ak· 

ııam hür Franıız kuvvetleri umu
mi karargahının neşretmiş olduğu 
bir tebliğde şunlar denilmekte
dir: 

Dün gazetecilere maarif i,leri hakkında mufusal izahat veren 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel beyanatta bulunurken 

Hür Fransız impınatorluğuna 
iltihak etmiı olan müstemlekeler 
müessir bir surette müdafaa edi
lecek ve bunun için lazım gelen 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. 
Bu müdafaa bal~ıca hür F rantıız 
kuvvetleri tarafından temin edi
lecektir. Başvekil Churchill'in 
Ağustos nihaıetine doğru Gene
ral de Gaulle'ün kumanda et
mekte olduğu kuvvetlere iltihak 
edecek olan müstemlckelerin 
deniz nakliyatına 1n~liz donan
masının müzaheret edeceğine dıt
ir kati vaadi, nazarı dikkate alı
nacak bir keyfiyettir Bu taahhüt, 
mücadeleye devam 1hususund1t. 
müttefik kuvvetlerin yeni bir te· 
zahürü ve yeni hür Franıuz kuv
vet~~rinin teş~ülü .. dolıtytsil~. 
İngılız • Fransız te.orıkı rne-.isinın 
yeniden doğması demektir, 

Muhtelif mauif meseleleri 
hakkında birkaç aydanberi gaze
tecilere hiç malu~at venniyen 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
zamanı geldiği 'zaman izahatta 
bulunacağını, bir müddettenberi 
vadetmekte idi. Derslere başla
ma zamanının yaklaşması, Veki
lin söyliyecekleri etrafında, bil
hassa maarif muhitinde. alaka ile 
bekleniyordu. Hasan Ali Y~cel: 
son tetkiklerinden sonra vazıyetı 
tenvire kafi aydınlık unsuru elde 
ettiği için olacak ki nihayet dün 
Halk Partisi lstanbul merkezin
de top] nan gazetecilere maarifi
mizin ana meseleleri üzerinde et
raflı malumat verdi ve bütün mÜP 
hem noktalıı.ra beyanatile vuzuh 
getirdi. ikinci sayfamızın başın· 
da aynen dercettığimiz bu beya
nat munllimler, açılacak mek· 
tepler, tn~benin umumi vaziye
ti, muhtelit tedrisat, kitaplar, tek. 

nik tedrisat ve daha diğer mese· 
leler hakkında maarifçileri, tale
beyi, velileri, binaenaleyh mem
leket halkının büyük ekseriyetini 
alakadar edecek mahiyette oldu
ğu ıçın herkes -tarafından dik
katle okunmağa değer mahiyet 
göstermektedir 

NOTLAB: 

SIRASI MI? 

General Zeki 
Erokay Velat Etti 

1 

Ordunun en gen!) ve kıymetli un
ınırlanndan Genenıl 7.ekı Erokay, 
kısa bir JıastAl.ığı mütea&tıp, dlin 
GUJhane hastanesinde vefat etmiştir. 
Cenazesi ı•azar günil Gfilhaneden 

Vaktile yine kendi muvafa- kaldmln.cak, namazı Beynzıt c.amlln• 
kntile cereyan verilmiş cnsta- de kılındıktan sonrn Edirneka.pı şe
lasyonları elektrik idaresi ye· hltllğlne dcfnedllecektlr. 
niden gö:.ı:den geçiriyor. Ekse· GcnC'ral Zcld, birçok muharebe
ri. inin' ıslahını istiyor. Cereyanı lerlmlzde yararlıkları görülmtif kıy
kesilmemiş olnnlar eski cnsta- metli bir kumandanımıı.dr. 61 yaşın
lasyonlarından istifade eder, da idi. 16 yaşında bir ktt.ı, ıs ya~n
elektrik malzemesi atC§ paha· da da bir oğlu vardır. 
ama satılırken, bilmeyiz bu ıı- Kederdlde,, ailesine ve 5llAlı arka-
rarın timdi ııraaı mı) .., daşlarına befam UW,et ederl.c. 

Kral Karol bundan bir müddet evvel Transilvanya hatkına bir beyanname neşretmişti. Birkaç 
gün evvel o münasebetle koyduğumuz resmi ne gariptir ki, şimdi yine Transilvanya meselesi 

yüzünden tahttan çekilmesi münasebetile tekrar koymak mecburiyetinde kalıyoruz! . 
K R A L ı ~-__,......_., 
KA OL 

ahttan 
.L ., 

ı. 
Romanya Kralı Karo!, Tran

silvanya hadisesinden sonra ev
velki gün BükrC§te kendi aleyhi
ne vuku bulan nümayişler üzeri
ne dün sabah tahttan çekilmiş ve 
oğlu Michel Romanya Kralı ol
muştur. 

- Dün akşam saat 18 de Rumen 
ordusu, Kral Michel' c sadakat 
yemininde bulunmuştur. Yeni"I 
Kral, babasının eski karı!lı olan 
annesini aldırmak iızere Floran· 

ya derhal bır tasy re gônder
mııtır. 

ESKİ KRALIN BEY ANNAMESI 
Eski Kral Karol, diın ııabah şu 

beyann;tme ile feragatini millete 
bildirmi tir: 1 

cRomanyalılar, 
Büyük gaileler ve felaketlerle 

dolu bir devre memlckctimızin 
üzerine yüklenmi tir. 1 O sene· 
denberi vicdanımın emrettiği da
irede Romanyanın lehine ne yap
mak kabilse hepsini yaptım. Bu
gün matem memleketimizin üstü
ne çökmüştür. Büyük tehlikelerle 
karşılaşmış olan üstünde doğdu· 
ium ve büyüdüğüm bu toprağın 
aşkı ile ağır hükumet yükünü 
sevdiği!liz oğluma devrederek bu 
tehlikeleri izale etmek istiyorum. 
Allaha dua ederim ki, vatanı 
kurtarmak için yaptığım bu feda
karlık. boşuboşuna gitmC8in, bun
dan sonra omuzlarına yükl~nen 
ağır mesuliyeti idare için muhtaç 
olduğu muhabbet ve sadakatle 
oğlumu ihata etmelerini bütün 
Romanyalılardan talep ediyo
rum. Allah memleketimizi mu
hafaza etsin ve ona iftihar oluna
bilecek bir istikbal temin etsin. 

Yaşasın Romanya .. > 
Yeni Kral, saat 9. 30 da Baş

vekil, patrik ve temyiz mahke
mesi huzurun.da şu sözlerle yemin 
etmiştir: 

cAllahın inayeti ile anavata
nı, hudutlarını ve tamamiyeti 
mülkiye&İni muhafaza etmese ye
min ederim.> 

(Diwamı: Sa. 4 SU. S te) 

Askeri 
Vaziyet 
liftlerin on nutkund~ bundan 

&onm .İngiltere üzerine cblr gc· 
ccdc 160 tondan ~Jıyarak git
tlk('o arttırılmak ilrere da.ha çok 
bomha atacağın demesi biraz 
hayret uyandırmıthr. Çünkü Al
man aja.u.o;lanna bnkarak şimdi· 
ye kadar yapılan gece hücumla· 
rında her ~e " ntt 200 ton 
oomba atılablleceğl taltmln olu· 
nabillrdl. İngilizlerin ,-asau ola· 
rnk h r ~ AlmsnyR Ur.erine SOO 
ton bomba attıklıırı doğru ise hc
nU7. Alman gece hiıcuml nnm 
~lddetll tngillz hücurnl:ırı dc.rec i

ne !:•kamamış demektir. Her iki 
taraf bütün lmnctlerile ise giriş· 
mcıol~ bulunduklanndan hombar· 
dmıanJann şlddcUorım 1 hckle
nlr. Boı;tln lnırfltel"t"nln cenubu 
Şarlds!nde ha,·a f1Ulınrebe.lerl ol
nıutı \'e ~ok yilkMcktcn uçan, 200 
Alman tayyaresi şimale hareket 
cımaıı;ında İngiliz 8'\ cılannın hU
cumJle karşılaşmış 1 eler de ln
gillz ajamıınrn blldlnllğlne göm 
muharebenin 6 'llAJ et üz:erlnde 
cereyan edecek suretUI genl~leme
... ı Almnnlann ~ngtllz. an!ılannr 
çok uğrnştırdıklanaa hamledUe
billr. 

Bunun sebebi bizce mamm ol
mamtıkla beraber ~ok ~iiksek ir
tifolanla ntakinell tüfek me.luı~ 

nlun ındakl yağların do ması 
hıı.seblle tUfekl('.rin ı le. tlğl 

Fran adald muharebelerde 'aki 
olduğu öylenrncktedlr. 

Almanya dahillnde Berlln glhl 
bedrJlere hlicum edlldltl gibi bu
nunla da iktlfa cdllmiyerck Torl
nonun bombalanması mes:ı.fe ,.e 
Alplar gor.önllne getlrllinıt', lngf· 
ltz hnnwllığının kablllyct \e mu
ka\f'metlne bir mlııal olarak gö • 
tcrfleblllr. 

Akdcnlr.de dünkü hWAsamızd 
zikredilen İngiliz deniz \C ha'·a 
km'l·etıcrlnln <lenlznltı ,.e tayya
re hücumlarına pek mu alt olma
ısmdan dolayı tehllkell bir mınta· 
kn addedilen 12 adnlıır ara ına ı;ı.

rcrek baskınla Radostald hava U • 
!erine taarruz etm 1 İngiliz do
nanması l!;'in kaydedllecek bir 
mu,•affakıyettir. Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Yagh Pırzola ve Tok Evin Aç Kedisi 

Akd·enizde 
İngilizlerin 
İtalyanlara 
Hüc mla ı 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz ami· 
ralllk dairesi tebliğ ediyor: 

Son altı gün zarfında şarkt \'e gar
bt Akdenizdo deniz kuvvetlcrlmır: ta· 
rafından vft.si mikyasta harekA.t ic

ra edilmiştir. Bu harcka.t tamamen 
mmıaj'fakıyetle neticelenmiştir. An· 
cak deniz kuvvetlerimizin en rnUhim 

1 cUztltnmı ile düşman harp gemileri 

1 
arasında bir temas tesisine mu\~ 
fak olunaınnmıştır. 

Bu harek t esnasında, Akdeniz 
kuwetıerlmiz büyük takviye CÜZÜ· 

tamıan gönderilmiştir. 

31 ağustosta denizaitılarmuzm 

vermiş oldukları raporlardan, mer• 
kezi Akdenizdc bazı dUşmnn gemile
rinin seyrüsefer ettikleri anln.şılmı~ 
tır. Parthlan denizaltı gcmlmlz, kru· 
vazör ve destroyerlerden mürekkep 
bir dUşman kuvvetine taarruz ctmlş
tır. lkı torpil d!lşman cUzUtamıarma 
isabet etmiştir. Bp e.snada bir hava 
istikşaf kolumuz, zırhlı, kruvazör ve 
destroyerlerden mürekkep dU.şmanm 
m!lhlm bir filosunun denize açılmış 
olduğunu haber vermiştir. Bu dllş

man teşekkWU kuvvctlerlmızin bu· 
lunduğu noktadan 150 mil mesafede 
idi. Temas temin etmek için gayret
ler sa.rfedılmişse de, İngiliz ku'll'Vetr 
lerinln civarda bulunduklarmı habe.~ 
alır almaz, dllşman fılo u tornlstaıı 
ederek Sol'I sUratle Oranto USsU üze 
rine hareket etmıştlr. 

Radostnki dilşman tayy~ mey
danlarına, tayyareler tarafmdan ya
pılan hUcumları mUteakJp Sydney 
ve Orlon knıvazörlerinin dahil bu
lunduğu bir deniz kuvvetimiz, İtal

yan 12 adalarında mtihtcllf askeri 
hedc!lerl bombardıman ctm~Ur. 
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Maarif Vekilinin 
Matbuata .Beyanab 
Muallimler - Açılacak Mektepler ~ 

Talebenin Vaziyeti -Muhtelit 
Tedrisat - Kitaplar - Teknik Tedrisat 
Şehrimizde bulunan Maarif Veki

li Hasan Ali Yücel, dün C. H. Par· 
tisi vil!yet ınerkezinde yapılan top
lantıya riya.set e~. Toplantıda 
Univeraite dekanlarile, ytlksek mual
lim mektebi mildtlrü bulunmuştur. 

Vekil, toplantıdan sonra gazetecile
re muhtelif maarif ~leri hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 
- Trakyada ve An&dolunun bazı yer 
!erinde gezerek tetkiklerde bulundum 
Buralardaki umunıt maarif meselele
rini ve müesseselerini teftiş etmek 
kadar ehemmiyeW saydığml cihet, 
yeni kurduğumuz köy enstitillerini 
yakından görmek oldu. Kendi anasır 
ve va.sıtaıarııe tam bir kurulm& faa
liyeti içinde bulunan bu enstitülerde 
bugün 3000 köy muallimi namzedi 
tıulunmaktadır. Talim ve terbiye kad 
rolan tamamdır. İyi randıman ver
mektedir. 

Teşrinievvel sonlarında 3000 köylU 
çocuk daha alınmak suretile talebe 
kadrosu bu ders yılı içerisinde 6000 e 
çıkarılacaktır. Beş yıl sonra 15,000 
talebemiz olacaktır. 

Bu mUesscselerde çalışan arkadaş
larımın hakikaten idealist ruhlarını 
memleket eflcArı umum.iyesi önünde 
takdir etmeyi bir vazife sayarım. 

CI ve talebe mizacı gözönUnde tutu· 
Jarak Maarif ŞQrasındaki saWıiyetli 
meslektaşların da reylerinin inzima· 
mile prensipleri tesbit edil.mi.' olan 
bu usuHln ilk zamanlardaki verimsiz· 
liğinl nazara alıp bununJa bu me-
tod hakkında mutlak bir htlkilln 

vermek doğru değildir. Her muallim, 
talebe ve onların velilerini uyanık 

tutmak, yetiştiren ve yeti.şenleri bu 
i9lerde 4uurlu kılmak ga.yemizdir. 

Size şunu söyliyeylm kl, geçen yıl· 
Iara nlsbetle bilhassa. orta mektep 
devlet imtihanlannda. daha fazla ta
lebe döndUğU halde geçen senelerin 
50 de hiri ka.dar şikAyet olmamış
tır. ÇünkU .şikAyet edecekler bili
yorlar ki, ,ika.yet mevzuu yazılıdır. 
ve kolayca kabili tetkiktir. Temas 
ettiğim aile muhitlerinde ve daha ge
niş muhitlerde ikmale k~ çocuk· 
1armuzın bu tatillerini esa.slı ça.lı.şma 
ile geçinnekte olduklarını gördüm. 
Bu çalışmaların kar.,ılığı, şimdi baş
Jıyan imtihan neticesinde belli olacak 
tır. Kat'ı rakkamlar alınca mektep 
muvaffakıyet nlııbetlerini btitiln 
memlekete neşredeceğim.> 

Muhtelit Tedrisat 
Meselesi 

Başvekilin 

Hemşireleri 

Cenazede 
Vekiller de BUll' 

Balanda 
Vefatını teessürle haber ver

diğimiz Başvekilimiz Refik Say
damın hem§İresi Bayan Vasfiye
nin cenazesi dün kaldırılmıştır. 

Cenaze dün saat l 1.30 da Üs
küdardaki Zeynepkamil hasta
nesinden kaldırılmış ve cenazeyi 
yüze yakın otomobil E.renköy ca· 
miine kadar takip etmiştir. 

Cemhe merasiminde Meclis 
Reisi Abdülhalik Renda, Cüm
hwrei.si umumi katibi Kemal Ge
deleç, §ehrimizdeki Vekiller, Or
general Kazını Orbay, Orgeneral 
SaJih Omurtak, İstanbul Valisi, 
Reisicümhur başyaveri ve daha 
birçolç, zevat bulunuyordu. Sayın 
Başvekaimizin adılannı paylaşır 
ve taziyetlerimizi arzederiz. 
BAŞVEKİLİN TEŞEKKÜRLERi 

İstanbul, 6 (AA.) - Balka
panında merhum Yağcı Hacı Ah
met Efendi kızı ve emekli istih
kam livası merhum Ethem Paşa 
refikası ablam Bayan Vasfiyenin 
vefatı dolayısile telgraf, mektup 
göndermek. ve bizzat cenazede 
bulunmak suretile acılanma • işti-

} ll•blrU Rzllfl• I 
Kadıköy Vapurunu 

Kaçıranlar 
Kadıköy tramvayları Erenkö

yüne işlemezken otobüslerle yedi 
dakikada vapura yetışJ.U.yordu. 

Tramvaylar bu mesafeyi aiıcak 

yirmi dakikada katediyor. Vapur 
tarifeleri öyle yapılınıl} ki; vapu
run hareketinden evvel tramvay
lar bir, iki dakika evvel iskeleye 
gfllmlş bulunacak ve yolcular ba
r;ır vapura binecekler.. Son gün
lerde tramvay arabalarına blr 
şeyler oldu. Ya eekldlkierl için 
süratıerini kaybettiler \'CYB tram
vay aaa.tı ile vapur ııaatt arasın
da bir dakikalık bir fark hıi.sıl 

oJdu. Çünkü tramvay iskeleye 
varmadan vapur kalkıyor. ~ güç 
sahibi olanlar, \"akttnde defter 
i.mzalıyacak memur ve müstah
demler ancak bir vapur sonra lt
Jeıine gidebildikleri için vatman
larla münakaşa ediyorlar. Za
mandan tasarruf etmek lı;ln tram
vayların •ürati arttırılanuyorsa. 

vapnrlan, tramvayların iskeleye 
mavasalatnİdan aonra hareket 
ettirmek kabil değil midir'! Esa
sen tramvayların iskell"ye geliıı· 

led kolaylıkla görüldüğü lçln 
tramvayların muvasalatını bekle
meden vapurun kaldırılması faz
la bir tarifeperestllk olmaz mı? 

Belediyenin Elli 
Lirası Ne Olacak? 

Alllenln Dell oldala 
Anlaşılınca Para 
Meydanda Kaldı 
Akşam gazetelerinden biri tı· 

marhaneye terkedilen artist Afi
fenin yardıma muhtaç bir halde 
beklediğini yazdı. Belediye, der
hal harekete geçerek, Afifeye 
yardım için .elli lira ayırdı. Ayrı
lan para bir memurla Bakırköy 

ı 
tımarhanesine gönderilince mese
le anlaşıldı. 

1 Meğer, akşam gazetesinin yar-

i dımına koşmağa davet ettiği ve 

1 hatta anket açtığı artist Afife, zır 
deli ve üstünde gömlek bile taşı

; mıyan hasta!ardanmış. Belediye-
nin gönderdiği elli lira inde edil
miş, fakat b~ sefer de ikinci bir 
mesele çıkmıştır: Belediye bu pa
rayı nereye sarfedecektir? Kim
seye ait olmıyan elli lira, sahibini 
beklemektedir. 

---o--

ERGENE SUYU TAŞTI 

Muratlı, (Husuei) - Üç gün
denberi Muratlı havalisine ya~an 
şiddetli ve sürekli yağmurlardan 

llkmektep Muallimlerinin 
Vaziyetleri 

«- 192;} de bize mt>ktep a~ın diye rak eden zevata şükranlarımı ar
müracaat eden kız ilk mektep me- zederim. 

t~TANBULLU 

Ergene suyu taştı, tarlalar ve bah
çeler su altında.kaldı. Bazı mez

ruat zarar gördü. 

«- tık mektep muallimlerimiz, şe 
hirde ve köyde, bildiğiniz gibi ça
lışmaktadırlar. Gec;en senedenberi 
Uç sınıflı olup da beş smıfa çıkarıl
mış bulunan köy mckteplerindekl 
arkadaşlarımız, talebelerini yetiş
tirmek için büyük gayret sarfetmek
tedirler. Bu arkadaşların bareme te
tabuklarr, hemen hemen halledilmiş 
sayılabilir. !staııbulda 1893 ilkmek
tep mualliminin, barem dolayısile 
terfileri tamamen yapılmıştır. Terfi 
zamanr gelip parasını alabilenler 58 
muallimdir. 150 muallim terfie hak 
kazandığı halde paralarını alamamış
lardır. tstanbulu ziyaretim esnasın
da maarif işlerimizle dalma yakın
dan alAkıılı olan vali ile temas et· 
tim. Bunların terfi paralarını tasar
ruflardan temin etmek için tedbir 
alacağını bana ifade ettiler. Bu söy
lediğim zaman "e lmkAn ile halledi
lebilecek meselelerin dışında ilk 
mektep muallimleri arkadaşlarımın 

f',S~ıslı bir şikayetlerine muttali deği
lim. Hallerinden memnun olarak yer
l~rlnde ı:alışmaktadırlar. 

Orta Tedrisat Vaziyeti 
c- Orta tedrisat meselelerinin 

başında muallim davası gelir. Bunu 
esaslı bir hal tarzına bağlamak için 
Ankaradaki Gazi terbiye enstitU
sile lstanbuldaki .yüksek mualllın 

mektebinin, muallim ve talebe kadro 
sunu bu sene ciddi surette takviye 
ettik. Avru_padaki talebelerimizden 
b.,.şka İstanbul Universitesine millhak 
dil mektebi de bu sene ilk mezunla
·ını verdl. Hizmeti meeburesi olarak 
,utUn bu kaynaklardan bize gelen 
:alim anasınnr, nerede açıklarımız 

1rarsa oralara göndermek Uzere ku
raya tabi tutuyoruz. Geçen sene or
ta tedri"at kadrosuna. şark' ve cenup 
vlltı.yctıerimlzdeki açıklarımızI kapat 
mal< için !SOO muallim ilA.ve ettik. 
Bu miktar mevcut kadromuzun se
kizde biridir. Yüksek muallim mek • 
teblnl, yeni yaptığımız talimatname 
ile üniversitenin tamamlayıcı bir cU
zU haline koyduk. 

Gazi Terbiye EnstitusUnün talebe 
kadrosunu bu sene 300 den 400 e çı· 
kardık. YUksek muallim mektebinin 
kadro!u 22 fazla.sile 192 olmuştur. 
Bu arzettiğlm kaynaklardan ikmal
ler dolayıslle gelecek miktarı bilme
diğim için Bize bu sene ne kadar ye
ni muallim alabileceğimizi, şimdi 

l<at't olarak söyliyemiyeceğim. 

Talehe meselesine gelince? Bunun 
Jki cephesi var. Biri terbiye, diğeri 
tedris. 

zunlarına, yeni mektep açamryan 
vekAlet onlara erkeklerle beraber o
kumak hakkınI verdi. Bizde muh
telit tedrisat bir prensip davası ola
rak değil. bir zaruretten doğmuştur 
ve bu zaruret devam etmektedir. 
KoedUkasyonu kabul etmiş memle
ketlerde de hal, böyle olmuştur. 

Mtifettişliğim zamanmdanberi ya
kından alakadıu· olduğum ve bildi
ğim bu meselede kızı, erkeği ayrı 

mekteplerde müsadif oldu~muzdan 
bRşka mahiyette hadiııe olmamıştır. 
Mektep binalarının müsait olmıyan
larında muhtelit tedrisat yapmamak 
kabul ettiğimiz prensiptir. Nitekim 
Beyoğlu muhtelit orta mektebini kız 
ve erkek olmak üzere bu sene ikiye 
ayırıyoruz. Muhtelit tedrisatın, hatı
ra gelecek mahzurları mukabelesin
de memleketimiz için faydalı cihet
leri olduğunu, normal kız erkek ~
kanlığınin vUcude gelmesinde büyük 
tesirlerin bulunduğunu hatırlatmak 

isterim.> 

Yeni Açtlacak 
Mektepler 

Mustafa Kemal Paşa ve Gönen'in 
orta mektepleri açtlacaktrr. Birkaç 
ııenedenberi esasen lise sınıfları bu
lunan Taksim orta mektebi lise ha
line konulacaktır. ÜskUdarda yapıl
mıya başlanmış olan yeni binada ikin 
ci ortR mektebe mUlhak orta mektep 
sınıfları açılacaktır. Sarıyerde vilA
yetçe · tlmlAki muamelesine başlan
mış o binanın, bu iş bitince Kan
dilli, EmlrgAn ve Beykoz izdihamlan 
drran talebenin bir kısmı bu binaya 
a.hnacaktır. Haydarpa!)a lisesinin ley 
li kadrosu genişletildiği gibi Kabataş 
lisesinin mevcut orta smıflıı.rına. da 
yatılı talebe alınA.caktır. 1stanbulda 
aldığımız bu tedbirlerle bu sene mek
teplerimizde sıkıntı olmıyacaktır.> 

Kitaplar ve Terimler 
c- Kitapları esaslı surette tetkik 

ettirdik. Bunları da tam değiştirip 

ba.'!mak kAğıtsızlık ve zamansızlık 
dolayısile mUmkUn gorillmedlği için 
mevcut üzerinde ya.pılan bu tashihle
ri bastırıp muallimlere dağıtacağız. 

Gramer kitabı hazırlanmıştır! 

basılıyor. Bu kitap bir mektep kita
bı olmaktan ziyade Türk grameri
nin ana hatlarını ihtl"a eden bir de
nemedir. Bu, yalnız muallimlerle mU
tehassıslar içindir ve bir anket ma
hiyetindedir. Bu sene lçin yalnız or
ta mekteplerde değil: ana clili t~dri
satının edebiyat şeldinde yapıldığı 

lise sınıflarında da bu derslerden is
tifade edilerek Türk grameri hak
kmda talebeye maUlmat verilecek
tir. 

Müddeiumumilik Dün 
Tevkifhanede Suçluların 

• 
Kütüphanelerin 
Umumi Kontrolü 

Üniversitemizin ilmi çalışma
larının kendi kaynaklarımıza tev
cih edilmesi ve tedrisatın milli 
realiteye istinat ettirilmesi için 
kütüphaneler müdürlüğüne bağlı 

•• 
. Ustünü Aradı 

Bono sahtekarlığı suçluların
dan Mehmet Erta§. evvelki gün 
müddeiumumiliğe müracaat et
miş ve şu ihbarda bulunmuştur: 

«- Bono sahtekarlığından 
mevkufum. Fakat bono sahtekar
lığı yapmadım. Hakikati bildir
mek lüzumunu hisaediyorum. lz
mirde suç ortaklarından Abdül· 
kadirin kayın biraderi Etheme 
müracaat· ettim, iş istedim. Et· 
hem bana:- Bende bir bono var. 
Sahibi ölmüştür. Sen ölen adamın 
yerine geç, ve bu bonoyu bana 
temlik et. Bu suretle de çok para 
kazanmış olursun. Ethemin ver
diği bonoyu aldım. Suçlulardan 

Nihadın müzaheretile Balıkpaza-

Nisan Yüzünden 
' Belediye hesap işleri müdür mu-

avini Osman, Adem Sipahi ve eışi, 

Yeşilkoyde Mefharet, limanda MUnir 
Kıvanç, RUıştU Billbill nişan yüzUkle
rlni kuruma teberru etmi.flerdlr. 

Tabanca ile Tehdit 
Erenköy kız lisesi talebesinden 

Muhl!ılneyi tabanca ile tehdit eden 
Raufun duruşmasına başlanmıştır. 

--0- ' 

lktısat Vekili lspartada 
İsparta, 6 (AA.) - lktısat 

Vekili Hüsnü Çakır, dün bera
berinde Sumer ve Etibank umum 
müdürleri olduğu halde Keçibor
luya gelmiştir. 

rında sarraf Karabete müracaat İstanbul kütüphanelerinin, Üni
ettim, fakat satamadım. Bono, versilenin ilmi 'nezaretine veril
tevkifhanede Ethemin üzerinde- mesi uygun görülmüş, Maarif 
dir. Sahtekarlığa tevkifhanede de Vekilliğinden bu hususta Üniver-
devam ediyorlar.• siteye emir verilmiştir. 

Mevkufun ifadesi üzerine Bu işi esaslı bir surette tetkik 
müddeiumumilik dün tevkifhane- ve talimatnamesini 1hazırlamak 
de bir baskın yapmııtır. Müddei· için Üniversite Rektörlüğünün re
umumi muavinlerinden Tahsin ve 

1 isliği altında çalışmak üzere bir 
birinci tetkik bürosu e~fi öğleden komisyon kurulmuştur. Kütüpha
evve!' tevikfhaneye gitmiş, mev- necilik ihtısası yapmış olan Üni
kufların üstlerini aramışlardır. versite kütüphanesindeki zevat 

Bono sahtekarlığından suçlula- da bu komisyona iştirak edecek
rın üstünde, aranan bono bulu- !erdir. 

namamış, suçlular tekrar adliye

ye ce]bolunl'lluş, ifadeleri alın· 

mıştır~ 

lzmir At Yarışları 
lzmir, 6 (AA.) 

ıslah encümenının 
koşularına bu yanı 
başlanacaktır. 

- Yarış ve 
sonbahar at 
on beşinde 

-o---

Fuarı Ziyaret Edenler 
İzmir, 6 (AA.) - Enternas

yonal Onuncu İzmir Fuarının a· 
çılışından düne kadar geçen müd
det zarfında fuarı 3 3 3. 7 00 kişi 
ziyaret eylemiştir. 

-o-

Çöken Ev 
Tophanede bir ev çökmUf, köfteci 

Kemal ve miııaflrleri enkaz altında 
kalmıışlardrr. 

-0-

lktısat Fakültesi 
Orta Kısmı 

Yüksek iktısat ve ticaret mek
tebinin ıslahı ve muhitin ticari ih
tiyaçlarına cevap verecek bir şek
le ifrağı hakkında bir talimatna· 
me hazırlamak üzere mektep 
müdürü Nihadın riyasetinde bir 
komisyon kurulmuştur. Bu husus
taki etüdünü ikmal eden komis
yon raporunu Maarif Vekaletine 
göndermiştir. Vekalet bu etüdü 
gayet yerinde bulmuş olmakla 
beraber üzerinde icap eden tet
kikatı yapamamıştır. Bu itibarla 
komisyonun teklif etmİ§ olduğu 
orta kısmın ilgası işi bu sene ge· 
cikecektir. Vekalet, ders senesi 
ortasında etüdü tetkik •ederek 
mektep idaresine bildirecektir. 
Mektep. yeni şeklile ancak gele
cek seneden itibaren tedrisat ya
pacaktır. 

oanın Portresi : Kısa Haberler: 

Yeni Romanya Kralı Mişel 
ADLİYENİN YAZ TATlLI 

Adliyenin yaz tatili dün bitmiş, 

mahkemelerin normal çalışmaları 

tek,t'ar başlamıştır. 
Romanyanın yeni Kralı Bi- ğu halde Romanyanın bütün AlllR CEZA REiSi 

rinci Mişei, 25 İlkteşrin 1921 çocuklarını temsil etmeııine !stanbul ağır ceza reisliğine tayin 
senesinde Sinaya §ehrinde dikkat edilmiştir. Talebe, ay· edilen Bürh&neddin yeni vazifeııine 
doğmuştur. Şimdi 19 yaşında- ni zamanda her mektebin en 
dır. Büyük babası Kral Fer- iyi talebesi arasından ayrıl- başlamıştır. 
dinand, 1929 senesinde vefat mııtır. İKİ öLDtl'RME VAK.ASI 
edince, asıl veliahd olan oğlu 15 talebe, ayni şartlar için· Diln ağır ceza mahkemesinde iki 
Karol'ün tahta geçmesini iste- de hususi saray kolejinin bü- öldürme davasına bakılmıştır. 
menıiştir. Buna sebep, kralın tün sınıflarını bitirmi§lerdir. tNGİLTEREDEN PROFESÖR 
hususi hayatı, zevces:ni terket· Mişel mektebi tamamlayınca, Maarif Veka.Ieti, Eczacı Mektebi 
mesi ve hiç hoş görülmiyen bir tarlalarda, fabrikalarda çalışa· için !ngiltereden iki profesör getir-
metresle yaşamasıdır. rak iş hayatı hakkında tecrübe tecektir. 

Bunun Üzerine o zaman se· toplamıştır. Bundan sonra or· tıU KİLO ESRAR 
kiz yaşında olan küçük prens, duda, donanmada vazife gör· Mudanyalı Ahmet ve arkadaşı Gt· 
kral olmuş ve bir saltana( na-

Türk dili ve edebiyatı hakkında 

yaptığımız işlerden bir başkası da 
antolojilerden divan edebiyatına ve 
tanzimata ait olanların basılmakta ol 
masıdır. Ayrıca lsl!mt devre hari
cinde kalmış metinlere ait antoloji 
yapılmaktadır. Bununla edeblyatmuz 
tedrisatını, menkulı\ttan metinlere 

Terbiye bakımından talebemizin u
mumt olarak vaziyetlerinden mem
nun _olduğumu söylemeliyim. Geçen 
ders yılında. 200 e yakın talebeyi 
orta tedrisat mUesseselerlnden uzak· 
laştırmıya mecbur olduğumuz halde 
yeni yo.ptığımız dissiplin talimatna
mesini tatbik ettiğimiz bu seneki 
ders yılında ancak bunufı dörtte biri 
kadar kat'l ihraç cezası verdik. Te- müştür. Orduda piyade asteğ- yaseddin iki kilo esrarla yakalan-

! 1 b k k . b l z ipliği kurulmu§tur. 8 Temmuz meni rütbesine sahiptı". Do- tır menn ye şayan o an, u mi tarın sı- çe mış u unuyoru . 19 30 tarihinde Karol, birden- mış . 
fır olmasıdır. Teknı"k Tedrı·sat 1 nanmada da ayni rütbesi var- BURGAZDAKİ ŞAlUANDIRA bire Romanyaya ge miş. oğlu- d ç k b 

Tt'dris meselesine gelince: Biten h d k ı. ocu , ba ası tarafından Burgaz koyundaki ı•ıklı "amandı-
nu ta ttan in irere yerine k d ld Y Y yıl başından itibaren tatbik ettiğimiz Yüksek teknik mektebi ve tekni- ter e i iği ve annesiz bü- ra tamir edilmek Uzere_ kaldıı-ıla-

vakit cetvelı ve çalışma metodu, ge· kum hazırlıklarımız bitmiı<tir. Mties- kendisi geçmiş, 0 zaman ço- .. ··1d·· ~ · · h Ik k d' · caktır. 
., cuk, veliaht sıfatını almıştır. yutu ugtl içın, a en ısıne 

rek mua11Jme ve gerek talebeye bol sis olarak bir İngiliz muamm mü- · acımış ve sevmi•tir. Kral sıfa- DÖRT YÜZ TON BU"DA"' 
Prensi iyi bir surette yeti§- '$ • u .a 

;alışma zamanı verdiği için gerek hendis angaje edilmiştir. tile de babası tarafından taht-
nuallim muhitinde gerek talebe mu- !stanbulda Nlşantaşmda bir Ak- tirmek için, sarayda hususi bir j' Bugünden itibaren toprak mahsul-

K l · 1 t Ç k J tan indirilmesi, kendisi hak- l · fi · · h u ıltinde, alışılmış ve istifade e.dilir bir şam san'at mektebi ııe Kiltahyada 0 eJ açı mış ır. ocu • yanız erı o sı pıyasaya er g n dört ytlz 
t h ·1 t · d ' K l · kında sevgi uyandırmı•tır. t b ıı-d · k t' ıale gelmiştir. Yalnız yeni imtihan da bir kız enstitüsü Uşakta ve Ha- a sı e mesın ıye, o eJe on "' . on Uı; ay "ermıye arar vermiş ır. 
b t 1 b ·1 · t' B 1 Tacı terkeden Karo!, Ro- 1 talimatnamesinin. bilhassa yazılı, ele , tayda lkl kız sanat mektebi kurula- eş a e e seçı mış ır. u ta e- HAVA KURUl\lUNA TEBERR'O 

meler yaptırması, hazır~ devresi i- caktır. Geçen sene Edirne ve Bur- benin büyük ailelerden olma- manya.da kalmıyacak, İsviçre- Hava Kurumuna Felemenk tUtUn 
ı;ln bizi m"mnun etmlyecel< bir man- sada tecrübe ettiğimiz gezici k5y masına ve köylüler dahil oldu- ye gidip yerleşecektir. şirketi bin, Geri Tabako bin, demirci 
ıara göstermiştir. Fakat esaslı tet- demirciliği ve marangozculuğu kurs- .._ ___________________________ _, J NiŞ8;11yan ye<li yüz, Meşolam beş yüz, 

kiklerden geçmiş, memleket ihtiya. ları ona çıkarılacaktır. J j Marduh yilzotw: lira teberru etmiştir 

Piyasa Vaziyeti: 
Almanlar, Fındıklarımız• , 

Konulan Fiyatı Bildirmedilet 
Son Alman ticaret anlaşmasına \ 

ekli bulunan C listesinde Alman 
yaya satılacak 3,5 60,000 liralık 
kontenjanlı mahsullerimizden bir 
milyon lirası ceviz ve fındığa tah
sis edilmiştir. Bu meblağın dokuz 
yüz bin lirasile fındık ve yüz bin 
lirasile ceviz mübayaa edilecek
tir. Bu suretle her sene Almanya· 
ya satılan fındıklarımıza nazaran 
bu seneki rekolteden ancak kü
çük bir miktarı gönderilebilecek
tir. Ticaret anlaşmasında fındık
ların fiyatına temas edilmemiştir. 
Bu itibarla Alman ithalat bürola
rının bu sene fındık için tesbit e
deceği fiyatlar henüz anla~ılama· 
mıştır. Ünyeden Hopaya kadar 
te~kilatım tamamlamı~ olan satış 
kooperatifinin en doğru tahmin
lere göre tesbit ettirdiği rekolte
nin yekunu 25, 28 milyon kilo a
rasındadır. Giresunda 7,5 milyon 
kilo, Trabzonda 6, Orduda 3,5, 
Fatsa ve Ünyede birer milyon, 
Akçakocada be~ ve diğer muhte
lif kazalarda iki milyon kilo fın
dık toplanacaktır. Geçen senenin 
satılmamış fındıklarından birliğin 
depolarında iki ve tüccarın elinde 
altı milvon kilo kadar fındık bu
lundu~ tahmin edilmektedir. Şu 
halde 30 - 35 milyon kiloluk bir 
stok meı-cudumuz müşteri bek
lemektedir. Alakadarla~ Alman
yanın alacağı miktar 6, 7 milyon 
kilo oli\cağına göre geriye kalan 
mühim bir kısım fındığın diğer 
memleketlere ihracı için tedbir
ler almak icap edeceğini söylü
yorlar. Ticaret Vekaleti yeni 
mahsul tombul fındıkların kilo· 
suna yüzde elli randıman ~sasına 
göre 1 6 kuruş ve sivri fındıklara 
da 1 O kuruş fiyat koymuştur. Es
ki fındıklardan fiyat tenzıline sa· 
tış kooperatifleri muvafakat edi
yorlarsa da bu tenzilatın kilo ba· 
t-ına kabuklulard~ bir ve iç fın· 
dıkla.rda iki kuruştan fazla olamı
yacağında ısrar ediyorlar. lhra· 
catçılarla ecnebi firmalar ise; 
stokun eritilmesi- için surumunu 
arttırmak ve kilo başına 3, 4 ku
ruş noksan fiyatlarla satış yap
makta zaruret olduğunu söyle
mektedirler. Bu iddiaları koope
ratif ortakları kabul etmemekte• 
dirler. Onlar, bu t~§ekkülün, na
zım rolünü ifa etmekte olmasına 
nazaran müdahale malı olarak 
evvelce alınan fındıkların kilosu 
1 7, 34 kuduştan, ortak malları
nın da 16 kuruştan toplandığına 
göre kilo başına yapılacak 3, 4 
kuru~ tenzilatın neticesinde mü
dahale fındıklarının 12,34 ve or
tak fındıklarının 1 1 kuruşa düşe· 
ceği ve bu yüzden fındık koope
ratiflerinin bir milyon lira gibi 
mühim bir zarara uğrıyacağı ileri 
sürülmektedir 

PİYASA HAREKETLERi 

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Cenevrl' 
Atina 
Sof ya 
Madrid 
Budapeşte 

Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

• 6 Eylül 19t0 

AçılıJ-Ka~ 
5,%4 

132.2" 
29.60! 

o.99 
ı.~ 

13.90 
26.rııf 
0.6-
3.11' 

31.ı~ 
sı.006 

Esham ve Talıvllat 
Ergani 
Sıvas - Erzurum 6 
Anadolu Demiryolu mlimeeil 
peşin 

GOMROKTEKI KAHVW 
ÇIKARILIYOR 

Gümrüklerde bulunmakta ol'1 
yirmi beş bin çuval kahvenin P' 
yasaya çıkarılması için Ticari' 
Vekaletince yapılan tetkikler ii" 
mal edilmiştir. Bu kahvelerin ° 
nümüzdeki hafta içinde piyasaf 
çıkarılması muhtemeldir. Kah"' 
!erin birlik tarafından tüccarlııt 
tevzi. edileceği söylenmektedir. 

1TAL YADAN KAGIT 
GELDİ 

Eski sipariş olarak ftalyad~ 
gönderilen otuz beş vagon kiı~ 
dm hepsi gümrüğe gelmiştir. ~ 
kağıtların yedi vagonu bob~ 
mütebakisi düz ve mecmusb 
piyasa kağıdıdır. Bu kağıtların fr 
yatları harpten evvelki fiyatlatıf 
hemen aynidir. Yalnız deniz yo
lile gelmediği için fiyatlara kar' 
nakliye masraflarının zammı jcsf 
etmektedir. İtalyan fabrikası b' 
zammı nakliyeye yüklemiyere 
kağıtların fiyatından bir mik1İ 
tenzil etmiştir. Önümüzdeki h~ 
ta içinde daha yirmi vagon kail' 
getirilecektir. Verilen malum•1) 
nazaran ltalyadan 300 ton\~ 
kağıt ithali için görüşmeler 1' 
pılmaktadır. 
OZOM FtY A Ti YOKSELECV 
- Son tahminlere nazaran tesb 
edilen üzüm rekoltesi yekunu 7, 
bin ton olarak ilan edilmişti. it 
mir ticaret odasının dün ala1'• 
darlara bildirdiğine göre ,ol 
yağmurlardan sonra bu mi~taf 
dan 28.500 tonunun zıyaa uğr• 
dığı anlaşılmıştır. Geçen senede' 
kalma stok miktarı 120 bin çul'f 
olduğuna göre müstahsilin :ı~ 
rarlarını telafi jçin bu üzümleri' 
hiç oimazs~ bir buçuk misli fa~l' 
fiyatla satılması icap etmektedı~ 
Yunanistanda da rekolte bo:ttJ' 
olduğu için bu sene üzüm ihr~f 
fiyatlarının yükselmesi tabii go 
rülmektedir. 

İPLİK KOOPERA TtFt 
Piyasamızda iplik kıtlığı bal 

lamış olduğu~a işaret etmiıti~ 
Bazı dokumacılar kendilerine i~! 
lik verilmediğini ve kooperatl 
tarafından fabrikalardan alınıl 
iplikleri~ esnafa dağıtılmıyar~ 
tüccarlara satıldığı iddiasile ali' 
kadar makamlara müracaat et; 
mişlerdir. Kooperatif müdürliii" 
bu iddiayı yalanlamaktadır. 

Dün Toprak Ofisi piyasaya 
2 70 ton yumuşak buğday çıkar
mış ve 4 - 5 çavdarlı olan bu 
malları 6,20 kuruştan satmıştır. 
Evvelki gün tüccar namına 19 
vagon buğday, 8 vagon arpa, 2 
vagon çeltik, bir vagon merci
mek, bir vagon fasulya, bir vagon 
çavdar gelmiş ve satılmı,tır. Dün 
165 ton buğday 6,25 - 7, 15 ku
ruştan, 2 72 ton arpa 4,26 - 5, 14 
kuruştan, 30 ton çavdar 5,20 
den, 1 O ton mavi haşhaş 26,20 
kuruştan, 45 ton kırmızı merci
mek 11 ,20 kuruştan satılmıştır. 

rarkında m11ımz ! 
YENİ DARI MAHSULO 

Bu senenin ilk kum darısı pi
yasamıza getirilmiştir. İzmirden 
gelen 30 ton 6,20 kuruştan, Mer
sinden gelen 60 ton 5.35 den sa· 
tılmıştır. lzmirde balşıyan susam 
ve ketentohumu satışları piyasa
mıza da intikal etmiştir. Ketento
humları 18, 1 O ve susamlar 19,50 
kuruştan satılmıştır. 

PARA BORSASINDA 
Dolar 130 - 135, Türk altını: 

(Reşat) 2085 kuruş, (Hamit) 
1985, (Küçük Hamit) 1900, 
(Aziz) 1840, (Kulplu) 1760. 
İngiliz altını 2240, Fransız altını 
17(}9, Osmanlı banknotu 215 
kuruştur. Nevyork üzerine dolar 
fiyatı 4,03.50 dir. 

DONKOIHRACAT 
Dünkü ihracatın miktarı yük

sek değildir. İsviçreye kırk bin 
kilo iç fındık; Mısıra 15040 kilo 
fındık, Bağdada bin kilo tütün, 
Bulgaristana iki bin beş yüz ki
lo balmumu, Yugoslavyaya da 
iki bin kilo iç fındık gönderilmi§· 
tir. 

HAL SATIŞLARI 
Bamya kilosu 8 - 13, kır do

matesi 2 • 3, dolmalık domates 
4 - 7, sakızkabağı 1 O - 12, pa
tates 5 - 8, soğan 3 • 4, fasulye 
l O • 18, biber 4 - 7, üzüm çavuş 
9 • 22, çekirdeksiz 7 - 13, rezzakı 
11 - l 5, elma Ereğli, 6 - 15, ar
mut malatya 15 - 18, ceviz 1 8 -
25, şeftali 6 - 25, incir 9 - 18, 
limon sandığı 700 - l l 00 kuruş
tan, karpuzlar 2.5 - 20, kavun-
lar 3 • 15 kuruıtan aatılmııtır. 

Yeni Karolinada korıtı· 
lan bir usule göre yı• 

r.a kaldırımlar, renkli taşla~!~ 
uç kısma ayrılmıştır. iki harıuı 
kısım durup konuşanlara v• 
şaşkın şaşkın etrafa bakanlar~ 
dahili kısım yürüyenlere mah' 
sustur. 

•• Birini görnıiye gide.1" 
ken, erkek şöyle d0' 

şünür: «Ona ne diyeceğim?' 
kadının düşüncesi şudur: dN1 

giymeliyim?-. 

•• 
Meşlıur Frankfinin fikri• 

ne göre dünyanın "!' 
nüfuzlu vaizi karıncadır. Hıq 
ağzını açmadan çalışmanın tıa;!' 
zı ve faydası hakkında bir diJ' 
ziye vaazeder. 

1 1 
TAKViM 

7 ITLtrL 1940 
CUMARTESi 

Yıl: 10'0 - Ay: 9 • Gün: 2151 
Rumi: 1856 - Atnstos: 25 
HJcrl : 1359 - Şaban : 4 

Vakit Va.satı EzADf -Güneş 5.33 ıo.ısıı 

ögıe 12.12 5.88 
!kindi 15.49 9.16 
Akşam: 18.33 12.00 
Ya.tsı : 20.09 1.36 
lmıı!k : 3.49 ı.ı6 
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- Siycui, Aşkeri 

Rumen Kralı 

İle Transilvanya 

Beraber Gitti 
Romanyadan alınan haberle

re nazaran, Transılvanyayı feda 
etmemeğe ahdederek ayakla
nanların adece Kral Karolün 
tahttan ·ilmesile sükunet bu
lacaklan anlaşılıyor. Başvekil 
General Antonesku Rumen mil-i . - ' ctınc Transilvanya acısını unut-
turmak üzere sembolik kurban 
':az~yetinde kralı göstermeyi ki.
fı görmüş. 

Dünkü Hava 
Harpleri 
Tafsilatı 

INGlLTEREDE BOl\IBALANA.'li 

YERLER 
Londra, 6 (A.A.) - Hava Ne.u.re 

ti, tebliğ ediyor: 
Evvelki gece münferit veya ufak 

teşekkUller halinde dUşman tayyare
leri, BUyUk Britanya'ya k11111 bir 
çok hücumlar yapm~lardır. 

Londra mınta}Sasında yüksek in· 
fllA.Klı bombalarla yangı"I bombaları 
:ıtılmış bar. h:ısarata ve nllfusça bir 
takım zayiata sebebiyet verllmi~r. 
Biiy'J>c bir sığ'mağa isabet vaki ol
muş ıse de :u.e&h birkaç kişi telef 
olmuştur. 

Bazı evlerle bir Ilığım mecrası ha
sara uğramıştır. Şark varo,ıarın

dan birinde bir şlmendlfer istasyo
nuna bombalar dUşmUş, kısa bir rnUd 
det rnfinakalAtı bozmuştur 

Türkiye 
Kim O 

• 
ampıgonu 

cak? 
F enerbahçe, 

Olursa, 
Demirsporu Yenerek 
Demirspor ikinci mi 

Türkiye Birincisi 
Addedilecek ? 

Gümrükten 
Çekilecek 

Mallar 
(Başı blrlnl'lde) 

Bugün meri olan gümrük ko
misyoncularına ait kanun, yenı 
baştıın tetkik edilmiş ve hüküm
lerinde bazı faydalı değişiklikler 
yapılmak iızere heyeti umumiye
si bu lôyihanın içerisine alınmış· 
tır. 

Layiha, şimdiye kadar mevzu
atımızda yer almıyan ve fakat 
tatbiki halinde iyi netice alınabi
leceği kanaati hnsıl olan ayrıca 
hır tckamı.il arzetmektedir. 

Bunlardan size birkaç misal 
vereyim: 

Evvela memleketimizde antre· 
po rejiminin tamamen tatbiki bu 
kanunla temin edılmiş olacaktır. 
Gelen eşya şimdi olduğu gibi 
doğrudan doğruya ambarlara 
sevkedilmeyip eşya gelince bun
ların sahipleri kısa bir müddet 

Kralın, tahtı oğluna devret
mek için epey tereddüt ettiğini 
g,elen haberlerden hissediyoruz. 
Kralın bu tereddüdünü anlıyan 
General Antonesku ordunun 
hisaiyatını anlamak 'üzere ordu 
erkanile temaslar yapmı§, neti
cede kralın tahttan feragat et· 
mediği takdirde kan dökülece
ğ~ne kani olduğunu Karol' e bil
dırmiş. Kral da bu kati vaziyet 
karşısında sabaha karşı saat al
~~a tahtını oğluna bıraktığını 

Kenl'de bir hastahaneye isabet vfı
ki olmuş, haııtalardan blrka1; ktı:ıı te· 
le! olll"UŞ, birkaçı d'l yardlanmı~tır. 

Şimali garbi şehirlerınc\e bomba
lar yangınlar çıkarmış ve evle."'i tah
rip ctrnistır. 

Futbol federasyonu Türkiye şam
piyonunu tayin için milll küme bi· 
rincilli Fenerbahçe ile dığer bölge
ler '8Jllpiyonu Eskişehir Demirspo· 
runu karşıla,tırmak kararından son
ra sporcuları dUfUndUren. nokta, Fe
nerbahçenin Demlrsporu yenerek 
TUrklye birincisi olacağı kabul edl· 
lirse, Demlrsponın ikinci mi addedi
lcceğidlr? Birçok kimseler, Demir
sporu Fenerbahçc ile değil, milli kü· 
me sonuncusu ile karşıllLl}tırmanın 

daha doğru olacağını ileri sUrmekte
dlrler. 

1 içinde mallarının ithal, aktarma, 
transit, kabulü muvakkat usulle

I rindcn birisine tabi tutulmasını 
1 istemeğe mecbur olacaklardır. 
1 Eşya sahipleri muayyen müddet 
1 içinde bu rejimlerden bırinin taf-
1 bikını talep etmeyip c yasının 

1 
antrepoya naklini ister veya bu 

1 müddet içinde hiçbir talepte bu
ır beyıı.nname ile bildirmiştir. 

Transilvanya davası için a· 
~akla~an halk, kralın çekildiği 
aberıni alınca sükunet bulmuş

tur. Bu hal, kralın mcvkiini mu· 
hafaza kaygusile Transilvanya
t~ f~da ettiği kanaatinin ahalide 
akım olduğunu gösterir. 

t\ Kral çekilir çekilmez, Demir 
1uhafızlar şefinin General An· 

lonesku ile görüşeceği Bükreşte 
§ayi olmuştur. Bundan da anla
şılıyor ki, Demir Muhafızların 
Rumen harici siyasetinde h'tıyli 
tesirleri olacaktır. 

. Demir Muhafızlar, ötedenbe
rı Yahudi aleyhtan ve Alman
kaya çok mütemayil bir politi

a takibine taraftardırlar, 

* 
l\l.\IEniKANIN HAZIRLIÖI 

d Amerikalılar İngilizlerden al
.1kları Anti) adalarındaki bah

;15 Üsl~ri adıımakıllı tahkim için 
mılyon dolarlık tahsisat a· 

Yk~mışlardı. Bu sefer iki milyon 
1 1 YUz elli bin kiııilik bir ordu
nun teslih ve techizi için be§ 
bılyar dolar koyduklarını ha-

Bir şehirde şimendifer istasyonu 
hasara uğramıştır. Bu rnmtakada da 
bir takım telefat ve yaralı bulunduğu 
haber verilmektedir. 

Şimali şarkide köyIUk rnıntakalara 
da bombalar atılmıştır. 

LOSDRADA HASARAT, TELE\rAT 

Londra, 6 (A.A.) - Londra hava
lisinden gelen raporlar birçok kimse
lerin mu<!izc kabilinden kurtulmuş 

oldukları birçok vaknlardnn babı;et

mektedlr. DUşman tayyareleri y11k
sek inflllklı bombalarla yangın 

bombaları atmıştır. Evler ve dUkkAn
lar harap olmuştur. Bir miktar da 
telefat vardır. 

Bir hastanenin iki salonuna isabet 
v!ki olmuş ve civardaki evler yıkıl
mıştır. Etrafında evler bulunan bir 
meydana bomba düşmüştür. Meyda
nın karşı tarafında. bulunan ve etıa· 
ııen yıkılması mukarrer olan eski ev
ler tamame.n harap olmuştur. 

Bu defa da And('rson sığınakları 

bombaların infiltıklarına mukavenıet 

etmiştir. Londranın bir mahalle!-ı"'l

de bir sıra ev hemen hemen tama
mel'l' yıkılm~tır. Fakat telef ve me<'· 
ruh olanların miktarı ehı-mmlyetıılz
dir. Çünkü btltUn hnlk sığınaklara 

~irmlş bulunuyordu. Şımali şarki sa 
hi!lndeki bir şehri bombardıman e· 
den bir Alman tayyaresi, alevler i

çinde amele evlerinin \\zerine dUş

mllş ve bu evler ateş almıştır. 

AL!llANYADA BOMBALANA:S 

HEDEFLER 
Londra, 6 (A.A.) - Hava Neza-

Haber aldığımıza göre futbol fede
rasyonu asbqk&nı, Fenerbahçc klU· 
bUne Fener!J futbolcillerden birlsllc 
Fener - Demlrspor maçının 15 veya 
22 eyltllde ,bitaraf bir saha olan İz
mirde yapılacağını, bu tarihlerden 
birisini kabulde Fenerbahçenln ser
be.st olduğunu bildirmiftlr. 

Resmi bir teşkllAt mUmessilinin, 
beden terbiyesi genel dlrektôrUnUn 
bu husustaki titizliğine rağmen bu 
kadar lAilbali harı-keline inanmak 
istemedik. Tahkik ettik ve öğrendik 
ki. Fenerbahçelller bir an eV\'el bili· 
rilmeııi zarureti olan ilk maçlannm 
22 eylülde başlaması dolayısile tehi· 
rine lmkAn olmadığmdan 15 eyUllUn 
daha muvafık olacağı haberini yolla
mışlardır. 

Kendilerine teklif husus! surette 
yapıldığı için P'enerbahçcliler de ayni 
şekilde husus! cevap verm~lerdlr. 

BALKAN OYUNLARI 
HAZIRLIKLARI 

İstanbulda yapılacak 11 incl Bal
kan oyunlarının hazırlıkları devam 
etmektedir. Türkiye ile birlikte o-

.. 

FENERBAHÇE KAPTANI FiKRET 

~nlara iştirak edeceğini bildiren ı son gün programına ithaline.:, her 
~ unnn ve Yugoslav fedcrasyonlarılr memleketten on sekiz mUsnbık da
bu sene oyunlara gi

0
ren Balkan mil· vctlne ve daha fazla getırmek isti· 

Jetlerinin adedi üçe baliğ olduğu 1- yen federasyonların masrafları ken
çln p~otokol mucibınce şampiyonanın dllerlnc ait olmak Uzı-rc bu hususta 
yapılması icap etmcktedır. Bununla. l serbest olduklarına karar verilmiş ve 
beraber oyunlara daha fazla altıka l<eyfiyet dün alAkadar fedcrnsyonla
celbetmek için organizasyon komite· ra bildirilmiştir. 
si oyunlara lV..ısırlıl~rı da davet et- 11 inci Balkan oyunları mUnascbc
mlştır. Bu arada Yunan ve Yugos· tile Posta telgraf umum mlidUrlUğU
lav federasyonlnrmın bazı tAll ta- nUn bir posta pulu çıkarmakta oldu
leplerl üzerine maraton koşusunun ğu da ayrıca öğrenilmiştir. 

er alıyoruz. 
b Bu geni§likte bir hazırlığın 
h O§boşuna yııpılmıyacağı mu
h akk.aktır. Demek Amerikalılar 

reti tebliğ ediyor: Ber Telden 
DUn gece İngiliz bombardıman tay -----

.arbın bir gün yeni dünyayı sü
rukliyecek bir mahiyet ~lacağı-:. 
na kanidirler. 

* TAvYARE AKINLARI 

S ln~iliz tayyareleri dün g~c.e 
tettıne kadar düşman arazııı

ne nüfuı ederek oradaki cSentc
tik :::: Terkibi> benzin fabrika· 
bnı ?ombalamı§lardır Terkibi 
_cnzın tan:arecilikte t12bii ben-

21nden daha yüksek randıman 
Verir. İngiliz hava akınları diğer 
sanayi merkezlerine de tevcih 
e~ılrni§tir Bunlardan bagka dün 
gun batarken Jngiliz bombardı· 
~an filoları Kale ve Bolonya 
Ustüne en §iddetli akınlıınnı yap• 
l'llı§lardır. Buna mukabil Alman 
boınbardımıın filolarının dıı bü- · 
rü~ gruplar halinde §ark sahil-
C:tıni a§ıp Londra üstüne sokul
dukları ve uğultulu tahrip bom• 
baları attıkları haber veriliyor. 
londrada tehlike İ§areti yedi 
buçuk saat devam etmi§tir. 

.. Verilen raporlara göre bu
gunlerdeki Alman hücumlannın 
geçen haftakilerinden daha §id
detli olduğu muhakkaktır. Fa
kat bu hücumlar Hitl~rin dedi
ği gibi, lngilterede ta§ ta§ üstü· 
ne bırakmıyacak tesirler yapa
mamıştır. 

Ş. A. 

yareleri, Stettin'e kadar dUşman a
razisine girerek bir sentetik benzin 
fabrikasına muval!akıyetll hUcumlar 
yapmışlardır. 

Diğı-r bombardıman tayyareleri 
Harz dağlarında, Thirlnge ormanın
da ve -kara ormanda- gizli olan as
keri hcdetlere hücum yapmışlardır. 

Müteaddit yangınlar ve lnfiltı.klar 

müşahede edilmiştir. 

Bombardımancılarımız Berlin'de 
bir elektrik santralı Ue bir•tayyare 
fabrikasını bombardıman etmişler

dir. 
Evvelki gece bombardıman edilen 

hedefler meyanında: Magdebourg'da 
bir benzin deposu, Nlenbourg'da bir 
emtia btasyonu ve lşgnl altındaki 

Fransa ve Belçika mıntakalannda 

mUteaddlt tayyare meydanları mev
cuttur. 

D er tayyareler de, Cherbourg'da 
benzin" sahnnçlarına ve Terneuzen'de 
rıhtımlara hücumlar yapmışlardır. 

Berlin, 6 (A.A.) - Gece yansın
dan birkaç daldka sonra Berlin'de 
alArm !tareti verilmiştir. Düşman 

tayyarelerinin geldiği çok evvelin· 
den haber verilml9 olduğu cihetle 
Berlin'in sayfiyelerine bile varmaz
dan evvel geri dönmlye mecbur kal
mışlardır. Bir mUddet sonra al!nn 
iFeUne nihayet \'crllmi;ıtlr. 

LONDRADA l:'EDl BUÇUK 
SAAT TEHLiKE 

Londra, 6 (A.A.) - L<>ndranın bir 
mahalle:sinde bin kişinin bulunduğu 

bir sığınağın zemin üstU kısmına bir 
bomba tam bir fııabet yapmı' lııe de, 
yalnız iki kişi yaralanmıştır. 

DUn akşam geç vakit bUyUk düş-
man bombardrmancı teşekkülleri 

Polonyada E k' . şark sahilini aşmı9tır. Harhln bida-s 1 yetındenberi bu mıntaka llZl'ıinden 
Zabitler Ça "grıhyor geçmiş olan en bUyük teşekkül Ol· 

duğu zannedilmektedir. Saat yirmi 
• Londra, 6 (A.A.) _ Pat a· ilçe doğru Londra mıntııkası lstıka-
Jansından: metinde ,ıddetll bir baraj topçu ate-

Varııovadan bildiriliyor: şi görUlmü~tUr. Bu mıntakaya yaıı-
Umumi V li Doktor Frank gın ve uğultulu bombalar düşmtış

faal ve ihtiyat bütün Polonya or~ tUr. 
dusu zabitanının ve harpt . Diğer sekiz şehrin üzerinde de dUş-

. . e esır rül u tü Lo ~dılmemıo mütekait zabitlerin ge- man tayyareleri gö m O r. n-
çen 31 Ağustos tarihine kadar dra mıntnlrnsınıı. gelen tayyareler 
luıydedilmelerini emretmiştir. münferit olarak uçmuşlardır. Londra 

Bu sebepten dolayı bu zııbit- mıntnkasında alArm ı,areti yedi sa
ler, şahsen Alman makamatına at otuz be.' dakıka devam etmiştir. 
müracaııt etmek mecburiyetinde- DUn, gi}n battığı zaman tngıliz 
.Jırler. Bu emre itaat etmİyenler, sahilinden karşı sahilde bUyUk ışık-
k lnr ve projektör ziyalan görülmUş
urşuna dizilmek tehlike!ine ma- t b 1 l d Ur. Anlnşıldığına göre lngiliz hava 

ruz u unı.:yor ar ı. kuvvetleri Calııls ve Boulogne'daki 
Mevzuubahs zabitanı evlerin- Alman mevzlleri fü.:erınc en bUyük 

de saklıyan kimseleri de ayni akı- ı htlcumıanru yapmakta bulunuyor-
bet beklemekte idi. lardı. 

• 

O, Kendi Celir 
Milli Pıyangonun lccşldc gUnU 

yakl~tıkça piyango kişelcıinin ö
nU adam almıyor. Havacılığımıza 
yardımı dolayıııile bu kalabalık 

en ho~a giden toplantıları teş· 

kil ediyor. Fakat bu işte hoşa 

giden bir nokta daha var: Şu ga
rip insanlar talli kendilerine çe
virmek için neler icat etmiyorlar: 

- Aman re.kamların yekQnu 13 
olsun ... 

- Kuzum, sizde sonu dokuzla 
bıte:ı Sl bin serisi var mı? 
Ayşe bayanından kendisine bir 

piyango bileti almasını rica et
miş ve csonu mutlaka 43 le bit
sin,, diye yalvarmış. Bilet alın

mış. keşide gUnU gelmiş, Ayşenln 
biletine on bin lira vurmuş. 

Bayan çıldıracak: 
- Kız Ayşe, neredt'n bildin de 

bilet numarasının sonu .43 le bıt
sin diye ısrar ettin! 

- A bayancığım, llç gece sırtı 
sıra rilyamda 9 ve 5 rakkamları
nı gördüm. 

- Anlamadım, ne münasebet? 
- Ne mUnastıbetl var mı ba-

yancığım: 9 kere 5, kırk Uç et
mez ml? 

7 .30 Program 
7.35 Hatif musiki CPJ.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Hafif musiki devamı 
8.30 Kapanış. 

13.SO Protram 
13.35 Muhtelif şarkılar (Pi.) 
13150 Ajans haberleri 
14.05 Muhtelif şarkılar devamı 
14.20 Riya:ıetıcümhur bandosu 
15.00 Dans mllzlği (Pi.) 
15.30 Kapanış 
18.00 Program 
18.05 Hafıf şarkı ve 80lolar 
18.40 Radyo caz ork~trruıı 
19.15 Fasıl ht'yeti 
lP 4:> Ajans haberleri 
20.00 MUşterok şarkılar 
20.SO Konuşma CgünUn meseleleri) 
20 50 TUrk mUzlği 
21.15 Hn\•ayen gitar 
21 30 Radyo gazetesi 
21.45 Rndyo orkeı>trası 
22.30 AJnns hnbl'rleri 
22.:'IO Rad~ o salon ork ~trası 
23.10 Cazbant (Pi ) 

B u L M 

SOLDAN SAGA: 

ı - TUvalet aletlerinden 2 - A- ı 

dım • şuradan buradan • TahassUr I 
edatı 3 - Vı!A.yet • Nota - Kesik dıl· 1 --,--•ı~ı-...;..-;_,,;_...:_--.1r-ı,. 
Sahaya girerken 4 - Gilr - Doy- 1ı--ı ıi-~....,....;.-~+.-t.-1 
muf • Kıvam :5 - Fena bir huy - Bir • 1 
nevi saz 6 - Çirldnllk 7 - Budala - t lj-~"'\ı~·-1...-:P/Q~-l!.-.1...-l 
Hanedan aIAmeti 8 - Yarma - Ba-

' şın ıUsU - Fena 9 - Şllenin orta ye-
rinde - Eklet! • Sahip • Vidanın ba-

7 -·t--+--i~r"~-f'=4lıi1b.J--l • ....J_J 
şı 10 - Nota - İşaret - Renk 11 - a 
Bir düdllk. .ı-tj__-i _ITTıF'"ı~ci---P•lı.....!--l--1 

YUKARDA.· AŞAGIYA: -ı 

ı - Bir balık • Eski Yunan kahJ
0

ı..,.._,,....,."l 
ramanlarının en meşhuru 2 - Başın".,.. .... .__._...___._.....ı._~.L1~ııı:.:~ 
kısımlarından - Erkek dadı 3 - VU-ı 5 - Na; Şakak; Mi 6 - . 
cudün bır kısmı 4 - Tel - Kemer • 7 _ Ms.. l\lllas. İm ( i) 8 Gür• Sur 
B' "' Çok gUz 1 • Gök 6 - Rama- ' ' m - Elbc: 

ır ;> - •• e 
1 

. 
1 

Ş Anne 9 - ÇI; Ova; Ak 10 _ Tora-
zanm biri ve ıkısi - ı. ııaaJ yap. • 1• man ıı _ Yalta; Azert 
k!r 7 - Bir taş - Yağlı odun 8 - · 

Hastalıkların Tesellisi 

Hlt kimse hasta olmak ı temez. 
Ha.oıtalıktnn hf'.rke5 korkar. Bu tnbl· 
ldlr. ÇOnkU hayntta htı8talıklnr, fn
sanlann vücudttııe ıztırap, ruhlanna 
endişe 'P. elem veren, ömrli ar.allan 
lılıdlselerdlr. Pnkat, az çok, haı.tnlnn
mndan da bayat geçirmek müınlrun 
ıleğlldlr. 

Hast:ılıklar türlü tiirlil oldağuna 
g3re onlnnn 'Ucude \erecekleri ız.tı
rop da bru ka başkadır. Bazılarından 
çabucak l..""Urtulrnak mümkün olduğu 
halde, baz.ı luuıtalıldar pek uzun ııU
rer ve hastayı yatn!;""n esir ederek o· 
nun, mııddl \"t' mline,;, bütün l<U\"'\'Ct· 

lerlnln hırpalanıp .ulflıınııısına sebep 
olurlar. 

Hastalıkların tedavisi 'e insanla
rın ınkıntıdan kurtulma ı için hekim· 
llğln birçok çart'leri \'nrdır. Tababet, 
hP.r gtin yeni ) eni u uller ,.e ll&çlar 
ı.e !ederek, dertleri önlemek, h ta
hldara deva bulmak n7.mlle ,.e yo
nılmaz. hlr ~yretle. ç.:ıhşmakta. her 
gün ilerlye doğru mu,-nflakı,tetll bir 
adım dalın atnıı:ı.ktadır. Bu ayedl'I 
en ğır hastalıkların seyrini durdur
mal<, hnstayı, en ümit iz zamanlar
da derdinden lcurtarıp sıhhate ka\'UŞ 
turmnk mümkün olmal..'tadır. 

Bir haııta için iyi olac ğına dair 
olan lttmnt 'e tesP.III, pek büyük bir 
t.ahammül kayn:ığıdır. Do.ima kamn· 
lık 'e kara dUşUnı-n. lıastnlddarın-
dan kurtulup iyi olrunıyıu-,aklanm 

zlhlnlerJne, sabit bir fikir gibi, yer-
1<'.ştlren hll!ltalann, haline acnnamnk 
mlimkUn delildir. Bu halin hastalık 
üzerinde ne fena tesirler yap <'ağını 
dilşUnebU!rsinlz. 

Bir hıuıtnnın ifaya alt olan ümit 
ve tesellisi, hekim için bUytlk bir isti
nat noktasıdır. Hehlm bııstwıının bu 
ümitli, bu güzel dllşllncclerlne 'e nr
ılmaz. itimat hl!ılerlne ya Iıınnr k 

onu en iyi lllıçlar. en faydalı tedbir
lerle ~bucak tcıdıni edebilir. ti'mıtıı 

bir h tanın hastalı~ ağır ol bile 
hekimin tcda\I \azlfesl, yarı yanyn, 
kola)laşnıış olur. Her h:ısta olan öl· 
ııe idi, diln)nda in an kalmazdı. U· 
fak bir hastalık i'nllnde derhal fen:ı 
dl.işUncelere dalmak, ayrıca ruhi bir 
hastalıktır. 1'\'"e ol•ı.-.ıa olsun, hl.'klrn 
lltfn bütün dertlPr" bir çare bulmıılı 

Bir toprak - Ata - Coşkun su 9 - YUKARDAN AŞAGIYA: 
azminde oldul','Unu 'e \'nkUndc bl~ 

1 - Dönemeç 2 - Ara; Ali 3 -Mahcup 10 - Meydana konan itler • 
La.yık 11 - Şarkı makamı - Sebep. mlldahnle ile !Jl!a 'e kurtuluş:ı tanin 

18 N. b bulıriacanın halli 
SOLDA..""l SAGA: 
1 - Skoda; İfade 2 - Kodaman 

3 - Da; lfa; Re 4 - örtü; Onur 

Ok; (a)Tl(a); 4 - Do; 'üşüme; Ot 
ıs - Adi; Ari; Ora 6 _ Ufak; Liva edııc<'ltlnl dU !tn!'rek, her hastnnıı 
7 - İma; Asa, Ama s _Fa; Oku- mutfalm onunda hl 01.:ıcntınl' kat' 
sa; Az 9 - An; Ne 10 Rum; kanaat hfi ıl etm l teda,lnln ~D':'&· 

(b)lna 11 - Erl.,<\I?leı. ;;mı teşkil 00a - Dr. Nuri ERGEI\"'E 

lunmazsa eşya gumrük tarafın
dan antrepoya naklcdılecektir. 

Ancak bu rejimin tamamen 
tatbik edılebilmesi için limıınla
rınıızda mevcut ambarlarda da 
bazı değı ıklıkler J apılması la
zım ı;elcbileceği gibi bir kısım 
tcsisatıı da lüzum görülecektir. 

Layihanın ıhtiva eylcdigi fay
dalı hükümlerden birisi de şim
diye kadar gumrük resmi verile
rek ithal edilen bir malın memle-
ketten çıkarılacağı vaziyet tahad
düıı edince resmin iadesine müsa
ade olunmamasına mukabil yeni 
hükümlerin bazı kayıt "e şartlar 
altında bu müsaadeyi temin et· 
mir. olmasıdır. 

Bundan baııka tarifede yeri 
bulunmıyan her nevi eşya bugün 
kıymetinin yüzde kırkı derece· 
sinde reeme tabi tutulmakta iken 
yeni lnyiha hu esası kaldırarak 
yerine temsil rejimini ikame et
mektedir. Bu rejime göre bu ne· 
vi eşya tarifede ismen yazılı eş
yadan .hangisine yakın ise onun 
tabi olduğu haddi resme tabi tu
tulacaktır. 

Ticari kıymeti haiz nümunelik 
qyadon alınan resim kaldınlmıı.ı· 
tır. 

Nihayet bu layıha. gÜmrük res
mini derhal ödeyemiyecek halde 
bulunan tuccarların bir başkası
nın kefaletini temin etmek şartile 
resmi bilôhıırc ödemek üzere 
gümrükten mallarını çekmiye 
müsaade eylemektedir. 

Sigaralarımız 
Sigaralarımız büyük şikayetle

ri mucip olacak derecede bozuk 
değildir. Fakat az da olsa ara sı
ra bazı paketler içinde bozuk si
garalara ~esadüf olunmaktadır. 

Biliyorsunuz ki fabrikalarımı
zın ekserisi eski binalardır. T esi
satımız tamamen modernize edi
lememiştir. lstanbulda yeni bir si
garıı fabrikası kurmak tasavvu
rundayız. 

Sigaraların tıkız olmaması için 
makine ha§ındaki işçiyi daha dik
katli bulunmıya sevkedecek kon
'trol tertibatını ~ıklaştırmıya ve 
çöp meselesini bertaraf etmek i
çin de ayıklama tertibatını tak
viyeye karar vermiş bulunuyo
ruz. 

Aldığımız bu tedbirlerin bütün 
kusurları izale etmese bile onla
rı asgari hadde indireceğini Ü· 
mit ediyoruz. 

Küf meselesine gelince, bu ku
sur, bir dereceye kadar fabrikas
yonla alakadar olmakla beraber 
daha ziyade mamulatın depolar
da ve bayiler elinde iyi şartlar 
dahilinde muhafaza edilememe
sinden ileri gelmektedir. 

Malum olmakla beraber bu 
hususta ııu ciheti bir kere daha 
tebarüz ettirmek lazımdır ki her
hangi bir müşteri satın alacağı 
sigarayı bozuk gördüğü takdirde 
derhal iade ve b=r kusursuzunu 
talebe salahiyettnrdır. Bayiler de 
iade edilecek sigaraları aynen 
inhisar ambarlarına vermek hak
kını haiz bulunacaklardır.> 

ENi KEŞ 

CEPHEDEN CEPHEYE 
Cihan harbinde Kanal, Çanak

kale, Kafkas cephelerinde ihtiyat 
zabiti olnrak bulunan avukat 
Münim Mustafa, içinde yaşadığı 
vekayi ve müaşhede ettiği hiidi-
eleri günü gününe not ederek 

fotog.afla da tesbit etmiştir. Mil
letimizin kahramanlıklarını, feda
karlıklarını tesbit eden bu heye
canlı harp hatıraları Cepheden 
Cepheye namılc, o vakte ait re
simlerle birlikte kitap halinde 
neçedilmiştir • 

3 

- Yazan: B. FELEK 

Filozof Hatun 
yıldız poyrazın, iyi kapan-

mamış yalı kapısını açışı gi
bi hışımla kapıyı açtı. Şapkası· 
nı duvardaki çengele astı. Za
ten asık suratını da bana çevi
rip, altına iskemleyi çekerek o· 
turdu: 

- Merhaba! Bana bir sade 
kahve ısmarla 1 

- Hoş geldin 1 Galiba yine 
yolda tramvayc.ıya falan içerle
din? 

- İçerlediğim doğrul Fakat 
tramvaycıya değıll 

- Kime? 
- Bizim kızal 
Yüreğim oynadı: 
- Hayrola 1 Gençlik, çocuk

luk demektir. Bir kusur yaptıy
sa hoş gör. Şimdiki gençlerin 
telakkisi .•• 

- Değil, değil J Aklına ge
lenlerden hiçbirisi ..• 

- Deyiver de merakta kal
mıyayım I 

dü ••• 
Efendim, bizim kız dön· 

Ne? .. 
Döndü diyorum! 
Bir yere mi gittiydi? 
Alayı bırıık, geçemedi! 
Kalabalıktan mı? 
Orta oyunu gibi konuşu

yorsun 1 Sınıfta kaldı •.• 
- Ya!! Vah, vah, vahi Bu· 

nun için mi dargınsın? 
- Öyle yal 

Hangi derskn? 
Felsefe ıle ecbirden. 
Yal! 
Eveti Felsefe ile cebirl 
Sizin kız? 
Evet, bizim kız! 
Baki Buna ne kadar kız

san hakkın var! Bir ev kadını 
fclscf e bilmez, cebir bilmezse 
nasıl ,ocuk büyütür, dikiş diker, 
ev tanzim eder, aile idare eder? 

Felsefe bu yahu! Nasıl olur? 
Bir aile bütçesi, bir çocuk 

giyimi, bir ev hıfzıssıhhası felse
fesiz n sıl halledilir? Kızın filo· 
zof bir hatun olmalıdır. Hele 
cebir? Hele cebir? 

- Haklısın birnder. Lakin 
ne çare. Bir ev kadını için la
zım olan malumatı öğrenmezse 
mektebe gittiği işe yarar? 

- Bu sözde de sen haklısın. 
Ukin bızim kız ev kadınına la
zım olan malumattan dönmedi 
ki? 

- Hal Bak orasını bilmi-
yorum. Hangi sınıfta yavrun? 

Lise son lllnıftiı l 
Hangi dersten dönmüş? 
Bir felsefe ile cebirden. 
Vayyyl 

- Gerçi dersin ehemmiyet
lisi, ehemmiyetsizi olmnz amma 
bizim kızın ne felsefedeki zaa
fından, ne de cebirdel.."i cehale· 
tinden bir zarar göreceği kana· 
atinde değilim. Dünya birbirini 
tepeden inme bombalarla helak 
ederken, fel efe ve cebir bilme
yen kadın ne işe yarar efendim? 

- Haklı ın kardeşimi Yer· 
den göğe kadar haklısın 1 Kızı
nın bu münasebetsızliğıne ben 
de kızd;m. 

Ne ayıp şey efendimi insan 
felsefe gibi bir kadına son de· 
rece lüzumlu müsbet bir ilmi, 
cebir gibi hayatın her gün, heı 
safhasında tatbik edilen umumi 
bir dersi bilmezse hali ;;eye va· 
rır? 

Kız! Kızına karde§iml Kız! 
Hem öyle kız ki, kızgınlığını 
görenler seni volkan sansınlar .• 
dedim ••• 

Cıddiye mi aldı, latifeye mi} 
Bilmem. Fakat omuzunu silke· 
re.k kalktı, gitti. 

Sümer Si ,m sı, 
1 O EylOI SALI akşamı 

1940·1 ı sinem 
e simi 

ALB T PBEllSAN 
e DiT PARLO 

nun muhteşem tcmslllerl 

E C O'nnn 
Ç tJL KADINI 

Güzel Frnnııız nımı ile ~ıyor. 
Lüks, Kumar ,.e Aşk fllınl 

Bu gala için hazırlanınız. 

'f A T 

ABONE: 

Senelik 
Altı aylık 

Uç aylık 

Bir aylık 

Türkiye 
içi.il 

Harlo 
ıcın 

1400 Kr. 2100 Kr. 

1so Kr. u10 Kr. 
400 Kr. "'lO Kr. 

150 Kr. 
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IHER SABAH BiR HiKAYE KralKarol 
Tahttan 

GUnUn Resimleri AMERİKA 

5 Milyar Dola~ 
Tahsisat 

Çekildi 
(Başı birincide) 

Evvelki akşam', muhtelif nok· 
talarda toplanan halk kütleleri 
mühim merkezlere doğru yürü
müşler ve T ransilvanyanın Ma
caristana iadesini protesto ederek 
kralın tahttan çekilmesini iste
mişlerdir. Bu talep binlerce be
yanname ile herke!!e dağıtılmıştır. 
Bu nümayişleri Demir Muhafız. 
lar idare etmişlerdir. 

KRALA İKİ SSAT MÜHLET 

Emine, Aliyi, Mustafa gilin 
tarlasındaki çınarın altında bekli
yecekti; orada buluşup, gece ya· 
rısından SOI}ra Aydına kaçacaklar 
ve nikahlarını k!)'dırmağa uğra
şacaklardı. Ali, Emineyi babasın
dan, kaç defa tatlılıkla istemişti 
amma, aksi ihtiyar, her defasın
da cOlman cevabını ~rmişti. 
Halbuki iki genç birbirlerini zi
yadesile seviyorlar ve tatlı, me
sut bir evceğiz kurmak istiyorlar
dı. 

tarlasından geçmesi lazımdı. Da· 
rıların sıklık peydahladığı arka 
yoldan atlayınca Eminenin yanı· 
na ulaşıvermiş olacaktı. 

Ali, hem yürüyor ve hem de 
köyün ağzında hazırladığı bey
girlere, Emin~yle binip, sevinçle 
nasıl kaçacaklarını düşünürken 
Mustafa gilin darılarına dalmış 
bulunuyordu. Biraz ilerlemişti ki, 
ansızın, gecenin içinde acı bir 
tarakayla patlıyan bir sıkı işitildi. 
kadar oturdu. Herkes dağılıp 
gittikten sonra, ağır ağır yer'in
Silah sesini her yandan köpek 
havlamaları takip etti. 

Evvelki gece Başvekil General 
Antonescu, saat 4. 30 da Krala 
müracaatla, yaptığı tetkiklerin, '· 
kralın istifası icap ettiği neticesini 
verdiğini bildirmiş ve bir karar 
vermek üzere krala iki saat müh
let vermiştir. Antonescu, krala 
yazdığı bir mektupta, tahttan 
feragat etmediği takdirde, mem
lekette kan akacağını bildirmiş· 

Gençlik KIUpleri 
Her Hafta Muntazam 
Bir Şekilde Çalışıyor 

İkisi de yakışıklı, sevimli ço
cuklardı; hiç kimseye boyun eğ
miyecekler ve saadetlerinin ta
hakkuku için didineceklerdi. İşte 
bu düşünceyle bu gece kaçmayı 
kararlaştırmışlardı. 

Beş dakika sonra ova yine es· 
ki sükilnetine daldı. Mustafa gi-

tir. 
MEVKUF NAZIRLAR 

Getı.eral Mihail, sabık Başve
killerden General Argentianu ve 
T atarescu ile sabık Hava Nazırı 
General T eodorescu ve Saray 
Nazırı Urdareano evlerinde mev· 
kuf tutulmaktadır. 
BAYAN LUPESCU GİDİYOR 
Diğer taraftan Bayan Lupescu 

da yabancı memleketlere hare
ket için hazırlıkta bulunmaktadır. 

Beden tdrbiyesi mükellefiyeti 
kanununun tatbikına geçilmiştir. 
Mükellefler gençlik klüplerinde 
haftanın muayyen günlerinde ta• 
!imler yapmaktadır. Her klüp, 
mükelleflerin talimlerine nezaret 
etmek üzere memurlar tayin et
mıştır. 30 Ağustostan itibaren 
başlıyan talimlerde sıkı kontrol 
yapılmakta ve mükellefler mun
tazaman bu toplantılara devam 
etmektedir. 

Köylerde gün battıktan iki sa
at sonra gayri ses sada duyulmaz 
olur. Sade ara sıra - uzaklardan 
köpek havlamaları, ve gece işi o
lursa tarladakilerin gürültüsü du· 
yulur. Halbuki bu gece buna 
benzer gürültüler de yoktu. Rüz
gar hafif hafif esiyor ve mısır 
tarlalarının arasında dolaşarak 
kulağa hoş gelen bir hı§ırtı çıka
rıyordu. 

* O yıl tarlalara domuz saldır
mıştı; hu yüzden köylüler pek te
laştaydılar. Mustafa gilin mısır 
darılan da pek boylanmışlardı, 
ma~llah... Darılan domuz hü
cumundan korumak için Mustafa 
gilin Ahmet, her gece, tümseğin 
ardındaki çardağın yanıbaşmda 
pusu kuruyor ve domuzları gö
zetliyerek bible kur~nla sıkılı 
çiftesini tetikte bulunduruyordu. 

Bu gece de, Ahmet ayni vazi
yette çardağın yanıbaşında do
muzların gelişini belkiyordu.Vakit 
b ir hayli ilerlemişti. Emine çına· 
rın altında, eabırsızlanmağa baş
lamıştı. Ali hala meydanlarda 
yoktu, acaba ne olmuştu ki';I Kız
cağızın yüreği kabarmıştı ve han
di ise gözlerinden yaşlar damlayı. 
verecekti. . Gece yarısını geçmİıii· 
ti. Ne gelen vardı, ne giden. 

Aliye gelince, o gece dikkatli 
ve düşünceli hareket ediyordu; 
köydeki işlerini düzene koyup 
biraz para bulmak için sağa sola 
koşuvermişti. Fakirdi amma, pek 
namuslu ve mert olduğu için her
kes onu severdi. 

lin Ahmet her halde bir domuz 

vurmuş olacaktı., 

O gece, Emine sabaha kadar 

bekledi, fakat vefasız Ali onu al

mağa gelmedi. 
Güneş ovaya ilk ışıklarını ser

perken işe başlıyan köylüler, 
Mustafa gilin tarlasında sık ve 
yüksek darıların arasında Alinin 

ölüsünü buldular. • 

KAROL BELGRADA GİDİYOR 
Sabık Kral Carol, bugün tay

yare ile Belgrad" a, kız kardeşi 
Yugoslavya Valide Kraliçesinin 
yanına hareket edecektir. Sabık 
Kral Carol"ün buradan sonra gi
deceği yer henüz malum değil
dir. 

Hususi tayyare ile Bükreşe dö
necek olan Prenses Helene, Ro
manya Valide Kraliçesi ünvanını 
taşıyacaktır. 

lııgilterenin cenubu şarki sahillerine düşen bir Alman bombardıman tayyaresi 

, 8 Eylul Yarmki Pazar Gündüz ve Gecesi 
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C. H. P. Beyoğlu Halkevi Sosyal Vardım Koulu Adma Tertip Olunan 

lstanbul Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 

TEPEBAŞI H A L K BAHÇESİNDE 

Kral Karol 
Tahttan Cekildi 

' 
(Başr birincide) 

sızlıktan kurtulamadı. Romanya
dan her giin birbirine aykırı ha· 
herler geliyordu. Rumen siyase· 
ti kendi sabit milli hedeflerine 
göre değil, fakat hariçte esen rüz
garlara göre idare ediliyordu. 

Dünyada ikinci bir kasırga 'k o
punca Romanya selameti yine 
kendine güvenmekte arıyamadı. 
Komşularla kendi teşebbüsile he
sap görerek dahilen kuvvetlen
mek yolunu da tutamadı. Hadi
selerin son hadde kadar ilerle
mesini bekl;di. Sonra tel5ş için
de hazan şu taraftan, bazan bu 
taraitan medet umarak ve kuv

vetlilere yalvararak ve yaranara.1' 
selamete kavuşmağa çalıştı. Eğil
dikçe başına bindiler, yalvardık
ça ittiler. Viyanada hakem huzu
runa çıkınca yumuşak başlılığının 
en küçük bir mükafatını görmedi. 
İki bıçak yedi, iki ağır ameliyat 
geçirdi. 

Bu iki ameliyatın sarsıntısı Ro
manyayı ihtilaçlar içinde bıraktı. 
Halkın infiali karşısında Kral Ka

rol. dahili kuvvetten mahrum, 
istikrarsız bir siyasetin hesap pus

lasını ödedi. Bu hesap görüldük

ten sonra da Romanyayı teskin 

etmek, yeni -yaziyete alıştırmak 

vazifesini General Antonesku Ü· 

zerine aldı. 
Hazırlıklarını bitirdikten son

ra vaktin epeyce ilerlemesini bek
lemek üzere pazar yerindeki İs· 
mailin kahvesinde gece yansına 
den kalkarak Emineyle buluşa· 
cakları yerin yolunu tuttu. Gide
ceği yer uzakta değildi amma, 
gizli yollardan yürümesi lazımdı. 
Tarlalar arasındaki irimlerden 
geçerken içi allak bullak oluyor
du. 

Ege ZeJbelderl • BIJD: Varıete • Canbazlar • Bemllmlz Bwa Akrobatlk 
Numaralan· RDI TIN TIN Blnerlerl • C:eza Mahkemesi ( TaldlOI Komedi ) 

Diler Zengin N11111ara ve Slrprlzler • DaballJe Toldal'. 

ve , 
Yük ağırdır. Rumen milli bün

yesinde yeni vaziyete intıbak u•, 

yandırmak, huzur ve ahengi i~de 
etmek, çok güç bir iştir. Bizim 

karşıdan karşıya yapabileceğimiz 

şey, Romanyanın yeni devlet a· 
damına çok ağır ".'azifesinde mu
vaffakıyet dilemekten başka bir 

şey olamaz. 

YUCA tlLKtl (İstanbul) ve 1lLK0 (Uşak) LİSELERİ 
Eminenin beklemekte olduğu 

yere varmak için Mustafa gilin 

Kayıtlara başlanmıştır. isteyenlere mufassal tarifname gönderilir. (U,ak'taki 

- ZO-
Fa:ııt arkadaşını heyecanla dinliyordu. 

Onun felli.kettn ezgisi altında keşfettiği ye
ni ufuldarr, kendisi, tablatle sıkı temasları, 
uzak uzak yerlerde yalnız başına g~lrdlği 
aylar, &eneler içinde yarı yarıya olsun l!lez
rnlıttl. Mehmet Alinin neler d4;mek lı1tediğl· 
nJ anlıyor, onun ba.şlangrcmr bulabildiği yo
lun nerelere varacağını görüyordu. Fa.kat 
kendi hesabına meslek alf1kalarUe, "'azlfe 
mesuUyetıerUe, kurulu ltıyatlarla her gün
kü hayatına. bağlı idL Bundan kurtuluş gö· 
rernlyordu. 

Acaba arkadaşına Nlhalden, Demirden 
neler duyduğunu söylemeli miydi? MeJunet 
AlJ, dünyadan çekilmesinin verdiği netice
leri doyunca yaralan yeniden açılmıyacak 
011"'11? Oalta doA°ru!IU bu yaralara yeni bir 
şifa lmkAOJ bulunmuş g.ibi görünmüyor 
m:..j du '! :o;onra lUehmet Ali, bugünkü ermiş
llk eevlyetıılne ancak felaket ıayesinde ytık
llf!lmtştt. Bu taz)ik ortadan kalkınca gerisi 
gerl)'e her günkli bnyatına dönmiyecek mi? 
En mükemmel bir ln!18D bile ancak zayıf 
bl:r mahl~ktn. En kuv"·ettl bir irade, en ya
man kararlar, bir defalık hızdan fazla bir 
yükı1ellş lmkı'ını temin edflhlllr miydi? Meh
met Aliye hakikati söylemekle bc1kl de ye
ni baya.tında aldıkJ hızı köktinden ke"6-
c:ck, yeni Hızır roliinUn yurda saça<'.ağı iyi· 
ilk ve ııe,·rı tohwnlarııu lptidadan kurut
mu' olacaktı. 

E:;-er a.raya bir \.i<'dan meselesi kar1'ma.
e!ıytlı Fazılın tereddüdü belki de çok uzun 
aiıreblle<ıektL Ii'akat :Nlhulle konuşurken, 

Lisesinin Orta kcsrm yoktur.) 

i Ki MCi Bugünün ve Yarının;omanı 

VA%AN: M.M.ZAL GEL ı .J:. 
Den,lrle günler gec;lrlrken kendi&ine gelen 
düşünceleri ha.tnladc. Yeni uyanan vazife 
dııygularlle Ni\alln kendisi gibi dağda, ba
yırda ömrü geç.en bir adam için ne iyi bir 
arkııdaıt olabllec-eğl hatırından geçmlştL De
mirle geçirdiği günler de kendine çok tatlı 
gelmişti. Böyle genç bir varlığa yakından 
kanşmnmn, onun büyildllğünti, olgunlaştı
ğını adım adım takip etmenin bir insanın 
hayatına. yeni bir renk, yeni bir tat 'lrere
ceğlue kani olmu,ıu. Arkada'1Jl& ait iki 
,·arlığı biraz 8alılpslz görüp uzaktan uzağa 
benJm"edilden ve onlarla beraber geçecek 
bir hayatın mil.na.ııım hatırdan geçirdikten 
11onra J'lhalln ve Demirin sözlerini '\'e halle~ 
rint l\fehmet Aliden gizli tutamazd.L 

Tuta<"ak olursa bunu wnumnn hay:rr için 
mi, yokı;a kendi şahııi hlslerile mJ yaptıA'J

m farl<edemiyecek, \lcdanı azap çekecekti. 
ı,te bunun için, Mehmet All üzerindeki te
sir ne olurl!la olsun ona her ıteYi olduğu gibi 
anlatmıya ihtiyaç duydu: 
' - Kardeşim, dedJ, sana beklemediğin ha
berler verec·eA-lm. ~n ayrıldıktan bir, iki 
gün ııonra ~lhal geldi, beni buldu. Senin son 
nefes aldığın yerlerde teneffüs etmek lhti
yadif'I l:z:mlrden fırlamı'j. gelmi~. ~mrümde 
çok derin acılar, elemler gördüm. Hiç bir 
insan rununda Nlhnlde gördüğüm yolda bir 

sarsmtı ve acıya rast gelmedim. Seni, t.e
neffüs ettigi ha.va gibi, içtiği su gibi gör
miye alıl}tığı iç.in ııe kadar sevdiğini sen 
varken ölçememiş. Sensizllğln ne kadar 
korkunç bir şey oldu~unu, ancak sen ayrıl· 

. dıktan sonra anlamış. Artık kendisi için 
ha.yat imkAm yokmuş. Ancak senin yavru
nu büyütmek için bayatı sürüklemeyi ka
bul edeblllyormuş. Senin mektubunu alınca 
ha.yattan uzaklaşmıya karar vermiş. Sonra 
arkwıından kara haber gelnılş. Demir tçin, 
onun vasıtaslle senin batıranı ebedileştire
bllmek için ya.~rya zaruret duymuş. Dok
tor :Fahir, kat'lyyea lmrşıla.'!lmak istemedi· 
ği yegane adam, çünkü uzun bir bastalrktan 
sonra onunla karşılaşması, cinayetler işle· 
mesine, evini yıkmasına, oğlunıın babasını 
öldürmesine yol açmış. Nihal, ba~eketlntn 
manasını küçl\ltmiye çalışmıyor ve akırılne 
olarak gözümle büyütüyor. Fakat blr, iki 
gün içinde, kendi tfı.blrlnce, blnlerc.e sene 
yaşamış gibi imiş. Her şeyi tahlll etmiş, 
ölcmü'I. F'ıı.hire yakınlık duymaırunı uzun 
hastalığa. alt netk.elerden biri diye sayıyor. 
St'!nlnle ka:rşrlaşabilmiş ÖJsa.ydı bu htııden en 
küçük bir 17. krumıyacajtına kanL .. Hayatı· 
111, C!lkl genı: kızlı.k hhlyalarm.a. u,·gun bul
mamasına gelince bu noktayı şöylece izah 

ediyor: Elbi.ı;e, süs, eğlence, poker. briç. için-.... 

Ahmet Emin YALMAN 

de geçen sathi hayat ruhunda boşluklar bı· 
rakıyormuş. Bunların verdiği hoşnutsuzluk, 

hayatınm kıymetini öl~emeslne, yol açı· 
yormuş. Asıl derde-113.ç arıyacak ve bayatı
nı faydalı bir bale koymıya çalışacak yerde 
her feyl birbirine kal'ıştırıp asıl saadetJne 
kör olmuş. Şimdi derdi görü.yor ve çare dJ
ye hayatnu umumun ha.yrma vakfetmek 
lstlyor. Buna. valdt bulabUmek için DemJrl 
gece mektebine koyacak, sonra ömrünü na
sıl faydalı bir ha.le koyacağım araştıracak. 
Onun ağzından adeta. senden işittiğim söz
leri iş.ittim. Ruhlarınız arasında na.kll bir 
tel varmış gibi bir şey •.. 

Demire geUnce hiç sorma... Yavrucağın 

olgun bir adama mahsus vakarlı, derin te
essürü var. Kendisini babasız bırakan tane 
karşı açık bir isyan halindedir. Yanının al
dım. Yakından tetkik etmek tSted.Jm. Oid
den 19im parçalandı~ 

* Fazıl ~o.nları anlatırken, gözlerini arka-
daşının yüzünden ayı.rmıyordu. Mehmet AH, 
yuvasına ait sarı,ııntı karşısında hiç teroo
düt etmemiş, ebedi seyahate <;ıkmak kara
rım vermişti. Şimdi bu sarsmtıdan eser kaJ
ınadiğmı, aksine olarak son kasırganın yep 
yeni ruhta blr Nlhal yarattığını anlayınca 
ne yapacaktı '! 

Bu kadar sevdiği yuvasına ko,nuyacak 
mıydı ? Jli lhalle Demir ara&ında daha güzel, 
daha tatlı bir hayat kurmak f.ı.r&atma &a· 
rılınıyacak mıydı? 

(Devamı var) 

RAŞiD RIZA 11YATROSU 
Halide Pişkin Beraber 

Bu akşam Büyükdere Aile 
Bahçesinde 

«KENDİSİNİN GÖLGESl:ı, 
Vodvil -4- Perde 

w.. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Dün 
mümessiller meclisi, 2.250.000 
kişilik bir ordunun techizi için 5 
milyar dolara yabın bir tahsisat 
kabul etmiştir. Bu tahsisat «iki 
Okyanus donanması» namını ta
şıyacak donanmaya ait gemilerin 
tezgahlanmasını ve 14. 394 harp 
tayyaresinin mübayaasını da der· 
Pİ§ eylemektedir. 

<AMERİKA, ALMANYA iLE 
SULH HALİNDE DEGİLDİR> 

Nevyork, 6 (A.A.) - Reuter: 
«Nevyork - Posb gazetesi, İngil· 
tereye terkcd ilmiş olan 5 O torpi· 
do muhribi hakkında mütalaalar 
yürüterek diyor ki: 

«Artık Almanya ile sulh hp.lin
de olmadığımızı bir hakikat ola
rak kabul etmı;miz icap eder. 

Eski zaman tarzında harp ha· 
!inde değiliz. Fakat buna rağ· 
men harp halindeyiz. Fikirler, 
servetler vasıtasile mücadele et· 
tik ve ediyoruz.~ 

(/;AMERİKANIN SlNGAPURA 

İHTİYACI VARDIR> 

Nevyork, 6 (AA.) -Reuter: 
Nevyork Herald Tribune ga· 

zetesinin muhabiri tarafından Çin 
sulan filosunun sabık başkuman
danı Y arneff e sorulmuş bir sua• 
le, Yarnell, şu cevabı vermiştir: 

Birleşik Amerika ve İngiliz do
nanmalannın artık kuvvetlerini 
birleştirmelerini tavsiye ederim. 
Bu iki donanma Japonlan ve na
zileri mağlup edebilir. Fakat bir 
teehhür vahim neticeler verebi
lir. 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - İlk, orta ve lise kısımlarına yaWı veya yatısız kız ve erkek 
talebe kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eylülün on beşinci gUnüne kadar gerek mektu~ 
la, gereJ.: mektebe başvurarak kaydını yenilemelidir. Eski talebenin 
cylfüün on beşinden sÔnra yapacakları müracaat kabul edUmiye
ccktlr. 

3 - !stiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname 
gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon: 22534. 

LeJll 

.Erkek Yeni Kolej •:rı 
İLK - ORTA. LiSE 

• 

Taksimde Sıraselvllerde 1' B il 1 A Ç 1 L D ı . 
' \ 

lUUdiirü - Eski Şişli Terakki Direktörü: M. Ali Haşmet Kırea 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öCRETlM:tNE genif mikyasta 

ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin 

çatışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatile yalandan ala.kadar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferll teneftüshane ve jimnasttkhıınesJ 
va.rclır. Her gUn sa.at (9 ile 18) arasında kayıt ve kabul olunur. 

Telefon: 41159 

1840 1KBAM1YELEB1 
1 adet 2000 Ura -2000. -11r 

T. iş ~ Bankası 
3 > 1000 > -3000. - > 
6 > 500 ~ -3000.- > 

12 > 250 > - 3000. - > 
1 

1940 Küçük Cari 40 > 100 > -4000.- > 
75 > 00 > -:J750. - > 

Hesaplar 
210 > 25 > -5250. - > 

Ke,ideler: ı Şubat. 1 Mayd, 1 

İkraıniye Planı Ağııstoa, 1 Jklnelteptıı tarihlerin 
de yapmr. · 

Gahibl ve Neşriyat MüdlirU: Ahmet Emin YALMAN 
Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 
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