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eisı·cu·· mhur İnönü Dün Doh~~c~ ~ulaşması 
' Dun lkı Taraf 

1. . . z· E ·ı Arasında Craiova'da 
zmıtı ıyaret ttı er imza Edildi 

uıgarıarı;ı Başvekil I zmitten 
Dostça . A k G •tt ·z 

. Roma, 7 (A.A.) - D. N. B.: 
Öğleye doğru Romaya gelen bir 
habere göre, cenubi Dobruca 
hakkındaki Bulgar - Rumen an
laşması İmzalanmıştır. 

ir Konuşma n araya l l er 
Bu itilafname ahkamına na

zaran Bulgaristan, şimalde 1 91 3 
te malik olduğu hudutları eline 
geçirmiş ve bu suretle 7200 ki
lometre murabbaı arazi ile 300 
bin nüfus kazanmış olacaktır. 

ller gelir, geçer. istikrar, 
üvenilecek komşularla de
amıı dostluk münasebetleri 
urmaktadır. Esen rüzgara 
öre yol tutmanın ne netice 
ereceğini Romanyanın !ki
ti göstermiştir. 

ıan: Ahmet Emin YALMAN 

nelerce bütün dünya Bal
lara hakaretli bir gözle baktı. 
bakı§ tarzı haksız da deiildi. 
kan hükumetleri. hakiki istik
en mahrum hükiimetlcrdi. 

ndilerinc uzatılan her yeme 
11ı.>'orlar, en çok yem vaade

büyük devletin bir müddet 
arkasına katılıyorlardı. Bal
devlet adamlanndan her bi

n damgaaı vardı: lngiliz, 
nsız, Alman. Rus veya Avus-

Ya. taraftan .. , Türlü türlü en
alarla kazan hiç ara vermeden 
atılıyor, hazan bir grup, ba
diğer bir ec~cbi yardakçısı 

P. Üste çıkıyordu. 
Sır taraftan• da Balkan mem· 
etleri biribiri~in canına .uaa-
1 bir manzara gösteriyorlardı. 
ıneınlekctlerden hiçbiri kom· 

~rı~~ olduğu gibi tanı..;,_ıya ra
t'"egıldi. Biribiri hakkındaki 
~n malumatlan, yalandan, if-

a an ibaretti. İyi bir Balkan 
hJcciııinin vMfı, kom§Ulan a· 
fij nde en yakası açık ıekilde 

rler icat etmek ve yaygaralar 
Parınaktı, · 
Balkanlar günün birinde bu 
1 .!ccrübelcrinden ders alır gibi 
ti.indüler, Biribirini iyi niyetle 
r . 
ınıyc ve anlamıya kıymet ve-

l ce ıu hakikati ke§f ettiler .ki, a· 
arında ba§kalıklardan ziyade 
llz~rl.ikler var, Hem de istik
erını büyük devletlerin nü· 

~ .v~ ~~irinden korumak ve 
lı ınkııaf imkanlarına kuvvet 

r.ın_ek hususundaki menfaatleri 
~ıbırinin aynidir. Eğer zaman 
usaadc etseydi, bu anla§ma ru
d Yalnız hükumetler değil, doğ
k a~ doğruya milletler arasında 

ıleri gidecek, uzak sayılmı-
~ak bir istikbalde belki de bir 

a kan federasyonuna vanlacak
ij O zaman Balkanlar seksen 
ı Yonluk büyük bir devlet ha-
de ·11· f 1 · · · 
1
• mı ı men aat erını ve ıs-

b'allerini her hariç tesire kar§ı 
Bliği!e koruyabileccklerdi. 

ulgaristan bu gidi§e karı§ma· 
·
1 

Çünkü kalbi ylralı idi. Hak
ıga, uğradığını bir saniye bile 

utrnuyordu. Bununla beraber, 
lgarlar haklarını zorla değil, 
t~lıkla aramağı menfaatlerine 

a Uygun buldular. Cihan Har
nin acı tecrübesinden ıonra 

hakikati kavramış göründüler 
büyük bir devletin yardımile 

enfaat koparmıya çalı,mak, 
.rt tarafından daha büyük bir 
tıha ile Yenmek üzere semiz bir 
zu haline gelmek demektir. 
Bulgar milleti, Balkan ideali· 
k~dım adım yaklaşıyordu. Öyle 
diıka~~r ?ldu ki, takip edile-n 

f suratıne göre bu ideale ne 
. rnan varacaklarını isabetle tah· 
.•n etmek mümkün gibi görün-

. Balkanlarda Şulgaristanın der-
ındcn . . 1 k en ıyı an ıyan, ona en 
Ü k~ostluk gl.. .. ter<'n memleket 
. t 1Ye oldu. Bulgari da bunu 
~r a.~alık çok iyi kavramış gö-
nduler ve dostluğumuza kıy
e~ Verdiklerini belli ettiler. 
f ulgariatan son fırsatlardan is
ade ederek Dobrucayı geri a
ca Türk efkarı umumiyeııi Bul

ar davasını tuttu. Çünkü bu 
ııvanın hakka dayanır tarafları 
ardı, Romanya da bunu daha 
ve) kavramış olsaydı bugün Bal 

anların da, Romanyanın da 
anzarası bambaşka olurdu. 
Şimdi Dobruca davasının Bul-

arları memnun edecek surette 
~Hinden sonra Bulgaristan ne 
ıbi bir yol tutacak? Acaba Ro-
anyanın halinden ibret alacak 
ı) Esen rüzgara göre siyaset 

(Delıunı: Sa. ' tiu. Z de) 

fzmit, 1 (Telefonla)- Re
isicümhur İsmet lnönünü ha· 
mil olan Savarona yatı bugün 
saat 15.1 O da İzmit körfezin
de demirlemittir. 

Savaronanın körfeze girdi
iini gören halk, büyük kalaba
lıklar halinde sahillere birik
miye başlamış ve Rei.sicümhu
rumuzu alkıılamışlardır. Hal
kın büyü~ bir ıevinç içinde 
bulunduğu görülüyordu. 

Vali, Tümen ve Oasübahr1 
ko~utanlan, Belediye ve Parti 
reialeri yata. giderek Milli Şefe 
İzmitlilerin tazimlerini arzet• 
mitlerdir. 

Milli Şef İnönü, İzmit valisi 

ile Belediye reisinden lzmitin 
§ehir iıleri, kağıt fabrikasının 
vaziyeti ve yeni sene mahsulü 
etrafında bir saat kadar izahat 
almışlardır. 

Yatta, Reisicümhura refakat 
etmekte olan Başvekil Doktor 
Refik Saydam, saat 16,40 ta 
Milli Şefe veda ederek sahile 
geçmiı ve buradan Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Riyascticümhur umumi ka
tibi ile Başyaveri, İzmit valisi, 
komutanlar ve halk, Başvekili 
tqyi etmişlerdir. 

Savarona yatı saat 17,20 de 
Marmaraya açılmıştır. 

Ekmek Buhranı 
Artık Bitti 

Sofya, 7 (A.A.) - D. N. B.: 
Cenubi Dobruca hakkındaki Bul
gar - Rumen anlaşması mucibin
ce Romanyarıın Bulgari.atana ve
receği arazinin tahliyesi 1 1 ey· 
lulde başlıyacak ve 25 eylulde 
nihayete erecektir. Bu müddet 
zarfında araziye Bulgar idari 
makamları vazıyet edeceklerdir, 
Askeri işgal, 20 eylulde başlıya
cak ve 30 eylulde bitecektir. 

Bulgaristanın Romanyaya ve
receği tazminat, teorik. sahada 
bir milyar ley olarak tesbit edil
mİ§tir. Fakat Romanyanın da 
Bulgaristana ödenecek tazminatı 
olduğundan, hu iki meblağ ara
sında pek muhtemel olarak mek
tup teatisi ile takas yapılacaktır. 
Anla~ma mucibince, cenubi 

Dobrucada sakin 700 bin kadar 
Rumen ile şimali Dobrucada sa· 
kin 45 bin !tadar Bulgar, müba
dele olunacaktır. Dobrucadaki 
Rumenlerin Romanyaya nakli, 
eylul sonuna kadar bitirilmiı ola
caktır. 

Ticaret Vekili, Piyasaya BUigar Başvekilinin 
Hergün 400 Ton Buğday Dün Söylediği Nutuk 
Çıkarmasını, Toprak Filof Mihverci 
-------------Şeflere Teşekkür 
Ofisine D Ün Emretti Etmeyi Kendisine 
--------------------.iiiiiiiiii--;;;;::;;::::::;::::;:::;:;:-::::==;;:;:-::;;;;, 

Ticaret Veklll Nazml Topçuoğ'lu 

şehrimize gelır gelmez Toprak Ofise 
giderek ofis müdürü, belediye lktısat 
müdürü, değirmenciler ve kırmacı
lardan mürekkep bir toplantıya riya
set etmiştir. Toplantıda şehrimizin 

buğday ve un ihtiyacı hakkında all· 
kadarların mUtıılllaları dinlenmif ve 
buğday, un buhranmın sebepleri izah 
olunmuştur. 

Bu mUtalAalardan sonra vekil, her 
gün toprak ofisin pıyasaya yUz ton 
fazlasile 400 ton buğday çıkarmasını 
emretmiştir. 

Bu suretle tüccar nfLmına mevruda 
tın az olacağı zamanlarda bile bu 
yUz ton buğda),n piyasa satışlarile 
birlikte muvazeneli bır vaziyet husu
le getireceği ümit edilmektedir. Dün· 
den itibaren buğday ve un buhranı 
ortadan kalkmıştır. Fakat bazı fı

rıncıların da un sakladıkları ve fiyat
ların yilkselmeslnden istifade etmek 
istedikleri piyasada şayi olmuttur. 

Buhranın Kalkmasma 
Rağmen TelAş Emarele!i 
Yapılan teşebbüs üzerine evvelkı 

gün tstanbula, 50 ton fazla 350 ton 
buğday verılmll} olmasına rağme.n ek 
mek sıkıntısı dün de devam etmış, 
sabahın erken saatlerinden itibaren 
halk !ırınlann önünde birikerek' ek
mek beklemıye b114lamrştır. Garibi 
şudur Jd, bu e.<ınada Sirkeci ve Çem
berlltaştaki fırınların önünde bek
lıyenlerin arasında Bcyoğlunda.n, Ka
sımpaşadan Tophaneden gelmiş müş
teriler de gorlllmU~tUr • 

Vaziyetin bir iki glln daha böyle 
devam t'df'.ceğı bır gUn evvelden tah
min edildıği için belediye reis muavi
ni LQtfi Ak&oy, iktuıat müdUrll Saf
fet, toprak ofisi mUdUrU Nurf, bele· 
diye tefti!} heyeti reisi Samih Şişli, 
Taksim, &yoğlu, Tophane, Çember
lita.ş, &yazıt ve Aksaray semtlerin
de fırmlarr, gece yarısına kadar de
vam etmek üzere, umumi bir teftif
ten geçirmişlerdir. Bu Wtit sırasm
da fırıncıların gece poetası yapıp 

yapmadıkları kontrol edilmiştir. Bun 
dan b114ka şehirdeki darlığı gider
mek için fınnlara mutat olan mikta· 
rın iki mi111i un verllmll}tir. Ayrıca 
bazı semtlerdeki fırınların, mensup 
olduklan firketin tebligatı üzerine 
noksan ekmek imal ettikleri görUl· 
düğü için belediye bu semtlerde ted· 
birlere başvurmuştur. Bu arada Top
hane semtindeki fırınların da şirket· 
lerinden aldıkları emir üzerine kM· 
den az ekmek pişirdikleri görüldü
ğünden bu semtte, serbest. çalıfm&k 

Oün ekmek buhranı işite esaslı 
meşgul olan Ticaret Vekili 

TOPÇUOCLU 

şartile bir fırının ~ılmasrna ruhsat 
verilmiştır. 

Günde 4.00 Ton 
Buğday Veri:iyor 

Ba.fvckil Doktor Refik Saydamın 

emri üzerine, lstanbulun istihlfıki 
için, dünden itibaren 400 ton buğday 
verilmıye başlanmıştır. 

Ekmek sıkıntısının devam ettiği 
'u sırada bır şahıs da. belediyeye 
müracaat etmiş eski usul mayanın 

yerine kullanılmak üzere çiçekten 
bir maya unal ettiğini ve bu mayanın 
ekmeğl fazla beyaz gösterdiğini bil
dirmi,tir. Bu maya ile yapılan ekme
ği de belediyeye getirerek göstermiş
tir. Filhakika bu ekmeğin biraz da
ha beyaz olduğu görülmllştUr. 

!leden 
Müslüman 
Oldum? 
Yazan: NWa Kak 
Amerika Muharriresi Nilla 
Kuk, gazetemiz için yazdığı 
üç yazılık bir seri ile bu suale 
cevap veriyor. Yazı derin bir 
ala~a ur~nd~r~.ak mahiyet
tedır. Bırıncısını yarınki sa
yımızda bulacaksınız. · 

Borç Biliyor 
Sofya, 7 (A.A.) - D. N. B. Bul

gar - Rumen anlaşmasının imza8I 
üzerine Bulgar Başvekili profesör 
Fllof, bugün Bulgar radyolarlle neş
redilen bir nutuk söylemiştir: 

Profesör Filo!, cenubi Dobruca
nın a.navatana dönUşilnll bı!dirmekle 
memnun olduğunu söylemiş ve mua· 
hedcnln Kraiovada saat 15,20 de im
zalandığını ilı\ve etmiştir. Yeni Bul
gar eyaletinin 1912 hudutları ile 
memlekete döndüğünü kaydeden Bat 
vekil. bu muahede llc Neuilly zincir
lerinin klrıldığını ve adaletin yerine 
geldiğini tebarüz ettirmliJ ve bu ta
riht saatte Bulgar htikQmetinin İtal
ya ve Almanyanm şeflerine teşekkür 
etmeyi kendısine bir vazife bildiğini 
söylemiştir. 

Profesör Filof, nutkunu Bulgar
ları taht etrafında birliğe davet ede· 
rek bltimıiştlr. 

Bulgarlstanda, bir uzia.şma anlaş
masına varıldığından dolayı btiytik 
memnuniyet vardır. 

Başvekilin nutkunu müteakip, 
halk, hemen derhal tezahürlere baş
lamıştır. Bütün memlekette çanlar 
çalınmaktadır. Derhal btittin evler 
bayraklarla süslenmiştir. Halk, bir 
dakika içinde bUtün sokakları dol-
durmuştur. ) 
Yarın pazar sabahı, blltün memle

kette bliyUk Ayinler yapılacaktır. 

Müteakiben kral sarayı önünde ve 
mihver dcvleUeri elçilikleri önUnde 
tezahürler olacaktır. 

NE GAM! 

Bir .tramvay arabasının için
de §Öyle bir muhavere: 

- Yabancısınız galiba! A
rabanın içinde tütün içmek ya
ııaktır. 

- Hayır yabancı değilim ı 
Bile bile içiyorum. 

- İyi amma yHak 1 
- Sana ne} 
Ve kavgaya hazır bir vazi

yet. 
Bu cevabı alan yolcu işi u

zatmamak için tramvaydan 
iniyor. Öteki de çubuğunu iç
mekte devam ediyor. Herkes 
memnun. Hadise çıkmadı di
ye. 

Yalnız bu arada yıu.ağın 
bikri, her bikir gibi bir küçük 
keyif için izale edilmi§ oluyor. 
Ne gaml 

• 

Romanyanın eski ve yeni Kralları Karol ve S. M. Michel'in üç 
sene evvel beraber aldı~dıkları bir resim 

Kral Karo[ 
Romanyayı 

Terketti 

Madam Lapesca da 
Kendlslle Beraber 

İngilizlerin 
Leros Adasına 
Taarruzları 

Bu Ada Bir Kale 
# 

Haline Konulmuş 
Bükre, 7 (A.A.} - Sabık Londra, 7 (A.:A.) - ;Reu-

kral Karol. bu 'sabah, ııaat 4 le ter'in askeri muhabiri yazıyor: 
hususi trenle Bükreşi tcrketmiş- 12 ada mıntakasındaki 1ngiliz 
tir. Sabık kralın hareketi gayet deniz harekatının manası ııudur: 
gizli tutulmuştur. Mıntakanın en mühim adası olan 

Sabık kral Karola, sabık sa- Leros adası, İtalyanlar tarafından 
ray nazırı Urdarianu, sabık yave- gizlice hava ve deniz üslerini ha
ri albay .Filitti ve çiftliklerinin vi bir kale haline getirilmiştir. 
kakyası Albay Calaus refakat et· Binaenaleyh mczkür ada, lngiliz 
mektc idi. tebliğinde caskeri hedeflerin en 

Emin membadan öğrenildiğine mühimmi~ olarak bahsedilen he
göre, Bayan Lupe ku da müte- defi teşkil etmektedir, 
nekkiren hususi trende bulun- Leros adası istisnai bir atrate-
maktadır. jik vaziyete maliktir. Kıbrıs ada-

Husuııi tren, İaviçreye gitmek sına 330 mil ve Portsaid limanı· 
üıere İtalyadan geçecektir. İs- na da yalnız 5 1 O mil mesafede 
viçre hükumeti sabık kral Karo- bulunmaktadır. Bu adada. büyük 
la bi~ ~ylık ikamet müsaadesi bir garnizon ve büyük benzin 
vermı~tır. · depoları mevcut bulunmaktadır. 
KAROL YUGOSLA VY ADAN 1 Mısır hududundan yüz kilo-

GEÇTİ metre kadar bir mosafede bulu-
Belgrat, 7 (A.A.) - Sabık • nan Libya üslerinden Tobruk i

kral Karolü hamil hususi tren le 12 ada mıntakası arasında ir· 
bugün saat 17.30 da Yugoslav- tibatı temin etmek maksadile, 
ya hududunda Gros - Kikinda mezkur Leros üssünün inııası 937 
istasyonuna varmı§tır. Sabık de ikmal edilmi§tir. Binaenaleyh 
kral, saat 20 de Bükre~ - Milano mevzuubahis olan deniz hareka-
ark ekspresine takılan hususi tının, Mısır ve Libya hududunda

vagon salonunda Zagreb - Liub- ki vaziyet üzerine doğrudan do~ 
liana yolu ile Tiryeste ve İsviç- ruya bir tesiri olacaktır. 
r~ye doğru yoluna devam etmiş- MUSSOLİNİ'NIN EFENDİSi 

tır.GENÇ KRAL ANNESİNİ HITLER 
BEKLİYOR Londra, 7 (A.A.) - Da-

BUkreş, 7 (A.A.) - Reuter: Genç ily Telcgraph gazetesi, Chur
Kral Michcl, on sene süre:ı bir gay- chill'in nutkunda hakim 0 -

bubetten sonra saraya. dönmekte olan lan sükun ve emniyet perdesilc, 
Valide Kraliçeyi istikbal için sabah her halde İngiltere _ Amerika 
erkenden hazır bulunuyordu. mütekabil yardım itilafının tesiri-

Halk, anne ile oğlunun buluşma- le olacak, Hitlerin nutkundaki 
larını alCı.ka ne takip ederken, slya- hiddeti mukayese ediyor. Şarki 

(De\arnı: • a. 4 sü. 1 de) (DC\'1U1U: ı-\a. 4 Sü. J de) 

fv1ihverin Havadan Zaferleri 

• 

... ~ ..•. 

- Göreyim seni havaları kazanmalıyız ... 

Askeri 
Vaziyet 

Aeno iki biıyük hu·a ordusu 
ara rnda başlamı~ olan ha\a mu
harebelerinin kat'i nette 1 her iki 
tarafın tatbik ettikleri ha\'8 se\ k 
'e lılareslndckl isabet ,;e müşkill· 
lu.l:e t hldlr. l\lühlm hedefler ara
ı;ıntla zamana uygun en ehenırın. 
~etıllerlnln H~llm~lnde \'8 ku\
,;etin dağıtılmı.)arak a~ni mah
dµt hedener üzerine hUeumlarıo 
tekerrürunde isabet \ardır. 

Kara onuanda petrol depolan
nrn saklandığının tahmin ,e keş· 
fedllm ı isabetli bir e\ k , e !da· 
renin netkesldlr. Alman,)ada 
bombardıman edildikleri blldl· 
rllcn petrol depo ,.e twıfh ehane
lerlnln bulundukları J·erl~r Al
manyadakJ petrol ikmal ana J -
tlkanıetlerlnl tebarüz. cttlnnl,)e 
başlamıştır. 

Her gUn bımi &"P.Çml3e ba,ıı
yan ilam me,kll, bir deniz lolu 
dUğtim noktası, belki de iki nu
maralı Alınan hava cephe komu· 
tanlığının bulunduğu .) erdir. Il'ran· 
sız sahlllı-.rlne karşı tekerrür eden 
hüı·umlar bu mıntakuda bazı ha
zırlıkların ııez.lldJğlne delAJet ede· 
bilir. Berlln le Londra mUtekabl
len \O durmadan hUcumn maruz. 
darlar. Londra cl\"annda her gün 
çok miktardaki tayyareler ara
"ındakl denımlı ha\'8 muharebe
leri lngill:t. &\C'llarını ~ararak ,·e 
mudafaa ı;btemlerlnl zedeliyel't'.k 
hal·a telen'\lkünn ele geçlrml~ e 
matuf bir hareket olduğu için 
çok bUyUk bir cbcmml,yetl haiz
dir. 

Ba arada av hücumundan kur
tulabilen bomba ta~yarelerl de 
halkın mine\'Jyahnı kırrnrya ve 
liman te!ıisatına zarar '·ennJye 
~alılJmaktadır. Alman gece hll
<'umla.nnm hedefleri ~k clakmrk 
bir fekli anetmektedlr. 

Akdeniz:.dP., Hayfa petrol depo· 
Iannın İtalyan tayyareleri tara
fından bombalanması milhlm gö
rülür. Şarki Llbya'da miltekabll 
hav h\lcumla.nndan başka blr 
llareket yok glbldJr. 

Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 

Beş aande 371 
Alman Tanaresl 
Daba Dlşlrtlldl 
Londra, 7 (A.A.) - Resm~ 

bildirildiğine göre., dün saat 
23.30 a kadar, 45 dü§man tay
yaresi düşürülmüştür, Dokuz: İn· 
giliz avcı tayyaresi kayıptır. Fa· 
kat bunlardan on pilot sag ve aa· 
!imdir. 

30 Ağustostan 5 eylule kadar 
tahrip ec!ilen düşman tayyarele• 
rinin adedi 3 71 dir. 

ALMAN PETROL DEPOLARI 
YANIYOR 

Londra: 7 (A.A.) - Havı 
Nezaretinin tebliği: 

Alman ormanlarında gizlen• 
miş askeri hedefler mühim as· 
keri petrol depolan tekrar İn· 
giliz hava kuvvetlerinin başlıca 

taarruz mevzuları olmuşlardır. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Hartz dağlannda ve Kara or· 
manda yangınlar çıkatmı lar, 
Stettin de Sentetik petrol tesisa· 
tını, Kici petrol depolarını ve 
Hamburg ile Tuna üzerinde Re· 
gensburg petrol taefiyehanelerinı 
.!?ombalmışlardır. 

..:r ..... _ .... 

- Merak etme kumandanım! Zaten havadan başkablr şey kuandılmıız yot(l 
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PiYASA VAZiYETi IAib8I ·aalli'' •.a: 

Yra:banci 1Radg7'larda 
Hava P~opagandası 
~anıt~ Elfteldt ·A4haf ..Mecit SAKMAN 

~ğuwtôs · a)'llldalti bava mu-
, llıi:rebeleri ve bombardımanları 

ile 'elde ' edilen neticeyi t~m ola
·rak ~gösterecek bir tiıi\inco :yapıl
masir nmans henüz ceımemıştir. 
Bir c'defa her iki taraf resmi teb· 
l.iğteri •muharebe 'Ye bombardı
man tnetice ve tesirlerini 'kendi 
tıenlerine olarak gösterme'ktediT
~r. 

ı.Ajıins ve ra
0

dyo ne}~iyatında 
ise daba ziyade propaganda mak 
adınln gözetildiği artık herkes-

. çe malumdur. Bu propagandaya 
parlak bir misal: ~ Ey~ gecesi 
Alman raclyosunun türkçe ne2ri
yatında Stokhoım· den gelen bir 
habere dayanarak Alman bom
ba tayyarelerinin 1ngiliz havaya 
atan toplarından ve avcılarından 
hiç korkmıyarak ve onlara ehem· 
ıniyet vcrmiyerek damlara sürü
mürcesine alçaktan uçtUklarını 
aöylüyor. Hava : muharebelerin
deki bir taktik • tabiye mecburi· 
,.eti bu suretle güzel bir propa
sanda vesileai ittihaz edilmif o· 
lızyor. • • . 

T abüdir ki, bütün dünyatla her 
kes hava muharebe taktiğini bil
mez ve bilmek mecburiyet ye 
külfetine de giremez. 

Böyle olunca Alman tayyare
leriniı} alçak.tan uçmalanndaki 
taktik mecburiyeti. neden bir 
kahramanlık olarak gösterilmesin 
ve bununla da kahnmıyarak İn
ailiz havaya atan topçularının ve 
avcılarının Almanlara tesir . ya• 
pamadıklarını da ilive etmek su• 
retile biz tatla iki Jtuı neden vu• 
TUlınuuı) Alman propaıanduı 
için bu kaçırılmaz bir ı fırsattı. 
Hem de haberiıa membaı Alman 
değil ki, cehline atfolunsun. 1 

Halbuki hakikat tamamen ter• 
einedir. Tayyareler havaya atan 
topçwıun atqindeıa ve avc:.ı tay• 
yareainin takibinden kurtulmak i· 
çin çok alçakwa · µçmaları icap 
ed~ 1 

.1000 metreden &f&iida' topçu 
atq edemediii 1ribi alçak irtifa· 
brda da ava hüc.wııwıdaıı ko· 
laylıkla kaçılabilir. 1 

tur. İ\.v tayyarelerine celiaee ln
giüzlcrin av tayyare :miktannı 
1000 o!arak a!ınak av!ar arasın· 
dak.i nttbet t. 1.5 oluna da Al
man avıc:alanıun ibir Jcı.mmın 
mealleket içi müdafaalarına tab
sia edilcfiiini 'kabul etmek zanı· 
retindeyiz. Bundan dolayı ln
gilt.ereye brp yapılan bava a1wı· 
larmda a• tayyare adetlerinde 
maYUelle haal olduiunu icayde
del»'liriz. lnsiliz eahil tayyare ko
mutanlliı emrindeki tayyareler. 
Alman deniz • tayyarecilijindeki 
adede af&iı yukan tekabül eder. 
Aynca ana ••tan • donanm..Ue 
tayyare semilcrindeki -250 -: 
300 tayyare de artar. Bu rakam
ların bugünkü h&kiki adetlere ta
mamı tmamına ~uyduiunu iddia 
ciiretinde bulunamam.IFakat ba
ıkiki tayyare miktarlannın bu ra• 
lkamlann •etrafında • dolqtıjuıa 
'.kaniim. 

T ""'are mevcattannın zibÖlu
nan rakamlardan ibaret k&lma· 
daiını. bu rakamlann bir kaç mia
li ibtiyab bulunduiunu tekrar ha· 
tırlatmak iaterim. Böyle olmaea 
idi her sün ve a~ •durmadan 
aylarca hava bücumlan devam 
edemezdi. her sün verilen tayya• 
re zayiatı ltarpanda hücum kud· 
retinin eeviyeai &ittikçe düpniye 
baılardı. 

Tayyare aCletleri itibarile Clun 
mevkide bulunUfU karfll&yan pek 
mühim dijer lmillerin de bulun
duiunu ula unutmamak . lizım 
gelir. Büyük Britanya adalannda 
cereyan eden hava muharebele· 
rinde İngilizlerin gösterdiii mü
dafaa kudreti ve bundan başka 
olarak Almanyanı!_t çok içerileri
ne ve hatta Po vadisinde İtalya
ya kadar sarkan uzun ve çok zah 
metli akınların devamı bunun bi
rer kuvvetli delilidir. 

ı Eski Fransız Askeri 
, At~•esi için AJin 

Eminönü Halkavi 
inşaatı Bitti 

On alb Bin 
Liralık f11f o bilye 

Sabn Alındı 
Dört ıaene evvel 167 bin lira

ya ihale edilen Eminönü balke
vine ait binanın intaatı ikmal e
dilmittir. Binanın dahiU teferru· 
at Ye tefri,atile iftipl edilmek
tedir. Yeni bina. 2 •lon Ye 20 
parça odadan mürekkeptir. Alt 
katta modern bir kalorifer daire
si yapılnuftır. Bu daireden ba,ka 
bina zemin !katı. bütün teferru
at ve malzemeaile büyük bir jinı
nutik ealonu. iki )imnastik mual
limi odaanı. bir kalem odaıuu 
ihtiva etmektedir. Salonun yan 
irtifaından itı'baren iki tarafta ar• 
tistlere mahMU banyo, eoyunma 
dairelerine aiden iki koridor u
zanmaktadır. Bu koridorlann ve 
jimnaatilt Mlonunwı Uatiinde de 
500 eeyirci istiap eden modern 
bir tiyatro salonu · bulunmakta
dır. Salonun en anünde, 12.20 
uzunluiurva. ~ metre aenitliiin
de, 11. 5 metre irtifaında büyük 
aahne bulunmaktadır. Sahne ö
nünde orkestra mahalli. aahne al· 
tı oda11. yan tarafmd~ da reji· 
.ör oduı. makyaj odalan Ye di
ier müıtemil&t bulunmaktadır. 
Yeni binanın tefritatı için 1 6 bin 
küsur liralık mobilye, .5 bin ~i
ralık ta .ali bir sinema makinesi 
sipariı edilmittir. Bina, 29 llk: 
teırin Cümhuriyet bayramında 

meruimle açılacaktır. Belediye 
lmar müdürü Hüsnü ile Fen he
yeti müdürü ~urinin de iıtirak et
tiği parti inpat komisyonu, mu
vakkat teeellümünü yapmak üze
re dün binada tetkikat yapmıı· 
l!!· K<1rnisyon. binanın dahili te
ferruat ve tezyinatına ait buı ek· 
siklikler· gördüğü için muvakkat 
tıeeelliim ınuameleaini aeciktU..' 
rnittir. 

.-ıru ... ., •• 
Kış Saati 

8aş1ama Zamanı 
Günler h&Jli lmıalclı. Altıı:amları 

altı b~oktan aonra karanlık !:Ö

nyor. Vapur ft trmlere yeti .. 
mek l9t17ealer bnnlıtın bafla· 
maııma aldanı)'orlar. Yu eaatlnln 
tatbikatı ba91Mlllttaa aonra her
kes lşlnl. gftcllnll bu eaatln lcapla
naa , n&klly• tatu.aerlne söre 
ta.dm eVnlfU. Gblerla laMlma
• tbıeliDe ttiOOar ve Nnaf kış _.. 
a.Ualn .. .akit &.tblk edUooetlnl 
öA'renmek merakma düt*Wer 
kıt •-*tDI• Avnıl*ia ta&blke 
.,.,....dlfma tatr lalçblr baber 
plmedJ. Ba baberta plrneelne ln
u.ar etmektea iM beynelm.Uel o
lu.k kabul "11• ta.rlb1n tetkik 
edilerek Iüo olmaua blr batta ev
velln4en laf &aatlnln IMışlangıç ırtl· 
nU Dil edJlae, berlİalde faydalı 
olacıaJIQr. Bu 8W'etle vapur ve 
trenlerde 80nb8har ve.kıt lelerle
riDln de tarifeleri daha kolayhkla 
tanıılm edilebllJr. Halk dahi lşlnl 
ona côre yoluna koyar. 

lSTANBULLU 

Eroin MUptelAsı MahkOm 
K!SprU Ustunde bir mahktlm jan

darmaların elinden kurtulmuf ve 
kaçmış dün sabah arkadaşları tara
fından baygın bir halde yakalanmı,, 
fakat hastahanede !SlmUŞtUr. 

Bu me,hur esrar kaçakçrsr Ahmet
tir. Mahkdrnlyetıni b!Urmlf, latan· 
bUla gettrUmı,, tahliye edlleceti za. 
man jandarmalarm elinden kaçarak 
bir fJllr&1' tekkeeine g1tnıif, esrar iç
m~r. Qok futa miktarda .. rar içen 
Ahmet birU eonra ~ımu,tUr. 

--<>-
Caddede Duranltr 

Belediye, dün bütün kaymakamlık
lara ve zabıtai belediye memurluk
larma bir tamim ~öndermi,tlr. Ta
mimde cadde ve eokakların e11nat ta
rafından hiçbir sureUe işgal edtıe

~tyecetı hakkmdaki 11abıtai beledi· 
ye ,.ıtmatname11lndeld maddenin ta
mamile tatbik edHmeslnl, talimatna
menin hilMma olarak böyle umuma 
mahsua yerleri lffal edenlerin '1d· 
deUe tecslye edllme8~ bOdlrmlftlı'. 

inhisarlar Vekilinin 
Yeni Beyanatı 

Şarap Fiyatının 

Artacağı Haberi 
Asılsız 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün, İnhisarlar 
Umum Mildürlüiünde meııul 
olmuıtur. Vekil, bir muharrirİ· 
mize inhisarları alakadar eden it· 
ler etrafında tunları söylemittir: 

«- Filhakika bu sene tarap 
imaline salih üzüm reokltesi nok· 
sanlık göstermiıtir. Şarap imala
b geçen seneye nazaran zaruri 
olarak azalacaktır. Ancak yaptı· 
iımız h~aplara göre gerek husu· 
si amillerin, gerekse inhisarlar 
idaresinin elinde bulunan ve bu 
seneye devredilen stoklar bu nok 
san imalltı karıılıyacak derece
dedir. Bu liesaba göre, önümü:r:
deki yıl içinde tarap buhranına 
meydan kalmıyacaktır. fiyatla· 
rın •artacağı endiıeeine gelince 
böyle bir ıey varit değildir. Çün
kü malumunuz olduiu üzere İn· 
hisarların satacağı ıarapların fi• 
yatı tesbit edilmi§ olup bu fiyat• 
tı arttırmıya sebep olmadıiı gibi 
hususi amillerin satacaiı oarapla· 
rın azami fiyatları da tarafımız
dan tesbit edilmekte olduğu için 
onlar da arttıramıyacaklardır. 

Bahkesirin Kurtuluşu 

Alman Ticaret Heyeti 
Dün İstanbula Geldi 

Türk - Alman ticaret anlaı· ı
ması müzakerelerinde bulunmuı ...... -.--------.. .-ıııııı. ı 
olan iktısat müıavirlerinden Leb· 
reht dün tehrimize gelmiı ve An
karaya aitmiıtir Müf&vir ile bir· 
likte üç Alman eksperi de ıeh· 
rımıze gelmiılerdir. Müşavir, 
Ankarada Ticaret Vekaletile te· 
maslarda bulunarak yeni anlat· 
manın bir an evvel tatbik mev
kiine ıeçirilmeai ve eatın alınacak 
muhtelif mallann fiyatlarının tet· 
biti için lazım gelen tetebbüsler
de bulunacaktır. Veklletle tesbit 
edilecek esaslar takarrur ettikten 
sonra ihracat birlikleri tarafın· 
dan Alınanyaya gönderilebile
cek malların miktar ve kaliteleri 
tesbit olunacaktır. Almanyaya 
ihracatın baılamak üz:ere olduiu 
bu sırada tüccar stok yapmakta 
olduğu için fiyatlar yükselmek
tedir. Sabunluk zeytinyağları 39 
kuruıtan '4 l kurup, ekstra eks· 
tra yağlar 63 ten 65 kurup yük
selmiıtir. Hububat ve zahire pi· 
yasalarında dahi hareketler baı-
lamı§tır. , 

Arpa tüccarları stoklarını ta
mamladıkları için piyasa sakin· 
dir. fiyatlar biraz aerilemiıtir. 
Pirinç piyasasında oynaklık baı· 
ladığından fiyatlar kilo batına i· 
ki kuruş yükselmiıtir. Diyarba
kır pirinçleri 2 7 • 2 8, Tosya ma· 
kineli 31.5 - 32,5, Bursa cinsle
ri 36 • 36,5 kuruıtur. Tiftik mü
bayaatı devam etmektedir, Haf· 
ta içinde piyasamıza 1600 balya 
gelmiı ve satılmııtır. Mübayaa
tın artması Romanyadan başka 
diğer mahreçler için olduğu an• 
}aşılmaktadır. 

Yapak lan almakta olan bir
lik müba_yaatını gev,etmittir. Ke· 
çi kılı kırkım malları 68 - 70, 
tabak mallan da 35 - 37 kuruı
tur. Fazla İltekli olan koyun de
rilerinin fiyatlan da yükselmek
tedir. Yalnız keçi, kuzu ve oğlak 
derilerinin fiyatlarında fazla bir 
arhf olmamııtır. Balmumular 
140, yeni tatlı badem 9.f • 95, 
eski mal 90, acı badem 6S • 66, 
acı çekirdek 3 7 kuruıtan mua
mele eörmektedir. 

Yumurta lhracatl 

BORSA 
'EYL'CL 1NO 

sterun -
Dolar 
İ8Vlçre Jrru. -
Drahmi 
Leva 
Peçet& 
Pengö 
JAy 
Dinar 
Yen 
lsveç Kronu 

... ~ ....... 
e.2371 

'132.20 
28.615 
o.9915 
1.6225 

13.8925 
'6.52 
o.ad 
3.175 

31.1225 
81.0825 

S.ham ve raJıvUAt 

Ergani 19.48 
sıvu-JCrsurwn ı ıe.90 
Sıvu-ıı:rzuram 5 19.99 
Merkez Bankası Petin 102.50 

rnüzdeki hafta içinde alakad.,. 
lar içtimaa davet edilecek. tlf 
kilata ait formaliteler yapıla~ 
ve idare heyeti seçilecektir. 

Birliğe dahil olmıyan müe~ 
seler hariçte_n kağıt ithal edeıd 
yeceklerdir. 

Halen lstanbulda kliıt, kar 
ton ve tatbikatı dolayısile ithılt 
ta bulunan 70 kadar firma bulııl 
maktadır. 

Fiyat Değişikliği· 
Harbin bidayetindenberl belli 

baılı ithalat ve ihracat madde!' 
rimi2de fiyat temevvüçleri <t' 
bunlann aebepleri, ithallt ve ilı' 
racat miktarları ve memleketi" 
hakkında T etkilatlandırma Bar 
kontrolörü Hakkı Nezihi bir ı•' 
por hazırlamıftır. Bu rapor bıl 
haftaya kada!'. neıredilecektir. 

Akdeniz Seferi 

Balıkesir, 7 (A.A.) - Dün 
kurtulu,unun 18 inci yıldönü
münü büyük tezahüratla kutla
mıştır. Bu münasebetle yapılan 
merasimde söz alan 1renç bir 
mektepli kız Balıkesirlilerin hisle
rine tercüman olarak Türk mil
letini ak günlere ulaıtıran yiiit 
Türk ordusuna minnet ve ıiikran 
lartnı bildirmi,, Ebedt Şef Ata· 
türkün hatırasını taziz ederek 
Milli Şef lnönüye karıı bütün mil. 
letçe duyulan sarsılmaz bağlılıiı Yumurtalarımız ic;in ikinci ih· 

·--uı racat «ılevr•i ~aklapnaktadır. Ja-ifade "lemittir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tihsal merk~lerinden alınan ma

• Kaamen uydunalmuı yalan ve 
Jt191ne.n .fİIİr~ vqa ehemmi• 
yetsiz geçilmiı haberler aruında 
baza hakikatler de saklıdır. Bun• 
dan ba,ka gizlenmesi . mümkün 
olmıyan malumlar ve hadiseler 
vardır ki. meÇhulleri halletmiye 
hııkibtleri çıkarnuya yarar. ı 

Senelerce Fransanın Ankara 
sefareti : askeri ataşesi sıfati.le 
memleketimizde bulunan Gene
ral De Kurson·un ruhunun istira
h•ti için dün Beyoğlunda bit a
yin yapılmıı. Jıtanbuldaki Fran· 
81Zlar ve seneralin dostları hazır 
bulunmuttur: r GCKIN POBTBlll--------------~ 

Tahttan Çekilen Karol'ün Macera 

lQmata göre,. mahıulün bu aene 
çok bol olacaiı tahmin edilmek
tedir. 

Evvelce lnıilteredeki müe..,. 
ıeler Akdeniz:de ıeyriMfer irnk&' 
sızlıiı dolay11ile Jcalay, çuval ~ 
ıaire gibi maddeler için ıip•~ 
almıyorlardı. Siphiı -aldık~~ 
takdirde de ithalatc;ılanmız itıt" 
edecekleri mallann cinai. fİ1"' 
ve miktarı hakkında blr taahhU'° 
name vermiye mecbur tııtulmUf' 
lardı. 

Son zamanlarda sipariı -nriİ' 
mediği için taahhiltname tldedi 
eksilmişti. Fakat bu bir kaç sil' 
içinde tüccarlar yeniden çay. k•' 
lay ve çuval için taahhiltnaıfl1 

v~ermiye ba,ladıklanna naza~fl 
bu ıibi mallann ithalinin teaıifl 
edilecefi ümit edilmektedir. it 
halihn da Bura yoluyla yapıl,. 
caiı anlatılmaktadır. 

Her iki tarafm tayyarelerinin 
adetleri ne kadar olabilir. Al
malllar ugarl 2700 bomba. 1750 
av, 600 uzak keıif ve 400 deniz 
tanareaile ki. apiı 7Ubn 550 
bölük ile faaliyettedirler. ı 

BUyillc Britanyaya' karti yapi
lan akmlarda en milhiaa rolü ti• 
zerine alan bomba ve av kuvvet
leridir ki, 4500 tanare ecler. lte
fİf tayyarelerini bll'akınak 400 de 
niz tayyaresi de semi kafilelerini 
vurmak ve geceleyin limanlann 
önüne mayin dökmek aibi 'ftZi
felere tahsif edilen &anarelor o
lur. 

lıaıi)is ana vatan bomba tay
yarelerini 1500 olarak kabul e
dersek arada.ki nisbet 1.5, 2,5 
olur. Bu niebetin ıon zamanlar
da lnıilizler lehine artmıı olması 
çok muhtemeldir. 

Sebebine 1relince: Almanların 
Lehistan , harbindenberi bomba 
•~.,va re zayiatı her halde lnıiliz
ıffdHn~&k(ölman pek mantıki
<.~r.~di:._bile/Almanlar bomba 
t.y:, areai zayi ederken Jngilizle-
rin zayiatı av tayyar.lerindedin 
bomba tayyare zayiatı mahdut• 

~General de Kurson fırka ku· 
mandanı ııfatile 1talyan cephe· 
sine aönderilmiıti. O cephede an· 
cak bir iki gün süren muharebe
lere fırkasının batında karıımıı 
ve Mütarekeden bir gün evvel 
harp meydanında ölmÜ§tÜr, 

Generalin vefatı memleketi· 
mizde ciddi bir teeaaür uyandır
nuttır. General de Kurıon hakiki 
bir cioatumua olduiunu her fır
aatta söstermiı olmakla beraber 
Hatay itlerinin tatbikatında tam 
bir anlatmıya vanlmuına pek 
çok hizmet etmiıtir. Hatayın muh 
telit İNali zamanında Türk he
yeti bir çok mütkülatı Generalin 
hakiki bir doet olınuı eayesinde 
hallet.mittir. 

-<>--

Hariciye, Ticaret ve 
Adliye Vekilleri 

DUn aabah Ankara elalpreelne bat· 
!anan buau.ı vagonla Adliye Vekili 
Fethi Okyar, Harictye VekW ŞtlkrU 
Sançoflu ve Ticaret Vekili Numı 
Topçuoğlu fehrim!H Celmlfler, Hay
darpLfa garında Vali ve Belediye Re-
191 Dr. LQtft Kırdar, Emniyet MUdü
rtl Muzaffer Akalın n VekAletıerle 
al&kadar lltrruıeler tarafından kar· 
fllannuf)ardlr. 

General Zeki Erokagın 
Hal Tercümesi 

Cenazesi Bugün Merasimle Kaldırıhyor 
Vefatını teeuürle haber verdi· 1 bir erkanı harp olarak ittirak et

ğimiz ordunun kıymetli kuman• mit. Trabzon Tümen Kurma 
danlarından General Zeki Ero- b.,kanlıiında da çalıprak l8 ti{. 
ka>:ın cen-:~esl bugün aakert ~e- lal harbinin nihayetine kadar bir 
rasımle Gulhane ha•tahanam- çok fedakarlıklarda bulunmut-
deg kaldırılacaktu. tur. 

HAL TE)COME.51 lıtiklll harbinden monra Genel 
Kurmay Talim Terbiye ve Umum 

1 306 •enesinde Erzincanda jandarma kumandanlıfı erkanı 
doğmut bulunan merhum. Erzin• harbiye reialiklerinde, ikinci ko· 
can idadiıini bitirdikten eonra lordu kunnay bqkanlıiında Ye 
1 32 1 yılında Harbiye mektebine Kutamonu, Giresun alay kurnan
girmit ve 2 1 yapnda olarak 324 danhklarında bulunmuf. İzmir 
te Harbiyeden mezun olmuıtur. müstahkem mevki kumandanh
l :arbiyeaen çıkınca. Yemen har- ğından sonra T uiıeneralliie ter
bine ittirak etmif. bunu mütea- fi etmiştir. 
kıp Umumi Harpte c;alıımittır. Bilahare Tümgeneral olan 
9 uncu Kafkas Fırkası ıube mü- merhum, Çatalcada Tümen ku
ciürlüğünde bulunmut ve bu a- mandanlığında vazifesi başında 
rada da ordu kumandanı Gene- hastalanarak tedavi için Cülhane 
r~\ .~-~ım Karahekirin emir za- hastahanesine yatırılmıt ve bir 
b:t.ıgını yapmııtır. Buradan er- kaç gün tedaviden aon · 
ı. • h b" _1_ b. • ra evıne 

... a!'ı •. ar ıy_e ın-.te ut• aıren kaldırılmıt ve evinde ıözlerini 
,methJ:!m lstiklal .b!!bme i!Y.JP~. i!~ata kaP.amııtır. 

Dolu Hayatı Hakiki Bir Romandır 
'Kadınların Cazibesinden Kurtulamıyan Karol Senelerdenberi 

Metresi Madam Lupescunun Bir Esiri Gibi idi •.• 
M'emleketlnl aan.n ı.cı .-rtıar 

içinde hükümdarlık hakJanndan 
ferqat eden Romanya Kralı JJdnci 
Karol, muasır Balkan hükGmdarlan 
hattA bUtün Avrupa hUküındarlan · 

içinde hayatında en çok macera ge
çirrnlf olan bir kraldır. 

Umumi Harp~n evvel &f!lc ol
dutu bir genç kmla btrllkte 1918 
de ordudan kaçmak surettle ve bir 
Rua zabiti kıyafetinde KU8)'&ya 
~en ve Odesa kU1H11nde antl.S· 
nln nedlmelmnden olan ve 18ml 
Jeanne Lambrino olan bu 1"9nç km· 
la evlenen Prens Karol, parunı 

kalınca yeniden Romanyaya avdet 
etmlf ve bu tiran yt1sünden hap
sedildiği arada karaımı kendisin
den kanuni bir tallkla aymnalan
na itiraz edememlftl. 

Daha sonra onu blraZ ualanchr
mak lçln Yunanlltan PrenM11lerln· 
den H616ne ile evlendtrmlflene de 
bu bıdtvacln akdinden J.latda Lu
peııcu'ya rastladı#? tarihe kadar 
yine birçok blasl maceralar geçir· 
m1' ve arzu edUdlfl gtbt wılanma• 
mıftır. Hele Madam Lupeacu'yu t&· 
nıdıktan sonra ona o kadar meclQp 
olmuştur ki, bütün tetebbüslere 
rağmen btlk'üne kadar hlll bu ka
dından onu ayırmıya lmkAn bulu
namamlfbr. 

Daha vellahtllğl zamanında o
nun, yahudl oldutu iddia edilen 
bu kadınla olan münasebeti si
yasi hasımlan tarafından çok 18-
tı.mar edilmif, ktndiatne muhalif 
olan gueteler hep bunu ima eder 
yamar yaznuf)ar ve nihayet Ma
dam Lupescu Bükrette tutunamı· 
yarak Parise kaçmıya mecbur ol· 
muttur. ltt. o zaman da Kral ye
dinci Edvardrn cen .... lnde bulun
mak için Loııdra::va gtden Prena Ka· 
rol dönU.te 8e\'Sfllsile Parlate bu
ıu,mut ve onu alarak Venedlfe git
mı.tır. O sırada babuı kendisine 
bir mektup yazarak cO, kadınsız> 
avdetlnl 18temı. ve Prens Karol da 

· Madam Lupeeou 

Bu ~ 1937 de babaaı öldutil 
zaman kendial tahta gelemeınit al· 
tı Y&fındaki otlu Prena Mife1 Kral 
olınu9tur. Ve Pren• Karoı ecnebi 
memleketlerinde kalm19tır. P'akat 
bu 1930 senesine kadar devam et
mı..,tlr ve bu, 1930 aene11lnln ~1 
bir baatran ,unu tayyare Ue mem· 
lüetine reler.k oflunu tahttan in• 
dtrmtı, ve ,..ne feÇln1'ttr. 

Kral Karol RomanY9dakl styut 
vazlY9t1n1 dllzelttikten ve tahkim et 
tikten l!IOnr& o ctıne kadar- kendi· 
sinden aynlmamıt olan kadını Ma· 
dam Lupeecu'yu BUkrete getirmif· 
tir. 

Madam Lupeecu'nun BUkreıJe ge
lifi Kralın vazlyeUnl gok a&r811Uf
tır. Onun muanzları hep bu ka
dınla olan münuebetıerini nerı 

sürerek onun aleyhinde harek•t e
diyorlardı. Büytlk karga.,alıklar, 

nUmaylf}er bep onun aleyhine yapı
lı:yordu. 

Ve hakikatte de Kralın harekitı· 
nm bemen birçofundan Madam 

ı...u,.ecu m..WdU. Cflnktı Kralın 

veliahtllk haklarmdan feragat etti- aarayma bltitlk mütevazi bir kÖfk• 
ğini babasına bir mektupla bildir- te oturrnuma ve aarayda hemen, 
miftlr. hemen hiç cısrUnmemeaine ve bele 

read 1ı1r ...-utm• lllo lftlrü et
mtm..me namen buıtlüQ lto
man::vanm baJdld btUcamdan o idi. 
Btr aman tamamoe knUoe llarl
nJn elinde bulunan ntııu ona blU· 
kal etmlftl. A.aktrl '" mOUd taıtn· 
ler '" buna mUmuU 4aba naoe n1ot 
teJI• Kadam Lupe9cu'DUD tuvi• 
binden geçerdi. · 

BugtlrıkU Romanya . dlktatörU 
General Antoneecu bir ııamai'ılar 
Madam Lupeacu'nun aı~yhlnde, bu· 
lunmut oldutu için Rumen ordUIU· 
nun erkAnıharblye feflifinden U• 

aaklaştınlm1'tı. 

Yahudl bir aildn gelditi lddi· 
asile Demir Muhafızlar onu hiç 
ıevmezlerdi. Bir kere kendiltne ya
pılan bir wikaatterı mucı.ae kabilin· 
den kurtuım~ atılan kUl"fUn el 
çantumdaki katı bir flY• temu 
ederek geri dönmU. ve k•ndialne 
iflememı,u. 

Kral Karol otlu Mifele k~ ra· 
yet mu.,tlk olan bir baba idi. Onun 
tahaH ve terblYMtnln en ince nok
tuma kadar Kral kontrol etmekte 
idi. Sabah kahvaltılarını ve öfle 
ytomettnı ekaeriya otlu ile birlikte 
ytyu Kral ona lngtlt.ceyi lyt öfret· 
mek için lngtlbıce olarak onunla 
konufUrdU. Bu konutmalarda ona 
Biyul söı11'1~ de telkin eclerd1. 

1930 MIUlline Jradar dalla fU'la 
kendi phal zevklerlnl tatmin etme· 
yi dU.ünmU. olan bu Kral 1930 
senesinden l!IOnra tam mtııMIJ• bir 
politikacı olmuştu. Gllnde H saat 
çalıfan, memlekeUııl aıAkadar eden 
her işle ~ m99gul olurdu. ll'a· 
kat bütün bu gayretine ratmen 
memleketi ht!mıU idare edeme
di ve tA ba.,langıcındanberl yaptı
tı birçok t.atal&r yt1Ztlnd911 mem· 
leketl böyle bir tasfiyeye utradı. 

Ve bU IOn vuıyet içinde kend181 de 
mevkilni muhafaza ..S.%ıt)'eNk ha· 
yatmda ikinci defa olarak tahttan 
oğlu lehine vuceçnılf bulunuyor. 

Madam Lupeacu da Kralla bir
likte BUkreften çdmuya haaxrlan· 
mıştır. 

Geçen hafta Yunanistana ilk 
parti altmış sandık yumurta ih· 
raç edilmiştir. 

Kağıt Birliği 
' Ki.iıt. Karton ve Tatbikatı 
Birliğinin kurulma.. için vek&let 
emri, dün T etkilitlandırma Baı
kontrolörlüjüpe "Selmittir. Önü· 

Bir Eroin 
Müptelası 

. 
Cezası Okununca 

Yere Yatarak 
Bağırmağa Başladı 

Begoğlunda 
Temizlik / şi 

Amelenin Adedi 
Günden Güne 

Az~lıyor 
Meıhut · ıuçlara hakan Sultan· Belediye teılizlik kadrow ıol 

ahmet Üçüncü Sulh Ceza mah· zamanlarda dörtte bir nisb•" 
kemeei •lonuncia bir luraaahk dütm\ittilr. Bilh ... Beyojlu ~ 
nıuhakemeai neticelendi. Hlkim: zaanın 190 kitiden ibaret 019' 

- <>tlum senba karpuau c;al- temizlik ameleainden 14 7 .. ar 
dıiın sabit oluyor. ay:ni zaman- nlmıf. 7alnız .f 3 kiti kalmıfbl• 
da iade ettiiin de anlatıldL Sa- Kadın olaan, erkek olaua ba,111 
bıkan da nazan itibara alındı. amele tedarik edilemediii i;if 
Sana bir ay on .Un hapiı cezuı bir kazanın temizlik iti ;yalms bl 
verdim. Tevkif ediyorum. Bir 43 kiti üzerinde kalmıttır. S
daha böyle ,eyler yapma, dedi. yilzden heı- ailn aaat 6 dan 9 • 

Mah)dim Ahmet. bUtUn kuv· kadar tehrin tenıidiji tamamı.' 
vetini hançerelİnde toplayarak nırkea timdi buna imkan prül., 
baiırdı: memelcte. temizlik fa~ 

- E.yva!ı yandım. Ben ero· akfama bdar devam •ttiii s'll' 
inomanım !. rillmektedir,. 

Ve ıonra bir çam ıibi mahke- Buna raimen cadde Ye ıokli' 
me aalonuna yuvarlandı. Hınltı· lana temialenemedifi ve ~ 
lı se•ler çıkarıyor ve tepiniyor· lere meydan verildiii de atirll' 
du. rnüıtür. Bu fikiyetler üzerdi' 

Koridorlardaki lıalk mahkeme Belediye. cadde ve eokaklaıd' 
salonunu doldurdu. Mühaıirler. temiz tu"tulınunu diln tekrar T .. 
polialer yerde tepinen Ahmedi mizlik Jtleri mUdürlüiüne bildir 
kaldırmak iatedikçeı mittir. • 

- Ben eroin müptell11yım. ===============-
Nuıl bapiabaneye aircricı. diyor- .------------ı 
duNihayet dört mübafir. iki po- 1 T A K V f M 
lie Ahmec:li karga tulumba mah· 
keme ealonundan çakardılar. J.a 
darma nuaretbaneaine ıötürclü
ler. 

Asker Memurlar 
.ukere ctden memurlara vekllet 

edenlerin m&&f veya Ocret alıp al· 
mıyacaldan baklanda Dahiliye Ve
J<.ıeUnden l!IOrulan IU&le cevap veril 
mı.tir. Vekllet vekillerin eııasen kad
r64& m111tahdem memur~ olma
n tcap •ttlftnden bunlara berllanct 

bU' nanaıa ...,. ·~ bll
dirmlftlr· 
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Vaziyet 
-SiY ASI • ASKERi

Rumen Siyaseti 
T amamile Mihver 

Etrafında 
Dönüyor 

Rornanyada tevkif ediıen ge
nerallerin ve aabık nazırların si· 
Y•ıi §ahsiyetlerine bakarak, Ru
rnen siyasetinin tamamile mih
ver etzafında dönmiye başla• 
~ıiını tereddütsüz söyliyebili
rıı, Biz bu neticeyi dünkü ya
zırnı~da tahmin etmiıtik. fa
kat tevkiflerin bu kadar erken 
baıhyabileceiine pek ihtimal 
Verrnerniştik. Hele ~abık Baı· 
vekil Tatareekonun ve ltalyaya 
kar§ı zecri tedbirlerin tatbikine 
İştirak ettiklerinden dolayı eaki 
natırların evlerinde mevkuf ad· 
dolunrnaları Romanyanın dahi
li Ve harici vaziyetini tamamile 
meydana çıkarmaktadır. 

Dünkü teliraflara göreı Yıı· 
g~ılavyaya hareket ettii zanne· 
dılcn sabık Kralın hususi bir 
!renle gözdesi Madam Lupeaku 
ile bera._ber lsviçreye doi~ ~~
a çıktıgını son ajanılar bıldırı-
Yo~. ~ -

\ o ,... 
~lgarlar Dobrucaya 
Gi: iıorlar -------r Dobrucanın Bulızarlar tara• 
tdan işgali tarihi hakkında i· 
l ı taraf nihayet mutabık kaldı· 
. •r. Bulgar kıtalan Dobrucanın 
;•~aline 1 S eylulde baılıyacak· 
•r ve 2S eylulde itıal hareketi 
lanıarnlanmıı olacaktır. Bıı ha· 
herden anlaplıyor ki, evvelce 
Dobruca itıalinin tehiri için ı .. 
ra.r eden Rumen murahhuları· 
~ın. rnukavemeti dahili vaziyet 
0layısile eP.ey ievıemit ve Bul~ 

farların teklifine JUi olmuı· 
ardır. .. 

• • 
~daya Karşı 
lngiliz Harekitı 
--.::__-----~~~~-

.. lnıil~ Akdeniz filosunun üç 
tün evvel Oniki ada mıntaka· 
•ına ka.roı ya.ptıiı harekltın ml· 
n.-.ını Reuter'in aakeri muhabiri 
IÖ)')e izah ediyor: 
f leros adası İtalyanlar tara
hft~an gizlice kuvvetli bir kale 
•lıne getirilmi§ti. 

Leros adası iıtiınat bir ıtra• 
~ehk vaziyete maliktir. Kı~rıs ~-
&sına 330 mil ve Portsaıd lı· 

tl\anına S 1 O mil meaafede bulu· 
~an. bu ada, İtalyanların Libya• 
. akı mühim üslerinden T obruk 
~e ~i~i ada mıntakaıı araaan· 
altı ırtıbatı temin eden en e· 

:u_•Iı askeri mevkilerden birı İ· 

I Adanın ehemmiyeti bu suret
~ ~ebarüz ettirildiline ıöre, İn• 
K~lız hava ve deniz kuvvetleri
nın b" haftalar içinde 12 adalar 
tnıntaltaaında tekrar faaliyete 
g.eçeceğini ıimdiden söyliyebili· 
r~. $.A. 
~ 

Afyon lnhisarmda 
Tahkikat 

l.IUddelumumlllk afyon tnhll&l' t· 
::•inde )'•Pıldıtı iddia edilen bir 

118Umaı tahkikatını ilerletml~ttr. 
İdarenin mUdUrU Sami il• idare 

lnccliaı baaından Ziya Tanerln ifa· 
~elen teabıt edJlmlştır. Suçlulardan 

1r1aintn bir uansör kazaaında öl· 
~lltu IUllaşılmıJbr. Dosya defterler 
ı-ztrinde tetkikat yapııınası için eh• 
ıvukufa verllml9tır. 

lzmitliler Lise istiyor 
I lzrnit, (Hususi) - Yeni ders 

Yl ı Yaklaıırken, lzmitlileri yine 
~ eılti endite ve üzüntü almakta· 

ır. Lise derdi tazelenmekte ve 
~h. ~abalar, çocuklarına yüksek 
d~· aılı nasıl verdirebileceklerini 

Uflinüp durmaktadırlar N· . 
k" üfusu, 9ayanı hayret bir İn· 
ı!afla sene~en seneye artan lz

rnı~e bir lise olmayııı en büyiik 
~~.san olarak telakki edilmek· 

1 e ır. Burada bir lise açılması yo· 
tukda Parti konırelerinde her yıl 
e rarlanan dilekler, maddi bir 

Çod~l irnklnsızlıklar eebebile isaf 
e ı ernemektedir. 

1 
İzmit ve Adapazarı orta okul

:rını ikmal ederek tahıillerine 
evkarn edemiyen talebenin sayısı 

oe çoktur. 

Hendekte Bir Kaza 
lzmit, ( Huauıi) - Hendek

~~n Adapazarına ıelmekte olan 
. ır otomobil Çatal köprü mevki
ı~de .. hendeğe yuvarlanmı§, üç ki-

~ıı •gır surette yaralanarak bir 
Jl.1-. • 
.... Üft(ir. 
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Boı·; Beş Fransız HER SABAH BİR HiKAYE FELEK 
Hükumetinin 

Yeni Bir 
-~--,--

Yazan: 8. FELEK-

., 
1 '1000 Lira Sahibi HAFTADA BİR · Dilenci! 

Yazan : •• F E L E B Vayyyl • 
Bir dilencinin üzerinde 1000 

lira çıkmış. 

, 

Yemeklerimiz ve 

Adlarımız! 
Size bir hikaye anlatayım! Bi

raz naziktir amma yazmıya ça· 
lışacağım: .. 
' Bir Ermeni papazı pazar gu· 
nü klisede vaaz ediyormu§. Ga
liba ruhani rütbesi yüksek ol
malı ki, vaaz eanaaında aırmalı 
bir cübbe iiymiı ıve elinde de 
bir gümüı at& tutarmıt. 

Vaaz nasıl cereyan etmi_§, ne 
şekilde o vadiye düımüı, !>ek İ· 
yi bilmiyorum amma bahıs ~ı
riatosun (yani lsa peyıam~erın) 
ne yediğine intikal etmiı. 

Rütbetlu (Babıali devrinde 
ruhanilere böyle denirdi) papaz 
efendi sormuş: 

_ Hıristoı ne yer idi} 
Cemaat cevap vermiye bat• 

lamıı: 
- Pilaki yer idi} 
Ve her defuında papaz efen· 

di elindeki asayı kaldırıp yere 
vurarak: 

- Yemez idil 
Dermiı Cemaattan kimisi: 
- Midye tavaıı yer idil 

Kimisii 
- Y alanci dolma yer idi! 
Kimiıiı 
- Papaz yahnisi yer idil 
Dedikçe papaz muttaeılı 
- Yemez idi, diye cevap ve· 

rirmi§. 
Bir aralık halk içinden zayıf, 

kuru, ainirli bir Ermeni kadını 
ince •esile: 

- Topik yer idil Toi:>ilt! 
Diye baiırmıf. Papaz da i· 

ei.yı kaldırıp: 
- Yemez idil Derken aal

nın ucu kilreünün üıtünde Nl• 
)anan büyük ve içi zoytinyaiı 
dolu kandile çarpıp kırmıı. Bü· 
tün yailar papaz efendinin Ü•· 
tüne dökülmüı. Adamcaiız ~e
zil ol mu~. Tam o aırada Hırıs· 
toıunu topik yediiini iddia eden 
kadın sormuş: 

_Ya ne yer idi> 
Papaz da hiddetle ceva~ ver• 

• Ne dediiini siz kestırebl
mıf. 

lireiniz. 
Bize de )!teşbih papazın sor• 

duğu gibi sorsalar: 
- Ne yiyorsunuz) 
Acaba ne cevap veririz} 
Ben 1eçende yazdıiım fante· 

zi bir yaz!_da bir iki Y.e?1e~in. a· 
dını franıızcaya çevırmııtım. 
Pek tuhaf netice verdi. Sizinle 
bir kaçını daha yapalım: 

Meaela yalancı dolma -
F euilles de viıne f ~rciea 

menteuıe• 

imam bayıldı imam e-

vanui 
Kadın budu - Cui11e de 

femme. 
Kadın ,c;beii - Nombril de 

femme. 
Karnıyarık - Ventre fendu. 
Vezir parmaiı - Doiıt de 

Vizir. 
Keıkülü fukara - Ecuello 

de mendiant. 
Yemeklerimizin bu tercüme· 

)erini ecnebiler harfi harfine al· 
ıalar bizi muhakkak yamyam 
aanırlardı. Bereket ki. onlarda 
da bu çefİt iıimler yok değildir 
de halden anlarlar. Ben b" u· 
sulü. iıimlerimizi türk~eleıtir: 
miye tatbik ettim ve bır haylı 
ıarip neticelere vardım. 

Meseli: 
Vala Nureddin - Dinin Yu-

Şiir Tadalım 

Herifin biri susamış. 
Önünden geçti~i kunduracı

nın içinde kösele ıslanan ger· 
delindeki kahve renıi ıuyu pek 
mez ıerbeti ıanmıı: 

Beş para atıp: 
- Versene ıerbetten 

maırapa I demif. 
Kunduracı bön müşteriyi ka· 

çırmamak için doldunnuı, ver
mif. O da içmiı. 

Elinin teraile ağz.nı ıilerken: 

- Arkadaı! Enayı ıanmal 
Şerbetin tadı az .ıelmiı! Demit. 

O geceki" vakayı hiç unutamı· 
yacağım. Bir akşam, arkadaşla· 
rımdan yeni evli bir karı koca i· 
le beraber yemek yemiııtim . Ye· 
mekten sonra, herkes oyun ıalo· 
nuna geçince, ben tarasada yapa· 
yalnız kaldım. Deniz sakindi, 
Dalgaların tıpırtısına kulak ve
rerek oturuyordum. Birden kar
gı köıede loşluğun içinde bir ka· 
dın silueti seçtim. Sinirli sinirli 
elindeki mendili didikliyordu. 
Kim bilir ne inkisara uğramıı bi· 
ri diye düııilndüm. 

Llkin az sonra bu mülahazam. 
da aldanmıı olduğumu anladım. 
Bu beyaz elbiseli güzel esmer ka· 
dın ansızın ayağa kalkarak ba
na doğru geldi, iyice yakla§ın· 

bir fllkir bulmamı rica etti. Bu 
akşam için söz verdim. Bütün 
şehri aradığım halde böyle biri
ni bulamadım. Ümitıizlendim. 
Fakat sizi görünce içime su ser
pildi; siz biraz Hintliye benziyor
sunuz. Sözümü ketmeyin lutfen, 
yapacağınız İş pek ıade ... ~y~n 
salonuna benimle geleceksınız, 
aizi Şandro diye çagırdıiım vakit 
esrarengiz bir işaret yapac~~~ı· 
nız; haydi bakalım bahsettıgı~ 
zengin oyuncu yarım saattır 

beni salonda beliyor. 

Bazı alellcayip iıimli mec
mualarda türler çıkıyor. Bunla· 
rın ekeeri muhtevaları inadına 
yazılar. Olur al Her yiğitin bir 
yoiurt yeyişi var, okunuyor da, 
anlaıılıY.or da. 

; ca: 

Bu macera hoşuma gitti; ka· 
dının peşi sıra gittim. Salona Ki· 
rip büyük bir masanın yanına 
yakla~tı. Ö n ü n d e bir c;ok 
paralar bulunan bir adamın arka
sına sokuldu. Adam onu görün· 
ce hemen yerinden kalkarak: 

Ukin gel ıelelim tiirlerden 
bir ıey anlamak kabil deiil. 

Geçende bir Fransız lliminin 
«Aynıtayn nazariyeaını hala 
bir türlü anlayamadım!> diye i
tiraf ettiği gibi ben de mesela 

ıu ıiiri bir türlü anlıyanuyorum : 
- Bir earbot OTa 

Bir aöl tarkua 
Ensinlerd• 
Göderimde 
Denizlerin içilen ıulan 
Ve ha11ada defne dallen 

Nedir o bill 

Fransız t~bllyetlnden iske.t 
edilen maruf 
ROTSCHILD 

Vlchy, 7 (A.A.) - Havas: Yeni 
hUkQmet, a~ağıda i~mlerl yazılı o
lan e~hası, Fransız tabltyetlnden ıs

kat etmiştir:. 
Sabık hava nazırı B. Cot, Baron 

Edouard de Rot.lch\ld, B. Phllippe 
Henrl Robert, B . Maurice de Ro
tschild, B. Leon Stern, B. Maurlee 
Stern, B. David Vem, B. Edouard 
Yonas, B. Henri de Kerillls, Bayan 
Gene'lieve Tabouls, B. Elle Joseph 
Bola, B. Emile Bure ve Pertinax na· 
mı müstearını taşıyan B . Geraud. 

- Bayım, d;ıdi, siz 
dama benziyorsunuz} 

- T evec~ühünüz 
emriniz. 

iyi bir a-

efendim, 

-.- iyi bir i~ yapabilir misiniz} 
- Uzun müddet mendilinizi 

didiklemenizin önüne geçmiyc, 
ve içinize sükun vermiye c;alı~a· 

bilirim. 
- Öyleyse son ümidim sizde. 

Yardımınıza muhtacım. 
- Ne vakit emrederseniz. 
- Hemen ~imdi. Üç gÜndür 

oyunda mütemadiyen kazandım. 
Küçük servetim gittikçe kabardı. 
Tesadüf karşıma büyük bir O· 

yuncu çıkardı, bu adam, kaza11.• 
mamdaki tılsımı sordu. Ben ele 
bu tılsımı bir Hintli fakirden al· 
dığımı ıöledim. Kendisine böyle 

- Ah. ıevgili dostum, diye 
bağırdı nerede? Nerede~ Ba
yağı ümidimi kesmiştim . 

Kadın beni takdim etti. 
Adam benimle konuşmak iste

yince kadın ona: 
- Boıuna yorulmayın, dili

nizden anlamazı Diye önledi. 
Oturdular, ben de arkalarına 

iliştim. Kumarbaz zengin bana 
dönüp: 

- Sandalyamı sol elinizle tu· 
tun! Dedi. 

Anlamadığımı işaretle bildirin· 
ce, kadın guya vaziyeti bana an· 
)attı; bir boydatça 19.fını mırılda
narak elimi sanda)yasına koy• 
dum. Oyuna başladılar. Herif <§a· 
yanı hayret derecede kazanıyor· 
du. İkide bir arkaaına baıını çe· 
vedrerek bana: 

- Siz hır harikaaınız, diyor· 

HER T·-E LDE N 
du. 

Bir ara itaretle oyuna girme· 
melerini bildirdim. Tesadüf ola
cak numaraları hakikaten kay
betti. O vakit adam hayretle: 

MAÖAZA AÇMIY A DEÖER 
Poliı Galatada Nikola adında 

bir dilenci yakalamıı. Bunda ha~- . ......... .. 
ret edilecek bir ıey yok. ltın 
hayret edilecek tarafı bu dilene~· 
nin üstünde bin liradan fazla bır 
para çakmaaıdır. 

Geçen gün Taksim meydanın· 
da on y&§lannda kadar bir çocuk 
yaltıca bir adama musallat ol
muft arkasından giderek durma· 
dan eadaka ietiyordu. 

Sabrı tükenen adam, nihayet 
döndü, dilenci çocuğa çıkı~tı: 

- Sokakta dilenmeie utanmı· 
yor muıun} 

Fakat çocuk müthit hazırce· 
vapmıg: 

~ - Ne yapayım efendi haha, 
dilenmek için maiaza mı aça-

' yıı:Jl> ·ı G 1 d · . · . Demez mı • • • e e ııın ıçın· 
den çık! 

Fakat üıtünde bin lira çıkan 
Niokla, dilenmek için bir mağaza 
açıa, hatta bir de kasadar tutsa 
yeridir ••• 

BaglDldl Program 
8.80 Program ve saat ayan 
8.35 Mtizik (Pl.) • 
9.00 Ajans haberleri 
9.10 Yemek listesi. 

12.30 Program 
12.35 Şarkılar 

* 
12.M Ajans haberleri 
18.M ~l\rkılar 
H,30 Müzik 

* 18.00 Prcıgram ve saat ayarı 
18.05 Müzik (Pi.) 
19.80 MUzlk: Saz ve oyun havaları 
19.~5 Ajans habl'rl,rl -.. 
20.00 Mti7.ik: Şarkılar 

20.45 Konuşn1a 
21.00 MUzik: Fasıl h'yetı 
21.30 'MUzlk 
22.30 Ajans haberleri. 
28.80 Kapanı1'· 

B u L M A A 

Doktor Dl1or ili: 
Hormonlar Ve Aybaı1 

lntiıamsızlıklara 

- Bu Hintli fakir kaybedece· 
iimizi nereden bildi} Diyerek 
ağzını bir karıı açtı. 

Nihayet artık oynamayın! De· 
dım. Kalktık. Genç kadın pek 
neşeli ve memnun ıörünüyordu. 
Yarım saatte tılsım ona on bin 

Son zamanlarda hayati badl&elerln lira kazandırmıştı. Şüphesiz, üs· 
çotunu (Hormon) denilen pddelerln telik bu yağlı parçayı da kafes· 
iç tfrazlle izah etmlye ~alışıyorlar. !emek niyetindeydi. Ada'm bana 
Ut.,ı\Unuzdakl bayat m\l\"MeneAlnln ıampanya ısmarlamak İıteyince 
esaslarını bu hayatt \"arlıklara bat- kadın mani oldu: 
hyorlar. Bunların aztıtr , .e çoklutu - Ona haılanmıı pirinçle bir 
başka ha'ka şekilde lrıT.alar yaptı- bardak su getirtin kafidir. Bagka 
tını iddia ediyorlar. Kadının "ahsın· ıey içmez ve yemez. 
da ba.'h başına mUhlm me\·kll ·olan Haılanmı§ pirinçle au ıeldi. 
cinl'ii ve tenullll kurtıl~unun hu ba- Çarnaçar pirince sarıldık. Tam 
kımdan. kıymeiı lşikfmlır. Kadınlı- bu ıırada arkama bir el ypııttı. 
tın hayatında en mUhJm \·aı.ifeyl a- Bu, az evvel beraber yemek ye· 
lan bu kaynatın bozuklutu aile için diiimiz arkada;ıtı. Önümde ha§· 
cidden dUıtünnılye deler bir meM!le lanmıt pirinci iÖrÜnce: 
teşkll eder. Kadının aybaşı boıtukluk· _ Vay canına bel Diye hay
ları onun bugttnkll <'emlyet faallye- kırdı . Amma oburmutaun, sana 
tinde aldığı 1'1 b&ı}&rmMını ~leşti· çektiğim ziyafetten sonra bir de 
rehlllr. Bu bakımdan hakikaten e- haşlanmı§ pirinç atı§tırıyorsun 
hemmlyetlldlr. Bu <'1n~i ve tenullll hal Hayreti 
<'iba7.ln &nzalai'ı lıa!l~a twılardır. Bu sürpriz fena kaçmı§h. Zen· 
ffl'r ay miktar detiıtme."'l çotaımuı, ain kumarbaz iıi çaktı ve kı2aın· 
ualmuı yahut \·akltıılz kPSllmeAI, !ıkla ayaaa kalkarak klldına : 
ay balll'rtnde ıötlilk ve ııan<'llar fts- - Bu hareketiniz çok çirkin, 
yoloJlk bir halin hemen hemen nor- fakirlerinizi tecrübe etmek ıçın 

SOLDAN 8.4.GA: 1 2 

1 

mal bir ı:erçe'"e içinde ıeıVl1rıM18l IA· baıka bir ahlat yakalamanızı tav· 
:r.ım lellrken tamamile bir ha talık siye ederim, dedi ve basıp gitti 
tekil alması, hatta kadını yaıata dil· Neylersiniz inıan hazan iyilik 
şUrmf!91 gibi flm.alardır. Bu gibi \"&· edeyim derken böyle haltlar ka· 

• uı 11 &lyetıerde ihmal ba7.AD mülltm ne- rııtırıyor. F. B. 
t.kıeler de doprabllir. Bir kaclıa lııe- ============= ı _ Bir nevi ı,ıemeli kumat • Bir 11-+-4-~~-

tatlı 2 - Reaim yapan - Tatlı soluk 
a - Bir ha.yV&n • Kumat • Nota t - 3 

Nota • Söz - Senenin tak•imatından ' 
5 _ :Mezruat • Mutlak 6 - Bir za. 1 

manm llWP~u 7 - Ortaya çıkan if· , 
ler - Mektupl~& ç ..... 1 8 - Bara· 

7 
kanın ortuı • Kevalm • Kaaanın bir 
kıamı 9 - Su • Yapma • Bir milln • 
üçte ikial 10 - Mikrop • Teneaaüh ' 
vaaıtaaı 11 - Uhd .. lne verme • A· 11 

kimine münMlAat f'dlp haatalıtrn ra- k d 
blın ve yumurt.alık gibi UZU\"IRrıtakl Çarşamba Biç i Vur u 
.. ni bir eebepten ıtellp ıelmedltt a· Çar§amba Bic;ki ve Dikiş Y~.r-
rattırılmalı , .e ,·aktınde tedaviye haf· dunu bitirenlerin eserleri bugun 
lamalıdır. Bu gibi hallerde \"&k· saat 14 ten itibaren yurt binasın· 
tinde yapıl- • ted•'1 but.ayı da te§hir edilecektir. 

bir muhakkak ölümden kurtara- ... ~İİİİiliİllİl-mmmmlllllllm•' hlUr. Buaım dışında yaal uın1 bir de- ~ 
tlıpnlye ballı olmayan ~auklukluın 
iae dofrudaa doğru.ya )"Umurtalık 

pddeslaln 19 ifrazı olan Hormon'la 

Gazetelerde telaı. Makaleler, 
resimler, sansasyon. 

E ne ol mu§ y,ahu} 
Dilel)ci insan değil mi? 
Bin liraya malik olama:: mı? 
Dilencilik başka, bin lira aa-

hibi olmak baııka şeyi 
Hem, piyasadaki bütün dilen 

cilerin kaçar lirası olduiunu 
biliyor muyuz? 

Y okıa her avuç açanı fuka· 
ra mı sanıyorsunuz~ 

Vay iafiller vay! 
Dilenciliiin derecesi var. 

iskelelerde, tramvay durakla
rında dolaşan yalınayak baıı· 
kabak, yirmi paradan itibaren 
para kabul eden çocuklardan 
tutun da hududu olmıyan mik
tarda para istiyenlere kadar 
mertebe mertebe dilenci var
dır. 

Ve nihayet hayatta az çok 
hepimiz dllenciyiz? Belki pa• 
ra istemeyiz de ~ardım, hima· 
ye, akıl, menfaat isteriz. Hep 
bir kapıya çıkma2: mı? 

Bütün bunların Üzerleri araş· 
tınlıyor, kaçar liraları olduğu 
öğreniliyor mu? 

Bu gazeteler ne acayip neı· 
nelerdir!Bir kitinin bin liraaı 
çıktı diye ıaprlar da, bir liraaı 
olrnıyan binlerce ki§i ile meı· 
gul olmazlar. 

Herifin biri bir gün bir adam. 
dan beı kuruı eadaka ietemit: 

- Beı kuruıtum yokl de
miJ. Öteki: 

- !3ir kuruı "!erin~ öyle isel 
demiı. 

Beriki piıkln imiş: 
- Bir kuruşum da yok 1 Ce

vabını vermiı. 
- Bari bir siızara veraen~l 

sözüne de: 
- O da yok 1 Mukabelesinde 

bulununca, dilenci dayanama
mıı: 

- Ne oturuyorsun öyle be 
adam! Kalk beraber dilenelim! 
Diye ağzının tadını vermiş. 

Ben bu 1000 lira sahibi dilen
ci hadisesinden ııınu istidlal et· 
tim: Demek hala bir dilenciye 
para verecek ve onu bin lira aa· 
hibi edecek kadar merhamet SA· 

hipleri var. 
Bu, böyle oldukça dilencililr 

zor kalkar ortadan. 

TÜRKİYE 

•• BUOt)NBC 
DCNYANIN EN 

RAHAT VE 
TATLI YIBİ n 

cBnıtınkll Tllrkl)'ecle tereyai, et.. 
teker \"etılkuı ne oldupna bilen yok
tur. A\Tllpada ubab k&b\-altıımcla 

W& tu.e francali bUlnnan pek ~ 
cltr memleketlerden biri Ttlrki7ecllr. 
Botuı~ade Ye htanbalan Marmara 
&zerindeki sayfiye yerlerbıde AJel 
h09, rabat ve t.atb bir ~t ft.l'dır. 
Bir aralık kahve ve 967 nelkalı lll· 
ttmaJlnden bah8ec1Uml9ttr. Fakat 
Bura ile dotru demlr7olunun ~d· 
muı aa..veslnde böyle bir ih~llD de 
önllne pç11mi9tlr.ıt 

Jurnal dH Jcnev pzet~lnin blr 
muha?Tirl ~llyUkadadan gazetesine 
yazdığı bir mektupta bunlan anla· • 
tıyor. Muharrir yazısında IJUnlan 

•öylUyor: 
«HeJ'ec-aaA en ziyade kanıkumı9 

adanllar bile htanbulun man7.&l'Ulle 

karfıl&flıtCa uatıerce heyecan icln· 
de kalırlar ve hayranlık duyarlar. 
ı·aınız lııtanhulu iyi havada ziyaret 
etmek llaımdır. Hele mehtapta lı· 

tanbulu g-ören bir insan bir daha bu 
manzara:rı unutamaz. Yalnız rüzg'ir· 
lr \'e ~'atmurlu günlerde tıtanbul 

lı:atn·etll \"e lhttyarlarn19 bir bal alır. 

Dtlnvnın en tyt hlk&ye anlatan•· 
damları TllrklenUr. Tllrkı,:Me .ayı

ıız hOf hlklyeler \"ardır. Unn gece· 
ter bu hlk&yelerl clinleme!tle kolaycı 
\'akit ~lllr. 

ce nuru. 
Halil Lutfi - Baiıılıyan salmak. 

dost (!) Y1J1UJuSAN A'AGITA: 
il 

r-t-4-4-...ı.. _ allkaaı vardır. Bu halde de doktc\-
rua mUrakabeel altında bir gudde te
da,·ı..ı ile bu mllhlm '°" bayati lfı 
halletmek o kadar SÜ9 bir .,ey ... 

Sanat &lemlnln en nac!Jde incisi 
Sinema dUnyasının en parlak 
gUnefl Tllrkçe fillmlerin zafer 

1 tacı olan 
TORKÇE 

ftagtln pl&Jlarda ıer.en TDrk kız. 
lal'lle an!H!lerl ve böytilı: anMlerl • 
runıda bütUD bir deji9mlf llem 
,..,dır. Yeni ıpor haftketlerl u1e
ur.de kıdar lncelmlf ve vtlcutlerl sü· 
ull"'fl"l•Ur. Baba!anDID pek aevdl· 
il yuvarlak hatlardan buıünkü Ttlrk 
luu ~ lıoflanJIUYOr. Yeni Türk 
pııclnln tipi. adaleli aporcu tipkllr.ıı 

Eşref Şefik - Pek ıerefli 
yufka yürek. 

Ethem İzzet İtibarlı kara 

at 
Refik Halit - Sonsuz yo)-

daı. 
1
. 

Refi Cevat - Yüksek e 1 

açık. 
Ali ahın Naci Sadullah 

kurtulmuş uğuru. 
Nizamettin Nazif - Dinin 

temiz düzeni. . 
Gerçi herkeıe uyaun düımü.

yor amma düiene de pek iyi u· 
yuyor dejil mi) 

ı - Bayram habercisi • Bir dil 
2 - Kurtarılması ümitsiz • Gece,>i 
kovalıyan 3 - Bir oyun klfıdı • 
Yapma • Yarasanın kuyrutu 4. -

Ucu olmıyan bir nehir • Meyva • 
Mendilin ucu 5 - Yapma - Eski bir 
ölçU 6 - İhtiyar ve muhterem adam 
T - Hureti SWeymanm veml • 
Haydut 8 - Ark&dafın ter1f • latif· 
raf • Bir aayı 9 - Şlt • Bir muhar· 
rirfmizin ilk mni - lki se.-slz Jıart 
10 - Bir erkek mnı - Misafir ka
dın 11 - Ahmak • Yaş. 

19 N. 1ı baı1mecıapıa hW 

SOLDAX ŞAÖA: 

1-Tarak 2-Pa; Afakt; Ah 3-
11; Re; (d)İl; Sa(ha) 4 - Sık; Tok; 
Tav 5 - İnat; Cura 6 - Sakalet 
7 - Alık; Tura 8 - Şaki; Saç; Kem 
9 - (Ş)IJ(e); Ye; ls; \'i(da) 10 -
La; Emare; Al 11 - Kaval 

YUKARDAN AŞA4IYAı 

1 - Pisi; A,U 2 - Alın; Lala 3 -
Kasık 4 - Tar; Tak; Yek 5 - .Afet; 
Sema 8 - Ra(muan): Ovala; AV 
7 - A~ik; çıra 8 - Kil; Cet; Sel 
9 - Tutuk 10 - Asar; Reva ıı -
Hava; AmU. 

yılmaz 

lktısat Vekili Aydında 
Afyon, 7 (A.A.) - Keçibur· 

lu kükürt fabrikasında yaptığı 
tetkiklerden dönmekte olan İk• 
tıaat Vekili Hüsnü Çakır, ı dün 
buraya gelmiıtir. lktısat Vekili. 
burada muhtelif daire ve mües
seseleri, Gazlıgöl kaplıcalan~ı, 
maden suyu membaını gezmıı· 

tir. 

OTEL EM FERYAL 
LA L·E 

l l NIMASIK D& d topladıtr takdir ve hayranıııı Kandıra a Güreşler 
asırlarca muhafaza edecek bir )ı;mit, (Husuıt) _ Bu hafta, 
harika, aonsuı1 alkıflarla selim- Kandırada b!iyük pehlivan gü-
lanaeak eşrıiz bir fılimdir. reşleri yapılmıı ve çok ı;evkli o· 

Seanslar: 1·2.30-•,30-6,30-9 lan bu güreılerde baıa güreııen 
Telefon: -!8695 ı Kara Hüseyin Babaeskili lbrahi-

Bqtln saat 11 de tenzilitll 1 mi yenerek 1 00 lira ~ükafat ka-

~--- mAt.lııe ___ ,, ...... 
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Piyango 
Çekildi 

Bulgarlarla 
·Dostça 

Bir Konuşma 

-SPOR Sumer Bank Nazilli Fabrikası Mamulatı Yazlık Basmalann 
Muhtelif telairler için teabit olunan isami .,...ı-.de abf fiyatluı aNlda aöetmlmiftir. 

Futbol Mevsimi 
Yaklaştı, Hakem 
Derdi de Başladı 

Keyfiyeti muhterem baJlanmm Duan dikkatine uzecleriz: 
MOD Plyaasonun üçüncü tertip 

plhmm Udne!i k~deal dlin lzmlr 
Enternuyonal Faannda kırk bini a-
.... bir .eylrcl kütleel huzurunda 
çeldlml9tlr. 

(Başı birincide) 
kullanmanın, hırsa kapılmanın, 
yabancılara güvenmenin bir mil· 
letin milli gidiıine temel olamı· 
yacağını kavrıyacak mı~ 

Na11111 Fabrikası Mamalitlaıa Perakende Olarall Azamı nratıan 

Ba ke,ldede ikramiye kazanan 

llUID&ralar 9UJllardır: 

:Numara Lira 
74691 40.000 
95649 10.000 
ııoeız ,.000 

169861 4.000 

129828 2.000 

1869'8 2.000 
2.008 

Lik maçları yaklattıkça spor 
efkarı umumiyeıini düşündüren 
meseleler araıında baılıca dert 
hiç ıüphe yoktur ki hakem der
didir. Maalesef seneler var ki, 
bizde hakem iti bir türlü halledi
lememiı, bilakis her gün daha fe
na bir vaziyet almııtır. 

t 
2 
3 

4 

NaziDi ve havaliai .....••..•. . .•••••••••••••••• • ••• 
Ese mıntakası ................................... . 
latanbul, Trakya ve Marmara bav:ıruı ...... • •• 

Eakitehire kadar Afyon ve Ankara bavalüi ve 
Adana, Menin, Konya ve bavaliai ve Hatay 
Karadeniz sevabili, Malatya, Gaziantep, Ma· 
l'af, KaJUll'İ, Sıvu, Kastamonu ve bavalisi 

S - Diyarbalm. Elhıi~ Urfa. Enunan ve Şark 
vİli)"etleri ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 

Beyaz zmılnll 

Pazen metreel. 

41 kurut 
41,5 » 
42 :ıt 

42,5 • 

1 43 . lt 

G6mleldlk ve Beyaz aımlnll eam amlnll 
pljamalık Buma Buma metnıa1 Bumame&r.a 

metresi 

43 kurut 32,5 kurut 33.Skmut 
43,5 • 33 ,. 34 • 
44 • 33,5 :ıt 34,S :ıt 

44,S • 34 lt 35 • 

34,5 35.S • 
llMHI 

J.000 lira kua•MI DamaraJar 

usa 1411 618! &OCM 26828 
10891 aa825 SM!'I 17811 47163 
4174' IS0109 63181 5''81 57808 
l80SO 1411! 75581 82885 87441 
N571 9476' 100711 1085M 121158 

Bizim için Bulgaristan bugün 
bir imtihan meydanındadır. Tu
tacağı yolun ne olacağını her ıey
den evvel Dobrucada yeniden 
Bulgar idaresine ıeçen 1 2 5 bin 
Türke yapacağı muameleden an· 
lıyacağız. Dünyada kolay ve zor 
itler vardır. Kolay it. eski Make
donya usullerile bir yerin halkı
nı dehşete düıürmek, canından 
bıktırmak, malını ve her ,eyini 
bırakarak kaçmıya mecbur et· 
mek, bu halka kartı her suretle 
hakıızlık ve saygısızlık göster
mektir, Zor it te itidal ve vekarı 
muhafaza etmek, berkeae hak
kını vermek, komıuların eüven 
ve •Yıısını kazanmak, ıellerin 
ıelip geçeceiini. ancak iyi kom· 
tu münasebetlerinin bir memle
ket için devamlı bir destek olabi
leceiini ıözönünde tutabilmek· 
tir. 

Hakem, memleket futbolünün 
yükselmesine hizmet eden insan 
olduğu gibi, memleket futbolünü 
ölüme de aürükliyebilir. Bu ite 
verilecek ehemmiyet Türk spo· 
runu kurtaracaktır. 

SOMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI MUESSESESI 
Şubeleri: Ltanbul. AnJrara. lmıir, Adana, Menin, Beyojlu, Kadlköy, Galata 

Yeni Tapulama Kanunu 
1%5880 Ull50 111878 lSlNlll 148878 
1'919Z 1508N 15!4M 155111 157805 
18CKH 111191 181918 17509' 181201 

Son senelerde hiç bir hafta ol
muyor ki, futbol sahaıında bir 
hadiıe çıkmaıın. Veya bir takım 
hakem yüzünden mağdur olma· 
ım. Bu da tabiatile hakemlerin 
zaafından ileri gelmektedir. 

Yeni hazırlanan tapulama kanunu 
ne halk hem ifinden gücünden olnu· 
yacak, hem de mahkeme kapılarmı 
dolduran arazi davalarmııı öntıne ge
çilmi' olacaktır. Elinde ııenedl ol· 
mıyan veya dedesi n~ mukay
yet bulunan veraset 11Amı almamı., 

intikal muamelesi yaptmnam1'. top 
rak sahipleri, toprağın ba.fma ka· 
dar gelen bir hAJdmin huzurunda pul 
parıuıı vermeden itini yaptırabilecek· 
tir. 

C. H. P. ~ Halkevi Sa.,.J ;rardma kola adma t..tip olunan 

Bu numaralardan maada aon Uç 
rakkamı (077) ile nthayet bulan 
(!GO) numara 100 er Ura, son iki 
rakkanu (al) ile nihayet bulan 
(%t00) numara 8 er lira, aon rakka· 
mı (1) De nihayet bulan (M.000) 
numara 1 er lira, aon rakkamı ~8) 

11• nihayet bulan (%0.000) numara 
da 1 ..- Ura ikramiye kazanmıt
Jıardır, 

İstanbul Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 
Hakemler sıkı bir kontrole ti· 

bi tutulmaz, aranmaıı lazım ge
len evsaf aranmazsa bu itin dü
zelmesine ve Türk futbolünün 
bu keımekeıten kurtulmasına im· 
kan yoktur. 

TEPEBASI · B E L E D i Y E BAHÇESi (&lal .... ) ....... 
Yaygara meyli, baıkalarını 

korkutarak ve .kaçırarak malları
nın üstüne oturnıak hırsı, ancak 
buta vücutlarda, küçük ruhlu 
milletlerde bulunabilir. Bulgarlar 
fert olarak çalıfkan, gayretli inaan 
lardır. Vakit vakit bir dakikalık 
hırslara kapılıp gitmeseler, inki
pf ve terakki bakımından Bal
kanlarda ilk ıafta yürüyebilirler
di. Tarihin bugünkü dönüm nok
tuında Bulgnristanın mukadde
ratını idare edenler, cidden ağır 
bir mesuliyet taııyorlar. Fırsat 
dütkünlüiü ve dar ve tam-ıcar 
bir ıörüıe dayanan bir siyaset, 
Bulpriatanı yann çok tadsız yol· 
lara dütürebilir. 

SAFiYE·NAŞiT 

. 
lngilizlerin Leros 

Adasına Taarruzlan 

Bir hakemde aranması lazım 
gelen evsaf neler olmalıdır) Ev
vela hiç ıüphe yok ki, iki klübün 
mukadderatını deiiımez karar
larla eline al~n bir kimıede aai· 
lam bir karakter bulunmalıdır. 

Şark Merkez Ecza 
Tiril ....... IJl*etl 

KARADENiZ OYUN VE HAVALARI - ECE ZEYBEKLE
Ri -"TORKtsTAN KIZLARI - BoYOK VARYETE • CAN· 
BAZ KUMPANYASI • TAKLtrLl ve KAHKAHALI KO
MEDi - LEBLEBiCi KUVARTETOSU -MEHTAP n FiŞEK 

( .... ltlrbldde) 

Akclenizcleki lnıiliz kuvvetleri
nin iki misline çıkanldıiından 
hah.ederek ayni ıazete 7UJ8lD1 

fU 1Uretle bitiriyor: 

Saniyen içtimai ıeviye sahibi 
olmak, sahada karp kar91ya ge
len 22 oyuncuya hürmet telkin 
edecek tertemiz mazisi bulun· 
mak, futbol kaidelerine vukuf ve 
binnetice aahadan yetiımit ol
mak. Asaba hakimiyet bir hakem 
de aranması icap eden baılıca 
eveaftır. 

ECLENCELERl - DUHULiYE YOKTUR. 
IDueclaramD fevkalide 

lçtimaa Davet nanı 

cHitlerin kendisi gil>i, orta 
tukta takviye - kıtaatı ıetirmekte 
olan nakliye kafileleri dalgalan
nın önüne seçmemesine raiınen 
MUNOlini' nin efendisi olan Hit
lere olan imanı iyi kötü baki kal
mıya mecburdur. Küçük ve bü
yük diktatörler, İngiliz hava kuv
vetlerinin hayat endüstrilerine 
indirmekte ölduldan darbelerin 
ve karada ve denizde istikbali 
kendilerine karanlık gösteren kuv 
vetlerin birlqmeıinin tesirlerini 
duymaktadırl. ... 

Biz öyle ümit etmek istiyoruz 
ki. Bulgarlar böyle bir yola düı
mekten kendilerini koruyacaklar 
ve gerek eskiden idareleri altın
da bulunan ve gerek bugün ida· 
relerine dü,en Türklere iyi mua
mele etmekle, bunların hakkına 
aayıı ıöstermekle bizimle aağ
lam ve ciddi bir dostluk kurabi
leceklerini ıözönünde tutacak
lardır. 

Bu vasıflardan birisi ekıik o
lur• muvaffakıyet imkinaız~r. 

Görülüyor ki. son senelerdeki 
hadiseler daima hakemlerin zaa· 
fından ileri geliyor. Hiçbir mem• 
lekette vukua gelmiyen çok çir
kin hadiselerle karıılqıyoruz. 

Ticaret kanununun htlktlmlerine 
tevfikan Şark Ecza Tllrk Anonim 
Şirketi hl.llSedarlar heyeti umumlyeei 
müzakerede bulunmak Uz.ere 23 A· 
ğu.ltoll 1840 cuma gUnU aaat 11 de 
Sirkecide Horasancıyan hanında 

firketin idare merkezinde fevkalAde 
olarak lçtimaa davet edllmlf ise de 
mezkQr içtima için llzım olan ka· 
nunt nisap hAaıl olmadığından 28 
eylQl 1940 ~mbe gUnU saat 11 de 
Sirkecide Horaaanciyan hanında tir· 
ket merkezinde fevkaJAde olarak a
tatıda yazılı ruzname mucibince l· 
kinci bir lçtimaa karar verllmlf ol
makla firketimlz hlsledarlannın hl
mil oldukları hiase ııeneUerinl yahut 
malt müesseseler tarafından bu hu
susta verilmit vesikaları Ticaret ka· 
nununwı 871 lnc1 ~ amctMa
ce içtima gününden en az bir hafta 
evvel şirketin idare merkezine tevdi 
etmeleri rica olunur. 

ORTA KISMl-LISE KISMl-MOHENDIS KtSMI 
Derslere 19 Eyliil Perşembe Sabahı Başlanacaktır. 

Bunun için teıkilitın bu ite 
büyük bir ehemmiyet vererek fut 
bol aahasından yetiımiı es1'i spor 
culan her ne olursa olsun eahaya 
çıkarmaması lazımdır. 

Leyu TalelNtDID ıs ırıtı Çarpmlla Alqam 
Mektepte Balaa•a11 L•amdlr. 

Biz, hiçbir zaman hariçteki 
Türkleri. bulundukları memleke
te kar11 tahrik etm• ve kullan.. 
maiı düıünmeyiz. Bu Türklerin 
mallarını huzurla tasfiye etmek 
suretile anayurda kavuımaların
dan baıka bir iıteğimiz yoktur. 
Bunu da bir günde yapmıya im
kan olmadığı için Türklerin, ya
bancı bir memleketin vatandaıı 
mevkiinde bulundukları müddet· 
çe yaıadıkları memleketin ka
nunlarına saygı göstermelerini, 
o memleketin umumi menfaatle
rini kendi menfaatleri bilmeleri
ni isteriz. 

TECDiDi KAYD• Erkek lusmmda 18 Eyl61 Puarteel ve 11 Eyltl 8alı ıtmJerNlr. 
• Kız lmmmda 17 Eyl6I 8ab ve 18 Eytaı ~ l'bJerldlr. 

Yaksa bu vaziyet dahilinde, 
lı&diaeler tevali ~ecek ve neti
cede de Türk sporu büyük zarar· 
lar görecektir. 

--o- YATILI 

Ni§a.lltaşında 'Ka.raliol ka.i"şLc;ında. 

lllB ı.lıııl YATISIZ Kral Karol 
Romanyayı Terketti 

Ankara ile lstanbul 
Arasmda Bugünkü Maç 

ldan MecU.I 

RUZNAME 

(Eski Feyziye) 

ANA - iLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 
1 - Şirketin fesh ve tasfiyesi hak· 

kında idare heyeti raporunun okun
masile buna dair karar ittihazı. 

1 - TUrkiyenln en eski huswıt Lt.eeidlr. LiJlan tedri8atma Wc muflardan Nfı•nU' ve çok eJuımmtyet 
(Başı birincide) 

ıd uvat, son dAdiseJerin muhtemel 
akıUllmelleri üzerinde durmaktadır. 
Pek yakında ciddi kargqa.lıkların 

.;ıkacağına dalr birkaç gün evvel 
nevcut olan korkular ·azaımıftır. 

General Antoneacu'nun vaziyete h&
kim oldufu ve pek yakında hUkQ
meU kuracağı ümitleri &ittikçe art
maktadır. Bununla beraber, ceneral 
Antoneacu'nun önUnde halletmeei I· 
cap eden ciddi davalar bulundulu da 

Bugün İstanbul ıampiyonu Be· 
şiktaş, Ankaranın Maske sporile 
Şeref ıtadında karşılaıacaktır. 

verilir. Kayıt için her gUn mUracaa.t olunabilir. Tarifname lateylııls. 

2 - Eski talebenin 15 EylQle kadar kayıtların yenilemeel M.zımdır, Tel: 80879 

2 - Şirket muamelltmm tasfiye
si için icap eden ta.atiye memurları
nın intihabı. YATA• 

kabul olunmaktadır. 
General Antone9CU'nun taraftar· 

aan arumda Demir Muhafız mutrit 
nuyonaUatleri, Bratlanu'nun liberal· 
lcırt,,. Kantu'nmı köytU p&l'U8t men
aupl&n vardır. Bu llOn iki grup mih
·~ devletlerine muhalif bulunmak

Bizdeki aaf ve mert duygulan 
kavrayıp kavramamak, her vakit 
için en cüvenilecek bir kıymet o
lan dostluğumuza mukabele e· 
dip etmemek Bulgarların bilecek
leri bir ıeydir, Yalnız ıunu mut
laka hatırda tutmalarını isteriz 
ki, hariçteki Türklerin bizim kal
bimizde yeri vardır ve onlara ya
pılacak her tecavbz ve hakıızlık 
derhal Türk milletinin kalbinde 
derin akisler yaratacaktır. 

Beşiktaşlıların genç elemanlar
dan müteıekkil Ankara takımı 
karıısma yeni bir kadro ile çıka
cağı söylenmektedir. Bu meyan
da da, hücum hattının, Hakkı 
müıteana tamamen yeni oyuncu· 
}ardan tqkil edileceği söylen
mektedir. Müsabakayı yeni ha
kemlerden Hüınü idare edecek
tir. 

lstanbul AtleUerinin 
Hazırhgı 

3 - İntihap edilecek tasfiye me
murlarının aallhlyet ve ücretlerinin 
tayini. 

MEVLODO ŞERiF 
10 Eyl1U Salı gtlnU Sultana.hmet 

camlinde öğle namazından aonra 

ABONE: 

Senelik . . 
Altı a.ybk . . 
Uç aybk 
Bir aybk 

Tllrldye llarlf .. ..,.. 
1400 Kr. 2700 Kr. 

760 Kr. 1410 Kr. 
400 Kr. aoo Kr. 

160 Kr. 

Devlet Denizyolları Fen heyetinden •••••••••••••• 
Emekli Bahriye Albayı merhum 
Trab7.0nlu Abdtırrahman Fem Ha
mamcıotlunun ruhuna Hafız BOrhan 
ve rüfekuı tarafından mevladu te· 
rif okunacaktır. Kendisini sevenlerin 
ve arzu edenlerin tefrifleri rica olu· 
nur. 

BAŞIT BIZA TIY A'l'B08U 

BALh>E PiŞKİN BERABER Ahmet Emin YALMAN 
blllır. Bununla • beraber, buhranın ============ 

Eroin Bulundu 
8 BylQl Pazar günU akf&UU 

OJ:DIKPAŞA AZAK BAHÇESiNDE 
cY UMU 8 O A lb 

etddl uthumm .. mdi pçlrilmlf bu· 
Junctutuna dair emareler mevcuttur. 
Fakat Rumen itlerine bir Alman 
mQdabalesi korkulan ualmamlftır. 

Bovyet hattı harekeU de bir endlfe 

Köprü üzerinden fiipheli bir va
ziyette ıeçmekte iken yakalanan 
Etref dında birinin üzerinde bir 
miktar eroin bulunmuıtur. 

İstanbul atletleri 14. 1 S eylul 
tarihlerinde F enerbahçe stadında 
yapılacak Türkiye birincilikleri 
içiı:ı hazırlanmaktadırlar. Bütün 
bölgeler bu müaabakalara iftirak 
edeceklerdir. Fener ıtadmdaki 
tamirat ta önümüzdeki hafta i
çinde ikmal edilmit olacaktır. 

Sahibi ve Neıpiyat MUdUrtı: Alunet 

Em1D YALMAN - Buıldıtı yer: 

Vodvil - 3 - perde 
Heyet ller «Puan allfUnı Gedlkpa

.. A Z A K Jkiıı9eelndedlr. menba.ı olarak kalmaktadır. 

-11-
;Fud. kendi aalattıklamun tesiri altın· 

da kalm"tı. Ba eanlyede ide ttipbeAl yok
ta Jd. Mehmet Ali yeni bir .. ,_ kannıya 
alt kal"arlannı bir tarafa lılnlEMıalı, yuva-
.... yealdea uVllf&bdmenln YoDaruu an
peaktl: 

- Görtlyonun ya, dedi, ııenln Rııurhk 

~ devamb olanuyM"ak. Herbalde evt.e, 
bnnm, çoeatuan ,aama ~m. 

- JIMa1 dalla I~ tamdıtuu aı117ordum, 
Faal-. Unatayonan ki, beıl artık bayatta 
detDI& Yeni bir adamnn. fa adam, dlinya· 
,. Udncl sen.&nde bQttbt 1ıaJa*r111 amamun 
Jııa7nna nkfetmlttlr. Bana ait olmıyaa bir 
'9Ye flnldl nuıl llaldp çdEanm f Nlbal cld· 
dl bir tee.ür ~ diye eeld bayatın 

dubldarma dlmneyl DUd kabal edeblUrlm f 

Bee ııeaeltırce melrteplerdtı dlnek 4:tirtlt
tlbn. Fakat bir ayda bu kti7de ötnadllde
rlml hiçbir KolleJ ve 'Onlvenlte ...._ötre
tanedL Hidllıfılere ...... avlyedaa bMmall: 
itiyadını bastln tamamlle ~ ....._ .... 
yorum. Yeni bayat •yeıdnde temin edUe
blleeek faydalan bir tarafa blrakabm. Ben 
kendbn slndanlardaa kartaımu, bir adamın 
feralmu du1117onım. SeaJa smek cledltln 
defltlldlk çok eeulıdit. Hayatımıza pnıe 

lıldlraD ylztlndea Nlballn de kent!i kendini 
keıtfetmelllnl bir tayda •yanın. Onan ~n 
de bayatıD yeni bir maauı, yeal bir pyMi 
olarak. tlkAyet ettltt bothıldarclan karta
IM-alc. 'hteyU hayatını taaftyeye 11fratacak. 
Dmdr lota üztllm17oram. Çocat- cıevlleri 

iyidir. Şimdiden kendine güvenerek yürü
. mlye al19ına, anaeaı için meeullyetler de 
duyana herhalde daha iyi bir adam olarak 
yett,ır. 

- Melunet AH. karde,lm, 11en yilkaek 
laJ9lere ı.bı olarak böyle dlltöndütlinll --
11170nan. 

Fakat kendi keadJnl iyice yolda: Al'alııa 
lrnlrançtıtm ve bundan dotaa kinin tealrl 
altında detti mlllla f Dtln yavan 11enln için 
11er ..,.ıı. Bunun lberlnden bir tırtrna pi
dl, seçti. i'abt bu 7ibden hiçbir '9Y yı
luJmadı. Aluılne olarak •tıllta biriken toz 
ve topratı datıttı. Her '91' daha temiz, da
lla sttsel bir tekil aldı. Talle lrarp haklız
hk etme. Benim aana böyle tavsiyelerde bu· 
huunam prlptlr, çllaldl prl,tlj'ln tecrübe, 
beBlm akl nuarlyelerlm ~in en yaman 
tatbik 1&baıudır. Fakat NlbaU ve Demiri 
stirdöm. Onlardaki teeedrler bende başka 
hiçbir bllllMI yer bırakmadı. 

- Fuıleıtun, 111en meıuıup oldatun ha
yatın ıa.nını kona,uyonun. Bu Usan bu· 
sön .... yabancı sellyor • 

Ben b~blr klntı ı.bl değilim. 0eçlrdltl 
zaaftan dolayı Nihale fena numara verml
yonun. Hayır, kruafız ~ılllfhtı müea
cleleclen temiz \e muzaffer çıkm19tır. Yal
nız fU var ki, yeal kararlarıma yol açan 

VATAN MATBAASI 

ııelNıpler ne olana olsun bualarm artlk 
blllunü kalmam"tır. Bu yüzden ~ bir 
vartıp kaV119tum. Banda o kadar derin 
cllzelllkler ke,tettlm ki. bunlan blrakank 
eekl hayatın sıe,,,eveelae dinmek benim 1çıln 
mlnevl bir tillbn ohir. Bırü. ben de. Nlbal 
de ayn ayn yth1lyeUm. Yeni raltammu ol
.PD1a9tıralım. Taldltçl del1J, yaratıcı birer 
unsur haline plebUelbn. 

Ba &idi• ber Udmiz için de, Demir için 
de dalla lytdlr. 8Ua AH t*fflfDn bir blll
yeelnl anlatayım. Bayılaırabın. 

MelunM Ali, ber şe~ blrMrlne denk olan 
dllnya Mldnndald blkAye~ anlattı. Sonra 
elzt1ne devam etti: 

- Ba d8nyada daha yük'M!k ıMMyellır 
yaratabllmM için fedakir hıllaalara ıbtı
yaç var. 

Bana Hızır fDAn dlyonun. Fakat ilen ,u. 
na eminim ki. memleketin ller tarafında. 
her metılelrt.e, her llallacJa fettakArbk ateşi

le ytlrefl yanan binlerce yurt evlldı v.u. 
Ben de baD1ardaa biri olacatım. Bir nefer 
slbl çahfAC&lon. Görebllecetim blzmet 
hakkında mllbalAph llmltlerina yok. Fa-
kat bu ndıta olanlara yeni bir neferin k.
hlmuuu da bir fayda •yanın. lneanlarm 
Y&f&l'IUI için maddi gıdalara ihtiyaç oldu· 
tu &1bl. mllletleıt y&flltaa pla da fert.ler-

deki derece derece fedakArldl ate,ldlr. Bir 
mlllet bundan malmmı kalına ...... b7su
lar feclakArbk •tefini bopcak bılN bv
vetleaine o mWet ııöaer l'ldflr. 

Tarihin l'fdltl yüzünden bu ate, Ttl1'k 
mJDetaain ............. ~ J1lbek ...... 
~. Dllnyanm ba korkuac sbJe. 
rinde bir ferdin kendi ...... emellerlnl kö
klllldea tuflye etmeıd1le ve Udncl ıınrltan 
umunm hizmetine valdefmeıdne fellakAr
hk bOe diyemem. Çünkü bu ..o vu1feden 
eMe e4llecek m&aevl baz, dllnyanıa bDtön 
zevK.lerlndM Dıltllncltlr. 

J'ud, ~m .aderlıd deri& bir .a
ka ile dlnllyordu. Mthnlra9anm lllçMr fay-

.... olnuytıtıalnu aaladı. Jl'abt lllo ---
- Nlbale '" Demire br91 olan ...Ueabd 
llODW kadar J'8Pftllttl. Artık YkdM .... 
bu ytbıden hleblr mıttı .... ._udi. 1119 .ta
rafı böylece kapaanıca Melunet AUlllD Dk 
kanmıda mertçe l8IW etlll ı 1ne• te1D ~ 
11evlDdL Çok beyecanh bir romanın iç yi\. 
zlinll 11eynıdebOen biricik ..ıam ıııfaUle tat" 
h Mr rol oynıyacak. kendisi de ikinci dere
rede olaan faydalı itler ıörebllecMi.l. But
clk adam mı f Mister (Rayet) bu •Diyede 
hatınna pldL Bttytlk 9lmD bir ÜÇlhıt'li or
tatı vardı. Bundan M.ellmtıt Aliye babaet
meai elbette lbnndı. 

- Karcleıtbn. dedi. ııenlnle bir taraftan 
mltneJc-.. edl3'WUD1. Fakat bir taranu 
da 1f11DA memnun olayol"lllD Jd. -..deld stl
zelve un kararlar, ph9I teeeatlrlerln neıet
c..ı defU .•• Bunlar meğer tlellde Middaaberl 
V&l'IDJ!- (Devamı var) 

IST KLAL 
L i SES i 

Kız ve Erkek - Leyli ve Neharr 
T.W,. ısa,.ı- ..._o .............. 

:5e1ıırac1e-. Polia ır.nlrola ..... ......, Telefon 22134 

Ankara Valiliğinden: 
Ketif bedeli c70182> Ura c82> kuruft&n ibaret bulunan ve bedeUnln 

d5182> lira c82> kurufU 940 mali 1dt btltçellncMn ve mUtebaki c2l5000> 
llraaı Hl mali yılı bUtceelnden ödenecek olan Ankara -K. Hamam yo
lunun 83 + 700 - 88 + 000 1nct kilometrelerinde yapılacak 400 X. Uk 
parke kaldmm c4900> metre tıılUnde fOH ve c8> adet abf&P tablWell 
menfez inf&&b 18/ 9/ 940 Puarteel gUntı aat 15,30 da vllt.yet datnıl en
cUınentnde tbalelli yapılmak GMN kapalı zarf uaulile eUlltm• Jr.onul
mUfbır. 

Muvakkat teminatı c4'158> Ura cH> kuruftur. 
hteklilerin teklif melrtuplamu muvakkat temtnar mektup veya mak· 

bUZlan tlearet odam veıdkuı ve bu ite l'iJ'ebllmelt toin tbale tarlblnden 
en u d> gün evvel vO&yete tat1da il• mUracaat ederek alacaklan fenni 
ehliyet veelkalanna b&mllen yukarda 8Ösll pçen san ve saat 1'.30 a 
kadar encOmen nl8Ullne teYd1 etmeleri. Bu lfe alt ke'1f ve f&l'bıameyl 
ber &1ln nafıa mOdUrltıtQnde ceretdleceklert clSON> c798b 

DYoGUJ • TCNELBAIJ • YBNlYOLDA • YATISIZ 

ı:: ALMAN LiSESi . 
ve Ticaret 

Orta okulu 

Tam devreli l.be, Orta Ticaret Okulu, Almanca 61retmek tctn 
lımart sınıflar. Deralere 18 m,tel J>U&rteel sUzıO bqlanacaktır. Ka· 
yıt muqıeleei 9 JllylQlden itibaren her stın A&t 9 dan 12 19 kadar: 
NUfwı veya ibmet teskeresi; mabaUl hUkQmet dokt:or1utunea 
tudDdl Sıhb&t raporu. çto* ,,. tifo aflSI kAtıdı. altı fotıolnt ve 
okul tucUkname8I veya dlplomaatı. yaprlır. l'ula maltmat için 
49488 ya telefon edllmeei. Kayıtlar 14 Eyl1U cumart.l sGnO aat 
12 ye kadar devalll edecektir. BlltUnleıne mnavlan 13 BJrl1ll cu
ma stınll yapdacalmdan ali.kadar Glretmen ve talebenin o san --

at 9 da okulda bulunmaıan. 

Yeni Kolej 
iLK • ORTA • LlsE 

........ .. 
T•...... ............. Tl•I Af it.••· 

lıllldlrtl - l:ekl Şltll Tenldd Dlnıld6rl: il. Ali ........ Kırea 
HU9U8lyetlert: Y ABA.NCI DlLLER OORl:'l1KtNI: pnJt mlkyuta 

ehemmiyet vermek. llllllf1armı az mevcudla tefkll ederek talebeelnln 

çahtma ve lnldfafı, mbbat ve lnslbaW• yakmdan al&kadar olmaktır. 
Mektebin denl7.e nazır kalörilerli tenetttıabane ve jlmnaa~eel 

• vardır. Her &1Jn aaat (9 ile 18) aruuıda kayıt ve kabul olunur. 
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