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:Qfkanlara ve 
ıılgarlara son 

bir ders 
Rornanyadaki Alman 
hareketi diğer Balkan 
deuletlerine ve Bal6aT-
1ora der• olmalıdır •. 
riirkiyenin her vakitJıi 
, adcır uyanık bulaıtcla
i•llıdan yalnız Taymİ• 
de;;;t b··ı·· d"" · o• a an unya eının 

.:!.._abilir.. . 
~.q 
~'TEM İZZET BENİCE 

~~n~.a~ııki fili Alman yer -
lıııd,, butun dünyada dikkat u
'ır,~.~akta devam ediyor. Bu 
~ n, d~a~şısında Sovyet Rusya
ı:"'ôt uşundüğü ve ne yapacağı 
~~ d:Y~ınl.a~mamıştır. Alman
~ 'i il şı~dıkı halde bu hareket
~ı~ti b"Y.e götürüp eötürmiye
~ ııı.01 •Ilı değildir. Romanyaya 
ti '.'~•t~tın yerleşmesi yeni bir 
"b, ı,;~ ~aşlangıcı olabileceği 
ı,ı-. •n~· hır_ ihtimal ile bir mü
~111. il •şesı~in mahsulü de ola
~•tik u mudafaa, Ingiltere • 
ıı,'' ta~.İ· ~ovyet Rusya anlaş -
ıı, 'i of b·'~ınde bir muhakeme 
ı,.}~ ı!;; 1.lır. Bugünkü karakteri 
1 1 llatkışgali Almanların şarka 
4~•.111 h antaı:,a müteveccih bir 
ı, lı •tın &ııttıgı ve merhalesi te
~1•ti0 ~k daha doğru olur. Va
~ıde \~.~st~kbel inkişafları üze
•· n ltaıy 1 hukünı yiirütebilmek 
~~•nı ;nın bugünlerde ne ya

\ ~•t ik· a ~eklemek lazımdır. 
1ı.., Saik 1nc1 Brenner müliikntın
~l\ ş8~1ar~, Küçük Asyaya ve 
ı~t itr: aıt olarak da bazı ka
~ali ~I az olunmuşsa Roman
•, ltaıy illan fili işgalini taki
~ "'iiı anın da bazı hareketlere 
~ lfifiJı~tınesi beklenir. İngiliz 
"'"1ı1k ın kanaati daha ziyade 
~~ l{ah~dcdir ve Anadolu ajan
'.~'! b" "eden naklettiği bir 
~ ş.t~Yle bir müliihaza"ı ve 

·~· " ~tak' i · ' ı,, .'l •y( 1 ngıliz müdafaasını 
ı, ~ 1 1er•e ~~ektedir. Ancak, nıih
~ n. ı.,.b 0:.ıe bir tasavvur varsa 
'ı.· ''hin bu.s halini alacaksa yi-
1ıı';.b8,11 netıc_esi üzerinde hiçbir 
1i4 •r ha etınıyecek olan hesap
~~·~ l'en ~eket olacak, sadece ye
~,,v.,,.~~e. kan dökülmesine ve
~~ı;'~ ı\s hr. Balkanlar yolu ile 
"ı~ ~dır :•ya geçmek hem bir 
~h h, ,',. enı de hiçbir hesap ve 
~1~rj h~"'.•Yan ve behemehal 
'- •de b .ıınıetıe neticelenecek 
l'l~a hiç~~ teşebbüstür. Henüz 
:ıı; •n bii:~ vazıh ve kat'i emare \ f' 'İit"un hu tasavvurlar ve 
~I· "'ıııakulcn tahminler üzerin
~· iıgal ~an ziyade Romanya 
tıı. devı •rcketinin diğer Bal _ 
,~ der:tı~rine vermesi )fizım 
I,.~ te1•kt~zerinde tevakkuf et-
~~.... ır. $ tuı°t: kendi vatandaşlarının 
~ •• ~• !ev arzusu ile Alman dost-
1~1 ~a gi; •ccüb edrn, Alman dost
~tı \·e is~~nen ve istiklalini, ha
~'>ı '~und •kbalini filen Alman 

•t· a an 'Jk ~! 1 ofııı yan ı Balkan 
\ "'•ıı d uştur. 
1
• ~tUv, 0•ttııi;una zaman za -

'lı, 1,tııı nhn, ~n~ ümit bağlıyan 
~ti, ••a u umıtleri arasında 
la,; •ıı d • emelini de tahakkuk 

"'la ••letı d . . ~ o;~i Ildır. er en hırı de Bul-
ı·"ı "1 de d 
~'h· •l,11 ostumu.z ve komşu -
~~~' niı~ aramızda fiil halinde 
i~ı~'.'aıı n"ue iht!llü mevzuu bu
" · ' hu h lgarıstanın, Roman
~ıı'"libah areketten sonra büyük 
~-do\lftı~ sahip olması ve Al
t ~n di~kai1'nun neye maloldu _ 
ı'- ııı·h•sal> ve teyakkuzla ince 

1 ~ıı, 'hv0, ~tınesi gerektir. Ke
ı~d ba'•k 81Yaseti ile uygun bir 

tL Ui; Ct t k' • 
ı''lıı;'"nu b'a ıp etmekte bu -
~lav bevan 1 ~ buçuk ay evvel 
l;'iıı/• İçi at ıle teyit eden Yu-

h b·'n at~ de Romanyanın akı-
1 ~•ıı'·'"•si naeak büyük bir inti
ı' ·, ı isı·k"•rdır ' n, . ' l' r . 
~1, ·~nı,k h .~ne.' hayat hakkına 
~ den •tarak urrıyet ve şartına 
ı · ı, ltinh Yaşamak istedikle
ı"i,11~U>. de. et~ediiTimiz bu iki 
~~ ·" de ·~ıetın vait ve ikna 

1 "ıa •le de 0 sa, tehdit ve tazyik 
ı 1 •i.1,nı·an 1n olsa bundan böyle 
~'-• iten ke ~ar'!z bulunduğu 
1''t; tıkarın ndı hesaplarına bir 
) ~., nıııaııı ~maları ve tedbirli 
,•ı-'. "•k a arı ancak Roman -
'• ' >ıı, . osJov k \' •u lıs 0 ı . ~ Yaya, Avustur-
ı'' v 11 Un Yıtıflıbı bir vaziyet olnr 
~ ~.~ •ıtıtabar boyunca milli ka 

ltınıu tn! çekmek de yine 
( lle ' tnılletlere düşer. Ne 

tı<ımı 3 üncü sahiJede J 

btanbul Nurunsm•niye No. H 

• 

.. 
. ' 

Londranm civarını ouan baraj balonlarından bir ;...,_ 

·ı INGiL TEREYE 
SUDAN BiR 

CEVAP 
1 

Romanya ile lngiltere 
arasında siyasi müna
sebetlerin katedilmesi 

ihtimali· de var 

Yunanistana da 
bundan sonra 

gazverilmiyecek 
Bükre$ 10 (A.A.) - Reu.ter bil

diriyor: 
RomanYanın Almanya tarafın.. 

dan asıkeri işııal altına alımnası 
hakôluiıda İnııiltcre tarafından ya
pılan suallere Romanvanın cevap
ları Büyük Britanya sefaret heve
tinin Bükreşde kalıp kalmıvacaiiı 
meselesini henüz muallakta bırak
maktadır. Romanva hük\ımeti ta
rafından Rrunanyada garnizon ha
linde Alman askerleri mevcut bu 
lun'11adıi!ına dair verilen temina
tın hakikate mutabık olup olma
dıi!ı hich'.r acil sebep mevcut ad
dedilemez. Yalnız zannolundui!ı.ma 
göre, Rumen hükfunetinin oevabı 
ikaçamaklı addolunacak derecede 

(DevaıtıJ 3 üncü sahifedeJ 

Başvekil Mahkumlar afları 
dün akşam için Milli Şef'e 

ETEM İZZET BENİCE 

' 

100 ,(o 
... 

Bugün filen Almanyanm askeri i•ı:ali altına girmekte bulun;,n 1914 deki müstakil Romanya 

BiRMANYA 
YOLUNUN 
AÇILMASI 

Japonlara göre ehem
miyetsiz bir hadisedir 
Sunııking 10 (AA.) - İngilte

renin Birmanya yolunu açmak hu
susunda verdiiii karar Şungking'de 
pek iyi karşılanmıştır. 

İNGiL TEREYE 
YENi 

HAVA 
BiR 
AKINI 

HARBi 
KAZANMAK 

iÇiN 
Malta üzerinde de 
ltalyan tayyarelerile 
bir muharebe oldu 

J lngiliz Ticaret Nazırı 
\ beyanatta bulundu 

Londra 10 (A.A.)- Geçen gece 
Alman tayyareleri küçük ~
lar halinde Londra üzerine ay -

Soufuport 10 (A.A.) - Trade 
lfuion'un senelik kongresinde pek 
mühim bir rol oynamış olan tica
ret nazırı, harp kabinesi azası ve 

(Deva.ı:nı 3 ünc:.l sahifede) ( Devamı 3 üncü sahifede ) (Deva.mı 3 üncü sahifede) 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ Ankara'ya döndü m ü raca at ettiler 

d!~:~i~7d~a~~:: Adliye Vekiline ve Meb'uslarada birermcktupMotörsüz i~alat- Dört çocuk görünmez 
ra~~~~~~ü~:~a B. M. Mec- yollıyan şehrimiz ceza evindeki mahkum ye ııane IlJÇJn kazadan yaralandı 
~~A::.i~.'ir.:!~~~ıı!~;~:~;e~~i mevkuflar : "Affediniz ve vatan ıçın sevine kapatılmış? 
ve parti umumi idare heyeti aza- sevine ölmenin ne olduğunu görünüz diyorlar! Bir şoför de çocuğa çarpmamak için otomobili 

tramvaya bindirdi lerile meb'uslar. V ek.fil etler er - " 
k'fını. Ankara vali muavini, mer - Şehrimiz hapishanesinde bulu- Ali Küçük imzasını taşıyan bu 
kez l<:uınandanı ve emniyet mü - nan mahkum ve mevkuflar Milli matbu arizanın bir sureti Adliye 
dürü tarafından selamlanmıştır. Şefim.iz İsmet İnönüne bir ariza Vekili Fethi Okyara da gönderil-
Curnhur R eisi adına da umumi ka- ile müracaat ederek Cumhuriyet miş ve ayrıca tekmil meb'uslara 
tip Kemal Gedeleç, Riyaseticuım- bayramının yaklaşan 17 inci yıl- da birer mektupla müracaat olun-
hur bas yaveri Celil Üner ve hu- dönümü münasebetile af talebin- muştur. 
susi ikalem müdürü Süreyya An- de bulunmuşlardır. Mahkllnı ve mevkuflar müte • 
deriman hazır bulunmakta idiler. Mahkllnı ve mevkuflar namına (Devamı 3 üncü sahifede) 

Nuruosmaniye caddesine dadanan hırsızlar! 
~~~~~--''---~~~~~~~~~~--~-~ Sayım g·ünü için 

~ yapılan 
hazırlıklar 

Dükkanlar bir gece 
evvel 23 e kadar 
açık kalabilecek 

Bir gece içinde üç 
dükkana girdiler, 
bakkalı soydular! 

20 Teşrinievvel pazar günü yapıla
cak olan umumi tahriri nıifus müna
sebetile memurlara radyo ile \•erite
cek konferansın ayın 12 inci cumartesi 
günü saat 12,45 de verilmesi kararlaş
tırılmıştır. O saatte sayını men>Lırları 

sinema, Halkevi, Parti ve mekteplerde 
toplanarak bu konferansı dinliyecek
lerdir. Ayın 16 ıncı günü de aynı ~
kilde bir konferans verilecektir. 

Hırsızlar kömürcü dükkanında 
çalacak bir şey göremeyince bul
dukları kavunu keserek yemişler! 

Bu gece sabaha karşı Nuruosmani
ye caddesine garip bir hırsız veya hır
sızlar musallat olmuş ve bu en işlek 

cvadde Uzerindeki bazı dükkflnlar so
yulmuştur. H3dise şudur; 

Mezk:Or caddede 85 numaralı bak
kaliye ve tütüncü dükkAnı sa.bibi B. 
Bekir Konuk bu sabah erkenden ma
ğazasını açmağa geldiği vakit kepenk
lerin küçük kapısındaki kilidin yerin- ı 
de olmadığını hayreUe görmüş ve va-

Milli Şı:f lstanbulun 
kurtuluş yıldönümünü 

tebrik ettiler 
Milli $ef İsmet İnönü, İıstanbu

lun :kurtuluşu münasebetile Vali 
ve belediye reisi doktor Liitfi Kır
dar tarafından çekilen tazim tel
f!rafına asaJ!:ıdaki cevabı ııönder -
mi.slerdir: 

ziyeti tesbit etmek üzere o civardan 
bir iki kişiyi çağırar.ık onlarla birlkte 
dükk.iina girmiştir. 

B. Bekir Konuk ve içeri girenler si
gara ve tütün paketlerinin bulundug-.ı 
rafların karıstırılnuş, bir kısmırun ça
lınmış olduğunu ve içinde 10 - 15 llr::ı 

bu1unan para çekmecesinin de clduğu 
gibi kaldırılıp götürüldüğünü görmüş
lerdir_ 

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

19 tesrinievveli 20 ye bağlıyan cu
martesi gecesi. sehrimizde tekmil dük

lt3..nların saat 23 e kadar açık kalmala
rına izin verilmesi de kararlaştırılmış
tır. Halk pazar günü evlerinden çık

mıyacağından bu suretle her istediğini 
o gece alabilecektir. Pazar günü hasta
lananlar ve doktorların hastalarını zi
y~retleri için de icap eden tedbirler a
lınmıştır. 

im- MESRl"TIYETIN iLANINDAN MONDROS 
MÜT AREKESINE KADAR 

Perde Arkasında 
Oynayanlar? 

Yazan: lskender F. Sertelli 

CEMAL, ENVER, TALAT paşalara ve (ittihat ve 
Terakki) rüeaaaına ait, tarihimizi aydınlatan ve şimdiye 
kadar hiç ne§redilmemit vesikalarla mühim hadiselerin 
içyüzü ... 

Yakında SON TEL G R A F'da 

Bir vatônd2şın gazete
mizdeki şikayeti ehem
miyetle tahkik edilerek 

sebebi bildirildi 
Sirkecide bir korneş imalatha

nesinin motörsüz çalıştığı halde 
Eminönü kaymakamlığı tarafın
dan kapalıldıf,ıru ve bu yü:ıden 
16 işçinin işsiz kaldığını yazarak 
bu kapatma hadisesinin sebeple
rinin tetkikini istemiştik. 

Belediye reisliği bu neşriyatı • 
mızla ehemmiyetle alakadar ol • 
muş ve alitkadarlardan icap eden 
izahatı almıştır. Neticede kapatma 
safahatının şu snretlc cereyan et
tiği tesbit edilmiştir: 

•Salkımsöğütte 18 numaralı 
tahta korneş imalathanesi sahibi 
Halil ruhsat talebinde bulunmakla 
beraber faal;•·ete geçınistir, Emi
nönü kaymakamlığı tetkikat ya-

( Devamı 3 üncü sahitede ) 

Irana giden 
demir yolu 

70 kilometrelik bir 
kısım ihale edildi 

Elpığ - İran trenyolunun ilk 
kısmı olan 70 kilometrelik mesafe 
ihale edilmiştir. İhale edilen yer 
Elazığdan Paluya kadardır. İnşa
ııta pek yakında başlanacaktır. 

Van gölü kenarına kadar olan 
330 kilometrelik kısmın haritaları 
çizilmiştir. 
Diğer taraftan Adapazarı - İs· 

metpaşa demiryolu hattının Bolu -
Düzce kısJDJmn da etüdJeri ikmal 
edilmiştir. 

cKıırtuluşun yıl dölliÜ.mü müna
sehetile savın İstanbul tıa»onın 
samimi duYl(Ularını bıldiren tel -
f!I'afınıızı memnuniyetle aldım. Te
ı;ek:kür eder ve İstanbulun kur -
tulus yıl d, ·nümünü muhabbetle 
tebrik ederim.> 

hm et İnönü 

Deve ve hindi 
girmiyen bir köy ,1 
garip bir kabile 
Şehrimiz 2 inci ağırceza 
mahkemesine şayanıdik-ı 

kat bir istida verildi 
._••••mı•mımı::mmm•m:::m111mm•m•m•ı••••1 (Yaz&Sı 3 üncü sahilede) 

Kuzguncukta Tenekeci Musa sokak 
19 numarada oturan Besim kızı 8 ya
şında Perihan iki metre yükseklikteki 
duvardan düşerek yaralanmıştır. Hay
darpaşa Nümunc hastanesinde tedavi 
allına ahnmı~tır. 

ÇERÇEVE 

-0-b~ş~uharrir ? 
Geçen sene Alman - Sovyet 

anlaşması, bütün dünyanın te
pesine bir sema taşı gibi iner
ken, o başmuharrir hadiseyi 
iliyle tefsir etti: 

- Hadise, harp değil, sulh 
limitidir; harbi değil, sulhu ger
çekleştirecektir. 

Üç gün sonra, tam 72 saat 
sonra Alman orduları Polonya 
sınırlarını aştı; ve o ııün bugün 
insanlık, harp değil, sulh amil
leri icinde, harbi değil, sulhu 
g&çeklestirmiş bir rahat ve 
saadet zemini üzerinde yaşa -
maktadır. 

Almanlar Danimarkaya SlÇ

rar ve oradan Norveçe zıplar • 
kcn, o başmuharrir, gö-rme.nıek 
filini tamamlamak iç: taktığı 
gözlüklerini buz iklimlerine 
doğru çevirip bük.mü bastı: 

- Harbin sıklet merke:ıi ar
tık şimale intikal etmiştir. Bun
dan böyle ne Balkanlarda ihti
lat beklenebilir, ne de garbi 
A vruııada ... Almanların gayesi 
İskandinavya demir madenle
rini ele geçirmek, Norveçte te
min edeceiTi hava üslerile İn
giltereyi tazyik altında tutmak, 
Norveç üzerinden müttefiklerin 
herhangi bir taarruz teşebbüsü
nü önlemeğe çalışmaktır. 
Şimalde hangi sıklet merkezi, 

Balkanlarda ve garbi Avrupa
da hangi ihtilfıtsızlık, hangi 
ham madde, İngiltereye Nor -
veçten hangi hava tazyiki, 
müttefiklerin Norveç üzerin -
den hangi taarruz tesebbüsü?. 

Bu teşhise karşılık, bir an i
çin gizlenmiıı bir hedef halinde 
garbf Avrupa, bir devre sonra 
süpürüldü gitti. 

1930 - 40 kışı ve ilkbaharı i
çinde, ne söylemişse, akıl çat
latm bir deha şimşeğile haki
katin tam tersini avdınlatım' 

Cağaloğlunda Orbanbcy apartıma

nında oturan Saip kızı 18 yaşında Ner
min Büyük.adada Çankaya caddesinde 
bi~ikletle gezerken bir eve sebze ver- . 
mekte olan bir sebzecinin terazisine 

(Devamı 3 üncü sahifede ) 

olan o başmuharrir, korkunç 
marifetlerine devam etti: 

Fransadan sonra İngiltereye 
bir istila hareketini o kadar 
muhakkak bildi ki, bnndan bir 
kaç hafta evvel, mucizevi kara
lamasının üstüne (İstila arifesi) 
başlığım oturtmakta tereddüt 
etmedi, 

Japon, Alman, İtalyan anlaş
masını, başlangıçta sadece A -
merikanın aleyhinde göriip 
Sovvet Rusyayı nasılsa bugün 
farkedebilmck, mevsimler bo
yunca emniyet ve selci.metini i
lan etliği Balkanları nasılsa bu 
ırün tehlikede farıedebilmek, 
yine o başn1uharririn mucize .. 
!eri cümlesinden. 

O başmuharrire göre Alman
·ua Karadenizc inn1ek ve Bal -
kanlara nüfuz etmek teşebbü -
süne girişemezdi. Zira buna 
Sovyetler ve kimse razı olmaz, 
Almanya da cesaret edemezdi. 

Bugün diyor ki o başmuharrir 
•Bu suretle Almanya, Bal • 

k'l!llara ve Karadenize inmiş 
bulunuyor ... • 
Almanyanın Balkanlara in • 

miş olması, kendisi hesabına 
hicbir ümit ve muvaffa!..iyct be
lirtmese ve arlık kararmıya 
başlamıs olan Alman harp gii· 
neşini biisbütiin söndürmeğe 
yardım etse de, dava bu değil, 
o başmuharririn rrörüs ve seziş 
fıkaralığı ... 
İnsan .... bildiği on şey üzerinde, 

hakikatin tan1 tersini söyliye--
rek kendisini sakadan aldatsa 
bile, o başmuharririn, bilmedi
ği on sey iizerinde aldanınıya 
muvaffak olduğu kadar başarı 
gösteremez. 

O Jıııs."'uharrire bakarak baş· 
muharrir1ik şartlarını tesbit e
derseniz, bir mafbna. birkaç n1a• 
kine. toıı top kiii(ıt, iyi bir mu
)>asebeci, biraz para ve bir göz
lükten başka h i•bir şeye lii • 
zun1 olınarlığını görürsünü'Z. 
NECİP F AZIJ. IUSAKÜRER 
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KÜMES 

HAYVANAT! 

Kümes hayvanatmın f:alı 
da yüzde 120 nisbetinde art
mıf !. 

Demek ki, 40 kuruta aldı
ğınız pilici timdi 80 kuruta 
alacaksınız. Tavuk da öyk, 
hindi de.. Hepai öyle .. 

Yani, bütün kom§uların 
tavuğu, komtulara kaz g'>· 
rünmeğe baıladı. 

ORMAN 

DEGIL 

Belediyemiz, bahçe müte
hassısı bir ecnebi mimar ge

tirtmiş! Her kazada, her na

hiyede bundan böyle güzel 
parklar Vücude gelecek. Bah
çe, çiçek! ye§illÜ. iç açıcı Yet-
!erdir. Bu arada Takaim ga-
zinosunun alt tarafı da bü

yük !..:.· orman haline getiri
lecek. Ben, bu orman tabirini 

yerinde bulmadım. Belki, ol
sa, olsa, koru demek lizım.. 

. Orman, bizim bildiğimiz 
daha büyük ve geoit olur. 

KiMSE 

ANLAM/YOR 

Üniversite, verem hastalı
ğına dair bir kitap nqretmi§. 

Herhalde, maksat, halkı ten
vir etmek olacak. Fakat, bir 

refikimizin yazdığına göre, 
bu kitabı okuyup da anlıyan 

parmakla gösterilebilirmİ§ !. 
Halk için yazılan bir kitap 

ilim ve lugat paralamanın ye-
. "? 

rı m~ .. 

HAKiKAT 

ARIYANLAR 

Bu hafta, sinemalarda gös
terilen filimlerden birinin a

dı «hal<ikati arıyan adam:ıt 

dır. Artık, bu adamın ne ka

dar çok aabırlı olduğunu dü

şününüz. Fakat, bence; bu 

&ınemanın sahibi, bö) le bir 

film seçmekle, hiç de isabet 

ctmemittir. Çünkü, hakikati, 

doğruyu kim sever?. Doğru 

5i)yliyeni dokuz küyden koğ

, ·1\Zlar mı?. 

İıter misiniz, bu filme tek 

mü§ teri gitmesin?. 

AHMET RAUF 

~ 

" 1 ,, harfi eksik 
T bbıadli müessesesinin hasta 

tas maii;a mahsus kırmızı boyalı 

bir kamyoneti var. Bu kam_yone
tin üzerın<!e •adli tıp• ibaresi ya
z:lıdır. Fakat, bu kamyona ne za
man rasl:ısak, bir müddettenberi, 
•adli tıp. ibaresinin adli kelime
sinin sonundaki cf, harfinin düş
muş olduğunu görüvoruz. Bir ,y, 
harfi bulunsa da oracağa konu -
verse ... 

BÜRHAN CEVAT 

' 

Acil 
yar ımlar 

DÔNMIYEN FiLO 
Asker aıleJerine yapı· 

lacak eıash yardımlar 
dün kararlaştırıldı 
$ehimiz kaymakamları dun öğ

leden sonra belediye reıs muavini 

Ü sküdarın imarı Telefon ve Posta ida
releri gibi yerlerde ta
lebelerde çalıştırılacak 

l}_üyük Tarihi Tefrika 
Yazan: RAHMİ YAGIZ No. 8 

B. Lutfi Aksoyun reisliğinde içt!
ma etmişlerdir. Bu toplantıda as
kere ııidcnlerin ailelerine tekmil 
İstanbulluların vardım etmeleri 
ve toplanacak yard1m paralanrun ı 
herhanııi bir verııive zam sure -
tile mi veyahut da ayn bir fasılda 
mı toplanmasının daimi encümen 
tarafından süra'tle tesbit olunması 
karar la;tı nim ıstır. 

Belediyenin, İstanbulun kenar 
ve fakir semtlerine ait imar pl3n
lar üzerinde çalışmalarını arttırdı
ğını gazeteler haber vcri)!.Or. Bir 
rivayete göre, şehrin ıncrkezin· 
den uzak olan ba:n semtlerin te
ferruat pliinları hazırlanmış, bu· 
ralarda, halkın hayat ve geçim se
viyesine göre, bazı hususiyetler 
gö~önünde tululmu.~tur. 

Üniversitede ta.nsile devam e
den genclerden hariçte ~ bulabi
lip calışanların sayısının ııittik<;e 
azaldıih anlaşılmı.ştır. Buna sebep, 
bazı müesseselerin son senelerde 
memurlarının Üniversite tahsil -
!erini takiplerine razı olmamaları 
ve Üniversiteye halen devam et
miyen gençleri tercih etmeleridir. 

Mecidiyenin toplarını ateşlemesi 
bir bombardımanı intaç etti 

Her aileye avda kırk lira vardım 
edilımcsi dü,ıünülmü~se de bibi.
hare askere ııidenin en ya-kinine 
10 lira, di~er 3 kişive de 5 ser lira 
verilmek zuretile dört kişilik bir 
aileye yirmi bes lira aylık veril -
mesi tensip olunmustur. Kendı -
!erine yardım yapılmasını istiven 
askere gidenlerin aileleri birer is
tida ile kawnakarnlıklara müracaat 
cdınce bu aylık hemen bağlana -
caktır. Ve askere e:ittiği tarihten 
gelinceye kadar da her ay mun
tazaman verilecektir. 

BELEDİYE HUDUTLARI 
HARİCİNDE OTURANLAR 
Şehrimiz beledivesi huduları 

haricinde oturanlardan askere ııi
denlerin ailelerine ayrıca gıda 
maddeleri, yakacak ve giyecek gi
bi vardunlar da yapılacaktır . 

Dün kara .. JaştınJan bu esasla -
lann 15 - 20 gün içinde tatbikine 
eecilecektir. 

=-'---oo---

80 talebe sayım gecesini bir 
vapurda geçirecekler! 

20 teşrinievvel pazar l!Ünkü u
mumi tahriri nüfus meyanında 
limanımız.da tahriri nüfusu·n deniz 
ticaret mektebinden avnlacak o
lan 80 talebe tarafından yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bunlar motör-

Bizim memlekette, hemen her 
nevi imme hizmetinde, iş başında 
olan şahısların ~ok büyük tesir ve 
rolü vardır. Kanunlar aynidir, büt
çe aynidir, salihiyetler, mes'uli
yctler a}nidir. Fakat, isin verimi, 
onu elinde tuton adamın kabiliyet 
ve enerjisine göre (Ok farklar gös· 
terir. 

Bugün, biraz Üsküdardan bah
setmek ist1··orum. Bu semt, İstan
bulun hen1en burnunun ucunda -
dır. Fakat, eski istanbuJa ait, en 
eski ev. sokak, b.aldırnn. fener nü
n1unelcrini, bir müze holünde do
laşır l!ibi, bu semtte görebilirsiniz. 

Sin1di belediye reisi muavini o
bn Lı'.ıtfi Aksoy, Üskiidar kayma
kamı iken epevce hizmet elti. Üs
kiidar, onu kaybetm~kle muhak· 
kak ki, talihsizliğe uğramışhr. 

Halbuki, Üsküdar şehre yakın
lığı, havası, suyu, manzaralı güzel 
semtleri itibarile, İstaııbulun üze
rinde titremesi la~ım gelen bir 
köşedir. 

Bilmiyorum, belki de, Üsküdarı 
çok sevdiğim için, bana öyle geli
yor ... 

REŞAT FEYZi 

Vali Jehir itlerini bir nutukla 
anlatacak 

Şehir meclisi kıs devresi top -
lantılarına önümtizuek: av baslı
yacaktır. 

Şe<ker bavramı tatili münasebe
tile ilk toplantı 4 tcşrin.sanide ya
pılacaktır. 

Vali ve Beledive reisi B. Lı'.ıtfı 
Kırdar ilk ictimaı bir nutukla a
cacaktır. Murnailevh yapılan ve 
vaoılacak olan sehir islerini bu 
nu~kunda aıalara ve d-ılayısile 
halka anlatıp bildirecektir. 

lerle limanımızın her tarafını do
laşacaklar ve sabahleyin erkenden 
ise başlamak üzere ııecevi Deniz
volları idaresinin teınin edeceği 
bir vapurda yatarak geçirecek -

1crıi~an haricindeki yolcu ve yü.l<j «Alhnok ge~bi~liğiıı 
vapurlarında da tahriri nüfus isi- ile «Akınsporıı birlettiriliyor 
ni kaptanlar yapacaklardır. KücÜ'koazar Altıck !(eneler 
İSTANBULLULAR GAZETELERİ birliği. nin •Akınsoor• kfübü ileı 

SAAT SEKIZ BUÇUKTAN birleştirilmesi Beden Terbiyesi 
SONRJ\ OKUYABİI.ECEKLER İstanbul merkezı tarafırxlan iste-
Halkımızı tahriri nÜ'fus günün- nilmistir. 

Bunun üzerine, ııençlerin Üni -
versile tahsillerini takip edebil -
meleri icin dairelerde gece mesa
isine istirakleri kararlasnustır. Bu 
cüımleden olmak üzere telefon ida
resi bu gibi gençlerin ııece çalış- J 
tırıJabilecei?ini ııençler ııün<lüz -
!eri mektebe devam edecek. gece
leri sehrin telefon muhaberatı is-
lerinde cahsacaktır. j 

Bu seklin pasta va ve aksam, gece ı 
mesaisi olan diğer müesseselere de 
tesııU.:i imkanları ile mesııul olun
maktadır. Bu ı?ibi müesseseler bi
rer birer tesbit edilmekte rektör
lükce de müessese sahiplerine mü
racaatta bulunulmaktadır. 

Şeker ziraati için Anıerikaya 
lise mezunları gönderilecek 

Seker ziraatinden anlar müte
hassıslar yetistirmek üzere Avru
pa ve Amerikava talebeler gönde
rilmesi kararlastırılJrnıştır. Türki
ye seker fabrikaları idaresine ve
rilen hir emir üzerine idare önü
müzdeki ay icin<le lise mezunla -
rından müteaddit geneler alacak 
ve bunları birer yıl müddetle çift-ı 
li.klerde ameli staia tabi tutacak
tır. Yaşları 24 ü gecmiven talipler 
1 tesrinisanive kadar mezkur ida
reve müracaat edebileceklerdir. 
Bunlardan tercih edilenlere staj 
avlarında elliser lira verilecek 
yatacak ve vivecekleri de ayrıca 
temin olunacaktır. 1 vıl sonunda 
da Amerika ve Avrupaya gönderi
leccl:lerdir. 

POLİS 
YE 

l\fAUKEl\IELER 

Boğulup 
hasta~ıklı 

ölen 
bekçi 

Kü<;i.ikpazar sahilinde bal!lı olan 
Abdullahın motöründe bekcilik 
yapan İnebolulu 40 yaşlarında Ce
mal sar'sı utarak denize düşmüş 
ve boğulmuştur. 

Cemalin ces.."Cli dün kömür is
kelesinde bulumnustur. Adliye ta
bibi B. Enver Karan tarafından 
muayene edildikten sonra defni

Gemiler, karanlık basınca mü
dafaai le:ı(liye vaziyetinde, yani 
ışıklarını söndürmek emrini: al -
dılar. Bövlece yola devam olun -
du. Odesa önlerine varılınea, ge
milerdeki Alınan zabitler, süva
rilere zarfların açılmasını tebliğ 
ettiler. 
Açılan zarflarda her süvariye 

bir vazife verilmişti. Gece yarısı 
hemen tatbikine başlanan bu va
:dfeler cephaneliklerin açılması
nı, topların doldurulmasını ve ev
velil ileride bulunan Mecidiyenin 
toplarını ateşlemesile bir bom -
ba.rdımanın başlamasını intaç etti. 

Yavuzun müthiş 28 liklerinin de 
iştirak ettiği bu bombarduuan, 0-
desa şehrine tevcih edilen bir 
taarruzdan ibnreıti. 15 dakika sü
ren şiddetli ateşle !)desa uyku ha
linde iken Suşonun suikastına uğ
rıyarak Osmanlı donanması tara
fmdan bir cehennem sağnağı al
tmda harabeye dönmüştü. 

Bu vazüf'ini bitirdikten sonra 
donanmaya boğaza avdet emri ve
rildi. Bütün gemiler döndüler. 
Yalnız Yavuz, Midilli ile Hamidi
ye''' ...,,.~ine takarak Sivastopol yo
lunu tuttu. 

Ayni ı:ıecede Sivastopol da bom· 
bardıman edilmiş, bu şekilde, A
miral Suşonun kargaca kılavuzlu
jıu altında Osmanlı imparatorluğu 
Rusyaya karşı bir tecavüzle filen 
harp haline geçmişli. 

Dönü~te, Pcyktşevkct, boğaza 
doğru ilerliyeıı ve hiçbir şeyden 
haberi olınıyan bir Rus traııspo
mna rasladı. Buna durmasını ih
tar etti. Gemi durmayınca topla
rına ba~vurdu. İlk ınermi, trans
poruıı dümenine isabetle gemiyi 
hareketten alıkoydu. Türk bahri
yelileri bu ticaret gemisini esir 
ederek peşlerine talap boğaza ge
tirdiler. 

Büyük harbin ilanı sıra,ında ilk 
esirler Prenses Olga adını taşı -
van (1) bu Rus transporunun mü
rettebatı oldu. 

Ayni günde, İstanbulda münte
şir gazeteler iri harlfcrlc Odesa 
bombardımanını, Rusya ile filen 
harbin ba~lamış olduf1mu ilan 
ediyorlardı. 

rANAKKALE MUHAREBELERİ 
Devleti Osmaniyenin Rusyaya 

- Alınan siste .ınilc - harp ilfinının 

(1) Şimdi Denizyollarının Cum-
huriyet vapurudur. R. Y. 

de gazetesiz bırakmamak icin ken- Bu müna.~ebctle .Altıok G en<;-! 
dilerine vesika verilecek olan ga- Jer birli•'i• idare hevcti reisliğ"in
zete müvezzileri o gün sabahleyin den aldıihontız bir tezkerede 12 
saat 8 de vilayette toplanacaklar- tesrinievvel cumartesi aksamı bir
dır. Bunların tahriri orada varım lik merkezinde fevkalade bir kon
saatte yapılacak ve bilahare şehre ere yapılaeai?ı bildirilerek mez
dai(ılarak ııazete satacaklardır. Bu kür aham saat 20 de tekmil aza
suretle halk>mız 0 l!Ün ıtazeteleri ların kon1?Teve ı?elmeleri rica o
saat 8,5 tan sonra okuyabilecek - ı ..:l.::u:.:n.::m.::ak=t::ad::ı:.:r.:..· -------
!erdir. 

(BüÇÜK HABERLER 1 
ne ruhsat veri~tir. AVRUPA HARBINiN --

Açık it ve memuriyetler 
Başvek5.lete ba(:h olan devlet me

teoroloji işleri umwn müdilrlügü, ha
va rasat ista.syorı.l.1rı için orta mektep 
ve lise mezunlar !'l.Jan memurlar ala
caktır. Taliplrr n.ezun oldukları mek
teplerin isimleri ile mezuniyet tarih -
lerini ve iki adet vesikalık fotograr -
larını Lc:tidalarile birhkte Ankara pos
ta kutusu dört y~ b:r numara adre
sine göndermeleri ıcabeLmcktechr. İm
tihan günü istida ~hiplerinin adres -
lerine tahriren tebliğ olunacaktır. 

İktısat Vekaleti 35 lira asli maaşla 
yüksek mektepler Mezunlarından mü
fettiş muavini alar:aktır. Talip olanlar 
12 teşrinievvele kadar VekfUetin teftiş 1 
heyeti reisliğine müracaat ct.ınelidir -
ter. İmtihan 17 teşrinievvel perşembe 
günü icra olunacaktır. 

Zonguldak be1ed :yesin in 75 lira ay
lık ücretli fen kfttipliği münhal bulun
maktadır. Bu gıbi lı;lerden anlıyanlar 

25 tcşrinievvele kadar m<"zkürbelcdiye 
reisligine istida ile mü.ra~t elıne.lidir-

Bir maa, m~murdu lk4 bin lira 1 -Y-F.-. -N-İ--M-E-S-EL_E_L_E_• R-I 
tazının e ec ,~~~~~~~~~~~-* Mübadil bonolarını tak.Hl clrnek- d 

1 le maznun olan 17 k~ınin muhake - Fatil1 malmüdürlüğiinden en Can amar arını 
mclerioe dun 2 tncı a''ır cezada de- dört bin lira ihtilas eden maas me-
vam olunmuştur. Mahkeme; bun - muru Saim oğlu Ahmet gecenler- k k 
!ardan Mustala Mesel, Arşak, Hüse • l de 5 yıl haıısc mahklım edilmişti. esme ••• 
yın Hilsml ve Hıılilin tahliyelerine ka- 1 Bu meselede ihmali görüldüğü 
rar vermiştir iddia.sile 2 inci ağır cezaya verilen * Şehircilik mü!A!h:ı.msı M. Prost Fatih malmüdürlüiiü zat maaş -
Bo(.'"<lzic;iJlin ta!siliı.tı plilnlaruu hazır- ları memuru Osman !Wfiein 
tamağa ba<lamıştır. Plan, Boğazın ta- muhakemesi de dün neticelendi -
bii gü.zellii;ine halel vermemek sure - rilrnistir · 
tile tanzim edilecektir. Mahkeme, Osman Refiği 1 ay 

hapis ve on dört b:n lirayı öde -* Memleketimizde çember !A!l tasar- mei!e mahkı1rn etmiştir. 
rufunu temin için badcınn fıçılara tek ,,;;;;;;;;,,;;,;;;:;;;;;;;;:,;;;;;;;;;=====I 
tel konulması kararlaştırılmışltr. 

* Eminönilnde benzinci. Osmanın 
1150 liraya ~atın aldığı kaınyooun tec
rübesi dün yapıhrk.eo frenleri bozul
muş ve Ankara caddesinde tayyare ce-ı 
miycti önündeki ağaca çarpıp ön kısmı 
parçalannuştır. * Şehrimizde tramvay yolculannın 
yüzde 12 Gisbetinde arltı&:ı anlaşıl -
mıJtır. 

* Kaptan, çarkçı ve diğer deniz
cilerden terfi etmek istiyeolerin lınti· 
han için müracaat müddeti teşriniev
velin 15 ine kadar uzatılmışb.r. * Denizyolları idaresınin yolcu bi -
Jetleri üzerınde suiistimal yaphkldrı 

iddiasile tevki! olunan a:işe memuru 
İsmet, İsmail, Hakkı, Asaf ve Sala -

hattin gayrı mevkuf olarak muhakeme 
edilmek: üzere tahliye edilmişlerdir. 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Uzaktan uzağa işi basitleştire -
rek şöyle diyenler elbette var: 

- Artık sonbahar da geldi; ha
valar bozdu, bozacak, Almanla
rın da İngiltere adasına asker çı· 
karmak tasavvurları suya düştü. 

Buna karşı da işlerin gidişini da
ha iyi bildiklerine güvenereK 
şöyle diyenler de olsa gerek: 

- Hayır, daha tehlike geçme -
miştir. Hele Almanların ingilte
reye taarruz emelleri hiç de suya 
düşmiişe benzemiyor. 

müteakip günleri, Almanya ile bir 
ittifak akdi ve sırasile Fransa, in
giltereye karşılıklı ilanı harbedil
mesi takip etmişti. 

Memlekette bir aydır devam e· 
den seferberlik vaziyeti hemen 
harp vaziyetine tahavvül etmiş, 
İtalyan ve Balkan harıılerinin 
yorgunluğunu henüz dinlendirmc
miş olan Osmanlı ordusu, Alman 
wnum ikarargiihmın hazırladığı 
ve Suşonun bir emrivakile ihdas 
ettiği vaziyet neticesinde dünya 
harbine karışınış bulunuyordu. 

İlanı harp havadislerini, Rus
ların Odesa bombanlunanına ce
vap olarak Karadeniz sahillerimize 
ateş baskınları takip ederken, 
Marn muharebesi Fransızlar tara
fından kazanılmış, Almanlar garp 
cephesinde mevzi muharebesine 
icbaredilınişler, yine şark cephe
sinde Ruslann Prusya toprakla
rını istilalarına karşı mütdı:ait 
General Fon Hindenburg şark cep
hesi kumandanlığile 10, 11 ve 12 
inci kolordulardan mürekkep Al
man kuvvetlerinin başına geçiril
miş, Rusların, esasen hazır bulu
nan orduları şark cepehmizden 
bir sevkulceyş taarruzu yaparak 
Erzurum ,.e Erzincan üzerine ha
rekete geçmiş, İttihat ve Terakki
nın körükörüne saplandığı Alıruın 
satveti askerisinin iilası bütün 
dünvaca anlaşılmıştı. 

Artık altüst olan bu vaziyette 
Kavzerin gök kubbesi yıkılsa ye
rinde tutacağını iftiharla haykır
dıi'ı bir mjluon süngiisü, Alman
yayı muhakkak görülen hezimet
ten kurtaramıyacak bir vaziyete 
düsmüş bulunuyordu. 

Odesa bombardımanının hafta
sında, İstanbula gelen haberler, 
itilaf devletleri donanmasının Ça
nakkale boi(azına dayandığını, 
bo"'az istihkamlarını topa tuttu
ğunu, İngiliz ve Fransız kuvvet
lcrilc ilk Osmanlı donanmasının 
boğaz tabyalarile bu donanma a
rasında basgösterdiğini ilan cdi
''ordu. 

Harbin ba<lamilc faaliyete ge
çen Osmanlı umun1i karargahı he
men müttefiki Almanyanın (hu
lı'.ılii muslihane) yolile istiliisına 
ufraınıs, GoJç-, Len1nn Fnı; Sand
res, !Uakcnzen, Falkenhayn gibi 
Generallerin de dahil bulunduğu 
Alman askeri heyeti,OsınanJı or
dusunun basına geçirilmiş, ölçü
süz, hesapsız hareketlerle Osmanlı 

(Devamı var) 

Bundan meydana çıkan evvela 
şu oluyor ki Afrikada İtalyanla
rın ilerlemesine karşı İngilizler 
her vakit mukavemet ~dPhilecck
lerdir. Afrika harekatı İtalyanlar 
için askeri bir gezinti gibi kolayca 
başarılacak gibi değildir. Bunu 
İtalyan matbuatı da kabul etmek
tedir. İtalJan askeri muharrirleri 
de Airikada çelin ve tehlikeli bir 
hal"l'tcn bahsediyorlar. Tahminlere 
göre kestirme bir hesapla Airi
kada 500 bin kişilik bir kuvvetin 
harekete gecirilerek yüzlerce ki
lometrelik çöllerde iş f"Örmesi lıi
zıın gelecektir. italyan tarafı elin
deki ·ınotörJii vesaite çok güven
mektedir. Onun icin cereyan ede
cek Mısır harekiitınuı seri motör
lü vesaitle başarılacağını düşün
mektedir. Buna mukabil Mısırın 
müdafaası &bahlnın iyiden iyiye 
daha yerine getirilmediğini zan -
nelmek büyük bir hata olacaktır. 
Mısıra sevkcdilıniş ve muhtelif 
müdafaa .noktalarına yerleştiril -
miş olan Ingiliz askeri bugün Bri
tanya imparatorluj'!unun en mü
kemmel kıtaatını tcskil etmekte -
dir. · 

Son Telgmrm edebi romanı: 83 

Beraber çalış:r, beraber çalarlar; 
fakat ayrı saklar, ayrı satarlar. En 
çok da çaldıkları zaman paylaş:r
lar. Taksimde adalet yoktur. Dörde 
bölünür, 1ki buçuğu reisia, bir bu' 
çu.ğu gendeki ortaklö.rındır. 

Öl(ledenberi buradayım!. 
Sıkıl!. .. 
Yaptı~ın bayağılıktır. 
Demedim. Ses çıkarmadım. Şo-

Uzakta cereyan eden sözler, }Ü
rütülen m :italealar vakit vakit 
dolayısilc bir çeşit münakaşa ha· 
!ini de alıyor. Fakat bu uzakta o
lanlar icin. Asıl harbin i~inde bu
lunanların dediğinden, İngilizle
rin sözlerinden ve yazılarındaıı 
çıkarılacak mana şu oluyor: 

Münakasa sırası değil; iş gör
mek vakti. Çünkü hiçbir tehlike 
geçmiş değildir. 

Söz buraya gelince diğer bahse 
temas ediyor. O bahis de doğru
dan doğruya İngiltereye taarruz 
ınevzuudur. O kadar mükemmel 
'kıtaat neden tehlikeye maruz bu
lunan İngilterede tutulmuyor da 
Mısırda bekliyor?. Hatta İngiltere 
orduları baskumandanlığı yalnız 
bu lataatı Mısırda tutmakla kal
mıvor, onu günden güne daha tak
viye ediyor, yeniden yeniye asker 
ilave ediyor. Tayyare, tank, zırhlı 
otomobil, her çapta top, daha bir 
çok vesait heo bu kıtaat ile be
raberdir. Tahminlere göre 10 ka
dar fırka halinde bulunan bu kuv
vet 200 - 230 kişiden mürekkeptir. 
Coğrafi ve tabii şeraitin de bu la
taatın lehine olduğunu kaydet -
mek lazım geliyor. 

I 

ZYAŞLARJ 
ETEM iZZET BENiCE 

- Zehra bir paket verecek. Ka-
pıy:ı vanas. Mezarlığa getir 

Dedi, vürüdü. Ona da: 
- Ba ,üstüne ... 
Dedik. Kapıya yanaştık. Ses 

ç:kar:unıyordurn. Kapıda da kim
se yoktu. Bekledim. 

- Belki Altındiş iyice uzaklaş
sın .. diye Zehra beni bekletiyor!. 

Dedhn. İçerisi de görünmüyor
du. Zifiri karanlıktı. Zaten en ka
ranlık geceyi scçm~lerdi. Sokakta 
bile beş adım ötesi l(Özükrnüyor -
au. Evlerin bütün lambaları da 
sönüktü. Neyse ki çok bekleme -
dirn. Altmdi•in paket.. dediği ko
ca bir boh<:aydı B0lıçayı omuzu
ma yerleştirdim ve: 

- Llnet olsun!. 
Diye diye ytirüdüm. Hakikaten 

mezarlıkta bekliyorlardı. Üstelik 
çıkıştılar da: 

- Nerede kaldın be moruk?. 
Ses çıkarmadım. Bohçayı da 

kamyona yerleştirdik. 
Altınd~ ıkarnyonun içine atla -

dı. Sevincine hudut yoktu. Her
halde umduğundan daha fazla bir 
vurgun vaı:mııştı. 

- Eh bizi de unutmaz!. 
Dedim. Ve: 
- En a•al!ı on lira da bana uç

larur .. 
Diye bekledim'. Fakat, hiQiıir 

hareket voktu; şoföre: 
- Havdi ... 
Dedi. Soför de onlardan<l . Ya -

takları nE>resi ıse oraya gidecek -
!erdi. Yataklar;nı yalnız kendileri 
bilirler. Bütün hırsızlar böyledir. 

Anlaş•lan Çipil de benim gibi 
bekliyormuş ki Altın<liş: 

- Haydi!. 
Elmrini verince Altındişe elihi 

uzattı: 
- Efendi reiz bize de elden gel

sen!. 
Dedi Altındiş kaşlarını rattı, 

sert bir sesle: 
- Nevi elden ,ııeleceğim. Mal 

sattın da parasını mı istiyorsun?. 
Diye cıkıstı ve .. ilave etti: 
- Benimle beraber mi çaldın?. 
Daha elimize bir şey geçme1ı 

ki!. 
Satabilirsek beş on kı:ruş ah -

c:ağız .. 
Ve .. bu kaanr l.:if söyledikten 

sonra çıkardı. 
-Al sana ... 
Sana da:. 
Diye bir lira Çiçile, elli kuruş da 

bana verdi. Hayret ettim. Utan • 
ciım. Ne!ı:et duy<:i1A:rn!. 

- Ne yapıyorsun?. 

för çekti ııitti. Çipile: 
- Aldırma be?. 
Dedim. O da: 
- Başımız gö~iimüz sadakaS'l 

olsun!. 
Dedi. kolkola girdik, kör topal 

yürüdük. O da serseri. ben de 
serseri! Ve .. onu teselli ettim: 

- Simdi gider bizim bodrumda 
sızar.z!. 

Bunlar it alayı!. 
Bizim hakkımızı da calıyorlar .. 
Yine en cömertleri Pire Mehmet: 
Bende üç buçuk, dört kağıt var!. 
Bir hafta bodrumdan çıkmayız. 
Fakat. Cioil sirretti, bovuna kü-

für edivor. öyle yürüyordu: 
- Anam avradım olı;un bir daha 

yüzierinc bakarsam!. 
Boynumu kesseler bir yere git

mem!. 
H~r sevi gözüme aldırır, haber 

veririm!. 
Avr.acılıi!ın lüzumu vok. 
Kimin parasını kimden esirgi -

yorlar!. 
{Devamı var) 

Şekspirin şu meşhur nasihati İn
gilizlerin kulağında küpedir: 

Kavgaya girmeden evvel çok 
düşün; fakat bir kere de girdikten 
sonra öv le döğüş ki düsmanın ni
hayet senden korksun .. Düşünmek 
sırası geçen seı.~ eylı'.ılünden ev
veldi. On dört aydanberi ise dô
ğüsmek zamanıdır. İngiltere için 
bilhassa çetin olan şu son aylar
da erbab.ı iki cihetten İngilterenin 
tazyik edilmek isteneceğini he -
sap ediyorlardı: Doğrudan doğru
ya Britanya üzerine yapılacak ta .. 
arruz surctilc, bir; İngiliz impara~ 
torlui(unun belkemiğini teşkil e
den Rindistanın volu üzerindeki 
JSüveyşc yapılacak taarruz ile, 
iki. Bu ikinci kcv(i;yct ister iste
mez Mıstrın vaziyetini ,rözöniine 
getirmektedir. Bu itibarla Avru
palı askeri muharrirlerin ve ge

cenlcrde 'ııku bulan harekata da
ir nesriyalta bulunnıu!5 olan mu
habirlerin yeni ;ra7ılerını gözden 
gecirmek az faydalı olmıyacuk. 

Erbabının vardığı netice şu o
luyor ki Britanyn adasına taarruz 
edilecek diye Siiveyşi İngilizlerce 
ihmal edilmiş olmaktan (Ok uzak
tır. Öbür taraf İngiliz imparator
luğunun cnndamarl'arını düsünüp 
k~ ;.ııek istiyor. İngiliz tarafı da 
candamarlarını daha kuvvetlcu -
dirıuckle nlC"-"Ul 

(• ·] '"1 iI·] !iij :riJ 
UzAk Şarkta yeni 

vaziyec 
Bcrlindc, mihver dedetleti il: 

japonya arasında imza edilen dı 
taraflı askeri, siyasi ve ik~ıs~ri 
pakim Uzak Şarkta da tesırl 
görünmeğe başladı. . bil 
Amerikanın Sovyet Rusya ıle ıı 

müddetıenberi Uzak Şarkta japo e 
tazyikini bertaraf etmek üz<[. 
Sovyetlerle müzakere halinde 0 d• 
duğu söyleniyordu. Aıııcrik:an r• ... 
yosu da bundan bir müddet e• 
vcl, Vaşington bükı'.ımctinin S,•~: 
yetlerle tamamile nur.nal ıniJJl U" 

sebata avdet etmek kararında b 
lunduğunu bildiriyordu. 
Diğer taraftan Uzak !'arkta bıt" 

lunan İngiliz deniz ve hava iiSl.c
rinden Amerikanın serbestçe kıs
tifadesine müsaade edilmesi . ."· 
rarına japon gazeteleri ateş piiS' 
kürmüşlcrdi. . t • 

Amerikan ricali, Çin ııindts ;. 
nında ve Holanda HindistanıD 1 
statükonun muhafazası ıazıın g< ~ 
diğini söyledikleri zaman i•P;. 
gazeteleri ayni suretle infial g 
termislerdi, · ııı· 
Açık ifade şudur: japonlar şı .10 

diye kadar Çin Hind(stanı yolu
1
1

11 Çankavşel;. hükfunetine yo!'1 8 

yardımın önüne geçmek Is~) '[:. 
!ardı. Yine ~diye kadat" Çın f !,. 
distanının garbında bulunan sı 
manya yolu ile Çine yard'?' Y~ 
pıhyordu. Fakat lngiltere, ıaP" ı· 
ya ile Uzak Şarkta dostluğu lı<'..1 
mamak için, bundan üç a"' c"' . 
akdettiği bir anlaşma ile Birın•" 
ya yolunu Çine kapamıştı. Jt' 

Üç taraflı misakın akdinden s~a 
ra anlıyoruz ki, birkaç gün sı>JJ 

1 
müddeti bitecek ola~ bu ani•~,, 
yenilenmiyecek ve Ingiltere \. 
mukavemetini idame ettirnıek: .. 
~in Birmanya yolunu Çine ne• 
caktır. ~ 

Bu, şu demektir ki, artık (Jı~ıe 
" Şarkta Amerika ve İngiltere 1 

japonyanın arası bfüb!itlin ~çı~; 
mak üzeredir. Şu halde har~"\al 
sıklet merkezi de o tarafa ıntı 
ediyor. W 

Tokyo hükı'.ımeli 2 ağustosta n· 
pon askerlerinin Çin Hiudi~t•0\;. 
dan geçmesine müsaade cdıl;ıc n· 
ni Fransadan istemiş, fakat r~~
sız hükumeti Çin Uindisla~ı ist;,,. 
lalinin ve bu menılekettek.i r:.y• 
sız hakimiyetinin muhafazası 

1 
• 

gısı ile japon taleplerini re~1d~.~ miş ,ancak meşru göriilebı ~ de 
noktalar hakkında müzakereYı 
kabul etmişti. . 1 u 

O gün bugiin bazı şiddeti~ ~ 
dut hadiseleri oldu ve hatta oİ 
Hindistanının merkezi olan ıJ•" 
şehrine girdiler. .. İ' .. 

Şimdi vaziyet büsbiitlin deı: :t· 
. A ·ı p.vu mış bulunuyor. ınerı ca)" a ııı .. 

ralya, Yeni Zclanda liınaııl~r d<~ 
dan ve hatta Singapur ü,terıO il • 
istifade etmesine müsaade ,,er t • 
nıcsi japonları hayli rahatsıı e 

1 
• 

. · H ti' D . . " sıı mıştır. a a omet a1an. • iıS" 

gapur, Hongkong, Pnr Dar«" ., 
1 . d A 'k . (fad<) • erın en merı :ının ıs 1 • t;:ıfr 
kalkmasının bu bölgede .b~r el • 
sebebi olabileceğini de ı]an 
misti. tı 

G rtl . . rator eçenle e ıapon ımııo . ~0ıı• 
nun sarayında toplanan bıt ~ii' 
feransta Çin nıcselesinin artık·eril" 
künden halledilmesine karar ~da~ 
diği, üç taraflı paktın iı:nz•s;0,,~· sonra şimdi dalıa iyi .ıınlaşı 
tadır. soır 

Fakat bu paktın imzasınd•"ıılj~ 
ra, Cin Hindistanından k~~~,oY' 
yolu, bu sefer lngiltere sır v" 

A.rnerı 
canibinden açacaktır. .,~ıD 

filoları da japonyaya .dahakfcri~e 
üslerden istifade edcbı_lecC ·aP"o• 
göre, Uzak Şarkta vazı~et J edil • 
yanın istediği gibi tasfıYe 
mekten henüz ço!< uzaktır./ 

1 ,! 
İstimlak edilen seb:ıe e ~it 
Belediyece istimliik edi1'.i iC'D 

yeşil saha haline konulın"" tr:ıJI';, 
faalivete geçilen Ak:'ar~Y ııos''"· 
nv caddesindeki .sutcllk:ıııt'yı:ıo. 
ndan çıkarılan sebzeler c<lil;ıli> • 
!arla Darülacezeve _sevk ıarı Vfe 
tir. Bclcdıve reısJıgı bu~. kirl•1,tt 
rülacezede bulunan . ~ırıe 1 

kimsesiz cocukların ıaS- __......:: 
sis ermistir. ~I 

ı-:-=B==ı rı==m ı==z 1 n::::::öfrdr 

Hıplmizln O~ 
b·tiY0 ' Piyes geç 1 ~1; 

Kndıköyünde otur•~ucıı • 
Gümüş isminde bir okU l· 
muz yazıyor: şctıir. \. 
•- Geçen al<şaın 

110 
gittı~~ 

yatrosu dram kısmı ttı· JID c 
Fa1·at saat 24 oıınuŞd ko"'"'O ... , . ı<a ı . ıı~ 

piyes bitmemiştı. c 0ıduit",. 
son vanıır 24,15 gc~l]e ,•c ı.•.,, 
dan ancak otomob b" pıJ "ca ,.. . .. ' 
lukla vctiştim. " ,i,.dı:· 

( daha ~vvel biteme• 
11 

• 



~lsoN24SAATI 
içindeki 

Hadiseler 

~SON 
~Ki 

IHavr .limanından/ 
hiç bir hayır 
kalmadı 

Mareşal Pcten 
bir nutukla 

icraatı anlattı 

(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Telhis eden: MUAMMER AI.ATUR 

Brenner mülflkatırun neticeleri 
vavaş yavaş kendisini göstermek
tedir. Röyterin Kahireden verdi
ği malftmata nazaran, Alman kıt
alarının Romanyadaki faaliyet -
lerine ait haberler, İngilterenin is
tila teşebbüsünün ınuvaffakiyel -
sizliğe uğraması üzerine, Alman -
ların sıklet merkezini şarka nak -
lelmek hakkındaki niyetlerini te
yit etmektedir. Yine Köylerin mu
habirine göre, İtalya harbe gir -
meden önce de Alnıanyanın ergeç 
Balkanlara yürüyeceği umunli -
yelle tahmin edilmekte idi. 

in. --gıltere Roman-
~a ile ınünasebatı 1 
kesrnek üzere 

~~nt 
ıar 1 azanı Alman kıta-
~e~onıanyayı gizli bir 

ılde işgale devam 
aultr ediyorlar 

\q
1 
•ş 10 {A.A.)- Röyter: Al

~ ı,,. k lif n 1 ıt'alarının balen muh-
~ ın[ktalarda Romanyaya ve 
Gıan • Banat ve Rumen Tran -
lı~ı/••ına girdil;Jerini gösteren 
~:Çoğalmaktadır. Muntazam 
1 «ınd kıt'aları şimdi Tunşovar 
'I ~·ha bulunmakta ve cnrna gü
l!ıı:n• dut miktarda motörlü kıt
liı. n··tııuvasalatı beklenmekte -
~ n hn Öi(Je~cn sonra Araddan 

ian "•ok '.'\iman askeri .Tı~ış?
~1ıı1, ~•cmıştir. Fakat gızlı hır 
~'ıh Vapılan hu hulfıl Alınan-

ı, ~ .. usul dahilinde yanılmak
~htııı,u~e~in iyi mahinı~t alan 
~. :~,. l'tnde izhar edilen kanaa
.., .. ,t ltoınan\·anın imdiye ka-
l "•d·-· . . -
1 !Jıı, ''' teminatların artık dog-
~'hd •dıfa önümüzrleki iki gün 

'Jı. a •ahit old~ takdirde 
~lıtıı '~ııin Romanya ile müna -
"--~ ''"n. k 
1 '1i s · 1 <'~meğc karar ver -
' •kııııtmaz b;r şekil alacak
))• . 
'lıi lıınet tarafından neşredilen 

!ııı 1" 1•biiğde, .,,-ki hariciye na
~lıaıtuıeskonun r.o nan;;a.' ık i 
~ tıtv . . . 
~"llt . azıyete karşı >ıyası ma-
ı.~'li d bır hattı hareket ittihazı 
'liı. n • olduğu tekzip edilmek

•\iıı, 
~~1 anYanın doğu - cenup Av
.:ot~ lnda almak tasavvurunda ol· 
11...ı.,.•dbirler ne olur>a ols.un hii
~i ~ıı •ni bir istihale gösle_r -
t.~ kaz ih!imal dahilindedır. 
.''tı ~llda Alman konsolosluğu 
~ .\!lrpatlarına dağılmış bulu
~! bin 11\~n ekalliyetine mensup 
\ı "1 kısinin Almanyaya nakli
~ tt"t:~ldür. Bu nıuazzam nın -
'ilet] Projesi Baltık devletleri 
\~·~er. Birliği dahilindeki Al
~~ler ~~ıYetlerinin nakli planına 
1 b~teı· ır Plana dayanmaktadır. 
1~~~ /t A.lman - Rumen komis -
b,hada~n Bükreşte cenubi Buko
~~ ~5 b. A.ln:ı~n. ekalliyetine ı~en
~ •t"-lı·~l\ !.ısın ııı muhaceretı ne 
~~tı, 1 

müzakerelere başla -

~iı\N . 
~ 1',\·N OR.Dusu MACARlS -

1 • ~~ ' bA.N GECME.vIİS 
.1 ~~t: 10 (A.A.) - l\focar 
'lıan lıg ediyor: 

11 Ya askerlerinin R cman -
t" a~aristandan ı?eccrt:"'k gir
:.~Q dair bazı ecnebi istihbarat 

« ~~l\ın nesri yatına muhalif 
~ 1 ~ <l>car a iansı Alman ordu - 1 
~~~nsup hicb!r tesekkülün J 

~n can toprağından ııecmemis 
u bcvana mezundur. 1

1 

&· 
ırınanya yolu 

{il . 1 ıı. '''nci •alıifeden devam. I 
~·re · 

• ~~r- nın bu voldan J aoon - , 
, ~a •bı mücadelesinde maddi 1 

'r ulunaeai!'l ümit edil -
·~~i· 
"•. 'j<ı rnehafilindeki kana - • 

• • ııoı.ı~gıltcre ;Japonva ile a.n- ı 
ı\ ık: ını terketmis ve ln

t, ·~Q g~crıka ile bir tek cephe , 
u1 ~rmcğe k:ırar vermistir. 

Vt ~ 
Vt hindi girmiyen 

, ~"aı bir köy 
~, ·~~ ~n.ııı Pınarca köyünden 

ıı.tc,rıı';'"tenı isminde biri bir 
' ır C\!•a Yüzünden katil olmuş 

f.. 'ııı Zada 18 yıl hapse mah
b'"t ~l';:tur. Arkad~;ı Rahim de 1 

-. ... ıstır 
•cı ,1 · . 4ların b' kardcslcri Ismet ve 

•rı dav 1ırbırleri alevhıne aç-
11h .. ~~asıa ar cfiin schrim:z 2 inci 
~"'lleııı~ ll<la g0rülürken İsmet 
~v~rrn 1 :ı~ savanı dikkat bir ıs
; .latıda ır. 
<""1 ct~a ~ben hasımlarımı 
•l Ve 1. ırırı<cn dünyaya veni 

< ',' 'tı<Jın tanıtıyorum. Buııün 
~ adın ~ bu dil ile 6 sı erkek, 
~ ~ır·. 0 6 sı \"OCUk olmak ü
~ ar p •n 2·! kisi konu<uvor 

~ at•Jı · • • 
, ay1 l?'.ı ZJ.rnanında Mı.,ırdan 

' Lır k nııslerdir. Ben bun -
,~ıı;,,.., 13•z aıc. m ve icı·üzlerini 
:· lt;,V!e~"lar ateşi takdis e
( Ciro •ne <1.ye ve oıind• 

~ ~ '. l(~se Yt:rler, sıcak su ıle 
b Qr 13 .. vevaz beyaz elbise 

•i..c 1tf un de mahkC<l!leye be-
c ~clınışlcrdir. ı 

Almanların bir motor
bot filosu imha edildi 

Londra 10 (A.A.) - Ncvyoıık 
Times yazetcsinin Lizbon mı.ıha -
biri şunları azmaktadır: 

Bir telgraf, Touq uetve BoulOJ(ne 
civarında Cres nehrinin mansa -
hında toplanmıs olan motorbot fi
losunun tamamen iımha edHmis ol
duğunu ve insanca büyük za viat 
olduğunu ·bildirnıc'ktedir. Havre 
limanı o kadar büyük hasara uğ
raınıstır ki. limanı tekrar insa et
mek senelere muhlac bulunmak -
tadır. Fransanın sür'atle teslim ol 1 

masını takip eden sevinç yerine 
şimdi gittikçe artmakta olan bir 
ümitsizlik kaim olmııstur. Alman 
sı.rbayları ve efradı artLk İngilte
renin istila edilebileceğine inanma
dıklarını acııkca sövlemektedirler. 1 
Memleketlerinden mektup alabi
len efrat ve hatta subavların adedi 
pek azdır. Mektup vazdı·kları za
man anc;:k k~ndilerine sövlenen 
şevleri vazabil.ınektedirler. 

llA .... 'ibc -~ 
ıngiltereye yeni bir 

hava akını 
( 1 ınci öah•feden devam ) 

dınlatıcı fişekler ahnışlnrdır. 
Bu hususta ~in1diye kadar bir 

tehli~ Jlrsrediln1cın:~tir. ı~akat a
jans telgraflarının bildirdiğin~ gö
re, pa;;laht üzerine bombalar da 
atılmış \ c İngiltrrcnin diğer kı
sınılarına da hava hücunıları ya
pılmıştır. 

Almanlar çok yü';•ek irtifodon 
ucan kiicük bon1bnrdnnan tay)·a
rcleri kullanmışlardır. 

I!asar ehcn-:n1iyel~izdir. Ölen ve 
yarnlananların nıiktarı azdır. 

Dün :ık~ama kad:tr gelen raııor
lara nazaran. dünkü .... ün dürt Al
mn tayyare-si l:ıhriµ ediln1i~tir. 
Bir İngiliz tayyaresi kayıpf•r. Bu 
ta~-yarcnin t>ilotu paraşiitJe ken
disini kurtarmağa muvaffak ol -
muslur. 

Londra 10 (A.A.) - İngiliı ha
va kuv\'ellPri ııc.-cn gece Alman
yada ve is!!al edilftn mınlakalar ü
zerinde ucuslar y~pmıslardır. Bu ı 
hususta tebliğ ncşredilmcmislır. 

D. N. B. aiansına eöre. İngiliz 

Üç milyon mületci ve 
ilıı:i m\lyon terhis edil· 
mış efrat yurtlarına 

avdet etti 
Vişi 10 {A.A.) - Havas bildi -

riyor: 
Dün Mareşal P<?ten bir nutuk 

vererek hükfımelinin şimdiye ka
dar yapmı.ş olduğu işleri gözden ge
cimıistir. 
Mareşal ezcümle demiştir ki: 

Üç milyon mülteci ve iki mil
yon terhis edilmiş efrat yurtlarına 
dönmüştür. Tahrip edilen köprü
lerin büvük bir kısmı sevrüsefere 
acı1rnıstır. Nak;J vasıtaları hemen 
tamamen ihyA edilmistir. Altı haf
tadan az bir müddet zarfında hiç 
bir hükumetin teşebbüsüne cesa -
ret edcmedii?i ve lüzun1lu bütün 
kanunları tanzim etmekten ibaret' 
"<>ulunan muazzam bir vazife ba -
sarıi"1ıstır. Tabiivet ve bazı mes
leıklerc int:sap ha<kkıncra.ki kanun
lar ~ tanzimi. ııizli teşekküllerin 
lağvı. feliıketimizin müsebbiple -
rinin aranması ve alkoliklerin tec
ziyesi gibi meselelerin halli. kal -
kınına l(ayretlerinin her sahava 
teşmili hususundal<i azmimi zi !?ÖS
termektedir. Yeni bir statü ser -
mavesiie sciv arasında!.;:i münase -
betleri tayin edccl"k ve herk~se 
adalet ve vekar teı . .in evlivecek -
tir_,. 
ç-~-~ ...... -..... -'-., ~ 

İngiltereye sudan 
bir cevap 
( ı inci sabi!edl'n f)c-vam ) 

müpher,Ji r. Bu sebeple lejyoner 
Rumenlerin kendi itiraflon tahtın
da mihver hükfımetleriniıı bir zey
li olması hast'bilc verdikleri temi
nata Oıir kıvmet atfcd:lio edilerni
vecei!ini tavin Londrava aittir. 
Yalnız Rumen makamatının ah -
den bütün dUn·:aca tanınmış olan 
diplomatik hukukta ne dereceve 
kadar cehalet göstereb:IN:Cklerine 
bir misal olmak üzere İtu!iliz el
cilif!in :n Bü·kresten sif re ile veva 
actk olarak cekilmck üzere Rumen 
telgrafhanesine tevdi etmis oldu-

tav·\·areleri pl.skürtülmüstür. Ro- ğu 12 tclerafın adreslerine var -
ma rnd·.-osu da Holanda üzerine u- mamıs olduğunu ziıkretmek kabi!
zun ınüddct devam eden hücum-

1 
dir. 

!ar yapıldığını b:Jdırmektedir. Savanı dikkat diğer bir hadise 
Kahire 10 (A.A.) - Hava kuv - de ·Bükresteki Kral saravı vaki -

vctlcri umumi karargahının nes- n:nde evvelce muhafız alayının 
retti i!i bir tebl:i!e ~öre. İnııiliz tay- umt:ımi merkezi olan binanın as-
vareleri salı !!Ünü Libvadaki Bar- kcri talinı. ve terbiye e1ımek üzere j 
dirn hava ve drniz üssünü bom - gcldıkleri iddia olunan Alman fır-

1 bardıır.an etmislcrdir. ka:arı icin karar~ah merkezi ola-
Ayni gün Sollum'a da muvaf - r&k ta·mir edılmekte olmasıdır. I 

fal<i,·etlı hücumlar vapılmıs. kış - !3ü'krcs 10 (A.A.) _ Romanya 
lalara isabetler olmustur. petrollerinin Yunanistana ihracı-

Sap dcniLindeki A;;sab limanına nın menedilmesi iizerine. Biikres-
karşı da muhtelif hücumlar ı-a - teki Yunan sefiri Romanva hükıi-
pı!:nıst ı r. Kıslalara. tayyare ve meli nezdinde tes<'bbüsle bulun-
hanııarlara isabetler olmus"Jır. ımustur. 5 teşrinievvel tarihine ka-

İngi!iz pilotları ücüııcü hücum- dar Yunanisanla aktedilmis olan 1 
tarını vaparkcn. ilk hücumda bas-
lıvan bir vangının siddctle devam , muka··~lelcr muteber tu.tulacaktır. \ 

Bu tarihten sonra a.ktcdılen mu -et\iğıni görmüşlerdir. Bütün tav-
kavelelerin hiçbir kı vmci olmı -yareler üslerine dönmüslerdir. 

.!\Ialta 10 (A.A.) - Salı günü iki yacaktır 
iltalvan tavvaresi Maltaya vakl:ıs-

1
. -----00----

rnıs \"C projektör ışığı altına alın- Kurtlu unlar ve sakla-
mıslar:lır. Ineiliz avcıları derhal • J 
ha,·alanmıslardır. Sıddclli bir mu- nan beyaz peynır er 
harebeden sonra bir ltalvan tav
yaresi düsürülmüş. diğeri ciddi 
surette hasara uğratılmıstır. 

Dürt çocuk yaraland! 
(l inci sahıfeden <!num) 

çarpıp yere düşn1üş v2 arkasınd:ın se
len arabanın altında kal.ırak y~ra!n

mıştır. 

:vrec;diyeköyündc Lütilokum soka
ğında 4 nun •• rada otur::ın B~sri oğlu 

Cahit oynarken yere düşmüıs ve Şişli 

çocuk hastanesinde tedavi allına alın
mıştır. 

Sakızağacında 30 numarada mukim 
16 yaşında Mecid oğlu Hasan !· .. ikri ar
kadaşları ile oynarken düşüp .sol bile
ği k.ırılmışlır. 

1936 numaralı oton1obil Tophanede 
önfine çıkan 5 yaşında Turğut adında 
bir cucuğa çarpn\amak için fr(~n y<.ıpar
ken 2..,67 numaralı vatıııan Scliının i

dare.:ıtndekı Be:,;.ıkt.aş - F:ıtıh tramva
yının arkasına bindirm ştir. 

o--

Siimerbank 
müdurü 

Umum 
geldi 

Suırer Bank ı.. m f"Ld rü B. 
Btırhan L ni bu s '1:ıhk ckSJ>r~ 
le ı\nk r n sc rimıır ~lııU<tir. 
Bugun ol(I d n sonı-n İktısat Ve
kı nın ı eıslı!!: ndr> ~umaı]<,vhin de 
ıs•ır k e muh•cn bır t 1PI 1tı va- f 
pı caktır. l 

Şehrimizde bazı değirmcncile -
r'n ofisten aldıkları buğdayları sa
tarak fırııılara kalitesi düşük buğ
daylardan yapılınıs kurtlu unlar 
tevzi edip halka bunlardan ya -
p1lmış ekmek yedirdikleri anla -
şılın takibata g-eçilnıiştir. 
Diğer taraftan pevnirciler fiat 

murakabe koınisyonu narhına iti
raz etmişler ve bazıları da beyaz 
peyniri saklamışlardır. Bu yüz -
den beyaz peynir az bulunmak
tadır. 

---o--

Bir gece içinde üç 
dükkan soyuldu 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Bu esnada karş1daki sırada 94 nu

mara:ı kOınürcü Hidayet Akgün ile 
yanındaki 92 nuınarah -baslı..>ncu İsa
kın dilkkiı.ııuıda da kilitlcr:n açık oldu
ğu onlaşılmıştır. Meçhul hırsız veya 
hır:Sızlar kömürcü veya bastoncuda a

lacak bir sey bulanıamışl3r, sadece kö
mürcü Hidayetin ak~an1dan aııp dille· 
k:ılnına bıraktı~ı bir kavunıı soyarak 
yenıışler. kJ.buklar1nı da dükkfuıın i
çine ııLıknuşlardır. 

Bir gcı_.e içinde bu suretle ile dük
kanın hırsızlar tarafından ziy:ıret edil
nıesi ı,;ok garip görülmüş ve Alemdar 
po' s merkezi ile Emniyet n.J<~iıı lüğü 

mem ırları derhal tahkikata g.•eır.iş1cr

d.r, 

Avrupa harbi başlıyalıdanberi 
bu ihtimal Orta Şark İngiliz baş
kuınandanlıO-ının müdafaa pllln -
Iarında hesaba katılmış bulunu -
yordu. 

.Taymis. gazetesi diyor ki: •Ro
manvanın Almanlar tarafından iş
gali İnf'iltereyi n1üteessir etnıez. 
Transit vazifesini gören l\lacaris
tan bitaraflıi\"ını çoktan kaybet -
miş oldui!u İ(İn, vaziyeti yine es
kisi gibidir. Simdi, Almanya Sov
yetler Birliği ile filen yeni bir hu
dut d'\ha kazanmış oluyor. Sov -
yeller Birliği, Karadcnizde bir bii
yük devletin teessüs ettiğini gör
nıektedir ki, bu vakıa ho una ~!il
rnivecek birsey olmakla beraber, 
ihtiyatlı siyasetinde bir değişiklik 
vukun gctirn1emcsi de muhtcn1cl
dir. Türkiye U) anıklık lüzumunu 
her zamandan ziyr.de takdir ede -
cektir. Yunanistan ise diktatör
lerôn tehlikesinden korunmak için 
yegane tayin şeklinin sıkı davran
mak olduğunu i•bat etmiş bulun
maktadır. 

İtalya ise, daima kendisi için el
de ctmei(c calıştığı bir bölgede hiı
kim n1üttefikinin kendiliğinden 
şiddetli bir teşebbüse girisliğin, 

hem de ilk defa olarak, müşahe -
deye mecbur kalmaktadır.• 

Alman ordusunun Ron1anyaya 
girişi, Röyterin bildirdii'(ine göre, 
Yunanislanda cvvcliı korku uyan
dırınışsa da, şiındi tebarüz eden 
fikir bu hidi~enin daha ziyade 
mahalli ve ekonon1ik mahiyette o
laca;;., ınerkezindedir. 

Yunanistan hugiin 1933 sınıfını 
terhi< edecek, bunların yerini 1929 
sınıfı tutacaktır. 

Romanva devlet rei :;i Antoncs
ko 3Iareşal Göringc gönderdiği bir 
telgrafta •yeni bir Romanyanın 
doğduğu şu anda bir dost ve asker 
selamının• kabulünü rica etmiştir. 

l\lareşal Gör!ng- verdiği cevapta 
bugünkü vaziyeti Rumen milleti 
için bir falihayır addetmiştir. 

BİRMANYA YOLU 
Uzak Şarkta vaziyet yeni bir bı

kişaf salıa>ına girmek üzeredir. ln
giltere 18 ilktcşrinde Birmanya 
yolunu rine açacağını japon hü
kUmctinc bildirınişlir. japonyanın 
bu nota~·a resmi mahiyette bir cca 
vap vermiyeceği zannediliyor. Do
mci ajansına göre, japonya, bu 
vaziyete karşı koymak için plan
larını simd;den hazırlamıştır. Lü
zumu takdirinde tatbik edecektir. 

Bir jaoon gaıete~i, Birn1anya 
yolunun açılmasını lngiliz - Ame
rikan taarruzu ve üç taraflı pakta 
karşı vurulan ilk darbe olarak tav
sif etmektedir. 
HAVA TAARRUZLARI DEVAM 

EDİYOR 
İngiliz tayyareleri evvelki gece 

Bremen ile Vilhelmshafen arasın
daki limanları bombardıman et
mişlerdir. Bremende bir buçuk 
saatten fazla süren bir hücum es
nasında tonlarca yüksek infilak 
kudretinde ve yüzlerce yangın 
bombaları atılmıştır. 

Vilhelınshafene yapılan hava 
taarruzu da pek şiddetli olmuştur. 
Bu limana da on beş tondan fazla 
boınba atılmıştır. 

Yine bir in~iliz filosu şimali 
Afrikada Sidi Barnninin cenubu 
sarkisinde otomobillere ve. çadır
lara bi:cmn etmis ve bir ltalyan 
tavvaresi diişürülmiiştür. 

Bir İtalyan tebliğine göre de, 
italvan tayyareleri yeniden Mal -
ta\'~ hücum etmi~ler, vukua ge
le;, hava muharebesinde bir İtal
yan ve bir İngiliz tavyaresi düş
miiştiir. 

CÖRÇİL'İN NUTKU 
Cörçilin geçen salı günii söyle

dilfi son nutuklau •T&;\'ınis. ga -
zetesi u neticeyi çıkarıyor: 

tcZaferin şartlarını mukavemet 
savesinde temin etmek İngiliz mil
letine baf:lulır. Başvekil İngiliz 
pilotlarının düşmanlarına yapa -
cai7ı n1ülıim sürprizleri olduğunu 
tevit ederken, milletini de teşçi 
et;,,iş bulunuyor. Fakat zafer an
cak taarruzla kazanılacaktır. Çör
çil ordunun daima İngiliz toprak
larında kullanılmı~acağını mecli
se hat1rlatn11ştır. Buna intizaren, 
İnl(İliZ ta\ yarelerinin hava taar
ruzları di.işınanın tanrruz gny -

Balkanlara ve 
Bulgarlara son 

bir ders 
(Başmakaleden devam.) 

Alnıanyaııın dostluğuna, ne vadi
ne, ne vardımına, ne de bol kese
den ihsanına inanmamak artık kü
çük ve orta devletler için kalı, 
ınilli, hayati, ınecburi ve zaruri 
bir prensip hükmünü almış ol -
mak gerektir. Macaristan yayla -
sından Köstence vadilerine kadar 
şimali ve şarki Balkanları h"rpsiz 
hükn1ü ve nizanıı altına alnıış bu
lunan Alrnanyanın ayni taktik için
de geriye kalan kısımları da hük
mü allına almak istemiyeccğinden 
şüphe edilemez. Bu silahın Bul -
garistanda bllhassa •milli emelleri 
tahakkuk ettirmek, genişlemek• 
v3it ve cazibesi içinde oynanacağı 
ve belki üstüne üstelik Bulgar ka
nının da bu n1askeli vliit altında 
döktürüleceğindcn şüııhe etme -
mek gerektir. Bu itibarla Bulgar 
dostlarıliltZa olduğu gibi diğer 
Balkanlı devletlere de Romanya
daki Alınan işgalinin yeni bir dü
şünce, tedbir, toparlanma ve tch
likevi sezme ve önleme ufku açtığı 
meydandadır. 
Roınanyadaki işgal hareketinin 

Türkiye efkirı umumiyes~ üzerin
deki tesirine gelince •Taymis hıi
disenin umun1i tahlil ve izahını 
yaparken: .Türkiye uyanıklık lü
zuınunu her zamandan ziyade tak
dir edecektir .. • cümlesini sarfel
mektedir. 

Ta" ınisio ınütaleası üzerinde 
duracak değiliz . Yalnız şu kada
rını tebarüz ettirmek gerektir ki, 
Romanyadaki askeri i"•al Türkiye 
efkfirı uınumiycsi üzerinde bir 
havret U) andırmış değildir. Hu 
daha Kral Karolun memleketi 
terketti~i gün 1'ürk halkının Ro
manya hakkında Almanyanm 
•huliı!ii muslillane• tabiri ile dcr
pis ve mülahaza ettiği ve bekle
diği tabii bir netice idi. Yine bn 
iti.barla •Türkiyenin daha u.Yanık 
bulunn1ası lüzumu. diye ortada 
yeni birsey )·oktur. 

Türkiye siyasi hattı harekeli 
aşikar nlan ve asla hiçbir tereddüt 
noktası bulunn1ıyan bir durum ve 
tutumda bulundui:ıı kadar uyn
nıklık bahsinde de daima her va
kitki kadar uyanık, her vakitki 
kadar müteyakkızdır. 

Bundan •Taymis• gibi biit::n 
dünya da zerre kadar şüphe rt -
memeli ve THrkiycnin uyanıklığı
n::ı itimat etmelidir. 

ETE~ İZZET BENİCE 

T 

Mahkumlar afları için 
Milli Şefe müracaat 

ettiler 
( 1 iııci sahifeden devam ) 

nebbih olup ıslahıhal ettiklerini 
söyliyerek ari-zala.rında ezcümle 
şöyle del)lektedirler: 

•Hayatta en büJük ceza, maddi 
değil, manevi cezadır. Hayatta en 
büyük mürşit, •af• dır. Cezaların 
en ınüessiri de ruha tesir edeni
dir .• 

Meb'uslara gönderilen meklup
da da: •Hüki.im ve kararlarınıza 
bütün bir üınitlc intizar ediyo -
ruz. Günahkar da olsak, icabında 
kahramanlıklar yaratacak, vatan 
için ~evine sevine ölecek cesur 
arslanlar olduğu.muzu bir dakika 
gözönündcn uzak bulundurmayı
nız. Affediniz \•e vatan için sevine 
sevine, güle güle ölmenin ne ol
duğunu görünüz!.• denilmektedir. 

·--<>--

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat 5 den ·itibaren li

manımızı kesif bir sis kaplamıs ve 
saat 8 bucuifa kadar devam et -
mistir. Bu vüzden Boi!azi<'i ve Ka
dı·köv vapurlarının ekserisi bu sa
ate kadar islivememistir. 

ı Morörsüz imalathane 
1 ( 1 inci sahifeden devam ) 

parak vilayete e\'rakını gönder -
mis, ayrıca nıakine ve in.şaat şu
beleri de tetkikat yaparak ima -
lithane üzerinin ahşap olması se
bebile tavanının, merdivenin ve 

bölmelerin kiirgire tahvili, kapı
larla pencerelere demir kepenk 
konması, elektriğin ıslahı istenil
miştir. 

Bu ıslahat için iiç ay mühlet de 
verilmiştir. Bilahare noterden de 
taahhüt senedi alınmış, fakat ne 
ta.hliye, ne ıslah yapılmadığından 
elektrik motörü mühürlenip kal
dırılmıştır. Fenni, sıhhi, idari mah· 
zurlar ise hala bertaraf edilmedi
ğinden vilayet; gayrifeı.ni olduğu 
beyanile burasının scddiııi Emi -
nönü kavmakamlığına bildirmiş

tir. Bu mahzurlar bertaraf edilip 
fenni icaplar yerine getirildiği 
takdirde mezkur imalathane he
men açılabilecektir.• 

---<>--* Altın dün şehrimizde 2170 kuruş
l3n muamele görmü~tür. 

l,_..:..:ı n:..:.h:..:.isa::..:· ::..:.'~'a::..:..r__;;u_. _r._üd_ü_rl_ü=ğu_--n_d_on_: __.I 
- Şartnameleri nıucibince 50 bin kHo p:ıket ve 30 bin kilo makine ka· 

lası pazarlıkla satın alın:ıc-aktır. 
2 _ Pazarlık 14IX1940 p;>z:trtesi günü sa:ı~ 16.~0 da Kabataşta levazım 

ve mübay3at ~ubC!>indekı alım konıi.,yo:-ıund3 yapılacaktır. 

3 - Şar~n.ıme sözü geçen şubede-o para~ ız alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık.için tayin olunan gün ve saatte tektir <riPC"e'kleri 

fiat üzerinden yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikle mezkür komisyona ı-ni.tra-
caatı:ırı. 9618 

~~·~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Telef on Müdürlüğüııde ·1 : 
İstanbul ve Ankar:ı telefon r.ıUdurlügJ ntral ve ately~lcrirıd" yerş ırilı.Jik-

tcn •·onra dığcr ınC'rk•'ZIC're tay ~n ...-e izall' edilmek li.J.erc nıusabaka ile (:!l) ade t 
ınakinist. (3) adet eiektrık ~i ve (10) adet ınontör alın<.:.ca!;•ır • 

'I. ab::ıka ın1 Lih::ını i -.tanbul \"e Ankara tclefo:1 mudur tikır-inl~'' 25 ::>. J-tO " lL>-< ı _ ~ • 

1 
tar:hınc müo;ad;[ cuma i; :nU saat 10 da yi.lpılaclk ve r!'uv: !.C~k o.Jr.' · :.ıı 

·1 1 t' ..... 1 \n_ 1 muıJdetınce ellişer \"f' t~ıyi;"I•ndt.'n sonr,:ı altrr.1ş2r 1ir:ı r.c:et ,·rr. e-C!'::. ır 1 u •P -
1 rin kanuni e\·~fı h.l.Z E.ln".Eı.t mcktep1eri elc';ctrık ~uhe i me1unlar1rıcian olnuı. ... ı 

,.e nılisa.b::.kayı gır bılrrC'k için 21110/9-lO pazar~esi gUnf.ı S<.ı. .. t 17 ye lı".ariar ıncz.
kür teleffln miidı.!:-!ük'crine evra~ı müsbıt..? ilP nı.1.i~c.,;;.t erlilrne:a rt' 1r. (9338 ) ______ ,_. __ ----

iPEıK 

ZORLA TAYYARECİ 
BU AKŞAM Sinemasında 

Bütün Türkiyeyi bir kahkaha ka"ırgası kaplıyacak 
Bütün cihanın en §en, en komik ve en güzel filmi 

DiKKAT: Bu filmin FR \NSIZCA orijinal nüshası 

MELEK Sinemasında muvaffakiyetle devam ediyor 

H~rbi kazanmak için -~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=!! 
( 1 inci sahifeden de1•am ) 

nakliyat amele sendikası reisi B. 
Bervin. İnl!iliz amele sendikası 
federasyol',:ınun huzurunda çok al

kıslanan bir nutuk söylemiştir. 
B. Bervin ezcümle demL,tir ki: 
c- Esas prensiplerimizi ifa et

ımeğ<, azmettim. İnı?iliz işçiler bir
liği. tarihinin en karanltk ııünle -
rinde milletin yardımına !koşmuş
tur. Mücadelemizin sümulü pek 
büvüktür. BüLün hürriyellerimi -

zin istikbali ile ovnamaktavLz. Ka
zanmağa mecbur olduğumuz za
fer icin elzem olan silah iı;.ala -
hmızı sekteye ui!ratmak maksa -

--SARAY Sinemasının 
r ıu.ı· d bir -•bel Her scansındoı salonunu baş.tanbaşa doldur.ın ve ev a e ..... 

sörmekte olan 

KARA GÜNEŞ 
(Slanley - Llvisncı;tonr) 

ŞAHESER, BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 

Henüz &'Önniyenlerk kkrar ,.Ormek ist.iyenler için fırsat.. 

İlivelen: YENİ FOKS Jl"RNAL 

dile cevrilen entrikaların önüne s· l t b .. 1 

ııecmek üzere elimizden .ııelen her ır yo CU O O US• 
se~-i yapmalıyız. Tahrip edilen d •• k •• ld •• 
mıntakaları ziyaret ettiğimiz za- ten uşere o u ' 
man bize. <bi.z de darbeler indire- \ Çatalca _ İstonbul yolunda dün reci 

19U harbi 
büyük 

üzerine 9f'Yrilt"ll en 
casusluk filml. 

Tahtelbahirlere karşı do:unma ... 
Şhnal denizi a.kvler için.de ... 

Jim. biz de dusmanı bombarduııan bir kaza olmuştur: 
edelim• divorlar. Buna cevaben Hmit isminde bir adam şehrimize 
biz de: cBunu yapacağız. Fakat ha- gelmek üzere bir otobüse binn1iş ve 
rekete eecrnek icin daha cok bom - otobüs hızla giderken her nasıl.">a yere 
bardıman tavvarelerine. bomba - düşmüştür. 
Iara. Spitfire'lara toplara ve aza- Bu sukut neticesinde ağır yaralanan 

ıın i derecede techiz edilmiş bir do- Hamit Cerrah paşa hastanesine nakle-
nanmava ihtiyacımız vardır• di- dilmişse de hurdahaş bir vaziyette ya
yoruz. Bu memlekette ne kadar ralı olduğundan ölmüştür. Tıbbı Adi! 
·· 1 kah. k ti ·· d B. Enver Karan ccsodi mtıayene etmış sur'al e ır · uvve er vucu e 

· ·--'· ıkad ·· • ti ·ı ve tahkikata zabota el koymuştur. 
eetırıı~ o ar sura e nazı er --~ __ ~---

de mücadeleden sarfınazar eder- * orta mekteplerde en iyi çalışan 
!er. Almanların yegane anlıyacak- talebelerin fotoça!Iarıru havi bir if -

ları lisan budur.• tihar albümü haz.ırlamaktadıı'. l\o'laarif 

MEVLÜD 
Nemlizade merhum Hamdi efendi

nin refikası merhume Nuriye hanı -
mın ruhuna ithaf edilmek üzere yarın
ki cuma günü öğle namazından sonra 
saat 13 de. Sultanahmet camii şerifin
de Mevlidi Nebevi kıra3t ettirileceğin
den arzu buyuran zevatın teşrifleri 

rica olunur. 
Nemtizade ailesi 

Vekaleti bunu Cumhuriyet bayramında 
belere dağıttıracaktı.r. 1 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk mah - J 

kemesinden: 1 

Davacı Nedime taralından kocası 

Galata Cesmemeydanı Yemeniciler çar
şısında kardeşi Öıner Saka nezdınde j 
mukim iken halen ikametg~hı meçhul 
Muhittin Saka aleyhine mahkeınemi- j 
zin 940/597 numarasile açılan boşanma 
davasının cereyan eden muhakemesi 
sonıında medeni kanunun 130 uncu 
maddesi mucibince tarafların boşan

Sahillerin ablukası .... 
Oiizelliklerl sayesinde casus ka 
dınla.r ... Kahraman z:t.biUer 

Deniz muharebeleri ... 
Kruva'Lörlere karşı ta.y7areJer 

Bütlin bunl:ı.rı: 

Bu PAZAR 
MA TINELERDEN 

itlbarC"n 

TAKSİM 
Sinemasında 

Modern harbin ilk süper 
rumı olan 

ŞiM AL 
DENiZiNDE 

CASUSLAR 
Türkçe sözlü 

rctlerindcn daha müessir gözük
mektedir. 
ÇÖRÇİL MUHAFAZAKAR PARTİ 

ŞEFİ OLDU 

Ba.t rollerde: 
malarına ve müddeaaleyhin 142 inci CQNRAD VEl.DT 
madde mucibince bir sene müddetle 

evlenememesine ve m~sarili .muhake- 1 VALERiE HLJBSQN 
me ile ücreti vckAlctı öclmesıne 1117 / İngiliz muhafazakar partisinin 

diiokü toplantısında Lord Hali -
faksın takriri üzerine, istifa eden 
eski başvekil Çemberlaynin yerine 
şimdiki başvekil Çör~il intihap 
eılilmistir. 

Çörçil. kendi hakkında gösteri
len bu itimattan dolayı parti aza
s1na tesekkür etmiş ve eski reis 
Çemberlayn hakkında cemilekar 
cümleler kullanmıştır. 

1940 tarihinde karar verilmiş ve müd-ı~~~~~~~~~~~~~~~~ 
denaleyhin _ikametgföını~ meçhul ol- 1 Çİ ARANIYOR 
ması hasebıle bu baptakı karar malı- Ş 
Jı:cme div,anhane!'linc talik edilmiş ol- Saat 20 den itibaren ilcinci posta 
duğundan tarihi i15ndan itibaren 15 olarak: çalışmak üzere tornacı, tes-
gün zarfında müddeaaleyh temyiz et- viyeci Vt' bir modelci alınacaktır. 
mediği ve kanuni yollara mürat"aat et- Talip olanların Zeytinburnu De-
medlP,i takdirde il3m1n kesbi kat'jyet e- mir eşya fabrikasına müracaat-
dc"'e!i tebligat makamın ka·m olmak tarı. 
üzere il;ln olunur. (29671) •mİİl111am•ımı:ı:ı:111m••• 



4- S O N T E L G a AF - 10 1 inci TESBIN 1940 

M"AZON MEYV A TUZU fNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MIDt BUlANTJ ve B Ol U K l U G U H Ol, B l 8 S .,X 

Müferrih ve midevidir 
T E M 8 E l L i 61 H O E, M i O E E K S i L i K YB y l H M A l AR 1 N o A emn%~~~il~;.ııa-

MiDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yorm:ız. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

TÜRKİYE HAYVANLARI KORUMA CEMİYETİ ANA NiZAMNAMESİ 
Madde 1 - Merkezi İstanbulda olmak lüzum görülen yerlerde şubeler aça

bilmek üzere (Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyeti) adiyle bir 
cemiyet teşkil edilmiştir. 

Madde 2- Cemiyetin maksat ve gaye~: 
a-Hayvanata karşı gayri insani muameH'ı.tı menetmek ve bilakis 

hüsnü muameleye teşvik eylemek hususunda vesayada bulun
mak sureti.le bunlann Al~mını mümkün oldutu derecede tehvi
ne çalışmak, 

b-Halk ve bilhassa çocuklar arasında hayvanlara kar~ı adalet ve 
hüsnü muamele hislerini neşir ve tenmjye ve bilôk.is suimuame-
13ta karşı nefret hislerini ikaz, 

c-H;::ıyvanları himaye eden Türk kanunlarının tamamen tatbik.mı 

temin ve neva:kısmm ikmali hususunda hük:ümet nezdinde te
ııebbüsatta bulunmaktan ibarettir. 

Madde 3. - Cemiyet bu maksatlarını suveri Atiye ile istihsale gayret eder: 
a-Gerek aile ve gerek sair muhitlerde hüsnü misal ve telkin, 
b-Hayvanata karşı suimuameıatın neşri ve bunlardan cerai_mi 

kanuniye teıkil edenlerhakkında tatbikat icrası için teşebbü
ııatta bulunmak, 

c-Halkı ve bilhassa gençleri hayvanata kal'lt hüsnU muameleye 
teşvik ve hayvanatın al &mına sebep olacak hareketleri i2ah 
eden riSRle ve makaleler neşri, 

d-Cemiyetin maksadına hizmet eden her türlü. te,ebbüsatı umu
miye ve hususiyeye muavenet, 

e-Hayvanları himaye ve bunlann a!Amını teskin hmusunda dy 
ve hizmetleri görülenleri taJtif ve teşvik, 

Madde 4 - Cerrİi~tin müessis azalarırun adları, soyad.lan, meslekleri, tabii-

AdJ 

Zeki 

Hüseyin 

Hazım 

Nazım 

Sedat Aziz 

,.etleri ve i.karnetgahlan: 

So7ııdı Meoleil Tibll7ell 

Baraı 

Kuyucak 

Mannlııg 

Kıbn>ll 

Erim 

Emekli Türk 
Orgeneral 

Muallim > 

Meb'us ve > 
muallim 
Robret Kolej Amerikan 
Emekli 
memuru 
Emekli subay Tilrk 
Emc.kli vali > 

İkamel&'ilu 

Kurtuluş Alemdar 
zade apt. 

Rumelihisarı 

Robcrt Kolej 

Ankara YenJşchjr 
Kınacı apt. 
Rumelihjsarı 

Robert Kolej 

Kandilli 
Küçük Parmak.kapı 
Beyoğlu 

Adı 
Muhjddin 
Osman 
A. W-

Hilınıet 

Nilüfer 

Refika 
. Etem· 

Seniye 

Mustafa 
Hakkı 

Hamdi -

Sov•dı 
Omay 

Sellar 

Baykal 

Para 

Diri vana 
Ccnani 

.Nalçacı 

fpekoğlu 

Ali Galip Taş 

Orhan Talisin Yahya 

Aftred İzak 

Naci L1ltti 

Sırrı CeW Atamer 

Fahri Ergizler 

Melahat Akgerman 

Muhip ·Kuran 

Artin Zelti 

Vahran Ekmekçi 

At~ Sayar 

M••leıtl 
Bankacı 

Sigorta 
memuru 

Tabi yeti 
Türk 

Amerikan 

Emekli Subay Türk 

Muallim 

Kimyager 

Avukat 

Avukat 

Doktor 

Protl!sör 

Avukat 

Avukat 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

Alman 

Türk 

> 

Elektrik idare- > 
sınde memur 
Muallim > 

Emekli Polis > 
Müfet"tişi 

Ziraat Bankası > 
Emekli 
Müfettişi 

Diş Tabibi > 

Belediye 
memuru 

> 

ikametıı-alıı 
Şiıli Meşrutiyet apt. 

Bebek 

Türk Tayyare Cemi
yeti Pjyango Mildi
riyeti 
Fatih Kiztaıı Milat 
apt. No. 3 

Kandilli 
Kanlıcıı SaMet Paşa 

Yalısı 

İzzet Paşa sokak Siıli 

Erenköy Kozyatağı 
Neşat Bey köşkü 
Fatih; Solular cadde
si Yef;ii1tekke sokak 55 
Divanyolu. Kuyulu 
ıJokak No. 2 
Mühürdar Ü. apt. 
No. 93 
VezneciJer Re~itpqa 
caddesi No. 15 
Kadıköy Bahariye 
caddesi Ho. 18 
Altınbakkal Yeni 
Nalbant sokak No. 7 
Fatih Sofular cadde
si Yeşiltekke sokak 55 
Şişli Rumeli 
caddesi 77 

Bahçckapı Hacı 

Bekir Han 
Kuzguncuk 

Arka sı Yarınki Nüshamızda -

SIBIIATİNİ SEVENLERE 

KAYSERiLi 

APiK OGLU 
non laalls koyun ve sı.tır 

••etinden mamul namlı 

TURK Sucuklarını 
Her yerde arayınız. 

TUllUerinden sakoun& 

~Il•l 

~
- Dalga Üz11nluğı.: -ı 

1648 m. 182 Kc/s, 1%0 Kw. 
.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 

T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/a. 20 ~ 

18.- Program ve memleket saat 
ayarı 

18.03 Muzik: Radyo caz orlı:es
trası 

18.40 Müzik Fasıl tıeveti 
19.15 Konu.şma (İstatistik U -

mum Müdür\üğli tarafuı

dan) 
19.30 Ajans haıberleri 

\9.45 Müzi.1<: Radyo saz heyeti 
20.15 Radyo l(azetesi 
20.45 Müzik: Flüt soloları 

21.- Müzik Dinleyici istekleri 
21.45 Müzik: iRadvo orkestras> 
22.30 Ajans haberleri; Kamlbiyo-

Nukut Borsası (Fiat) 
22,45 Müzik. Cazbant (Pi.) 
23 . .25 Yarınki program 
23.30 Kapanıs 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 1 
fstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

Aşğıda y-.zı.Jı mevadın kapalı zarfla eksiltme.si hizalarında yazılı filo, saat ve mahallerdeki asker! satın alma ko-
misyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale saaUerindcn bir saat evvel ait oldu-
ğu komisyona vermeleri. Şartnameleri kOmisyonlarında görülür. 1137 - 9148 

!i.aıenİA } tpılocagı }er !Uklaı 1 uları Ttminatı ihale gün vo ıaatı 
( 1 lif 

Saman. Erzincan. 
Balıkesir. Bir bina inşası. 

Sığır eti. Erzurum. 
> Kuru ot. ... 

200 kalem hafil maden n1c.lzemesi 
k;"l."'lah "!:arf ile eksiltmeye konınustur. 
Tahmin bedeli 90,000 lira ilk tminatı 
5750 liradır. İhalesi ll/l0N40 günü 
s:>.at 11 de Ankarada 1'-'I. ?ı.1. V. hava 
satın alma komisyonunda ! apılacak
tır. Şartnamesi 450 kuruşa k.:ıııisyon

dan alınır. İsteklilerin ihaJe saatinden 
bir saat evveline kadar ilk teminat 
ve teklif mektuplarını komisyona ve.r· 
meleri. (798) (7814) 

* Bir kilosuna tahmın edilen fiatı 2 
kuruş 65 santim olan 5000 ton odun 
kapalı zarna eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 12/10/940 cumartesi günü saat 
11 de Karsta askeri satın alına komis-
7onunda yapılacaktır. İlk teminatı 7875 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 665 ku -
ruşa komisyondan alınır. Taliplerjn 
kanunt vesikalarile tekW mektupla -
ı-ını ihale saatinden bir saat evvel ko
mi!:yona vermeleri. 1142 - 9153 

1 

Muayenehanesini ve ikamet -
'1filrnıı Taksim Doğu Palas 
Apt. (Stadyum karşısı) na 
nakletmiı;tir. Tel: 43963. 

Birinci teşrinden itibaren 
hasta kabul eder. 

LiH Lira 
100 Ton 20,000 1500 15/10/940 

14,171,38 
96,000 Kilo 15,840 

l 649,20Q > 41,230 

1062,85 11/10/940 
1188 14/10/940 
3093 14/10/940 

11 
1Y 
11 
15 

----~~~~~~--~~~~~~~-
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine 

Tal:!be Kayıt Şartları 
ArJtara dil ve tarih _ coğrafya fakültesine talebe kaydına eylülün 25 inci 

günü başlanacak ve birinciteşrin sonunda nihayet verilecektir. Fakülte<le tedris 

olwHın zümreler şunlardır: 

Türk dil ve edebiyatı 

Fransız dil ve edebiyatı 

İngiliz dil ve edebiyatı 

Alman dil ve edebiyatı 

Arap dil ve edebiyatı 

Fars dil ve edebiyatı 

Rus dil ve edebiyatı 
Kllisik filo'oji 
Tarih 

Felsefe 

Arkeoloji 

Sümero1oji 

Sinoloji 

Hindoloji 
t!ungaroloji 
AntroPoloji ve Etnoloji \ 
Coğrafya 

-Hititoloji 

1 
( 

Talip olan1ar bir istidnya lise ve olgunluk diplomalarını, aşı sıhhat rapor
larmı bağlıyarak salı ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 ye kadar fakülte direk-
tOrlüğüne müraC'aat etmeleri liizımdır. .5978> c9033> 

s 
A 
T 
1 
ş 

YAVUZ SULTAN SEliM 
kadar sene Rusvaya hakim olan 
AJtınordu Türklerinin son kuv
vetleri de bu sırada silinmiş bulu
nuyordu. 
_ Işte, bu Çar Eyvan Kazanı zap
tettikten sonra, Beyazıt zamanın
da Türk hükıimetile münasebata 
,girişmek arzusunda bulunmuştu. 
Ve Kırım hanı Menkli Girayin 
dostu olmakla anın vasıtasile Türk 
hükfunetini istiımzaç eylemiı;ti. 

Halifeler Diyarında 
No. 8 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Ruslarla ilk münasebatımız 
Bu sebeple Beyazıdın zamanın

da uzun harpler, uzun seferler vu-
ku bulmam.ıştır. ~~J:7 , ' 

Beyazıdı Veli zamanında ha -
zarda ell bin zaamet ve tımarlı 
askeri, on iki bin yeniçerisi vardı. 
Donanana alelade yelmiş kalyon -
d;:rn ibaretti. 

Sultan Beyazıt halinı, 
lıarpten muhteriz olduğu 
ceı.ur, kuvvetli, askerlikte 
i:ıir kuımandandı. 

sellın, 
halde 

mahir 

Hatta, ok atmakta zamanının 
feridi ~di. Llkln emri idarede muk
tedir ve haşin olmadığı için sene
lerce süren şehzadeler kavgasın-

da bir türlü nizaı teskin edemedi 
Beyazıdı Veli gaddar ve hon

har olmadığı cihetle şehzadeler 
nost kavgasına düşmüştü. Padişah 
bu hallere yalnız teessür duyar
dı, kederlenirdi. 

İlk Osmanlı ve Rus muhaberei 
siyasiyesi Beyazıd.ı Veli zama -
nında vukua gelmiı;tir. 

Ruslarla münasebatınuz Beya
zıt devrinde başlar. 897 seneleri
ne doğru Moskova Çarı olan ü -
çüncü Evvan i:ıütün Rusya prens
liklerini birleştirerek bir devi.et 
teşkil ve Nevgrot ile Kazanı dahi 
zaptetmi.şü. Yani iki yÜ2 elli bu 

Menkli Giray Türk imparator
luğu hükıiımetinc tavassutunu yap
mıııtı. Bunun üzerine Menkli Gi
raya, Türk hüktimeti tarafından 
şu cevap verilmiı;ti: 

• ... Eğer Moskof kralı senin ka
rındaşın ise, benim de karında -
şım demektir.> 

Moskof Çarı üçüncü Eyvan ta
rafından Sultan Beyazıda şu ce
vap verilmiı;ti: 

• ... Sultanülhür, Türkistan prens
lerinin padişahı, hiıkimülbcr vel
bahr Sultan Beyazıt hazretlerine 
biz Eyvan ki lütfu hakla bütün 
Rusvanın vel(ane hakiki hakiııni 
irsi<;"iz. Ve şimal ve şark taraf
larında birçok ıınemalikin maliki
yiz. Hakipayi hümayununuza şu
nu arzc lüzum görüyoruz ki yek-

26/10/940 cumartesi saat ıı de İstanbulda nafıa müdürlüğü eksiltme ko

misyonu odasında (960.85) lira keşif bedelli Kumkapı orta okulu tamiratı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işlet1 genel, hususi ve fennt şartnameleri, 

proje kcşil bulfisasile buna müteferri di~er evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (73) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer is yaptığına dair 

ldarelcrinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilı\yetine müracaatlo 

eksiltme tarihinden c8> gün evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait tic;::ıret oda-

çı vesikalarile gelmeleri. (965i) 

diğerimizi tebrik için henüz sefir
leşmemiı;izdir. 

Fakat, Rus tacirleri sizin me
malikinize gidip gelmişler ve ora
larda iki devlet icin hayırlı bir 
volda ticaret eyleıniı;ler idi. Ll
ikin sizin hakimleriniz tarafından 
gördükleri ımuameliitı itisafiye -
den birkaç defa bana şikayet eyle
oniı;lerdi de ben sükutu tercih ey
lemiş idim. Geçen yaz Azak paşast 
Rus tüccarını bir hendek kazmağa 
ve bazı inşaat için taş ta~ımağa 
mecbur eyledi. Bundan ziyadesi de 
vapıldı. 

Azak ve Kefede bulunan tücca
rımız ellerinde bulunan malı yarı 
fiatına vermeğe mecbur edildiler. 
Tacirlerimizden birisi hasta olur
sa kaffei emvali temhir olunarak 
e{(er vefat ederse malın cümlesi 
tarafı hüklımctten zaptolunuyw 
ve eğer iadei a!iyet ederse yalıuz 
nısfı verilivor. Ve tacirlerin va
siyetnamelerine itibar olunmuyor. 
Rusların malı için Osmanlı ha -
kimlerine kendilerinden başka 
varis tanı:mıvorlar. İşte bu kadar 
haksızlıklar, beni mecbur eyledi 
de tebaamı sizin onemaHkinizde 
ticaretten menettiım. 

Doktorlar tarafından tavsiye 

edilcıı biı bVYet •• sıhhat 
1 

.'kslri olduğu gibi sıtmoya karşı 

muessır bu ılac;br. 

Lezzeti hoş olan 

OUINA LAROCHE 
en mükemmel ÜÇ nevi lunakına'nın 

başlıca unsurlarını ha•lıf•. 

Mukaddema tacir !er rüsumu ttl
zamiveden baska birşey verme -
dikleri ve serbestçe ticaretlerine 
müsaad!' olunduğu halde bu mu
ameliitt itisafive neden neş'et ey
livor. Bu bapta zatı şahanenizin 
malıimatı var mıdır?. Yoksa yok 
mudur?. 

Pederiniz Sultan Mehmet sani 
hazretleri büyük ve meşhur pa
diı;ah idiler. Rivayete göre bize 
elci "önderip tebrik ettirmek ar
zusunda iken bu arzuyu kuvve
den fiile cıkaıımalarına iradei ila
hiye mani olmuş, fakat, bu arzu
nun elyevın husulünü neden gör
ııniyelim!. Cevabınıza muntazı -
rınn .• 

Moskova 31 ağustos 1492 
İşte Rusların Osmanlı iıınpara

torluğile ilk temasları. 
Görülüyor ki, ilk temasları şi

kayetle ve ticaret maksadile Türk 
yurduna hulül ıkurnazlığile baş
lanııştır. 

Rusların İstanbula gelen ilk se
firleri Misel Belsotçiyef isminde 
bir zat olun (H. 900) senesinde 
gelmiı;tir. Bu, Rus sefiri Rusya ti
caretini müzakereye geldiği hal
de vÜ2era tarafından kendi şere-

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 

tcUPONLU•VADELi•MEVDLJA1 

---

- - llıııı,; - -
·GiT•PARANIN·FA.ıZaNi•A'-' 
-;=============================~---~ 1 İSTANBUL BELEDİYESİ lLANLARIJ 

3710 sayılı be1ediye istimlfı.k kanununa tevfikan istimlı'.ikinin umunü . ~~; 
taatlere uygunluğu tasdik edilip mezk\lr kanununun 8 inci maddesi mucıbiP .,. 
2625 lira kıymet takdir e<lilmiş olan Eminönündc Çelebioğlu A13cttin mahı:aJJCSl ... 
nin Mısırçarşısı d<!runünde Ketenciler sokağında kadastronun 384 üncü adasıil 
da 27 parsel ve eski yeni 14 kapı No. lu kagir dükkfının tapudan alın~n w.~a; 
rut kaydında 38400 hisse itibarile 4800 hissesine sahip Hacı Osman oµıu M~6 
met, 1104 hissesine sahip Emin kızı Hatice, 128 hissesine sahip Yahya Ih.sa"• 

1 
hissesine sahip İzzet, 25 hissesine sahip İsmail Haklt-t, 800 hissesine sahiP J{B~ 
Osman ve 800/115200 hissesine sahip Fatma Vuslat'a bu kıymet tebliğ cdilfll~ 

istenilmiş ise de ikametgtihları tesbit edilemediği zabıtaca yapılan tahJcik81 

anlaşılmış olmakla bu kanununun 10 uncu maddesinin tatbiki zaruri görütdilbt: 
ğtinden icabeden tebliğ varakalarının haritasile birlikte birer nüshasının 

dükkfıra diğer nü:-hasının ait olduğu belediye dairesine ve 3 üncü nü~h;ı~ti1;r1 
da umuma mahsus mahalle 20 glin müdQetle talik edildiği ilün ~ 

Fikri T. Kardeş .r 
Otomobil ve makinist okulu 

Taksimden naklettiği Bomonti Tram
vay durağı karşısında Şişli palas 

altındaki yeni adresinde 
11 Birincjteşrinde açılacak yeni dev-

re için talebe kaydına b<Jşlanmıştır. Ders 
programı ve kabul şartlarında değişik
lik yoktur. Tafsilat ic;-in istediğiniz 

program adresinize gönderilir. Ama -
törler her zaman kabul olunur. 

Telefon: 80259. 

Devlet Dcmiryollan n 

U. İdare.i 

fine verilen ziyafetlere tenezzül 
ve elbisei ffilıire ile ikamet mas
rafı olarak tarafı devletten veri
len on bin dinarı kabul etmedi
ğinden bu tavrt gururu beğenil
ımiverek padişah tarafından Kırım 

hanına şu yolda bir hitapta bulu
nulmuştur: 

• ... Dostluklarını kazanım ak is
tedikleri Rusya kralının tarafı şa
hanelerine kaba bir elçi gönder
diği ve lbu sebeple avdetinde be
raberinde hiçbir ıınemurun Rus
yay a gönderilemiyeceği bildir il -
ımiştir. 

Görülüyor ki, ilk Rus elçisi, 
mağrurane hareketle o vakit usul 
olan padiı;ah ihsanına tenezzül 
eylemeınis ve burun kaıbartmıştır. 

Fakat, Sultan Beyazıdın ciddi 
harek.eti Ruslara tesir yapmıııtır. 

(H. 904) senesinde diğer bir Rmt 
sefiri daha gelerek tarafı padişa
hiden Çar nezdine bir elçi izamı 
hususunu istida ey !emiştir. 

Tarihi ıriyasi nam eser SÖJ:ı. ~ 
zıyor: 

•-.. Hariçle siyasi münasebet
ler tesisi Sultan Beyazıt hazret -

Llmaıaları İıletaı;J 
ilanları 


