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En Son T eJaraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

CENUP 
s~ . 
r~Yede yeni BAŞVEKı·L 
ltalyan 

~·~rı ...... e-....rı ..... · _......
1 

INGiL TERE 
}en~Ye hakkında yapılan TAARRUZA 
ı..,' İtalyan teklifleri bi:r 

-P,1° daha mihvercilerin GEÇ YQR istik~ hakkında halde ve i 
leıin· al~e neler dü,ündük-

l~goıönüue koyuyor._ 

~Elit İZZET BENİCE 
~.ı,, 

lltak a_rasında ı::özden kaçı
diı. J\ .hır bahis de Suriye 
t t . ıansın naklettiği ha -
~orc ltalyanın Suriye ü

~ ~. ~lepleri bi:r kaç daha 1' ır kat daha aydınlan-

1.c ltahı . .,. ~, .. usunun denız, Halep, 
~l•t' Luboanın İtalyan hava 
~t~e Üs ittihaz edilmek 

"'•ltj bı talc.p edildiği gibi Su
·1tes;/' Ynze yakın Fransız 
lıııııı •n on iki adaya nakli ve 
. . at taınamile tahliyesi de 
itin b •sındadır. 
._.na u taleplerin umumi ve 
, le le ~1; Suriyenin İtalyaya 
. e4 s ıın olunmasının istcn-

İstila ifslerine 
yeniden şiddetli 

hücu1nlar 
Almanlar dünkü hava 
harbinde 49 tayyare 

daha kaybettiler 
Lonıdra 1 ( A.A. - Dün Londra

da birçok alarm i•aretleri. veril -
mistıir. Büyük miktarda Alınan 
avcı ve bombardıman tayyareleri 
İnııiliz arazisi dahlline J?irmeıi:e 
1e$ebbüs etmişlerdir. Bunların 
büyük bir klsını dfi toplar ve İn
J?iliz avcı ayvareleııi tarafından 
püskürtülınüştıür. 

BiR AYLIK 
ALMAN 
KA YIBI 

1100 tayyare 
ve 3000 den 

fazla pilot 
42 dakikada bir 
tayyare düşürüldü 
Londra 1 (A.A.)- Londra -

nın salahiyettar mahfillerin -
de beyan edildiğine göre, ey
IUI ayı İngiliz tayyareciliği i
çin bir muvaffnkiyet ayı ol -
muştur. 1100 den fazla Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Almanların iyi talim görmüş 
3000 den fazla pilot kaybettik-

AMERiKADA 
ÇÖRÇiL 

HÜKÜMETi 
Vende/ Vilbi · 

Bir nutuk 
daha söyledi 

Ruzveitin rakibi Nazi 
rejimine şiddetle 

hücüm etti 
Detrua 1 (A.A.) - Amerika 

Cuınhurreislii!i cumhuriyet par -
tisi namzedi Vendel Vilki dün 
söyledii!i bir nutukta Nazi reii
aııine karsı siddetle hücum et -
aııis ve bu reiiımi .ımüraiUk re -
jinıi• olarak tavsif etmiştir. 

• 
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• 

1 
linci TEŞRiN 1940 

Ri 

t . , 

'>ı ha1ıt•şka birşey değildir. 
~den •oda şayi olan bu ta

'lııiı kı:ani Fransanın işgal 
. '•ke •sıı.nıarı, şimali Afrika 
'~i d lherı hakkında neler 
ı de •nüz malum değildir. 
ttler~~ıtınnıasının ve bava 

Yüksek ıirtifada aııuftıarebeler 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

! 
leri muhakkaktır. 

İngiliz tayyareleri dakika 1 
hesabile 42 dekikada 1 Alman 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. 

Vilki Büyük Britanyadan sita
yişle bahsederek demiştir ki: 

.Biz A:merikad bir Çörcil hü
•kü.mei teskil edeceğiz.- Sır lngıllz bomnaromton tayyaresme mitralyöz şeritıerı yerleştirilirke.ı ..• 

1~ta 0 •n kamilen İtalya ve 
dit; htıırine terkolunmasının 

~I tUn akkındaki şaviaları da 
· fd~t ~""Velisi Anadolu Ajan
~U tııışti, 
~tı1 ~or ki, Peten hükllıneti

\01a &tekelinin derpiş ettiği 
l h·aı.~krnakta ve bilakis 
. ıe l' ndaki metolip gün 
t~~'•i gırıaştırılmaktadır. Pe
.':-<s1 • 1Dıastahat ve mutavaat 
1~te.~ e Alman ve İtalyan iş
't ·~i•ne ne kadar yaranmıya 
\~ in~~rsa hadiseler o derece 

ıı; tşaf ediyor ve Fransa 
. tid;tııeçJıuI bir karanlığa 
1 taı./~r. Mihvercilerin ga
~nı ,;;ıııde bu istikbalin ne 

~·ı Yokt un boylu düşünmiye n. h· lir, 

1 ~ile •r 'Vaziyette istiklalinden 
,"•ı.t?>ahrum edilmiş, müs
~l!ıa u~ llayJaşılmış, anavatam 
· na h'f,~ınış ve nüfuz mınta

.~ih0 U?müş, müdafaası ve 
~sı,~tı Berline ba!!lanmış 
:"'to e~e Fransa kalacak
~•ıa ruıarekenin imzasın

li i{ tatyan gazeteleri bu 
lat- la eylemekten geri kal-

~~'.·~'adak' .. d -· 'kl'"" 1.,"' &ok ı reıım egışı ıgı-
~t Ulganlığa inanmıyoruz 

4ı~ iı;t~lleri kendilerini af
.~.· l'1a •T sebep telakki etmi
;n,1ı tısa, müstemlekelerini 

t~ •'ı;, •lınıyan her yeri ter
. Ilı, 1 ... 

la 
1 ''d' İf '•p1 '· Vakıalar ve yeni 

i\~nın ~r ~akikaten mihverin 
~ hi '~lıbdaf ettiği gaye ü
t,. it, SU~üğünü isbat eyle -
·ı/•h; d Urıye hakkındaki İtal
~ııt e hundan başka birşey 

, ~:~•.:aının deniz üssü ola -
i ~ Ya~ •n talep olunması, Ha-

1 ~Ulııı"• Lübnanda hava üs-
'~l•tin~k istenmesi, Fransız 

;
1 

1ni0 •n on iki adaya naklc
~'ıq •diı;P"h ordunun kam ilen 
~ •n tesı· e_r türlü harp vası
,~~1hv0,.1ın.'oin şart kuşulma
~li '•ı0 10 ışaret ettiğimiz po
~q10de0 "i: bariz ve en son de
. · •ııı iridir. 
'ıı 1Yor ki , 1 i • &eç- • İtalyanlar Su:rı-
ı111•ııı.~J'ek ve oraya yerleş
v1 '•r,ş, e. Yalnız Kanal ve 
~ Ut hır kıskaç hareketi 
,ı·a ~adtllıekle kalmıyorlar, 

'ltıı •torıuğ' bütiin İngiliz Arap 
1; Ve 0 Unu tehdit eylemek 
o ttaş kı .' 4 •tııo· . ar n, Arap cezı-
. Ve u 'Yetı üzerinde de bir 

~1'1tiy 0,~a~ılık havası yarat -
~ ta41. r .• 
·~ 4ıaı •tın h .. ı.· il' fak 

1 
oy le bir teşebbüs-

""•ı·'•de . 0 ınatan bugünkü re-
1n' •ınk· · \~ •n İt 

1 
aıısızdır. Peten hü-

~ ltı• •<1;;.a 8 Yan taleplerini red
~ı' •~'.uu e~~tıni gösterdiği ba
~11ıı0 1,dah; •lın?kle beraber bu
t11~ •stit• •abıt olsa Suriyenin 
ı •ı.,.'na h • 'Ve işgaline maruz 
\~•~4, ı, •~şel·in başında Suri
~ '•t lı.ı•~" h•.n, FUistin, Hkaz, 

ltı;4 'd••e • _ukumetlerinin mu
ı..,h4ıu g,_ ve bilhassa İngil
( ~••a~ 11lıkıinları ile buna 
lleı, ı:ı 'Ve alıiknlılardan 

qını 3 unca ıahıJcd~ J 

------
YENİ KARAR lise ort okullar Kenar semtler ihmal mi ediliyor? 

Süt fiatları bu sa .. da bu sa:ah açıldı "Bay Vali ne olur, 
bah kiloda 5 kuruş' Üniversitede kayıtlara başlandı; bir kere de bizim· 

birden arttırıldı! imtihan neticeleri ve Maarif Semte ğrayınız? ,, 
Bu vaziyet karşısında Mahallebici ve tatlıcılar 

da «Sütten mamul gıdalara zam yapmak 
mecburiyetindeyiz» diyorlar 

Süt fiatlarının yükseltileceP;ini 
ve bazı mandıra salıiolerinin bu 
hususta teşebbüslere ııectiklerini 
lıa.ber vermistik. 

Mandıracılar otu"' kilosunun 
vüz ·•aradan 5,5 - 6 lk:uruşa, sama
nın 60 i'ıaradan 4,5 kurusa, ince 
ke;•ei!in de 2 den 3.5 i!a cıktıi!ını 
sOtleınektedirler. 

Ekseri mandıracılar bu sabah
dan itibaren fiatlara 4 - 5 kuruş 
zammetıınklerdir. Bu suretle toh
tan olarak 12 kurusa satılan süt
lar 16 - 17 kurusa cıkmıştır. Ez
cümle Beyoi!lundaki süthane ve 
mandıra satış subelerindıe de bu 
sabahtan itibaren sütler 18 kurus 

Başvekil 
Adana da 
Başvekil Dr. Refik Saydam, ya

mnda Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu 01duğu halde, Halayda bir 
tetkik seyahatinde bulunmak üze
re dün akşam saat 21,15 de Anka
radan hareket etmiştir. 
Başvekil bugün Adanada bulu

nacaktır. Doktor Refik Saydam 
Adanadan Hataya geçecek, ve tet
kiklerde bulunmak üzere Antakya 
ve İskenderun& gidecektir. 
Başvekilin bu seyahatlerinin bir 

hafta kadar süreceği tahmin edil
mektedir. 

DİGER VEKİLLERİMİZİN 
TETKİK SEYAHATLERİ 

Trakyadaki tetkik seyahatin -
den şehrimize döndüğünü yazdı -
ğımız Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
belediyeden sonra dün de elektrik 
ve tramvay idaresine giderek tet
kiklere buhınmu~tur. Faik Öıtrak 
birkaç gün daha şehrimizde kala
caktır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz de İzmitten Bor
saya geçmiştir. 

tan 22 kurusa crkanlarak pera -
ıkende fialar 4 kurus arttırılımış
tır. Bazı siitcülerin de fiatı tut -
tur.ınak için w katıkları süohesıi 
hasıl olmusur. 

Belediye birdenbire eapılan lbu 
fıiat tereffüü üzer.iınee 'bu saJbah -
<lan itiıbaren ehemıniyetle tahki
kata i!'CÇmistir. 

Süt tiatlarına yaoılan bu wm 
üzerine maJıallebioiler de malıal
lehi. kazan dibi. sütlac J?ibi sütten 
ımarnul ıııdaların sütle tatlı va -
nanlar da tatlıların fiatlarını bir 
1ll)iktar yüksellınek aııecburive -
tinde olduklarını sövkttnoktedir -
ler. 

Sokaklarda nare 
atan serhoş 

kadın! 
Bir anne de çocuğunu 

öldürmek şüpheaile 
tevkif edildi 

Arnavutköyünde Büyükayaz -
mada oturan Salih kızı Seher dün 
gece son derece sarhoş bir halde 
Sultanahmette dola~ırken nıira 
atmağa başlamış ve erkeklere de 
takılıp rezalet çıkardığından ya· 
kalanmıştır. 

Karamürselde oturan Ruhat is
minde 20 yaşlarında bir kadın bir 
kaç gün evvel şehrimize gelmek 
üzere 5 aylık gayrimeşru çocuğu 
ile yola çıkmış, fakat buraya ge -
lince çocuğunun yanında olmodığı 
görülerek akrabalarınca adlixeye 
haber verilmiştir. 
Ruhatın çocuğunu denize atmak 

suretile öldürdüğü tahmin olun
maktadır. Fakat kendisi Kara -
mürselde bir köy yolunda bırak
tığım söylemektedir. Sorgusu ne
ticesinde tevkif olunmuştur. 

Üç amele ağır 
Maaarlf V okülltl D•vld ldlaplan 1 d 

aitteda.vll -.ueol mıidiirliiiiondes: surette yara an 1 
Öiretmen ve talebelere _ 

Bunlardan birinin ba-Beyoğlu mmtak:ısındaki okullar öi· 
retmen ve takbelorıne bır Jtolayltk ol
mak uure İstıkl~l caddesinde Folo - 1 
Spor mdazas::nda bU' s&"I )'eri açıl- ı 
mı1ur. 

A!Akadarl;ıra b1ldirilir. ~· -

şına vinçten kopan tez-
gah düştü 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Vekilinin velilere hitabesi 
Sehrianizdek:i telkımil lise ve orta 11940 - 1941 yılı tedrisatına b~ 

mekteplerle san'at, muallim okul· laıınıslardır . 
tarı d.a ıbu sabah acılmıslar ve <Devamı 3 llllcü ıalıll•••> 

İKi YENİ ESERE BAŞLIYORU~ 

DÖNMİYEN FİLO 
Türk bahriyesinin büvük harp içinde ve sonundaki efsanevi 
kahramanlığının RAHMİ YAÖIZ tarafından en mahrem vesi
kalara dayanı1ara~a-;;ı;.n en yeni ve en son destanı. 

3 Birinci Teşrin günü başlıyor 
BU ESER: 

Büyük harbe iştirak ederek: dötü- albay Halim, kurmay aJbay Rahmi, 
şü.n en beyecanh sıı.tbala.rın1 ldrak ç~rkçı İsmail, tlsküdar, Baydarpqa, 
etmit Türk denl2cllerinln müşahede- PaşaJimanı, Kınalı, Heybeli, Burcas, 
Jrrlne, donanma şiire mmeuru bln- Marmara, Pendik '"Jbl İstanbul sula
ba.şı İhsanın notlarma, büyük harpte nndakl llm.An reislerinin hatıralarına 
deni'I ma.kamla.rını it&'al eden sayılı 1 deniz ht.rp tarihi encümenlnln tesblt 
babriyelilerimizden neı:arct erkiru- 1 etiiil vesikalar, Osmanlı bahriye ne
harbiye reisi Amiral Vasıf, Albay zarelnin mahfu şlfrelerine isli.na -
Şükrü, Haliç komodoru AlbaJ' B.emz\ den yazlmıştır. 

BU ESERDE: 
Rahmi Yağızın yıllarca etüd ederek y32dığı bu eserin ihtiva 
ettiği mevzulardan bazıları şunlardır: 

1914 ğustos ev eyHll aylannda Os-ı Tahtelbahir mürettebatının AJtındiş 
mc>.nlı donanmasnın faaliyeti : leş - R~a kaptan tarafından ~sir cdilme
rinievvel - manevra]an - Amıral Şo- len - Yavuzun Karadenız mubare -
şonun emri vakii _ Odesa ve Sivasto-1 beteri - İkinci, üçüncü, dördüncü hu
pol bombardımanları - Osmanlı İmpa- . ruçlar - Sivastopol akını - Hopa, Or
ratorluğunun filen harbe giriş: - Kara du, Ot, Rize, Mapavri, Trabzon bom
denizde ôonanmanın barekiltı - düş- 1 bardımanlan - Yadigarımilletin Morto 
man tahtelbahirlerinin Marmaraya limanında Golyata hücumu ve ba -
girişi - Nurulbahlr vapurunun garla- tırması - Trabzondan Enver paşayı 
Pelcngi<lerya, Yunus, Barbaroll>, Pey- getiren Gülcemali Kağu1 kruvazöril
kişevket. Muavenetimilliye harp ge- nün takibi - etlsiz düellosu - Yavuzun 
milerile Ümit, Derseadet ve Şirketi- müdafaası ve kurtuluş - Binbaşı Fon 
hayriye vaPurlarna tahtelbahır bil- Şlobah'ın Vasıf kaptana ifşaatı - İm
cumlan _ Vasıf kaptanın Sbşon ta- roz baskını - l\.londros akını ve Mi
ra.tından idam tehdicU - Tophane rıh- dillinin mayn tarlalarına saplanışı -
tımında Gülcemale yapılan tahtel - Yavuzun yaraları - Düşman muh -
bahir hücumu - Marmara adasındaki riplerile deniz harbi - Turgudun tah
Yarbisar, Sultanhisar, Akhisardan fut mesaisi - Tayyare hücumlan - Ya
mürekkep takip mü.frezesintn faali- vuzun Cumhuriyet donanmasına illi
yeti _ Sultanhisarın Avustralya tah - ı haka kadar geçirdili vaziyet ve h.A
telbahri ile muharebesi ve batutna.sı- diseler... ...~ _ 

Yavuz Halifeler diyarında 
(Dönmiyen filo) ya başlarken g32etemiz ayrıca muazzam bir 
tarihi eseri daha tefrikaya başlamaktadır. Bu eser M. Samı 
Karayelin •Yavuz Sultan Selim Halifeler diyarında• adlı tarihi 
romanı olup fevkatade heyecanlı, meraklı ve muharririnin 
şaheseridir. 

3 Birinci Teşrin · Perşembeye 

Kasımpaşalılar yıllardır tamir görmiyen bazı 
yokuş ve sokakların halini gösterrneK 

üzere 8. LGtfi Kırdar'ı çağırıyorlar 
Şehrimizin ana uddelerinde e

saslı bir tamir ve in~a faaliyetine 
geçilmesine ral:rnen kenar semt
lerin ihmal edildiği, belediyenin 
birinci sınıf yollardan başka yol
larla kafi derecede alakadar ol -
madığı hakkındaki iddia ve dedi
kodular devam etmektedir. Bu 
meyanda bazı kenar yerlerde bir 
çok sokakların yapılışlarındanbcri 
hiç tamir yüzü görmediği, arna -
vut kaldırımlnrmm bir kere bile 
değiştirilmediği bildirilmektedir. 
Kasımpaşada Akbaba yokuşu 

1 9ERÇ~yE 
Sovyetler 

Alman, İtalyan ve Japon an
lasmasından sonra, merak ve 
tahmin etmeğe değer tek aksü
lamel, Sovyetlerin nasıl bir ta
vır takınacağı .... 

Sovyetlcr, Polonya üzerine 
Alman hareketi başladı başlı
yalı i~ne kapandıkları sükut 
ve esrar kulesinin mazgalların
dan bile dışarıya bakmayı hali 
lüzumlu görmemekte. 

Ne olabilir?. 
Bazı başmubarrirler müstes

na, fakat çocukların bil~ tahmin 
etmekte sıkıntıya düşmiyecek
leri şekilde, yalnız üç şey ola
bilir: 

Ya Sovyetler de anlaşmaya 
girer ve biiyük İngiliz impara
torluğunu paylaşmak üzer< Al
manlarla elele verir; yahut İn
giltereye yaklaşır ve dünyada 
müsbet ve menfi manasile sa
dece fi.kir ve insanı kurtarma
ya karar verenlerle bir safta 
çalışır; yahut da sükllt ve esrar 
kulesinin rahat ve enıniyetini 
mübalaga edip bitarafhkta de
vam eder. 

İyi amma, marifet bunlardan 
hangisinin meydana gelmek te
mayülünde olduğunu kestire -
bilmekte. 

Birinci madde.ve ben ihtimal 
veremem. Sovyetlerin bu dava
da Almanlarla işbirliği yapmak 
istemediklerine, hususile Al -
manyayı tekbaşına bırakınak 
istediklerine dair elimizde e
hemmiyetli deliller var. 

Alman Hariciye N azuının 
nefes nefese Moskovaya gittiği 
haberi, Sovyet aksülômelini 
merak edenlerce uçurulan bir 
balon olabilir. Kaldı ki Alınan 

namile maruf yokuşun hali de ho
na bir misal olarak gösterilmekte
dir. Hastane ile Acıçeşıne camii 

(Devamı 3 üncü sahifede J 

Paktın Çinde ve 
Amerikada 

tesirleri 
(Yansı 3 üncü sabilede) 

- -----
Hariciye Nuırı Mosko~a)·a git
miş olsa bile, bunun (niç;n) ini 
tahmiıı etmek zordur. İşbirliği 
temin etmek için mi, yoksa ar· 
tık sahlanınıya kara:r veren Rus· 
!arı yatıştırmak icin mi? 
Sovyetlerin ve diinya!lın n1en

fanti ikinci madde üzerindedir. 
Fakat Sovyetlerin. öz fnydala
rile dünya menfnatiııi kendile
rine tasa etmedikleri hakkında 
do kuvvetli de!Hler sahibiyiz. 

Bana öyle geliJor ki Sovyet
ler, bütün bu olanlara bitenlere 
rağmen bitara!lıklarını ilim e
decekler, alınganlıktan uzak po
litikalarını devanı ettirecekler; 
bu da Almanları her istikamet
te serbest bırnkacak ve husu
sile Sovyetler hesabına hiç de 
hos birşey olmıyacak. 
Bakalım! 

NECiP FAZIL KlSAKÜJtEK 

BİRİNCİ NOT- Bugün ilk 
teşrın ayının bıri. İngiltere a
dasına bır ihraç hareketı yapı
lamıyacağı hakkında, herkesten 
evvel ve herkese rağmen etti
ğim iddianın vadesi olarak bu
j?ÜnÜ kaydetmıs, bugün (Ceee!!) 
diye okuyucularımın karşısına 
çıkacağımı bildirmıştim. Gün 
geldi ve bugüne kadar teşhi -
sim, bütün istikamet değiştir
me emarelerile tantanalı bir 
şekille gerçekleşti. Artık tam 
bir imkiınsı.zlık ifade eden va
ziyeti, ibundan sonra da müm
kün gören varsa, çıkmaz ayın 
oon çarşnmbasını bekliyedur -
sun!. 
İKİNCİ NOT- (Yeni Sabah) 

da l\lurat Sertoğlu "Ve (Türk 
Yolu) gazetesinde Ziya Vehbi 
Altürkün hakkımdalti büyük il
tifatlarına ~ükranla mukabele 
ederızn. 

• 
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M.\KYAJ 

.!!_O~!_ 

da k · o l oA, fJ.kat, faurıteaı.ır, 
ı.a.J cL.ıl ~·· t .... ya~ıy Jr!ar ... 
Ka:<a y..ı ncrccien buluyorlar•. 

Şclıır ti' atr'lSU :'Jl treriı'dcn 
• l. GaL J, AnltaraC:a ue\ ,et ti> a tro 
mektebındc makyaj hoca:;; idi. G;ı
zctelerin yu. ;ı."ma g< ;·e, Galip, 1 
artık lstanbula dönmuş ve şehir 
tiyatrosunda tekrnr vazifesine 
ba ştır ı 

Bunun ee\ra•t basıt: ''aktilc r.::l· 
kao t.ı .. u \ apm qlard•r. Aıın .. 'lıa, 
dersenız ki, herkes, elinde buıwı
clurUuğ'u ltak._;l. t kurı.a sit blr be
:\:anname verece!:. O zaman, kim
sede, bir dirhem kakao bulunmo.
dıi< nclı- .·e ,·arırsınız. 

Galibin A'lkarada~ı vazifesin -
den avrı.lıp, İstanbula 'ı i, mu
cıbi memnu" ·ettir. Fa :at, d<'vlet 
tiyal osundak. makyaı 'ltalığı ne 
olacak? 
... Fakat, iicizane f'kri~ sorul~ '"!öa, 
şoyle derim; Geçen gür İ •:ı.:ıbul
da, bacaklar.na k vun ciğerı sa
nlı harikulade tipik ve frofeS'·o
nel, Motz isminde bir dilenci ya
kalandı. 

Bu, Moiz üzerinde nazarı dik -
kati c• bederim. 

MEKTEBİ 
Bl'L'.\IALI 

Eğer, vukarıki fıkrada izah .,,_ 
tii(im makyaj meselesini daha 
kestirme ve faydalL bir şekilde 
halletmek istiyorlarsa, tiyatro ta
lebesine bir makyaj hocası bul -
maktan ziyade, bazı İstanbul di
lencP •:nin makyaj öğrendiği gizli 
mektebi bulmalı!. 

Öyle ya, bu adamlar, bu işi na
sıl ve nerede öğreniyor?. Elbette 
bir .ı eri, yurdu var .. Çünkü, dilen
cilerın meydana çıkan marifetleri, 
öyle her babayiğitin yapabileceği 
basit işlerden değildir. 

KAKAO 

1'LREDE?. 

Gazeteler, hep birden, geçen 
gün şu havadisi verdiler: Piyasa-

A 'VHUPA llARBINİ:.'11 

YEN l ME:sELELEHİ 

Londra limanı 
Londra limanı haftalardanberi 

yüzlerce Alman tan·aresinin bü
cuınuna ı.oğruyor. Taymi~in iki 
kıyısını ta yetmiş beş kilometre 
mesafeye kadar i~gal eden bu uç
• uz bucaksız limanda bir sandalla 
şöyle bir ufak gezinti yapanlar, i
ki taraflarına baktıkları zaman 
İngiliz paytahlının ve imparator
luğunun azameti hakkında derhal 
bir fikir edinirler. 

Londra bir tek liman değil, bir
biri arkasına gelen birçok liman
ların tevalisid.ir. Sadece bir Hin -
lerland limanı değil, Havr gibi, 
Rolerdam gibi, Hamburg gibi bü
tün bir cihan piyasasının linıanı -
dır. 

l\laliımdur ki, Veoedikliler on 
altıncı asrın sonlarına kadar Ak
denizdeki ticaret inhisarını elle
rinde tutmuşlardı. 

Herşev g,bi, kakao da, bcm var, 
r '"' ~ok!. 
YAMYıBILAR 

ARA "l.'DA 

İr.san eti yiyen yamyamla.· Jra
sını.la uzun yıllar tetkU•at yaµ~n 
bir fı.lı:n (hayli cesaretli o;;'<·:·k) 
insan etinin lezzeti, tad!, pişirı~me 
tarzı hakkında inceden inceye taf
silat verivor. 
Efendım, yamyamların yemek 

pişirme usulleri bizimkine ben -
:ziyor: Hııı;lamaları var, tuzlama
ları var, tencere kebapları var, 
kı:zartmaları var, kebapları var. 

Yalıı·z, beo ş"'·" merak ediyo -
rum: Onların lokantalarında da, 
fiat tarifeleri bizde olduğu gibi mi 
tatbik ediliyor?. 

NEZLENİN 

İLACI 

A'>Tupa ııazetelerinin yazdı~;na 
göre, bir alim, nezleye karşı mü
essir bir care bulmu.ş. Nedir, tah
min edebilir mısiniz?. 
Yılan zehiri!. Evet, yılanın ze -

hiri alın•yor, bir takım maddelerle 
karştırılıyor, oonra, nezle dur -
sun diye buruna çekiliyormuş! 

Aman, nezlemizi geçirelim, der
ken, sonra zehirleruniyelim .. 

Uyuyan yılana dokunmayın!. 
Alll\IET RAU1'" 

manda tahribat yapabilirler. Bu, 
bir hakikattir. 

17J)'i S<'nc.sinde bir liıuan zabı
tası tesis edildi ve zabıta gittikçe 
tekemmül etti. 

Bugünkü nıodcrn liman başlıca 
beş kısımdan mürekkc~!ir. Hep
sinde de eeni · hangarlar, antrepo
lar, ınuazz:ını vin~·lcr, umunıi şe
bekeye bağlanan demiryolları 
vardır. 

Limanda bir küçük seyahat, dün
yanın her 'yerinden Londraya ne 
tükenmez mal yı&ıldıjiını gös -
termeğe kafidir. 

•• 
Telefonlardaki lüzum

suz bekleyiş ! 
Sehriımi.zdeki. telefon aıxme -

!erinden bazılarının makinelerı 

hala eski tiplerden old.;~;ından 

bunların sık sık bozuldukları ve 
bilhassa otomatik santrallara mer
but numaralarla ~ üç müka -
lııme k-sis ed.ilebildii'.ıi hakkında 

sikavetler vapılarak veni makine-

im -ar gelen
te k·ıat 

!120 nıuallimin maaşları Yeni bir 1uallim Naci ·Belediyc Fatih kimya
birer derece yükseltili- M~hrruı ;•sar.'.nin bir itiya.~ı .. ve / hanesini genişletip 

• . ze, kı ,·ar; Jler gun, hemen bu tun • • 
yor. Yenı ba.ş muallım- Ttirk mnthualını dikkatle okur; pıyas&a merkezıne de 

1 1. . makalelerden tutun da, fıkralara, b • k · h 1-
Cr ıstesı 1 romanlara,_hikiı~elcre ~a~.a~:·· Jr ımya ane fapaca. 

Barem kanunundan l.:inkıle is- ~mdın, Tevmkd<>kı bmusı kutupha- Faihdekı belcdive kiıınyahane -
"! d ed l . nesın e, uı· yazıcılarının karala- . . f li 1. k t t Hal 
~ '' c _ emı\ en ~e .ırnntz mual .... dıklarrna dair, uzun bir hata _ se- sının aa ve ı """· ar nuc;: ır. -
lmılerınden 120 sının b.rer derece vap cetveli mevcuttur. buki gerek k;myananenin darlığı 
<tırha lforLleri hakkmdaki karar ve ~erek en lüzu:rnlu bazı kısım-

Yesari, okuduğu bu tomar to - Jar i•in icabcdcn tahhl vesaitinin 
la.od cdild ınden bu 0 ünlcrde n h 1 t f•1tr• . h ~ ıar oma su a ı 1 l'"e• nın, e- bulunmaması ile te•kilatın darlıitı 
ı.ehrinize teblıgı '--kJr-~~~ktedir. ·· ' k "k f"k" ' t h ""' • '"" nuz, •• nı • 1 ır, sana cep e - vüzünden i.stenilen ıher ıtıda mad-

Di.,cr ıaraft.uı >ehr.ıanız ilk mek- ,;ind n tenkidin i yapmaiia •·akit desinin tamarnile tahlili yapıla _ 
te!)lerinde hazı muallımler terfian- lıulamamı$1ır. Çünkü, gazele ve mamaktadır. Bu vazivet i.se bazı 
be muallim_L • ~-ü · :seltilmislerdic. j mecrnıuıı!nlrda 0 kadar çok inılil, maddelerin tahlilsi:z kalmasını i
Bunların ısmılerın: ve tayin olun-' sar ve ua ıiv hatası ,-ardır ki, asıl er·· ettirmektedir. 
dukları vert.eri - azıvoruz: fikir \'e iddianın özünü nişlerle- Beledrve reisli"i kimvahaneyi 

Fatih 12 ıncı ılk okuldan Naci me!< zaman ve fırsatı kalınıyor. eeni<letm.ck ve veni tahlil kısım-
Ustad romancı, geçen gün, bu farı ile liıborauarJar ilave etmek 

muazzaın hata - sevap cet\'elindcn, için mayısta bir proic hnzı.rlaımı:S
biı· küçiik dosyayı hamilen mat- sa da bütre daı-lı1'ı vüzür.den tat
lıaaya geldi. !Hulıtelif tarihli ga - bi:kine imkan bulunamamıştı. 

1 
POLİS 

YE 
MAHKEMELER 

Gece bekçisinin 
marifetleri 

$isliıd.e bir fubrikada vukua ge
len l:ıir hırsızlık hadisesinin fail
leri yakalanarak adliyeye teslim 
olunmu.şlardır. 

Nobar isminde birisine ait olan 
lıu iı:ıckli mensucat fabrikasında 
muhtelif zamanlarda hırsızlLk ol
mı..' binlerce liralık inekli kuıruış 
calınmıstır. İlk tahkikatta hırsız 
veya hırsızların dısarıdan .eirdik
leri tahmin nlunmu<sa da bila -
hare bu marifetlerin i<'eride calı
sanlardan biri tıırafınJan yaoıldı
'<ına dair bir emare bulurunu• -
tur. Bu emare üzerinde vürünün
ce de hırsızın mezkur fabrika ,,.,_ 
ce bekcisi Tahsin olduuu anlaı;ıl

mıstır. Tahsin sorıruya <'ekilince 
cürmünü itiraf et.mis ve caldı~ı 
kumasları Nisantaoında Elınlak oo-

Kasıımoa<a 7 i:ı:ıci. Fatih 2~ den 
Bavan Hasen" Il~az. Fatih ~! ınci 
Fatih 56 ınck.lan B. Hikmet Ramı 
57 incinin başmualHmlii!ine ldyin 
olunmuslardır. 

z.ete ve nıecnıuaları , şöyle bir üs
tünkörü karı~tırdı. Altlarını kır' -
mızı kalemle çizdiği satırları oku
du. Saatlerce, evet, saatlerce gül

Bu kcrre .kinJ.ya:1anenin e:cn.iş- ka.;ında Pr"lazvan rı""artıımanLnın 

Eminönü 61 den B. MW>tafa Ro
na Eminönü 66 ıncı Beyoğlu -, 7 
den B. Rifat B~~ta• 24 üneü. Be
yoğlu 44 den Nihat Beyoğlu 63 ün
cü, Fatih 5 inciden Raif Fatih 
22 inci Eyüp 33 den Abdülkadir 
Bakırköv 5 inci, Sarıver 14 den 
Kemal Yalova merkez. Sarıver 

3 üncüden Mes'ut Rumelikavağı 
41 inci Üsküdar 24 den Hakkı 
Yılmaz Kozyataih 31 inci ilk mek
tepler oo"Tllualli.mliklerine terfian 
tavin olunınuslardır. 
SİLE MAARİF MEMU\RLUCU 
Köv yatı mektebi başmuallimi 

Zeki Sıle merkez mektebi ba=u
a!Jimli"ine ve ilaveten mezkiır 
kazanın ı . .aarif maınurluO:una ve 
Fvüo 37 inci ilk mektepten Va-

d ~ Kar.tal '"atı okulu ba<ınu
allim ro _av nli'hnı'! tavın olun -
ımuslardr. 

Kış saatine hazırlık 
Mernl.t'ketı.-nizin her tarafında 5 

tesrin:e,-vcl ııecesi <Jal 12tlt'n iti
barın talbıkine b;ı.,lanacak olan 
veni .·ıs saati> münaSl'bct'lc dün 
d;-J.rclere bir tamim ~öndcrilmiş
tir. Bu tamimle tekmil saalll'l·in 
mez-klır saatte birer ı;aat ııeri alı

nıp ere~i sabah dernm saatinin 
o suretle ba lımıası ve hi"bır ak
sa;klı •a mt>u>dan tıırakılımaması 
islcnilmistir. 
~ 

Gizli berberler 
Pazar <'ünleri dükkanlarını ka

payan bazı berberlerin çantalarına 
t 1.çımlarını ı,,")·•arak prıartınıan n
partı:man dolast1kları ve bu suret
le ı:ıizli kaçak berberlik ctı-ıkleri 
hırk!<ırıda baı.ı iıhbarlarda bulu -
nulınustur. 

dük. 
Böyle, }"akın ve müsbet misaller 

üstünde durup düşününce. lisanın 
ne hale geldiğini, insan inanmak 
istcmediiii bir teessürle idrak edi
:yor. 

Yesari, bize söylediğine göre, 
bu tetkiklerinin neticesini, bir seri 
halinde .}'akında ~:azaca!,;tır. 
Yalnız li~an çerçevesine nıün -

hasır kalınak şartile, hakikaten, 
yeni bir Mualim Naciye ihtiyaç 
var. 

REŞAT FEYZİ 

!etı!mesine kat'i bir zaruret hasıl kapıcısı Salihe götürüp zemin ka
oldui!u anlasıldıi!ından en liizum- tında bır oda .. deno ettii"!ini söy
lu liı.boratuarların il'"ıvesi için ica- le.misti!r. kum.,Jar nradan me"dana 
beden masrafın tesb! olunmasına cık~rılara:k sahibine verilmi~tir. 
gecilmistir. Salih de rnseruk malı saklamak 
Ayrıca piyasa merkezini teşkıl sucile cürme orak tutulmuştur. 

!beden masrafın tesbü_ olur>masına Çocug" unun bileg" ini ke
da madedlerı tahlıl ıcın bır kım-
vahane te»is edilmesi d~ tetkik sen hiddetli baba! 
clur;a.cn.kl ·r 

Bir polis kazaen öldü 
Karaıtümrükte Beycej[iz Kutu

cu sokaihnda mukim nolis memu
ru Hayri diln evinde tabancasını 
1emizlerkcn siliıh )>irdenbire ateş 

Aksara vda Papağan caddesirıde 
oturan Jı,ehmi isminde biri kut ıs: 

yedi zabıtai b~lediye almrn ve cıkan k~rsun ağzına isa-
bet ederek bevnıne saplanmıştır. 

Mürüvvet ile kavea etmiş ve bir 
aralık durnrda asılı bulunan d~ 
desinden kalıma kılıcı kaptıi!ı gjıbi 

kımnda.n sıyırıp katlıncal"!ızın ü- ( 
Zc'rine hücum ebnistir. Mürüvvet 
fervada basla,'lnca 5 yasındaki ço
cueu Yıldız tabii bir sevk ile an
nesini kurtarma.it istemi$; araya 
eirmistir. 

talimatn.amesi 
1 

Zavallı adamcağız derhal ölmüş. 
tur. 

Ye • .i za.bıla belcdhe talıı:ıarna- =--- ---
rncsinın se.hır mccUsir.in nisan IK', çu·· K HA 1 
devresinde cıkarılamıvan !Js.! ve Li BERLER 
maddeleri bu ay icinde belediye
ce tamamlanacaktır. 

Bu ··enı f::ısı l ve m:ıddc ler 1 
te.;;rin.isani::i.e toplanacak ol:ın se
hir meclisine vcrilto sür'atle mü-ı 
zaK re olunac:ı:~<tır. B:Iahare de 
lalm-natname tasdika eönderile -
cektir . 

-"·--

Peynird~ de ihtikar 
yokmuş! 

Fiat murakabe komisvonu dün 
toplarunı.ş ve tahmin "olunduğu 
\•eçhile daha tetkikler bitmedi -
ğinden zücaciye ile yağa da narh 
koyamamıştır. Komisyon dün İs
tanbuldaki peynir tüccarları da
vet edilerek dinlenmislerdir. Bun
lar, peynir üzerinde ihtikar oldu-

* Galat.ada Aran caıın...:ndc otu
ran Ayşe isrr:inde bır .kadın kom
şusu sakine ile kavııa etm!ş ve Sa
ık.iııcnin o~lu da kaygaya karı.şıp 
Av.şenin karnına tekme ile vura
ra~{ C..'OCu;lunu düsürmüstüi. * Vefa, G;alatasaray ve An -
kara erkek liselerinde birinci sı
nıflardan fübaren liılincc tedri
sat yapmak üzere birer ŞUbe açıl
n-..ışlır. İ>tiYen talebeler bu şube
de latince ö~reneceklcr ve coğ -
rafva. metamatik. tabiat bilgisi, 
fizik. kimya derslerinde ayrı bir 
müfredat proeramı takip ede -
ceklerdir. Bunların imtihanları da 
ayrı olacaktır. • * Şehir t.iyatrosunda bu ak -
sam kış temsillerıne başlanılmak
tadır. Ve bu aksam dram kuıının
da .oteııo. komedi kısmında 
Mahmut Yesarinin •Yalı uşağı• 
isimli koınechsı ovnanaca·ktır. 

Bu sırada havava kalkan kılıç 
YılJız:n sol eline isabet etmis ve 
hi.let?·i kes~1ınistir. 

Babasının bir hiddeti uı<rura 
e-bc )iyeyen sakat kalacak olan 
zavallı cocukcaf(ız kanlar icinde 
Cerahpasa hastanesine kaldırıl -
mıs. Fehmi de yakalanarak adli
yeye verilmistir. 

1 Birimizin Derdi 
Hepimizin Dırdl 

Belediyenin görme
diğiarka sokaklar ! 

• 
lngiliz - AlmaJ1 

hava harbi 
İn '!iz ııı uh•,.. 

gı - Alınan hava • rı.ı' 
besi her gün daha ziyade • \ıl' 
~ir şiddetle devam edi~O~·. 6." l 
gazlaşmanın böyle gııtıkı 0eııl 
detini artırmasının, baz~. ~c g;tılı 
kaynaklarının telnıih et~ı:~ ı)' 
neticeyi tacil etmek ıçın1 • 
hirli gaz istimaline doğru yor 
masından da korkulmaktadı k·, 

Fakat henüz bu kudar kot b" 
bir ifrata gidileceğini gö.<t;r~del 
alamet yoktur. Fakat ınuc rrf' 
şimdiye kadar yeryiizünd~ e~rti' 
,yan etmiş olan nıuhareh b''I~ 
hiçbirine benzcmiyen barıı '' 
bir şekil almıştır. .. ce.fıt' 

Alman tayyareleri ilk on ,ı· 
·u d · k tı · · irııh9 • gı z enız uv,·e crını rni' 

mek ve bu suretle ingilt~~rdıı' 
deniz ticaretini ve bu yol k ;ııl
muvasalasını felce uğratrı t. rcl' 
yorlardı. Fakat İngiliz taYY~ .,1,. 
rinin şiddetli mukabil ıaar;;YY 
rına maruz kalınca, Alınan :afll 
releri İngilterenin harbe de• .r 

d b·ı . . . -• e ır• . e e ı mesı ıçın maı.ızem . gilı 

tının önüne geqınek ve 11~,r 
milletinin de manevi)'atını , 0 
mak maksadile başla Lond{".,M 
mak üzeıe hemen bütiln r- ılı 
şehirlerindeki sınai müe~~~ılt~ 
deniz, hava ve sair askerı "1 6" 
daha şiddetle boinbardınıııD8 
vam ediyorlar. . del 
Diğer taraftan da n~.,.ı~ilı' 

yurulmak istendiğini iyıce ııeri
lngiltere. Alman hava ku>';• 0 1,ıı 
ne karşı koymak için, geç • bU • 
bütün tedbirlere başvurınUŞ 
lunmaktadır. İ ,;I • • 1•,. 

Gelen a~a?-" haberi.er•, . de 
tan·arelerının de aynı şek~l [iV 
manyadaki sınai ve ask~rı :tttl 
scseleri bom balarla tahrıP 1" 
surctile, Alman hücumlaruadıt 
kabelesiz bırakmadığını b 
mektedir. ki 
Şimdi artık muharebe b• t.lı 

b ··~ . ten lopyek(ın muhare e k ıl<' 
almıştır. Ne hükumet nıer. ~ii 
ne şehirlerdeki bütün sına• ııı• 
seseler bombalardan esirgen 
mektcdir. 1, 

Bu sistematik bombardırıı•;ıı~ 
rın ne müthiş tahribat ) 8 

1, 
yangınlar çıkardığı kolayca 
savvur edilebilir. .. JJtf' 

Bir ajans telgrafına gore•11,,ı 
!indeki Brandelburg kaJ!ı:ı 1 • ~1~ıe' 
tag binası, Londrada Brıtış .0ıı.I 
uın, Bukingam sarayı, N•~al' ~ 
galeri bombalardan ınasuıt 
mamışlardır. .. ,riJt' 

Her iki büyük paytahtın uı_,, • 
den bir giinde uçup geçen tıı;· de' 
reler, arkalarında bir ik.i e iıı''~ 
i!il, mahallelerin enk:ızını, bır'' 
öliilerini, feryat ve figanlafl l 
karak geçip gidiyorlar. h•~i~ 

1498 senesinde Üınitburnunun 
Portekizliler tarafından şarka 
doğru bir yol keşfedilmiş olması 
ve bu ~olu İspanyolların, Dolan -
dalılorın takip etmiş olmaları an
cak 1876 ya dojiru İngiliz!eri u
yandırdı. 

!erle deiii,tirilmeleri isten.ikıniş - Bu vativel · di;kkanlarını kapa-

ğu hakkındaki iddiaları kabul et
memişler ve pahalılığın, yerinde 
müstahsil tar.afından vap: ldığını 
ileri sürmüı;lerdir. Komisyon bu 
iddiayı yerinde tetkik etmiye ka
rar vermiştir. Çünkü bir teneke 
peynir 860 kuruşa çıkmıştır. Tet
kikatla Trakyanın peynir ç•karan 
mmtakalarındaki fiatlarla İstan
bul piyasas.ndaki fiat mukayese 
c:lilecektir. 

*Almanlar memleketimizden 
serbest dövizle mal alıma/ta baş
lamıslardır. İlk olarak mühlm bir 
part.i fındık gönderil.ınistir. Daha 
da gönderilecektir. 

Kücükınustafapa.;a<la mu -
kim okuv.ıı.cularıınızdan B. 
Hüsnü Göre bize gondeıdıı'(i 
bir mektupta C>bali tLitün 
fabrH<asının arka sokakları 
Kücükmustafapasa,·a ııiden 

volların fenersiz ve bozuk bir 
vazivettc olduii"unu bildire -
rok mezkur verlerin bu hal -
den ikurtarılınasını istemekte 
ve söule demektedir: 

Bütün bunlann da asıl ~ııııuı 
harbin mukaddimesi oJdı~o. uı
söylenmesi, insanın tliylcrııı' 
perliyor. ,ı.r' 

Bu tarihten sonradır ki, Lond
ralılar, gittikçe inkisaf eden tica -
retlerine bir çeki düzen vermejie 
ba<ladılar. 

On yedinci asrın ortalarına do&'
ru Londra limanında dok namına 
hirşey yoktu. Gemiler yüklerini 
nehrin ortasında mavnalara bo ... 
snltırlardı. 

Eşki~·a hücumu da eksik olmaz
dı. <;eteler, cıkarılan mallardan 
senede 800,000 İngiliz lirası haraç 
alırlardı. 

IG!l6 senesinde büyük antrepo
ların inşasına başlandı. Antrepo
ların arkasına yüksek du,·arlar 
çekildi. 

Doklar uzıidıkç3 u?adı ve bu
ı:ün 72 kilometreyi buldu .. Bina
enaleyh Alman tan·arelerı her 
bomba alışlarında bu kııca li -

tır. van berberlerin alcvhıne bulun-
Diiier taraftan Bevoğlu cihetin- d~;;uııdan esnafın mutaza"rır ol

deki abonelerle İsta1>bul taTafın- maması icin berberler cemiyetinin 
dan görıi mcnın bazı saatlerde çok al~ka l!iıStefi:> ic~becle~ı f_Ji_ ese\>-
rnüskülleşliiTi de bildırı.lnristir. 1 bu»lere gecıncsı ıste11:lr1:ştır. 

Eıcl"nıle ırün<luzlerı saa\ 11 den [1"I: 11~ ... '"l ınra 1 
sonrD; Beyoğl..ı santral.na merbut 1 

.,. , 
ekser numaraları" ancırk 3 - 5 da- 1 •• ' 
kıkalı~ bir ıntızarı nıiıteai{ıp dü- 8 

Dil 
11 1 

2 

süp ondan sonra karsı taraf zilinin v aıif e olduğu için .. 
< ~l·ndrnı d.ıyulduiiımr!~" idarcnin 
bu lüzumsuz bekle,·isi de önle -
mesi de taleo olunmustur. 
~ 

Bükreş Sefirimiz gidiyor 
Bükres sefirimiz B. Hamdullah 

Suphi Tanrıöver dün öi!leden son
ra vi!ycte ııelerek Vali ve bele
dive risi B. Lıitfi Kırd:.rla ı:ıörüs
müstür. 

Muırnaileyhinva !kında '"azifesi 
başına hareket cdeccih 0~renil -

' mistu. 

Şehirlerde, vilayet ve belediye 
imirlerİ kendi .Yaptırdıkları SO -

kaklara, binalara, meydanlara 
kendi isinılcrini takamı3-acaklar .. 

Yani, bir insan, kendi kendisini 
methetlirmiyecek, kendi şahsı i
çin değil, immc hizmeti için ça1ı
$acak. 

Dahilive Vekiılctinfo bu kararını 
alkıslarız. Arlık, bizde de çalıs -
nıak ve iş görmek. Köze girmek, 
yaranınak, tanınmak irin değil, 
sırf vazife }'aprnak ic;in olma.1ıdır. 

BÜRHA."i CEVAT 
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GÖZY Aş[ı-~-Rı 
- Bir abıını var alarmı, nerede 

olsa yatarım'. 
Diyorlar. Tam benim harcııın. 

ETEM iZZET BENiCE 

Divobileyhn!. Hem kabağın bek-ı 
tasi kadehi g>bi ağızdan ağıza do
laşmasının ayrı, do,'Uhnaz bir key
fi var. Üstelik anafor da. Paralı e
navi kimse o doldurtuvor. Sigara 
sarmak için esrarın benden olıması 
lazım! Halbuki benim metelik yü
zü gördüiiüm vok. Lazım da değil. 
Burarla meydancı, orada süpürücü 
olunca para ne olacak?. Yiyorum, 
iciyorıım. yatıvorum. Hele bir de 
lam dıilgava düstüm mü dünya
da benden efendi kırnse kalmıvor! 
Ddgadaykeıı övle aleMlere, 
oylc sonsuz ve tat ı hu!\ alara da-
• yorum ki. . Bev d~ ben, paşa da 
ben, zc,ır.n de ben, ır.irasyedi de 
ben!. 

Fakat. tek şev hoşuma g tmiyor. 
Bazan kürek,.nm , kab •g.ılan-

ma yahut da belime ıınüthıs bir 
ai(rı girivor. Saatlerce o ağrı ve 
sızıdan kurtulamıyorum. Ta ki. 
u;'Uvavım. sızayım. Ba.ıan da aya
ğrm. burnum, kulagııın, ağzrm e
lim her halde bir verim büvüyor, 
mesela burnum, ilkönce dolmalık 
biber. sonra sakız kabağı. patlıcan, 
daha sonra da asına kabağı gibi 
kocaman, saıık>k, ele avuca sıii!naz 
oluvor. İşle bu zamanlarımda deh
şetli üzüntü duvuyorum!. 

Esrar iomenin iste yalnız busu 
olmasa!. 

BODRffi\f SARAYLARDA 

iki al/ sonra. .• 
TürkÇ('(f~ mü-kemımel darlıı me-

seller \"ar: l 

Her gün biraz daha düşerek, ine
rek hayat çırmurunun dcrinlrkleri
ne ve batağına doğru ııidivorum. 1 
Artık kendime hiç sahip dei'!i

lirr. Vücudüm bir leş gibi oradan 
oraya sürilklenip duruyor. Karga 
ölüsünden farksıı ve daha kıymet-, 
siz bir sürükleııis! 

Dün çörçöp İhsan tütünciidcn 
sigara alıyordu. Kendimi aynada 
gördüm. Dükkanın önünde uzun, 
boylu bir ayna var. Meler orada 
ııôrünen adam benıniş>m! İlk önce: 

- Karşımda bu da kim?. 
Dive uzun uzun baktmı. Eğer 

ben kolumu kaldırınca o da kal
dırmasa, ben basmıı çevirince o da 
~virmese, her yaplığıımı yapıp 
heni kızdımıasa ne olduı"!'ıınu, kim 
oldui!unu hi" bilmiuecektim. Kız
dun. da f"fir,.n""P oordum: 

- Bu serseri de kim be?. 
Anlamadı, oordu. 

- Hangisi? 
- Nah işte görmüyor musun?. 

Karşındaki'. 
De'jLm, O zaman· 
- V:ıy enayı vay .. Dalgadasm 

--<>--

iskelelerde bek!eşen 
yolcular! 

* Schzadebasında çeşme soka
ğında oturan Arifin 8 yaşındalı:i 
!kızı Sabahatin evlerinin 12 met
re vüksekliı?indeki pencereden 
düştüğünü dün yaımııştık. Zavallı 
çocukcai(ız ij{aldınldıi!ı hastane -
de ölmüştür. 

* Susam ve ketentohumu fi
Karadenizde~ __ bazı iskelelerde atlarında da ihtikar yapıldığı id

vapurs~luk yuzun<l. .n e~en ta- d>a olun:rnus her iki maddede sa -
lebe. tuccar olan muteaddıt halkın tıslar 24 5 kuruşa kadar çıkmış _ 
bir haftadır vapur bekleştiği ha- 'tı~. ' 
her \·erilmektedir. Bu meyanda * Bulııaristandan ı;relen 77 toın
Ine'lıol uda 400 yolcu beklcmck - luk molörle Şumnu Türklel'inden 
tedi. Yolcular savıldı ihndan kap- 70 muhacir dün sehriın.i7.e gel _ 
tanlar fazla mfu;eri alamamakta- anislerdir. 
dirlar. İdarenin derhal ilave va -
pur kaldırması istenilmiştir. 

* Suriveden 11elen İnce motö
ründe kaçak ipekli esva bulun
mu.stur. 

yıne. Kendin!. 
Dedi. Aynanın karşısında mıh-

lanmış gibi, cansız gibi durdum: 
- Bu ben miyim?. 
Nas.l!m?. 
Kime benziyorum?. 
Ne zaman bü;le olmuşum?. 
Diye uzun uzun ve.. hayretle 

* Ticaret Vekleti yeni bir em
re kadar na.ınuk kırpıntısı ihra -
cını menet.rn.istir. * Baiıdattan kalav geirtile -
cektiT. Bunun icin hükfımet 4 bin 
İni?iliz liralık kredi getirmiştir. 
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•- Bu vollardan her sabah 
ve ak 0 am ekserisi kadın ve 
k17. olmak üze1e vüzlerce a- J 
mele gidip gelir. Kış aksam
ları tekmil diaer yolcular gi
bi bunlar da camurlara bata 
cıka -"V'efler ve elektriksiz -
lik ,>iizünden de karanlıklar
da binbir rnü•külatla yürüye
bilirler. Bu ıztıraplı vaziyet 
karsısıııtla; beledivenin ıbu ka. 
dar iı<lek arka sokakların ha
lini ni,.in ... ;;rmedi~ine ve ·bir 
kac elektrik lambası asmadı
;;ına herkes havret etmek -
terl;.,..., .. 

Son Tel.graf - Kalabalık 
bir semtin ve işçi !Jatandaş
lann qüzerqıihı olan b1ı 11er
lerin biran evvel tamir edi
lip t$tklandırılmasını belediııı 
reisliqin den ehemmiııetle is
teriz. 

Yasan: M. SAMI KABA.YEL kendimi seyrettim, gördüm, tanı
dım. Ben hiç böyle olduğıı:mu; dı
şımın yani kabuğumun bu hale 
geldiğini bilmiyordum. Ruhum -
da, onun derinliğinde ve ı:ıözlerin
de yaşıvan ruhu ile bu ruhu biri
birlerine o kadar yabanc• ki!. Ya 
ben bunun farkında değilmişim. 
Yahut da seneler geçmi$ de biç 
aynaya bakmamısım ?. 

Selim 'in Padişahlığını istem edil er 

Uzun, kirli, kırçıl bir sakal. 
Yağlı, paslı enseye sarkan saçlar!. 
Buru.şuk alın derileri!. 
Küçülen bir yüz .. 
Çukurlarının içine iyice ~mü.

len ve çekilen soluk birer göz!. 
Renksiz dudaklar!. 

Yosun tutmuş, kır;k dökük, küf-
lü, karalı dişler'. 

Zayıf bir surat!. 
SaPSarı, şiş siş duran yüz etleri! 
Cökük yanaklar'. 

{Devamı var) 

Binaenaleyh, halk beyniııde .,.., j 
yeniçeri ortalarında padişahın hal'ı 
ve yerine şehzadelerinden birinin 
getirilmesi diişünülmeğe başlandı. 

Padişahın bilyük 5ehzadeleri 
Şehinşah ve Kurkud Sultan idi
ler. Vüzera da bu şehzadelerden 
birini tahta getirmek istiyorlardı. 

Fakat Şehinşah şehzade, babası 
gibi veli idi. 4e yaramaz diye 
Kurkudu getirmeyi düşünüyor • 
lardı. 

Lakin, şeh:.adelerin en küçü&-ü 
Trabzon valisi şehzade Selim idi. 
Bu şehzadenin yeniçeri ve halk 
beyninde şöhreti vardı. Çünkü, İ
ran üzerine yaphğı hareketlerle 
celadeti, ciir'eti, sevki iduesi ııö
rülınüştü. Halk ve yeniçeri ieh-

zade Selimi istiyordu. 
Vüzera ve rical şehzade Selimin 

padişah olmasını istemiyorlardı. 
Çünkü Selim fevkalhat şedit bir 
şahsiyetti. İstedilı.leri &ibi oyuıya
mıyacaklardı. 

Şehzade Kurkud, bezmiaver bir 
adamdı. Onunla uyuşmak kolaydı. 

Küçük ııehzade Sellin, uzaktan 
devletin kargaşalıi"ıru takip edi -
vordu.. İmparatorluğu ne Şchin
şahın ve ne de Kurkudun kurla -
ramıyacağıru biliyordu. Kargaşalık 
büyümüştü. İdare kaybolmuştu. 
Bu vukat şehzade Seliınl harekete 
mecbur etti. İzinsiz ol'-'ak maiye
tile Kının üzerinden ve Romanya 
tar;kile İstanbul üzerine yürüdü. 
Maksadı babasını hııl' eılip tahtuıa 

Almanl.Arın İngiltcr<O"• 1~,,ı•1 ihracından vazgeçtikleri d.• 1 ~e' 
tabakknk etmiş bir keyfiY0 ıı ,.
ğildir. İngiliz amiralliğinin1 • ,r~ tebliğleri dahi, bu ihtlıııa e 
işaret etmektedir. . eli' 
Alınanların kat'i nctic•Y1 

,,;• 

etmek için her çareye baş"~j,.!" 
larında şüphe yoktur. ucrJjıl "'it' 
tını da bu hamlenin ayrı v:iliril' 
him bir merhalesi addcd~ c ~ 

Bütün dünya, elini kalb111 .Y 
sarak, gözleri dışarıya fırl•!!1P" 
halde, bugünkü harbin s....-
nı takip ediyor. biriPj 

Her iki taraf da,_ iki.den etıı' , 
muhakkak surette ınbıd~1.ııi~ lazım geldiğini ısrarla SO~·ri t1' 
!erine göre, iki taraftan ~ h,r 
katteo kesilinciye kadar, ~ıııt• 
bin UZlyacağına şüphe Y.0 torıı!~ 

Fakat hadiseler, hangı ·ııliiı' 
yavaş yavaş takatten kt:S1 

de göstermiyor de&-ilidr· ı ' 

ti -· cebren ve kahran geçınck ,Sol'-';J 
İstanbul telaşa düşt11 ... Jll.,9 

Beyazıt Selimin reri doD bl ,et' 
e~retti, dinlemedi. Şu cev• ..W 

dı: ıfl 1~. 
- Senelerdenberi bab•"' e b"'. 

zilnü görmedim .. Gör~e~ ~ iiP 
relimi gidermek, ellerın • 
mek isterim.. J1"; 

Diye haber yolladı. suJt•Dııo . 
yazıt red cevabı verdi. ııııı;,ictf, 
zerine Şehzade Selimin Y; Jı' , 
!erin ve bir kısım uleınaD ;1 tı 
kın arzusile padişah ol1Jl• ~ 
karrür etti. . iO ,e ' 

(K 918) senesi saf«:ri.llbi ,ı•il 
zinci günü yeni(eri, sıP• 'ır1') 
askeri ile yüz binlerce b~ıil•':U 
getirerek saraya hücwn il,:criıl"Jı' 

Sultan Beyaz.ıt, taht ıır-
saravına biicum edenlerin fıı: ,ı 
Jıaslarını kabul etti ve sor 4eo 

- Asker evlıitıarun beli 
istiyorlar?. .J 

Cevap verdiler: f4~. 
- Padişahımız zayıfhJ• Yo~·ı'• 

umur ve kazaya kudr•. p~4• JI 
Sultan Selim gibi J:"n~ bırl<•"'ıo. 
bteriL Anı padi~a~ "'d·,·orl~ı 
&örm.e~ce gitmeyı:ı.. '· f' 

(DC\'llını 
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içindeki 

Hadiseler 

LN SON 
tAKIKA 

Şapta zengin bir Çörçil Çek 
kalay madeni milletine bir me-

Sirnavd; büyük 
bir yangın 

~iin iki viiz elli 
ev yandı 

ııı~v!•k 1 (A.A.)- Dün akşam Si
ttııı ~a çıkan ve kasab!Q'l tehdit 
•ilt tge başl.:;an yangın dolayı -
biri ~hrimiz itfaiye gruplarından 
lsak •rhal Siman gönderilmiştir. 
u· halkı. komşu kaza halkının 
ı~a~ığı bu felaketten büyük bir 

C '>ır duvmaktadır. 
len ~ce saat 24 e doğru buraya ııe
du· ... hedere 250 evin ~ olr guııu bildirmekte idi. 

•taresko tevkif 
edildi 

~Ültreş l (A.A.) ; Stefani a -
'tıdan: 

't~l.'!lıni bir teblil!. eııki Başvekil 
lk)~U'nun da. tevkif ve hap-

)( u.~u bildimıektedir. 
!is eıı~n devle adamı ve Pa
~ -<>iirı süatile sarfetmis olduitu 
"'lııı Yeller haldruıda tetkikat yap alttadır. 
aktın Çinde ve 
·Amerikada 

tesirleri 
ı.;hung - King 1 (A.A.)- Üç 
hatfh .Pakta karşı Çin resmi me
l~~lının aksülamelleri henüz ma-
1(,nd olmamakla beraber, pek ya
lııt a Çin hükumetinin ademi 
bir ~nuniyetini izhar edecek olan 
~d·ı CYanoamenin neşrine intizar 
l' 

1 
"'•ktedir. 

~'l't~ AMERİKADA TESİRİ 
•ııı 0 ndra 1 (A.A.)- Röyter ajan
Yo:~. diplomatik muharriri yazı -
bith Ita!yan - Alman - japon paktı 
h assa Amerika ve Sovyet Rus
ltıi tıo~tai nazarından efkarı umu
,1~ el·ı alakadar eylemeğe ıle\'dm 
Sii e.~tedir. Bu husus hak.kında 
ııı:t~0Yliyen hatipler ve alelumum 
llıtıfı Uat ciddiyet ve metanetlerini 
~de ~fa~a etıuektedir. Paktı imza 
ile n er_ın arzusu Birleşik Amerika 
~at ~gılereyi korkutmakttır. Fa
llıad tına herhalde muvaflak ola
baı· 1.lar. Paktın imzası Amerika a
t't\e~&•ni hnzırlıklarına devanı et -
lu~ge Ve İngiltereye yardımda bu
ltıiı;~~ağa daha ziyade teşvik et -
ı·,,. 'r. _Birleşik Amerikanın bu 
tiıı~Yetı beynelmilel vaziyet üze
lit e belki de bir tesir husule ge-

ecektir. 

~anifatura kar 
nisbetleri bu gün 
· ilan edildi 
d~alatçılar maliyet fia

arıııı isbata mecbur 
tutuldular 

Kahire 1 (A.A.)- Şap denixi • .. d d" 
sahilindeki Ko.seya civarında mü- Sa j gon er J 
tebass1Slar tarafından yarını mil-

yon ton olarak tahmin edilen mü- Münih anlaşmasının 
him bir kalay madenleri keşfedil-
miştir. Bu madenler dört ay de- ikinci yıldönümü 
vaın eden araştırmalardan sonra Londra 1 (A.A.)- Çörçil, l\Jii -
hususi bir kumpanya tarafından nih anlaşmasının ikinci yıldönii -
vadi ve Azala vadilerinde bulun- mü münasebetile radyoda Çeko<-
0ıuuştur. Çok zengin olan damarlar lovak milletine hitaben neşrettigl 
birkaç kilometre mesafeyi kap - hususi bir mesajda Çekoslovak 
lamaktadır. milletinin Avrupa barışı nefine o-

Maliye müsteşarı bn madenler- !arak ·katlandığı feci fedakarlık 
den senede 15 bin toa safi kalay sehebile Miinih anlaşması tarihi-
Kordel H:ıl İngiliz se- nin bütün dünya taratından dai

ma hatırlanacağını kaydetmiştir. 

firi ile görüştü Mesaj söyle bitmektedir: 

Vasinı:?ton 1 (A.A.) _ Hariciye Ne bizim mücadelemizin, ne de 
Nazıcı Kordel HaL dün İngiliz .se- sizinkinin boşa gitmemesine az-
firi Lort Lotvan ile ııörüşmüş - metmiş bulunuyoruz. Çekoslovak 
Wr. Her ilci diplomatın Berlinde hürriyetinin iadesi harp hcdefle-
:mihver devletleri ile Japonya a- rimizden birini teşkil ediyor. Bu 
rasında imza edilen üc taraflı pakt hedefler tahakkuk edecektir. Ce-
elrafında ırörüstükleri anlasıl - saretinizi kaybetmeyiniz. Kurtu -
maktadır. luş saatiniz gelecektir. Hürriyet 

Bu mükalemenin mevzuu etra- ruhu layezaldir. Ortadan kalka -
fnda tafsilat ahna.ınamıstır. ınaz ve kalkın!yacaktır. 

Lise, Orta okullar da 
bu sabah açı:dı 

( 1 incı sahifeden devam) 
Maarif Müdürü B. Tevfı.k Ku

tun verclıği izahata göre bu vtl 
sclırünizdeki resmi ilk me ktep -
!erin birinci sınıflarına üç bin ye
di vüz yirmi bes talebe kav.iolun- I 
anustur. Resmi orta okullara 8878. 
liselerin birinci sınıflarına da 3064 · 
talebe vazılınıstır. 
İMTİHANLARDA MUVAFFA -
KİYETSIZLİK :NİSBETLERİ 
.Elylul devresi imti±ıanlarının 

ımuvaffalci.yet.sizlı-ih · hal<,kında ya-, 
pılan şikavetler dcv:xm etm ek -
tedir. Maarif müdürünün verdiği. 
izahata göre ise schriroizde bu se
ne devlet orta okul i:mt.i.h:ınlarına 
20J{ talebe girmiş, 1620 u muvaf
fak olmus, 405 i sınıf gcçeme -
m :Gtir. Lise son sınıflarında ya -
.,rıılan imtihanlarda 1090 talebe -
den 629 u kazanmıs. 461 i muvaf
!Uık olamı:nnıştır. Bu da gös-tenvor 
ki muvaffakivet nisbeti varıdan 
fazladır. İmtihan suallerin; ı tale
be seviyesinden yüksek oldu.lu 
şeklindeki srkvetler doğru değ'! -
dıir. İmtihanlar mualli.rnlerden bir 
heyet huzurunda yapılmaktadır. 
Bu hevet azasının ittifakı ile not 
verilmektedir. Sualler de müf -
r<>dat proeramının tetkikinden son 
ra hazırlamnıs ve talebe tarafın
dan cekilmistir. 

Dii!er taraftan Üniversitede bu 
sabah kavıtlara baslanılımıslır. Ü-ı 
nıvcrsite tesrinisan!de aclacak -
tır. 
MAARİF VEKİLİ~lN RADYIO-

DA BİR HİTABESİ 

Suriyede yeni 
İtalyan 

tekliflef'i 
(lhsmakaled•n ılC\•am ı 

hi çbirinin böyle bir ist~:d , .e iş:ale 
razı olmırncağı muhakkaktır. 

İngiliz 't11osunun Akdenizdeki 
hakimiyeti devam ettiği müddetçe 
de İtalyanın Suriyeye herhangi 
bir ihraç hareketinde bulunabil -
mesiun imkanı yoktur. Hakikat 
hu olmakla beraber Suriyenin Ya
km ve Orta Şark ile şarki Akde
niz sulhunun kilitlerinden biri ol
duğu da gö7.önündcdir. Bu kilidi 
açmıJa el atacak olanlar muhok
kak ki bu bölgelereki sulh ve is
tikrarı kundaklamak niyetini ınu
hafaza edenler olacaktır. 

Buna karşı da en başta muka -
vemet Peten hükumetine düşmek
tedir. Fransa inıparatorluğunuıı 
akıbetini lasavrnr edebilecek bir 
hükumet l'ransanm i~inde bulun
duğu şartlar ne olursa olsun mu
kavemet ruhuııu tekrar dirılkbi
lir ve hatta anavatan Fransasını 
ş.imdilik kendi mukadderatına 
terkctmek pahasına imparatorluk 
topraklarında tekrar harbe c'e\·am 
kararını verebilir ,~c bu mukave
met Suriycden ve biitün ~imali 
Afrikadan da ba51ıyabilir. 

ller hadise ve her ,·akıa mih -
vercilerin zaferi takdirinde bir 
Fransanın ve Fransız iı.1par:ıtor
luğunun hayat "\'C baka in1k5.111 hu
laınıyacai!ını gün gc<:tik~c i~b.at 
<'ttiğine ve Fransanın müst~kbel 
kurtuluşu İngilterrnin -zaferine 
bağlı olduğuna göre hakiki Fran
sızlar ~cin nedan1ct ve •zarann 
n~re inden dönülür:,e kfırdır• sö
zii en büyük rehberdir ve Suriye
de sulh ve istikrarı muhafaza ey
lemek \'e her ue paha>ma olursa 
ol un ::unun mücadcle!"İni ~·apnıak 
e:;;ı lı vazife, üstün nıenfaat ica .. 
hıdır. 

ETE. 1 İZZET BEXİCE 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel i 
d .in gece radyoda cocuk velilerine 
hk 'ap etmis ve rocuklarn tcroo
veleri vazifesinde aile reislerinin 
maarikilere yardım eL'lte!crini 
istiverek •COCuklarınız icin is ve 
teknii!e ııiden faalivetlerini arayıp ! 
tercih ediniz. 3 - 5 ·kuruş alıp dal
eacı ve tenl:ıel hayat sürmek is- J 

tıven diploma düskünlerine bu ı 
imkn veriirniyecektir.• d<eni.s ve 
sonra da sonları sövleır.ist i r. 

•- Mooınun olmadıınız bir ha-===============! 
li bir. mırıLdanma seklinded e~il 
doğrudan do~ruva alzkadarlara 
sö y li yobilirsiniz .. 

Üç amele ağır yaralı 

Kenar semtler 
(1 inci sahifedım ıfrıam) 

arasında bulunan bu yokuş civa
rmda oturanlar şunları söylemek
tedirler: 

~li~aret Vekaleti dün akşam bi.r 
l~ı..~~i 11Csredcrek vahancı mem" 
VUrı1 .. ~rdm, getirilecek pamuklu. 
lbla~ ~nsucat ile panıu:c ve yün 
°'1t"l<lerı, makara kin •andık. top. Sirkeci araba vapuru iskclesin-
ı·l!ıi m ':>tışlarında kar nisıx-tle - de bir ma\'nadan vinçle torna tez-

«--- Şehrin birçok işlek caddele
rinin asfalta, bazı sokakların par
keye çevrildiğini işitince bizim 
yokuşun halini düşünüp ı:ıpta e
diyoruz. Çünkü Akbaba yokuşu 
bir kere yaııılmış; ondan sonra ta
mir için tek bir kazma bile vu
rulmamı~tır. Bu yüzden yağmur 
ve sellerin açtııP-ı derin çukurlar 
hasıl olmuştur. Buradan her gün 
geçmek talihsizlik ve mecburiye
tinde bulunan bizler çukurları at
layıp geçmek için bir de canbazlık 
öğrenmek ızlırarında kalmış olu
yoruz!. Altı ay evvel bu i~lek yo
ku,un halini bir istida ile vilayete 
bildirerek taınirini rica ettik. Fa
kat henüz istidamıza da bir cevap 
alamaık. Bay Vali veya mu -
a vinlcrj ne oJur bir kere de bizim 
semte de uğrasalar da Akbaba 
yokn~unun hazin halini ve civar-

t~ taııın \'e ilan et mistir. Bu nis- gahı çıkarmakta olan Mehmet is-
~~,L Pamuklu rnc·nsucat ilin minde bir amele, vincin sapanının 
\'\i,,d' 8 - 15, pamuk iplıiiı kin kurtulmasile tezgalı altında kııl-
<i(. 

8 
e 8 - 12, makaralar icin viiz- mı~ ve bası, sol ayağı ile dizinden 

\"f.ıı1'. . .ıncres.'z ipli'klerde yüzde 12, ağır surette yaralanmıştır. 
lıitcı,.u ~ensucat ve vün iplikle : Zavallı amele tehlikeli bir hal-
<>lıııı~ Y1i:.od.e 15 dir. Bu nisbetler de Beyoğlu hastanesine kaldırıl-
tl"t• a ıtııalatcının malivct fiatma mışhr. 
l\ac.ı,"e h~r şehir kin avni ,,,_1lu- Unlutpanında mukim Recep oğ-
" ıı;tır hı Cemal isminde bir amele de ... ~ . 
'r ltı\lcENDE SATISLARDA Beyoğlunda Tozl.oparan asfaltı 

b(,r~l. ımensucat ve ipliklerde in,,..atında çal~ırken duvar üs -
-eıl\Je tünden düşmüş ve başından yara-

ıı:~lldc · . satıslar icin ise, ııcra- !anarak Beyoğlu hastanesine kal-
\'ll!tar ı::ının malivet fiatına vı.ı - dırılmı~tır. 
'ltı.,lt 8~. nisbetler ilave olun -
ti.ıt ~Ul'Ctıle perakende azami l;işlide Baysungur sokağında 

ıt Armanag· ın yapısında •al"an Ka-
l>·- edilecektir. ' ~ "''t!ten zım en üst kattan bir tuğla dü~ür-

1\ı ~ d<'clnın maliyet bedeli- müş ve bu tuğla aşağı kattaki Ke-
ltaıİ11r ~aa fıatile magazaya orkun kafasına isabet edip tehli-

"llı.ı t · . nakil masrııfları ve- ' keli surette yaralanmıştır. 
İ?.. tdi eşkıJ ~r. •Binaenalev, La- !!!ı=!~==----=,_...,,.....,,........,...,.~ ı 
~~ Ye ve sıgor,a ucwt ı crı. ka
l(\ Vcrınleri v e saır um umi 
lll.v~~ nıaJıyete ılhal ıle -

ak.i bu kalıil müteaddit tamirsiz 
yolları, ışılı.sız sokakları görseler 
olmaz mı?. 

f tu -
'r<:ıbı;,, ır. 

ta L "'l!e ~öre ; th alstcı 
..,,;~on~ 
t~ llı•'-ı...._ to ve s rta. ~um -
a·'llı """"" Mnı :.veı fıatını 

•C.ıı l ı..<; ki ' '"'·-.w 

turaeJar ı thalaı tıırfüne bustıin
<' n ıtııbaren raz ederekl rdır. 

O.r birlik ıkr nisbcUcnni bu 
malıv.:t fıa.na ılave edip f iat mı.i
r.lkabe ltOJnJSYl)lluna verecek ve 
kxıı=rvon da ta eo:eı sc ılan 
ev ecel< ı.. & ilan Iz.ımr •<Jlll 

mut<ıııcr ve ayni olacaktır, 

Diğer taraftan Edirnekapı, Siliv
rikapı, Toııkapı ve Üsküdar gibi 
bazı kenar semtlerin de imarlo.rı 
için belediyenin esaslı bir hare
kette bulunmadığı beyan oluna • 
rak buralarının da ihmal edilnıe-

1 meıü eheııııuiyetle istenmektedir, 

1 
İngiliz Kralının miisaadei malıınss ası ile İngilterede BUCKİNGHAM 

SANDRİNGHAM ve BALM:ORAL saraylumda çenilen 

• (Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

ZAFER SENELERi 
\ 

Telhis eden: J\tUAl'tIMER ALATUR 
SÜPER FİLMİNİN ilk iraesi şerefine B'ÜYÜK GALA SUARESİ TAMA
MEN TABİİRENKLİ - İNGİLTERENİN MUAZZAM TARİHi SAFHASI-

İspanya Dahiliye Nazırı Serra- BİR ŞEREF VE ZAFER ASRI 
no Suner dün sabah Romaya gel- Baş rollerde: 
miş ve geçenlerde Alman Hariciye ANNA NEAGLE... Kr~ VİCTORYA rolünde 

ıı~ ADOLF WALBROOK ... Prens AL3ERT rolünde 
Nazmnın misafir edildiği •Vi"' SİR CEDRİC HARTWİCK .. , Lord PALl\ıERSTON rolünde 
Madama- ya misafir edilmiştir. 

Roma mehafili İspanyol nazırı- HAMİŞ: Bu filmin 4 sene evvel gösterilmiş olan filim ile hiç bir mü-
nın bu ziyaretini ehemmiyetli gös- nasebeti yoktur, Bu 1939 nıaınulatıdır. 
termci;e çalı~maktadır. Bugün de 1 lla:::ı::ıı:ıı:ı:ıınL•u11t11fe•n•)ıı::·e.r1111•er:ııinm:izı:iı::ıı:eıııv•v•el•d11e•n•a:ı:ldıı:ırmınm:'zıı:. :ı:T:ı:eı:ıl:ıı:ıı:42mı8115•1•••••••••m:ıııımmmıı:ıı;:ı:ıı::ıc=m::ııııll Romada yeni müzakerelere baş-

lanmaktadır. İngiltere .. taarru;a 
Fakat Madrit gazeteleri, her~e-

yc raj!men İspanyanın harbe >Ü- geçıyor 
rüklcnmck istemediğini tebarÜ'Z 
ettiriyorlar. 

Röxtcr diyor ki: •Eğer Berlin 
İspanyanın yakında harbe girece
ğine dair bir ümit bc~lenıi~ ise, 
J\fadritte bulunan müşahitlerin 
ekserie<inin kanaatince, sukutu ha· 
yale uğramış bulunmaktadır. Üç 
tarailı paktın aktedilmiş olınası
nın, mihver devletlerinin ümit et
tikleri tezahüratı uyandınnamış 
olduğunu göstermektedir, Bu pakt 
Alınauyaya seri ve bariz menfa -
atler temin etmediği takdirde, bu
nun nazi prestiji üzerine tesiri çok 
fena olacaktır.• 

MUHAREBE GENİŞLİYOR 
Mo«kovada (ıkan Pravda gaze

tesi, üç taraflı pakt hakkında yaz
dığı bir yazısında huliisatan diyor 
ki: •Pakt Sovyetler Birliği için ta
mamen beklenmedik birşey olma
mıştır. Bu pakt esasen mevcut rnü
nasebetleriu tesbitinden başka bir 
şeydeğildir. Sovyetler, paktın ya
kında imza edileceğinden, Alman
ya hükumeti \"asıtasile daha ev -
, ·elden hsberdar edilmişti, 

Pakt, harbin yeni bir safhaya, 
imzadan evvelki safhadan dnha 
geniş bir safhaya girmekte oldu
~u ın:;1nasını tazaınnıun etmekte
dir. 

(Birinci sahifeden devam) 
olmusur. Bulutlnr vüzünden mu
:lıareberi görmek m ümkün olma
ımıstır. F oka mitralvözleritı ses -
lcri vazih surette isitiliyordu. 
Alımanlar çenup sahillerinde ol

dukca ımühim hasarlar il<a em.iş
lerdir. Hücum edilen hedefler as
keri de<!ildi. 
MANS SAHİLLERİNE YEı~İ 

HÜCUMLAR 
Londra 1 (A.A.) - İnı;liz tayya

releri bu sabah erkenden. Manş 
sahillerındek i Alınan istila liman
larına hücum etı.ıislertlir. 

İnırilız sahillerindeki. eder. 
iMansın öte tarafında vukua gelen 
infilaklarn şi.ddetin<ien d, fayı 
sarsılıvordu. 

Kale limanı ile Grine burnun
daki hedeflenin rok si.ddetli hü -
cumlara marıız ka,Jı.:ı anl:ışıl -
maktadır. 

İn<ıil iz sa.hillerınde oturanlar, 
Alman ü.ıleri n i n üzerinden alev
lerin vüksel:l il!ini l'Öunü.-le rdir. 

Londra 1 (A.A.) - Almanlar 
dün İngiltere üzerinde 49 tay~·are 
kaybetmMerdir. Bunların 47 si 
hava muharebelerinde, 6 sı dafi 
to11.lar ta>afından düşürülmü tür. 

İngifü: havacılığı da 22 avcı tay
tayl-.. arcsi kaybctnıiştir. Bunların 

on iki pilotu sağ ve 5alimdlr. 
BERLİ:SDE EN UZUN ALAR:'ll 

SAATLERİ 

_F E_R_A _H l= CEMBERLITAS 
1 - -

İstanbulun en büyük 2 sinema sı.ııda ayni zamanda yarın mati -
nelerinden itibaren 2 büyük film birden 
1-O T EL E M P E R Y A L (TÜRKÇE) 

Casusluğun bin bir heyecanını, aşkın yaratıcı kudretini yaşatan 
İSA MİRANDA ve RAY MİLL AN'ın hürriyetten ate~ini, aşk -

tan ilhamını, tarihten kudreti ni alan milyonluk P ARAMUNT 
FİLMİ 

%-TAYYARE POSTASI 
GARY GRANT - J O A N A R T H U R 

Kolombia Film Şirketinin büyük aşk ve macera sinema roma -
nı. Mevsimin en büyük süper fihni, sinemacılık ilcminin en 

büyük mucizesi. 

Eu Perşembe akşa!Jlı SARA Y Sineması 
TRADER HORN Filmine nazire olarak yar.ılan .. 
l\te\'simin ilk süper filmi FRANSIZCA SOZLU 

KA A GÜNEŞ 
( STAf'LEY ve LiVINGSTONE) 

Şaheserini takdim ediyor: Baş Rollerde: 
SPENCER TRACY RİCHARD GREEN 

Biikir ormaıılardk, 3 ~ene mütemadi ·en çalışılan \'<" 11 milyon 
dolara mal olan ve binlerce figüranın iştirakile vücndc getirilen 

Dünyanın en büyük macera ve sergüzeşt filmi 
Dünya sinemalarmda 6 ay müddetle gösteril ııi~tir. 

·111 .... ım:ıı::ı:ı11111:1m:::;m:1m:ıı•Jmı 
. 

Harp şimdiye kadar l:zak Şark
ta, A nupa ve Afrika da iki böl
geye inhisar ediyordu. Şimdi bu 
ayrılığa nihayet verilmektedir. 
Bundan böı· le japonya Avrupa iş
lerine. mihver devletleri de Uzak 
Doğu işlerine karışmazlık siyase
tinden vazgoçmişlerdir. Cu da hiç 
şliplıesiz harbin bundan böyle şid
detlenmesi ve bölgesinin genişle
mesi demektir.• 

Londra 1 (A.A.)- Assosiyatcd 
Presin bildirdiğine göre, Ccrlit!de 
harbin bidayetindenberi en uzun 
alirnı i~reti dün gece verilmiştir. 
Berlinlilcr beş saat. bir çeyrek ~ı
ğınaklarda kalmışlardır. 

İngiliz tayyareleri, askeri he -
defleri bombardıman ederek, Eer
lin üzeriude enine boyuna uçmuş
lardır. 

ŞAHANE BlR FiLM 
Zf..FER SJ HMELf Ri l 

Eugeca Sumer Sinemasında 
j 

ÇEMBE~LiT AŞ 
Sinema•ında 

Bugün gündüz ve gece 
FEVKALADE 2 GALA 

HAVA l\IUHAREBELERİ 
Şehirlerin bombordımanı ayni 

şiddetle de,·am etmektedir. Pazar
tesi gecesi de İngiliz tayyareleri 
Almanyada Mağdehurgdaki petrol 
tasfiyehaııeferine bombalar atıl -
rnış ve 100 kilometre mesafeden 
görülen yangınlar çıkarılmıştır/ 
l\1a!;dcburga yapılan bu hava hü
cuı;1u iiç saat devam etmi~ şehrin 
cinrındaki demiryolu iltisak nok
taları da bombardıman edilmiştir. 

Stütgardda havagazi fabrikası, 
elektrik santralı, Boş fabrikaları 
da bombardıman edilmiştir. Boş 
fabrikasında çıktığı göruıen bü
yük bir ) angından hasarın ehem
mivetli olduğu anlasılınaktndır. 

A.n,·ers ~·akinindeki elektrik 
tesisatına da bombalar atılmış, is
tila liınanlarındaki g<'mi tecem -
mularına şimdiye kadar yapıl -
makta olan tazyik ve bombardı -
man1ar idame olunmuştur. 

Uzun menzilli İngiliz topları da 
dün Kale rıhtımlarını bombardı
nınn etmiş. antrepolarda yangın
lar çıkarmıştır. Almanlar hombar
dınıandan 20 dakika sonra dört 
salvo ile mukabele etmiş, Alman 
atc~i yirmi dakika devam etmiş
tir. 

İngiliz tayyareleri şimali Afri
kada Bardi)·aya 24 kilometre me
safede İtal~·an mevzilerini, Sidi 
Baraııi cenubundaki bir nakliye 
kolunu, Habeşistanda bazı mevki
leri bombalamışlardır. 

İtalyan tayyareleri de harbin bi
dayetindcnbcri llayfaya onuncu 
defa olarak hücum etmişlerdir. 

SURİYEDE İTALANLAR 

Alman;yanın ceııubu garbisi ii
zerine de dün gece ve bu sabah 
hiicun1lar yapılmı~tır. 

İNGİLTERE TAABRUZA 
GEÇİYOR 

Londra 1 (A.A.)- Yarı resmi 
bir tebliğe göre, İngiltereye karşı 
hava harbinin bidayetindenbcri 
Almanların zayiatı 2000 tayyare 
ve ;yi yetiştirilmiş 4000 pilot tah
min edilmektedir. 
Londranın iyi malüınat alan mah

filleri İngiliz hava kuvvetlerinin 
şimdi taarruza geçtiklerini bildi
riyorlar. 

Salahiyettar bir şahsiyet şöyl<ı 
demiştir: 

Pek yakında tayyarelerimiz öy
le bir harekete geçeceklerdir k;, 
Almanlar buna mukayese kabul e
der hiçbir mukavemet gösteremi
veceklerdir. 

100 senedenberi ilk defa kayrle
dilen bir kurulu~ta ge_çen ağustos 
ayı ve istili İf;İn en n1üsait olan 
cyliil ayı, düşman istilaya teşeb
büs dahi edemeden gecmiştir. Ge· 
lecek senenin ağustos ve ey hil ay- \ 
larında ise harp Auupa kıt'ası 
üzerine roktan nakledilmiş ola , 
caktır. O kıt'ada, orada Almanla. 
Londralılara muvailakiyetsiz bir 
surette uzattıklan yemeğin ilk 
lezzetlerini şimdiden tatmaktadır
lar. 

Gelecek senenin ağustos ve ey
IUI aylarında İngiltere üzerind"' 
bir hava baskını artık tarihe ka
rışmış birşey olacaktır. 

iLAN 
· Kahireden gelen haberlere göre Kiığıthane köyü, Bürriyet-
İtalyanlar Fransadan gittikçe a- tepesi, Galata deresi üstünde, 
ğır taleplerde bulunmaktadır. Şam Şişli caddesi patikası üzerinde 
Trablusunun İtalyanlar tarafın - 10 dönüm ara7.İ tuğla harmam 
dan deniz üssü olarak kullanılması, yapmak üzere kiralıktır. İha-
Haleıı ve Rnyakın tayyare üssü o- le.>İ ilan tarihinden itibaren on 
!arak terki, Suriyedeki bütün gün sonra mezkfu köyde ihti-
Fransız tayyarelerinin Rodosa gön- var heyeti odasında yapıla -
derilmesi, polis kuvvetleri müs - eaktır. Taliplerin şeraiti öğ -
tesna bütün Fransız kuvvetlerinin renmek üzere köy ihtiyar he-
terhisi istenmiştir. 1 yetine müracaatları ilan olu-

İngiltere imparatorluğu tari -
hinin şanlı ve şerefli sahifeleri 
sayılamıyacak kadar çoktur Fa
kat bunlardan hiçbiri Kraliçe 
Victorya'nın şan. şE-ref, zafer ve 
ihtişamla dolu altmış saltanat se
nesini ihtiva eden parlak sahi -
feler!e re!;~bct edemez. 

1 

Majeste İngiliz Kralı ve Kra -
!içesi hazretlerinin yüksek mü - ı 

., 
saadeleriy le İngiliz stüdyoları, 
Amerikanın en büyük film fir -
ması olan RKO Radionun da iş
tirakile cTopraklarında güneş 

batmıyan. bu büyük imparator
luğun azametli hükümdar.nın ha- I 
rikuliide hayatını tasvir eden mu
azzam bir film vücude getirmiş -
!erdir. Film. bu büyük Kraliçe
nin yaşadığı , saltanat sürdüğü 

1 

sevdiiii ve nihayet öldüğü yer - : 
!erde çe,·. ilır.iştir. 

Sandirgham, Buckingham sa
rayları Balınoral şatosuyla İn -
giliz Kral hanedanına ait bütün 
di;:ter saray, şato ve malikane -
ler bu muhteşem filmde hakiki 
dekor olarak kullanılm~tır. 
Diğer taraftan Londradaki Vic

lorva müzesi büyük Kraliçeden 
kalma tekmil kıymetli hatıra ve 
eserleri filmi yapanhrın istifa
desine arzetmiştir, o suretle ki 
bu altmış zafer senesini sahip -
!eriyle beraber yaşayan bütün 
kıymetli mücevherler, elbiseler, 
mobilyalar, arabalar v.s ... filmlıı 
ihzarında kullanılmıştır. 

Hakiki bir şaheser olan bu filin 
300.000 İngiliz lirası sarfı ile tam 
üç senede meydan~ gelmiştir. 

Film baştan başa en son Tec -
hnicolor sistemiyle renklendiril
miş olduğundan mevzu tabiatin, 
dekorla"n ve eşyanın hakiki renJ< 
!eri içinde yaşatılmıştır. Bugü -

l\-la tine ve suaresi 
Hem sinema, hem emsali gö
rülmeınis muazzam bir VAR
YETE programı lstanbulda 
bulunan ve hütiın dünyaca ta· 
nınmış \'aryctc san'atkiırlan 
bir arada. Bilhassa 
NATİ MORALİS 

A..~CELO FERRERA 
İspanyol kitaresile Dans 

LION JONSON -
ZAMBO 

Eksantrik yeni Amerikan 
Parodisleri 

DUO MARCEL 
Dans \'C keman virtuozları 

ve saire 
Bu fevkalade mü11smereyi 

Fransızlar, tayyarelerin Rodosa "•ııilı•••• ... nur. 
gönderilmesi talebini reddetmiş - --------------·: 
!erdir. Diğer taleplere ne cevap 
verdikleri heniiz malılnı değildir. 

ı ne kadar hakiki hayatı, hakikt 
renkleri içinde tasvir eden bu 
derece muvailakiyetli bir filin 
daha görülmemiştir. 

gösterilerek bugüne kadar hiçbir 
filme nasip olmıyan bir rağbet 

* Budapeste 1 (AA.) z D. N. 
B. aiansı bildiriyor: 

Resmi gazetenin 29 eylı'.l.I tari
hinde nzsrctmls 01duitu bir karar
name, Macar tebaasının oklu hac. 
11aınalı hac ve buna \:enzer tesek
k üllcre aza olmalarını meneden 
w kararnameyi lflğvet.nclrtedil". 

* Roma 1 ~"'.A.) - Resmen 
b' lclirildiğine göre, İtalvada bu
ı:tii'>d~n it'baren zeviin:;aitı ve ı.. 
tır. - 1 

TEPEBAŞİ 
DRAM 

KISMINDA 

1/11/940 aa1J &iini 
aq&mı sa&I 2D,3Q da 

OTELLO 
İSTİKLAL CADDESİNDB 

KOMEDİ KISMINDA 
l/ıt/H8 SALI Gt!Nl) AXŞAMI 

SAAT ıo,st da 

YALI UŞAÖI 
Her tarafa olobiis lemJJI t<lllmlt!Jr. 

Sayısız altın, elmas ve mücev
herin gözler kamaştıran parıltı
ları içinde hudutsuz bir güzelli
ğin, eşi görülmemiş bir kibar -
lığın, mertebesine varılmaz bir 
asaletin imtizacıyla meydana ge
tirilen bu ş!hane film ilk defa 
olarak 15 mart 1940 tarihinde 
Buckingham sarayında Majeste 
Kral ve Kr~.e lı:rzretlcrine ve 
saray halkına takdim edilmiş ve 
ondan sonra bütün İngiltere ve 
Amerika sinemalarında halka 

ve takdir görmüştür. 1 
Şerefli ve azametli tarihinin ea 

nazik günlerini geçirmekte ole.n 
İngilterenin en büyük hüküm • 
darırun hayatını tasvir eden bu 
muazzam şahescri göstermek 
bahtiyarlığına mazhar olan Sü • 

mer Sinemasın, bu m uvaffaki -
yetten dolayı t ebrik ed~riz. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki f:lın. 

şehrimizde de layık olduğu tu. 
diri göre~ktir. 



4-SON TELGRAF-! linci n;şıtlN lMe • , 

MAZON MEYV A TUZU lr-!KIBAZ, ffAZIMSIZllK; h11DE BUlANTl re BOZUKLUGUNDl, BlRSll 
T E M B f L L İ G İ N D E, M i O E E K S İ L i K ve Y A N M 1 L A R 1 N O A emnz~~i~na-

Müferrih ve midevidir &liDE ve BARSAKLA!U temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

-- -

ile tedavi edlllr. ' 
Kanın en mühim unsuru, kırmızı yuvar
lakcıklardır. Onları daima çoQaltmakla 
vücudunuzun mukavemetini arttırmış, 
kansızf1Qı - zafiyeti gidet"mlş olursunuz. 
OESCHIENS şurubu: kan,' kuvvet, 

lştlha ve gençlik temin eder. 
euwn hastalıkların nekahet devrele

rinde kemali emniyetle kullanılır. 

Reçete ıTe eat•IJ• 

İL.AN~----
Kibrit ve 

1 Birincitqrin 

Kibrit 

Çakmak İnhisarından : 
9 40 Salı sabahından itibaren 

Fiatı Kutu Başına 

10 A 
Zammedildiği sayın halka ilin 

Kibrit Ye Çakmak 
olunur. 

inhisarı 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürlüğünden: 
938 • 939 ders 71lı ikmal lmtiban\annda muvaf!ak olıımıyarak bir sene 

ıüddetle muvakkaten yurtla allıkalan kesilm~ bulunup 939 - 940 yılı lmUban

arında muvailak olarak yurda gelmeleri icabeden yurt talebelerinin nihayet 

5/10/940 günü aksamına kadar yurda müracaatla kayıtlannı yaptırmaları 

lt'Zk:.•r tarihten sonra miJ.raraat :den1erin yurda kabul olunıruyacakları il.An 

lunuc. <9302> 

Reşit Paşanın Hatıraları· No: i2 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRiLÔi? 
31 MART HADİSESİNİN IÇYÜZÜ 

-Yazanlar: lskender I". ~ertelli - Cevdet Re~it Yularkı.ran 

Valilere salahiyet istenmiyordu 
•Osmanlı milletinin meşrutiyet 

ile idare olunacak kadar henüz 
kemale ermediğini tasdik eylerim. 
Fakat Türkiye ahvaline vakıf olan 
bir kimse, saray hükiamctinin is
timal ettiği desayis ve veliahd ile 
bilcümle Osmanlı azayi haneda
nının tamamen mapus bir halde 
bulundurulmalanndan dolayı bir 
gün ihraz edecekleri mevkii ili 
için lazım olan talim ve terbiyeyi 
iktisap edemedikleri nazarı dik -
kate a]ınacak olursa her iki usulü 
hükfııncti yekdiğerile mukayese 
edin meşrutiyetin herhalde idarei 
müstebideden daha ziJade vatanı 
tahlis etmeğe kabiliyeti olduğunu 
tasdik edeceğinde ıüphe yoktur. 

1 
1 

Talebenlıin icraatı bu sebepten 
ııayanı takdirdir.• 

Mahmut Şevket Paşanın bu 
fikir ve kanaati, 31 mart hadisesini 
müteaki~. hemen meydana çık -
mıştı. 

Hatta Mahmut Şevket Paşa ile 
Talat bey arasında o zaman geçen 
bir mübahase arasında, Mahmut 
Şevket Paşa: 

L- Sen bu milleti tanımazsın! 
Biz hürriyeti, birbirimizi vurmak, 
öldürmek, birbi.rimize tecavüz et
mek manasında anlarız. Bu derece 
geniş bir hürriyet İngilterede bi
le yoktur.• 
Demiş, bu yüzden Talat Paşaya 

karşı uzun müddet i~Wzlık 

1 
.--:-, ---·· 

· Ista.rıbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici ı 
.Askeri Kıt.zatı i!anları 

~-. ...................................... .: 
Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesı 4/10/940 cuma giınü 6aaı 1 

16 da Erzurum Lv. fı.mirlıği salın alma komisyonunda YU?tlacaktır. İstek.lılerin 
kanunJ vesikalarile teklı! mektuplarını ihale saatındcn bır saat evvel komisyona 
vermeleri. 10"10 - 8763 

Cınıi Miktarı Tutuı T:min3tl 1 
Adet Lıra L'rı 1 

r 
Yem torbası. 20,000 26,000 1950 
Kayıs yular ba~hu 20.000 60,000 4500 
Alafranga kaşağı. 20,000 20,000 1500 
Tımar fırtosı. 20,000 32,000 24000 

Teknik O~ulu Satın~!ma 
Komisyonu B:ışkAnlığ1ndan: 

Yıldrıda bulu.nan okulumuz ihtyacı olan 100 adet y;.takh.klle dc..!abı ~artnome ve 
nümuneye göre açık eksiltme le alınacak~ır. Muhammen Lcdtli 2500 11.radır. İlk 
teıninat 187,5 lira.dır. Eksiltme 8/10/9-'"1 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 det 

G~üşsuyunda yük~ck müh~ndis mektebi muh.cı.sebe:;inde toplanacak olan ko-ı 
mısyonumuzda yapıl<oıcal;tır. ~stckli1erin ~artname ve niımuneyi görmek ve ilk 

teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiıt-1 
me günü de yüksek mtihendi.s mektebine ~r1 ~ncleri iltın olunur. .9016> 

C Kol ve ;-1 
uetler1 

AY VADE 

rototnr 1 
~ineJe-rJ 

6 AY '/ADF. 

A E G V&ntllitörh:r1 1 
Oc;.:.k:arı, Ce:ıvelerJ 

4 AY VADE 

Fırmlan • Süpiil"gelf'.TI Kömür aobalan Lilksor R'ldyolan 
A E G avb:"ler ' ifa vae.-azl ocakları ~ 

.__4_._&_A_v_v_A_D_E __ !-__ 4_A_v __ v_A_DE--..!..--~-e-Zı~ellk C11Y& 

Aiaiıda miktarı yazılı samanlar ka
palı zar!la ek:siltme!cri 9/10/040 -günü 

saat 15 de İzmitte askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

Ankara, İstanbul Lv. ~mirlikleri ve 
Eskişehir askeri satın alma komisyon
larında gi...rüli..ır. •ralip1erin ihale saa
tinden bir saat evvel kanun! vesi.kala-
rile teklif mektuplarını konıisyona ver-
meleri. 1068 - 8761 

M «t'rı Tutarı Teminatı 

Kilo L'ra L'ra 
375,000 2885 217 
195,000 6825 512 
165,000 5725 430 
300,000 10,500 788 

1,0~5,0?0 25,935 1947 ... 
200 ton fabrika unu kapalı zarfla 

7/10/940 perşer..1be günü saat 10 da 
l\1idyatta askerj satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
24,0GO lira ilk teminatı 1800 liradır. 
Taliplerin kanunt vesaik ve teklil 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

1071 - 8764 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
itle ,.w...,1ı; bir ltremd• 
aranan bu mesl7etleı1D 

heııslnl ıı.e 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: lJir 
tuvalet mü.stahzarr 

d.tr. İnce bir itina 1e 
J'•P~ındalti hususl

:ret l~e ,.Uz.:i•.k.İ 
çizai Ye lnıruşuklult~· 
rın teşekkülüne mADı 

olur. Deriyi ıenç vu 
ler&in tutar. 

ll- KREM PERTEV: llir 
Güzellik vasıtasıdır· 

Genişlemit mesamatı 

•ılaitırarak ciltte>:! 
pürtük ve kaban:ılı:

ları ciderir. Çil ve 1'· 
keleri iz.ale eder. Teni 
mat ve ıeffaf bir bale 
ıeo.irir. 

ve 111 

Şki., 
Galata, Bankalar Caddesi 59 • 47 Tel. 42769. Beyazıt, Ünivc.,ite Coddeol 

-- w No. 28. Kadıkôy, Jske:~ Cad.lesl No. 23/l •3fia cı= g 

ŞA 

~!!t~~ı~~nç ~:u~~~:.ıd3a~}c~ğ!~~~l~ :.~l•rı itibarile vergide"' 

1- KREM PERTEV: Bir 
cilt ti.evasıdır. Deri 
guddelerinin l!raıatı· 

nı düzeltir. Sivilce ve 
ılyab noktaların teza
hürüne m!nl oıur. 

Cilt adale•lnl beslire
relt kuvvetlendirir. 

Aşağıda miktarı yazılı sade yağlan 
kapalı zarfla 3/10/940 günü hizala -
rında yazılı saaUerde Sarıkamışta as
keri satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Evsaf ve şart.naınesi koınisyon- 1 
da görülür. Tallplerin kanuni vesaik ' 

ve teminatlarile tekli! mektuplorını 1 ~;;;K;;ur;;;u;;;c;;;il;;;t;:l;;;e;;;r;;iç;;i;;n;;;;;;y;a;;ğ;;lı;;;v;;e;;;y;;ağ;;;lı;;;;;c;;il;;;t;;;ie;;r;;;i;;ç;.in;;;;;y;;ağ;;s;;;ız;.::.. ı 
istisna edilenlerin sadece ı;cyyar olarak iş yapanlar olduğu ve i~gal eUikleril 
dükkan ve ticarethane gibi mahal1erin ir<Jdı üzerinden vergiye tabi olan mü
kellefler nezdınde iş gören müstahdemlerin bu muafiyetten ist:ilade cd.emiye-
cckleri Maliye Vekaleti yüksek makamının 13/7/940 tarihli ve 22101. 980/17630 
sayılı yazısile bildirilmiştir. 

Bu sebeple işgal ettikleri mahallorin iradı üzerinden vergi veren mükel
lefier yanında müstahdem vaziyet.inde bulunan 18 yaşından kuçlik veya 65 ya
şından büyük olan hizmet erbabının builfJnın neşrini mütcakıp 15 gün içind& 
karne al.malan ve vergilerini yatırmaları, aksi takdirde bu müstahdemleri istih
dam ede.•.Ier namına 3840 sayıb kanunun 18 inci maddesınin İ fıkrası bUkmünel 
jl'ii'I'" ., mislı cezalı vergi tarhMıleceğı tebliğ olunur. 

._İstanbul Telefon Müdürlüğünden : J 

Istanbul ve ArJtara telefon mudi.ırlüğu santral ve atelyeJerinde yctıştirildik
ten sonra diğer merkezlere tayin ve jzam edilmek üzere müsabaka ile (31) adet 
makinist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet montör alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı İstanbul ve Ankara telefon müdürlüklerinde 25/10/940 
tarihine n1üsadi.f cuma günü saat 10 da yapılacak ve muvaffak olanlara staj 

ihale saatinden bir saat evvel komis- hususi tüp ve vazoları vardır. 
yona vermeleri. 1075 - 8768 

M.ktarı Tuları Teminatı ii111e -
Kilo Lira Ur ı 1&ati 
50,000 55,000 4000 18 
50.000 55,000 4000 17 
50,000 55,000 4000 18 ... 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla 
eksiltmesi 14/10/940 pazartesi günü sa
at 15 de Dörtyolda askert satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Ta1ipelrin 
kanunt vesikalarile teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden bir saat evvel ko-
misyona vermeleri. 1154 - 9224 
L.tn.:1i M • t rı i •lı l.:011 .• ıı\1 

Un. 
Bulgut. 
K. fasulye 
Sade yağ. 

Pirinç. 
Yulaf. 

Ki lrı k urıış lira 
540,000 17 588~ 

108,000 11 8P 1 
60,000 25 1125 
19,500 123 179:5 
18,000 34 6120 

432.000 6 1944 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Müdiriyet hizmet otomobili ile motosikle!Jerinde kullanılmak üzere satıJJ 

alınmasına ihtiyaç gösterilen azı 10000 çoğu 15000 litre benı.in talik suretil• 

ihale günü olan 21/9/940 gününde keza talip zuhur etmediğinden eksiltnıeılil' 
bir ay zarfında pazarlık.la in tacına karar verilmiştir. İsteklilerin 282 lira teırıi-... 
oat akçesile 22/10/940 sah &ünü saat 15 de müdürjyet binasında kurulu korniS .. 

yona şartnan1eyi görmek içjn de Ş. 3 müdürlüğüne müraca&tlarL 9284 

,m•s:ııma:ıııs,...,. Çocuklarınıza 

s GIDA 
Y cdiriniz. 

müddetınce ellişer ve tayininden sonra altmı~ar lira ücret verilecektir. Taliple
rin kanunt evsafı haiz san'at mektepleri elektrik şubesi mezunlarından olması 
ve müsabakaya gir<:bilmek için 21/10/940 pazartesi günü saat 17 ye kadar mez-j 
kür telefon müdürlüklerinf> evrakı müsbite ilo müracaat edilme'::ii sarttır. (9338) 

POKER T raş bıça ki arı -;;;n~;:;;~;;;;;m;;mg-- HASAN ÖZLÜ UNLARI 

traş bıçakları geldi. Her yertle bu
lunur, markasına dikkat ecAniz. 

Deposu: Jak Dckalo ve Şiir., İstanbul Tahtakale No. 51. 

değilse bile her vesile ile bürudet 
göstermişti. 

Manyasizade Refik bey dahi, 
Mahmut Sevke! Paşayı biraz da
ha yakından tanıyınca: 
•- Bu adam iyi asker olabilir. 

Fakat, devlet siyasetine karışacak 
kabiliyette değildir.• 

Demekten kendini alamamıştı. 
Mahmut Şevket Paşa (ademi 

merkeziyet) in şiddetle aleyhinde 
idi. Valilere en ufak kırtasi sala
hiyetler bile verilmesini istemi -
yord_u. 

Bu sefaleti artıran, bizi onulmaz 
felaketlere düşüren hep bu merke
ziyet ve ademi merkeziyet davası 
idi. Zilıiren biribirini nakzeden 
bu iki içtihat - ihtirasane ve cina
yat ikaına kadar ifrata g-idilme
miş olsaydı - mutedil fikirli ve 
halaşina adamlar elinde yekdiğe
rini ikmal eyliyen iki nazariye 
halinde kalabilirdi. O zaman, ah
val ve şeraitin ilcaatına göre liu 
iki nazariyenin birinden diğerine 
geçilir ve memleketin siyaset ve 
idaresinde bir tevazün bulunmuş 
ıolurdu. Zaten müvazeneti alem 
bile blıim - kuvvei anilmerkezine 
ve k:uvvei ilelmerkeziye - dediği
miz iki muhtelif ve maklis kuvvet 

arasında husule gelen bir muade
leye baj(lı değil midir? Biz bun • 
dan, tabiatin bu muazzam kanu
nundan ibret alabiliriz: Bir kuv
vet bersevi merkezden uzaklıı.ştır
mak istediği halde diğeri merkez
den tebaüt eden anasırı ilanihaye 
gitmiyc bırakmıoyr ve bu teva
zünü kuva ile ilcmin müvazene
ti bulunuyor. Zahiren biribirini 
mahva uğraşan bu iki muhalif kuv
vet de uzlaşıyor. Tabiatte yalnız 
- kuvvei ilelmcrkeziye - müessir 
olsa, bütün anasır bir noktaya te
hacüm eder ve herşey birbirine 
karışıp intizamı ıilem bozulur. Bi 
!akis, kuvvei anilmerkeziyc ile 
herşey fezaya atılır, gider ve bir 
daha geriye dönmez .. Eğer ittihat 
ve Terakki bir defa olsun tatbiki
ne muvaffak olamadığı merkezi
yet programında ufak telek tadi
latı vaktile gözüne alsaydı, idarei 
vilıivat kanununu ilk zamanlarda 
olsun tatbik ederek, memleket 
dahilinde birçok kargaşalkların ö
nüne geçmiş olurdu. Herşeyi ben 
vapayım dedi. Valilere ufak bir 
salahiyet bile vermedi. Reşit Paşa 
sözlerine devam ediyor: 

•Bundan dolayı merkeziyet ve 
ademi merkeziyet düsturlarının 

Satış deposu: Rikardo Levi Hale"i 
Filippo Lcvi. 

Havuzlu han No. 1 İstanbul 

Türk Bayanları Biçki 
Dikiş Terakki Yurdu 

Biçki ve dikiş hiç bilmiyenlerc 9, 
bilenlere 6 ve dikişi bilip makastar 
olmak istiyenlere 3 ayda bütün ince
lik ve teferrüaUle esaslı surette öğre
tir. Tasdikli diploma verir, talebe kay

dına başlanmıştır. Cumartesi ve pa
zardan maada saat 9 - 12 ve 14 _ 17 ye 
kadar her gUn müracaat kabul olu
nur. 
Beyoğlu AltınbakJı:al Babil caddesi 

No. 63 

Sahibi ve ne§ri:ııatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM IZZET BENiCE 
Son Telval Matbaası 

telifine imkiın kalmadı. Makedonya 
felaketini müteakip Bulgarlar, 
Sırplar, Rumlar ve Arnavutlar biz
den ayrıldıkları vakit Kamil Pa
şadan ahzisıir etmek istiyenler, o
nun temsil (?) ettiği ademi mer
keziyet politikasını - mcşrutalan 
münderis bir vakf - a benzetiyor
lardı. Fakat böyle bir hüküm ve
renler Hicazda, Suriyede, Irakta 
ve şarki Anadolu vilayetlerindeki 
ahvalden bihaber olan adamlardı!. 
Memleketin en büyük bir derdi 
- ihtilafı anasır - idi. Her unsur 
başka bir gaye arkasında koşu • 
yordu. Abdülhamit kuvvetinin ze
vali memlekete cali ve suri bir 
sükl.in veren müvazeneyi kırmış 
idi. O zamana kadar elaltından 
takip e<lilen makası! ve amali mil
liyenin a~ığa vurulması için hiçbir 
mani ve korku kalmamıştı. Biz, 
Makedonyada bu mütlı.iş fırtına
nın dalgalarına göğüs veriyorduk. 
Evet, bu memleketin bir derdi de 
onun • gayrimütecanis • bir kütle 
olınası idi. Böyle bir kütlenin mer
kezi sıkletini bulmak hiçbir iü~mi 
rivaziye nasip olur saadetlerden 
değildi. Muhtelif anasırdan te -
şekkül eden bir memlekette ade
mi merkeziyet fikrinin ııalebe e-

..,,. ~ 

Vitamin, Kalori, Kuvvct,Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mıısıır, Türlü, Mercimek, BezeJya 
Çavdar özlü unlarının çocuklar.ln neşvünemasına, diş ~ıkarn1a .. 
!arına, çabuk yürümelerine tesiri kafidir. Hastalıkların önün• 
geçer. Hasan özlü unlarının daima taze kalmas! için bu un!at 
rutubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki tarıb· 
ten itibaren bir sene geçen veya bozulan unlar HASAN deposu 
merkez ve şubelerinde değiştiriliı ve tazesi parasız verilir. 

dece~ne şüphe yoktur. Yirminci 
asır medeniyetinin gözle kamaştı
ran, emeller uyandıran bir kanaa
ti, bir felsefesi her kavmin kendi 
varlığı ve kendi milliyeti etrafın
da toplanması idi. Bu nazariye 
günden giine kesbi kuvvet ediyor 
ve lıjikftmetlerin, milletlerin siya
set ve gayelerinde bu noktaya doğ
ru şiddetli bir temayül görülü -
yordu. Merkeziyet taraftarlarının 
bile, ilk zamanlarda takip edilen 
müfritane bir - kozmopolit - mes
leğine muhalif olarak, Türk olmı
yan anasırı islimiyeden hilafı in
tizar gördükleri ademi muhalıisat 
saikasile, birdenbire istikametle
rini değiştirip - pantürkist - ol
duklarını anlamıı;tık. Bundan bi
razevvel de bir - panislıimist - si
yaseti cari olmuştu. 

Bu tebeddülü siyaset ve istika
met ortada bir ihtilafı milliyet ve 
bunun üzerine müessis bir takım 
menfaatler olduğunu göstermiye 
ki.fi idi. Hiçbir fayda temin et
miyen bir inkılfibı snri ile, hürri
yet ve müsavat viıitlerile bu milli 
cereyanların öniine durmak kabil 
olamazdı. Abdülhamit :ıamarunda, 
yani bu cereyanlann daha çok ka
palı ve gizli olduğu vakitlerde, ha-

zı devletlerin kendilerine bit "~ 
silei taarruz ve müdahale yara
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mak maksadile, ·elaltından ve b 
zan açıktan açığa tc:,vikatta b:: 
lunduldarı görülüyordu. Mcşr t• 

tiyetten sonra milli emeller şiıldfa 
lendi, propagandacılar her tara 

8
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yayıldılar. Gazeteler, yerli ve ~ıı
bancı sernıaveleri, kiliseler, dı 
ler, imanlar, papaslar, metreP0 tJ.: 
!itler, patrikler, sefaretler ... il~ l· 
ğurda çalıştılar ve uğraştılar. 8 e 
nız blı Türkler hic bir fikir ~ıı 
mesleğe taraftar olamadık. ~uıı e
bizim cn1cllerin1izc tahnkkun1ğt1 ... 
den sebepleri ve saikleri oJdıaet 
nu inkar etmek kabil değildır. 8• 
ne olursa olsun, merkeziyet ve.JJ.i 
demi merkeziyet nazariye~crı 11• 
telif etmek, bunun bir baddı -~iill 
tavassıtını bulınak bütün bil 11• 
imkansız değildi. Bu son zaııı9 • 

b ··1basr•• !arda, fakat bade hara u ttiıi 
)ıükfimetin Suriyedc ihtiyar ~saa• 
tarzı idare ile, ufaktefek IJJ11

· af. 
dat ile birçok fenalıkların b_~rt~ler 
edilmesinde pek biiyük urıı'·y•• 
vardı. Bu, yapılamadı. Artık 5~iltl 
si ve ic;timni bir imandan, -~ıll , 
bir gayeye sahip olmamız Iu 
mundan bahsetmiyeceğiIJJ· .pJ 

(Devam•" 


