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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

llıılgaristanın 
'Yol ve·rmesi 
Dııl~ari•tanın. Alman ln-
fft~• . •• 
-unın geçmesıne ma· 

4QGde etme•i İ•tiklalini 
lı endi elile Almanyaya 
ecliye etmeıinden btıf-

~ ~tiirlii telıir edil~_n._ . 
~EM iZZET BENiCE 

llit t l tl&'-
11 

e. gJ"a( haberine ıöre Maca · 
~ı..1 t!bı Bulgaristan da Alman 
r~ ·~ın kendi topraklarından 
ltıb;ır~ne miis;ıade etmeyi esas 
~~e .kabul etmiş. 

._ otd 1!n ne t: ~receye kadar doi· 
' t llJl':unu kut'iyetle bilnıiyo • 
~kdi ;ı.:at, vüsuku teyit etti~i 
4;;~{. e . llulgnrist:ın hakkında; 
~tıl· lShkliılini kendi eli ile Al· 
ttıııe~Ya .verdi ... hükmünü ifade 
~ltııa ekJığimu için hiçbir sebep 
l! ~. 

~t~glllistandan Alman kıtaatı 
llıt e geı;:er?. 

~~tk;~tttnun cevabı açıktır: Ya 
~ ~ hudutlarına, yahut da 

tihi ~stanın Dedeağaç, Selinik 

'

' 
1Yılar1na 

a~· . 
().d 

1
Yet bu snfhaya ıirdiii tak-

\'~: ter iki hareketin de birden 
~k, u~~cağma şüphe yoktur. 
~•ıs boyle bir tecavüz ve akış 
t:ıııı..ı 1tıda esasen Bulgaristanııı 
~ ı.l'~e.ıncciuden bii) iik bir mad-
'tiit\•a hckleneme:ı. 

~ııti 
1
?ey:i i tihduf edecek her

t:qıı •r tecavüzii yine Türk sün· 
~~ "k 'l'iirk askeri dehası dur
f il \ a • ınütccaviıe kahramanlı· 
:! k:ı llluharebc meydanında za
'"llıt anınnnın ne clenıt:k oldu -
'ııı ııı\~österecektir. Ilulı;arista
~~ ~ a,·,·meti sauece kendi he
td~ a Otaı;evi bir kıymet ifade 
~i:~ bugünkü harbin knt'i m~ · 
~ijıı)'ll 1 ~ahifc.Jerinc geçirecek 
llıİJ(Ji.~t.rıbinde Bulgar milletiııiıı 
~-tı.d· 5eref, yaşama iradcsınin 
:~ 1Yelini tebarüz ettiriı·. 
'~"•>:iyct ise, yine harbin so
~ t. k~t'i neticeleri İLah edecl'k 
1~l~e ;•.he, Bulgur milletinin İs ·· 
:~ ~tk ayık olmıyan bir durum 
~' bir ak, hulyapcrcst \'t ınuhte
~ııl'a hattı hareket ~ üzündcu 
'l)jtıdiğ~e.vıctleri ınanzuıııes.iııdcn 

.\Jı-. ttıı geı;:irecektir. 
~. llııı'nlara yol ,·erildiği takdir
/·• ııo~arların her~eyden önce şu 
~ı~d tayı gözönlinde tutmaları 

l it; 

~ ~ ~lrnanya galip geldiiiİtal
ı.._ ~lgaristan kalınıyacakt!!:::,. 

ttldii•'lliı·kiye '\'e in~ilh'rc galip 
'ıı~ııc~~alde de Bulgaristan kal· 
l\t ır .. 

·~ı llıan d ı· . -f '~a or usunun e ını kolunu 
'it.~ gl!J Sall~ya Türk hududuna ka
ıı"~•tı tııesıni ve tecavüzde buluıı
;'(l]~a~·tenıin ve teshil edecek' bir 
~ bit ~tan için Jıakikn ten üc:iin' ~ııy, ~:ol \'e akıbet ) 'Oktur. Al
~~"dıı le harhcdcr \'e harbin so
\tc~i e!"niyet '\'e itimatla b«.>kli
~ ijYlilt l'llız zafori kazanırsak en 
t~~ ~at komşuluk Jıiyanetine ma\fi ~ •nış bulunacağınnz bir Bul
\> lı hi:'.; naı;ıl affedebiliriz ve bu 
~ ~U~u kıı istemi~ t• kimin hakkı 
t 1 ola nlır?. Almanya farz11nu
)~l'sarak..diinyn harbinden galip 
~~ık' lluJgaristnndan Alman ·
• ':tı te 

1~ ~ıknrabiJir?. Ona önce
~~~ıı, b ın~ olan, hudut knpılarmı 

~ıı~ eslıyen, yol \'Crf'n Bul~ar 
~ltlll~ n~u, BuJgnr miJleti mi?. 
~ ~lllt arıstan i~in çıkar yol ne 
~il ı c, \ a· ·ı d · ~ f 1 · b · ~ ı tıı e, ıg n \e ) tırasa 
~ ~tn alllak, hattn tnı.Jik , c ce
~ t;ıı n ~orknıamaktır. l\laj(•ste 
t~ lltti~rıs, bti) iık harpten hitkm 
,, ıı~ii tau. <;ıkan Bulgaristnnı bu· 
'~~ ._ alıne \'e komsuları ara -
~' t relılır ve itimat olunur bir 't ~ •rnı~k için büyük gayret
h~~ tlnııştir. Şimdi gerek şa
~~ g,'lle S.ltanatları bakurun -. 
~~~re~ Bulgar milletinin is
•ı ~~, e •stildili bakımından en
ııti~ ban ha~as bir döuüm uokta
._ lll llokına gelmişlerdir. Bu dö
t/ı dahit~sında, t>n bn-.it bir ha -
~ ~tt b •cap ettirecek \'az'ı ha
~~~'·a hlgar milletini bu büyiik 
h •lir· crcfimerci i('inde ka\'na· 
~111 ' ile 8 • 'I hrist ulgar krallığı, ne de 
~:~b il ~n kahnıyabilir. Binaen
\t l'tışlllıı u garistan İ('İn kafi .\·e 
t ti!,, tıııa . t •• 
~0 ·• bi cmnıye ve guven 
tı-'ıtıııtıı r hnttı hareketi ortaya 
~~'kt~~aınanı gelmiştir, hatta 
ı~1 • lluıE: ır. Bu da .ancak \'e an
'ıi\ı ltlitıi nr krallığmı, Bulgar is
'ı.ı ,, "~ . aulgar milletinin em-
~~~ o)\tr~tikbalini her ne paha-

.. ,ı_,l' olsun muhafaza ve 
a karar '\ermek, bu l,;a-

Bir in ~· ve bir İtalyan det>troyerleri ar aınnda muharebe 

Bir ltalyan 
koluna 
hDcum 

Afrikada hava harbi 
şiddetini arttırıyor 

Kahire 23 (A. A.j - Hava a
kınları umumi kararf[ahınm dün 
akşam necrrcttiiYi bir tcbliirc ııöre, 
akak irtifada uçan 1 nı:?iliz bom
bardıman tavvarc.leri. pazaı gü
nü Sollum ile Bu..,.bu (! arasında 
bir İtalyan .motörlii naklh c· ko
luna hücum etmislerdir . 

Arabalardan bazıları va"kılmış, 
di~er kısmı da ciddi h asara u2ra
tılmı.stır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Şap denizinde 
bir ltalyan muh
ribi daha tahrip 

edildi 
Batınran diğer muh
ripte 142 kişi vardı 

Kahire 23 (A. A.) -
Kahire' de neıredilen bir 
tebliğe göre, bir lngiliz 
bomba"'rdıman · t<ıyyare•i 
Şap denizinde bir ltalyan 
muhribine hücum etmiı 
ve gemiyi ltıç taralından 

(Deı,amı 3 ii.ncii sahifede) 

Sovy t 
Alm n 
ticareti 

Almanlar, istikbalde 
daha sıkı olacağım 

bildiriyorlar 
Berlin 23 (A.A.)- D. N. B. ajıııı

sı bildiriyor: SaJahiycttar bir e
konomik kayna'htan aldığınuz ma
liımata göre Sovyet - Alınan ticn
ret münasebetleri iki tarafı da 

memnun edecek bir tarzda inki • 
şaf etmiştir. 

Almanya ile Sovyetlcr Ilirligi 
arasındd ticari siyaset hakkında 

(Deva.mı 3 üncü sahifede J 
--------------------~--------------------

- Maaşlar bu 
ayın 25 inde 

verilecek 
rllaaşların bayramlardan 
evvel verilmesi için bir 

formür bulundu 

Tramvaylarda -tek 
kanapeler kalkıyor 

HükUmet, memur \'e miistah 
demlerin bu ay nıaa~nrını, bay - . 
ramlardan e'\'Vel, 25 birinciteşrin
de tcdi~e edecektir. Bulunan for
müle gör<', Ziraat Bankası bütiin 
memurların maaşlarının tamamını 
avans olarak verecek '\'e S-Onra bu 
para ay başında hazırlanacak 
bordrolarla geriye alınacaktır. 

.. ,, .. . ·. . .. ~ .· . . " ,... " . .. .. .,., : . .. ..... 
- -----
Şehrimizde bir · 

serbest halı 
pazarı .. açılacak· 

Tacirler bu yeni mahal~ 
de mağazatar açacaklar ı 

Halı t ıco.rt'tın m ınk ıtaiı ıcın ·seh~ 
nm ızdc Gümrükler Vek:iletİ1M;C 
bır serbest halı mnhalli tesis o-. 
lunması kararlastırılmıstır. Bas
-vekalete vcrilmis buJunan woie: 
ve '!Öre b1anbul halı antrePOSu 
1-?ümni·k bakımından se11best bir. 
mahal sayılacak v e halı l:acırlerı 
bura·•a ithaJ c:de<:eklcn halılarım 
valnız sark halısı ei-bi umumi ta
nfe ismini ve siklet inı bıldırmek-

le iktifa edeceklerdir. Tacirle)' bu 
serbest mahalde maeazalar acabi
lecekler, antret>odan dışarıya ı:ı-
'ka.rılmarnak sar l.jyle mübadele 
yapabileceklerdır. G ümrük Jda -
resı burasuıı dı.sarıdan kontrol ve 
nezaret edecek, ırirıp <:!'kanları tcs
bıt e\·livecekt.r. 

rarın makul '\ c mantıki tedbirle
rin i almakla olur. Bu hn"n ta hnlii 
Bulgar miJletinin akı l \ 'C hlı; i . 
eliminden, i tikli\I n kuıd.uı ü mi

dimizi tamnmilc kc mis de• iliz. 

.Bu suretle beher arabaya 15 
fazla yolcu alınabilecek 

Tramvay idaresi umum müdürünün 
bu sabahki izahatı 

Trt'.mvnylarda i:z:!ihnmm öııiine 
ge<:ilme.<ıi İ(İn halktnn bazıları ta
rafından tramvay idaresine ~ayanı 
dikkat bir tekli{ yapılmıştır. 

Bu teklifle arabaJnrdaki tek ka
nepelerin tamamen kaJdırılmaS'J 

istcnilmi>'tir. idare tekJifi yerin
de buJ:ırak tetkiklere geçmiştir. 

Elektrik, tramvay \'e tünel ida
releri wnum müdiirü Mustafa 
Hnlki bu sabah keiıdisile görüşen 

(Devamı 3 iiııcü sahifede J 

Geceki yağmurlar yüzünden -
Aksaray .yolunda bu 
sabah 2 dükkan çöktü 

Trarnvay S€'farleri arızaya uğradı 

..;u sabah Alr.ı-aray yoluuda tramvay hattı ü:ıerine yıkıJan du,·arlar 
temizle nirken 

(Ya;:.nı 3 üncu Mblle4t) 

Finlandiyadan 
bu sabah bir 

heyet geldi 

Tüfkiye ile geniş tf- ı 
caret müzakereleri 

yapacak 
l'lınl.azldl7'a harlci Ueanıı& Cl&lreal """ 

lal H. ToDll Yalantlnin rebli~indı 
FiDJ:aadiya. buı&ası müdürü M. Erloo 
Eıwcre, Finl~ itiili fabrlkalan 
mümesıril1 M. Hellostin'dm m.ürdtkeıı 

bir heıeııi ba •ba.bki konn.nıJyonel 

ıh"enile ~lu1:mize selmişlenllr . 
İtaıyaya " Yıma11isıana da •in· 

mış olUl heyd asaaa İtalya ..-e 1 "· 
nanEtanla. ~ ı~ ~ ak

~. 
HEYET REİSThiN 

BEYA'SATI 
Heyet ~hrimhde J'f".rapalas ete • 

iline ilmfŞtıtr. ~u a.k.)ım Ankaraya 
Jklef'eklerdir. Rf'yet reisi kendisile 

cöıi.işcn bir mub.a.nirbniı.e: 
«- Tiirkiye Ue ara.nm:da klttinc 

0

118Ulü blr muahede mevcnıtur. Fa.kal 
iki memleketin Ü<'areUui lnkişal ri • 
tirmrit l~in Anlı:araya cidttclı: müza
kerelerde bulıma.ca.iız.• dcm\ftlr. 

BU SABAH GELEN POLom· AI.ILAB 
A,ni trenle '1 Leh mill~ dt teh

rimize r~ır. Bunların waaııda 

eski Poloa7a dt"vlet ad.&mla.n da Yat· 

dır. 

iki kişi kalp 
para sürerken 
yakalandı 

Üç mütecaviz de birinin 
üç lirasırn çarptılar 
Galatada mukim Yervnnt u:ınirıde 

b ir i, maliye şubesine b ir gi.ııollş .rwlp 
liar verirken tutulmuştur. iııt ck!M 
.caddq tnd<' garsonlu."< yupan Sillcy
man da üzerinde 100 kuru5 ynz.h bir 
kalp lira surmek iddinsılc yakalan -
mıştır. Bunların paralan kimdcıı al
dıkları tahkik olunmnktadır. 

Küçükmustafapaşada oturan Mus -
tafa adında biri e vine giderken i.ıç kişi 

üzerine hücum etmişler ve 3 Ji :-a 1 n-
1m"'mı alm•şlnrdır. Mütecavizler ya
kdanmışt •~. 

Hakime ''beni 
tevkif ediniz:, 
diye yalvaran 

hırsız! 
lsrnmak için çuval çalan 
bir sabıkah mahkemede 

neler söyledi? 
llayrcttin isminde bir ı1abıkalı 

Unkapanında Hasan adında bi
rinin ahırından bir kaç bo~ ve es
ki çuval ile bir yorgan çalıp ka
çarken tutu]mu~tur. 

Dün 2 inci sulh ceza malıkeme
~ine verilen Hayrettin yırtık el
bisesinin içinde tirtiyc titriyc hfı
kiıııe sunları sö~ lemi~tir: 

•- Ba~· hakim .. Ilen sabıknJı
)'ını div .. kimse iş \'ermiyor. So -
ğukta beş parasu \'C a(' knldım. 
Serseri ı;erseri karanJık sokaklar· 
da do!asırken göıüm hu ahırın a
(ık kanL'>ma ilişti. Y<'rdc birkaç 
eski ve boş çuvnl duruyordu. Ha
va cok ayazdı. Çuvallara sarılıp 
ısınarak J?ff~yi vir virant>cle ge-

( Detıomt 3 ü1ıcü sahirede ) 

KISACA 1 
Olur mu olur 1 

• 
Fransanın Almanya ile ittifak 

edip İn~iltereye harp ilin etmesi.. 
ihtimali mevzuu bahsoluyor. Bi
zim mahut arkadasa: 

- Ne bıı~·urulur buna?. 
Dediğimde: 
- E olur mu ohır.. Tevekkeli 

bu di.inyaya •kahbe dünya .. den-
. ' memış .• 

Cevabını aldım. Hakikaten olur 
mu olur ve .. bir giin AlmRnyaya 
ma;;lıin olan Fransanın donan • 
maısı ile. Suriye, Tunus ordulan 
ile Almanya emrinde M~ırda, "1· 
ra v~ burada lıarhc tutuştuğu gö
.rülcbilir!. • • 

Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 
ETEH İZZET BENİCE 

Topçular Cinayeti 

Karısını boğup gö
men katil anlatıyor 
Arabacı Danyal, metresini gece yarııı gizlice 

·gömdükten sonra, mezarının başında dua 
etmiş, okuyup üflemiş r 

CiDByetin vukaa eeJ.ıliii ev \ c katil Danyal 

l'Allmıeb.pı hariciDıde Topçalanta Ci
oos yolunda lşlf.Dftl fecl cinayet hi· 
dl8esbıdııı ta.l*lb.tı bu sab&h jıırıda.r

aıadaıı ~eye btUkal ~. Dün 
meydana ~ıkarılan ba ~is ei· 
•:rri iıaJdwıdıa bir ınuharrlriımıkb 
mahallbuk yapıhiı tahkikatı :YIWJ'O• 

nıs: 

Sllha.bıu namı dliet Sandık atlmda 1 

45 yaşmcb bir Ennaıi kadını 8 711 • 
danberi Danyal adında blr ıa:ıet.ecl 

ile metres oıurma.ktadır. 

- İhl.iya.r kadın Edimclı:a.pMla araba
nlık edeı ve 32 yaşlannda esmer bir 
ft'kt>k ola.ıı Da.nyalt çılrmN blr aşkla 
sevın~ ve onun ofnına blr hayli para 
lıatt.amıştır. 

İLK KAVGALAR 
F::ıkn1 Danyal, lbılyar kadmclan 

~bok b~ da, para.suıa tamun 
terkedt.m.b'erdt kavsalı, p,.üJtülü biı 

hıı.ldc müştf'.rek y&şamakta cı-am eı

mlştiT. 

Nihayet reçen yıl bvplar oekil -
mu bir hal allllılıŞ. bunıın üzel'W ele 
D;&.Byal ya.şlı metttslnden ayrılıp Sil&
Jücede arabacı H&(lğin luu Jle nlş3n
/lamr..,~Hr. Lô'ldn Danyalln iddiasına 

ıröre, Suhain:ıs peşini bırakrnarnı'J, ı-i- 1 
dip eviı:de bomba sakladı(ı, casusluk I 
;raııtıiı 70~ ihbarlarla '11tvdlil 

ÇE~Ç~VE 

T ehlikeni,11 
hacmi 

NECiP FAZIL KISAKVREK 
Ben ne askerim, ne de kur -

may; nmma siz yine lütkn, a
şağıdaki kurma)'\'ari mülaha • 
r.aları okumak zahmetinden ec
ri kalmayın: 
Almanların, ellerindeki ih

tiyat sınıflarına rai:men bir 
kereye mahsus olarak ~ıkara
bile~ekleri güzide '\"e talim gör
mü~ ordu miktan, taı; çatlasa 
150 fırkayı :ışama:z. 

150 fırka deyip de geçmiye
liın!. Her fırkası 20 - 25 hin ki· 
4i1ik . ırüzidc \ ' C talim görmüş 
ordu miktarı bakımından bu 
l<emmiyet ölçüsii ,tarihin gö
riip göreceği en hiiyük kadro ... 
1914 dün~ a harbinde Alınan or· 
duları. hiçbir an ve mekanda 
100 fırkayı bulamadı. 

Gerideki ihtiyat '\e depo kay
naklarına rağmen Alman ordu-
5\lnun, harp başmdanberi, Po
lonya, Norve(, Dolanda. Bel
çika ve Fransa«la, yekun lıa -
linde a.~ari 30 fırka kaybetti
irinı iddia t>tınek vanlış olmaz. 
Güzide ve talim ıörmüş ordu
nun bu kaylMın, gerideki ibti)·at 
ve depo sınıfları bir hamlede 
telifi etmek imkinına malik 
değildir. 

Demek ki bacünkü Alman 
ordusunu, talim, terbiye ve 
teçhiz cephe]erinden mükem -
mel bir kun·et halinde yalnu 
ve azami 120 fırka kabuİ t>de
biliriz. 

Aıa!. 
Cekoslovakya, Polonya, Dani

marka. None~. Holanda, BC'l
çika, Fransa ve hususile .l\1an~ 
:sahi11erinde '\'e top~·ekun. Al· 
manların bulundurmıya mec -
bur olduğu askeri jandarma 
kuvveti 50 fırkndan n7: o1nbilir 
mi?. Almuılaruı. bupıoe ~adar 

.... ıaebı aleybi::Dlk ~ açtı~ 
En sonunda eh. Danyal B~ilin kızm· 
dan ayrılıp tıMrar Ec!lmeb.pıya dfut

:miŞtür, 
İllTİY AR KADIN NEREDE? 

Ui &eY&°WJer bundan S'f &'ÜD ~'Tel 
Top(IUlanla Çiçn 7ohmda avulı:&t 

Tahsinıe alt n inekçi Fehmi Yqllcb.• 
im kiraeı olarak ot.urdufu ~vln bah-

( De=.ıamı 3 üncü sahifede ) 

Bir motör kaya
lara vura vura 

parçalandı 
Kaptan ve mürettebata 

kurtanldı 
Knradeni:ıden limanımıza gel -

mekte olan İsmet kaptanın ida
resindeki 26 tonluk •Hüd:ı,·erdh 

motörii fırtına yüzünden Boğaz 

açıklarında sahiJdeki kayahklara 
vura vura pan:alanımştır. Knptan 
ve tayfaları kurtarılım~l:ırdır. 

esir ettikleri 100 milyonu aşgın 
milletler kütlesini zaptcdebıl • 
..mck için ascari biı· milyon kişi· 
lik askere ihtiyaçları aynn be· 
yan ... 

Ne kaldı Alman ordusun • 
dan?. 

Sadece 70 (ırka! .. 
İşte Almanlarm, "ark, cenup, 

cenup şarkı veya cenup garbı 
istikametinde girişmeleri müm· 
kün olan herhangi bir hareke· 
te tahsis edebilecekleri azami 
kuv\·et!. ı 

İtalyanları hesaba katmakt:ı 
ma7.urum. Çünl,ü onların kendi 
doğuları istikaınetiııe t / ı; c· 
delıilece~i azami 30 fırl-.ı) ·, en 
cömert hesapla, Alman fırka
Inrrna naz.arıın 10 fırk::ı kabul 
etmekte hata yoktur. 

İlalva ,.e daha şu veyn bıı; 
haydi· Almanl::ırın emrindeki 
mecmuu kU\'\"Ct vahidinc !)Q 
fırkn diyelim!. 

Bu 90 fırka, karşısında, kcy
fi;1·(•t bakımından hari kulade 
60 Türk fırkasını; keyfiyet ha· 
kımından çok şüphclı. kenımi
y<.'l bakımından (Ok kıymetli 
150 So,·yet fırkasını, şÖ} le böy
le 20 Yunan fırkasını; \"e l'a· 
kın Şarktan ileriye sürüle~ek 
15 İngiliz fırkasını hesap etme· 
gc mecburdur. 

Almanlar hesaba katmak zo
runda oldukları bu fırkaları 
kendi har- kıymetlerine naza
ran öl~:iye sol salar, Tiirk)ere 
mutlaka yine 50 fırka \'erme
lc rı. Sovyet]crin 150 fırkasını 
50 fırkaya indirmeleri, Yunan· 
lıları 10 \'e İngilizleri yine 10 
fırka dereces inde hesap etme
Jcri mantıki ohır. 

Tesvh·e edilmiş vahitlerle yi· 
ne doksana 'karşılık ytiz yirmi .. 

Vaziyet, Sovyd Rusya safı . 
mızd:ı olduğu takdirde mutJaka 
t'nıin, olmadığı tnkdirde de yi
ne '\'C pek ümitli ... 

Elverir ki Haşmetliı Esrar 
Dede ha7retleri. mnlınn \'e u
nına susamı" olan tarafa ilti -
hak ~tmesla!. 



-SOM TSLGKAF- 2'3tınd nsaftJ lMt 

KULAGIN 

KIYMETi 

Kesilen bir kula~~ kıymet 

t...L liri münasebeti le, muhte

lif kulaklara nasıl paha biçi

leceğini izah eden kulak mü

tehassısı bir aoktor diyor ki: 

«- Mesela, Doktor Neıet 
Ömerin kulağı bir milyon lira 
değerindedir.» 

Demek, apartımanı kulak

tan yapan doktorlar da var. 

AMERiKALI 

KIZLAR 

Amerikada, bir Üniversite i

daresi, kız talebenin, Şort de

nilen §U kısa kadın pantalon
larile derse girmelerini yasak 

etmi§.. Amerikada Şort mo

dası o hale gelmİ§ ki, kadın

lar, genç kızlar, hu kısa pan

talonlarla sokaklarda dola§ı

yormu~ ! P~ki, bu Bayanlar 

Ü§Ümüyorlar mı? Ne kanı 
kaynıyan mahlUklarmıı ?-

AFYONLU 

ŞIRALAR MI? 

Şir gazetede, bir okuyucu 
mektubu gördüm. Bir kari, 

seyyar bir §ıracının afyonlu 

tira sattığından tikayet edi

yor. Bu nevi tıralar, insanı 

çabuk kayfeder, bir içen iki, 
üç, boyun:ı içmek istermiı ! 

Peki ama, keyf olmak is

teyen insan, nediye midesini 

bardak bardak çürük üzüm

den yapılmış, boyalı fıra ile 

dolduruyor?. Meyhaneye git-
. ? 

aın •• 

DEGiŞM/YEN 

ZENGiN 

101 yqındaki ihtiyar kadın 

dilencinin, mahkemede söyle

diklerini okudum: 

«- Ben diyor bakireyim, 

topraktan nasıl geldimse, 

toprağa öyle döneceğim.» 

Halbu ki, insan zengin olun

ca değitir, derler, baksanıza, 

kadın, bunca yıldır en kazanç

lı meslekte çalı§tığı halde, hiç
te deği§memİ§ ! 

AHMET RAUF 

Bir çıft yün çorap 
Bir arkadaı;.mız ŞllllU anlattı: 
• Kışın yün çorap giymeğe a

l•~kımm. Geçen gün iki çift yün 
çorap alayun, dedim. Çiftine 6,5 
lira istediler. Aman, biraz ucuzu 
olsl'- -ledim. Bu, en ueuzu, uzun 
knnçlu. spor icin kullanılan yün 
çora" ı:ır var ki çilli 12,5 lira, de
diler.. 

Bu fiatlar, acaba normal mi te
liı.kkı ediliyor?. 

BÜRHAN CEVAT 

~ 

Nüfus 
nakli 

Şehrin istimlak edilecek 
yerlerindeki nüfusu di
ğer scmtlcrcdağıtılacak 

İstanbul belediyesi İstanbul 
vııa)etıne yazdığı bır tezkerede 
nüfus sayımı münasebetile şeh -
rin bazı semtlerinin nfrfus mik -
darını istemiştir. Nüfus yekii.nu
nun bildirilmesi talep olunan ma
haller, istimli>klerine karar veri
len yerlerdeki ev, ap;ırtıman ve 
dükkanların teskil ettikleri ada
larla :meydana kalbedilecek bi -
rnılardır. Vilayet tarafından ve
rilecek cevap şehircilik mütehas
sısı M. Prosta gönderilecektir. 
Prost. şehrin rnüstkabel planına 
'1Öre istimlak edilecek yerlerdeki 
nüfusu imar esnasında diğer semt
lere dai!ı taeaktır. 

İstiklal caddesi, Taıksim. Be -
vazıt. Yenikapı - Unkapanı arası, 
lüsküdar, Kadıköy, Kasımpıasa, 
Beşiktas. Eminönü, Eyüpte ana 
caddelerdeki gayri menkuller sa
yışı ve nüfus mikdarı bu meyan
da sorulmu.stur. 

Her fakir esnafın okuyan 
çocuklarına yardım edilecek 

Fakir esnafın tahsil cağındaki 
çocuklarına yapıaln yardımın eo
kaltılması aliikadarlardna iste -
nilmistir. Bu vardımların mah -
dut esnafa inhisar ettirilmeypi 
mektebe giden fakir esnaf co -
cu-klarından hic briinin vardım 
harici bırakılmaması da bildiril
rnistir. 

Her cemiyet bütçesinde bu 
maksatla daha fazla para avıra
okatır. 

100 BE...'IBER ÇOCUGUNA • 
PARA VERİLDİ 

Berberler cemiyeti, cemivete 
kayıtlı olan azalardan 100 fakir 
be~berin çocuklarına kitap ka
lem ve defter parası olarak üçer, 
üc bucukar lira vcrmşitir. Bu yar
dımlar devam etmektedir. 

---0---

300 kız ve erkek hukuli:cu 
olmak iatiyorlar 

iBu yıl Üniversite hukuk fa
kültesine rağbetin di.ii:er fakül -
tleerden fazla olduihı anlaşılmış
tır. 
Buııüne kadar kayıt için 300 

kız ve erkek müracaat etmistir. 
.i3unlardan 150 sının kayıtları t~
mam om.ustur. 

50 si de yarın Rektör tarafın -
dan görülüp .kabul ka./?ıtları im
zalanacaktır. M:i.teba1<i 100 ünün 
de muamelelerı tokpmmül etm:rl:
tedir. Kayıt nihayeti olan ay so
nuna kadar daha 200 müracaat 
yapılacalh tahmin olunmaıktadır. 

Talebe lokantası 
Şehrimiz Ünivresitesinde •tale

be loknatası. nın bu vıl da açıl
ması kararlaştrrıLınıstır. Maarif 
Vekiı.letine tasdika gönderilen 
.tıaebe birli.iti• talimatnamesi bu 
av icnide gelirse lokanta birlik ta
rafından isletliecektir. Gelmedi2i 
takdirde müzayede suretile ha -
ricten taliplere ihale olunacaktır. 

--<>----
Kız sanat mektepleri mesaisi 

filme alındı 
İdeal kız san'ta enstitülerinin 

calısma tarzları ve talebelerin 
enstitülerdeki faali yelleri hak -
kında Maarfi Vekaletince bir film 
hazırlattırılmıştır. 

Muhtelif kız san'at enstitüle -
rinde açılan serıılierdeki talebe 
eserl<!ri. elbiseler. modeller, yap
ma çiçekler ve müteaddit tezyi -
nat da avrıca filme cekilıniştir. 

Bu filinin bir lropyesi dün Ma
arif müdürlüğüne gönderilmiştir. 
Mekteplere yoeıllanarak sıra ile ta
lebelere ı;"ÖSterilecektir. 

Son Telgraf'm edebi romnuı : 96 

GöZYAş,LARJ 
ETEM JZZET BENiCE 

Oğlumdan dileı.dlm!. 
Nr>rinin kapısından dilendim!. 
On un kapısından bir dilim ek-

n- lı m! . 
lluuuuh!. 
Du urccmiyorum artık!. 
Doi/uluyorum!. 
Dchrivorum ... 
Yazamıyacağun. . . . . . 

Esr:"~ .. 
p k""ıt!. 

R·:·ı ... 

Daha bir güıı 

Hıc • v" .. M~"ır şc,· 1<al>.'l1-
d l,ı bu ayaklanmayı u.ırciur:ı -
l""' v :" 

tTnutma'.":a ç~lış!vorum!. 
Yumruklarla kafama vuruyo -

rum; Zannediyorum ki bevn.im -

den dı<arıya dökülen ve gözlerı
min önüne yı_2'.Jan hatıralarım kor
kacaklar. Geri üstün geri yerlerine 
gidecekler!. Bunun imkanı yok. 
Ben beynimi dövdükçe onlar taş;
yorlar, hüeumkrını arttırıyorlar! 

Gözlerimi yumuyorum. 
Dislerimi sıkıyorum!. 
'Tefes almıyorum .. 

Yine imkansız, Nesrinin hayali 
gözlerimden gitmiyor. Ergin kar
şımda duruyor. 
Başımı hızla çekiyorum, servi 

koyuğun~ sokuyorum. Yine bı~ 
rak'l1ıyorlar. Ba$ımla beraber on
lar da o loovuj!a ı::iriyorlar, kar -
ş1m la duruyorlar ve .. Nesrin bo
yun1 söy lüvor: 

- Sana ah etmiştim. 
Surüncccksin dE'miştim!. 
Dileneceksin demişt.i.ın!. 

Akı 1 erdiremediğim 
tek ihtikar hadisesi 
Her türlü ihtikar hadisesini bir 

dereceye kadar anlıyorum. Soba 

Patates 
ihtikarı 

Şehrimizden bazı tüc
carlar 200 bin kilo 
patates saklatmışlarl 

borusu 125 kuruş, diyorlar, olabi- Son günlerde bazı tüccarların 
lir, diyorum, demek dışarıdan saç şehrimizden adamlar göndererek 
gelmiyor. Manifatura fiatları yük- Bursa havalisinden on beş günde 
seldi, diyorlar; kabildir, diyorum. 75 ıbin, Bolu köylerinden 65 bin, 
Anlıyamadığım, akıl erdireme - Adanazar civarından 8{) bin kilo 

diğim tek madde odundur. Odu - patatesi peyaltına aldırıp mahal-
nun macerası ve hikayesi malum: !erinde saklattıkları s~vi olmuı; -
Çekisine 435 kuruş azami fi• t kon- tur. 
du. Odun, normal zamanlarda, ya- Diğer taraftan şimdiye kadar 
zm iki liraya satılan bir madde- şehrimiz ~ivasasında perakende 
dir. Bircok matalarla beraber, o- olarak 8 ve 11 kuruı;a satılan pa-
duu da kıymet peyda etti; nihayet tateslerin İstanbula nakliye mas-
ı;imdiki fiah'!a kadar vasıl oldt.. rafları da dahil olduğu halde 4 - 5 1 

Belediye, lstanbula en çok o- .kunışa maledildiği anlaşılmıştır. 
dun gönderen bir merkez olan İğ- l'atatesi saklatJması devam ettiği 
neadaya bir murakıp yolladı. Qdun Udirde fiatların 3 - 4 kuruş bir
vazivetini mahallinde tetkik el"lti ~ ıfen vükseleceği kuvvetle tahmin o 
tirdi. Giden memur, döndü, geldi. lunmaktadır. Bu ihtikiır teşebbü-
İlk sızan havadis şu: sünün önlenilmesi için aliıkadar-

Oduna evvelce konan fiat yük- ların bir an evvel harekete geç -
sektir; bu fiat daha aşağı indirile- meleri icap etmektedir. 
bilir. - - -- • ----

Şimdi, odun fialbrı daha a~ağı 
indirilecek nıi, indirilmiyecek mi, 
orasını bilmem. 

POLİS 
v~ 

l\T AHKl< ?tlEL ER Odun tüccarı değilim. Oduncu
luk etrafında ihtisasım değil; fik
rim dahi yok. 

Fakat, şöyle, akliseliın ile dü
şünüyorum. Odunun çekisi, nasıl 
olur da 435 kuruşa ka<lar çıkabi
lir?. 

Odun Avrupadan gelmez. Mem
leket ormanlarından kesilir. Odu
nu kesen adamlar, Avrupada dok
tora yapıo gelen miitehassıslar de .. -
ğildir. Binaenaleyh kendilerine 
verilen ücret «ihtisas mevkii. üc
reti değildir. Odun yalaklı vagon
larla değil, mavnabrla nakledilir. 

Gayri sıhhi oda-
1da oturan bir ka
ldın malı.lte1;rı:!l2 

Kı~ın nakliyat zor; hatta imkan
sızdır, diye, bir iddia ileri sürüle
bilir. 

Halbuki, ben, İslanbıılda büyük 
denoları olan toptancı odun tüc -
carının kışın, odun getirtecekleri
ne asla ihtimal vermiyorum. Bu 
adamlar açıkgözdiir. Daha yaz -
dan, bir yıllık odunu depo eder
ler. Böyle yapmıyorlarsa, akılla -
rına şaşarım. 

Odun fiatı üzerine, hükUn1etin 
aldığı vergileri de ilave ediniz ve 
yekı1nu 435 kuruşa çıkarınız, ba
kalım. 

Tabii zamanların yaz mevsi -
minde, çckisini iki liraya satan o
dun tiiccarı, ziyan n1ı ediyordu?. 
Tabii hayır .. O halde, bu, 435 ku
ruş, şimdi. nereden çıkıyor. 
Ayıp değil , a, bu işe, bir türlü 

akıl erdiremiyorum. 
REŞAT FEYZİ 

IBüçüK HABERLER 1 
* Askere giden tekmil miistah -

dem ve memurlann maaş ve ücret
lerinin muntazaman verilmesi Da. -
hitiye Vekdletinden vlliyete tebliğ 

olunmuştur. 

' ' ' 

* Dahiliye Vekili B, Faik Öztrak 
dün ~tırillıizden Ankaraya dönmüş
tür. * Kullanılmış saç levhalar ve gal
~nizcler bazı açıkgözler tarafından. 

semt scınt dolaşılarak halktan satın 

al.'ı;nıp toplanmaktadtr. Demir toplı-

yanlar da çoğalmıştır. 

* Peynir sat:aş1arında halkın al
ılatılmaması için bakallarla seyyar 
satıcıların tenekelerin üzerine ctaın 

yağlı> ve cyarLm yağlı> diye fiat eti
ketleri konulması dü!itinillmektedir. * Süt fiaUarının önümüzdeki ay 
içinde kiloda 3 - 4 kur~ daha yük
selWeceği anlaşılmak.tadır. * Ereğli kömür havzası namile 
maruf sahadaki t.ekınil madenlerimiz 
Amasra istismar mıntakası dahil ol
mak üzere hük.Umet tarafından ifle
tilmesi kararla~tırıl.mıştu. * İzmirde İncir liaUan birdenbire 
ve sebepsiz yere düşmüıtiir. 

Kapımdan bir dilim ekmek is
tiyeceksin demiştim!. 

İşte he~i oldu: Serseri oldun, 
ayyaş oldun; hırsızlara, yankesici
lere, katillere, karmanyolacılara 
ırgatlık, yamaklık ettin. Ayyaşsın, 
esrarkeşsin, dilencisin, serserisin! 
Kapımdan dilendiğin para, oğlu
nun elinden aldığın bir dilim ek
mek koynunda!. 

Kulaklarımı tı.kıyorum. Parmak
larımı ta ikisinin de içine kadar 
sokuvorwn. Bu sözleri işitmek is
temiyorum. Fa-kat, yine duyuyo -
rum. Yine söylediklerini birer bi
rer, tane tane, kelime kelime işi
tiyorum: 

- Melek gibi karını bırakıver
din!. 

Çocuklarını kedi yavru.su gibi 
atıverdin!. 

Bir kahpenin peşine taktldın!. 
O seni mahvetti! 
Sana hiyanet etti. 
Bir gün bile sana yar olmadı!. 

Seni carcabuk baştan attı .. 
Şerefini aldı, haysivetini ald1, a:k-ı 

lını aldı, ruhunu aldı; seni divane 
etti!. 

Seni kendisine merdiven ya-ptı ! 
Simdi o yasıyor, sen ölüsün! 
Daha <;ekeceksin!. ' 

Dün aoliye 7 inci ceza mahke
mesinde garip bir d~Yaya bakıl
mıştır. Hadisenin sııclusu Cemile 
isminde bir kadındır. Davacı da 
belediye<:iır. 

Cemile Şehremininde yeni bir 
ev vaptırmak icin belediyeden 
müsaade aln1ıs. fakat parası ye
tisınedif:i için evi ıamamlıva -
mamıştır. Ev kısmen meydana· 
cıktıktan sonra da alt kat odalar
dan birine eşyalarını taşı.~ a.tak 
burada yatıp kalkmağa ·başla -
mıstır. 

Lakin belediye memurları ka
dıncağızın natamam cvd.e oı.ur -
masını ~ görmemişler ve ·hıf
zıssıhha kanununa r.ıuhalif, ha
reket su<; He kadını mahkemeye 
vermişlerdir. 

BİR MÜDAFAA 
Cemlie dünkü muhakemede 

kendisini su suretle müdafaa et
miştir: 

•- Para bulunca evimi tamam
lıyaca«ım. Oturuyorsam kendi 
odamda vturuvorum.. H~n1 de 
malzeıııwıe bekçilik yapıvorum.. 
Bekci paras, verecek ta!rntim 
yok .. • 

Mahkeme bu ::nüdafaayı varit 
{görm~ ve Cemilenin beraet.\nc 
ıkarar 1.·c rınistir. 

Kadıköyündeki ev 
sahibi - kiracı kavgası 

20 teşrinievvel sayım g'inü Ka
dıkövünde Cevizlikte bir ev sa -
hLbi ile kiracıları arasında kavga 
ç1-ktığ1 ve vak'anın palise intikal 
ettiği yazılmıştı. Kavgacı ev sa
hibi bayan Cemile ile kiracı Ba
yan tahkikat esnasında barışmış
lar ve böylece hadise cürmü r.ıes
hut mahkemesine intikal etme -
den yalıştırılmıstır. 

Dieer taraftan hadiseye ismi 
karışan İş Bankası memurların -
dan B. İhsandan aldıiiımız bir 
mektupta münazaanın ev sahibi 
ile kiracı iki bayan arasında ce
revan ettiği ve kendisinin bu 
vak'adaki ala!kasının ancak me
seleyi fasletmekten ibaret oldui!u 
bildirilmektedir. 
••• ••••••••••••••••••••••• 

- Halkım.ızın Hava Kurumuna mil
yonlarca yardımda bulunması, gökle
rimiz!, kısa bir zaman içinde yenilmez 
kanatlarla dolduracağunızın müjdeci
sidir. Fitre ve ZekAtın yeni yardımlar 
için veslle hazırladı&ını unulm)J'alım. 

Sürüneceksin!. 
Senin yaptığını yapanlar hep 

böyle oldu!. 
Senin uihırun bendim, ı;ocukla

nndı!. 
Cilterlerimi kanata kanata beni 

öldürdün!. 
İnsanlar dai:ına kötülüklerinin 

cezasını ergeç çekerler!. 
Bu kadan sana daha ceza bile 

del!il! 
Daha çekeceksin!. 
Daha göreceksin!. 
Çocuklarını öksüz, karını toprak 

etmenin bütün fenalıklarını nef -
sinde duyacaksın. 

* 
Daha bir qün~ 

Kıvraruyorum!. 
Mezar kovuklarında sürüm sü

rüm siirünüvorwn! 
Günahımı ödemek için dünya • 

nın ağırlığını sırtıma yüklenmek 
istivorum. 
Tırnaklarımla toprakları ikazıyo. 

rum!. 
Ve arada bir .. En son çare Allaha 

yalvarıyorum: 

- Yarabbi beni affet! 
Çektirdiğin yeter. 

(Devamı var) 
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Nurü}bç_h ·r nasıl torpillendi? 
Bu telgrafların okunduğu sıra

da Ayastafanos önlerinde şidd~tli 
bir infılak duyulmuş, arkasından 
da İstanbul komodorluğu ve mu
hafuı karakol hizmeti müfrezesi 
kumandanlığı tarafından donanma 
birinci kumandanlığına kısaca şöy
le bir haber verilmişti: 

Liman ınıntakasında tahtelbahir 
takibine memur ve binbaşı Bahri 
efendi kumandasındaki N urülba
hir vapuru bu sabah Aynstafanos 
arıklarında seyir halinde iken bir 
tahtelbahir tarafından torpito hü
cumuna maruz kalarak sefinei 
mezkiıre aldığı isabetle l!arkol -
muş, hidise, Bakırköy civarında 
lengerendaz bulunan muhafaza 
ınuhribi Piilengiderya zabitan ve 
müre:tebatı ile karakol tesisine 
nıemur sefineler tarafından reyü
la)n müsahede edilmiş idiki, ha
dise akabinde mahalli vak'aya şi
tap eden muhriplerimizden Sakız 
ve Aydın Reis n1uhriplcri tarafın
dan bir kısım mürettebat deniz
dcn · kurtarıJmısıı;::a da süvari Bahri 
efendi ile ikinci ve çarkcı heye
tile mürettebatın mühim bir kıs
mı sefine ile birlikte garkolmuş 
bulundu~ berayi maliımat arzo
lunur ollı•pta ... 

Bu üc vak'a, Amiral Su5onu şid
detli bir asabiyete düşürdü. Tel
grafların birer su-reti de kendile
rine gönderilen nezaretler1 un1umi 
karar"~h donanma kumandanlı -
ğındaıı vak'alar ve vaziyet hak -
kında izahat istiyorlardı. 

Halbuki Amiral, iki !(Ün evvel 
her iki makama da verdiği rapor
da her türlü tedbirin donanmaca 
alınmıs bulunduğunu, Marmarnda 
viicutleri haber alınan tahtclba
hirlerin takip müfrezeleri !ardın
dan inı'"'aları gün ve saat nıeselesi 
olduğı ~mannı taarruzdan masun 
ve emin bulunduğunu arzetn1işti. 
O rapor mu.hteviyatile birbirine 
taban ta)\ana zıt bulunan şu vak
lar Amirali asabileştirmekte de -
vam ve ısrar edecek mahiye(tey
diler .. 

Suson istizahJara cevap verece
ği yerde Yavuzda bulunan erka
nıharbive reisi kalyon kaptanı 
Sıtkı beyi çağırdı. Onunla kısa bir 
istişareden sonra eıuir verdi. 

- Bir muhrip hazırlansın!. 
10 dakika sonra Hızır Reisin ha

zır olduğu haber verildi. Sıtkı be
yi de yanına alan Amiral bu muh
ribe atladı. Yeşilköy önlerine git
ti. Birkac saat evvel Nuriilbahrin 
suva ı:ömüldüğü noktada dolaştı. 
Tahtelbahir arıya arıya Marmara 
adasına vardı .. 

Marmara adasına Amiralin ge
Jişiudeıı az evvel burada bir ha
dise cerr,·:Jn etmiş, Erdek linıan 
reisi Mudanyalı yüzba<ı Mehmet 

1 

Emin tarafından verilen bir ha
berde Erdek koyu civarında bir 
düşman tahlelbahiri görüldüğü 
balıkçılar tarafından kendisine te
min edildiği, Erdek koy ve iskele
sinin bir taarruzdan muhafazası 
için buraya muvakkaten bir muh
rip gönderilmesi hususunda Mar
mara )iman reisliğinin müfreze 
kumandanlığına malfımat vermesi 
rica ediliyordu. 

Henüz devriye hizmetinden dön
müş ve mürettebatını istirahate 
geçirmiş bulunan Yarhisar, Sul
tanhisar, Demirhisar muhriple
rinin süvarileri aralarında müna
kasaya başladılar. 

Bir balıkçının sozile mevhum 
bir takibe çıkmanın bu suretle 
mürettebatın istirahatini selbet
menin miiteakip vazife safhaları 
için mahzur teşkil ettiğini ileri sü
ren iki arkadaşa, Sultanhisar muh
ribi siivarisi Ortaköylü Riza kap
tan itiraz etti: 

- Canım efendim.. Mademki 
bir ihbar yanılmış, hunun mahi
yetini tahkik etmek bizim vazi
femiz değil, sadece oraya gitmek, 
aramak n1ecburiyetimizdir. 

- Mürettebatın istirahati ne o
lacak? 

- Hele bir defa oraya gidelim. 
O, ikinci l>landa görüşülecek me
sele!. 

Destroverlerdeki Alman zabit
leri de iki fikre göre iki tarafa ay
rılarak n•ünakaşaya iştirak etti
ler. 
• İş bii~· üdii. Nihayet yine Sultan
hisar süvarisi ileri atılaruk mü -
nakaşayı bertaraf etti: 

- Ben, gemiye hazırlık emri 
verdim. Hemen Erdeğe doğru yo
la çıkacağım .. 

Ve Sultanhisar, Amiralin l\Iar
mara adasına muvasalatmdan ya
rım saat evvel demir alıp Erdek 
istikametinde denize acıldı. 

Amiral Suşon, Marmara adası
na gelince takip müfrezesi ku -
mandanı Yarhisar süvarisi Nezir 
kaplandan faaliyet ve tahtelbahir 
takibi hakkında mufassal izahat 
aldı. Yeni direktifler verdi. Son
ra, Riza kaptanın Erdeğe hare -
ketini öfrrenince o da Erdek isti
kametinde yola çıktı. 

(Devamı var) 

Pasif müdafaa için alınacak 
vesait 

Şehrimizde pasif müdafaada 
kullanılmak üzere 16 kamyonet 
ve 4 imdadı sıhhi otomobili alın
ması kararlaştırılmıştır. Bunlar 
önümüzdeki ay teslim edilmis o
laca..1<Uırdır. 
Avrıca mahallelerin yangın tu

<1.uımbaları da çoğlatılacaktır. 
~~~~~~~~~==~==-

AVRUPA HARBİNİN 

YENİ MESELELERİ 

Olacağa dair .. 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Ortalıkta nisbi bir sükiı.n var. 
Daha doğrusu helecan verici, gay
ritabii bir sükun hüküm sürüyor. 
Bu hal ne kadar devam edecek, 
belli değil. Fakat umwniyelle ka
bul edılir gibi 'J:Örünen bir tah
mine göre, bugünler, bu haftalar 
vekayi itibarile pek yüklü ola -
cakınış. İnsan olacağı keşfedip 
söylemek merakından kendini ala
madığı için bir gün, bir hafta, bir 
ay gibi gelecek zamanın hududu 
içinde pek çok şeyler sığdırmak 
ve olacağı da anlamak istiyor. 

Vaktile Kleopatra avcundaki çiz
gilerden istikbalini söylemesi i
çin o vakitki dünyanın büyük 
krallarının öpmekle iftihar duy -
dukları J<üçük elini falcıya uza
tırken sormuş: 

- Sen olacak şeyleri bilir 
misin?a 

O da cevap vermiş: 
- Tabiatin sonu olmıyan esrar 

kitabı içinden pek azını okuyabi
lirim; demiş. 

- İyi bir talih veremez misin? 
sualine de falcı şu cevabı veri
yor: 

- O hiç elimde değil. Ben yal
nız lıaber verebilirim. Fakat iyi 
talih veremem. 

Geçen scnedenberi Avrupada 
başgöstermiş olan harp daba ne
relere sirayet edecek?. 

Bunu tahmin yollu şimdiye ka
dar yazılmamış şey de kalmadı. 
Fakat şimdi muhakkak olarak 
hep görülen keyfiyet İngiltereye 
karşı taarruza kat'i bir mahiyet 
verebilmek için herhangi bir ih
raç hareketinin ve Britanya ada
lannın istilasının tahakkuk ede
memesinden sonra şu teşrin ayın
da ortalığa sisli, bulanık bir sükU
nun çöktüğüdür. Eğer yıld..,Jara 
bakarak ahkam çıkarılan ve ona 
göre harp harekatına girişilen M 

--

yahut beklenen devirlerde olsay
dı müneccimler için bugünlerde 
söylenecek söz a7J olmıyaraktı. 
Mesela akşamları güneş battık
tan sonra gökyüzünde Müşteri ile 
Zuhal yıldızlarının birbirine yak
laştıklarına bakılarak bundan fev
kalade vekayiin çikacağına bük -
medilebilirdi. Fakat bu vekayi ne 
gibi şeyler?. Onu en keskin mü
neccim de kestiremiyecektir. Müs
teri yıldızı kuvvet ve servet gibi 
hulasa hep iyi şeyleri, Zuhal de 
bunun aksini temsil eder diy~ sıı
yıldığına göre bwıların yjrıni se
nede bir kere birbirlerile bulıış
maları dünya yüzünde fevkalade 
vukuatın olacağına şimdiye ka
dar müneccimlerce mana verile
gelnıişiir. Bundan yirmi sene ev
vel de her iki seyyare böyle bu
luşmuşlar. 

O zaman da dünyada büyük 
vukuat başgöstermiş, lakin doğ
rusunu söylemek Ji.zım gelirse 
dünyanın hali geçen umumi barp
tenberi ne vakit yatışmış 1'i sü -
kiın ve refah devrini bozmak için 
Müşteri ile Zuhal birbirlerine 

böyle mülakat geceleri tayinine 
lüzum görmüş olsunlar?. 

Geçen harp kendisinden sonra 
gelecek harbin sebeplerini hazır
lıyarak bitmişti. Her vak'a diğeri 
için bir amil olarak çekilip gidi
yor; yerini başka vekayie btrakı
yor. 

Yıldızlardan ahkam çıkarmak 
bahsi olurken vaktile Prusyanın 
kurnaz kralı Fredrik tarafından 
söylendifri rivayet edilen söz de 
hatıra gelir. Bir memleketin iş
leri düzgün, yıldızı parlak git -
mesi icin üç şey elzemdir: Ordu
su daima hazır olmalı, hazinesi 
daima dolu durmalı, bir de geç
miş vekayi iyice tetkik edilerek 
istikbal i~in bunlardan ders çı
karmalı, ibret almalı. 
Müşteri ile Zuhal galiba garp 

tarafına dönüldü!ü ve yukarıya 
bakildıj!ı zaman görünüyorlar -
mı . Eğer miiliikatları bilmediyse 
yıı ~ • ·la olacaklar. Fakat sözün 
kısası şudw:: Hep lıavır temenni 
etmeli. 

- ' 
M.. d Je1ı.rı 

ı.ıver e ı 
ve Ar _plar . 

il~) 
Y azon: AHMET süJ"' •;ti I' 

· dv•• Alman ve Italyan r• · c• ,il 
hassa son birkaç lıaita ıc•ll rılt 
ve müslüman n1cınlckc~l~l;ır· t1 

ziyade meşgul olnıaı...ta 11
.
41 

ob 
n.ün hanı:i saatinde. olu:,;!)•P · 
bır Alman ve yahut da ı. ..~ 

. t d r·ııııı yo ts asyonunu ara leı '·ar· 
•yalclli:t söyliyen bir c:es ~:el 1 

• d' ıcı• p çikar. Bu, anlaşılan ın d;r. 
la~ak için bir man~vr~ aleY~. 

1 muddet sonra •Ess.elaınu dil'I 
diyerek bir adam karşuıız•ki ıf 
Komedinin bundan sonraııi ıt1e( 

· n a'' _J . mı monotondur. Daırn · cC ıv-
zu: Hadiselerin binbir g\.;ı• ' 
oallarına benzi yen bir b•,.Ü~~ 

1 den sonra Hitlerin ı·c r,ıu. ;;ıbıi 
"k. 1111<1 

tuttuklarını koparan ı 1 d' · 
danı oldukları, Avrupa ,Jil ,1 
neler yapmadıkları izah .• ~' 

ı i ;çıı• ıı 
Fakat Avrupa millet er ,.d<F .. 
hiş olan bu iki zat, Jıer 1~,ııt~~ Arap nıillrlleri için m~r.• jııf ~ 
dirler. Arap m;ılctlerın~iirdiı> 
•tahakkümü. alin' da ı" rı .~ıır 
vicdanları eziliJor. Ar."~ıÜi,dıf'. 
tarmak• programfarı oa 

1 
r•· (1 

Anlasılıyor ki Arnavut• o\~ • • 1 r• .,., 
koslovakları, Polonyalı a ·ıl•'; 
veçlileri, Danimarkalıla;\ı,ı~.ı 
daWarı ve B_elçikalıl.arı . 11~1,ıısı· 
tan sonra nıhayet şınıdı ;;tİI· . 
mak str:.tsı Araplara g~l!ll ~ıu;, 

Bütün garabet, nazı n• 10 
sini iç ve dış politikalarırki ~ 
hedefi olarak kabul eden 'ki'~r 
leke! ra.lyolarının söylct·ı~ 
sözlere Arapların inan• ıilıı' I 
rine en kücük ihtimal. v•.~,t .il 
dedir. Bövle birseye ıhh ve Jl'"ı 
mek başlı başına AraP r .. ı>'' 
lüman milletlerine kanı jtl!J 
tec";I eder. Ve Alman .. v°y,pı; 
radyolarının da her gun ıJI" 
!arı budur. )e~' ~ 
Almanyanın Arap me!lldJı<lı 

nüfuzu altına geçtivi ta"~· ~: 
memleketleri tabi tut~c•" o .ı 
melenin mahiyeti, n~~l JJ'~c ~ 
riyesine, nazi ideolojısı~• !llill I' 
yat Avrupa kıt'asında~ı- ,,tı.., 
hakkında takip ettiği .s•l~til· ''.ı 
kar~k bir hüküm vcrıl~~>~""I 
kat Italyanın muamcl~?' ~I'~ 
gözlerin1izin önünde or?c,111' ~ 
vardır. İste İtalyan istilr ı;~ 

1 
rıyan zavallı Arnavuth• ~ıJI (~ 
çük milletin üzerine ansı ~~· ~ 
!anmak, •müslüınauları~ ,0l•~ı41 
olduğunu iliin eden l\ 1\1ıır 1 , 
yakısır mı idi?. Fakat ıV"J,~ı ı/ 
ibret dersi teşkil edecek 'fi'~ 
kın bir memleket vardır: . 
garp · Jı . ·r111ı tır 

İtalya Trablusgarbı ,.~ (il· ,.r 
kuz seııe evvel işgal etınıı,ı~" 
mi dokuz sene içinde Tr~ pi;~ 
hın Arap nüfusu üçle bı~ı lı'Pr 
tinde eksilmiştir. Bııııd~ik ~ti' 
İtalya Trablusgarpla ı~t- ,,ıı ~· 
muhacir verleştirmc sı) •· 1ıı~ı1 
layısilP memleketin cı; 1,ri•ıJf 
topraklarını Aropların ~ ·tif· . ,,, ııl' 
alarak llalyanlara vcrn (011 ~-
solini, eski Ron1a impar3 

1 
~ ı' 

nu kurmaktaki mak•aıfıtl ııı':,ı 
nıcıncktcdir: Bu da artnıı J~ 
nüfusunu ycrleştirn1el<tir:,11 f} 
ki İlal,·aııın nüfuzu aıt;;,ı<· ,/ 
cek olan Aran ınunlckc ıı'';.ı 
nız bir iktısadi istisnı•'ı;ııl"', 
olmakla kalmı:vacaktar. fdsf f 
nüfusun verine it~lla~ ~ı.ıltl'ltı'I 
leştirilccektir. l\tu~olını ;"~ 
rıklan ;ö.vlerken. Itat.~··~ı~ )1 
!eri bunu vazarken, Jto icfl'~ 
nistcnıe nolitikasının .ııeı' ·•" ti; 
oldııj(u malum iken, ıt~~'~,ıı•:,t 
yoJarının. Arnp ·meın 1'' P1

,, 

hitap etlikleri 7aman. ?".~0od• 
kullanmaları, kiınseyı 1 

/ 

maz. P,.,o 'I 
. Hakikat şudur ki Aln.';;ıc1s>/ 
ltalyanın milletler polı •' ı\ f 
gün kHanlarında ,·azıh 41 b• ~r 
padaki teznhürlerile "\c<· ~;ı' 
dıığu sek ilde devam. ef 11~rsP f, 
ki devlet, istesrler bıle. tiııld / 
!etleri hakkında başk•biİtıiO / 
reket edemezler. Bu~<• ,~ 
____ c_n_._ .. _•mı-~~ıl 

1 Birimizin osr~Jı 1 

Hepimizin O~ 
Kırtasiye ibtİ~:ı 

d•" Okuyucıılarınııı ı•' 
Nezihe yazıyor: b )<011 r 

«- Fiat muraka :ın'' 11eı!! 
yonu ktrtasiye ı.e''8 aıet•1,1 
atlarını tesbit edıp g bO l 
ilan etti ve ihtik~r!.~,ıil '~· 
retle önlencce.ğin_ı tlnrıı• ]ii-1 
ken diin bilakis fıa 'g•ı' c ( 
seldifrini hayretle , e d 1,r 
Çocuklar una kaleDl .,tl ~ ~· 
lacaktım. İl8ndan •'3 S ~ıı ,,. 
ruş olan bir kaleınc60 · po11 ~,. 
40 ııaralık uca da bur>o" . 
tediler 5 kuruşluk 1,t•· .• ır · ık"'· 'I" lemi er de 7 ,5 a ç to$i~' . 
~u vaziyet ıor. h,ıt' 

karının önlenıneY'~ir· il 
tığını göstermekte oııt , 

1 
İcap eden kontro 

yapılmıyor mu?.:ıt 
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SON 24 SAA Ti ( ] Karıstnı boğup hakimden tevki-
- gömen katil ne fini isteyen lıırsız 
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tN SON 
~AKIKA --
Japonyadaki 

Ingililiz tebaası 

\ 

gidiyor 
~~kyo 23 (A.A.)- Büyük B_ri
til·h •eCiri japonyada oturan in· 
t; :ı tebaasına sür'atle ınemlcke
ıııu"'ketnıek tavsiyesinde bulun-

\lur 

Amerika 
yeni üsler 

alıyor 
Amerika 
Nazırının 

Bahriye 
sözleri 

Nevyork 23 (A.,A.) - Bahriye 
nazırı Knoks dün bir toplantıda 
ıbilhassa demiştir -ki: 

•Amerika, Pasifik Okvanusun
da •·eni üsler elde edecektir. Pa
sifikte bizim de üslerimiz vardır. 
iBunların en ıbüvüii:ü Havay ada
larındadır ve dokunulamaz bir 
haldedir. Fakat bizim daha diğer 
ili;lere ihtiyacımız vardır, bunla
ra da malik olacağ:z .. 

Japonya ya F ele-
menk Hindista
nından benzin 
P~k o kadar mebzul 
olacağı zannedilmiyor 

r,.l)if~e;t araftan öğrenildiğine gö: 
.\~ ı\~l«ikau bandıralı bir vapur 
ia~ Ctıkan tebaasını almak üzere 

C~; ~ıe:kttitter 
mülakatının 

akis1eri 

Alman hava 
akınları 

gittikçe gevşiyor 

Batavya 23 (A.A.)- Verilen 
malfunata göre japonya ile Fe
lemenk Hindislanı arasındaki mü
zakereler maddeten sadece şu isti
kamette ilerlemiştir ki petrol şir
ketleri önümüzdeki birkaç ay i
dnde fazla olarak ellerinde bulu
nacak olan bir miktar petrol ve 
müştekkatını o da oiyasada veya 
mukavelelerde herhangi bir mec
buri dci\'işikliği istilzam etmiye -
cek surette tamamen ticari şekil· 
de teklif evlcmişlcrdir. 

Öğrenildii\'ine göre japonlar ve 
petrol şirketleri halen japonlar ta
rafından müzakerelere· ·esas ola
rak kabul edilmiş olan bu teklif
ler üzerinde müzakerede bulun -
maktadırlar. İstihsalin bugünkü 
seviyesi mühim miktarı\a tayya
re benzini ihracına müsait görün· 
ntemektedir. Ilı ~i'i. 23 (A.A.)- Fransız hüku· 

\·e' '~ın, Fransız filosunun mih -
~,t uc~letleri tarafından kulla -
~iı~~~ı. hakkında müzakercl~re 
tii! ıtı~ınc dair haberler tckzıp e-

llıektcdir. 
l'rans · ·1 h T etııı . anın Ingı tereye arp ı an 

~~ "'.~ Yolundaki bir deklarasyo
titt~~1.uıakcre için Lavnlin Parise 
4d·'gı haberi de tekzip edilmek -
'•! 't" ~a, al umumi mahiyette me
til' •rı Alman makamlarile gö -

~f)ıek iizere Parise gitn1i~tir. 
l..o Di(.;ER TAFSİLAT 

ı·os lldra 23 (A.A.)- Alman rad
lla 11 llitlctin dün Parise giderek, 
li;,~\ı~kil ınua\"ini Lavali kabul ct-

ı\~1 bildirmektedir. 
~ihbnıan Hariciye Nazırı Fon 
'•kti~ntrop yakında Vişive gide-

~~•ndradaki kanaate göre müza
t ~.ler 'kat'i mütareke şartjarını 
.\t, ıt İçin yapılmaktadır. Fra~sa, 
t;, .as Lorcn, Nis, Tunus ve Cıbu
t·ı,'1.ınihver devletlerine verıneyi 
r,· l( etmiştir. J\lİh\'er devletleri, 

an · g·, sa Ingiltcreye karşı harbe 
llıi ~ek sartilc bu teklifi ı..abul et

!i.erdir 
,,1 1or;ci~e Nazırı Boduan ecnebi 
~.ı•lecilere beyanatta bulunarak 

°''~tir ki· •l' . 
Lir ran,a Alınanyaya kar'1 taı~ 
hr '•dakat göstermek mocburı"\ 
ıa indedir. Fransa ile Almanya a-1. 
ıı:1.nda bir yaklaşma ollllalıdır. 
.... ; 1• bir yaklaşmayı istememek 

nasız ve gülünç olıır. 

Avustralya - Filistir\ 
hava seferleri 

..,.ton~ 23 (A.A.) - Sidn<y radyo
İ..id, a. EOre1 Avustralya He- Fıh'>l~ndek.i 
,.,dr.ı &.rQ.6.ında on .:.~ ;tıin~ k4tdar 

li l.lnbır hava servisi. a(;l.tc\klır. J;jc 
•J i<- ... da ~ırketi taraftnc!au · ~rni.ı. e -
~ r·1c, U'..1n bu seferler her lki isti -
lır~ ~· hafl.J.da bir knr~ y.ı-- .. lara:C -
t ?). 6 b n kilometre olan meı:;a!e altı 
1 ıie ıtdledileccktir. 

ngiliz kadın ve çocuk
ları İrlandaya gidiyor 

?.ı~tıdr;J 23 (A.A.) - noını~yc.n na
''rı'1 lort Cranbome svam ıc::ımara -
ct~,t sorulan bir suale ) a7.t ile ı:ön-

•t 1 iı Ct-vapla şöyle rleınektedır: 
tttiwtlnr.d, ~tikünıetinin çoic t...ıkdir 
~ı-a &ıtni;:. •c:tıiit üzerine, iki lıükUmet 
tlu~llda rr:err .. eketimiırJ.~11 ~'th~'.;·t e
' . kadLr_~ ve çocuklclrut Irlaııdada 

1~ fır e·J:trı·•• erini kc.layia~lırmak ·• ~- .. IJ~q,keı t. 'er cereyan e.ırc.kte\lır. 

ı...,!ı Sanı • Sebastien 23 (A.A.) -
>· radan haber veriliyor: Haliha -
·•tı:ıa . 
tııı., l.ondrada bulunmakta olan in-
:ııarı tenin Vaşington se!iri Lort Lot
t.;ı,l' ' dun Bucki.ngham Place'da J'-ral 

arından kabul edilmişlir. 
"?.o. 'İt "S.ıcrat 23 (A.A.) - Belgrat i!o 

lrep # ta>' arasında sefer yapmakta olan 
d ... ~ilre, Borovo'da yere indiği sırada 
'''ıl~; .. ı-, ··~tır. Yaralanan yedi yolcu, 

1 l1n rı~e kaldırılmıştır. Dığtr yl'lcu
hl.tld· \·e mll.ı·etlebalın tıkıbcUeti n·:eç-

"'· 

Londra 23 (A. A.) - Hava ve 
Dahili Emniyet nezaretleri tara -
fından tebliğ edilmiştir: 

Dü0 man tayyarelerinin 22 - 23 
ilktesrin gecesi Büvük Britanya 
üstündeki faaliyeti pek dar bir 
mikvasta o1mustur. Sabaha karsı 
yapılmış olan münfcrid bir iki 
tarruz istisna edilecek olursa Al
man tayyarelerinin faaliyetlerine 
gece yarısından evvel nihayet , 
vermis olduklarını kabul etmek 
icap eder. 

w-----~--.ıo .ır~ ..... 

Bir Isveç vapuru 
torpillendi 

Stokholm 23 (A.A.)- 2985 ton 
hacmindeki ve Gunborg adındaki 
İsveç vanuru Izlanda açıklarında 
torpillenmiştir. 22 kişiden ibaret 
olan mürettebatının kurtulmağa 
muvaffak olmuş oldukları zanne
dilmektedir. * Belgrnt 23 ( A A.) - !flrıd tıca · 
ret direksiy ,r • ..ı bir müddet. için İtal
yaya canlı domuz ihracını tatil et -
ıniı;tir. ......... - -...... . .. ~ .. 

Bir İtalyan koluna 
hücum 

( 1 inci sahifeden devam ) 

Tavvarelerin Habeşistanda As
mara ve Gura'da yaplıklan hü -
cumlarda hangarlara isabetler ol
muştur. Di.ı!er binalar da yakıl -
mıştır. 

Şarki İtalyan Aılrikasında. Ça
na köy civarında kain Bahar mın
takasına iki hücum yapılmış, iki 
•bfrvü .. 1< hangara bombalar duşmüs
tür. Kenya ve Habe<islan huriu
du üzerinde cerevan eden ıbir ha
va muharebc•inde bır Kaprnnı 
bombardıman tayyaresi tahrip, 
mii&etebalı esir cdilmıştir. 

Evvelki l!ÜO bazı İtalyan tayya
releri :Maltaya hücum etınisler
se de. avcı ta~"vare1erimiz karşı
sında <?eri dönmüslerdir. 

Aksaray yolunda iki 
dükkan yıkıldı 

Dün ııece yarısına doğru şehri
mizde şiddetli bir vai!mur başla
mıştır. Ya_ğrnur bütün ~e de
vam etmişve bu sabah da fasılası 
sürm1>kte bulunmustur. Aksaray, 
Kasunoasa gibi bazı yerlerde sel
ler hasıl olmustur. 
Beyazıd - Koska volund.a da 

yahnurlar yiiızünden bir kıaza 
o~tur: 

Belediyece istimlak edilip vı
kılmıs olan dükkanlardan Hasan
-""" kara.kolu vanındaki 126 ve 
128 numaralı dükkanların müte
baki duvarları büyük bir l?iirül
tü ile traıınvay yoluna v1kılmış
tır. Bu yüzden sabahlevin mez
klır hat üzerinde saat dokuza ka
dar tramvay seferleri yapılama
ırus ve halk; yol acılıp temizlenin
ciye kadar yayan ıtidip gelmiştir. 

Çöküntü esnasında cnk~z al -
tında bir ekmek arabası kalmışsa 
da arabacı kendini müşkülatla 
kurtarmı~tır. 

Şap denizinde 
( 1 inci sahifeden devam ) 

ciddi surette hcuara uğ
ratmı§tır. 

BATIRILAN lTALYAN 
TORPiDOSU 

Londra 23 ( A. A.) -
20 - 21 teyinievvel gecesi 
Şap denizinde Kimberley 
lngiliz gemisi tarafından 
batınlan Françesko Mullo 
ismindeki ltalyan destro
yerinin 1.000 ton olduğu 
ve 142 kişilik miiretteba· 
tı bulunduğu bildirilmek
tedir. 

Sovyet Alman 
ticareti 

( 1 inci sahifeden devam J 
ihtilaflar mevcut olduğu hakkın· 
da son zamanlarda İngıliz propa· 
gandası tarafından yapılan şayia
lar asılsızdır. İki meiOleket ara
sındaki ticaret hem Almanya, 
hem de Sovyctler Birliğı için ge
niş karşılıklı tamamlama imkan
ları sebebile büyük avantajları 
haiz bulunmaktadır. 
Almanynnın şimdiye kadlll" Sov

yetler Birliğinden aldığı emtia lis
tesi ezcümle şunları ihtiva etmek
tedir: 
Buğday, sebze, kolza ekmeği, 

ketenyağı, kereste, bez, asbest, gli~ 
serin, benzin, madeni yağlar, gres 
yağı, benzol, parafin, ham fosfat
lar, tütün, deri ve kürk, platin ve 
iridyum, madenler, ot, tcreben -
tin ve saire. 

Buna mukabil Almanya da Sov
yetler Birliğine anlaşma mucibin· 
ce Alman sanayiinin çeşitli ma
mul3.tmı ve meseli makine ver
miştir. 
Şimdiye kadar ticari mübadele

den elde edilen neticelere ve ta
kas imkanlarına göre, iki büyiik 
devlet arasındaki ticaret münas.e
betlerinin istikbalde daha sıkı 
olması beklenebilir. 

Tramvaylarda tek ka
nepeler k;.- lkıyor 

( 1 inci sahlleden devam.) 
bir muh&1Tirimize bu hususta şu 
izahatı vermiştir: 

. «- Henüz tetkikler bitmemiş
tir. Fakat bu şekil ;izdihamı önle
mek b~ımndan uygun görülmek
tedir. Tek kanapeler söküldüğü 
takdirde beher tramvaya 12 - 15 
yolcu daha alınabilecektir. 

Tatbikata geçilirse evvela en 
kalabalık hatlardan başlarula • 
caktır ve yalnız 2 inci mevki ara
balann tek kişilik kanapeleri kal
dırılacaktır .• 
Öğrendiğimize göre bn husus 

evvela Harbiye - Fatih hattı ile 
İstanbul cihetindeki bazı hatlarda 
tecrübe olunacaktır. 

Bu AL r K Sinema Dünyanın En Parlak 
M

5
_ E d Yıldızı En Güzel Kadını ilahı 
ınemaun a 

Heddy Lamarr ve Robert Taylor 
tarafından nefis bir surette yaratılan 

E E KADIN 

Ha
" dı·seler üzerime geçirdim. Artık üı;ümü-ve Araplar ( 1 lDd sablfedcıı deyaın) ··· - sevi'niyordum. Lakin bu se-

çeslnde bir oda:rı kiralamıŞlardı.r. vincim Cfliı: siirınedi. Beni yakala-

(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajarısı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER AI.ATUR 
Bitlerin, Fransada ikamet ettiği 

günlerde, Fransa başvekil mua -
vini Lavali kabul ettiğı ve Harici
ye Nazırı Fon Ribbentropun da u
sulcu mül;ikatta hazır bulunduğu 
bildirilmektedir. 

Ankara radyosunun bu müla -
kat hakkında verdiği mü !emmim 
maliimata nazaran.. Laval, mih -
ver devletleri ile Fransa arasın
da tam bir işbirliği kurmak için, 
Bitlere üç maddelik bir teklifte 
bulunmuştur. 

Bu teklife göre, Alsas Loren Al
manyaya. Nis ve Tunus İtalyaya 
bırakılacaktır. Mihver devletle -
rile derhal sulh imzalanması is
tenmektedir. Bundan sonra Fran· 
sa, mihver ittihadma girerek, İn
giltercye har pili\n edecektir. 

Ancak bu iş biıliğinin Avrupa
da mihvercilere esaslı hiçbir fay
da temin ctıniyeceği de ilD.ve e
dilmektedir. Yalnız Fransanın şi
mali Alrikada biiyük bir müstem
leke imparatorluğu buluntluğu i
çin, buralardan istifade etmek 
rnüınkündür. 

İsviçreden gelen haberlere gö -
re, Fransız halkı arasında İngil
giltereye karşı sempati gittikçe 
tazelenmektedir. Mareşal Petcn, 
İngiliz aleyhtarı si)ascte bir fren 
koymak istiyorsa da, kabinede La
vnl ve Ilariciye Nazırı Boduan 
-ibi mihver devletleri taraftarı 
nazırların mukavcnıeii ile karşı
laşmaktadır. 

ROMANYA BAŞVEKİLİ DE 
l'ıtuSOLİNİ İLE GÖRÜŞECEK 
Romanya başvekili General An

tun~kunun Duçenin da\·ctine i
cabetle vakında Komaya gideceği 
bildirilmektedir. 
Diğer taraftan eski Polonya ha

riciye nazırı Bekin tevkifi hak -
kında da rn tafsiliit verilmektedir: 

Bek, kacmak için hiçbir teşeb
büste bulunmıyacağına dair söz 
vermişti. Fakat bu sözünü tutmı
yarak kacmak istenıiştir. Bükrc~i 
hududa hağlıyan enternasyonal 
yolun ba•ında Beki kaçırmak için 
bir otomobil bekliyordu. Bek, tam 
bu otoınohile bineceği sırada leji
yoner polis tarafından yakalan -
mıştır. 

Eski nazır evvela hüviyetini 
ketmetmiş: •Ben Bek değilim, İn
<Yilizim• diyerek bir İngiliz pasapor 
tu göstermiştir. Bunda muvallak 
olamayınca, polislere bir buçulı: 
milyon ley teklif etmiştir. Bu pa
ra hazineye irat kaydolunmus ve 
Bek Bükreş hapishanesine gön
derilmiştir. 
BPLGARİSTANIN YOL VERE

CFAIİ TEKZİP EDİLİYOR 
Viyanadan gelen haberlerde, 

Bulgaristan ve Macaristanın, Al -
man kıt'alarmın kendi toprakla
rından 2eçmelcrini esns itibarile 
kabul ettikleri bildiriliyordu. 

cTaymis> gazetesinin diploma
tik muharriri ise diyor ki: 

cBulP'aristanda Alman kıt'ala -
rının bulunduğu doğru değildir. 
Bulgar hükUıneti, diğer bir Bal
kan devletinin aleyhine müte • 
veccih herhangi bir harekete iş
tirak etmiyeceğini, Almanya ile 
İtalyanın kendisini böyle bir ha
reket için tazyik etmiş olmadık -
!arını bildirmiştir. 

Bulgar hükumeti Ege istikame
tinde hiçbir istek ileri sürme -
miştir ve kendiliğinden bunu yap
ması da pek az muhtemeldir. Zira 
böyle bir mesele en kuvvetli deniz devletinin muvafakati olma
dan halledilemez .• 

TÜRKİYENİN VAZİYETİ 
Yine cTaymis• gazetesi ,•Bal

kan stratejisi• başlıi'ı altında neş
rettiği bir yazısında diyor ki: 
cTürkiye gürbüz istilı:lilini mu
hafaza ettikçe, Yunanistan sıkı 
durdukça ve Suriyedeki Fransız
lar Romanın taleplerine tam mu
tavaat göstermekten imtina ey • 
ledikçe, mihverin, Mareşal Gra
ziyaninin çok geri kalmış olan i
lerleyişine şimalden müessir yar
dımda bulunmasına imkan yok -
tur.• 
Diğer taraftan Ürdün Emiri 

Abdullah ile görüştükten sonra 
Kahireye dönen İngiliz Harbiye 
Nazırı Edenin Ankaraya geleceği 
hakkında Berlin ra~osu tarafın
dan verilen haber Röyter ajansı 
tarafından tekzip edilmektedir. 

iNGİLİZ - İTALYAN 
GEMİLERİ ÇARPIŞTI 

(2 inci saliifeden devam) 
ve faşist r<;!liminin inlı:irı demek 
olur. •Mein Kampf• kitabının bir 
çolı: yerlerinde şunlar yazılıdır: i
kinci derecede olan ırklar - ki na· 
zilere göre Araplar böyle bir ırlı:
tırlar - ilim ile teçhiz etmek en 
büyük cinayettir. 

6- halla puarta;I günü öfle - dılar. Bari tevkif edin de hapis • 
den sonradan iUb~ ortada.o. kay - haneve gidevim.. Orası sıcaktır 
bobnU4. Felunlnbı &ilesi bunu Dan- ve gü.nde bir kuru ekmek de ve-
ya.iden aorduiu "&AtDaD da: riyorlar! .• 
•- Suhainası 25 Ura ayl1kl-l. Be- Hiki:m bu hazin itirafi;.!n sonra 

yoihmda bir eve bizmet.çi venüno de· Hayrettinin arzusunu yapıp onu 
mJşıtr. tevkif etmiştir. 

Nazi nazariyesİl\e göre, beynel
milel hayattaki muvazenesizliğin 
bir sebebi, bir takını ikinci der&
cede milletlerin, siyasi istiklal pe
şinde koşmJ1larıdır .Siyasi istiklftl 
hareketini doğuran da ilmin nu
rudıır. Binaenaleyh bu hareketi 
kökünden baltalamanın en iyi 
çaresi, milletler arasında bir ta -
kını münevverlerin yetişmesine 
mini olmaktır. 

Asırlardanberi milletlerin mu
kaddes saydıkları ve uğrunda sel
ler gibi kan akıttıkları mefkil.re -
!eri inkar eden bu politikayı tat
bik etmek için harp açtıktan son
ra, şimdi iki devletin, Arapları 
kandırmak maksadile nelerden 
demvıırduklarmı görmek, tezat -
!arla dolu olan bu garip alem i
çinde, cidden üzerinde ibretle du
rulacak bir tezattır. İtalyanlar ve 
Almanlar belki şöyle düşünüyor
lar: 

- Eğer Araplar bu derece saç
ma sözlere inanacak olurlarsa, za
ten müstakil olmıya layık bir mil
let olmadıklarını isbat etmiş ola
caklardır. 

Ara oları tanınıı;yanlar bunu söy
liyebilirler ve Almanların Arap -
!arı en az tanıyan Avrupa milleti 
olduklarına şüphe yoktur. Fakat 
daha iyi tanımaları lazım gelen İ
talyanlardır. Medeniyet seviye -
sinde hiçbir milletten asla geri kal
ml\·an Araplar hakkında bu mua
mele beklenemezdi. 

Çocukların maaş1arı 
kaç yaşında kesilecek 

Kendilerine eytam maaşı bağ
lanmış olan erkek ı;ocu.kları:ı ma
aslarının 19, kız ı;ocı.rklarının da 
yirmi bes yaşını doldurdukları 

günden itibaren •kesilmesi Maliye 
Vekaletince alakadarlara bildiril
miştir. 

Fi at rrıürak abe teşkilatı 

genişletiliyor 
Fiat Murakabe teskilatının şeh

rimizde ve dii!er şehirlerde ge -
nişletileceğini yazmıstık. Ticaret 
Vı>kileti bu teşkilata asgari lise 
mezunlarını almai'!ı kararlaştır -
mıstır. Ticaret Mektebi mezunla
rı tercih olunacaklardır. Şehrimiz
den ve diğer yerlerden talip olan
lar haklarında malumat almak ü
zere bugünden itibaren asgari iic 

kisinin adresleri ile isimlerini İş 
Ticaret Umum müdürlüğüne bil
direceklerdir. Bunlar •Fiat mUr 
rakıhu olarak vazife ııörecekler
dir. 

Romanyadan 160 bin 
ton petrol alacağız 
Dün Romanyadan şehrimize 

geldiğini haber verdiğimiz lica -
ret heyeti azaları Romanyadan 
160 bin ton petrol alacağımızı söy
lemişlerdir. Alım, satını serbest 
dövizle yapılacaktır. 

--00---* Kınalıadada avukat Askiria -

disin köşkü dün gece saat 19,40 da 

yanmıştır. Büytikada itfaiyesi Mal -
tepe vapurile yangın yerine gönde
rilmiştir. At0$in çamaşırhaneden Çl]ı:

tılı tesbit olunrnuı;tur. 

SPOR 
Voleybol 

şampiyona si 
• 

Her ytl oldui!u l?ibi bu yıl da 
Beyoğlu Halkevi VoleY'bol Şam
piyanosı• tertip etmiştir. 

Müsabaıkalara her istiyen işti-

rak edebilecektir. 
Kayıt 31 teşrini.evvel perşem -

ibe akşamı nihayetlenecektir. Kar
şılaşmalara da 10 teşrinisani pa
zar günü 3 kataı?ori üzerinden 
ibaslan ılaıe'katır. 

Fak&I haklkatl.e ise bundan 8 &'ÜB 

evvel bir l'ece yarlSı Da.ıJyal ihtiyar 

sevl'ilisi ile kavp. etmiş ve onu bo -
pzl'l!'aral< ilcl-1il<len ııonn. beyas 
ya.lak param:fına •np bahoeye çıkar· 
ınışm. Fehmi o wıklıl Adapaunaa 
&'itmiş oldaiundan &'el19 Jıatil ihllyar 

•adıpın c PJSZ: aanı ceoe bnınlıi'tnda 
babpede bir çalnır açarak römmiıştür 

KATİL NE DİYOR! 
B. Fehmi Ada_.,.claıı &'eldlkl<lı 

sonra balıçeslncle dob.fıri<en lopral..
iarm acemice ka.zıbp diide.nm.Jf ol • 
ID&Sl nazarı dill•llnl oelbetm1' ve bir 
ıtürekle topnk.Jan atınc:1. beyu çar
şaflı ve çürümeye başl&yan oes(!İ; bÜ· 
tüa d"*lile meyda.ııa çıkmıştır. 

Yakalanaırı b,l;J Daııy;ı.I j:ı.ndarma 

onbaşısı B. Mustafa.ya. hidi~eyl şu şt:· 

kilde anl~lnı1'1ır: ' 
«- Ahırda beyl"lr tepmi~.. Öımiıt

Ben ölü but;Jum. Üç ıcön ahırd.t. bı -
ı aktmı. Haber vermefe korkarak son· 
rıı. çırılçıpla.k soydum. Yatak çarşa -
(ına sardım. Gece incir aiacmuı al
tına. gömdüm. Gömdiikter. sonra bat 
ucunda dualar okudum. '!\11'!7'.an.nda 
ra.ha.t uusun diye okuyup illlt-dim.• 

İstanbul mebuslarının 
toplantısı 

İstanbul ıneb'usları bugün saat 
14 buçukta CumJıuriyet Halk Par
tisi merkezinde toplanarak halkla 
temasları neticesinde tesbit et -
tikleri dilekler üzerinde görüşe
ceklerdir. Toplantıda Vali ve Be
lediye Reisi Liltli Kırdarın da bu
lunması muhtemeldir. 

--oc--

General Veygand 
Fas 23 (A.A.)- General Vey -

!!and Fasta üç günlük ikametten 
sonra Cczaire gitmiştir. * Helsinki 23 (A.A.) - l\l'&zı,.Jar 
meclisi, yün, ipek ve pamuk Kıı: ~ı as -
larla kunduraların bugünden itiba -
ren halka vesika ile satılrı•a<:•nn ka -
rar vermiştir. 

Vapu· da bir hırsız 
Beykozda oturan ve vapurlar

da tavfalı!< eden Rizeli liaoan a
dında birisi Pasa bah.ce önünde 
demirli .duran Türk ive vapuruna 
ızirip makine ve demirleri çalar
ken yakalanmıştır. 

50 bin liralık 
çılık yapan 

kaçak· 
kitapçı 

Borçlar meclisinden 10 
milyon lira tasarruf 
HükUmet kararile, borçlar mec

lisinin filen ilgası üzerine, masraf 
parası olaralı:, her sene bu meclise 
verilmekte olan 29,450 Türk altını 
da tasarruf edilmektedir. Bu da 
senede 200,000 lira kadar bir yc
kil.n tutmaktadır. 

Taksime uğramış Osmanlı borç
larının itfa müddeti 50 sene olarak 
tesbit edilmiş oldulTuna göre, mem
leketin bu isten kazancı 10 mil
yon lirayı bulacaktır. 

Müthiş, Heyecan, Korku, deh
şetler saçan, Gangster filmle
ri sevenler muhakkak bu şah-

eser filmi görmelidirler. 

Gangsterler azraili 

Baş Rollerde: 
ROBERT PAGE -

JACQUELİNE WELLS 

Bir ordt1''a kar~ı koyan, bü
tiin insanlara nıcydan oku
yan, müthiş halk düşmam 
Gangsterlerin korku~· iryiizü. 

BUGÜN 

ALKAZAR 
ainem••rnJ• 

BAŞLIYOR 

-Tepebaşındaki 
ASRI sinema 

Halk salonudur 
Beyoğlunda maruf bir kütüpha

ne sah>binin miktarı 50 bin lirayı ı 
bulan elbise modeli, ııatron ka
çakçılığı yaplıitı haber alınarıak 
dün bir arama yapılmıştır. Dosya 
ve faturaları tetkik için alınmış
tır. 

Ber sah, çarşamba ve perfCm· 
be gıinleri duhuliye 10 kuruş. 

Biri TÜRKÇE SÖZLÜ olmak u
:ıere hafi.anın iki cuzel Cllınlni 
birden gônne.k fırsatını kaçırın:ı. • 
71nıL Procram her cuma cUnü 
matinelerde deiİllr. Der eunı~ r • 

---'00--* Arnavutköyündc mukim Öme -
rin çocuğu Nuray malgaldaki kömür
den zehirlenmiş tedavi alhna ahn -
mıştır. 

l 
tesi saat 1 ve Z.SO da, her p:ız=.r 

saa' 11 de kntll•th ma.Hneler. 

Duhuliye 10 ı. u uş 

Ş h d b TURAN Sinema V(' 

e za e aşı Tiyatro~u ~da 
RAMAZANA MAHSUS her gece Tiyatro. Sinema, Varyete ve 
yeni Komediler. San'atkiır NA$IT ve a~kadasları, Oku.ıucu 
SUZAN Yakar ve Miçc Pençef VaI\·etesi 

DÜGÔNDE MAHKÜMİYET Komedi 3 l'trd<' 1 
Yeni varyete, canbaz ve Akrobat nımıaralı. Geceleri Sinema 19.30 
da balar 21 de biter. Tiyatro 21..5gece başlar. Sinema ve Tivatro 

bir biletle seyredilir. Telefon: 22127 

Cama ~6nü matinelerden itibnen 

SAKARYA • 
sınemasının 

Parlak hafta) an başlıyor. 
Bütün hayatı tahlil eden Sosyal bir facia ... Fevkaliide heyecanlı 
ve kuvvetli bir mevzu ... Kudretlerinin kusva'1na eri•en Z bü

yük yıldız. .. SİLVİA SİDNEY - HENRY FONDA 

GÜNAHSIZ Katiller 
TORKÇE s o z l o 

Sinema tekniğinin bir harikası 

•••••••••Bugün Matinelerden itibaren••••••••• 

iüRAN O AGeZAaK 
20 • 21 teşrinievvel gecesi Şap 

denizinde bir İngiliz harp gemisi 
bir İtalyan destroyerini tahrip ct
ıni-.;tir. 

oldui\'u tahmin edilen bir İtalyan 
destroyeri arasında kırk dakika 
devam eden bir muharebe olmuş
tur. Neticede ehemmiyetli suret
te hasara uğrıyan İtalyan torpi
tosu karaya oturmnshır. Kim -
herleye de bir mermi isabet et -
miş, üç ki~i yaralanmışbr. Kafi
lenin gerek harp, gerek ticaret 
gemiler~e başka hasar olma -
mıştır. 

Sinemalarında: Mevsimin 2 büyük şaheser filmleri birden 
Bütün İstanbul halkını gül dürecek ve eğlendirecek bu bü

yülı: komedi .• 

1- MA TM AZELIN BEBEGI 
İngiliz Amiralliğirun verdiği 

tafsilata göre, o gece, bir İngiliz 
vapur kafilesi Şap denizinde iki 
İtalyan destroyerinin hücumuna 
uğramıştır. Himaye gemilerine 
torpil atılmış ve vapnrlar obüs a
teşi altına alınmıştır. Sabahleyin 
Kiınberley ismindeki İngiliz hi-

. • · eikcı Fullo 

Halbuki bu muharebeden hah -
seden İtalyan tebliği Sidney tipin
de bir İngifu kruvazörünün ağır 
hasara uğratıldığını ve altı tica -
ret gemi.inin hatırıldıiını bildir· 

ektedir. 

CİNGER ROGERS - DAVİD NİVEN ve BABY JOHN tara
fmdan oynaıım.ış mevsiınin en şen en güzel bir komedisi. 

2 - POLİS PENÇESİNDE 
JACK MULHALL - DATSY - RUTH MİLLER. 

,\merilı:an pofü teşkilatım şaşırtan ve halkı korku ve heyecan 
içerisinde bırakan müthiş ganı:ster filmi 
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1MIZ N l 
Müferrih ve midevidir 

l ff K 1 B A Z, H A l 1 M S 1 l l I K, M 1 D E B U L A H T 1 ı e B O l U 1 L O G U H O l 8 A R ~ 
T ~ M B El Li Gll O E, M i O E EK ~ i Lİ K ve YA HM AL A R 1 N O A emn:ret1?.!~~~ 
.l\Iıde ve B~sak.Jarı temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS mrı::-k.ııuoa dik · 

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~- ____... 

Yazan: lakenda F. SERTELLl No. 9 

Talat Bey, Süleyman Nazifin tarizini duyuaca, 
Dahiliye Nazırına: "Bir daha bu herife 

memuriyet vermeyin !,, demiıti. 
Eğer bu inkılap memleketi kur: 

tarmak, millete teneffüs etmek 
ve havat hakkı vermek kaYJ?usıle 
·-amlmıs ise . .bunu önceden dü -
şümneık ve bu sesleri nazarı dik
kate almak. bu tedbirler ittiha -
zında ReeiJcmemek icap etmez 
mıydı? 

Halbuki bütün is bir kuvveti 
v.ııkro ortadan kakiırm.akla kalmış~ 
Ve Abdfilhamit verine, bir~k kü
dik Abdüıhamitler türemisti. 

Abdülhamit idaresinin son J?ün
lcrinde memleketi seri ve muhak
kak bir inkıraza doPru sürükledi

~ini kim inkar edebilirdi? 

Çocuklarınıza 1 Mrı ., .. : 

s F GIDA 
Yedirin~z. 

HASAN . ÖZLÜ UNLARI· 

İstanbul asliye ikinci ticaret mah- {[ 2ZQ ~-
k~;;:ı~in:c;;i~~de .H. ve J. Blumentaı JstanbuJ Beledi. ·ycsı• h "nJ~arl 
bıraderler ~ırketı tasfiye memUl'lan JJa 
Galatada Norteştern hanında mukim _.., 
avukat İ~ak Hazan ve Adato. tara - Yılıık lık tem 
tından .Beyoğlunda Tekke caddesin - kiraıı bir •e. 
de 412 No. da Madam Hırisanti aley - Delik 
hine ikame olunan sekiz kıt'a senede 
müsteniden S07- lira 40 kuruşun tah _ 24•00 l,80 Büyük J'C.ızılmesctJ sotatmda ı numarJaı Ramazanda ~ 

binası. (1 il~ 3 sene müd. sili talebine dai; açılan davanın cari • 
muhakemesinde. 200,00 15,00 Balatta çöp iskelesi ı;ok&ğında G40 metre murabbaı ııaııalı 

(l sene müddeUe) 
Müddeaaleyh yemin davetiyesinin 240,00 18,00 

i15nen tebli~ine rağmen mahkemeye 
Büyükadada Altınordu caddflinde 601 metre murabbal $ 

an;a (1 sene müddetle) 
Yıllık kira bedeli muhammenleri ile ilk teminata mikttırları yukBT~ 

zılı, gayri menkuller kiraya verilmek üzere ayrı ayn açık arttırJPti.)':ı ~ 
~uştur. Şartnameleri 28.bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görill~ 
lhale 5/11/940 salı günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktı!· d 
lerin 1'l.k teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muavven :;ııatte 
encümende bulurunalafı. (10059) • • ' · 

Ke~if l k te
b•rleli mi l\t 

.,. 
972.50 73,00 İstanbul 15 inci ilk okul kalöriJerJnin tamiri. 

Fa.kat Abdülhamitten sonra !!'e
Jcn mec:;ruti idarenin de memlc -
keti inhitata ı.'Ötürdüf!ü.. ve (has
ta adam) ın tekrar vata_Q'a düştü
dii 2örülüyordu. 

Baban zade /smail Hakkı 

ıelip yemin etmemiş olduğundan ye
minden kaçınmış addile yeminin ta -
allük ettiği vakıalara sabit nazarile 
bakı.imasına karar verilmiş olduğun
dan sekiz gün zarfında arzuhalle mah
kemeye müracaat edip yemini kabul 
etti~ini bildirmediği ve muayyen olan 
14/11/940 tarih saat 14 deki muhake
me celsesinde de gelip yemin etme • 
diği takdirde bu kararın· kat'lleşece _ 
ğinin lüzumuna dair yemin davetiyesi 

1 t mahkeme divanhanesine talik kılın -
mış olduğundan kcyfiy t tebliğ ma -

2750,00 206,25 İtfaiye kamyonlarına yaptırılacak 5 adet kar~ri· 
KC'şif bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler a!11 

a~ık .. :~siltmey~ konul~mıştur. Keş~i ve ~rtnameleri zabıt ve muamcl~ 
durlugu kalcınındc gorülecektir. !hale 5/11/940 salı günü saat 14 de d:ıi ı 

Sair Mehmet Akifin vazdıi!ı a
tcsli siirler her S?Önüldcn kopan 
müşterek birer şikayet halinde 
dıllerde dolasma;ı;.a baslamıştı. Me_! 
sela Allaha ualvarırken: 1 

BiT cutanmak hissi• ver Qaip 
hazinenden bi::e! 

Mısraı. "'lCukların akzına kadar 
dücımüstü. 

Kabinenin zatı hü.h."iı.met ida
resini de ehlivetsiz beceriksiz 
k imselerin eline düsürmei'!:e ve 
halkın islerini vüzüstü bırakma~a 
vesile teskil ediv,..,rdu. 
Sülcvıman Nazıfin bir sözü bu 

vaziveti ne "iizel ifade ed.iovrdu: 

' 
hak ve hakikati bütün çıplaklı- ı· 
itile me,,dana vurmuştu. Kendi 
ihtiraslarını tatmin ve mevkile - 1 
rini temin etmek icin. bircok kim
selere (vatan haini\ dam"asını 
vurarak süre-ünlerde. menfalarda 
inletin süründüren bu (vükse.k 
vatnadaşlar) ın vatanı vüzüstü bı
rakm ka "tıklarına yine bu millet, 
Tür~ milleti şahit <'lmustu. 

-~~~~~~-~ 
Vitamin, Kalori, Kuvvct,Sıhhat 
Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, MııSıır, Tiirlü, Mercimek, Bezelya 
Çavdar özlü unlarının çocuklarm neşvünemasma, diş Ç.lkarma -
ların::ı, çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. Hastalıkların önüne 
geçer. Hasan özlü unlarının daima taze kalması için bu unlar 
rutubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki tarih
ten itibaren bir sene geçen '\'eya bozulan unlar HASAN deposu 
merkez ve şubelerinde değiştiriliı ve tazesi parasız verilir. 

Bü inkılao. her ne olursa ol -
sun. sadece Abdülhamidi devir -
mek maksadile "<tTlılmavıp da, 
idari bir inkılao maf>ivetini de al
rnıs olsaydı, vani bir müste-bit hü-JO.mı:?all&'l•m•••mm.aa•ımremnmamı:azmilii~ailllmıl 
kümdar verine, --üzlerce kücilk ,.---------------------------
mustebit hükümdarıar türememis. 1 inhisarlar U. MüdürlüğündOft: J 
olsaydı, şüphe yok ki, ne Balkan - -

kamına kaim olmak fjzere ilıln olunur. 
934/52() 

Satış Deposu: 
Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEVİ 

Ifavuzlu han No. 1 İstanbul 

.. d ... itli 
cunıen e yapılacakt;r. Talipl~rni ilk teminat makbuz veya mektııpla•., t 
frr tamiri için vilayet Nafıa müdürlüğüne müracaatla alacakları fe.II~ e 

yet ve diğPr iş için karoseri imalathanesi sahibi olduklarına dair l>fledı!. 
i~leri. müdürül~ündcn alacakları vesika ve 940 yılına ait ticaret od:ıSl v~~ 
rıle ihale günu muayYen saatte daimi encümende bulunmaları. (lO 

.... 
Balat atölyesinde teraküm eden G ton hurda demir açık arttırn13 stJ 

satılacaktır. Tahnin bedeli 240 lira ve ilk teminatı 18 liradır. Şartn3'.'.1eLl 
ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 5/11/940 sah gü!I 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbut 
mektuplarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende buJunrn°18~o) 

~==============================:;:::::::~ 
DcYlet Demiıyollan n Lima•ları İf~tıOe 

U. idaresi taalan 
---------~·----------------------------.......,,.,,,.. 

Kelepir küçi:k bir . 5/1.2/1940 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan edilmiş olan ıooo ton ~~ 
•- İttihateılar inkılaptan sade-! 

ce Abdülhamidi tahtından düşür
meiJe hazırlanmıc:lar. Ke<:-ke bu 
inkılabı birkaç sene sonra yaosa
Jardı da, bu müddet zarfında bi
raz daha hazırlanmıc: -01salardı.> 

harbine glı:ecektik .. Ne de büvük 
harbe. Ve bu vüzden memleket 
de bir mez.bahava dônmemic:. ceo
helerde mil··onlarca kurban kanı 

I - Yeniden tanzim ve tadil olunan müfredat listesi mucibince 178 kalem 
_, yagı mubayaası şartnamede yapılacak bazı tadilattan dolayı tehir oıunnıuŞ 

Demir Kasa ·c 101~5Y 

O zaman mecllı.'te fırka r~ısı bu
lunan Edirne meb'usu Talat Bey, 
Sülevman Nazifin bu tarizini duv
duP'u za-man: 
~- Bir daha bu herüe memu

rivet verıne"in!> 
Dİ"l)rdu. Talat De-r kin<:i bir 

adamdı. Süleyman Nazif de inat-
twdı, boşboiazdı_ Düşündük.le -
rini söylemekten çekinmedHU i
rın, Talatın maruf ekin listesi-. ne 
nnun da adı "eciv"" dahiliye na
zınna mahrem direkti'fler veri -
livor, hasılı bir daha kendisine 

• rnemuri"et veril~mesi c.) rı1...ı 
ıkarar altına alınıvordu. 

Süleyman Nazif bir ı?Ün Babı
filide Taliıt Bev:ı ırörmüs. kcrıdı -
sile bir havli münaka::;a etmı$ti. 
Bu münakasaClan sonra, s:ııcyman 
Nazif ıbir d0ıstuna sövle dert van
dı,; 

•- Talatla hürrivet ve mcsru
ti"ct inkılabı üzerinde bir konus· 
ma.k yapmak istedim. Zavallınm 
bu ic:lere o kadar :..'klı ermivo~du 
ki. mevki inhisarı e-Uıi bu mevzu
lar üzerinı.le konuQJT1av1 da inhı.:. ırl 
altına alnı.ıs .bir tavırla ~özlerini 
a"'tı: fSiz va bir ı-atan haınisıniz .. 
Yahut da büvük bir filezof!) diye 
ba ; ırdı. Zira. artık bu mevzular 
füı:crinde fikir ve kalem :yjirute -
bılmclc irin ancak bu iki san'at
tan birile tanmmıs olmak lazımdı. 
Ben filezof .... ıarak tanınmıs ol -
madıi!ıma ı!Öre. birind yafta"' ne
redevse l!Ö~itme vaoıstıracak -
)ardı. Bereket versin ki. isi şaka'> a 
vurdum da, yanından cıktım Bır 
da.ha şeytanl~r "'Örsün yüzünü.> 

O ıtiin Süleyman Nazif mi hak-ı 
lıvdı. TaHit 13ev mi Hadiseler 
fMondroo mütarekesinden sonra, 

dökmemis olacaktık. 
Abdülhamidin •...-kılmasile. bir 

cok kimseler kendilerini ha.kiki 
hürrie•·ete kav~nll' · farzederok 
her istediğini ve her düsündüı..ünü 
sövlemeğe siyasi .ııörüs ve kana
atlerini me"dana vurmai!a bas -
lamı~tı. 

Ö"leva .. Mademki memleket 
hürrivete kavu.c:mustu! Otuz ij.ç 
Yıl ·hürr'--et• hasreti ceken ibir 
'Vatand~. hiç olmaLsa ~ördüR"ünü 
ve düsündüeünü dlıette sövlive-
cck, .. sövle:n7k ist.ivecckti. Zira, 1 
Abdulha~ıdın ve "Tlun idarcsininJ 
--ıkılmasıle herkese - avni zaman-
da - cesaret crelmis ve pısırılt. be
ceriksiz tanıdıi7ımız bil'('Ok kim -
sclcr ('lldukra cesareti medeniye 
sahibi olduklarını ~erek iş ~e 
rekse söz sahasında J?Öster.miş -
Ierdi. 

Abdülhamit idaresinin zeva1i, 
ve hürri.retin ilanilc baslıvan ye
m ıdarc. Osmanlı milletine veni 
ve mes'ut bir devir mi ~ıyordu? 
Hürri•·et inkılabı .bövle bır de-
vir arabilmis midir? Bu noktanın 
münakac;,a ve tetkikini vanacak 
ch:2'ilim. Bunu tarihin tetkikine 
bırakr'Oru:m. Ancak. o ITTinlcri 
··ac:;p•an bir fert sıfatile, bütün ı?Ö
rürlerini obiektif 

(Devamı var) 

Sadakai fıhr 

But.J'Ciavdan : 
Arpadan 
Üzümden 

En iyi 

K. 
23 
40 

117 

lyi 

K. 
20 
34 . 

100 

son 

K 

17 
27 
84 

lfl.Bll!m!!IBml ..... .-ıı .......... -.. .......... :wr.ı:~, 

YAVUZ SULTAN. SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 21 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Yavuz idamdan evvel sordu 
YaVUL, en ziyade yeniceri se.ı.. 

banbaşı.sı Balyemez Osman ağaya 
kızmıştı. Sekbanbaşı demek yenı
~erilcrin erkaruharbiye reisi d~ 
mekti. 

Yavuz. Balyemez Osman ağayı 
idam etmeden sordu: 

- Bire mel'un bir sekbanbaşı 
bövle hareket eder mi?. 

Osman ağa, yalvarıyordu: 
- Padişahım, kat'iyyen haber -

dar değilim. Bamnı ~la .. 
YaV'tlz atöpünnüştü: 
- Bire bım..ı.r_ istanbulda iş:ret, 

kadın, çc~i oynatmaktan geç mi 
kaldm?. 

- Bire yezit, bıre ham!. Askeri 
neden teş\·ik ederdin?. 

Osman ağa, mütemadiyen ın.kar 
edıyordu. Yenıçcrı ihtıyarlarının 
do~ru söylenıediklerım- iddia e
dıyordu. 

Yavuz, dinlemedı. Yeniıçcrilerın 
erkanıhatbivesi reısi olan sckıban
başısını katlettırdı . 

Yeıtiçeriler Yavu2a karşı .koya
mıyorlardı. Korkuyorlardı. Bili -
yorlardJ ıki, Yavuz Sultan Selim~ 
bınbır nrü:şk.illlere meydan oku
yarak meweü iktidara.ge~ bır 
padişahtı. Sonra Yavuzu saltanat 
me?ldine ~tirenler yeniçerilerdi 

Yenıçerilex ve sipahiler, Sultan 

eczayı tıbbiye açık ekSiltme usulile satın alınacaktır. 1 

Il - Muhammen bedeli «2002> lira muvakkat teminatı «150,15> liradır. \ Hal Mü-:iürlüğünden : 
~ Satın a.lınaealttır. (Kasa) roma- 1 

III - Eksiltme 31/X/940 per~mbe günü sa:ıt 14 de Kabataşta levazım ve , zile 176 posta kutusu adresine Merkez Hôlde 141 No. lu karpuz sergisinin müsteciri Kemal Yalçlll 
mübayaat şubesindeki a!ım komisyonunda yapıbcaktır. yaulması. 'ticaret ettiğinden mumaileyhte alacağı olan müstahsillerin bir ay ıorfırclll 

IV - Liste sözü geçen şubeden parasız alınabilir. i_~~3·-~~~~~~~~~~~d racaatları. (16ZO) / --V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatt~ yüzde 7,5 gilvenme 

paralarile birlikte mezkur komlzyona mfrraca:ıtlan. cll81a) , e;wwp MM 
Bütün dünyaya nam ver en büyük Türk Şekercisi 

Ali MU i D 5.N 
HACI e·EK İ R 

' Ticarethaneleri 
!Ierkezi: B:ıhçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

;:,'-l,arışıerı 'lıcareıhanenin Merkezi olan Bahçekapıdaki 
lı••••••••::::C:Cmağaza kabul eder. 

PARLAK ve SAaLAM DiŞLERE MALiK OLMf .. : iSTERSENiZ 
MUHAKKAK • 

oıs MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dişetlerinl muhafaza eder. 

Her yerde OENTOL dls macununu arayınız. ... aus:• M! ifi mı • 
Sahip ve neıriyatı idare eden Baımuharrirt 

ETEM iZZET BENİCE 
Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaaıı 

Selimin tahta çıkmak sırası ol -
madığı halde zorla getirmişler ... 
avak diremı.şler ... Sultan Beyazıdı 
Veliye karşı koym~lar, babasını 
hal' ederek ye yahut nezaket ta
ıbirile tahttan feragat ettırerek 
yerine geçirmişlerdi. 

Yeni(eriler, Beyazıdı Veliyi, 
muharebelere «irm~ı~en, a
melimanda e>lduğundan dolayı is
temcmişleroı. Şi!Jl<iı de, rnu~are
belerden . lr;acmak , istiv<>r lardı. 

Yavuz, yenıçerilere daha çok 
,•akındı. Yavuzun ıbektaşi oldu -
ğunu söylerler. Hatta. kula&ında 
bc-ktaşilit!e alamet olmak üzere bır 
de küpesı vardı. 

Yeniçeri ocağı, bekta.şi ocağı idi. 
Yavuz da bekıaşi olduğundan ye
niçerilere tamamile nüfuz etm~ 
bir adamdL 

Yavuz. yeniçeri sekbanbaşısı o
lan Osman ağayı huzuruna çağır
dılh zaman ona sormtıstu: 

- Bire haın, sen nasıl olup da 
ocacr~ hivanet edebiliyorsun? 
Sekbanbaşı şaşırmıştı. Çünkü, o 

el altından vaotılh isin padişah ta
rafından kat'iyyen duyulrruyaca
~na emindi. 

Osman ~a. o kadar emindi ki. 

ser verip sır vermiyen bektaşile
rin sekbanbaşıyı ocak namına ele 
vereceklerıne kani değildi. 

Fakat Yavuz sekbanba.şıyı hu
zuruna cağ1rıp da: 

- Bire hain, sen nasıl olup da 
ocagına h:ıyanet edebiliyorsun? • 

Dediih zaman afalla.m.ıştı. Os -
man aiia. padişah belki kendi.sini 
yoklama yapıYIJI' dive tereddüda 
düşmüştü. Bu sebeple, verdiği ee
vap .şu olmuştu: 
· - Pad.isahım!. Kuhınuzum ..• 
kölenizım.: . Ocağa ıbiyanetim va-: 
·kı değildir .. Kellem ıkıldan incedir .. 
ufrrunuza fedadır. 

Yavuz könünmüştü. 'tiiddetle: 
- Ulan köpek, mel'un herif!.. 

Sen 'beni eski padışahlar gibı mi · 
zannedivorsun ?. 

- Hfişa! Pad~ahım!. 
. - .Bire yezit!. Benim. her şeye 
agah oldu,i'tmnu bilmiyor musun? 

- Mel'un söyle .. itiraf et cür -
münü ... 

- Padişahım _günahmı yoktur .. 
Bir şeyden habir değilim. 

Deyince. ~lere binen Yavuz 
elini han~erine atarak: 

- Sıövle dİ'VOl'Um mel'un ... Doj.. 
ruyu söyle .•• · 

~ 
1

- Dalga Uzunluğu: -

! 1648 m. 182 Kc/f.. 120 Kw. 
j T.A.P. 31.7 m. !H65 Kc/s. 120 Kw. 
! T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

Saat 18.00 program, 18.03 Müzik 
Koncerto Pl.}, 18.30 Konuşma (Dış 
politika hadiseleri), 18.45 Çrıcuk 
saati, 19.15 Çoc~ıklar içhı musiki, 
19.30 Ajans haberleri, 19.45 Müzik: 

ARLON 

PffiLANTALI v~ ELMASLI çeşitl~ri gelmiştir. 
SON YENI MODELLER QOK ZARİFTİR. bld 

Fiatları fevkalade uygundur. Bir defa görmeniz menfaatiniz icıı 

Z. SAATMAN 
İstanbul. Sultanharyıal!l. Camcı başı han, ARLON deposu ',fı· 

Radvo incesaz heyeti, 20.15 Radyo 
,llazetesi. 20.45 Müzik: Şarkılar ve 
türküler, 21.10 Konuşma {Modern • 
opera), 21.W Müzik: Koşmalar, 
21.45 Müzik: Rivaı;eticümhur ban
dosu, 22.30 A ians haberleri; Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiat), 2:!.45 
Müzik: Cazband (Pl.), 23.23 Ya
rınki ""fOJi?Tam, 23.30 Kapanıs. 

SA TIS. YERLERi: Istanbul, Bahçe-kapı Üç Kardeşler ~:ıat Jlci· 
~arethanesı. Ankarada: Anafartalar caddesi. No. 25 A QUrıi!e 
İl.mirde: Balcılar cad. 225 U. Fevzi KAŞLI. ~ 

&# a ww !5'M~ - ~ 
DiS ÇIKARILDIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERiNDE.AKIL OiSI ILTIHAPliiD 

AIDA DiS SUY f 
NUN iLiK OLA~AK .GAR6ARASI. 6U ILTiHAPLARIN !'~i 
il Şehır tıyatrosu l Askerlik fş1erı ,/ 

1359 Hicri I 1351 Ruml 
RAMAZAN 1 inci TEŞRİN 

21 10 . 
1940, Ay 10. Gün 297, Hıdır 171 
23 Bfrincite§riıi S:AR§AMBA 

Vakitler Vasatij Ezaiıi 
Sa. Da. Sa. Da. --

Günet 6 20 ı oa 
Öitle 11 58 6 40 

İkindi 14 56 9 38 

Abam 17 18 12 00 

Yatsı 18 so 1 31 
İmuk 4 '41 11 22 J 1 

Sekbanbaşı, ibir türlü padişahın 
agah olmadığına kani ıolduğu için 
kaçamak yolu gösteriyordu. 

Nihayet Yavuz, keşfi derun ey
ledi: 

- Mel'un. benim ocaklıya bağ
lı, •kazana ve ah bir bektaşi eri 
olduğumu ıbihruyor ımusun?. · 

• 
~ ........ . 
- Ocaılt ilı.üyarlarının bence 

mahrem bir şeyleri o:Lnuyaıeatma 
vakıf değil misin?. 

- Hain, düşman karşısında tu
tunmak lazun eelirken yneiçeri 
kullarmıı el altından ln$kırtarak 
karının yanına gelmek içın ya-;r 
tı~ın nedir? 

- Mel'un, Karabağda kışlamış 
olsaydık devleti Safeviyeyi bu ~ 
f(Ün kökünden mahvelyeıniş ola
caktık .. 

-········· - İşlediğin günah lbir mülke 
bedeldir .. Hazırol!. Çabuk abdest 
al kafir .• 

Dedi. 
1 ~ 

Osman ağa, padişahın ayaklan
na kapanmış ağlıyor, valvan~r-
du. Yavuz sekban~ıyı aya~ 
tetmdedi ve banıeeorini ~keuk: 

' TEPEBAŞI DRAM --·--------~ 
1111~ ' KISMINDA Şubeye davet l'JI: il Bu akşam saat 20,30 da Eminönü yerli As. şubesJılclsııtı&" 

OTELLO AşalJda adları yazılı YD· rB~l 
Şehrin her tarafına otobüs temm ların ~k acele subemize mil 

edilmistir. hırı. . 0~. 
Eminönü Ş. P. TGM. }!Dyrı 

~•SATILIK--.. 
Mükemmel ibir halde bulunan 
Standard modeli bir Doç oto
mobili satılıktır. Görmek için 
Şişhane Karakol Garajına ve 
görüşmek i~in Galatada Billur 
sokakta Gülhan 21 No. ya 

müracaat. 

- Köpek şjmdi kelleni keserim. 
Git abdest al!. 

Osman ağa d.ışraı çıktı. Aıbdest 
aklı.. İki rek'at namaz kıldı. Al
lahına dua etti ve ölüme hazır ol
du. 

Cellatlar kapıda ibekliyordu. Os
man ağa duasını bitirir, •bitirmez 
kemendi boynuna takarak boğ • 

r 
dular, lişesini dışarı . attılar. . 

Yavuz Sultan Sellin zamanma 
kadar yeniçerilerin b~ı sekıban:
başılardı. Sekhanbasıları yeniçe
rilerın erkamhaııbiyesi bask.uman
dan mevıkiindc olan şahsiyetlerdi. 

Yavuz, selobanbaşıyı boğdur • 
duktan sonra yeniçeriyi tensike 
karar verdi. 

Sultan Selim, ilk iş olarak ye
niçerilere hilafın ve ocak te.şkila.. 
tının usulüne mugayir olarak bir 
yeniçeri ağası tayin eyledi. 

Yeniçeriler, Sultan Selimin bir 
yeniçeri ağası tayinine ses çıkar
madılar .. Bed'a.t diye direnmedi
ler .. 
Eğer bu tayin ve iliıve başka bir 

padişah za.manında olm~ olsay
dı, muhakıkak ve yüzde yüz is.
yan ederler .. ayak direrlerdi 

IDevaııu var) 

met 315 (199) otl> 
4/1366 LV. TGM. Hasan oı· 

Ye~ilkök: 331 ( 467 45} j~,l 
4/1365 LV. TGM. Ali ol· 

Celal Glreson 314 (33094). 0ğ. 
4/1292 LV. TGM. İbrahılll 

seyin Fehmi 312 (9597) . ıµıı'1 

9/361 S. S HS. ME. Sabri . 
312 (610 -

0

6) ıııı 
9/366 S. S. HS. MJ:. 'l'ııJıit 

Türay 314 (1599) rJCıııl 
4/1295 Lv. TGM. Rıza oğ· 

312 < 1455) oC· f3tl 
3/1033 NK. TGM. Osırıan 

Tezel 327 (45105) isıanbu1· 

* . deıı: e. 
Sanyer askerlik şubesın ii.lCgeJC 
1 - 316 _ 336 doturn1U 1 ,e.:IC 

Jlyetnameli kısa hizmetlU~iİ tıl' 
dilece1tlerinden toplanın8 tıe fil1 
31 birinciteşrin 940 ~~ 
ıaat 9 da nüfus eüzdanı ye ıı11lııl' 
ailcalarile birlikte ıut>ede 
mal.arı. etli ol 

. bJır11 ~-1 
2 - Askerlitinı tam ıcıı>'ıı .. ~ 

nık yapmış olanlarla ba ttJ!fl ııı~ 
327, 328, 329 dotumJu era~ttP 
hare lise ve daha yüksek ~l< 1 ..nınde ~ zunu olanların ayni a; .... ·_ de J> 
leceklerindcn mezkôr &üD 
da 5ubeye celmeleri. 

,,,. . . 
. dttl. lJ11• 

Fatih askerlik şubesi.11 Ji1' e 
. asker $ 

Şimdiye kadar h'.Ç bt!PJe sı · 
miş ve herhangi bır se. lJtllS 1 

. gen ıcs .,,rıı> 
celplerde bakaya "e eniı) • _,ı 
334 (dahtı) doğumlu (d edııı":., 

ıe-•lt • .., ır-
mensup erat a~k~ e~~ ıP 

leniir. Bu sınıfa rnt!ft5UP7 
men nüfus cözdaJllairJe 

racaaUarı. 


