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~ >'unanistan Franko 
Q'Yanacaktır ve Hitlerle 
d~anmalıdır.. görüştü 

Yqnani:tandaki milli 
bir/iR ve üstün manevi- Hudutta yapllan 
Yat bu kompı ve mütte- mülakat iki $88t 
#ikimiz.in preatijini art-
tırrnq, Avrupa harbi SÜtdÜ 
ltarfıaında alnını ak et-
rtıiftir. Yunanistan bir Bir feb/ig"' 
~~"avüu uğrasa dahi bu 
Qıtün maneviyat, ak alnı neşredilecek 
• 0Yuinde mü1külıitı ber-
taraf edecek, iatikliilini Laval • Hitler müiakatı 

ı,~ ~telle kartaTacak.!:::_......, hakkında da mühim bir 
~TEM lZZET BENİCE teblig~ bekleniyor ei, 
~ IJ.ı.raftan tecessüsler Puis- Madrid 24 ( A. A.) - Gt-
1'lıı.~lleı· - Lava! mulitkatına \'e neral F ranko c!ün Hitler ile 
ı.,-'.", • ltalya - Almanya ara - k. d 
'~ l>ıiızakerelere uzanırken i ı •aat evam eden bir mü-
~ ~daki vaziyet de gözönün- liikatta bulunmu1tur. lspan-
4ıı, aŞmış bulunmamakla - ya ve Almanya Hariciye n ... 

l ~'••0-d :sırı Serrano Saner ilr Fon '!~u,-.... aki vaziyet üzerinde 
~Qı lı.at'i birşey sö) !emenin za- Ribbentrop, Fransız. - bpan
"'dıt,Ctl.nıeıniı;tir. İhtimaller şun- fal hududunda bir trende va-
....,: kua gelen bu mülakatta hazır 

"'~n F'rausanın A~rupa harbi bulunuyorlardı. 

En Son T elgnrflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

~u beklemeksizin sulha talip M 1 
~İlt;'· ~.• kendi vaziyet ve istik- arqal Kaytel ve Marqal Bitler - Franko mlllılkırtında ha aır bnlUllaD Alman ve İspanya Hariciye Nıwrlım Fon Ribbentrop 
""'ta· ıyı kötü tayin ve tavıih ey- (Devamı 3 üncü sahitede J , ile ~ancı SllDttİn Ber lin &'erüşmeleri umanında bir ara da alınmış resimle.ri a..:' 1 ~~~~~~~~~~-..:...~~~~ 

~ıt1 h~nanya ve İtalyanın az za- Gec 1 " K"I ki d b f " ld ~ ~ld.lt ınevcudiyet ve bal<a hak- e "'yın 1 yos açı arın a ir acıa o u 
~, ~derek Fransayı ittifaklan B • b 

1 
k 

~~~f ~:::ı;e~~:~:ktona;~ 1 r a 1 ç 1 r ! ya g'J 1 11 işi i 1 e 
"'vv •ki Fransız toprak ve 

i~fü~~~~;,;;; birli te battı, 5 kişi boğuldu 
~Q~o!ı Us ve müst"1ılekeleriııi İs
~-:"!'~, jrla da ittifak ederek Al
"lt,b' lalya ve hpanya hesabına 

<\n ınay, temin eyJ..,...ek.. 
~~:ı•lı, bütün bn tahminlere ait 
~İt tt biribirini nakzeder bal
;•tib:• lıiıdisenin sahilı inkişafı 
ı'~ tıl e Kont CiRnonnn da işti
~~lıd1""•i:i toplantının sonuna 
~~ ti~ Yalnıf bir noktayı teba
ı ""1eı; ıneı. limndır ki, Vişi hü
.!bQı tbu vaziyetlerden ban&isini 
;"'ttrıııderse etsin Fransu:lar ve 
) ~he ~eler mutlaluı b01ilntilye 
ı 'Qi ) • . ve yeni yeni sadmeler, 
~~•t ~nı ;"'li.ır;ilit dolacak ve 
~b%ı hıfanet, 11'8flet veya bin 
.., ~ ~ İngiltere ve İngiltere
~!~ ~ asla müteessir olmıyll-
t,, · 

~ı ~llsadaki vazi)etin mütalea
) 
1~td~J"kilde yeni inkişaflara 
lıı Jı.ı.. •n &'iiniia en ıüldı.ate p
~~igtıı tlcriııden biriıLin de Yu
k.J~nd ""' vaziyetine müteallik 
'lıl lbd~~n tebarüz ettirmek 

ı.1 . 
t;,, h, Arllavutlukta mütema
~~bt t.lışidat yapmaktadU", Ar
~,~~ltalyan &'Ueteleri ~mali 
~'ıle \ ıı hıılolunda açık talep
'-"--ıı Uloıunaktadır. Bulırarisıan 
~İııd:~lıcdonyası ve Dedeağaç 
l.ıı·I' il .' taleplerini fırsat dtış _ 
\'"trıye sürmekte ve mihver 
l' ~lu ın':" içinde ve aimda gö)...'. ,ed. .... 

Boğulanlardan üçünün cesedini dalgalar bu sabah 
sahile sü.rüklcdi; diğer ikisi kayıp .•. 

Teessürle öi!rendiiiimize eıöre 
dün ııece Kilvos açıklarında feci 
bir deniz kazası olmus w icinde 11 
Türk ba.lık.çıs rbulunıın büvü.k bil' 
kayık !ırtma<lan batarak, bunlar -
dalı be&i bo~tur. !ijAdisenin 
tafsilatı sudur: 

Köylüler için 
ucuz basma 
çıkarılıyar 

Sümerbaak Umum 
Müdürü bu sabah 

şebrimi:ıe geldi 
Sümer bank umum müdürü B. 

Bürlıan Zllıni San.sus buı?üıı öP;le 
renile .Anltaradan ,ehrimıze .ııel -
mistir. 

Sıi.ıner bardan basma imaliıtmı 
arttırmak iA;in tedbir alnnış olmak
la beraber Erekli fabrikasında :ior
iet dokwnak teeebbusünc de iti -
rışliiti ögrenilıniştir. ıBu· ior:ietler 
Nazılli fabrikasında boyanacaktır. 

Sürmeneli Kemalettin reisin 1 
idaresindeki büvük balıkçı l<avıitı 
ııece saat 20 ve do~u balık tutmak 
Ü21ere Kilyoıı sahillerine hareket ' 
etmistir. Kavı kta Kemalettin re -
isle birlikte on bir ııenç l:ıalı.k(l bu
lunmaktadır. O saatte deniz niııbe-

ten saltin oldui!undan halılrcılar 
tehlikesiz Kil yon acıklanııa ı:ıel -
m!.sler ve aiılannı atarak .ııecen.in 
süklıneti arasında kısmetlerini bek
leıneke basla:mı$lardır. Saat 21 de 
bırdenbire hava siddetlenmis ve 

(Deftmı S tlnotı sahifede) 

14· şeker muhtekiri 
bakkal ve 3 bezci 

tevkif edildi 
Bazı açık gözler şehrimizde ucuza :> ldıkları 
basma, bez ve makaraları Anadoluda köylerde . 

aeyyar olarak pahalı satmıya kalkışmışlar! 
Baz1 a~zlerin şehrimizden 

ucuz fiatln satın aldıkları makara, 
basma, bez ve kumasları Anado
luyn götürerek seyvar bir 'ekilde 
çok pahalı fiatla uttıldarı öğre
nilmiştir. 

Sümer bank köylüler icın daha 
ucuz basmanın metrosu perakende !lunun iberine ~ne.kete ge<il
cıkaı-acaktır. Bunun ıcm tc.:ru.be- J mış, Basan Toköz ısmınde 1ston

bullu bir seyyar salıcı topunu 850 
kuruşa satması ic11p eden bir bezi 
1150 kuruşa Adana köylerinde sa
ta~ken yıtkalamp ihtikar suçile 
tevkif olunmuştur. Mehmet adın
da biri de 10 li.ıınısluk bir beyaz 
makıırayı 45 kuruşa •attığuıdan 

(Devamı 3 üncii sahifede ) 
Jere başlannustır. B~ Sümer. l - ---- ------~---------------

Fransa'da 
inşirah 
havası 

Alman tal~p:erinin 
reddedilmesi Fran· 
sızları memnun etti 

Laval tekrar 
Viıiye döndii 

Nevyork %4 (.A.A.) Röyter ajan· 
.lllldan: V~den Nevyork Times 
gazetesine gelen bir telgrafta Vişi 
hükU:metin.in kat'i olarak Frensa
nın İngilteteye karşı barbetmiye
ceil'ini ve bu mak.atla filosunu ve 
uir silfilılarını teslim eylemiye • 
ceğini bildirmesi iizerine Fransa
da umumi bir in.şirah hasıl olmuş 
olduğunu haber vermektedir. 

Telgrafta Bitler - Lava! müliı
katmın mahiyetindeki ehemmi -
:vetin bütün Fransa tarafından an
İaşılnuş olduğu ilave edilmektedir. 

Lava!, Mareşal Peten ile görilıt
tükten ve Fransız kabiuesi erki
nından bazılarını lfÖrdükten soıını 
Parisc hareket etmiş ise de kesif 
bir sis dolayısile 5eyahat tehlikeli 
olduğundan birkaç saat sonra Vi
eiye dönmüstür. Mumaileyh, per
$8mbe sabahı yola çıkacağını söy
lemiştir , 

Maa ~ ~ ·s1aıuıı sevtru1tt;ni nzi
~ '>İ llıUtecavizleri ayrıca tah
~)i~ ~~k!edir. İhtimallerin bir 
li ~- )-unı iktisap ettiği bu an· 
t~~ı., ~llaııiatanda görülen milli 
lı ı ı., 

1 
al ve Metaksas etrafın-

~~· ı:iu.ıı13, milli mukavemet 
1q,, Ve lı uy~ ve yaı;ama 

"'liıı Udretio.i hisseylemiş bir 
~s tanı idrak iiad.,..idir. 
\~ -ı.[~r ki, Yunanistan Boea ,-._ ı.. ~de, Elli kruvazö.. 
f ~tı lırıbnHU1da ve halyD 
~~ ııı..~. hücum atf!$ini arttlJ'
~~--.,. daha farksu bir 
~~~f. listtinıü;ü ve soğuk
~ ~ 1<:lndeclir. Ceı>beııini al -
r~ il~ .... vumiş, ue yapaca
~~ Y•ııalılleceği.ııi tartıya 

= ı!:~:,:r~:,=;~=~n: Yeni petrol ve Y unani standa 20! 
olarak 33 kuruşa satılmaktadır.· • • } } (Y 3 ·· · ) 
J<.öyliJ basması 23 kurusa satıla -- benzın fıal arı tacir sürü dü -;:==::'.:..:a..:2ı.!t==u=ııc=u=ı=a=hi=fe=de~ 
bılecektır. 

yarın 

~~"'1' r. 
-i • fteı,~ bir tecavüz karşı
~! ~.ud~f di llnkiuları ile kendisi
-._ )"it lc~ 8 Yıı koyulması hiç şüp
>ı ~ta 11 1 

Yıınanistanı «tek. kal
Ilı tq'lııl.' ıltoyacak ve en ililtün 
> 'ııca d~- harp sahasında kahra
~~ııı_ıu:'5üşecek Elen milletinin 
Ilı ~, lın a trrelli edt""4.tir. Bel
~)ltlıat~ Kahada cereyan edecek 
\ ~ ltıih ler Avrupa içinde bO<'a
~~ 1 v, ~er ..,!inesinin böi(nl•· 
~atad Şıddeu; yarayı açacak ve 
~~ Vitle 

8
." ta arak zafcr seli mü-

lıı, ~ın kalbine kadar mana
( l> •thalde Yuoani 'landa 

evo.ını 3 ündi ıaJıifeJe ) 

----c;>---- _ ___ ... 

fransada bir idam kararı !icaret Vekaleti yeni Bunların arasında fazla 
Vişa 24 <A.A.> -Touıon aaer fıatları şehrimize bildirdi fiatla şeker alanlar da var 

tın.ıııı:eme6i hür FransızJer deıılı: Ticaret Vekiıleti çift teneke ben-/ Atiua 24 'A..A.)-D. N. B. ajansı 
Jı:uvvetlerınin bas kumandanı A - zınin tiatını 925 kuru.• çift teneke ' bildiriyor: Gizli olarak yiikııek fi-
lıniral M~lier'vı l?lYaben ııdama petrolün fiatını da 880 kuruş ola- ~ti• şeker >3tan 2U ki$i sürülınli~-
malı.kUın et:ııU$itr. •111 rak tesbit elmistir. Bu fiatlar ti , ılır. hu ""kcrleri satın alanlnr da 

siiriilmüstür. Bunlar arasında ~O 
--ı mild'ür'"''""-- bildır"-":tir. KISACA 

"Dayan başarırsın,, 
Muso!ininiıı Yugo.lavya hu -

dutlarındaki kıtaatı teftiş etme!i 
bo cı.o..t milleti korkutmak ve ha· 
reketsiz bırakmak ı.çinmiş. 

Bizim mabut arkadJ148! 
- Ne dersin üı.tad·:. 
Dıye sora~ak oldun1 da, 
- MtL,oliniııin maksadı iç;n bir 

tel diyem<"lll!, 
Dedikten •oıır11, ~yle devam 

etti: 
- Ynıto~Javlan h1 1nıem, fakat, 

Sırplara •da,-an başarınun-• ıav-
siyewnde bulunuruın... • • 

t 

~-~ """'"'"" ~•»<> dralıcıi fi.tin be~ okka - bir ukka 
Dii!er taraftan teneke azlık> vü-

ziinden benzin satısları ekseriyet
le kilo ile va:ınlabil.mektedir. 

takriheıı J28~ gramdır - ı,ekcr '11 • 

tın ;ı !.1 11 li\· ı..azcte muhat rırı de 
mevcuttur. 

Surlar haricinde 
inşaat yapılabilecek 

Sultanahmet civarındaki yeşil sa
halarda da inşaat yapılacak 

(Yazısı 3 üııcii sahifede) 

Romanyadaki 
Yahudiler 

Yunanistana 
kaçıyor 

Bunlar oradan Lizbo 
na gönderilecekler 

Atina: 24 ( A.A.) -
D. N. 8. Ajansı bildiriyor: 

Romanyadan gelecek 
2000 Y ahudini11 Pireye 
muvaaalatı beklenmekte
dir. Yunan makamlarının 
emri mucibince, bunlar 
Yunaniatan,da kalamıya-

caklar, bir Yanan vapuru 
ile Liz.bona nakleJilecek
lerJir. 

Sebip Ye Beımnlıarriri: YIL: 4 
ETEM iZZET BENiCE 

Alman 
şehirleri 
boşalıyor 

75 tren çocukları ' 
Polon yaya -

naklediliyor 

İngiliz hücum- Bir tayyareye bomba 
yerleştirilirken 

larl ıı"d..Jetlendı• Londra 24 (A.A.) - Hava neza-
U' fttinin teblii!ine ~öre, dün İnıtil -

Londra 24 (A.A.) - İtimada 1'- tere üz.erinde hava faaliyeti mah
Tık bir membadan ~ildiğine ~t olrmıı;tur. 
ııöre, İnıtiliz hava lı:uvvetlerini:ıı. Londra üzerine ve dif(er sehir -
hücu1nlan neticesinde QOk miktar- lere bambalar atılmıstır. Ölü ve 
da oocu.k.lar Alınanyenın muhtelit yaraJ.ıJann miktarı yük.sek değil -
mmtakalarından tahliye edilmiş - dir. 
lerdir. Çoookların tahli.k.esine 75 Ckcelevin de Londraya karsı lıü
bususi tren tahsiıı edilmiştir. Bun- <Ü< hava hücumları olmustur. Lon
lar Polonyada Südet mıntal<ala • I dranm hava dafi taplan herzaman• 
nna ııönd.erilmektedir, ki ıı:ibi şiıdıdetli idi. 

-------
Sebze, meyva müstahsillerini himaye 
---~--=----------------

İstanbul sebze koope
ratifi 75 bin liralık 

kredi açıyor 
Kooperatif müdürü ile 6 memur muvakkaten 

işten çıkarıldılar 
Görülen lüzum üzerine sebrimiz 

•Yas mevva ve seb:re kooperatifler 
birlii!i• nde Ticaret Vekillet.ince 
yeni bazı tasarruflar ve te.beddül- ı 
ler vapılmıstır. 

Bu mevanda birli'itin mudürü B. 
Nazıma Vekaletçe mezuniyet ve
rilmiş ve eski .muhasebeci B. Rıza 
ile. B. N izamettin V<! veznedar da 
dahil olmak üzere 6 memur çııka
nlımslardır. 

Birlik nriitlürlü~ne Giresun fın
dık birliin i:kioci umum müdürü 
B. Talat Kıncı oğlu tayin olunmtUt" 
rur. B. Talit sehrimiııde tetkikler 
Y11Ptıktan 90nra Ankara'\"11 tıit -
misir. 

Sebze ve mevva piyasaııında bu 
(DeTamı S üncU l&hUecle) 

Ç~RÇEVE 

Masal 
NECiP FAZIL KISAKVREK. 

Evvel .:aman içinde, kalbur 
saman iç.inde, bir hırsız vard.L 
Dört kö:;e bıyıklı, saçları kaşı· 
nın ü~tünc düşen, sözüm ona 
zarif ve &'iizcl bir hırs12.... Bu 
hırsız ı.;ö~ koydnğu eve girme
den evvel, ev halkını uyutur, 
top atsubr uyanılınu bir uy· 
kuya yatırır, marifetine undan 
sonra gir:ı;;irdi. 

Nasıl mı diyeceksin.iz; hırsız 
ev halkını nasıl mı uyuı!ll"du? 
Çok basit:. 
Bırsu, e\' halkından her bi

rine fevkalade ninnile1 ô~ret
mişti; ev halkından her bıriuc, 
übiirünü uyutacak müthiş \"e 
gafil bir kabıliyet ve ihtiras a
şılanııştı. Her evin içindeki bir 
adanu vasıta•i'c, .kilerlerdcl<ı 
yiyeceklere serptirdiği afyon 
kırıntıları da ta hası ... 
Hnsız, her i .. ~.._n gibi iki ko]a 

ve iki a~ ag.ı malikti. Şu kadar 
ki hırsız, -~·al.larına d.ı kol •· 
dını verd;fıi i~ıu dört kolluydu. 
Ayrıca her evddı.i adammu da 
Jıir kol nazarile baktıeıudaıı, 
beş kolluydu bu lunııı... 

Bir ilkbahar veya 80nb•i:ar 
akşamı, karanlık ortalıp iyi<e 
çöker çökmez, evlerde hu nlaıı:i 
uğultus~dur başlar; dadıl:tr ~
cuklwrı, kiiçi!lr beylf'r dadıları, 
barunırfendiler kiiçük h•ylerı 
vt> iıeyel•nd:Jeı ha'tım~fendi -
!eri u~utur; kursaklarda~i af· 
yontu \"emekler de kana karı,
maya huşlayınca uyku bir kat 
daha derinleşir; nıh?.yt·I evde 
hır=ıo beşinci kolıınılan baş
ka kimsede hareket iktidon 
kal mazılı. 

Hırsız bu usulle e•vel.i bir 
evi sovdu, soğ1ına (evirdi, Öbür 
evlerde ve karakollarda tısssıı!! 
Bir evi dnha soydu; :viııe tısııss!! 
Nihayet kapı<ını tekmeyle kı
rarak koskoca bir konap <Oy
du. Bu defa karakollarda bir 

200 sandık gizli 
yakaland1 • • 

çıvı 
Emniyet müdürlüW kaçakçılık 

bürosu me-mı.ırları son hafta ·iein
de vaptıkları teftisler sırasında iki 
yüz sandık civi müsadere ctmsi 
fiat mürakabe komisyonuna tıön
dermişlerd'r. 

Komisyon bu civileri resmi bina 
inşa eden devlet müeı;seseJerine 
daıhtmaktadır. 

Dii:er taraftan te&bit edildil!ine 
J!iire bazı kimseler demir cubuk
ları çivi olarak kullamnaıkta, in -
şaıttı selcteye uğratmağa çalış · 
maktadır. 

teli~!. Karakollar sanki hare
kete ge~mek istedi. Fakat kara
kolların e,;iklerinden dı~arıya 
çıka bilen olmadL Hır>ıx, alıır
larında bir milyon domuz ya
tan bir kü\ük (iffliği daha soy· 
du; peşinden denizaşm bir tar· 
layı •oğana çevirdi. Karakol -
Jardaı...ıJer oncak tarlanın yanı
na İ'aı!Jr gelebildiler; htrsırı 
Kth~ür görmez tabanları yağla -
dıbr. 

\7~y. siz misiı1iz boy göste .. 
r':'n"!. !!ırsız geriye döndü: yine 
r•ki usullerle karakollardan bi
rinin jandarn1alarmı uyuttu; 
a~:ni zamanda kapı~ını kırarak, 
d;ım nı dclerPk, duvarını oya
rak bu karakolu. iskambil ka
fatlarınrlnn Yapılmıs gibi do ... 
~ıtıı. Ölnir karakol, aoıkgöz -
Jiiğü :vüıiittden afyunlu )t-ınek· 
leri, aµsunlu niwıi.l\;ri ça?ınıı~ 
d( nizrısırı oldu;ııı ifİ!l de bas· 
kmdon kurtulmuştu. Öbilr Jo-u
rakol, o giinedck gösterdiği ih· 
maileri artık bir Jana hırakıp 
silahlara sarıldı; ve vur uatlnsııı. 
('al ovnns1n. hırsızla boj'rn~m1ya 
koyuldu. 

Fa.kat hınız, ilk karak<>la yap
hğı &'ibi i>bür karakolun da ı.~
pıMnı J.ıracağına, l1emen baş
lrn ı>Iİkametlere yüz revirdi; 
yine eııki usullerle uyulacağı 
birkar evin içinden geçip iıbür 
brakolını bahçesine dü,meyi 
tercih etti. 

Eeeeee çocuklar, şimdi ne 
dersiııiz? Acaba bin kere tat
bil< edilmesine rağmen hala bir 
çok ev halkının ders alamadığı 
bu uykuya yatırma usulii, ma
hut karakolun bahçe yolunu ke
•eo ev halkına tesir edebildi ıni?, 

Hiç tesir edebilmek ihtimali 
olsaydı, ben bu masala başlı
yabilir miydim?. 

Eeeece tocuklar, bir miiddet 
daha dişinizi sıkıp uykuyu ye
nerseJli:ı, bir sonbahar veya bir 
ilkbahar sabahı, size bU"sızı 
hangi evin içinde yakaladık!• -
rını anlatabilirim!. 

Çocuklar, saktn nyqya,_ 
cleıue)in!, 



ÇiLEMiZ 

EK.SIK! 

İpfüı:: çileleri eksik çıkıyor
muş, şikayetler var. Demek 
çilemiz daha dolmamı§, Çe
keceğiz. ~u İıtanbul, çilesi 
eksiklerle dolu •. Nedir, buha
limiz? 

iplikten çek, odundan çek, 
soba boruıundan çek, beyaz 
peynirden çekt çoraptan çek .• 

Artık, imanın kuyrujUD-
dan çekeceii ıeliyor. 
iNTiZAR 

HALI 

Mevsimin ilk kan Erciyaaa 
düştü. btanbulun ıon bir haf
talık serinliği de yamanmı 
yaman.. pardeaü değil, hat
ta palto giyenler var. Hu ıo
gugu gorunce, insan, odun, 
kömür, soba borusu, yün 
ınuhtekirlerine hak vereceği 
geliyor. Zavallılar, altı ay yaz 
kim bilir, nekadar sabırsız-
lanmı§lardır. Beklemek ko

lay mı? Biz taramvay bile 
beklayeroiyonu. 
SOBA 

BORUSU 

Soba borusu fiatları 125 ku
ruşa kadar çıkmış.. Halbuki 
ıoba borusunu ne kadar adi, 
bayağı, kaba, saba bir şey 
biliriz. Fiatlar bu tekilde yük
selmekte devam ederse, bir 
tek soba, borusu bakacaksa
nız 2 3 liraya kadar çıkacak .. 
O zaman soba borusu tenek~ 
den mamul bir mata değil, kıy
metli medenlerden yapılmıt 1 
mücevherat, niıan yüzüğü sı- ) 
ra11na geçecek, kuyumcu dük
kanlarında 5alılacak, wba bo
ruaundan hediyeler gönderile
cek ! 
OLUYOR, 

OLMUYOR 

Geçen gün bizim gazete 
yazıyordu: Balıkçılar, pala
mutların torikleımesini bek
liyormUf ! Pala~uttan torik 
oluyor da, tavuk, hindi ol -
muyor, serçe, abnaca olmu
T"or. kuzu kurt olmuyor, kedi 
anlan olmuyor, kaplumbağa, 
tavşan olmuyor, karınca, a
ğustos böceği olmuyor ve e
ıekten bir türlü adam olmu -
yor? 

AHMET RAUF 

Külüstür sigaralar 
Şiımdi 12 kW'uşa satılan, ismi on 

birlık olan sigaralar hak-kında, 
oon zamanlarda şikayetler yine 
artmıştır. Paketlerin içinden, o
dun gibi sert sigaralar çıkıyor. Ba
zan, bir paketin yarısına yakın 
kısmı böyle sert sigaralarla dolu .. 
Bu hal, ender değil ki, paketin 
numarasını sQylzyellm .. Ekserisi 
bu halde .. Bu cins, halkın en çok 
kullandığı çeşittir. Biraz bakmalı, 
lbu sigaraları bir hale yola koy -
malı, yazıktır. 

BC'RHAN CEVAT 

1 Saklanan 
odunlar 

ı Toplanan 
yağlar 

B:tmiyen tetkikat! Bazı tüccarlar istihsal 
Siı.e, büvük bir gaı.eteden kü - mınta1'a}arındaJılİ sade 
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• 
Mihver devletieıt 

Şehrimizin 1 yıllık mah
rukatının 16 iskelede 
bekletildiii anlaşıldı 

Belediye GaVlSl on altıyı bulan 
odun kömürü ve odun sevkivat is
kelelerindeki .stokları tesbit ettir
mistir. Neticede İğneada ve emsali 
gibi sevkiyat yerlerinde odun kC>
mürlcri ve odunların bol miktarda 1 

stok edilmis olarak bekleti~kte 
bulundukları hayretle anlasılmıs
tır. Beledivece derhal faalivete S?e
cilerek bunları biriktirip şehrimize ı 

çüc~ bir harndis: 
•'.i'icarct odası hayat pahalılığı yağ :arı topluyorlar! K 

hakkındaki etüdlcrine devam et- apta g mı· . . d d ı 
mektedir. Bilhassa son bir bu- Son ı;rünlerde Anadoludan seh • 1 D e SIDID a ynaSI lr' er er 

ve Balkanlar 
~aun: AHMET sOJC1't) 

pı1•11 

İngiltereye kıırşı ):a 1,;ııtıııJ 
hücumlarının ncticc::ııı ~ 

çuk :ıy icindc hayat pahalılığının rimizc yemeklik va!! eelme:;i azal- 1 
1>viz bir şekle girdiği, bu ctiıdler .mıstır. Bazı tüccarların ve bilhassa - 6 -
neticesinde teı,bıt olunmuştur. Pa- müteahhitlerin vaR istihsal mm - SULTANIIİSARIN KENDİSİN -

- Öyle yapmak istiyorum. Bu 
sabah burada görülen tahtelbahir, 
hiç ~iiphesiz civarda olsa ,:terek.. 
Tahtelbahirler geceyi su altında 
geçirmezler. Hele şimdi Marmara
nın güzellikte etsiz yaz gecelerin
de, tahtelbahirlerin mutlaka dr
nizin yüzüne çıkmaları, sabaha ka
dar al'ık handan bol bol ı!>tifade 
•tmeleri kun·etle muhtemeldir. 
Fenerlerimi söndür~p ııeyre de -
vam edersem bövJe S?afil avhva -
cağım bir tahtelbahirin kol~yca 
hakkından gelirim!. 

l '('k:ıSI Ecrine, milı\·cr po 1 1 ·rıı' 
at:ırlığını Balkanlara dol:ııı'; 
l'th etmiştir. Evvela goı~~t~ 
dusunun talim \ 'C .ter:ı. 111 

giilünc; bir bahane ıle 1~1~\ 
icc• i işgalleri altınn 3 

halılık eV\'ela inşaat malzemesi, takalarına n.da.m ~ndcrerek ora- DEN il MİSLİ BÜYÜK DÜŞMAN 
madeni eşya üzerinde kendisini lardaki va~ları satın almak üzere TAHTELBAHİRİLE MUHARE -
göstermis. sonra yiyecek ve içe- pey verdikleri ve toplamaii:a kal - BESİ VE MUZAFFERİYETİ 
cek maddelerine sirayet c~nıiş~ kıstrkları haber alınmıstır. Bu va- NASIL OLDU? 

b .. e 
Ualbuki talim ve ter '' ~I 

sür'atle eönderilmivenlerin teebitine 
baslanmıstır. Bu kadar bol olan ve 
i*elelerde bekletildiği saklanan 
mahrukat ilk vasıta ile İstanbula 
sevkedilecek, İstanbulda odun ve 
kömür bolluğu baş eösterecektir. 
İstanbulda odun ve kıömür .bol

lasbktan sonra fiatların bir miktarı 
düsmesi muhtemeldir. Fiat müra
kcrbe komisvonu st<>klar İstanbula 1 
2cld ikten sonra tekrar fiatları etüt 
edecektir. 

~~~-oc~~~~-

G ala tada tehlikeli bir otomobil 
bekleme yeri kaldırıldı 

Beledive daimi eooümeni seyrü
seferin ve halkın emniyeti bakı -
mından 'bazı otomobil durak ver -
lerini kaldırıp başka yerlere nak
letmei!i kararlaştırmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere Galatada Cenyo 
lokantası önündeki otomobil bek- ı 
leme mahalli de dü11den itibaren 
Jcnldırılmıştır. İstanbul cihetinden 
gelip Bevo~luna cıkan otmnobil -
lerin burada ı})ekliven tek.silerle 
stlc sık carpıstığı görüldi.iı'Wnden 

mevcut tehlike bu suretle bertaraf 
edilnıistir. ! 

Sivil liselileri: harp okuluna 1( 

kayıtları dün ba~landı 

Ticaret odası tetkiklerini daha zi- ziyetin yakında yağ fiatların\ vük-
yade derinleştirmektedir.. selteccl!i tahmin olunmaktadır. 
Yukarıda okuduğunuz bu hava- HİLELİ YACLAR 

dis baştan başa yalandır. I Dil?er taraftan Urfa taklidi is -
Ticaret odasının ciddi olarak ha- mile hileli bir nevi y:-;•ın piyasaya 

yat pahalılıiını tetkik ettiğine as- ~ çı~~ilmak üzere oldu"'u ÖRrenil-
la kani değilim. Çünkü.· tam, on mıstır. 
senedenberi, ticaret odasının ayni :=:Bu~ırsak Yal!ı. susam, pamuk. 
mevzu üzerinde tetkikler yap~ ~vdceei. mum ile bazı mahlul 
söylenir. yazılır, izahat, beyanat maddelerden mürekkep olan bu 
verilir, miilakatlar neşredilir, re- ka.b!l \ al!ların hal.kın sıhhatine o-
simler basılır. lan zararı nazarı itibare alınarak 

Vakit, vakit birkaç adam, ga- pivasada'ki kontrollarrn arttırılması 
zetelcrin sayesinde meşhur olur, belediyece alakadarlara ıbildiril -
kendisine reklam yapar, bu şe- mistır. 

·---oo~--kil ve suretle terakki ve tefeyyüz 
eder, dnha yüksek makamlara çı
kar. 

Hayat pahnlılığının mevzuu. yi
ne, dosvalar :ırasında .beş on e
sericedit kağıdı üzerinde, beş on 
alimane, :.kilane cümle halinde, 
yeni bir hevesli, yc.ni bir taze ik
tıs.atçı bekler. 

Ticaret odasının, hnvat pahalı
lıkına dnir herhangi bir mevzuu, 
ciddi olnrnk \'e tatbikattaki mü -
essir carelerile birlikte tetkik et
tiğine, asla kani değilim. Çünkü, 
daha evvel, .senelerce evvel, dok
san dokuz defa bahsi gc!;elf, bu 
bitmez tükenmez •tetkikat.. ın, 
~imdiye kadar, elbette, mii,.het bir 
neticesi ı?Örülınck lfızımdı. 

B4iyll• neticesiz ve sonsuz devanı 
eden «tetkikat .. ltıl:ırdılarının, be
nim üzerimdeki tesiri •gıdıklama• 

10 Şehirimizin nüfusu 
belli oldu 

20 tesrinievvel pazar .t?Ünü va -
pılan umumi tahriri nüfus neti -
celeri pevderoev belli olmaktadır. 
ıBu sabaha kadar anlasılan netice
ler şunlardır: 
İzmirde 184362. Adanada 89990, 

Antakyada 28127. Sıvasta 4124i, 
Kastamonuda 13760. Konyada 
56580. Eskişehirde 60614, Balıkesir
de 29059, Mersinde 30193. Gazian - 1 
teotc 57314 nüfus tcsbit edilmiştir. 
Ve bu rakamlar valnız belediye 1 
hudutları icindeki1crdir. 

PC>LİS 
v~ 

l\~ A H K l~ M E J ... F. ~ 

ayarındndır. G • J • b • d~ 
Harp okuluna sivil liseler mezun

larından veni tal&beler alınmasına 
dünden itibaren .baslanılmıstır. 
Kayıt ve kabul rnuameliıtı 31 ka- ======R=E=sA=T=FE=· ·=,y=zt= ı ız ı ır ran evuı 
nunusani 1941 c kadar devam e- * Et fiııllarının yükselişi hakkında 1 evine yapılan 
decektir. Alınncak sivil lıseler me- belediye Lıır heyete tetkikler yaptır - a 

zunlarının 18 - 33 vas arasında bu- makt.<ıdır. b k ' 
lumnaları kap ctme1ctedir. Asker- * İstanbul fıat milraknbe komis - ı TaksimdeakSiral-~ı?ı :ir apar -
lik şubeleri de hu ..husustaki müı·a- yonu baş konlrolHığune Mecdi Akasya "'1 ;;, ıu 
caatları kcrbul et.mckt<!dirler. tayin olunmuqtur. 

tlıl'l1andu genç kızları fuhsa teş---o--

Cami odalarını kiraya 
vermiyormuı ! 

* İstanbul mcb'usları dı.in partıde 
1 Vali ve muavini Ahmed in iştirak ile 

vik etmek ve randcA:uculuk sudle 
ımahkemevc verilen Silivrili namile 
maruf Elcninın mÜh~kcmesine as
livc 2 incı cezada bakılrnıstır. Maz
nun cünmünü tamamen inkar et

Cami müştemllülıııdan bulunan oda
ları kiraya verdiği iddia ve ihbar olu
nan Eyüpte Kauı.sker camii imamı M. 
Aliden aldığımız bır mektupta bu id
dia ve lhbann dotru olmadığı bildiri
lerek c:ııni odalannı kiraya vermedi~ 
beyan olunmaktadır. 

toplanmışlardır. Bu içtimada halk di
lekleri uzcrındc göruşulnıüştur. * Bundan sonra harice müsaade ile 
dahi .a:-pa, buğday ve mısır ihraç olu- j 
nnm~acağı anlaşılm:ıkbdır. * d.-tektepler tayyaresi> namile bir ' 

tayyare satın alınması için para top -
lam:ık üzere her mektepte bır komı.s
yon teşkil olunacaktır. 

mis \'e: 
c- Bana iftiı:a edıyıorlar ... Bu 

apartımanla alakam yoktur .. İka
ınetauhım ayrıdır .. • demistir. 

Fakat dınlencn sahitlerle bas -
kını vapan memurlardan Mesih 
şunları sövlemişlcrdir: 

97 tonluk \'e 4,5 luk bir topla 
mücehhez Sultanhisar muhribi 
Marmara adasından ayırldıktan 
sonra evvela garbe sonra cenuba 
doö-ru rota tanzim etnıi~, böylece 
adanın arkasından büyücek bir 
kavis çizerek Erdcğe gelmek ta -
savvurHe hareket edi) ordu. 

Süvari Riza kaptan bizzat ku
manda mevkiinde duru~·or, tayin 
ettiği kerteriz iizerinde gemiyi ~·ü
rütmek =-:n inhirafları serdümen
lere fısıldıyor, tam yolla suları ya
ran minimini muhrip arkasında 
bevaz köoükten bir iz bıraknrak 
yakın bir zafere koşuyordu. 

Türk bııhriyelileri, diişmnn tah
telbahirlerile çarpışmak için hü
yük bir isti••ak hissediyorbrdı. 
Kendilerinden lıadın ve silah iti
barile çok büyük olan bu tekne
lerle knrşılnşmca Tiirk ınuharip
liğini belirtecek bir döğüşe tutuş
mak f!8\'C ve gayreti gcnıini11 sü
vnrisinc'lcn diimen neferine kadar 
biitün mürettebatın müşterek ar- ' 
zusunu tec:l<ıil cdivordu. Yt!n giinü 
böylece vardiyalıırın gijzll'ri (~cni
ze mıhlı preskop izi ve gölgesi a
rıya nrıya geçiren Sultanhisal'. ak
~m iizeri Erdek koyuna geldi. Et
rafı aradı .. Tahtelbahire delalet 
edceck hiçbir ize tesadiif etmedi. 

Yine ~üvar:"t', kendisinden iki 
~ant kndar evvel donanma birinci 
kuımınd:ını Amirnl St•socun er -
kaıııhnrhiye reisi Sıtkı hey ,.e ya
verleri ile blrlikfe. Bal::'dı Galip 
kapta,. .. ,, kumandasındaki Avdın 
Reis nıı.hribi ile Erdeğ~ geldi(rini, 
kendisinden sabahki ihharu dair 
izahat alıiıt{ını liman reisi yüzha~ı 
Eıu!u kaptan etraflıl'a anla,Uı. " 

Erdek liman reisinin tahtelba
ehemm;••et vermeyişine karşılık 
bizzat donanma birinci kumanda
nının derin hir aliık:ı eöstercrek 
Marmara adasından Erdeğe gel
diğini Öİ!Tenen Riza kaf)tan bu 
malfımattan memnun oldu. Arka
da~ına teşekkür etti. Geceyi Erdek 
koyunda gedrip gedrmİ\'ece<Yini 
soran Emin kaptana:· · _., 

- Yok! dedi; hemen hareket e
d,.ceğim .. 

Emin kaptan güldü, ilave etti: 
- Bo ne ıtayret Rizacı~m .. Gece 

de takibe devam mı edeceksin? 

- Allah muvafCakiyet verslıı 
kardeşim!. 

- Tcsekkiir ederim .. 
Riza kaptan ayırılarken 

kaptan seslendi: 
- Dönii,te yine ui:"l'U'sın 
"? 

mı •. 
- Allala kısmet edene!. 

Emin 

clcğil 

Ve demir alan Sultanhisar ge
cenin sc:.sizliği içinde l\larınaraya 
doğ-ru açıldı .. 

Karılan, gemisiı:ıin nynı;sıdır 

derl er. Bu Tiirk denizcilerinin ve
cizeı.ini o anda Sultr.nhi.sar muh
ribinde !!ormck mümkündü. 

"iivari, kumanda köşkünde sade 
dikknt kcı;ılmb tn\ ırlarla gemisi
ni sevk ve idare edh·or, \'ardiyan
lar 24 saattir hi<: istirahat etme -
dikleri halde kıvılcım gibi (!cvval 
vazifrleri ba~ında b:~unuyorlar, 
min imini Tiil'k muhribi aheste bir 
se'-·ırlc sahılin h·icnclı sularınd .. 
siizülti:n::-, vi.icmfö haber verilen 
düşman deniz.altısını arıya arıva 
ilerliyordu. • 

Gecenin itk snatine kadar bu 
ı.ekildc .\ola devam edildi ve o za
...,ar>fl kAdar da tahtelbahire d~i
oir iu, bir e ere rasgclinıncdi. 
Miirettehntın iyice yorulduf:unu, 
yarın yınc harekete de\·anı oluna
cı:ı,ı?ını iıCUtJJlıl an üvnri, .şa:akla 
tekrm· harclı:~tc g~mcl, üzere mü
rettc:;:ıtı istirahat ettirmeyi ka
rarlaştırdı. Saat 23,30 da yol ke
sıJdi. Üç kaloma ite demir ahlara~ 
_._utad vardh·alnr tayin olunun iıa
tiraha te .l!C('iJdi. 

Gemideki Alman :ıabiti yüzbaşı 
,,tto. daha Erdekte iken yemeğini 
yemiş, uykuya yatmı~tı. Sabaha 
kadar da uykusuna devam etti. 
$afak öherken kumanda nöbe • 
tini kendi tenbihi iizcrine süvariye 
devretmek icin gelen ikind kap
tan Riza kaptanın kamara kapıst
m tıkırdattı. Süvari seslendi: 

hır Ron!&nya ordusuıııı pa ici' 
mu \C ltalyanın Av~u. ,ıJ' 
sıtvvur ettikleri .yeoı 11fı ,t 
de lüzum da yoktur. Na 11 ti 
Ja.tetelerinin yazdud~'1~11, r 
brak olursa, •yeni ııızJI .~ 
Mn iı.tiklalleri kalnıı>~'rı d 
küci.ik milletlerin ordu 

11etı kU .,. 
Alınanyanın a keri 'j\Jıı: 
cinfaa edecektir. Fakat tt'~ 
nın Romanyada ihdas e ~iıf 
\'aki. Balkanlan So,·yc~ıırıtl~ 
dan tecrit etmistir ve . S 1 

ticesinde bir scı;edenlıer·~ e 
lere temavül etmekte 0 ~bi ~ 
ristnn ve Yugo lav)':I ~\~ 
devletleri bile yın•ns l 11

11t1 
''erl'ilerin kollıı rı arasııtJI 
hıdırlar. b ~ı 

Bir sene ev\'cl hcırP ~· 
sırnlarda da Bafünn!ıır. 1~ ver devletinin telıh1'c5 ti 
ruzdular. İtalyu Arnıı''1 

l"al dnıis. Bıılkan l·nr•~ d 
ayak basmıstı. Bir Bnlk.a ·

1 . d""'" sanlnıa:.ı Hizını ı:-cl ı,, r.t 
taİep edivordu. Alınnnt~:ı.ı ~ 
kistanı : ""' 1İ \C Slot'11 • ıır' 
ma~esi altına alılıl;tnıı :ı°ı-1' 
man\'ll~:n dayııııııı:ştı . r 5 rl (f: 
sim edildii!i zamun ;;ıı,~ 
terkedilen topraklar. J\ fSı!'~ 
Balkanların yollarını ; " ~~ 
göriinii.yordu. Bu, Bal .

11 fi"·· 
terine bir emniyet '·~ftt" 
hissi verdi ve So~}·rt pıt • c 
kantarda kuvvetlcnıuı) lı 
İtah·anın taz}·iki aıtıııdıı 1dı ., · . uııı 
Yttı?"oslavya Sovycttcrı ,ı 
garistan herhnngi idare ııt 
bulunusra bulunsun. rı4~ 
kar'i minnet altında b~ 1 ti~,jtl~ 
hatırladı. Sovyetler aırtıibİ °1 
kadar biiyük niifuz s• 11 'ı ğtınu anlamak i('in B.~u·~ıc ~ 
ketlcrinde birka(' gunl 1 ısilf 
yııhat kafi idi. Ve So~·Yfde ~ 
re5mi mahfilll"rden :ııY• ııo':I 
arasında his!!ediliyordıt· 05~j 
yanın istilasile vaz.iyel \, 'I 
ğişmiştir. Geçen se~eıı~ıf1ı' 
harında Polonyanın bır So 
nklarını işgal etmekle ııtı' \ 
Birliği Almanyanın ce" .. i.J'. 
ru önünü kesmiş ikeP• .. jll 
manya seri bir mane'"11 e<'c: 
yetler Birliğinin önüne g 

luvor. • "" 
(Df'vamı var) Almanya ve İtalya. ,,ııl 

.ranın Balkanlarda ya ıe~°.i 

- Kim!. 

Açık iş ve memuriyetler 
Ticaret Vekı'Uetl !iat mürakabe iş -

terinde çalıştırmak üzere lise mezunu 
ıcnçler aramaktadır. 

* Üzerlerındc 100 kuruş ibaresi ya-ı 
zılon paralar 1 şubat 1941 sabahınd:ın 
ftıbarerı halk urasındn ve pıyasada gcç· I 
miyeccktır. 

1 

c- Taksım oolıs merkezine ih
bar nıpıldı. E\•ı basmak icin izin 
ve emir aldık. Sabahlevin erken -
den zidip knpıvı tuttuk. Kaoıvı 
caidık. ·tcct'iden bir ses: •- Madam 
Eleni karsıki evdedir. Kapıyı ki -
litieyip eitti!. Cevabını ver<li. Bu 
sırada Eleni de karsıki pencere -
den dekolte bi rvaziyette görün -
dü. cAnahtar bende yok:. dedi. İçe

AVRUPA HARBiNiN kanlılara eınni.)et ve H:mat ver_ mosferden miiınkün ,ne~~ · 
mck: için çalışll' görünmekle olu- atle istifade etmiye çalıS ,iııe 111 

Ankara radyosuna lise tahsilini ilc
mal etmiş asgari ı yabancı dil bilen bir 
spiker aranınalı:tadır. 

Karabük demir ve çelik !abt'.ikalanna 
imtihanla yaşları 35 den !azla olmıyan 
lise mezunları alınacaktır. Bu maksat
la 14 teşrlnlııanl perşembe günü saat 
14 de Sümer Bankın şehrimiz şubesin
de de bir imtihan yapılacaktır. Talip -
lerin 12 teşrinisaniye kadar meı.lrur 

&ubeyc de müracnat edebilirler. Aylık 
ücret İngilizce blliyor.;a 140 lira, bil -
miyorsa 85 liradır. 

* DCin Dabruc.ıdan 980 kişilık bir 
Tiirk muhacir kıırilcsi hususi bir va -
purla şehrimızc gelmişlerdir. * Francala !ı:ıtlıın bugünden iU -
burcn 17,5 kuruşu çıkarılmıştır. * Pamuk iplıği stoklarının bildiril
mesi için her tüccar ve fabrika leşrini-
saninın 2 inci gününe kadar şehrimiz 
İktısat müdürluğUne beyanname vere
cektır. * Memleketimize iltica etmiş olan 
15 Çek kızı ikamet tezkeresi almadık
ların.dan dün adliyeye verilmişler ve 
bc;ıer lir.ı para ccznsınn mahküm edil
mişlerdir. * Makinist kaplan ve çarkçıların 
ter!i ımlıh:ınlarma t.cşrinisaninin 4 ün-

cü gunü Orlaköydc deniz ticaret melt
tebmde başlanılacaktır. * Bu yaz mevı;lminde havalar pek 
iyi gitmediğinden Şırketihayriye ve 
Deniıyolları İstanbul halları vapur _ 
lan yolculannın sayısı geçen yıldan 
yüzde 30 azatnuştır. 

riye seslendik: 
•- Sokak kapısının alt ve üst 

rezelcrmi ındirin kaoı acılır!.» 
iceriden oylc yaptılar. Kapı a

cıklı. 
RANDEVUCUNUN HİDDETİ! 
İceri<lc Melek, Baki ve ve Vasiliki 

isminde uc {!ene kadın ile üc erkek 1 
bulduk. Zabıt vaplık. Karakola 
götilrdtik. Sonradan Eleniyi de ge
tirdiler!.• 

Elcni bu ifadeve itiraz et.mis ve 
POlis Mesihin 'kendisine dü$Illan 
oldueunu sövlepıistir. Mahkeme 
diaer sahitlerin celbi iç.in talik er 
lunduktan sonra Eleni koridorda 
•baskını vaoan memurlara hiddetli 
hiddetli scivlene söylene uzaklaş-
mıstır. 

yordu: Balkanlardaki eski Slav _ lar. Romanya artık ~11~11~ 
Cermen mücadelesi bu suretle ye- mili bulunuyor. Şiındı ) js~;~ 
ni bir cebre ile ke.adlııi göster _ Bulı?ari~tan ve Yuil 1111fi~~ 
miş demektir. meşgul olmaktadırlar. 'il~~ 
Şu halde Moskova ile Berfin _ eeçen gün YugoslavY• 

1 ,__'ı'} 

YENİ MESELELERi 

Roma nıihveri aruu:ada Balkan _ ya arasında bir ticıırc~ ~~ 
Ya:ıa::ı: ALİ KEMAL SUNMü lnra dair herhangi bir anlaşma yapıldıiı bildiribnişbf· ıP!'~ 

Rus tarafının Balkanlarda emel- mukavl"lesinin im:zalarıtıl~ 

Islavlık 
Cermanlık •• 

Bu harp te Balkunlann bütün lerinden . biishütün vazgl"çmesi o- manyaııın birkaç Jıııftıı ~,"ti 
Avrunanın mukadderatındaki mev lacaktı. işte harp çıktıktan sonra bir zaman i('inde Balka ~~ 
ki ve tesirini gösterdi, daha da o kadar cok bah:.eflilen Rus _ Al- de eltii.:i ikinci muvaffj (lj 
gösteı·ecek. Harp başladığı zaman nıan - iUılyan anlaşmasının ta _ rak kaydetmek )azını~~~· t~ { 
komşu Avrupanıo bü)·ilk. dev - hakkuk t>demediğini şimdiye ka- carl"t mukavelesi bii~·ıJ ıı..-' ~ 
Jetleri Balkan dc\'letlerile ya teş- darki lıf,disat -iistermete gecik- yet ifade et.aniyen bır ,,,,~,' 
riki mesni vaziyeti alacak; yahnt medi. Balkan memleketleri mal- biridir. Fakat Yugosl:ı'·, ~ .. (. 
da bunun a~i bir hal almak ınec- larrnı satmak için son senelerde anJa~ma ile «yeni A..,rı.ıP 'l)~J 
buriyetinde kalacaklardı. Alınan- Alınanva ile ıuu!ıtelif anlaşnıala- adı verilen mihver tah!~a;(.J 
ya bu mesele ile çok mel'!gul gö- ra varnu:>lardır. Iktısadi lüzum ve litikasmın iktısadi fıili' .~? 
ründü ve Balkanlarla olan müna- icaplar bu yoldadır. Fakat Bal _ kabul ettiği . öylene'cıı~aP 
sebatına yeni bir istikamet ver - kan memleketleri için ötedenberi meselenin şümul \'C e rı 'P! 
mek istedi. Fakat bu istikamet ne büyük komşuların nüfuz ve tesiri anlaşılır. Hariciye n11'~ıa't# ~ 
vi gösteriyordu!. Balkan yarım- altında hareket ehnek vaziyeti ar- viçin bu vesile ile n1

•',., o~~~ 
adasını menfaat ve nüfuz mmta- tık ağır gclmeğe başla~tı. İki tığı beyanatta Alınall t,,ıPfı 
kalanııa ayırmayL. Yalım bu nüfuz mücadelesi.nia bu .efem yaai i$birliğindcn• batıS'r'~ ~1 
maksada varmak için takip edilen .şekli de Balkanlarda hakikatta h..İ( diplomasi neuketi o!~~~ 
yol yeqi değildir. Yakın bir mui memnun edebilecek gibi olma _ edibe bile, evvelki giJ., • J 

safhasına göz çevirince mevzu da- mışhr. Onun için şimdiye kadar d.i anlaşma ile kuru~e ' 
ha aydınlanacak: 903 de Rus Ça- Rusya ile mihver devletleri ara- isltirliği• kili derec 11.;-ı'~ 

Bu adam Ruhi beyin istihalesi, HAYAT TİYATROSU:"lDA SON rı ile A\'U.Sturya - Macaristan im- sında yarnnadaya taalluk edecek ve ehemmiyetlidir. IJO iti~ 
Son Telgraf"aa edebi rooınna: 97 onun keııdisi, 0 hüviyet olamaz. PERDE paratoru Franvua jozefin müli- etraflı bir anlaşmıya varılamalll1' raber, Almanyanııı "fııdt fJ 

Diyorum! Buna inan;yorum. katını takip etmek üzere sonraki olmaıu tarihin icapları bakıma- J,u Yugoslavya mesel~jdif· I'/ 
Böyle olmak istiyorum. Dört ay sonra seneler daha bir takını ~örüşme- dan da tabii görülmektedir. duracakları da siipbt ·14'ıl'~ı< 

_ Dün böyleydim. Buctiin de lcr Balkanlarda Slav - Cermen nü- · durm.ıyacakları şüpbef't~'· 'ı· ""~ Kış. f .. d 1 . · 'dd . Slav - Cermen mücadelesi han- 1 "t bövlc olayım. uz ıııusa eme erının şı ehni Jebilir. Her mem e• ..,.·iJ-,.r' 
Dı·ıc yalvarıyorum. onun için Cok soğuk! büsbütün ortadan kaldırmak ic:iıı gi şekil altında olursa ohun de- politikası ayni yoldall r; ,,,..ı~ 

. to kl d d b 1 Üşüyorum. dei!ilse bile - c.üııkü bu mümkün vam ederken Sırplan.a ne kadar vel!I. parm•°'ını 1g::-r1 

2:tJ1"',~ 
GÖZ.Y AŞiARJ 

pra ar a e e eniyorum, onun Ne üstte, ne başta var! d . uğraşmı olduklarına en yak.uı bir cı -.. - oJV" ..: 
için kendimi ver<len yere ralı'-'o- eğıldi - hiç olmazsa hafifletmek "h ra ile eli.ni, kolunu ~e .J ·;1·•" 

" " J Soğuktan titriyorum!. d tarı de şahittir. ,. ~ ~ 
rum!. Sinirden titriyorum!. maksa ile mi vukua geliyordu?. C . t"l" k cudunu im.ha eder .. 1..jtlİ 1 

ETEM iZZET BENiCE 

Bırak beni!. 
Unuttur bana!. 
Diy-0rwn. Unutmak, her vakitki 

.ei.bi olma'k. bir hafta evvelisine 
dönmek: serseri. dilenci. ayyaş es-
rarkes Ruhi olmak istiyor.um. 
Vi~an azabı. 
Gunah!. 
Sadece bunların aeırlıiı bütün 

ccktıklerimden cok daha a~. ook 
daha taham.mülsuz. 

Onun kapısın<lan. amcasının e
vinden. oi!lu.mun elinden dileniı> 

nlclıihm ekm<>ğe el süremiv<>rUm. 
Titri •oru.m, korkuyorum. 

- Kaldır at!. 
Korkma!. 
Dusunme .. 
Diven bir his baza.o .içime do -

ılhıv.nr hıı hırnı luııvlimeı.,. ti.ıa.vuw~ 

Hayır .. Balkanlarda daima ihti- ermen ıs ı asıaa ar" SlfıYlı- imzaladılı ciktısadl •f" 1'• ~ 
rum. F-akat, yapamıvortmı. A~cine Ah .. bir unutabilsem!. Here aece çenelerim biribirine laf z.cnıini bırakmak geren harp- ğın mukavemetini gösteren Sır- ması"le bö"yle Lir tııı•~ 

- Tekrar bir Jıafta evvelki Ruhi o- a a k b · ko k, " b · t h " ",/ onu önüme koyuvor. 
1 

b "J ç rp caroa ısınaca ır vu ten evvelki Rusya ve Avusturya ıs anın ge('eıı arpte çekmediği (ibi görünmektedir. ı,e' ofl,-_~ 
- Ruhi çek cezandır!. a ı ~em. başımı sokacak bir delik arıyo - irunaratorlukları ile onların dost- kalrnamıs. memleketlerini hıra - Şimdi mihverin - ı.11~'1 
Divc hünE?ilr hüngür ai?lıyorum. Yalnız bunu istiyorum.. rwn!. ları tarafından hiç ihmal edilmi- karak çıkmağa mecbur kalan Sırp- nizam ve adalet• ıt11111,~t•11 

Göz vasları icinde \'Üzüyorum. Düşunmiyen, Eö-er, hamam külhanları da ol- yen bir siya et olmuştur. Arkada hlar dağları aşarak Adriyatik sa- lavya hesabına Boıı:•sı ı. f. 
Onun icindir ki unutmak, dü • Bilmiyen, masa belki bir gece soğuktan do- l~ıl'rzer Almnnyası durarak öne lıillerine inmişler, yeniden ordu- mİJl etmiye kalkı.Ş~ııflleıc'ıl 

şünmemek. vicdan azabından kur- Tanımıvan. nup öleceğim. A vusturva imparatorluğu suru- lar teşkil ederek bir gün vatanla- Fakat bu hudut def!15 ~ ıı•, 
tulmak istiyorum. Hissetmiyen!. - Vah Çamur!. Hiyor, " rka doğru• inmek poli- nnı kurtarmışlardır. O :zamanki garistan da dahil o.1~~~-tı''.t< 

Ben o Ruhi deitilim! Hatırlamıyan Ruhi kalmak is- Diven bile olmıvacak!. tikasında A\•u=ıturyaya bii.rük bir Sırbistan geçen harpten sonra tün T•arımadayı, nu 11 itı' ~ 
Şifre müdürü Ruhi ıbeyi tanı - Kim kime, kimin ne :le?. rol veriliyordu. Dahn sonra Al - Sırp - Hırvat - Sloven krallı!'! o- almak kararında oh•" ~·1 tıil.t 'J 

tiyorwn. ı k b ~ k tıP ,,~ !'. mıyorum!. • • • • • nmnva imparatorluğunuıı da Bal- ara .üyümüştü. Bugünkü adı. letle.ri için ancak e toP ,~,~ 
Dilenci .Ruhi ile onun ali.kası Oh .. Bu tek b~şına kalışlıktaki kanlarda büyUk bir faaliyete geç- cenup lslavlannm memleketi e- leri altında bulunarı ği~tirı"µJ' 

yok!. rahat başka nede var?. Ben ken- Hafta içinde tiği görülmi.istür. Araya gcı:en se- Iarak Yugoslavyadır. idat"i taksimatını de .,,f' 
O öldıi. di kendime sormak, Darülbt>dayi kapısında iş var! ferki lı:ıro girmiştir. Ondan sonra Yugoslavya acı günleri unut _ daha siimullü bit' JllAI" ' 
Bu bamhaşka bir Ruhi!. _Neydin ne oldun?. Birka;; akşamdır postu oraya Almanya kendini toplamakla madığ'ı için kanile kazandığı yer- edemez. ı 1 
Serseri Ruhi!. Demek istemiyorum!. serdim. mcrgul. Fakat bu harbe gclinciye leri icap ederse yine kanilc mü _ f'

11fil"'l 
Dilenci Ruhi!. · kadnr şu son senelerde Alman - dnfaaya n7mctmiş bulunu .. ·or. - On binlerce uçuct' J"Y 1 

A R hi 
Işte bundan korkuyorum!. Dokuzdan dokuz buçuğa kadar! ., :~-"' r yyas u yanm Balkanlarda yeniden faali- Sırpların söylediği budur. J<'akat ihtiyacı önündeyiz, ~~A,~ 

Esrar}tc.ş Ruhi. Beni bu sorgu boğuyor, O öldü~ Bir Iirndan eksik düşmüyor!. yetini arttırdığı göriilmüştiir. Bu bu Bclgrnt hüJ...-iımetinin A1ma.n- nekadar çok yardıın 1
'" 

Katillere, .hırsalara ~ Ruhi. rüyor, o delirtiyor, o ağlatıyor!. - Allah binhin bereket versin. da bolşe\'ikliğe karşı muka\'emet ya ile iktı~a~i bir anlaşmıya var- yacı o kadar erken 
Camın'.RuhiL~~~~~~~--~~,~~~~~~~~~~........ı~~~~~~~~U~~w...xaıu_-!.....:lilUUJlIUl.IUlı.&.:11.»UU..

0 
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~~SON 
~KIKi 

Japonya - Holan-11ngil1z amelesinin 
da Hindistanı harbe devam 
müzakereleri kararı 

~acarı:7n Pire
~ be tııülakatı hak-
kında tefsirleri 
~~1"0Şte 24 (A.A.)- Macar 
l.tın •leri Hitler - Lav al mü la -
~..,i; 'lllühiın bir hadise. olarak 
S · •lınekted ir ler. 

ıııu;~~i ıııahfiller, bu görüşmenin 
' hel Fransız - Alman mü
~ lıtııerinin inkişafı nokta&n
d~;uPek büyük bir ehemmiyeti ol-
1~, nu ~öylcmekte ve şimdiden 
~il "':•lı hal bulunabileceği ihti
~\r1?i gösterdiğini de ilave et-
lta •dır. 

&,, ııı'ar istihbarat ajansının Ber
~ıı,, •. Ubabiri, Alman siyasi mah
~tijk~e de bu mülakata verilen 
~ı ehemmiyeti iııa.ret eylemek
~!~ 

~I ~tar efkarı umumlyesi, Mare-
~ İr;.~~enin son mesajında •Avru
lııııa ~li&den• bahseden iıkra
tiitij ı\lnıan devlet şefile Lavalin 
~in0\ııı.esiJe, belki de tatbik mev
lionııı \~ek üzere olduğunu dü-
~ • tedir. . 

>ı:;'l>a llern; 24 (A. A.) - Isviçre ile 
' \richy'de daha şümullü bir iti

~~ akdine müteallik ı_nüzakere
~I ~ 1~rnına intizatt.n tedıyata mü
~ bır itil3.!name imza etmişler-

&elgrad'da Yahudi 
~ aleyhtarlığı 

~•l~tl'at 24 (A.A.)- D. N. B. 
dı~h a~ ~niversitesi kurulduğun
~ı.b <'tı ılk defa olmak üzere diin 
'it~• l'ahudilere karşı tezahü
ı,ha,, 'Plluştır. Vuku bulan arbede 
4J ında 50 kişi yaralanmıştır. 

~anyaya çalışmaya 
ıı~'den Yugoslavlar 

'Iı,J•~ 24 (A.A.) - St.efani aian-
p ... 

il; 1~1\sada J\.Iarsilva mıntakasın -
~~~nıet etmekte olan 400 Yu -
' 'de amelesi. Bale' den geçmiş -

1ngiltere ve Amerika 
vaziyetin ehemmiyetini 

müdrik 
Tokyo 24 (A.A.)- japon Hari

ciye Nazırı namına söz söyl&meğe 
mezun bir şahsiyet jıtponya ile 
HcJ;ında Hindlstanı arasında ce
rel:Jn eden müzakerelerin inkıtaa 
uğradığını tekzip etmiştir. 

Lond•'t 24 (A.A.)- Avam ka
ınarasında japonya ile Holanda 
Hindislanı arasmda petrol mese
lesi için rercyan eden müzakere
ler hakkında sorulan bir suale ce
Yap veren hariciye müstesarı But
ter şöyle demiştir: 

Müzakerelerin cereyan tarzın

dan tamamile haberdar edilıııe·kte 
olan İru?iltere ve Amerika vazi -
yetin ehemmiyetini müdriktirler. * Bueııos Aires 24 (A.A.) 
D. N. B. Cenubi Atlas !ilosun
dan ikin<:i sınıf İngiliz kruvazörü 
cEntreprise. 48 saat kalmak üzere 
Bueoos Airese "e1m~\ir. * Budapeşte 24 (A.A.)- Macar 
ajansı Macar ve Rurr.en hevetleri 
arasında Budapeştedc yapılan mü
zakerelerin bugün kesildi~ini bil
dirmektedir. 

Ruzvelt'in yeni 
bir seçim nutku 

Pbiladelphie: 22 (A. A.) - B, Roo
sev&lıt kürsüye cllttrğl vakit, Hall 
Couvention'da toplannuş olan 17 bin 

kişilik halk kütlMinin muazzam teza
büratiyle karşılanmıştır. 

Hall Couvenlion'a gelmeden evvel 
B. Roosevelt Philadelphia'da otomobil 
ile dolaşnuş ve sokaklart dodduran ta-
ra!tarlarının alkışlan arasında geçıniş-

tir. Her zamandan dalı:ı en<'rji.k bir 
konuşma yapan B. Roosevelt, nutku-
nun bar.ı yerlerinde Cumhuriyetcilere 
karşı şiddetıl bir istihfaf göstermiştir. 

Evvelce Hitler ve Musolini ile Çe
k0&lovakya meselesinden dolayı tele
fonla. göriiştüğü vakit kendilerini it
ham etmiş olduğunu söyJenıesi ve 

Cumhuriyet partisi iktidar mcvkiinde 
iken memlckcli nasıl idaı·e ctmii oldu-1 hı ,1· Bunlar. Alınan yada silah al-

t " Ih.- ğuna tclınih etn1esi üzerine yük~clen 
~ ,. ·~nıs olan Alınanların ve -
~rdı:ı«at işlerinde çalı$ttrılacak- sesleri ve nutkun diğer parçalanru 

b.~. karjılı~·an şiddeUi alkışlar yu7.ünden 
<>tr d B. Roosevelt, konuşabiln1ckte [ı;deLa 

d 
eınokraaı· du·· •manı :ı- ıuü~ülit çekmiştir. 

Alkışları yatıştırmak için uğraştığı 

esnada «Müsaade ediniz sOzleriıne de-
vam edeyim~ diye bağınnaga mecbur 
kalmıştır. 

Birleşik An1erikanın ne şekildC' olur-

l.ı eınokratların safında 
~~dra 24 - (A.A.) - Hava ınii<r 
b,;~an 8 alfour avam kamarasında 
} tu atta bulunarak evvelce A -
ı ~~ada He>mwehrin sefi olan 
t ~ on Stahrernbergin halen sa olsun hiı; bir ilihi.fname im1.alama-

. 'l[aansa hava kuvvetlerinde SU· mış oldutıına dair re ... ınen lcnıin:tt 
<l.r ~ak •müstahdem olduğunu verdiği zaınan şu su:ıli sornıuştur: 

~ ·~ ~l.ş ve '"simdi hayatını tehli- .Sözlerim \"azih midir?> Buna cevap 
Vt :0Yarak davamız icin döf!ii.ş.. bir alkış tufanı olmuştur 

"lıgı"ll'ıade olan herkes minnet
~u ~ıza müstahaktır. demistir. ı 

,~ w e.,anat. müstakil meb'uslar- M a aş ya r 1 n 
Jııııı ~~ood'un cAvusturyada 
~Ok <>ktasinin katili olan prensin 
~. ı~ i~ası. uğrundaki bir muhare- Emir bu sabah Defter-
i"'~ eılızlerın yanı basında mu- - • • . • 
"''t ~e ıstıra:k etmesinden. si - darlıga bıldırıldı 

İ etnıesi üzerine yapılmıs\ır. Bn sabah Defterdarlık Muhase-
llgilizlerin yeni be müdÜrü TahsiIHleu aldığımız 

1 
hücumları izahata göre bayram ınünasebe _ 

'-'} tile maaslarm yarından itibaren 
~!\in~~a. 24 (A.A.) - Hava neza- verilmesi' hakkındaki emir J\lı:liye 
~lıııa0 ~ır tebliği, İrıı?iliz bornbar- Vflkiilcti tarafından bu sabah DcC-
1 ~Srı~ VVarelerinin 23/24 birin- terdarltia tebliğ olunmuştur. 
ıı.lııın s eeoesi. Berlinde ve Alman- Muhasebe. müdürlüğü çekleri 
l·!t~te aır noktalarında askeri he- hazlrlamağa bugün haşlaruıslır. 

'llıl'ııı taarru7. etmis olduklarını Maaşlar avaıu ve e.rnanet hesa -
t •ktedir. hından varın sabahtan itibaren 
·ı-~d . verilecektir. 

'~Şıni ekmek bıça- MUVAZENEİ HUSUİYEDEKİ -

b ~ıle yaralamış'· LER ALAMJYACAKLAR! 
.,. Ancak bu suretle miivazenei u-

t-; Vo•ı 
,ıre~.,,,g u Asmal:wııescit cacklesi mumiyeye dahil tekmil daire ve 
· tsl?ıı 1 • SOkak 36 No. da oturan miiesscseler maaş alabileceklerdir. 
~~d•ıi°{lu 9 ;-asında Davit ile Belediye masraf müdiirii idarei 
~"ılı- asuda ;,ıoiz evde k.mıse hususiye ve belediye nıaaşlarmın 
~ ~keı bır sırada birbirlerile ov- yarııı verilmesine bnııni imkan 
~ ~l ile e~ Moiz elindeki ekmek bı- olmadığını söylemiftir. 
~"~ "azaen Davidi kası üze - Maamafih muhasebe müdürü 

tane~·aralaınıs Da\·it Bevof(lu J\lub!ar hu ildliği kaldımıak üzc-
~ne kaldırılmıstır. re bir formül aramaktadır, 

E3uGün RAVve 
ŞARK eücbiyatınm ROMEO ve JULYET'i 

Kuvvetlerin artırılma

sına gayret sarf edilecek 
Londra; 24 ,(A. A.) - TredWlyonlar 

idare meclisi reisliğine seçilen B. Corc 
Gibcson gazetecilere su beyanatta bu-
lunmuşlur: 

Trcdi.inyonların ba~lıca taaliyetinin 
istihdaf ettiği (aye mes'ut bir neticeye 
kadar harbe devam etmek ve dünya 
amele sınıfının n1eşru en1ellerini kar
şılarnak üzere hazırlannıaktır. Bu e
melleri tahakkuk ettirmek için her 
_şeyden e\ryel harpten muzaCiet ı;lkmak 
lilzımdır. 

Tredünyonların idare ıneclisi imk5.n 
dahilinde olan her vatiıtaya başvura

rak kara, deniz ve hava kuvetlerimi
mlzin teçhizi ir;in gayret sarfetmek
tedir ve etn1cye de devam edecektir. 

Romanyada bek'den sonra 
Yeni tevkifat 

Berlin 24 (A.A.)- D. N. B. a
;•nsı bildirivor: Bükreşlen bildi
rildiğine göre eski Polonya \ıari
ciye nazırı Bekden başka Roman-
ya,faki Polonya sefaretinin 
biitün azası da, iklısadı baltala -
ına tertibatı ve tedhiş teşebbüs -
!eri i~lerinde İngilizlerle teşriki 
mesai suçundan' tevkif edilmiş -
!erdir. 

İsveçte benzin ve petrol 
tahdidatı 

; Stokholm 2i (A. A.) - Ste!ani a
jansından: 

İsveç devlet mahrukat enstitüsü, 
benzin, petrol ve madeni yağlar tev
ziine 30 ikinciteşrinden sonra tama
miyle nihayet veryeceğini bildirmiş

tir. 

~ • • • • • ... ..f.. • • ~ ·~ •• 

Bir balıkçı kayıgı 11 
kişi ile bath 
( I inci sahifeden devam J 

ani bir fırtına çıkmıııtır. Karade
nizin bu cilvesine alısık olan ha • 
hkçılar evvela fırtınayı vadırs -
mamıslar ve: 

c- Bir kere ağlan attck .. Birşey 
tutmadan ııeri dönmek denizdli.i!e 
varasmaz!• 

D: verek ağları toplamam.ı.ş!ar -
dır. Lakin deniz kısa bir müddet 
icinde gittikce azmış ve koı:ikunç 
dalııalar kavıi!a hücwn ederek ışı
ğı oondünnüstür. 
SİYAH KARANLIK İÇİNDE 
Kudurmuş denizde simsivah bir 

karanlık icinde tehlikeli bir vazi- 1 
vette kalan cesur balıkcılar henüz 
toplanırlarken dalııaların hücumu 
cınha arLmıs ve kav ık bata cıka su-' 
!arla sürüklenmeğe baslamıştır. 

Kavıkt.rkiler bu vazivet karşı - j 
sımla istimdada başlamışlardır. Bi
raz sonra kavık devrilip batmıstır. 1 

11 kisi denize dökülmüş ve istim
dat seslerini iş:tcn civardaki tah
li.;iye memurları hemen imdada 
ko•muslardır. Fakat neticede an
cak 6 kisi kurtarılabı1mıs. diğer 5 
kisi koranlıklar arasında azı?tn su-

1

1 

!arda kavbolmu~lardır. Bunlardan 
evvela birinin ve bilahare de diğeri 
ikisinin cesedi dalgalar tarafından 
sabahlevin sahile sürüklenmiştir. 

Kurt,Janlarda hicbir vara ve be
re voktur. Hadisevc Sarı,·cr ian - 1 

danna komutanı B. Bürhanettin ile 
mückleiumumilik el kovmustur. 

Yunanistan 
dayanacaktır ve 
dayanınalıdır .. 

{Başmakaleden devam) 
miişahede ettiğimiz milli birlik ve 
üstün maneviyat bu komşu ve 
müttefikin1izin prestijini arttır -
ıruş, Avrupa harbi karşısında al
nını ak etmistir. Bunun içindir ki, 
Yunanistan bir tecavüze uğrasa 
dahi bu üstün mane~iyal, akalın 
sayesinde ıniişkülatı bertaraf ede
cek, istikliilini şereHe kurtaracak
tır ... diyoruz. 

ETEM İZZET BENİCE 

filmcili~inin şaheseri 

LEYLA ve MECNUN 
:l-Iecnun'un arkıları 

MÜNiR NUREDDİN 
Filwiıı fa, kalad uauıılıı&wıclaa Seanslar: 2 - ' •• - 6.311 ve il da 

içindeki 
Hadiseler 

(Bu yazının metinleri P...na
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Telhis eden: MUAr.tl\ıEK ıu.ATUK 

Güııün en mühim mevzularln
dau birini teşkil eden La~al - Hit
ler mülakatı hakkında ecnebi ga
zeteleri muhtelif tefsirlerde bu -
luumaktadırlar. Laval, Pariste 
Bitlerle görüştükten &onra Vişiye 
dönınüs ve Mareşal Pelcnin reis
liğindeki nazırlar meclisi bu gö
rüşnıeleri tetkik etnıiş, La\'al tek
rar Parise dönnıüstür. 

Fransanın sulh yapmak istediği 
Hariciye Nazırı Boduanın An1eri
ka11 gazetecilerine beyanatından 
anlaşılıyor. Nazır C'&cümle demiş
tir ki: •Fransa ile Almanyanm 
mesai birliğinde bulunınalarıııa 
medar olacak bir sulhun akdi za
ruridir. Fransanın bu n1esai bir
liğini istemesinin scbc~i, yarım 
asırda üç defa ist.l"')'t.. uğro.:.nıası 
ve çok ıztırap çekıniş olnıt.S.Idtr •• 

Fakat Berıı şehrinde çıkan Vol· 
ksrbt gazetesi, bu mesai birliği i
çin tııihver devletlerinin v:~i hü
kumetine bildirdikleri sartları şöy
le hulasa ediyor: •Alsas - Loren 
Aln1an:vaya, Nis İtalyava verile
cektir. Tunus, Fransa ile İtalya a
rasında takE.in1 edilecektir. Cczair 
Fransaya kalacaktır. Fasın ~imal 
kısmı İspanyaya verilecektir. Af
rikada g-eri kalan Fransız müs -
tenılekeleri Almanya, İtalya ve 
Fransa tarafından idare edilecek
tir. Ilindicini j~µonyaya verile -
cektir. Fransız t.losu ile şimali Af
rllradaki Frans.ız tayyareleri İn -
giltereye karşı kullanılmak iizere 
l\tihver devletlerinin eınrine ter
kedilecektir. 

Bu şartlar kabnl edildiği tak -
dirde, Almanya, Fransız sahilleri 
ve İsvi~re hududunda bir kısım 
arazi müstesna olmak üzere işgal 
altında bulunan yerleri tahliye e
decektir .• 

Ayni gazele bu tekliflerin Vişi 
kabinesinde müzaktresi esnasında 
Lava!, Boduan ve Amiral Darla
nın ıniizaheretiae rağn1cn, Mare
şal Peteuin L~rarı üzerine redde -
dildiğini yazmaktadır, Çünkü bu 
takdirde Fransız Afrikasının Ge
neral Dö Gole iltihak etmesi ihti
mali vardır. 

Alman gazeteleri, Paris müla
katından neticeler çıkamıağa mü
sait hiçbir şey yazmanıaktadı.rlar. 
Diğer taraftan Vişi hükumeti 

Paris civarında Versaya taşıruııak 
üzeredir. Fransı:z hükiımetinin 
yerlesmesi için, Alnıanların bü -
vük Triyanon sarayını tahliye e-
decekleri söyleniyor. . 

KONT CİANO BERLINDE 
BEKLENİYOR 

•Nevyork Taymis• gazetesinin 
Roma muhabirine göre, Kont Cia- -
nonun Berline gideceği hakkında 
şav;alar dolaşmaktadır. Bu ziya
retin, Fn.nsanın .tulh sart1arını 
müzakere ve Fon Ribbentropun 
Fransa:va yapmış oldujhı seyahat
le aJakadar ~lduğu beyan edil -
mektcdir. 

Uihver devletleri. Fransa ile 
avrı avrı müzakerelerde bulun
,,;ayı İercih etmişlerdir. 
HİTLER FRANKO İLE DE 

GÖRÜŞECEK 
J\Jadritten bildirildi~ine göre, 

Bitlerle G~ueral fraııko İspan -
yol - Fransız hududunda buluşup 
görüşeceklerdir. Her iki devlet 
reislerine Hariciye Nazırları Fon 
Ribbentrop ile Serrano Suuer re
fakat edeceklerdir. 

Alman polis şefi Hiınler J\lad -
ritten tavya.re ile Barselona gel -
mişlir. 

ANTONESKU NE ZAMAN 
KOMAYA GİDİYOR? 

Romanva hükiımet reisi Gene
ral Antoneskunun Romayı teşrini
saninin ilk on günü içinde resmeR 
ziyaret edeceği tasrih ediliyor. 

Rükresle evvelki gece 3,35 den 
ıl,20 ye kadar devam eden bir a
larm tecrübesi yapılmışhr, 
ALMANLARIN BULGARİSTAN-

DA DA FAALİYETİ ARTTI 
Almanların son günlerde Bul -

garistnndaki faaliyetlerini arttır
mış olduklarından bahseden •Tay
mis• in Sofya muhabiri diyor ki: 
•Bulgar Kralı, son günlerde iki 
mühim Alman şahsivetini kı>bul 
o:_tti. Saraya yapılan bu mütemadi 
kabul isteklerinin arkasında, hü
kümdarı bitaraflık siyasetinden 
vazgcçmci(e ikna için ruhi bir 
tazyik teşebbüsü vardır. Bulga -
ristan resmen bitaraflığını idame 
etmekte ise de hu siyasetin umn
mi ve an'anevi le.meli, Almanların 
aşağı Tunaya inmesi ve Sovyetler 
Birliğinin bütün Balkan mesele
lerinde l!'Österdiği ihtiyat yüzün
den sarsılmış ve hatta ortadan 
kalkmı' bulunmaktadır,. 

Yedi gün kadar Bulgaristanda 
kalmış olan Alman Maari1 Nazın 
Ru•I •Sofyadan hareket etmiştir. 
BİR KIŞ HARBİ BEKLEN111İYOB 

Balkanlardaki hadiselerle me.
gul olan ln!l'iliz gazeteleri, Yun .. 
nistanın ve ll~aris!anıı1 va:r.i. • 

Fr o. ;ı '.io Hitle:le 
görüştü 

( 1 inci salıif~den devam) 
Branhif de Hitlere refakat et
tikleri öğrenilmİ§tİr. 

l kinci mülakattan sonra 
re$mİ bir tebliğ ne§redilmesi 
beklenmektedir. 

1 

LAVAL - HİTLER MÜLAKATI 
İÇİN BİR TEBLİG 

Londra 24 (A.A.) - Berlinde dünl 
aksam bildirhdii!ine göre. Hitler -
Lava! mülakatı hakkında mühim 
bir tebliğ nesredilecektir. 
LAVAL İSiANYA SEFİRİ İLE 

GÖRÜŞTÜ 
Vişi 24 (A.A.) - Lava], dün Ma

reşal Peten'le g&i.istükten sonra. 
Parise hareket etmezden evvel 
İspanyanın Fransadaki sefirı Te
kerika'yı kabul etmiştir. 
AMERİKA FRANSADAN İZAHAT 

İSTEDİ 
Vaşfngton; 24 (A. A.) - Stefani a

jansından: 

Amerika hi.ikümeti, Vichy hül~ünıe
tindcn Avrupa ihtil.J.fı k1~1.sınria va
ziyeti ne olduğunu tasrih etmlf":11:!ni ıs

tcıni~tir 

GÖRÜS!lfE HAl'.IGNDA 
TAFSİLAT 

L~ndra 24 (A.A.)- Alınan İs· 
tibbarat ajansı tarafından nl~ro
lunaıı bir telgrafta Alman ordu -
ları başkumandanı feldmarc~al 
Von Branchitch ile umıınıi erkfı
ruharbiye reisi General Kcitelin 
Bitlerin Geııeral Franko ile ispaıı
va hududunda yapıııı0 olduğu gö
rüşınc eııo;nasında Kcndh-ine refa
kat el•ni;; olduklar: bildirilmek -
tedir. 

Nazi n1ntbuatı se{i Dietrirh de 
Bitlerin ınaiyeti nrasuıt!a idi. 

General Frankonun :vanında as
keri nıiisaviri G • .cr<ll l\loscardo 
bulunmakta idi. 

Berlindeki İspanyol sefiri ile 
Almanyanın Madrit sefiri de ha
zır bulunuycrlardı. 
Görüsıne, Hitlerin treninin ye

mek sa1onu vagonunda '\'&p1lmış
tır. 

DiıPLOMATİ r FAALİYET ASKE-1' 
R! HA.REKATTAN DA.HA MÜHİM: 

Nevvork 24 (A.A.) - Reuter a
iansından: 

Nevvork Times ııazetesinin Bcr
lin muhabiri. ııazetelere Hitler ile 
General Franco'nun ı:?"örüsec<>kle
rini bildiren tebliğden fazla bir sev 
nesre\melerine müsaade edilme -
mis olduiiunu haber vermektedir. 

Berlindeki bitaraf müs&hit dio
lomatlar, halihazırda diolcmati·k 
vekaviin İnııiltereve karsı vaoılan 
askeri harekatın sevk ve idaresin
den cok daha mühim olduğunu ve 
bu askeri harekatın Akdenizde va
zivetin inkisafında ancak tali bir 
rol ovnamakta bulunduğunu söy
lemektedirler. 

---<00·1>---

Sahte kin.in yapanlar 
Tahta kalede Tamburacı hanın

da 32 numara<la Asaf isminde bi
rinin vazhanesinde Kızılavın tak
lit kininleri bulunmus ve mühim 
mrktard:a sahte Avrupa etiketli 
sise ve paketler müsadere olun -
mustur. 

Z.ı\Yİ· Nüfus tezkeremi zayi ettim, 
yenisini alacağımdan e:-;kisinin hükmü 
~oktur. 

334 doğumlu 

Satrak Tuncboyacı 

yetlerini tahlil ediyorlar. 
.ıTaymis. gazetesi, Atinadaki 

Almalı ve İlal.van elçilerinin Ge
neral Metaksası zij·aret edere1k, 
bir sürü taleplerde bulundırkları 
hakkındaki ha,berlerden bahseder
ken diyor ki: 

•Yunanistan hlldiselcri hakkın
da daima iyi maltimat alan Türk 
mahfilleri, böyle bir ziyaretin vu
ku bulmadıiTı kanaatindedirler. 
Ancak, mihver devletleri Balkan 
memleketleri üzerinde daima taz
yijde bulunmuştur. Tü.rkiyedeki 
kanaat, bu tazyikin şimdi arttın
lacaih merke'&indedir. Fakat bu
günkü askeri vuiye( ve mihverin 
harbe Balkanlarda başlamamak 
hususundırki arzusu sebebile Yn
nanistan mukavemete devam ede-
bilir.. · 

•Deyli Telgraf• ~zetesi de, Yu
nanistanm Arnavutluk hududun
dal:i köprüleri berhava ettifi hak
kındaki haberlerin asılsn oldu
ğunu ve YUl!aniııtıının mı'lkave -
met kararında bir deği•il<lik ol
madlğını yımyor. Atinadaki ka
naate göre, mihver devletleri bu 
bölgede bir kış harbine atılmak
tan ziyade elde ettikleri kazanç -
)arı takviye edeceklerdir. 

HAMQ.UBGA 1000 BOMBA 
ATILDI 

İncilis Hava Neuntiııin teı. • 
!itine göre, İngiliz tayyareleri 
Hambm"g limaıuna çolı: şiddetli 
yeni bir tanruzda bulnmnıuılar, 
tczgô.hlarda inşa edilen harp ııe
ınilerlne ve havutlara ıoee yaııgıa 
bombası atmıı;lardır. Doseldorf 
cİvanndski petrol tasfiyeluııneı.
rine de vağmur gibi b<Jllba atıl. 
tnl$, en d<irt yanaııı çıkarıl:ıııışbr. 

Hafif tanaıelerdea miireık.lte,., 
Alman fllolan da Londrayı ve di
ter ubrl lıeı'efleri fımılı ....._ 

~-
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4 Şeker muhte- Istanbulda sebze 
kiri tevkif edildi kooperatifi 

( 1 inci sahifeden devam ) 
ve be'& fiatlarında ihtikirdan tev
kif olunmuştur. 
Diğer taraftan Adanada Kapalı

çar<ıda manifaturacı Mehmet Ba
caksız 925 kuruşa satması icap e
den bir top Tarsus bezini 1350 ku
ruşa satlııhndan tevkif olunmu~
lur. 

Bunlardan haska yine Adanada 
Saathane ch·arında bakkal Sabri 
İkiz, Bayram rinıcli, Döşenıe ına
hallesinde bakkal Mustafa Yener 
ve milli mensucat fabrikası bak
kalı Süleyman Gizcp 1 kilo toz 
şekeri 38 kuruşa satmaları icap e
derken 39 kuruşa sattıklarındaa 
mahalli adliyesine \'crilip tevkif 
olunmıı~lardtr. 

Surlar hıtricinde inşa
at yapılabilecek 

Şchr'n nazım pliinında birçok 
yerleı." ye~il sahelar vücude ge
ti .. ~hn' .t>·. Burah~~da inşaat ya-. . . . . -. 

verilen yeni bir karara göre şehir 
pı~·-··' .ı latb&Aatı gcçık.cc~ği için 
ycsıl " •atarca!l beleaı,·cnın mü
nasip P-Öreceği yerlcrdt\ in~aat 
yapılabilecektir. 

halurda inşaat )'apılabilecektir. 
Bu mevanda surların haririndc 

yrsil sahalarda insPat vaoı!ahile
ccktir. Ayni zamanda fabrika, in•<\
lilthane gibi yerler surların hari
cinde nıuay'.'>'en yerlerde iı.şa olu
nacaktır. 

ARSA SAHİPLERİNİN 
MÜRACAATİ 

Bir kısım arsa sahipleri de bele
diye.ve mliracaat etınckte, ye~il 
sahalar dahiline isabet eden arsa
Iarın<!a insaata ınüsaade olunma
sını istcmcS.tcdirJer. Belediye ınu
rakıpları bunu tetki.k elmekt•dir. 
Sultanahmet civarındaki bir kı
sınt arsalarda da inşaata bu me -
yanda n1üsaade olunacağı öğre -
nihnistir. • 

( 1 inci •ahi(edeıı d"''a"I J 
tasarruflann bir suiistimal ile ala
kadar oldtı~ ve birliğin zivan et· 
tiiti iddia olunınussa da bu iddia
lar tahakkuk etmemistir. 

Birlrk müdürlerinden B. Badi 
Nedim bu sayiaları bu sabah kat'i
vetle tekzip etmis ve bir muhar
ririmize deınistir ki: 

•....- Tasarruflar mevsim müna -
sebelile yapılmıştır. Cıkarılan 
memurlar bilahare tekrar alın -
maktadırlar. Suiistimal vP zarar 
iddiaları valan ve ııülünctür.• 
Öğrendiğimize P,Öre yas mevva 

ve sebze kooperatifleri birEi!i scl>ze 
ve mevva müstahsillerine 75 bin 
liralık kredi daihtmaih kararlas -
tınnıstır. Müdür B. Talat bu .mak
satla Ankarada bulunmaktadır Bu 
kredi ile sebze ve mevva m üstah
silleri himaye olunaca!rlır 

Kalabalık aını flı rnektep!~r 
Talebesi fazla olan ve F ti ka

zası dahilinde bulunan i~k n1ek -
teplerden 64. 45 V<.' 24 üncü oku'
Jarıia ven:dC'n ~uhf-lcr acılmıstır. 

Bu kabil bla!,al·.': <-r»fh •'f•er 
ilk mekteolercicki fa la t.alobeler. 
bina vazivctlf'ri müsait olan civar 
okullara tevzi ye taksi nlu,n~cak 
1-.:ırvhr 

Saat 18.00 Prograr \'<" m<>ı :ek~l saa 
ayarı. 18.03 ~tUzik: Radyo caz orkeg -
trası, 18.40 lvtüzik: Fa•nl heyeti, ıg_15 

mUzik: İki piynnodan c::ız parçaları 
(Pl.), 19.30 Memleket saat aya11 \•e a
jans habe-rleri, 19.45 1\füz;k: Radyo saz 
hcyC'ti (saz es.erleri), 20.15 Radyo ga
%elcsi, 20.45 Müzik: Kem;ın solo - En
ver Kapelınan, 21.00 .Müzik. Dinleyici 
istekleri, 21.30 Konuşına (Sıhhat sa.
ati), 21.45 ıfüı:k: Radyo orke~traSJ 

(Şer: H. Ferit Alnar), 22.30 Meml•ket 
saat ayarı, ajans haberleri: Ziraat, es· 
ham _ tahvilat, kambiyo - nukut bor -
sası (Fiy,t). 22.45 Mü7.ik: Cazbant (Pi.) 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve ka
panış. -----

fstanhul Sıb~i Müıes!eseler Arttırma. ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Lcvli tıp tal"'1>e yurdunun 1150<,:ift ~ltk iskarpini• kapalı zarfla 
eksillmcve konulmuştur. 

Eksiltme 8/11/94-0 Cuma _günü saat 15 de Cağaloi'(lunda S b•lıat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaısında kurulu komisyonda va
pılac&ktır. 

Mt>lıamrr:cn fiat: BehPr çil'ti 765 kuru;;tur. 
İlk teminat: 660 liradır. Şartname ve nümunesi her gün knmıs

vondan görülebilir. 
İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar V'e -tıu i>,e veter mu vak kat teminat mak:buz veya banka 
mcktuı'bunu havi teklif "Zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mak
buz mukabili komisyona vcrmcl!'ri. 

1--D_e_,,_ı_et_De __ •_ir_.,_o_ll_an __ "_•_l_i·_•_•_'an __ ı.ı_e_tme __ l U. fclarai llialan 
ı1:uhammen bE'deli (1500) lira olan bir adet cereyanı mütenavip elektr~ 

dinamosu (6/11/1940) çar,amba filr.ü saat ( 1-0,45) onu kırk beşte Haydarpaşa
da Gar binası dahihndeki komisyon tara.Undan açık eksiltme usulile satın ah-
nacaktır. 

Bu ~e ginnek istiyenlerin (112) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilbne günü saatine kadar komısyona 
müracaatıart ıazımdır 

Bu işe oit :;artnaıneler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9996) 

lstan bul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komiıyonundan: 

ve 

Bakırkôv akliye ve asabiye has tanesinin 203 kalem ilaç ve s:hht 
rnalzerne;;i kapalı zarfla ekııiltrr . • e konulmustur. 

Eksiltmesi 8/11/943 Cuma gunü saat 15,30 aa Cağaloğl.ında S .. ,ıat 
ve İdi.mai Muavenet Müdürl~ü binasında kurulu koroı.;yonda ya
pılacaıktır. Muhammen fiat (10,400) lira, muvakkat teminat 7ü0 lıra

dır. 
İstekliler şartnamesini her gün komisyoncia g&ebilirler. 

İstekliler 194-0 yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kan"nda 
yazılı vesikalar ve bu işe ıcter mu ... akkat teminat . makbuz veya ban
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarım .ihale saatınden hır sa,:\ 
evvel ımakbuz mukabili kormsyona ve~meleri. 

• 

Baklwı en parlak zaferi.~ Ede biyatm en bü)·ük inkı!Ulıı 
San'atın ea yüksek şerefi .. olan 

EMİL ZO LA 
PAUL MUNİ'nin kudretile sinema tarihinin altın bir sahifesi oldu 

Bu şah es~ ri l A L E Sinemasında 
Hürmetle seyrediniz.. 

Bu harika filin bir kaç gün daha gösterilecektir. 1 Mtıbim ilave: Sinemacılıkta şaya ru hayret bir sür'at rekoru 
SON AKDENİZ MUHAREBESİ (Türkçe) 

hakilı:i filın tayyare ile gel miştir. Bu akşam saat 21 den 
itibaren göslerilmeğe başlanacaktır Tel: (3595 

Şehzadehqı 

TURAN 
..... 
ı : ...... 

Gedikpaşa 

AZAK 
Siııemalarında: Mevsimin 2 hüyü,k şaheser filmleri birden 

1 - MATMAZELİN BEBEGİ 
CİNGER ROGERS - DAVİD NİVEN ve BABY JOHN tara

f:mılan oynanmış mevsimin en şen en gülünç biiyiik komedisi 

2- POLiS PENÇESİNDE 
JACX MULHALL - DA'l'SY - RUTH MULLER. 

Aıaerikan polis teşkilatım şaşır tan ve halkı korku ve heyecan 
içerisiııde bırakan müthiş gangster filmi 

G •• TUKAN'da: San'ad<ir N İT ve arkad lan .... 



4.-SON TELGRAF-24ıtneı TE$!D! ı• 

'MAZO lMKIBAZ, ffAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ıe BOZUKLU~UHDA, BAR 

TEM BE l L i G i N O E, Mİ O E EKSİL IK ve YA HM ALA R 1 H O\ emniyeti?~~,; 
Müferrih ve midevidir Mide ve Br.rsakları temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dı 

ı--·-..----------.-------=---, ı hu~ı~n~~i:sl~~~d;,;~hkeme<i 9 
uncu KOK SATIŞLARI 

.'a%all: J.kender F. SERTELLi No.10 

.\merikalı muharrir, memleketine bildiriyordu: 
"Abdülhamit devrildikten sonra, 1stanbulda 

bir çok (Küçük Hamit) ler türemiştir!,, 
mahiyette aksettirmek icabederse, 
acılkca söylenebilir ki, chürriyet 
ve müsavat. inkılMıııu idrak eden 
nesil, böyle bir devrin, acıldığma 
ve basladiihna inanmıs deitildi. 

ıHasılıl, isübdat müessesesi kö
künden yıkılmıs. fakat yerine bir 
şey komnaınıs .. Bir .Nbdül!:a.mit 
devrilmiş, yerine bireoık Abdül • 
hamitler ııetirilınişti! ... 

Hilmi paşayı iktidar mev'kiine ge
t:ırdiltleri ııörülüyordu. İt\'hatçı -
lar arasında mütllls bir anarsi var
dı. Kulüp t~i!Atları muntazam 
olmakla beraber, liderler arasınd:ı
ki görüş ve fikir avrıhkları, 1'en
di fırkalarile birlikte memleketı de 
felaket€ sürüklüvordu. 

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Ç ı k a c a k t ı r. 

İl&nlarınızı vermekle hem ken dinizc ve hem de Kızılay'a yar
dun ctıWş olacaksınııı. 

iı.AN 
FİATLERİ 

İliin sahifesinde 
Sondan evvelki <3 lıifede 

2 nci sahifede 
1 inci sahifede 

Müracaat Yeri: 

ııantillli 

• 

• 
• 

50 Kuruş 
100 • 

%50 
500 

• 
• 

İstanbulda, Postahane kar şısında Kızılay Satış Bürosu. 
Tel: 22653 İstanbul, Postahane ukasında İliincılık Şirketi 

Fatma tarafından Şişlıde abidei hür-

riyet so!rnk 184 sayıdo oturan Fahri Do· Ereg" li Kömürleri işletmesinden: 
ğan Tuğ aleyhllıe açmış olduğu boı;an- ı 
nıa da\'a~ının yapılan muhakemesinde AlıcJlara bir kolaylık olmak üz:ere Yedikule '7e Dolmabahc;ee gaıh 
müdde:ıaleyhin jkametg:itu meçhul ol- llasköy kok tabrikalarında ve Kuruçeşme depomuzda da kok sa 
duğundan dava arz.uhali sureti ve da- buşlannuşt1r. 
vet.iye mahkeme divanhanesine talik DolmabahÇe gazhanesinde beş tona kadaı 
ve gazet.e.ıer ile de HAnat icra edildigi Yedikule gazhanesinde ilı;,:j tona kadar 
halde gelmediğinden muhakemenin gı- Hasköy kok fabrikalarında bir tona kada: 
yaben icrasına ve davacı §&h.lt listesi ve Satışlar yapılmaktadır. . 
şahitlerini getirmesine Ve muhakeme - Ga.Iatada yeni yolcu salonunwı üçJncü katındaki idare merkczını 
nin 29/11/940 saat 9 a talik edtlm~ ol- kisi gibi bil1lmum satışlara ve Kadıköyünde pazar yolundaki deparn

4 duğu gıyap kararı makamına kaim ol- Kadıköy ve Anadolu yakası satışlarına devam edilmektedir. (lOl 

;:. ÜZÖı~:: 0::ıerde:1

:
6

:., f oprak Mahsulıeri Ofisi İstanbul Şubesiııb 
Muallim Fuad Fransız Hindiçini•ine s:ıttığımız Afyona mukabil tahakkuk .den 8 

"Türkiyede türeyen 
küçük Hamitler . .!,, 

Kulüp teşkilatı divince, bunun 
Avrunai"l:ıir siyasi cemivet siste -
minden ziyade cmünevverlenı 
mahsus bir mahalle kahvesi• şek-
linden yukarı cıkamadıihnı ilave ,, ___ T E l E F O N : 20094 • 95 ___ ,, 

Gücüyener'io ıterlinlik takas hakkımızı satacağımızdan talip ol:ınların Sirkeci Jnı3" 

SİNA ÇÖLÜNDE ::::m:tı:1i;::,ız:1 ::~~/940 c:;
7
::nü ak şamı saat 17 ye kadar ınıl 

etmek lazundır. Bu teşkilat bir nok 

Pariste, eski dünya işleri hak • 
kında (Poankare) ile bir mülru<at 
yapan yeni dünya ııazetooilerinden 
biri, Amerikaya verdiiti malU:ına -
tın bir k.ı.snuru da Fransız ııazete
lerine satıyordu. Bu muharrırın 
cB. K.• rumuzile Maten gazete
sinde çıkan bir t<!lıırafmda Ame
rika efltiın umum.ivesine su haberi 

-tadan mühimdi: Kabine devirmek, _(,_r_m_a_11_F_a_k_u_·ı_t_e_s_i _A_lı_m_S~a-tı-m--H-a-şk~a-n_lı_g~-.-n-d..,..a-n 
halkı İttihat ve Tere kkinin hazır
ladıi!ı mua vyen hedeflere sürük- ı 
!emek bakımından sadece mühim 
dci!il, hatta korkunctu. Bu teşeb-

Türk Ordusu İ.itanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 

veriyordu: 
.... Türkitıel/e kadar se11a • 

hqtimi temdide lüzum aönnü-
11orom. Zira, Türki11e işlerini 
buradan takip etmek çok ko -
la11dır. Her sf!1/den önce şura· 
smı haber vueııim ki, Türki-
11e 10 temmuz inkılabını he -
nüz tamamlam~ deii:Zdir. 
Memlekette fırka mücadele -
len?e bocalal/an inkı!aı:ıcılar 
arasında bir takım ·küçük Ha
mit• !er türemiştir. Bunlar. 
Selanikte mahııu.s bulunan 
Kızıl Sultan) m l/erine kaim 
olmuşlardır. lstanbulda faa -
lil/eti Qöril!en iki fırka var -
dır: 

1 - ittihat ve Terakki fır -
lca.sı. 

2 - İtilıif ve hürri11et fır • 
kası. 

Bu iki fırkanın adanılan de
ifü. liderleri ve bir planda 11er 
alan reisleri daim\ bir müca· 
dele halindedir. (ittihat ve 
Terakki fırkası.) 10 temmuz 
inkılabını vücude aetirdiili i
cin, iktidar mevkiini hiç bir 
zaman bMkalanna kaptırma· 
mak azmindedir. l!ıi.h.> 

Amerikalı muharririn ııörüşleri. 
pek sathi ohnakla bera~r. hic de 
valan del!ildi. cİttihat ve Terakki> 
en zayı1, hatta en aciz zamanların· 
da bile >ktidar mev'kiini elden bı· 
rakmak istell'lemisti. 

• Mavrokordato Efendi . 

büsün. Makedonya dai!larında San
daniskinin takipi icin yapılan bas
kınlardan ne farkı vardı? 

Böyle baskınlarda. sehir içinde 
dolasan cet.eler l!ibi. efradının :ınu
avven bir kısmı derhal sjJiihlanan 
(İtt:.hat ve Terakki) kulüpleri, bu 
.bakımdan elbett€ büvük "'r ma· 
na ifade eden siyasi bir kuvvetti. 
Her zaman için zinde ve hazır ~u
ran bir varlıktı. 

(Devamı var) 

Halkevlerinde 1 ._ __ 
Parasız boks dersleri 

Beyoğlu Halkevinden: 
Memleketimiz.in muktedir boksör -

lerinden Büyük Kemal, evimizin boks 
muallimliğinl fahri olarak kabul etmelc 
suretile boks sporumın ink.ipfına lm
lln vermiştir. Taliplerin acele evlml
ze müracaatla kaydolunma1annı rica 
ederiz. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

Cinıl Miktarı 

Karabük koku 90 Ton 
İlk teminatı: 176 liradan 

İhale; 31/10/1940 perşembe 

Beber loaun aaa noklıye Tutan 
Muhımmen fiydı 

26 lira. 

aaat 14 de 

2340 Lira 

Okumıya başladıktan sonra bltir
meden bırakmanın imldlnı olnıı • 
yan bu kitip ikinci defa olarak 3000 
tane daha basılmıştır. 240 sahl!c, 
flalı 100. 

1 - Büyiıkdere Bahçeköyde bulunan Orman Pakültesi için yukarıda Bez cilllisi 125 kuruş nettir. 
miktarı yazılı Karabük koku aı;ık arttırma ile alınacaktır. (Anadolu Türk Kitap deposu). __ , ... 

2 - Eksiltme Maliye Vek~leli Beyo~lu Liseler mulıasebecillli dolresinde id J Sahi6i ve ne ... iyatı ' are e en yiıkanda yazılı ııün ve saatte toplanacak olan Fakfilte alım satım koml•yonu hu· ,,. 
Baş muharriri 

zunında yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek, evsaf ve t•şlim prUannı öğrenmek istiyenle- ETEM iZZET BENiCE 
na tatil ııünleri hariç Orman Fakfiltesine müraeaatlan. (9922) Son T el;;raf Matbaası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türkiye Cumhuriye ~ er kez Bankası 
19 Teşrini6vvel 

AKTiF J 
J[ASA: T. L 
AJtın:Sa!i kilogram 71.814.536101.012. ~89,S · 

1940 Vazi eli 
PAS i F 

Serma7e 

iMıyaı Akı:ul 

T. L, 15,C0).000.-

1 
Lira 

UFAKLIK 2.338.24~ J 11.475.992,84 
BANKNOT 8, \24.854 50, 

Adi Tt fevka.li.de 
Bu.su.:.1 

Dahlldelıl mulıab!rler: 

Türk lirası 469.827 .; .469.827.94 redaviıldeld banl<ııollar 

6.188.666, ~ 51 
6.000.000,. c -

Deruhde 
Hartçlekl Muhabirler:. n~kdiye 

edilen evrak.J 
158./' 

Altın: Sa!i ı.ıiogram :ı.215. !99 7.335.5\rJ,9 Kanunun 6 - 8 incı mad -

Altına tahvili kabil serbest delerine tevfikan hazi -
dövizler 38,490.85 ne tara!ından vllld ıe • 

Diğer dövizler ve borçlu itil- dlyat 19.391 '84 

ring bakiyeleri 22.127,947. 70 29.522.032,53 Deruhde edilen evrakı 
nakdiye bakiyesi 139.357.079,00 

Hazine tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı nak. .. 

<li,ye karşı!ıiı 158. 7 48.563, 

Kanunun 1 • 1 inci mıdde • 
!erine tevfikan hazine lanı • 

tından vaki tediyat 19 391.484, 

Ktlrşılığı tamamen altm 
ollU"ak illvelen tedavü -
le vazedilen 17.00C,000.00 
Reeskont miıkabill UA-
veten ~dvüle vazedilen 217.000.000, 

Hazineye yapılan altın kar
fllıklı avana mukabili 3902 
No. 1ı kanun mucibince il~ 
veten tedavüle vazedilen • 
MEVDUAT: 

12.183.666.15 

Se.nedat cüz..!&DJ: Altın safi k.lı. 89.372, .125.709,39 76.120.302.63 
139.357.079,00Türk Liram 75.994.59:3.21 

3850 No. kaouDa göre ha-
z.lneye açılc:.n av~n!: muka-
bili tevdi 011.nan altınlar. 

Muhtemel bava vaziyetlerini gemilere bildirmek üzere üç işaret 
tesisatının yaptırılması açık eksiltmeye konmU$tur. 

25 
Muhammen bedeli 1350 lira yüzde 7,5 teminatı muvakkates~ 101,

1 Tatiplerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve ma.n ve tüccar 
muteberelerile ihale günü olan 9/11/940 cun1artesi saat 12 de Gala.tada 

f üzerinde İstanbul mıntaka Uman reLJJği satın alma komlsyonuna ve ~ 
yi almak istiycnlerln de idare şelliğine müracaatlan iliın olunur. • 

İstanbı.l Fiat Mürakabe KomİJ;yonunda 
. ·pli 

28 numaralı il~n - Istanbul vll~eti hududu dahilinde pamuk J de 
lanan bilcümle fiıbrika ve imal;ithanelerin muamele vergisi ham mad t 

kaydına göre ve bu vergiye t..'\bi olınıyanların da tutınuş oldukları d~te 
tara nazaran 1940 senesi ilk altı ayı zarfında işledikleri pamuk ıP 
nev' i miktar ve numaralnrını ayrı ayrı göstcrC'n bir beyannamenin P~ 
ikincileşrin 940 pazartesi günü saat 12 ye kadar Sirk('cide liman hauıl1 
nan mınU:ıka iktısat müdürlüğüne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri c 
29 No. lu milli korunma k.ararnam~ııin 6 ıncı maddesinde!d sal~Jı.ı)" 
nadcn ilôn olunur. •10258> 

S•mtl Mahalıcıl Sokaıtı 

Kadıköy carerağa Tevfıkbey 

> > > 
Üsküdar icadiye Hacı bak.kal 

> Altuıtlzade Koşuyo1u 

• • > 

• > > 

No. Cınsi 

1 Ev 
8/1 • 

177 
46 

> 

• 

Ayh• 
11 
6 
s 
2 
3 

44 
68) 
60) 

• . 50 
koruluk arazi ~enelili> 

62) 
Yukarıda cinsi ve n1evki1eri yazlıl yerlerin arttırmaları 21/5/9-IO 

9 
den itibaren beş gün uzatılmıştır. Taliplerin 26/10/94.0 saat 10 da ak"' 
mine ınUraca:ıUarı. t (10247) 

inhisarlar u. MDdürlü~ünd•": 
1 - Şartname ve nümunesl mucibince 10.000 metre yc~il, 10.00od 

yağlı kanaviçenin kapalı zarfla yapılan ek.sHtmesine talip zuhur etJJlc 

)'eniden pazarlığa konmuştur. ıa 

II - Pazarlık 5/Xl/~40 salı gilnü saat 16,30 da İstanbulda JtabO 
vazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ı • • -••! ili - Şartname ve nümune Jözü geçen şubeden ve iz.mir, nı--
dürlüklerind~n a1ın:ıbilir. li! 

IV - isteklilerin ıpaıarlık için tayin olunan gün ve saatte tel< ~on 
!eri fiat O-zerinden yilzde 7,!I güvenme paralarile birlikte mezkUt 
~üracaatıarı. cl0153> 

'.Maaınaiih, bu münasebetle he
men iliive ve isaret edelim ki, (İti· 
lM ve Hürriyet. fırkası da. hiolıi: 
zaman, İttihatçıların en zavıf z:ı· 
mamndan daha kuvvetli veva hiç 
deitilse avni kuvvette tesekkül v'!! 
taazzuv etmiş de~ildi. (İtilafcıfar) 
Kamil ve Nazını nasaları benimse
verek. onların etrabnda toplan -
mak isterken, öbür taraftan da 
İttihatcıların - sıkıldıkça - Sait 
ı:ıasaya fi] koştukları, Hüseyin 

Bu ak~am saat 20,30 da 1 
OTELLO 

İstiklal caddesinde Komedi 
kısmında 

Ticari ıenedat: 263.254.3791) 

safi klloıram 35. 541930 78.124.167.9 78.124.167,90 
Döviz taahbüdatı: 

65.254.379,63Altına tahvili kabil dövlz!OI' 
Diğer d~vizler ve alacaklı 

3.537,(){ 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden I<~ 

rılması hakkında ilan 

p] Cavit Bey maliye nazırı !iten, 
bir gün, ver&i borcunu vaktinde vere-

Bu akşam oaat 20,30 da 
DAD 1 

miyen Sıu~ paşanın konağına tahsil 1359 Hicri 1 1351 Jtıı.ml 
memurlan göndererek efY•sına haciz ı RAMAZAN 1 inci TEŞRİN 
koydurmustu. S;ılt paşa kinci bir adam-
dı. Bu h:ılı:nreti öliın6ye kadar unut- ! 1. __ ...;2...;2 ___ ;... __ ;::,1.;;,l __ _ 
madı. İttihat ve Terakkinin en Aciz ve 24 Birinciteşrin PERŞEMBE 
zayıf zamanlarında, kendisini kabine 1940, Ay 10, Gün 298, Hıdır 172 
reisi yapmağa karar verdikleri günde -V· k"tl ~ V•satı Eza~f 
bile bu vazifeyi kabul etmedi. Evine ve 8 1 er Sa.. Da. Sa. Da. 
ayağına giden TalAI Beyin riyasetin- ı 
deki heyetin ricasını reddetti. TalAt 
Hey meclise döndUtü zaman. f1rka top- 1 

l3nhsında: .Çok inatçı imiş .. cavtdin 
vaktüe yaptığı haciz i~ine kin bağla

mış. Hiç birimizi a.Uetmedl!> sözle -

Edıam •e lah•llf,I ctwıııaa 
(Deruhde edilen evrakı klirlna balı:iyeloıl 30.950 497,41 30.954.034,52 

l13.6ı;3,t54,05 

Gümüş yüz Jnıruşluklann yerine gümüş bir liralıklar darıı ;t ~ 
klfi miktarda Çtkarümış olduğundan &ümüı; yüz kuruşlukların A - (.oalcdlyenln karşı!ıiı 

(Eııbam ve T•hvilAI 
(ltıbaı1 luyme\le) 

B- Serbest esham .,.. 
tahvilli 

Altın ve Döviz üzrine avans 

Tahvil!'\l üzerine avans 
Hazineye ktSa vadeli avans 

Hazineye 3850 No. lu kanu
na göre açılan albn karşılıklı 
avnns 
Hlaıedarlar: 

Muhtelif: 

lllllı!allf: 

47.058.616,9 

8.277.057,57 55.335.674,50 -
8 582.47.-

7.808.722,0< 
3.403,000.0 

61.584.926,7 

Yelı:h 

72.805.'.!31.22 
4.500.000,00 

22.697.186.61 

699.417 404,27 =-·-----1 Temmuz 938 tarihinden itibaren : iskonto haddi 'it t., 

-
nun 1941 tarihllıden sonra tedavyllen kaldırılması Jcara.rlaştırılnllli~ıl< 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 tulıat 1941 tarihlndrn itibaren " 
etmlyecek ve ancak mal sandıklarile Cumhuriyet merkez bankaSJ. ~ulJ 
kabul edilebilecektir. Elinde gümüş yüz kuruşluk bulun•nların b .ıer 

ti ın' aandıklarile Cumhuriyet merkez bankası iUbelerine tebdH et r 
olunur . 7025 - 1021 e 

Hal Müdürlüğünden : 
)'al' 

7 Merkez Hilde 14'1 No. lu karpuz sergisinin mUstecirl Kemnl rfll 99 417.404,'.l. b ay rD 
'""'""""""'-"'"';...... ticaret ettiğinden mwnaileyh~ , alacağı olan müstahsillerin ır (l6zo) 

altıa üzer.ine a'f'ans 1/e 3. racaatlan. 
rile Salt pafadan gördüğü mukabele! ı 
bilmisli yana yakıla ıı..1latmıştı. -------------

==========~~~;;,;;;;;,;;;:;;;,~~,;;;;;;;==~==================================================================~=================================>=-"=:-aY 0 

ahval amallerine delil aklı .ve nak-

1 

klam etmek oldukça muhataralı divanhanenin hadis olmaaı dahi Çünkü. padişahı zamanın bütün Yavuzun zevcesi sayabaı 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler · Diyarında 

No. 22 Yazan : M. SA Wıl KARA YEL 

Kazasker askeri teşvik etti mi ? 
Fakat Yavuzun kudreti, aza -

meti, haşmeti yen;çeriye söz söy
letme~e meydan vermedi. 

Yavuz kahhar ve adil bir pa-· 
dişa!ıtı. Kimseden pervası yoktu. 
İcabederse hepsinin kellesini u -
çururdu. 

Yavuz, Balyemez o..ınan ağa· 
nın verine veniçerilcre bir bas 
tavin etmezden evvel ortalarda 
t()n.sikat yaptı. 

Solakzade tarihi, sahile (377) 
cilt 1 .. Selimi evvelin İstanbula 
avdette ne vokla hareket etti.iiini 
au voltla vazıvor-

cŞehriyarı cihan hazretlerinin 
tark acluiude askeri tahrik 

erkiıııı devlete inhiraf hatırlan 
bundan akdem beyan olun.muş 
idi. Dahili İstanbul olup birkaç 
l?iln mürurundan sonra yeniçeri 
tavfasının ihtivarlarını huzuru se
rıflerine davet edip völlarda baisi 
fesat olan bednihatlar kimler idi. 
Piri =1 ile Hilmi Çelebinin ev
lerin vaihna eden kimlerin taılı • 
riki iledir. Elbette .bana ilam et· 
mek eereksiz devu teftişe ikdam 
ettiklerinde anlar dahl ketme ka· 
dir ol.mayıp İskender ı:ıasayı ve 
tacı Be~e kazasker Cafer çe
lebi ve sekban başı BalvEme:z Oıı -
man aiıayı ele verdiler. . . 

li ile muttali olıcak fühal Isken • bir işti. Ulema. din erbabı ve ibu. sene de vuku bulmustur. Ve icraatı şahsi ve hissi değildi. Dev- meşgul bulunuyordu. t uııı 
der p::şa ile sekbanbası Balveınez şer' ehli sayıldıklarından bu ııi - Amasyada kışladıkları he~fun- let ve millet içindi. Onun bakası me sultanlar gibi devl~ek 
Osman ai!anın baslarını tenlerin- bileri kat!eylemek kolay deffldi. da Enııeros (Macar) düşmanları için yapıyordu. Kendisi Allah ta· kat'iyyen müdahale ~ 1~r 
den cüda ve li.şelerin ve hos ve Yavuz, bunu ibildiği icin kazeske- ezürinka del!in l!elip memallki rafından Türk iın;ıaratorluğunun gelmezdi. Zaten aıdı~ı 
tayura ında ettirdi. Badehu ka - rin haberi olmadan kendisinden mahruse aekenanına eza ve cefa seliımetini temin için bir memuru bi_yesi buna niani idJ.ariYel 
zasker Cafer Çelebiden Siı:ıahı sotımustu: l eyledikleri serhat muha!ızlannuı mahsustu. Binaenalevh, her yap- Sarayda. ııözdeJer, c d8 
islfınıı mesleki isvana ııevkeden - Siııahı isliimı mesleki isvana mesmuu olup üzerine ılgar ile va- tığı devlet ve milletin sel.8meti tu. Esasen Yavuz saraY 
ve ilkayı fitne ve fesat eden ki- sevkeden ve ilkayı fitne ve fesat rıldıkta ekserin burunların ve ku· için oldui!u cihetle günah sayıla - dir ııörülilyordu. .. tiiJl lı8 
mesnenin cezası nedir devu istif- eden kimesnenin cezası nedir? !akların derkahı saadet destiga • mazdı. Haııı Yavuzun bu :fX!iı1' 
sar evledikte ol dahi 'badessübut Kadı efendi de cevap vermişti: hına göndermişlerdir. Velhaza hu- Pek ince bir şair, hassas bir ruha <1olduruvordu. Bazali dU· $ 
katildir cevabın ver'~ek eskiya- hududu memalilti islamiyeden ha·- malik olan Yavuz, memleket ve du hazırlığına gidiyor 1 der - - Badessübut katildir. t htııı 

b . şaki vücudü napak d;;.,,,.,an def ve millet meselelerinde gaddardı. nın dilnisin payı • ya tahrik aitvası alettahkik sa ıt Yavuz. kazaskerin bu cevabı ü- _,.... h ed" ·du 
olmagın ti'' ve kaza ile ecellü re! niveti ile tahtıgahı kadinı olan Fakat Yavuz Sultan Selim; ge- az ile seyr ıyoı ·k ıni~· 

~ zerine kendisini katlevlemişti. Ed" h · li · d" hl h" b" · Ed" ı. · ül<Se ·~ hüccet müstahil ve imza ve (tay) ırne se rıne tavaccüh buyu • p geçmış pa ışa arın ıç ırıne ırnç şe,,.rı y rı· s>" 
Çünkü, Yeniçeri il:ıtivarları ka - 1 k d · d birle • tomar ömrünü muaccel evlediler rup o ış an a kışladılar (!). benzemıyor u. sür'atle akan ne yl · 
zaskerin askeri teşvik etfilini SÖV- Yavuzun, karde.ş ve şehzade kat. Tarih; Yavuzu, saray aleınlerile, ler arasında beyaz sar,~e· ıı•O 

ve ol güne gelince sekban bası Jemıslerdi. il •· ıl s 
dergahı ali yeniçerileri gazilerine 1 !inde, vüzera ve rical idamında kadın ve cariye ciimbfu;ler" e, "' fını ihatn eden ycş t~bı ş 

Solakzade tarihi. söyle devam ileri gitti~ .ııörülür .. Ekseri tarih- ve nüş ile kat'iyyen lekedar ede- ovaları :ıe Yavuzun 
ağa itlak olunup badelvevın ı:ıadi- ediyor: 
sah cemi cah hazretleirnin sa _ !er Yavuzu bu sebepten dolayı mez.. siri okşuyordu. 

• ... dokuz yüz yinni bir Rece- tenkit ederler. Yavuz devrinde saray hayatında Yavuz." ,~azan: ,.., 11ıC 
bıkan haremi muhterrunlerinden pülmercinin sekizinci ııünü ocaıfa büyu""k bir tahavvül görü,lmemişti. · ve •- 9 

d - .. b 1 Yavuz Selim bu hareketini ma- İki gözüm l\ferıÇ ,.,od 
perver e ve neı;\'unuma u up a"a nasbolundu devu bazı t€varih tt "' ve hem de baba cihetı"Je Türk og'lu r • ~ a eessıil, muzır bir an'ane, dinen ' 
badehu miri alcmlık ile mansabı türkide masturdur ve bu rivayet meşru bir vasıtai sükiin tel~ki e- Türktü. Yavuzun anası Gülbahar Kolunn boynurıta1111dıP screfraz olan Yakup ağayı Yeni· an'ane ile ocaklık ihtiyarları ma- diyordu.. sultandı. Culüsünden yedi sene sa W 
çeri ocağına ağa edip altmıs bir bevinl<>rinde mezkur ve ııavet ile ~el (lL 911) Trabzonda vefat et- e<hur _1 
bö"lük lhd ı-~· Yavuz "'ökülen kanlardan dün- r rıt "' 11" asını ev <-ut. meshurdur ki bu esnada Galata "' ıni')ti. Beytini okuyo ' pıY' c 

ya ve ahretçe mücazat görmiye - •... ı r ya .... ıv 
Görülüyor iti, Yavuz sultan Se- kurbinde Hasköy nam mevkie va· Yavuzun anuı, ınıaret camii mald. en naz.ire e aY' v "' ceğine emindi. Dini bir günah ta- sar ~ ş v lim, Ulemadan olan kazaskerin rınca fermaıiı padisahı alisan ile l:ıah<;esindelı.i türi>esinde yatar.. devırde Edırne · -••r ~ savvur etmiyordu. if b"r ,,ıaı....- {I 

bovnunu vurmak icin kendi ken- vüz altmıs adet tersaneler bina o-, Yavuzun zevcesi de Türl<ojtlu narında, zar· · ı iJJc dC 
dinden söz ile fetva al.mıstı. lunup her birine elliser bin Os· (1) Solııbııde, cilt ı, ıalı;f. ITJ, 'Ilürktür H a tandır · ord Sarayı 


