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YIL: 4ı 

P,. . 
Qn•anın 

4Qrarı 
klenirken 
S,. . 
""İf ve ltalya mutlak 
ıı...·••'"1.edirler ve bu aeiz 
ıı.."'.'"tiıı, kırmak u.;n her 
ı::'li '.. ...... 
""' t llt, iifal ve feda kir-
~ •an~yı yedeklerine 
~ ':lınındedirler. Ancak 
'~~ takdirinde de Fra11-
S~ lıazıınmış olmıya-

~i' 4•vlet reisi General 
h.. •••. 

~""'' rın safındadır. K_en
~'.ı;, Ylratan ve bugun
~ ı:ulunduran İspan

-, .. 1!1'a türlü hareket 
• 11 lı hareket haricinde d•L• • • 
ııı ".'.'1 .•nsanlı~a n ln
~ lıuı·u.k yardım sayıl · 
'~ ~lkı, Berlinin pliın
~rı.n kısn bir 7~m~n 

~Ilı ispanya 911 duru· 
~""leti'<:~ur ulacakıır. '!el· 

~Ilı llıtlerle Franko ara- \ 
111 Dıutabakatten balı - ! 

tı; :r, Ancak, İspanya-
·~, 'do.umu bu suretle · · 

ltı.ı;~ ~enüz Fransanın t. d ' 1 
! ~. ~· karşısında ula - on ra ya l' a· •t meçhuldür. J\la-
~~, .'ilerden aldığı tek· • d d t ~,~•ne bildirmiş ve fa- ŞI e l ı· 

,i·~ ~eye karar ,· erdiği 

lı '-d," ınalümat anına- bir h Ü c u m 
. ••~· ·~ sulh yapmış ol-

bombard:ımıuı tayyarelerinden 

i,;'Y•lıııi muayyeniyet 
~·· •lıııa~ı mı düşü -
lıtiıı,~İlıvere iltihak ede

ı.. '••...:k suretile lngiltere 
,·~'t• 1meyi mi tercih yo-.. 
~ak olan iki nokta 
'""Jtr·'' lnih\"erin ta~av~u

' 
1 •şikarcLr· Mih•·er ••ld . . • 

Almanların dünkü 

1hava hareketi hak
kında lngiliz tebliği 

Musolininin de 
Franko ile bir 

mülakatı 

bekleniyor 
Londra 26 (A.A.) - Musso

lini ile Franoo arasında bir 
mülakat yapılacakt :r. Bunu 
müteı>kıp Fransa ile kat'i bir 
anlaşma aktinden evvel Mus
solini ile Hitler arasmda veni 
bir l!iirüşme yapılacaktır . 'Yd •kı ve istikbaldeki 

t , tsaıs tıılatma~·ı, onu :ye
l~ .1••ın~ UJgun bir s .. )'' du".unmekten zi-
~\•ti~~ biitıio imkaıılarmı ı 

11litıty· 1 kendi he.ahına is-
' i~h 1 

düsiinii\·or. Dün ele 
,'
1 
·,~,~) lediğ i ;11i< gibi İn-

~ a , \' 1 lı11ek irin en baş
. "ı.._, •kın Şark - Asya ) 
. a :to~luğunu yenmek. 
~il._ daUrııp rıkartmak liı-
~~•t; . lıahir ha va. deniz, 

, ~••ıla~' Ve Ccheltiıturık, 
\ı.•lı1 .. 101 ele ge~irmek, 
"'•~· "'lor ini işı:al r) le-
h,~~~ hl\·zasında İngiliz 
•lııt hakkı vermemekle 
~ ' Halbuki, Iıalvan 

a ~~~di başına bu
0 

işj 
'\ <\lııı 1l1Y•lli ve muktedir 
~tu,, ~"Y•nın ise donan

Londra 26 (A.A.)- Ha,·a ve da
laili emniyet nezaretleri bildiri -
yor: Dün geee diişman, evvelki 

( Devamı 3 üncü sahiiede ) 

Cumhurreisinin ! Uskü~aa-.. 
da tgfo 

nutukları 27 inci ilk okulda bir 
vak'a görülerek talebeye 

Cuma günü saat 14 de aşı yapıldı 
radyo ile neşredilE cek Son giinlerde schrimizde hava-

1 tesrirıisa:ı ide toplanacak olan !arın serinlemesi ve sık 6lk deiiiş
Bütıük M illet Mechsı iç timaından mesi münasebetile mevsim hasla· 
etrnel. meclis parti crupu toolana- Jıkları artmıştır. Nezk, !l!rine va
rak ritıa..•ct c!it•anıııa intllıap edi- kalananlar ço,i!almıstır. Bazı yeni 
Iecek zeratı seçecekt ir. zatürree vak'aları da .ııörülmüstür. 

Reisicumhurun o aün mecliste 'Diller taraftan Üsküdarda Atlama· 
saaı 14 de irat buııuracaklan nu • tasında 22 inci ilk mektepte birkl!<' 
tu.k radııo ile m emleketin her ta • ııün evvel bir tifo vak'asına .tesadüf 1 
rafına 11atıılcıcaktır. edilmiştir. Bunun üzerine me.zkür 

Çek ve 
ing·ıiz 
ittifakı 

Dün Londrada iki 
taraf bir mukavele 

imzaladı 
Londra 2.6 (A.A.) - Dün İn4til

tere hükı'.ımetile Çekoslovak mu
vakkat hükümeti arasında mütte

(Denmı 3 öncü Hlıltede) 

lstanbulunl 
nOfusu 

Sayım neticesinde 
789346 olarak tesbit 

edildi 
İstatistik Umum müdürlütü oa:rım 

neticelerini tasnife devam etmektedir. 
Nwwıu 25 binden fazla olan vilAyet
Jerimiz.den alınan neticeler fUJllardır: 

Şehirler: N5 say-: Hl ay-: 
İstanbul 741148 78934& 
İzmir 
Anlı:ara 

Adana 
Bursa 

170959 
122720 

16473 

1843&2 
155544 

89990 
72187 77348 

( Dwamı 3 üTICii Hhifede J 

'°' t ?ansız donanması
\ ~''ılı •bripten izade .ka
~~ai 1 ltal)·an filo ıı ile 
t. i,tlt•t~ek imkanını bul
~'- '•ne netice itibarile 

Cumh ıırrei.!i dün Ankarada şehir (Devamı 3 üncü sahıfede l 
içinde bir - aezinti tıaı>mı$lardır. 1 - ----- - - --------------

W.U"W •.,. • u o W Askere gidenlerin I~, b karsı me\ dan oku
ı.;1 .\ tıl~nnıakla beraber 
\J: ''aa drı\·atikten çıkabil-
'iİ~- ~'•ilerini tahrik ede
~.ı, i; ltalyan ha\'a l.uv
'lı;:'ı.t, kuvayi külliyeleri 
·~it bf.aaı oldukları tak

ı 1 ••dır \·aziyete geçebi-
1 t1, 1 Usuna gelince, Al· 
lııı1, Yadan garp istika-

\ t.~ h_udutlarına asker 
1 ı_til~uttarık düsürüle
tıtıl 11 donanması Ak

\~u~eanne~:;~nkdt ailelerine yardım 
Gala tada Necatibey caddesinde • • t • ı d • ı ı • d " beledıveve ait bir çöp tenekesi icin- 1 ş e a c 1 e 1 m e 1 1 r 

de ııazete kal!ıdına sarılı iki avlık 
bir .k.ız cocuğu bulunmuştur. Met- 1 
rUk ve ağlıvan vavrucaitıbulan te- Bazı çocuklu aileler vilayete mürac•at 
mizlik isleri amelesfoden İbrahim 
ııolise ııötürmüs ve vavrucaiırı ederek bu dilekte bulundular 
oradan Darülacezeve yolla~. 

======-= 

Fırtınadan bazı kazalar oldu Eden 
Kahireden Florya açıklarında 
iskenderi- bir gemi battı 
yeye geldi 
Kıt'aları teftit ed• 
rek tekrar Kahire

ye döndiJ 
İslrenderive 26 (A.A.) - Haıt>i

ve Nazın B. F.den dün Kııhireden 
İıs.kenderive~ ~imiş, 6000 asker ve 
zabit tarafından coskun tezahü • 
ratla ital'$11anınıştır. B. Eden ak • 
taııı t'*rar K.ahireve dıö~tür. 

Laval Kont 
Ciano ilede 
görüıtü mü? 

Londra 26 (A.A.) - Visi'den J?e
len haberlere ııöre Lava! Pariste 
İtalyan mümessillerile looııuşma • 
!ara baslarnl$!ır. Teeyyüt et>r.iven 
biT a ians haberine ııöre ı.avaı k<Jnt 
CianQ ile ııöri.iısmi.iştür. Bu haberi 
'Mareşal Peten ve Levalin Musso -
!ini veya J,cont Ci:v'an<> ile ııöı:üştüJt- ı 
leri hakkındaki şayialer takip et
miştir. 

Almanlar Holandada 
tevkifat yapıyor 

Amsterdam Z6 (A.A.)- D. N. B. 

Batan ve mal yüklü olan vapur bir Yunan gemi· 
sidir, kaptanı ve bes tayfası kurtarılmıştır 

Düıı akşamki fırtınada cıalgaların sahillere h~cumıı 

Geee saat 2f den sonra şehrimiz
de ...e denizde şiddetli bir brtına 
çıkmıştır. Birçok •emllercle kire
mitler, paneurlar uçmuş ve fırtına 
bütün ~ece ekser ha l.kı uyutma • 
ıım..+ır. Fırtınadan liman dahil ve 
Jouicinde ba:Eı taJıribat olnnıştur. 
Ağaç şirketi namına Pireden al

tlığı eam, kezzap ve ruj hamulesi
le btanbula gelmekte olan Pire 
limanına bağlı 190 tonluk kaptan 

.ı\ıuıstas Ni.kolaidisin idaresindeki 
yüz ıloksan tonluk motörlü ve 
yelkeıali gemi dün gece Cekmece 
arıklannda fırtınaya yakalanmış 
'Ve bu yüzden motörü durmuştur . 
Şiddetli dalgaların tesirile Kali
lıratya sahillerine 8 mil yaklaşan 
semi bir ara demirlemeğe mu,•af
fak olmussa da içine sn dolduiiu 
için olduğu yerde batnuştır. 

( Devamı 3 üncü sahifede J 

Telgraf ı:azetesinin salahiyettar 
Alman menhalarından öğrendiği
ne göre, ekserisi siyaset alemin
de rol o;rnamış bulunan birçok Ho
landalı, Holanda Hindistanında AJ. 1----- - - - ·-------
manlarıo tevkifine devam edi!m .... 
sine karsı bir muhbelebilmisil 
tedbiri olarak, tevkif olunm~tın. 

Zeytinyağı ve 
sabuna da narh 

konacak 
Ticaret Vekaleti muh
telif şehirlerde tetkikler 

yaptırıyor 
Yai. peynir ve sabun .ıibi mö

hirn istihlii:I< medıdelerimizin ıfiat • 
larının artışını önlemek üzere Ti
caret Vekile ti bü:vill< tehir !erde 
bımlara narh ko:vımab kararlaş -
t=nı.stır. Veka.Jet ya~ ve peynir 
:için Urfa. Guiantep, il)jyarba.lur, 
Tr;rbwn, Bursa ve Edirnede tet -
lkikler yaotırmakta<lır. İstanbul, 
İzmir. Avdın, Gemlik ve Ayvalık
da da zeytiny alı ve sabun .icin tet
kiklere ııeçilmistir. Yalı ve pey • 
nir narhı 5asen şehrimizde mev
cu:t oklu,ituna ııöre İstanbulda zeY" 
tinvalı ve ııal:>ıına yakında nıırh ~ 
nacl!'ktır. -------
Kömürcüler dün 

konan narha 
itiraz ettiler! 

Tramvayların çok ya
vaş gitmesi yDz~nden 
çıkan bir hedise ! 

İşine yetişemiyen bir genç yolcu 
Sirkecide bir vatmanı döğdü ! .. 

Cürmü methut mahkemesi yolcunun 
e hafta tıbbi mütahecle altına 

1 ka rd• 1 (Yaz111 • ınmasına rar ve 1 3 üncüde) 

ÇERÇEVE 

Kurşuna dizile
cek generaller 
llECIP FAZIL KISA.KÜREK. 

Bitler bir nutkunda, İııgilte
renin Almanyaya karşı üç lıcis 
mütt~fik sahibi olduiu iddiasil• 
İngilizleri alaya almak istemi.
ti. Her lririne Bitler cenaplan 
tarafından &ena'Al rütbesi tev· 
cih edilen i>n iıeiz İA&iliz müt
tefiklerC ,\Ullanl.ı: 

Geaeral ihtivat ,.e temkin, 
yine Almanyadan başka bi~ok 
~·el'Clc Alınan menfaatlerinin 
büyük keru~ucusudur. 

- Aman dikkat edelim; a
man sebebiyet vermi\ elim; a· 
man ihtiyatlı olahm; aman ü.ze
rimiı.e &elinmedikf'e biz bir 
lıarekt'te başvurmı)·alım!. 

·'1, ._';;lamadan mümkün 
\ 

1 
liııı dırde de mih\'erin, 

tnid •lı J\frikada ve Su-
\jl ,,•n ihya edebilrceği 

1~ 1 '. lıan üslerine ilıti-

KISACA 1 
Kaymakamlar öbür gün toplanıyor s.s .. kuruştan fazlaya kö

mur satanlar zabıtaya 

General k.q, ceneral blöf, 
aeaeral açlık. .. 

Halbuki aınl Bitlerin İngil
tereye kllr$1 bu tarzda üç mü!· 
tefiki var: 

İşte birçok memlekete hakim 
iş düsturu bu... Çılgınca bir 
hareket yapmak korkusile akıl
lılığı rıl&ınlıktan beter hale ge
tirmek ... İbda , .e irade kaynağı 
ruhu uyuşturmak, ~ürüğe (•
karmak ... Bu zamana kadar Al· 
manya karşısında .;ok kim~e. en 
l>ü,·ük basiretle en bü:rük cür
etin evlenmesi 13zım geldiğini; 
ve ııatt'n büyük iş değerinin bu 
iki kevf;· ·eti birle~tinnek de
mek olduı:rıınu düsünetnedi. 

~/•r ı.· 
\ı.,,, •.. 1• 1nih,·er Fransız
•"IL '">le . ~ •tı rınc aşık ulduğtı 

.tıı,,' , .• teklif safhasına 
1ı ~•İ110!••n.a:oı .mihverin 
~ı· ki ııı·· a istihdam eyle
' l'~d, ~ 11 ltefikine kar ı bir 
l4~tilt,,ull~nınak azminde
~ 1-ı k •ı·ı yenebilmenin 
~"-a •.~ranustır. Bu iti
lt·n •n şım.di kendi tarihi 

, d1 
1-d,d.llıuhinı bir dönüm 

~t8•ııı;. ır, Belki, harp ta
~~1•t,8111 tnağhip olm~, 
~.1~118 humunıi sulh esna
~ lı;ı '•kli •.kler bir dunım
lı;; tat nı tercih ed.,.,ek, 
',1 dı,i/• ii:fnlc kapılarak 
,.~ '~h;8~ • ki nıütıdiki İn
t'•~ku,8. • harbetmek için 
'ın ~ hul:ına ataraktJr. 
1; 1~~ı· 8 ·ıt•rarı kazanmak 
'ı~ ı dah tekliflerine nıı-
1 ıı d~ • .. ıııüsait ve feda

'ııq,. llıuteakip teldiOer
••ı 3 -Uncü sah ecl. } 

Mı,;kabil mutava•t 
kuru .. 

Tana ltonleraıuına Sooyet 
rmırahhtU hey' eti de iftirak e-
diyor. ' ~ 

Nanemolaya, 
-Hani Almanlar bu kon

laranuı Sovyetleri almyıacak
lardı. Hatta bcınwı için Mo.
koua utinı.zaft« bile ~
nuıflu ! •. 

Dedim. Gülerek fU ceaıalıı 
11ardi: 

- Bıma «mukabil mataoa
at lrura11 demnek i~a eder. 
Biri Romanyanuı ifaalinc bo
J'llll eğdi, öbürü de bilmııJ.a.. 
bek Tuna lıonl-.ııa Jo.. 
Ht mataoaııl ve nnaLtj4j 

p.teriyor.. Haltiltattc dcii· 
,_ 6it ,., )'Ola/ , •• 

DCiD Yiliıyete müracaat ederek &eil ;pardvn istiycı Mker aileleri 
(Y _,. J ~ .uııı.cıcJ . 

teslim edilecek! 
Fiat mürakabe !komisvoou dün 

fevkalade bir tqılantı vaııarllk 
manııal kömürü fiatlarıiıa ~ 1111 -
retle narh kovmustur: 

Anadolu Jı:iiıınürü toptan fiat 4,5 
kurus, perakende 5,5, Rumeli, t~
neada kıömürii, .kayık ve Pıne:ndıiie:r 
tesJ.imj toptan fiat 5 ~. ııera -

<Denmı a - --> 
«.M.(ftDOG 
lil TAKViM BA'ITAI. OIJI 

Satq Deposıc 
Bikardo Le'ri baleti 
FİI.JPPO LEVt. 

JIMoulıı hu. No. 1 lııtıuılnıl 

General (bulnıkn düvel), ge
ııeral ihtiyat ve temkin, gene
nıl ikilik ve ayrılık ... 

General (hukuku düvel), Al· 
-nyadan başka ber memle -
kette Bitler hesabına çalışan 
müthiş bir köledir. Çoktandır 
uman ve mekanını kaybetmiş 
l>ir (hukuku düvel) ölçüsü, her 
haııci bir milleti öz hayatını 
kurtaracak tedbirleri almak -
tan bugüne Jı.adar menetti, me
utmekte de devam ediyor. 

Devletler hakkı, ancak dev
letler mefhumunun bulunduğu ' 
yerde konuşulabilir. Almanya
ınn elinde dünya taş devrine 
girmiştir. Biç üzerine kaya 
parçasile ııelen birine karşı, in
san (muaşeret edepleri) kita
lımdan laareket kopya edebilir 
mi?. Bayat ~ileri' esiri sar
sak ve bUnak kafalara hakinı 
ırerıeral (hukuku düvel), şinı
iiyeae.lı: mtleri üatüste ihya 
etmiftir. 

Hitler, kursunla delemediği 
kafaları, onlara musallat ettiği 
J'eneral ihtiyat \'C temkinle şişe 
geçirdi. 

Yine Alman~· adan başk~ bir
rok millet icindeki general iki· 
lik ve ayrılık da, veriınlerini 
yalnu: ve yalnız AlınanJa he
sabına vüksdıti. Kurdun kuzu
ya asıladığı kurt taklitciliği he
''esile nıille!lerin ir;inde pey
dahlanm1ş sefarethane ka • 
vası kılıklı nazizma , ., fa~izma 
makları; ka<ketlerini orak 
s~klinde harn)·a kaldırıp yum· 
ruklarını çekic şeklinde -.kan 
komünizma köleleri; hepsi, 
hepsi öz mem!eketlrri İçinde 
) ·elpa1elediklt'ri ikilik ' ' e ayrılık 
hat·asile sadece Bitler cenapla
rını m~'ut etti. 

Onun her memleketteki bn 
üç generalini bii~- ük ıne~ dan
larda kurşuna dizmeden Al -
manlara karşı ciddi bir hareket 
i>a~lıyamaz. 

'.· 
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Berberler 
i hti ıaıı 

Cemiyet heyet idaresi 
acenıi berberlere de 

diploma vermiş! 

Kadınların yeni 

Mahalle / DÖNMIYEN FiLO ! ~, ~~ 
emeli Beled~~~!~:.~tler-' B!!yük Tarihi Tefrika 

deki sokakların i l5.:ı.sıj1 
No. 24 Yazan: RAHMİ Y AGIZ 

Sivam'ın daY:.51
,-

1' HllJI: AHMET stııuıt) :;ı., . 
Tanınmı~ bir doktor yazı· 

yor: Biz, erkekler, çok gay
ri ııhhi bir tekilde giyiniyor· 
muşuz! Eğer, bu tarzda giyin· 
mekte devam eder~ek, gitt;k. 
çe sılıhatlımıyız bozulacak, ... 
normal bale ıı-elecek imişiz· 1 
halbu ki kadınlar gibi. ~ıhhi j 
bir tarzda giyinmeli, elbısele
rimiz, hava alacak ,ekilde 
vapılmalı. vücüdumuz, hava 
ile temasa gelmeli imi~! 

Bir gazetede: •İpek çoraplar•a
yesindc dü~na ~:aptırıluıı zırh
lılar> be lıklı şayanı dikkat bir 
yazı okudun1. Bu makalenin esas 
fikirlerini huıi' ... 11tan alacağım: 

Kadııı modası dünyawn en müs
tebit kuvvttıJir. J\lescla, Ameri
kan kndınl:ırı, ipek çorap nıodası 
yiizünden kudretli bir japon do-
annıasının ıueydana çık.n1asına 

sebep olmu~lardır. Senelerdcnberi 
ıaponyadım Anıerikaya, her yıl, 
250 milyon dolarlık İpek •atıl -
maktadır. B· ipei;"in ıniihin1 bir 
kısnıı, Amerikaın _sana.)·ii tarafın .. 
dan ipek çorap yapmak kin kul
lanJlı\.-ol'. • 

Amerikan kailınları, bacakla -Kadınların havalandığı gi
bi, bizde mi havalanacağız?. 

Başımıza gelenler!.. 

TRAMVAYIN 

ŞEKLi 

Bir kısını berberlerle berberler 
cemiyeti idare heyeti arasındırki 
ihtilaf büyümüştür. Cemiyetten 
şıkavetlc.rı olan berberler kanu -
nueV\ elde yapılaı;;ık kongre için 
oir raPQr hazırlamışlardır. Ra -
per ko!ll!re ııünii wni heyette 
okuna<-:ıktır. A vrıca birleşik es
naf c miveller• mü<lürlüğiine de 
m rııcaat vap;'acak. mektep mev
cut olmadıe:ı halde aceını berber· 
!ere bovuna ciıplom:l teVti 0den 
ce?'!'ıv .. tt,.n bunların nasıl veril -
dii!ı hakkında izahat talep o1un· 
ması et '!!".'"'llyct'e istf'n~cektir. 

-----0---

Bel~diye reis muavini Lütfi 
Aksoy terfi etti 

Daha Üsküdar kaymakamı Jm. 
lundui!u vakitlerde amirleri ııibi 
halk tarafından da sevilerek tak
dir olunan ve mütemadi :mesa -
isi, scbirciiik, köycülük, imar fa
allv.ıicri ile tC'fnayıiz eren bele
diye rcı.; muavinimiz B. Lütfi Ak
soy bu 1ı:erece maasına ıki derece 
birden zam vapılmak suret.le tal
tif ve terfi ooilm1$tir. 

1 rını halis İpekle örlıuek meraki 
yüzünden. japonların mühirn bir 
takım silabl:ır vüctıde getirmesi
ne maddi iınktin hazırlaını~lar -
dır. 

Tramvaylarda, gittikçe ar· 
tan yolculara yer bulmak için 
tek ki,ilik kanepeleri kaldı
racaklarmış! Biraz sonra, ta
bii, :!.i kişilik kanapeler de 
kalkacak. 

Bizce, tramvayların yanla
rım ve üstünü de açıp, yük 
taşımağa mah&us, düz yaylı 
arabalar haline getirmeli .• 

O zaman bakın, nasıl, kat, 
kat istif oluyor?. 

YAVUZ 

HIRSIZ 

Beyoğlunda garip bir hır· 
ıızlık vakaıından bahsedili • 
yor. Bir eve g:ren hırsız, bir 
karyolanın altında uyuya • 
kalmış. Gece, yatağına ıiren 

ev sahibi, sağa sola döner • 

ken, karyo'ayı gıcırdatınca, 
bird"n uyanan hırsız, nerede 

o 1dui;unu farkedemiyerek, 

---~oc----

800 Memvrun açtığı 
dava 

İ ten çıka"dı~ .:nrnnurlara ik -
ramiye vcrmedi~Jnden dolayı 800 
memur tarafından dava edilen ve 

i•bu surrtlc kendisındcn yarım milyon 
lira istenen Şark DC'ır.iyelların:n 
muı\akcmesine dün birinci tica • 
ret mahkemcsınde devam olıın -
muştur. 

Demırvullıırı idaresinin l1ç avu
katı: • - Biz rr.ernurlnrı çrkarnıa
dık lfükumete de\·re!tik .. diynek 
ilir= ıve vermiye me«bur olma
d•klar.r•ı idd . .ı etmiştir. Memurla- ı 
rın av""' 'ra~ı A ·i ~t"\fkrt mahkeıme
,.e hzı vesaik braz edcc~ni söy
:ell' dava talik olunmustur. 

Hapıe mahkum olan aerhot 
tsmail .sminde biri fo'."la mik-

uyku sersem 1 iği 1e bağınnıf: tarda rakı içcrC'k sarhoş olr.ıuş ve 
«- Gürültü yapma be!.ıı 1 Eminönündc bir memura da ha-

Yavuz hınız ev sahibini baı·' karet ettij\iııden dün Sultanaiı -
tırdı, derler, ya.. 1 met 3 üncü sulh ceza mahkeme -

sine verilmiştir. Neticede İsmaı
lin 3 gün hapsine ve 1 lira para 
cezasına.. karar verilmiştir. 

NASIL 

ANLAŞILMIŞ?. 

Modern şairlerden biri a• 
leyhine, miiıtehcen neıriyat 
suçile bir dava açılmıf •• Genç 
§&İrin, neırettiği bir tiir ef • 

karı umumiyenin i.r ve bayi. 

hislerini rencide eder mahi
yette imit !. 

Ben, fU noktaya tatıyorum: 
Genç tairlerin eserlerinden 

c:ıana cıkmıyor ki .• Acaba , ne 

dediği, naııl anlatılmıt?. 
AHMET RAUF 

ı~ı 
Bozulan aaf alt JOl 
Karaköydı:-, Ziraat Bankası ya· 

n:nda nhtııına müvazi yollardan 
,b,nnde tamirat var Geçerken gö
zc..'llitze çarptı: Henüz yeni yaı>ı -
lan o canım asfaltı bozmuşlar .. 
Mutlaka bir boru aranıyor. 

Ne rok da ·boru arar, dururuz?. 
Bu boru arama i ·ini asfalt yap

ma-O.an önce neden düsüıwneyi.z?. 
fü.ı ilın>al kime aıt ise, bu yolun 
yeni i~a masrafını ona öde1ııneli 
k. a.klı ~ına ııelsin' 

BORDAN CE'YAT 

Açık i' ve memuriyetler 
Iktısat \'ek~etinde sanayi tetkik 

heyeti k•drosunda münhal bulunan 
yirmi :~ş lira asli maaşlı bir dosya me
murtu.:wıa memurin kanunundaki ev
sa!i haiz olanlar a!tn1caklardı':". 10 
t0$rlnlsanlye kadar İktısat VeklleU 
sanayi tetkik heyeti reisliğine mü -
racaat olunmalıdır. 

35 er lira asli maaşlı İktısat Vekl
leti tetlış muavinlikleri için açılan 
lintlhanı:ı tarihi 9 kinwıuevvele te
hir olunmuştur. Yükıek mektep me
ZllDU talipler 23 ıeşrirusanlye kadar 
İktısat Velölell teltiş heyeti reisli -
ğine trıüracaat edt"bilirler. 

Dahiliye Veitileli husual idareler 
tekatit sandığına iki memur alma -
caktır liesap işlerind<'o aıılıyanlar ve 
daktilo da bilenler tercıh olunacok· 
lardır. OrtB ıne«:-ıep veyahut da l.i~:e 

mezunu bulunanlar araıında bir im
tihan yapılat"aktır. Yevmiye ücret ild 
liradır. 5 teşri~ni 1kp.D1U111 kadar 
mezk.0.r sandık idare heyeti reişliğine 

müracaat icabetmektedir. 

30 Ziraat talebesi aran.!Yor 
Ankarad;:ı yeni açılan ı.lraat llet ve 

makineleri mektebine orta tiraat 
mekLebi mezunlanndan otuz talebe 
aranmaktadır. Şehrimizden ve dijer 
yerlerden t.alfp olanlar 31 teşrinievvel 

tariblııe kad:lr Ziraat Vek:lletine mü
racaat edebilfr]C'I". .U,kl•P 2 yıllık, 

leyU ve meccanidir. 

Son Tt-lgrarm edebi romanı: 99 

.Ö_Z_YAŞLAR) 
_ -~ ETEM İZZET BENiCE 

Divorum ve h~men tiyatronun 
önı.:nden postu topl uyorurn. Hele 
bu ı.afta övle bir toplavış topla -
mışıın ki kendimi !iç gün sonra 
lxıdr..m saravda QUcU ı;icüne bul
dum. Sordurr:: 

- B~ ne?. 
- Pazartesi.. 
Dı:-diler. Ü<' ııün nasıl geçti. bil

mh·orum?. Hiç ayılmamacasına 
kalıa'(ı çekm~ durmıışum demek. 

Fakat, şirıı<'i vine tırıl kalınca 
va,·as ı·av~ş hatınma gelivar. Ga· 

. Jı.ba o bana , cm para vcrcii, hem 
de: 

- G~l sana bir iş verevim .. 
Dedi. A. ma iyice hatırlamıyo

ru~ Bir aµartıman ismi söyledi. 
J..Iangi ır rt man, n~mara.,. 
İ "" ne iv ., ., F ıç 

Diye 'bq sallıyordum.. Fakat, 
paravı elıme alıralmaz bütün söy

' !edikleri si.gara dumanı gibi hava 
boşluğunda dağıldı. kayboldu!. 
Aaresi tutabil&C'vdim, gider: 

- Geldim .• 
Der; oe.; on lira aha aill'dım. A

kılsın basın cezaı;ını ayak çeker .. 
dedikleri doğru. Zaten bu dünya
da kim ne söy leıni.şse haklı. H~ 
tecrübe edılmis, hepsi yerinde o
larak sövlenmiş şeyler!. 

Bizim avaklar da -erşernbeye 
kadar bu unutkanlığın cezasuu 
reksin dursunlar bakalım! 

Cuma ırünü .. 
Bızir. hanın.elendi: 
- İr: anJ.ar• h!!""ave cemiyeti 
Az 'ından g•l'b . Hoş b<-nim i-

ırı h 1 , O na sıkı 
!! y tt'Ohih ec. y be·, de: 1 

Hav iuı~~ · 

--- 11. .. · \iar 1 

de olsa ok 
kivonım. G 

ııi.ycti.. 
• Ç<>-

·rn . 

Bahsettiğim yanyı yazan mu
harrir, şu ciinıleleri ile kullaııı -
yor: 

.. nu ıilahlarla, ~:arın, ayni A
merikan kadınlarının ~oeukkrı, 
.kardeşleri, babaları öldürülecek, 
TUrtları tehdit edilecektir. Bu~in
kü Amerikalı kadın, Ö)·le iddia e
dildii(i ıı-ibi, hür bir insan değil -
dir: bir esirdir. Moda denilen kuv
-vetin zavallı bir esiri. .• 
Bahsettiğim ;yazıda, n1uharririn 

yerden göğe kadar hakkı olan fi
kirler var. Kadınların daha geniş 
bir hürriyet ve serbestiye doğru 
gitti~i zamanımızda, maalesef, ba
zı zümrelerin, öte tarafta, bir baş
ka esaret ziıltirine, el ve ayak bi
leklerini, istiye istiye teslim et -
tiklerini ~örüyoruz. Bıı zincir mo
dadır. Modanın iyi tarafları ol -
duğu gibi zararlı mahzurları da 
var. 

İktı~di cephesi, en e\.·vel düşü
nülec•k tarafıdır. Bugün, ikhs•t 
ilminin, bir ana ilim olmağa doğ· 
ru \(İtliği hatırlanırsa, politikada, 
ahlakta, ktlmaiyatta da ayni za
rar ve mahzurlar vardır. dene.bilir. 

RESAT FEYZİ 
-- 1 

[B.üçüK HABERLER 1 
* Beyant _ Koska caddesinin ge

nijletilmeai ~ı hala uza.maktadır. Be--
lcd.iye buradaki mal sahiplerini birer 
birer belediyeye ,ai>rarak sulh yo -
li1e ~stimlllk: halletmcğe karar ver -
mtştir. * Geçenlerde Arnavutkôyünde a.. 
l~ ve belediye doktoru tarafından 

detn:ne izin verilen Nuray adlı 4' 7a-
5uıdaki bir çocuğun zehirlenmiş ol
duğu iddia edildiğinden 'dün cesedi 
mezardan çıkanlıp mor&a naklolun -
muştur. * Cumhuriyet matba~ında makine 
tefi bir Almanı öldi.!rnıek kasdile ya
ralayan Vanlı l\.'lehmet l<>oıindeki işçi 

dün sekiz yıl hap~e mahküın olun -
m~tur. Karar okununca Mehmet 
mahkemeye hakaret ettiğinden müd

~iumumiliğe verilmlftir l * Cumhuriyet bayr~mına iıtiralı: 
edecek mektep1i1cr dün altışar man
ga ha!rr.de Taks~mde geçit re.mU pro
vası yapanşlardır * Gençl!k kulüplerine men>ap 700 
genç bu yıl ilk tiefa olarak !ki tabur 
halinde Tak.sı ndc-ki Cumhuriyet bay -
ramı geç t merastmine işilrak. edecek -
!erdir. 
* Eski Bari kon~olosumuz Nüzhet 

Ha;;;im Sinanoğlu dün Ankanda öl -
müştür., * Altın dün 23 lira on kuruşa düı· 
n:aü;;;tür * Felsefe öğretmenleri için bir lrun 
açılması düşilnl\lmcktedir. * ':eni Silh·ri mendireğinin resmi 
küşadı rıhtU'J'l inşaalt bitinciye kadar 
tehir oltınn1u,tur. * Devlet daireleri arasındaki ihtl
ıarıar badema Şürayı Devletçe dejll 
Heyetl \teklle ve meclisçe halloluna
caktır. 

gibi ldi. Koştum. Karşısına dikil
dim, bovnuıııu büktU.n, avcwnu 
a<"tım. 

- Sana ibu hafta para yok .. 
Dedi. İlkönce eaka eoiyor san

dım. Fakat. hır dilenci ile şaka?. 
Olacak •n<• değildı. Ye .. bir sanı
··e bile dü.şüımıı:-me fırsat bırak
madan sözüne devam c tı. 

- Hani sen hatta içinde bana 
aeJecektin ?. Sana Li verecek.tun. 
Çok para ala~aktın. Böyle sürün
mek., herkese avu.• somak daha 
m• iyine ll(idivor. Dilencilıiin. sonu 
olur mu?. 

Gayet a.sai!ıdan aklım. Zaten 
yapılacak şev, söyle!M!Cek söz de 
yoktu: 

- Unuttum ... 
Adresi kaybettim!. 
Dalmısıım! .. 
Affedersiniz!. 
Bır daha emrinizden çakmam .. 
Dedra. Ve .. yine o devam etti: 
- İşte dalmaman, unutmaman, 

para kavbetmemen içm sana bu 
gece para vermiveceğim. Yarın 
.eelirsen bana. hem çok para_ beı:n 
is var!. 

Ve tel:ra"r etti: . 
- Adresi unutma. Macka Bau

ba<p ırpa--tı~aru, ik ·i k, t. 
:lsminia?, 

Dedi . 

için 100 bin lira ~ yırdı E • J • • • b b f t 
Belediyenin simdıye kadar tes- 1 SJf erlll lStJCVa ına aş anmış ) 

Afrika kıt'asuıın büfJ asıl~ 
Jetler arasmda pa) la~ b~eo l~ 
istikliılini muhafaza ede b~şisııt 
bir devlet kalmıştı: H•

1 
ti de, 

Bu müstakil Afrika dev •b•• gı~ 
talyanın istila hırs!lla kı;{ ,..ii# 
ti. Bugün Afrika kıt':ısın : k•ıııı' 
kil denebilecek bir ded• 

bit ettie:i vo. 1 insaatı. proııramın- ı 
da kenar sl'mtlrri ihmal etmesi
nin haklı şıkiıvetlerı mucip ol - 1 
duğunu .vaz.nuııhk. Parti kmlol!rC -
!erinde de sık sık bu husus şikavet 
menuu olm\1$ ve halk mahalle 
.arolarcndakı sokak ve YQl!:ırın 
ıinsssını istemistır. 

Belediye reislil!i: bu dilekleri 
sür'atle nazarı itıbarn a "lağ! ka
rarlastırmıı;tır. '.Bunun üzerine 
mahalle arahırında inşası ve ta- 1 
miri icabcden yolların tesbit olun
masına başl;ınılmşıtır. Her kav -
makamlıktan bu hususta malü is- 1 
tcnm•s. ve veni,.bir proje hazırlan
mıstır. Proieve ııöre buvil bu in- 1 

saata yüz bin lira harcanacaktır. 
caktır. 

Kenar semtlerdeki yolların inşa 1 

masrafı teshil olunduktan sonra 
400 bin lira daha arttırılacaktır. 

I PO~İS MAUKEMELER 
1 

Camilere dada-ı 
nan 70 yaşında 

bir hırsız ve 
yamağı! 

İzuıirden iş bulmak üzere şeh
rimıze gekn Ali Havdar isminde 
bir genç bura<l.a lş ararken Ali 
Cemal adında 70 yaşlarında bir 
ihtiyarla taı/:.smı.ştır. Serseri ve 
hırsız takımından olan Ali Cemal 
Ali Haydarın oarasız kaldıihnı se
zince onu hırsızlı.ita tesvik et~ 
tır. Bu suretle Beyazıt, Ağadımi 
ve Aksarav camilerine beraberce 
ı:itmisler ve ihtivar hırsız göz -
cülük ederek namaz kılmakta olan 
«ıınaatin ayakkabılarını cclmıoı
lardır. 
TERAVİ l'T AMAZI KILARKEN 

Nihayet ııecen ak~am bir ca -
mitle teravi namazrı kılınırken 
iki ahbap. namaz kılacakmış ııibi 
iceri girmişler ve tmn cemaat rü
k:ua vardıiiı vakit; Ali Havdar bir 
kac çift ayakkabı aşırıp .ııözcüsü
ne vermek üzere geri dönmüstiir. 
Lakin oomaatten biri bu el ca -
lbuıkİui!ımu sezmiş ve namazını 
bozarak Ali Haydarı s~ üstünde 
yakalamıştır. ' 

70 Jik ihti)ar gözcü ise bu ara
lık kacmı.ştır. 

Bu zafer, Tiirk bahriyelilerinin 
gururunu ı;:ıcıkladı. Tahtelbahirin 
sü\·ori ve nıüretiebatı Sultanhi -
sardan indirilen sandalı göriince 
kendilerini denize attılar. Talı -
tclbabir alçalmağa basladı. Gö\'• 
desi yarı yarıya suya gömüldiiğü 
sırada bir iniilak. duyuldu. Dü~
n1an sefinesinin suyun üstilnde 
kalan kısmı bir tarafa devrildi, 
battı .. 
• ~ultıırıhisarın filikaları Den!z~ 
dökülen düsınan mürettebatını ta
mamen topladılar. l\luhribe çı - J 
kardılar. Riza kaptan düşman sü
varisini eüvertede karsı1adı .. elini 
sıktı .. l\fül:iyim bir dille ingilizee 
konuştu: 

- Geçıni~ olsun kaptan .. Üzül
me,·in .. harp bu ... 

Kavbetmek de var .. Çalıştınız, 
fakat muvaffak olamadınız .. Şim· 
di esir siniz!. 

İngiliz kaptanı gösterilen mu -
ameleden dolayı teşekkiir ettikten 
sonra silahlarını teslim etti. Ar -
kadBslarını da birer birer kaptana 
göste~di. P.'za kaplan sordu: 

- Kaybolan, aoksan mürette
batınYz var mı?. 

- Hayır .. Yalnız torpifo gedik
lisi ağır hasta i<li, gemide kal -
makta ısrar etti. Bu arzusunu ye
rine ı:etirıl!k .. Bir dakika sükut 
oldu. 

Jfaziran sahahlaTırın m,hsus 
1\-fsrmaranın bütiin güzelliği üze
rinde iıti. :ı1anmafih havanın tlık
hi!"ına rai!ınen elbisrleri 1slann11ş 
olan esirler soJhıktan ıztırap çe
kiyoı·lar, ii~üvorlrırdı. 

Süvari muhafızlara emir verdi: 
- Bn esirleri manfl"ava ;llınız. 

Elbiselerini soyunsunlar, kazan 
dairesinde kuruc1uktnn sonra giy
sirler .. 

Esirler ınangava götnriildü. Yal
nı7. süvari ilr ikinci, Riza knpta
nın kamarosı:ıa alındı. Burada 
Ü<tlerini sonındıılar. Islak el1'ise 
ve ramasırları kazan dair.-.5İtı.,. ,.ij

tilrüldü. Fayrap edilmiş ocakların 
karşısında 10 dakikada tıkır tıkır 
kurudu. Tekrar givinrliler. 

Sultanhisar miirctfebahn zafer 
nesiıleler;ni !<"'kil c~.,, meınle -
ket tiirkiileri arasında ilk avla -
nan talıtelbahirin esir müretteba
tını son siir'atle İstanbula getiri
yordu 

Yolda, vardivaVl ildncive ~ev
re-den sii'·~ri. kcnıli lc~mara .. •n -
doki esir İnaili7. tahtrl"'ıahiT kfln -
tarl~nnırı yrınına P.itti. Ontır r'a 
1'enÜ7 lrnlıvaltılarını ı.;tinnlslerdl. 
tvi jnrriJİ'l't'I'\ 'hiJt'n TH ... k sUvA'fisl 
e~ir ~üvarilerle konu~mağa ırirl,
misti. 

Aslive ikinci ceza mahkeme -
sine verilen Ali Haydar cürmünü 
bu şC'kilde itiraf ederek tevkif o
lunmuştur. Serseri CC'fnalin t!e a
ranması kararlastırılmıı;tır. 

AVRUPA HARBiNiN 

Ahır içinde 
esrar tekkesi 

Edirnekapıda Neslişalısultan 
mahallesinde danacı Süleyroanın 
bahçeliindekı ahırı gizli bir esrar 
tek.kesi haline getirdiği h..ber alı
narak' Süleyman ile Kı.ışgöz Ha
san bura.da esrar çekerlerken ya
kalanmı. !ardır. Ayrıca Feriıkö -
yünde Leondirosa ile Andon ad:n
da iki eroind tutulmuştur. 
Ahbap yankeaicinin marifeti 

Serkis adında 17 yaşlarında bir 
varı.kesici Fe.tfu civarında gez -
mC'kte olan Herant adında ve ay
ni yaşta bir gençle ahbap olarak 
bir müddet ·beraber dolaşmış, fa· 
lı:at bu esnada içinde 22,5 lira bu
lunan cüzdanını aşırm~tır. 

Yakalanan Se1>kis Sultanahmet 
2 in<:i sulh ceza anahkemeııine ve
rilerE-k 1 ay 7 gün haµse malı -
kum olunmuştur. 

gelince ·ben tenıbih ederim, seni 
içeri alırlar .. 

Dedi. 
- Fakat. ·benim bu gece meteli

ğim yok. Para vermez.sen yarına 
c>kma.rn ki: 

Droim. -~ , , 
- Övleyse Pili kurus .. 
'Dir ekmek parası!. , 
Sabalıleyin.,::elir, çok para alır-

s1n!. 
Df'd i, vürikHi. 
- Çok para!. 
İs!. 
Dilı:-nmemek ... 

• 
Hepsi iyi, güzel a.mma iş göre-

k • B ., t_, • eek adam un.. en mı.. ~ ın-
san görür. Benim insanlıkla ne a· 
!akam kaldı iti iş yap®ileyim?. 
Sonra, ben ne i.ş ııörelbilirim?. 

Katiplik edemem, memurluk 
yapamam ,hatta uşaklık bile e
dcrocım. En önce: 

- Esrar alma ... 
Alkol i,çme ... 
Diyecekler. İşte bana: 
_ Ölüımlerden ib<'ğen beğendi-

ğini seç!. ' 
Demek budur. Esrar cekmeden 

! almadan ben nasıl vaşava -
oıl m. Y'lSama.k şi\y dıırsun. n&
ıtes ılf' a'amam!. 

lı;in en k st.rmesi· 

YENi ~ESELELERİ 

Afrika 
kıyılarında .• 

Yuaıı: ALİ KEMAL SUNMAN 
Fransa İngiltere ile müttefik 

buluna.tak Atlas Okyanusundalı;i 
deniz U.-.icrinden 1at11iL donanına
s1n..u istifadt•si mıjnı!d.1n ikc.·· nit!
ı.ele yoktu. Fakat Avrupa kıt'a • 
sında I'ransarun mığlubiyeti ile 
vaziyet ultüst o!Juktan sonra bu 
lıarbin yeni bir meselesi daha çık
mış oldu: Atlas Okyanusunda In
gili.z donanması için elzem olan 
üslerin teınini. 

Avrupa kıt'asında büyük ve bir 
kııımı işgal altında, diğer lusmı da 
Vişi hükümetinin idaresine tabi 
Franııanın haricinde eski dostlu
ğa sadık kalınarak büyiik bir ha
reket hazırlanmaktadır. Ingilte -
renin zaferi erreç knzana~ağına 
itminan getirmiş olan Fransızlar
dan kend'lerini Avrupa haricine 
çıkarıp da bu harekete iştirak ede
bilenler İngiltere ile olan ittifaka 
filrn sedakat göstermi~lerdir. In
gilterenin bu çetin mücadelede 
işini kolayla~tırmayı kendilerine 
bir vazife bilen Fransızlar az de
kildir. Fakat ortada Fransızlarla 
İngilizlerin arasını açmak i~in çok 
çalışanların g~. reti tiirlii türlii 
sekillerdc kendini göstermekte
dir. Fransızlarla İngilizlerin bir
birine düşman olması kimlerin ek
meğine yağ süreceği malfun. 
Fransa haricinde gitgide ehemmi

yet kazanan hareketin başına ge
çen General Dö Gol geçenlerde 
garbi Afrika Fransız müstemleke
si sahilindeki Dekan alarak bu 
hareketi oralara kadar götürmek 
istemiş, fakat malum olduğu üze
re orada gördüğü mukavemetten 
sonra geri çekilmi•tir. Çünkü -
zik bir vaziyet belirmişti: 
< Fransızlara karşı Fransızlar mu
harebe edecek, Fransız kanı dökii
leeekti. Halbuki lın.mlü istenea 
maksat Fransız kanı dökmek d ... 
j?il, Afrikadııki Fr· ,,Jorı ikna 
et!crek bu lıar~ketc te rı • etmek· 
tir. 
Şüphe . .. 

Esirleri, istiçvapla işe ba~lama
yı kararlaştıran Riıa kaptan sor
du: 
--1\lannarada daha kaç tane tah

tel ahir var?. 
- Bunu ifşa etmekte mawrum 

kap iten~ 
- Pekala .. Ne zaman Marma • 

raya girdiniz?. 
- Nisanın 14 üncü 

salıahı .. 
- Kac: geıni idiniz? 

cumartesi 

- 17 gemilik bir filotilla teşkil 
edi~·ordıık. 

Riza kaptan hayrelle yerinden 
sıçradı: 

- Nasıl? 17 tahtelbahir mi de
deniz?. 

- Evet.. , 
- Bu kadar sefine .l\larmarada 

nasıl barınır?. 
- Hepimiz geçide iştir11k ettik, 

fakat çok dökiintii verdik. 
- Amma yine dört, beş gemi 

var Marmarada değil mi?. 
- Belki kapiten .. 
- Dün siz Erdek civarında ba· 

lıkçılnra rasladınız mı?. 
- Evet.. İsteıniyerek oldu. Fa

kat onlara hiç dokunmadık. De -
mek bizi ihbar eden onlardı, öyle 

'? 
mı .. 

- E•ct .. 
- Erdek civarında ne arıyordu-

nuz?. 
- İ•tanbul limanına doğru gi

divorduk. Fakat yolda bazı iske
leleri bombardıman edecektik. 
eskidenberi bir deniz üssü gibi 
kullaruldıi!ından bunya taarruz 
etmeyi tehlikeli gördiik. 

- Sonra?. 
- Sonra; gereyi açık denizde 

mıştır. .. , .. defıeıtı': 
Asya kıfasının buyuk da, 

nasında paylaşılnıasındt, jftİ~ 
başına bir kıt'a olaıı C. ·•"' P 
edilecek olursa " bir sı~1' ol . 
ııııstır. Haritan bakıla<~ ü·•ıa~ 

• ıs ~ ~ bu devletin de neden 
1 

~ılıf· 
muhafaza edebildilti ın ~fttı # 
Yam Fran•ız ve İngiliz ııU •tsi"' 

•ği oo• " takalarınııı temas cttı al' .. 
dır ve İngilh-re ile FraT 
kuzuncıı a rın !Onlurı 11.:ı.,w 
kıt'ası üzerindeki nüfuz ·ki ,a 
taıin ve t.sbit ede.rk•"·d~P J. 
fıız ııııntakasmı birıbırı~ ti~ı
mak İçin bu devletin ısıııiıl 
dokunnıanıı}'a. karar ,·rr ~ıı ~· 
Siı aın, Hindiçinideki f~ jo §t 
raklarını Birmanyııda tadı!· 
topraklarından ayırmak rdır. C 
yamın •İmalinde Çin 111 ı. · I 
nubunda da Singapura •. 
zanan Malay yarımadasd ~ 

Siyan1m Asya kıt'asın 1~ıe sine komşu olan devlet at~ 
bilhassa bu dn·letler bı , .. ~ 
Fransa ile eski bir hc~a ost•", 
Fransa. l;lzak ~ark.t~lu 111

1393 
lekelerını gcnısletu·••0 k .~ 
nesinde Siyamdan toP18b~ 
tır. Fakat eğer Fransa d ı Si~ 
vaziyete diişmemi~ olsaY k' · 
bu eski hesabı araştırınB İV~,, 
tini kendisinde göreıtl İu~ , 
Müstemleke imparato~ • " 
muhafazası, imparatorıu,reri . 
yandıjtı müeyyide olan-~ dır·~ 
,·etin muhafazasına bag_1 od•• 
di bu kuvvet zayıflad•!l'JıJr~~ 
yam da e»ki defterlerin• odiSİO , 
rak 1893 senesinde k< ıerı 
cebren alınan toprakl•" J 
!emektedir. ııl'• l 1' 

istirahatle _geçirdik. Şafakla be -
rabcr hareket edecektik. Hazır -
lıklarıınız taınamlanırk~n size ras
ladık. O kadar ani bir karşıla~ -
nıağa uğr:ıınıştık ki toparlanıp 

dalıncıv:ı kadar sizi üstümüzde 
bulduk. İki torpito endabt eltim. 
Amma isabet kaydedilmedi. İnat 
ve ı>:rerla takibiniz. vukufla idare 
ettiğiniz gemi peşimizi bıraknıad1. 
Son attığınız bir mermi pre•kopu
muzu parçalamıştı. Batmak tehll· 
kesine maruk kaldık. Maamafih 
mürettebat tl:'S!im olmak istiyor
du. Çlinkü, Alnılınların eline düş
mekten korkuyor, sizi de Alınan 
muhribi zannediyorduk. Zira Al
manlar, esirlere karsı çok sert, çak 
merhametsizce muamelelerde bu
lunuyorlar Bunun bir ~ok sah -
nelerini buraya gelmeden duy -
muş, balta arırmızda bizzat böy
le nıaceralar gerirmiş insanlar 
bulunuyordu. 

(Devamı var} 

Fakat Anupada Al":'." ~tti~ ,.ı' 
niı.am lrurmıya te eb~ii'l·bi. P. ·' 
5ona veziyet .değisHğı -~~i ıı.i1;ı 
kıt'asında da ıaponı·a ~ .,~ti' , 
kuruıak tesebbü;ünc . ıı~~lııı'~ 
sonra vaziyet dcjii$~".ş .

0
!ilt f 

;ıror. japonya Hindi5!"! ~ah•"e ıl 
ne asker göndereceı:1.~ 1 etJllİi il". 
derek Fransayı taı)·ı.< 1eJı ·•I 
bu ınüstemlekede yerI~şdiçiııı. 
redir. iaııonyanın J~ ı ıı ş;ıııd• 
rıkacağı cok süpheJidır~,;i l~ 
Fransa ile Siyam arası dt'l. 

1 ·laftan istifade ederek. bU 1;t 
Fransaya karşı tıhrik ~;:. s;, 
Görülüyor ki japf'nya vroıı' 1 
ta tıpkı Alınanyanın /!. ,ıııı•J 
r 11itika tabiyesini ta~ıp biribi'. 
d~~ ... Bu da de~le.tlcrı ıı·r• • 1. 

dusurerek hcpsını a~ rı ,diJcba~ 
nıak formlilü ile hulasa baı 

Hakikatte Siyamın cıı ,1111 :~ 
diismanı, kendisinden ~· ~··P';ır 
evvel, bir parça top.ra 

1 
;vr,.ıı 

Fransa değil, yeni nııaıı (.t1 i;I 
i?ını bildiren jap~n!ddır~1a.t' 
böyle bir nizam ıcın. \ıur· ır 
bir Siyama hiç yer >;irço~ ·ıır 

nüfuzu altına girseydi Fransızlar 
kin müttefik İngiltercve pek bü
yük bir hizmet ifa edebilmek müın
kün olacaktı. Garbi Afrika müs
temlekesinin merkezi sayılan Da
kara hakim olmakla İngiltercye 
yapılacak hizmetin derecesi erba
bının nazarında şundan dolayı bü
viik oluyor: Atlas Oky~nusunda 
İngiliz imparatorluğunun Uindis
tan yolu üzerinde Qakarın hmusi 
bir mevkii gittikçe anlaşılan bir 
kıymeti vardır. 

İngiliz donanması için Akd0>niz
de pek çok deniz üsleri olduğu hal
de Atlas Okyanusnncla, Afrika sa
lıillerindc böyle üslerin hulun -
maması yukarıda i~arct cdilılii(i 
tarzda hep müttefik Fraıwıdaıı i
cabında görülecek yardıma istinat 
edildiğ'inden olsa gerek Harp çık
marlan ,.e çıktıktan sonra da Av
run::ı kıt'asınc.la Fran~nnın rökme
sine kadar olan devirlerde Fran
~ız askeri mlltehassısları Afrika 
uohillerindeki Fransız üssüb~hri
lerinden icabında müttefik İngil
terenin donanması istediği gibi is
tifade edebilece~ni söy llyerek her 
ilri g~rp devletinin mukadderatı ı 
bir olduğu gibi müdafaaları miiş -
terek olduğunu yazarlardı . 

Daha o zaman bu mevzudaki 
neşriyattan Dakarın ehemmiyeti 
d" anlaşılı)·ordu. Bununla beraber 
Habeşistan harbi esnasında bun
dan bes ııene evvel İnl!'lU.lcr bir 
gün Akdeniz yollarından müna
k:ılatın tehdit edilmesi ihtimalle
rini düşiiııerek İngiltere ile Hin
distan arasındaki seferleri - daha 
uzun siirse bile - cenubi Afrtkayı 
dolaşmak •uretile yapmayı dii • 
şünmiislerdir. O zamandır, bu za
mandır bu fikir tatbik sahasusa 
konmuştur. En emin yol.. Bıı 11-

zun yoldan miinakaliıtın yapılması 
bir kere kararlaştıktan sonra ar
tık ona ıı-öre sür'atli vapurlar se
fere ~ıkarılmıshr. Denizlere ha -
kim olmanın verdiği bir emniyet· 
le inııiliz bandıralı cesim vapur -
!ar bu uzun yoldan gelip gidiyor
lar. Fakat İngiliz imparatorluk 
yollarının büsbütün emin olması 
için çaTe düşünülı.irken garbi Af
rH:adaki Fransız miisteınlckcı;inin 
coğr'lfi vazi~·eti ih~ıal edilerek de· 
ğildir. Onun iiçn lnı:ilizlerin hu
güıı istedı ndileriııe Fransız 
d ı•,n for fı-ıdm mli küllt çı-

Bununla berab~r· • ., .• ııı G~ıl' 
rupa devletleri J:İbı. sı_ ,...~· ıjl 
gün için bunu dii<ünııı• .Jc oM . , yer ıı:. 
istiklalini korııyacaçı prııl' iil,. 
kac kilomeıre daha t~,.aııı , ' 
ettikten sonra, böyle bt.;ı;ııı '; 
vaziyette japonyay.a . gii,;ıJll'" 
mayı tercih eder gıbı V ~ 
tedir. <ıoıl" ııtr 

Siyam Fransa ile a<'· ııJı•~ 
tilifı halletmek içiıt ın !ıiliıı'~ 
bile göze aldığını, başv~ ıliO fi' 
hihiyetli ağzile evv•l\ i 4e ~'' 
yaya ilin etmiştir. ~el f od' ,,l 
sanın bu~ünkü vaı.ı;vet;,dil· .jjı! 
''apabilecek bir vaxı~• rı •"''ıl 
kii anavatan ile baııl• ııııtı ,r 
olan Hindicinid•ki . f~1' bİ1 l 
vctleri harp yapa hı le ~I' /. 
:ı:i"ette değildir. Uza!< rafiJI' '.:.ı' 
tükonun devamına. ta •·r~ 
İngiltere ve Amerı~• er IJl't't'. 
~·ardım etınrz.l~r. D•;]ısııf 1j;~ 
faponya. kcndısıne ."1verill b ~ 
}erle bu davada mılı •Y' P.JI 
yesine sı.ğınan Fra~~ıtd~':ır'~ 
Siyama vardım. e.tm d tol JI'·. 
Sİvam ba~veklhnı~ d'~iııiY1 ııi 
gibi, hakikaten Hın 1

,sJJ· r'1, 
harekete geçecek 0f"ıı• Y~rlP',t 
çılan Birmanya yo ti 0,Jıtl -~ 
ve Hindidnide japoıı eS.s'' ıi ·~ 
bulunma. ı dolayısile ~,.PY',t :J. 
olan bu mıntakanın ı.tir "-' 1 
ha ziyade na-ıik1•~·~~8dt ,I' 
kar~k vaziyetteıı "! paoY' 
olan Sivam değil. ı• , . ı 

eaktır. jjJ"'' 
• • eJIC · ..ı 

Beledive daııJ1 1 • ~"':ıe. 
• ıJI ı " azalıkları ıÇ uıııe?;,ııı 

Beledi~e. daimi e~t 61~~ 
hir rneclıı;ının rıva ;ııal9 • 
ihtısas encümenleri. 9rıi!l~rı , 
dm müddeti teşrii',~. O .. ;,.ıe·, 
cü günü bitmek~'rrıeeıısJl'°'~ı 
ılar;acak .. olan schır ;vasc\ı:ı-'1 

in:ı encurnen ver. a~l~11ı· 
ihtısas encü.,,enıcr:01 13c' . J / 
v•>n den ınt·haP V p· I 



içindeki 
Hadiseler 

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenleriıııdc 
alınırustır.) 

Franaanın 
kararı 

beklenirk :?n 

3.:_ S O 1' T E L G a A P - 26 ı inci TF;ŞBİN tMC 

1 Deoı.t o.m.,.llan .. ı bs·•••n 
u. ldu• bialan 1 

Mulwnmen bedeli (4800) lira olaa >00 adet basta ...ıı,.,.ı (?/11/"9) -
_.b<t gtmü saat (10,36) oa buçukta ~ Gar binan da.hlllndelıll 
k<>misyon tarafındaJl pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu ~ girmelı: istiyenlerin (720) liralık katı teminat .,., !<lnunun ta1ia 
oöiii v..nı:ıe birlikt. pmarlık günü ııaatine kadar lı:om.is)'ruıa mi!raaıoıı-

l&zundır. ' 
Bu işe ait ıarlılameler koml>y<>ndan parasız olanılı: dağıtılmal<ladır. 10388 \Şiddetli yağmur-! Sibirya yolu ile 

lar ltalyada Almanya 'hlhis eden: MUAMMER ALATUB 

(B~den <ietı(l11\1 
ff bt.Wnmas• ihtimali de vardır. 
Fakat; P'ran&a böyle bir karara 
y.aa!iJiı takdirde tarihte ve in
sanlık dünyasında şimdiye kadar 
misli görülmem4 bir hiyanete 
d~üş ft fakat, asla İngiltereyi 
;yeaiden müşkülata maruz kıl
ol.ııaıyacaktır. Fransa hükumeti 
lıunu yapsa dahi Fransız milleti
nin böyle kabbelik, ihanet ve her 
türlü ziaf ile malul bir .karar pe· 
şinden ~itmesi cok şüphelidir. 
Fransız halkı, herhalde kendi şe
ref tariltU.in e talilt yıldızının 
tekrar ve ancak İngiliz zaferi ile 
padıyacağıru idrak etmekten mah
rum olmıy8"11ktır. 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

' ı 

~inde ı 
itsiz i 

b.., 1 d 
~lıııa .. 

'ır: 
8 

n hududu 26 (A.A.)- Rüy-
, ... ı"lindc birkac ay kalıp en 
'lııı llıahfillerle temas etmek 
l~~ ı bulduktan sonra A lı~rnn
~!Jıd a\rılan Bulgar sar.ayı er· 
~ lıt au lıir zatın kanaatine gö
~·~ &on aı· itinde Alman mille
\ı nı~nrvil ah süratle La)·ıfla-
a "· 
'" ıatın ~O'"lefliğine güre tcm-

:?·ının bn1ında Almanlar bü
~~ı~ !eben iiç i(inde bulun: 

... ıd:ler Dilıı,.·a menfaatlerı-
~;• • • J ~ctfa nıdcıı t ~siıni meselesi her 

tahribat yaptı ----
Nehirler taştı, seylap -
far tren yollarını bozdu 

Roma 26 ( A. A. )- D. !'<. B. Bir 
kat· gühdrnberi biitün merke.:d l
tal}aya yağan ~iddctli yağnıurl:ır 
dclaytSilc Ti Oer nelırinin .!'>tJ\arı 
sun Yirıni dört saat içinde 6 metre 
Yilkselnıj..,tir. Toscanacia \'e on iki 
adada. şiddelli ~-ai:murlar bir çok 
sevl:iplara ve bunun neticesinde 
mubieli fyerlerdc hasarlara sohe
bivet verınistir. Roma - Fransa 
dc .. miryoln üzerinde bir ;\:erde yağ
murların şiddetinden dola~·· top
rak ka~·mıştır. Bu sebepten do
lay• dündenberi münakalat ke -
silnıistir. Tr~nlcr, di~cr hir ~Fol 
üzerinden gclınekte \'C bu yiizdcn 
teahlıur yapmaktadır. 

. . .• . "<!.~ ;.• 9 . 

Londraya hücum 
( 1 inci :-ııihifeden devam ) 

gecelerden biraz c!aha gen·~ mik
yasta faaliyet gii>tcrmi~tir 

besleniyor mu? 
Mançukodan gelen bir l 

zatın anlattıkları 
P<!ipln<! 26 (A.A.) - Uzun za -1 

mandanberi Mancukov'da vaşıvan 
ve cıemıryolları idaresi ile sı.kı mü· 
naSC'betleri bulunan bir sahsivet 
l\1ançııko'dan Sıberya vıtlu ile Al
manvava büyü!: m'~<tarda iptidai 
madde gönderilmekte bulunduğu 
.hakkındaki şayiaları. kat'i surette 
yalanlamak:adır. 
Şu cihet tebarüz ellirilmekle -

tir ki Mancuko'da her tilr' Li gııla 
ma<ld<'.ı;i mC\·cut deıııldır. l.!anccıko 
deınirvollarında ,·ük \"alr0r,1.: ciddi 1 
surette azdır ve Si-b<:'rYa ciemir vol- 1 
la ı, bü;-ük lahlıürl ·r't> ı~r.a bir va
ı.ıyctte islemek•edir 1 

Dairen'den s;!ıcn t volu ile Al
manvava lS"\"a n:ıkl içın üç av -
dan fazla zamaıı' ihtı~ac vard.r. 

Anla&ıldığına göre, Fransız ka
binesi dün akşam mühim bir top
Janh yapnu~ ve Mareşal Peten ile 
Bitler araMuda görüşülen nıese
Jelcri mi,Lakere etmi tir. Laval 

Alman makun~ları ile teınası mu
hafo.7.a etınek üzere Parisc gitıni$
tir. t'ransnda herkes, önümüzdeki 
haftanın Fransa tarihinde çok bü- ı 
Jilk e~u·ınmiycti haiz bir hafta o
lacoi(ı kanaat>ndedir. Çünkü Vlı;i 
hiikiımeti Almanya ve İtalyanın 
ya\ıında ycrolııı almamalı: kara -
rını hn hafta içinde verecektir. 

bvicrrdcn Amerika gazetele -
rine ' .. ,.:Jen malômata göre, l\la
re~al l'i!!en, derhal hazı ara7İ ta
vi;lcriııi ihtiva edecek bir n1uka
, ..... ıe:' i in1:.·;_.~·a h;,zırdır. Petcıı. Al
sas Lott•nin l\.lınauyaya, Ni:--e ka
dar Rineraııın italyaya terkine 
ruz•rlır. İtal;ya ile Tunusun idare -
'-İni. İ"iıu:ınl a ile de J.""::ı~ın nıii te
rekeıı idaresini kabul etn1ektcdir. 

Yine :ı~·ui haberlere naıaran, bu 
şartlar dahilinde Fsansaya, i<gal 
altında bulnnan arczide Bordoya 
ko..ior bir koridor \"Crilect>k ve 
ı\Jn1~Ul\'f'• rransıı; esirlerini S':"r -

besi b:rakacal·!ır. 
Ct>rl:n Jnultfilleri Fransa ile bir 

aola~ma ha.;ıl olduğunu. Ral :~ta-

ETEM İZZET BEKİCE 
----
Tramyayların çok ya-
vaş gitmesi yüzünden 

çıkan bir hadise 
Vatman İbrahiıniıı idaresindeki 

"laçka - Beyazıt traın\'a) ında dün 
>ahalı cereyan eden bir hakaret 
ve düi;üs hadisesi asliye 3 fıorü 
ceza mahkeıncsine intikal etnıil:i:
tiı. Vak'a ~udur: 

8/11/940 cuma WUnü saat 15 de İatanbulda nafıa müdürlüı.iııde cksillm4 
komisyonu odasında (1041.18) lira keşif bedelli İstanbul arkeoloji müzcs.ı teraa 
tam.Iri açık eksiltlıneye kwliulmuştur .. 

Muk:ıve;le, eksiltme bayındırlık işleri genel, huDust ve fenni şJ~· ameler\, 
prQje keşif huld.sasıle buna müteferri diğer evrak daireShıde görülccek4r. 

Muvakka~ teminat l79) liradır. 

İsteklilerin en az b.r taahhüı.te {1000) Hralık bu işe benzer iş yaptığı .. 
na dair idarelerinden oı l :nı.ş ol ı :ığu ve,ıkalara istinaden Ist3.nbul v lbetine 

uracaatla ek:Jllrne tarıhinden (8) giln evvel alınmış ehliyet ve 940 yıı a aii 
ticaret oda!l;t vesikalarile ıelme1 erı. (10005) 

ve 
ROBERTTAYLOR 

Tora[ından ~ahııne bir sııreıte ı·aratılan 

SE VE.~J KADIN 
Bii~·ük ask ve h• kiki hayat {ilmi 

Ayrıca: En >OU FOK~ dirn} u haberleri 
Bugün sean5lar: 1 - :!.30 - 130 • G.30 ,.e !I dw 

-
Gözlcrd~ ... G<i•1i1llcrdc ... San'at dünyasında ... Ebe1l1 en ~·aşayac~tk 

olan t~k lilm. GARY COOPER - RAY lllİLLA. 'D - l OBEKT 
PRESl'ON'un )·arattıı;ı 

~. llıUna' a .• a edilm .. kte idi. 
"~ltıın han~i kısmın~ git!ip ye~
~ csı ınuvafık olacagı 1nest'lcs1 
~arasındaki ınün:..kaşahınn 
~ 1Qu~u lo'ıkil etmekle idi. Bu 
~lı,, lkııı eden 10 hnftn icinde bu 
"iııı,~n ccsa:~tsizli~e ıııünkalip 
1.,. u'.· Ciinkii: 

"İQ ~if ~".kii, ingilteroni_n istilası 
'tt~ı dıralen temn1uz, a~'"lısto~ ve 
~"'- •}tarı zarfında hicbir sey 
~ı,1"' 1~\ır. l\ uanam bir a'keri 
~ tı·~~. 'di ıçin hazırlanan umn· 
~ı Unler kurulduktan 15 gün 

Londra ite orta İng-iltcrcdc bir 
sehir ve iskoçyanın sark sahilin
de bir mıntakaıun bazı noktaları 
bilhassa taarruzlara hede! teşkil 

etmı~tir. 

Sene bidavetindenb<>ri Alman -
yava binlerce ton Çin r.ohuJ:ı ~ün
derılm:s olduitu ha.~kındakı h,,b<«· 
Jer, arni zat tarafından •hami 
-o:ahsulÜ• olarak t:ıvsif cdilmckle
dir. 
·~~'. ~~ 

Kömürcüler dün ko
nan nar ha itiraz ettiler 

• ;];ıu ~akında içtiınaa davet edılc
cci':,~nı ve Hit~cr;n son günlerdeki 
sirn.!'Ji fa,ı 1 iyı..ti hakkında bir nu
tu\, ~d\ ı:yt·rcğini zannetn1ektt:dir. 

r\ urullalı .. 'ezihi İMDİndc bir 
gcnt,:le babası Bakırköyüne gltınek 
üzere Sirkcci3·e ula~n1ak icin llar
hil eden bu traınvaya binıni~Jcr
dir. Tram\·:ıy ~·ava~ gidip istas
~ onl.ırdaki JOlcuları ahnak i<:in 
sık sık durdt\i:undan bir aralık 
Nezihi vatınan İbrahiıue: 
~ Aman biraı çabuk gil ... Sa

at 6.55 trenine ycti~elim!• dC"miş
tir. Fakat tramvay Sirkeci i<las
"-·onunn g-eidit..61 vakit de tren ciü
di.i.!:"ünü öttl;rcrek u_zaklaşını~tır. 
Asabi bir genç olan Nurullah bu 
düdiiiü i~itir işitnırk bü~biitün 
kıznı:.ş ve \·atman İbrahime dö
nerek: 

.. ..T Q.R K Ç E 
GONULLU KAHRAMAN 

ı.... li\>k~ürHlıuü!l'tilr. 
~Q llcrlin h~rn bombardıman· 
•'da llıaruz kalmı •ır. Bu bom
~.~•nları!aıı en1'1 Alınan __ hü
~ ı, •llcrkcziııdc sık sık <>yle 

ndi&· . . . "d" •il, . ~ı ısılılmektc ı ı: 
~I;, ~lırı. iizerine belki Allah ine
'~ akat di.isınaıı bonıMiarı i-
~ ı.. '· 

~11,•snada ilk taarrU?lar ha~la -
lı, { Alman propaganda te ki
~ ı,u, Vnzi) eı karşısında Ingiliz
\1 V~t;::cde ;:ir.li bir haYa mey
~i huc1'Je retirdikleri için Ber
l~lfa,oınhatdıman et~ei:e ı:m. -
:"tilQ. olduklarını iddıa etmı~tır. 
1t li llkıolurı sıkla~lıkca za,ar 
~ldi,t•llın Alman teblii(lerinde 
~du~ dı~indeıı _çnk ~-a~a faz!a 
"'llaııı •~ızdan agıza !O) ıenmege 
\n ~tır ve ilk Jefa olarak AJ
~~dllı~lleı; sureti u:ı:mniyede 
'~•\;ne siiylencalere iııannıa-
.\,n. •şlanıı,tır. 

~t· .. 1 ıatın n:..,·e ettit,ine "Öre a-
\ "''U ~" ~Q1Q n ortalarma dof:ru Alman· 
tuıdt ~azanması ihtinıallerinin 
~lı~da nt_~u~u bazı Al~u~nl~r t_a
~ .. n soyleıım<'kte ıdı. E~·lul 
" •tlın~ . 1 . 1 A.J l" aynı "'msr er aras.tn- 1 
~'ltlıı~nl·anın muvaffaldyet ih- 1 

~ltytrınin ) üzde ~O olduj!unu · 
lle~~lere tc,adü[ etmek müş· 

ıştir, 

ijort 
~ buçuk ay insan 

l.ondrada düşman tayyareleri 
hc111en ıni.inha~aran hususi ikanıet
g3hları hasara uğratını~lardır. Ba
:lJ ~ !>lla1 da chen1ıniyetsiz ho.sarat 
hu~ule gchnistir. Rir~ok l~ngın 
bo!"tthaları atıln11~ ise de anrnk üç 
bh~-Uk yangın <'.ıkn1ış ·ye bunlar da 
sôndiirülınC~tiir. Ölü ve yaralıla
rın miktarı at.dır, 

Yukarıda zikredilrn orta İngil
terrdc kiıin bir ~rh;rdc bazı ev
lerle endiistri bina! rı. çıkan hir 
yangın ntliccsinde ha :.~ra u~ra -
n11şhr. 

İ!lkot,·~·a sahilinde k3in bir ka
sabaya yapılan taarruzlar neti -
t"{"sindc bazı binalara yüksek in
fili!,Jı bombalar isabet etınh~tir. 
Tayyar~ dafi bataryalurınıa a

fr-şi her tarafta n1i.iessir oln1uş ve 
düsman ta~ yareleri pek yüksekten ) 
uL:mak mcclıuril-etinde kaln11.·lar
dır. 

Cuma günü iki tan·arenin daha 
düsiirüldüğü üğreniln1is ,.e bu su
J'Ctlc o :?Ün düsürülcn t~v \'arelc
rin adedi 14 ü buldıu~tur .. ie İrıgi
li• avcı tan,.rc•i kaybolmu~ ise 
de pilotlardan 7 kişi sağ ve salim
d!r. 

Üsküdarda Tifo 
( 1 inci salı,fedrn dernın J 

okul talebcler:nc ihtiyati bir ted
bir olmak üztre tifo a...,_-;ı tatbik e
ediimistir. Mektc-bin tatil edilme -
sine lüzum görülmemistir. Sıhhiye 
müdürü B. Ah Rıza bu nık'anın 
menii bulundui!unu ve batka tifo 
vak"ast olmadı~ınt bevan etmistir. 

Geceki fırtına 
"il.trııııda bir yılan l '•tıı ( 1 inci .,ahiieden det•am } 
"lı~ 1Yec!c ga.;.p ve .nanılmaz bir Kaptan. makinist lspiro ve tay-
~tt!h·hatk arasında yavılmıstır: falardan Yorgiyo, Dimitri, Manol 
b ~~ıı.;ve kazasına baii:lı Versevil ile diğer bir tayfa kazayı ınütca-
~~, lttf ate ran Qşman isminde kip .,.eminin sandalile Florya sa-
'tive ~a uvurken bo2azmdan hillerine sağ salim çıkmağa ınu-

~<ı.ıııa ır Yılan kacmıstır. vaffak obnuşlardır 
"~ lıı n ~am dört buçuk av doy- Florya zabıtası kazazedf geıni-
'ıı-ıs lrnı\"l!n bir istiha ile yemek cilerc lazım gelen mua"enette bu
~~ 10 "Ve nihayet !evlek eti vive- 1 lunmuştur. 
ı\!I ı.. Sant,,,, uzunluğundaki vı- 1 Dün geceki fırtmada 29 tonluk 
lllt ~ll"ııı:;tur. ·Gütcn:.. motörü ile iki balıkt·ı ka- ı 

ot b. d v1ğı da batmıştır. içindekiler kur-3 .. o üs kazaıın a tarılıms!nrdır, 1 

~ .. 0 lü, 22 yaralı lstanbulun nufusu 
\'ı;or· 1a, 

1 
ille~ 25 volcu ile Anka- ( 1 inci •ahifeden devam ) 

~ı,,.tn bır otobüs Bala'dan ha- ıı:.ki;chir 47045 60614 
~ Öilıı,~n sonra de\'rilmis. 3 ço- Gaziantep 50965 57314 

'lııst ·llS. 22 volcu hafif yara - Diger vilayet'rrde de tezoyüt ayni 
~ nisbettedir. 

1•ta .. b_u_l ____________ _ 
" Fiat Mürakabe Komisyonundan: 

1 
ıı, 10_ 1 " 29 numaralı ilan,, 

\~ ·~•lıııll.ıo ihinden itibaren tat- 3 - Bulıar kömürü toptan h<>ı bu-
"'1 'lltrı •it fiıerc 1 tmıbul Belediye çuk, perakende altı buçuk kuruştur. 

tıs d<ıhilhıde odun ıcöın .ırü aza- Perakende satış fiyatı dükkAnda 

1
1<1e t liyatıarı aşağıda gösterild;ği 

etibı müstehlike yapılacak satı~ Ci:ıtıdlr. A-
14 ' ı\ıı t Odilmlıllr: 
i ıı.'doı" köınt..ru kılO!!u topW> 

"< il deS,5kc.u~, 
lcııı . nlltn~ı. ltneada Katıkş komu
~ ı>e'rakende altı kuru~, . 

raba, beygir ve kayık ile ınüstehlike 

yapılan. seyyar satı.ılar- da toptan satış 

f;yatı üzerinden ol&caktır. İlfın olunur. 
(10338) 

• 

( 1 inci aahi[td~n devanı) 

kentle 6. Bulgar kömürü toptan 5,5, 
perakende 6,5 kurus. t 

Sevvarlar da. ister araba ile ister 
ka,· kta salsınlar. toptan fiat üze
rinden sa!tş yapacaklardır. 

Bu fat varın sabah•:ın itibaren 
her !"' 'mt icin aynı olarak mer

1i o
lacak~·r. 

KÖ:\~ÜRCÜLER NE DİYORLAR? 
Fakat kömürcüler bu fiatları az 

bulmı.rslardtr. Bu sabah görüştü -
{!ün.üz bazı perakende kömürcü • 
ter şunları sövlemislerctir: 
•- Bılhassa Bulaarva kömü -

rünü perakende yedi, yedi buçuk 
kuruslan ısal!ı satmağa imkan vok
tur. SL'n<li ~·etli bucu :, kuru.1a ver
diı!imiz ve ancak sermavesini kur
tardıi(ımız kömürleri nasıl altı bu
cuk kurusa indirebılirız• .. Komis
yonun yakınlık. uzaklık ve nakliye 
rnasrırlmı hesap etmemesi de doğru 
dei!ildir. Mesela Edirnçkapı ile 
Kasunpasa<la. Şişli ile Kadı.kövün
de kömür nasıl ayni fiatla satıla • 
bilir? ... 

Fiat mürakabe komisvonu ise iti
razları doğru görmemekte ve altı 
bucuk kurustan fazlava kömür 
satrnal!a kalkısanlar olursa bun -
ların hali.ca hemen polise veril -
mcsiııi bevan etmektedir. 

Çek ve İngiliz ittifakı 
( 1 inrı 'al.ıf•den deı·aın) 1 

fik kuvvetleri ile işbirlii!i vapmak 
üzeTe Cekoslovak ba,kumandanı -
nın ) ~·'•"k kumandasında bir Cek 
ordusunun tanzimi preru;iplerini 
tesbit eden bir anlasma aktedilmis
t:r. Anlaşmayı, İngiltere adına Ha- 1 
ricive Nazırı Lort Halifaks ve Çe
koslovak muvakkat lıükiı.rneti adı
na harıciye nazırı Jan Masarik im
zalamıstrr. 
Anlaşma. İngiliz ve Çekoslovak 

hükumetlerinin, harbe. mes'ut bir 
netice alınıncıva kadar devam a -
zimlerini teyit etmektedir. Ani~ 
ma mucibince, Çekoslovak ordusu
nun yeniden teskilinde, İngiliz hü
kumeti Çekoslovak hükıJmetine 
yardım edecektir. Bu hususta lü -
zumlu kredi acılmıstır. Çekoslo -
vak hava kuvvetleri. İnıriliz hava 
kuvvetlerine bağlı cüzütamlar ha
linde tanzim olunacak ve bu cüzü
tamların Çekoslovakya hava cüzü
tamları mahiveti kabul edilecek -
tir. Kara kuvvetleri, halen İnııil -
terede Ye orta şarkta Çekoslovak 
kıt'a lann<lan tes"kkül edecektir. 
Bu kıt'alar. İngillerecte vasıvan Çe
koslovak vatandaslarının silah al
tına cai'!ırılması ve diğer memle -
ketlerde vasıvan Çekoslovaltlardan 
gönüllü toplanması suretile geni.s-
letilecektir. Bu hava ve kara cüzü
tamlarına Çekoslovak subavlan 
kumanda edecektir . 

sene en güzel filmini bayramda gösteren sinemada 

LALAYKA 
NELSON EDDY - İLONA MASSEY 

l)ifr~r tnı aftan bildirildii!;;ııc gö
re. Maresal Peten suefli bir sulh 
y"pmak emrlinded.ir. l'nkat l<ar
şisinda I!ifür ve r:.ihbentrop r,ibi 
ınnan• ı:l ını.lıasımlar. etrafında da 
l.a\·ai '" B1Jduan gibi mii:~a,·;rler 
vardır. Bununla btrabcr Almnn
Iaruı, .ı.:;r.resal Pet"ni, in:::-ilh r('~·c 
kar" fran'a~ı harbe •İ.iriikknıe· 
ğe iknıl edebilcceklori zannedıl -
ntf uı• h.tcdir. Fakat belki de ınih
vcrcilcrin dnnanma~·ı ,.c h:ıı-ı Ak
ci"!' iz iislerini k·" 1 llnak hakkını 
tirle ctn1elcri nıünıkündür. Şln1-
divt J,adnr bH1iin kat'i sulh !itırt
l:ıt·u1111 icsbit cdilı;ıiş olması 1nuh
tcıncl gi..irünıncnıektedir. 

GENERALFRANKOİLE 
İŞBİULiGi 

İspanyol gazeteleri, Hitlerle 
General Franko arasında İsnanya -
Fransa 1111.:udunda yapılan ınü~ 
liıkata c!oir mütalealar ne<>retmek
tcdir. Avriha gazetesi diyor ki: 

•Tahn1in • chnek lizımdır ki, bu 
miilikatın neticesi, İspanyanın Av
rupada acılm~kta olan yeni çığır
da vcraln1ası arzusunu izhar et
me1' olacaktır. Kurban olmaktan 
bıktıö;ımız cihetle, yeni tarihin 
önderleri oln1ak istiyoruz.> 
Diğer taraftan Frankfurter Zay

tung gazetesi de, İspanyanın bu
giin mihyer devletlerinin derpiş 
ettikleri ,~eni nizama girmeğC' a
made bulundui{unu vıumaktadır. 

•- .... senin )·üzün<len ı~ı
mizi kacırdık!. ~fanda ara!Ja_ ı :..en- 1 
den daha bulı giderdi~ .• dil·e bir ı 

küfür sa' urmu~tur. Bu ~metle 
ba~lıyan ka\gada Nurııllnlı vat -
mana tokat da atmr~. hitdtse yi.i
z<iııden tram"a)· bekledi~inden 

diger arabalar bir müdılot hirik
mi~tir. Nihayet i~e polis el koy- 1 
muş ve vak'a cilrmümc.şhut i~le
rine bakan Sultanahmct 3 iincii 
sulh ceza n1ahlt.enıcsine \·erilıniş- 1 
tir. 1 

SCÇLU NE DİYOR? 

Salı günü matincJerinJcn itibaren 

LALE Sinemasında 
. -

Her dehii bir harika )·aratır .. Her kudr t bir "tlhesrr 
hazırlar ... Sinema dünyasında eş siz bir kudret olan hi'y.ik yıldız 

PAUL 
San'at ------ r<M·L L. 1 

MUNİ'de 
itle 111ine 

ZOLA -·---Gibi bir ~aheser varattı. 
Büyük bir mücadrlcden he) ,•caa ... Sonsuz bir zaferden bayat alan 
bu filnı dünia, bugünün ve yann 111 en bü~·ük r:ıuva{faki)' eti olarak 

LALE Sinemasında devam ediyor· 
DİKKAT: Günün en mühim h1i4i sesi olan (AKOENİZ HARBi) Hakim Münip her iki taralla 

baı:ı şahit yokulaN dinlembtir. 
Vat an. hiçbir sebep mevcut de
ğilken hakarete uğradığını söyl&
miş ve bereli y\Uünü de gö:,tere
relı:: 

1 

bütiin tat.ililtile Türkçe Paramuı'ı jurnalda 
~ Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilıitlı halk matfoeleri 

• d 
~ "Üstelik sabah sabah bir de 

dayak yedik sinirli baydan!. de-
miştir. ~ 

Suçlu Nnrullah Nezihi i'f:, ken
disinin lıakarete uğradığını iddia 
ederek bazı asabi jestlerle: 

«-- Ben sinir1i ,.e sar'alı bir 
gencim., Tramvay pek yava~ gi
dince lq_zdun. İşimi de kaçırıı·or • 
dıım. Kan beynime çıktı. Muva -
zenemi kaçırıp asabiyetle kendi
mi kaybettim. Ne yaphğımı bil-

SAKARYA Siaemaı:ııı a 

Orada. 2 bü'.'iilı: Yıldız: 
SİLVİA SİDNEY ve HE!l.'ltY FONDA'llHI 

Eınsalsiz bir surette yarattıkları 
(Türkçe sözlll) 

GÜNAHSIZ KATİLLER 
Filmini seyredecek 

Tatlı ve heyecanlı müstes na dakikalar yaşıyacakmırı. 
Hususi ilıhe: RUDOLF VALANT"İNO'nun havalı ölümü ve cenaze . ' 

mera simi 

İtalvan gazl'telerindea Lavaro 
Faci• ta ise. İngilterenin İspanya
dan bütiin bütün tardeAileceği gü
nün uznk olmıyacağını ilave ey -
lemelrtedir. 

•Taymis11 in diplomatik mu -
lıaniri i•e, diyor ki: •Hitlet"in or
dularını Cebelüttarılı:tan gecirmek 
hevesi istisna edilirse, Pirene hu
dudınıda ~·npılan ziyare-tin ye -

, miyor, hatırlımuyerum!.• tle -
m.iştir. - SÜMER Sineması • Neticede Nurullah Nezihin.la ' 
hafta müddeile tabibi11ili Enver 
)[aranın müşahedesi ve mahkeme
nin göz liıl"areti alhpa alınmasına 
karar verilerek muhakeme talik-
olunmustur. 

llüdiriyeti: Mevsiıuia parlak muvaffakiyeti 
CHARLES BOYEK - İRENE DCN. E'nun 

Emsat.iz zafer !eri olan 

gane sebebi, İspanyaya lıir mü -
ka(at vermektir. rı ı mükifat da 
Fransanın Bask eyaletini, Biyariç 
ve Bayon şehirlerini ispanyaya 
terkettirmektir.• 

TUNA KONFERANSI 

16 yıllık. firari bir k;-til 
dün ıehrimizde tutuldu 

BUYUi<AŞK 
Hadiseler bu ıeyri takip eder· 

ken, yarından sonra Bükreşle top
lanacak olan Tuna işleri Jı:omis -
yonunun faaliyetine de ayrı bir 
ehemmiyet verilmektedir. Kon

feran'3 iştirak edetelı: olan SeT
,,et heyeti tayyare ile S11fyaya 
J?elmi~tir, oradan Bükrere geçe -
eektir. 

Askere gidenlerin 
ailelerine yardım 
Şehrimizde askere l'idenlerin a

ilelerine yapılacak vardınılar hak
kında maalesef _henii2. !ili vata ~e- ı 
cilememlı;tir. Bır avda!:ıberi bele
diyede bu isle uğrasan komjs>,-oıı 
ve daimi encümen bazı kararlar 
vermişse <le kararlar esasa ba~»
nıp tahsilat ve tedivata başlana -
matlığından bu kabil vatandııış -
lara el'an matlup vardım v~ -
mamıstır. 

Çoluk, çocW< sahibi aslrer aile -
!eri kendilerine <efkat elini l12lll -

tacak belediye ve 't'illyoetle •~tan
dasların vardımlarmı dört ııözJa 
beklemektedirler. Bu huaısta kay. 
ana.ka:ınlıklara, ~ mü,teecklit 
müracaatlar vaı:ıılm.a.k.tacı..r. 

Ezcümle dün öJ!Jedıen aonra da 
bazı çocuklu adk:er aileleri vilayete 
l(elerelı: vali muavinindft. de var
dımlarm artık taciliııi ricR e~ 
lerd:ir. 
Yaklaşan ias. soiolt, vai!mur 

aünlerınde bu vatandaşlan parasa 
bırakmamak icin hemen t.ai.bikata ' 

Rizenin Mapavri nahivesirıden 
Ahmet Refik adıncta biri bundan 
16 yıl evvel Bal.kapanında Hasan 
isminde bir dehkanlıvı bir kadın 
meselesinden öldürmüş ve kamıı.- 1 
t~. . 
Şehrimiz ait~ ceıa mahkemesi 

kendisini ınvaben 15 vıl hapse 1 

mahkum etmiş: bir vandan da ka
tilin aranmasına devam olunmuş- 1 
tur. Tam orı altı sene ismini dei!is
tirip vapurlarda tayfahk va;mıak, \ 
:ınuhteli:f 5ehirlerde çalışmak su - ı 
retile adaletin ııencesindl?n kacan 
kaW Refik bu kerre Kurtuhıs va
puruna tarla olarıılc l(irmis ve seh· 
r.imi7.r ııelmİ$tlr. 

Zabıta memurları bir ihbar ü- ' 
zerine Kurtuluş vapunına aitmOe
ler ve dün katili ~. 
iBu suretle adalet 16 vtl sonra ve
rini bulmuştur. 

Fransızca sözlti şaheser, BUGÜN ve YARIN matine ve Suarelerin
de SON OLARAK gösterileceğini sayın mü~terilerimi7r lıatırlah· 
rız. Henüz ıörmiyenler bu son i ki günden istifade ed<'hilirler. 

Bugün •aat 1 ve %.3' d;ı tenziliıtlı matineler. 

Ölüm Tf ate~le kanı karşı)·a .. 
llnecan ve korku ile yüzyU.e .. 

BORIS KARLorws 
En son çevir<l.iği ıtaheser. 

I T A K S i M 6 A l i M .O S O 
1 

Bvııünden itibaren: Her aqam 
ycai n fevkalade bir proıraa 

takdim edi) or. 
Programın başında: Meşbıtr 

Adelat Canı bazları 

EVA ve PARTNER 
Fevkalide bokkabn 

PA-ON 
M~hur muvaıeneci cambazlar 

JOUNG - LlNG 
$ayanı hayret Caz Şantö:ıril 

TEŞKJ\ÜR 

KıymeUi yavrumuı: D. D. Yolları j!i;;~~~~~~~~~~~~ı 
z1::1;s.~= ):f:l•il•l ı 

Pek yakında ... Sinemasmda LILO ALEXANDER 
Her Clf\IARTESİ ve PAZAR 
günlet"i bütün programla MArtNıl 

DANSA..'< 2 Orkestra 
konser orke,,trası - Dans orkestra. 

rmuza lı:arp ıPlltraıı ıhı.J1Ularwızı ı...- ı 
,....,.. pzeiociz:in t.avaasutunu dileriz. Saat 18.00 program, 18.03 :Mü 

Tara1e,.. ailesi namına z.i.k: Rady0 caz orkestrası. 18.40

1

,---------------
Türk miizıjii, 19.00 KonU.şn.ıa (Bib- trası, 22.30 Ajans haberleri; Kam

Jllcv!~ıı- ~~ lioıırafva), 19.15 Müzik: Hail< tür- biyo - Nukut Borsası (Fiat) 22.50 
killeri, 19.30 Aians haberleri, 19.45 Konuşma (Ecnebi dillerde - Ya\-

~cilecektir. Ka~anlar h1ı Müzik: Fasıl heY"'fi. 20.15 Radyo n1': K.sa dalea postnsile). 22.50 Ma-
maksatla pazartesi l(iinü ıbeledive l{azeu.si, 20.45 Tlırlı: müziJ!;, 21J5 ı:ilc Ca.ı:band (Pi.) (2~ 10 a .ka<lar 
daimi encümeninde topla.'"13Ca.k - Konusma ( Gür.·-n mescll!lı-ri ),

1 
valııu uzun 1aııta p0st~sile). 23.21 

lardır, ~.30 Miiz± Radyo &alon om-. Yarmkı ı:ıroı.ıram, 23.30 KapanlŞ. 
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EY -TUZU 
Müferrih ve midevidir 

if: K 1 BAZ, ff AZIM S l Z l IK, Mi O E BU l AH T 1 tB B Ol U K L U 6 ON Ol, BARSAK 
TEM BE l l İ G İN O[, Mİ O E EKSİLİK ve YANMALAR 1 H~ A emuiyet1e0~:~tt~r. 
lUide ve Bnrsakları temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON iıim ve HOROS markasıua dikkat. 

Yazan: lakender F. SERTELLi No.12 

iktidar YC 

Bsyramda 

Kızılay 

yalnız 

Gazetesi 

• 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor 

lb .. ıc riinü' 11-11-940 
Miktan 

Hükumet, zaman geldi ki, kendi 
salahiyetinden bile şüpheye düşecek 

kadar ürkek ve çekingendi 1 Ç ı k a c a k t ı r. M.K.N Marka No. Ki. Gr. 
Dıj!erl 
Li. Ku. 

Peyi 
Li. K. Clnıi eşya Amb•'1 

satıl ' . ' 
> s 

Bakınız. Akif ne diyordu: 
Altı 11U.z bin can qideT, mi!11onlo 

iman ek.-.ilir, 
KimseleT qörmez. Gören •ersem 

de Allahtan bıfü ! 
Sonra. saııet şahsının incir.~e 

hatta bir tüııü: 
Yer 11ıkılmıs zanneder se11rev -

le11en qümbürtüııü! 
Kırpın aylıktan biraz, vahut cıe

ciksin vermeııin; 
Fodla cici kalsıtı, cpilciv bitmis!• 

det1in, qüstenne11in: 
Fes. külah, kalpak. sarık vermis 

bakarsın el ele: 
Midelerden fıskırır ta arsa aç bir 

velvele! 

Ortalık altüst olurken, ses çıkar- ( 
mazdım. hani, 

Öııle bır dernekte setıret qel de 
sen beni! 

Goster Allahım. bu mıllet kur
tulur, tek mucize: 

Bir ... utanmak hissi• uer qaip 
ha:inenden bize! 

Sair ne istiyor, nelere hasret ce
kiyordu. 

Halbmoi. onun aleyhinde neler 
dönüyor. neler şöylenivordu! Za
'Yalh Akife dostları hPr ııün sükfuı 
tavsive ediyordu. 

Kendinden şüphe 
eden hükumet! 

Bunları gören ve duyanlar. her 
taraftan tenkitler, küfürler yağ
dırıyordu. 

İstibdat günlerim haırlatan ib
tiraslar, adavetler. carazlar sah -
lanmıslı. 

Selıinik valisi Hüsevin Kazım 
ıl3eyin cl~<li~ı gibi. hükümet kendi 
iktidar ve •alahivetinden süphe -
lere d~me'kte idi. 

Bir y;.ndan itilafçılar. bir yan -
dan da ıtt•lıntcıların :cinden do~aıı 
muha!ifier. memJeketin idares·"l~ 
deruht~ e:.len. sahsivc~ltre ti:lcum 
ediv<ır. Ve hükumet erkanını eid
d<>n milskül mevkie düşürüvJrdu. 

Memleketin bııçok yerlerinde 
Euil<astlar vap:lıvor, bin tUdü si
yasi entrikalar çe,·rillyor ''e hü
kümet, zaafından, sadece şahsi ta
.it.batla isi örtbas etmei(e çalı -
e:vordu. 

İşin gülüne tarafı su idi: Hüku
met. bu rezaletleri, bu cinan:t • 
]eri mcşrutivC't.n ve hürriyet :n 
icaolarır.dan addedecek l<aco.r da 
safdil \'e cekingen gôrünü.,·ordu. 

iıtihatcıların siyasi celadet ibra
:zında pek ürkek ve kısır olduituna 
misal mi istiyorsunuz? O zaman 1 
meb'us;ın meclisınde büyük bir ek
"' ıvetın itimadını kazanm•s olan 
Sait paşa kabınesı ufacık b:" sade
me ıle yıkılıp ııid!,ordu. Memle -
l<et, fesada ve ihtilale veren üc 
dört kışıvi ktnunen tedip edebil -
rnek hakkını haiz oldu,iiumı gôste
remivora.ı. 

Trablusııarp harbi. İbrahim Hak
kı pasaı·ı cok fena vaziyete düşür
mustu. Bizzat kendi lisanınaan: 

•- Efkan umu!niyc önünde, 
supıirı:c sopasile koi!ulacak h~I -
deyız'• 

İlinları.nızı vermekle hem ken dinize ve hem de Kızılay'a 
dım etmiş olacaksınız. 

iı..AN 
FİA'ILERİ 

İliin sahifesinde 
Sondan evvelki sa bifede 

2 nci sahifede 
1 inci sahifede 

Miirr.caat Yeri: 

ıaı:ttimi 

• 

• 
• 

50 Kuruı 
100 • 

250 
500 

• 
• 

İslanbultla, Po•lahane kar ~ısında }{ızılay Satış Bürosu. 

yar-

Tel: 22653 İstanbul, Poslaba ne arkasında İlancılık Şirketi 

20094 - ss---ı 
Çanakkale Belediyesinden: -ı 

1 - Çanak.kalede yapılacak olan 15100 lira bedeH keşini JMlrk ~ taşı ile 
kaldırım inşaatı 8/10/940 tarihinden 7/11/940 tarjhine kadar bir ay müddetle 

... __ TELEFON: 

1 ve kapalı. ı.arf usuhle eksiltmeye tlkarılmıştır. \ 
2 - isteklilere bu lşe ait şartname para!lız olarak Çanakkale belediyesi fen 

Evkaf Nanrı Hayri Bey dairesinden verilir. 

lim Y k l 
3 - Eksiltme 7/11/940 perşembe efulü saat 15 de bel~ciiye daire..,:nde mü-' 

- Asalım .. Kese .. a a ım.. 1 eldı:il . h -1 1 ı eı encumen uzurı e yapı acaktır. 
Yıkalım.. 4 - Muvakkat teminiıtı 1132 lira 50 kuruştur. 

Gibi, siddete istinat eden, !er- 5 - Eksiltmeye gırebilmek itin a,ağıdaki vesikaların bulunması Ifwndır. 
yatlar '\'Ükseliyor. öbür taraftan da, A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
(adil ve ihsan) oolitikasının mem- B - Bu 4:e ait Nafia Vekfiletinin ehliyet vesika~nı haiz bulunmak. 
leket ahlitkı umumiyesinde t>ck. 6 - Teklif mektupkırının ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilinde ve-
çabuk tesirleri fi!Örülen bir nevi si· rilmesi posta ile gönderilecek mektupların mezkür saate kadar yetiştirilmesi 
vaset takip ediliyordu. liızımdır. (9858) 

Has.h memlekette 10 temmuz in- I-:;::============================ 
kııa.bmdanberi. her harekette müt- l lnhmrlar U Mlidürlü~ündcws: I 
his bir (ifrat) la (tefrit) göze car- •------------·-------..:lt=-------
~~~ 1 

Daha acık b!r tabirle. vaziyeti 
sövle hulasa ve ifade etmek de 
miirnkündü. Bütün inkılap, Ah -
dülbamit gibi b • kızılsultanın dev
rılmesindcn ibaret kalmıstı. (Hür
riyet ve mesruti,·et) inkılabı hiç 
bir zaman milletin olamamıştı. 
Man~·asi zade Refik Beyin, Se

lan\kte: 
· •- Bu inkılap, bes on kişinin 
malı mı olacak?:~ 

Dive baiiırdığı ~ibi, gercekten. 
(hürrivet ve mesrutivet) inkılabı. 
üc bcs kisin;n malı olmuştu. 

l - Şartname ve nümunesi mucibince 10.000 metre yeşil, l 0.000 beyaz 
yağlı kana\'içcnin kapalı zarfla yapılan eksiltmesıne talip zvhur etmediğinde:ı 

yen.iden pazarlığa konmuştur. J 

Il - Pazarlık 5/XI/940 salı günü ~aat 16.30 da i<::tanbtılda Kabotaşta le
vazım \"e müb<tyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. , 

111 - Şolrtname ve nümune sözü geçen şubeden ve iznı.r, Ankara başmü
dürlüklerinden alınabilir. 

IV - İsteklilerın pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif E"dccek
teri tiat ü1f'rinden yfizde 7,5 güvenme paralarile birlikte meı.kür komb"Yona 
müracaatları. •10153> 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş yuz kuruşlukların tedavülden 

rılması hakkında ilan 
kaldı-

Bu. talih n. Türk milletile istih- Gümüş yilz kuruşlukları!1 yerine güm&ş bir liralıklar darp ve piya~nva 
zas!ndan basK:a bir sev ~ee11di. 10 1 kfıİi ınikt..-ırd<: çı.karılmı' olduJ;.'lın:Jan gümüş yüz kuruşlukların 31 ikincik~
tem._.uz 1.nkılabı, 93 dekı (kanunu nWl 1941 tarihinden sonra tedavül.len k.aJdırılması kar.ırJaştırıhnıştır. ı 
esasi) i13n. hadises!ndcn SU -bakıma! Gümüş ytiz kuru~luklar l şulıat 1941 tarihindt'n ıtıbaren artık tedavül 
göre farklı~ dı: O zaman Mit hat etmıyec"t:·~ v~ anC'a~ ma~ sandı_k1a.rile -~umhuriyet merkez b<.ı.~kası şubelerince 1 
paşa pek yalnızdı. Abdülhamit ve 1 kabul edılebılecektır. ElLrıde gumuş yuz kurusluk bulunanlaı ın bııntan mal 

. . ~ h k, .. ti' ·dl (K sandıkl"rile Cumhuriyet merkez banka ı ıubelerine tebdil ettirmeleri il.fın 
a\cnesı ua a uı.:\e l\ .. er.. a- olupur • 7025 - 10216 

nunu esasi) şövle bir vüzünü gös- ------·------------------------
terdi. tekrar kactı ve uzun yıllar 
ııörünmedi. 10 temmuz 1324 inkı
labı ise, Abdülhamidi deviren bir 
inkılii.ptı. Bu inkıhip, Türk camia
sını refaha, saadete ııötürebilirdi. 

Bilakis ters ne oldu. 10 temmuz
dan sonra, yurdun başına binbir fe
liı.ket ııeldi. Yai!malar. yangınlar, 
katiller, harpler. taksimler .. Hasılı 
umrnadıaımız birçok felflketlerle 
karşıla~an Türk milleti. Trablus -
ganı harbinden sonra. Balkan har
bine tutuştu. 

Bu arada. muhalifler de. hükü
meti zan! bularak veni veni sui
kastlar yapmaca. memleketi için
den ve dışından vurmaii:a basla -
mıslardı. 

Övle zaman !'eldi ki. Amerikan 
gazetelerinden bile: 

cTürkive bir taraftan harici dii$
manla harbedivor. Bir taraftan da 
icindeki anol'şi11i söndürmecie ça
lıstvor!• 

fD~vaını v~r) 

1940 senesinin 
Son Pl.odelleri 

Çok zarif \'e zenııin çeşitli, kadın 
erkek kol ve cep 

Saatleri gelmiştir. 
Sulı• deposu: Z. Sautman. Sultan
hamam Camcıbaşı han 1 inci kat. 

Beşiktaş birinci •ulh hukuk mab- ı--ll S A T 1 L J K __ .., 
keme-sinden: 

İstcpan, Zaroh, Ararat ve Kopernik: Mükemmel hir halde bulunan 
Standard modeli bir Doe oto-

Beşiktc:.şta Yenimah<tllede Şerbet -

hane şokağında mukim iken halen 

ikametgfıhları meçhul: 

mobili satılıktır. Görmf"k için 
Şişhane Karakol Garajına ve 
görüşmek icin Gülatada Billür 
sokakta Gülhan 21 No. ya 

müracaat. 
Rozanın aleyhinize açtığı suyuun 

iı.alesi davasında: Davacı yan hiısse- j 
sine mutasarrıf bulunduiu Beşikta~taı ---------------! 

duğundan Himen tebligat icrac:.ına ka
Yenimahallede Şerbethane sokağında 

Dedıl!ıni \'akından duyar:lar. bu 
~cabinenin çok acmacak bir halde 1-------....;..-------·I 
C!ltlu~nu içinden ııörüp söylüyor- Sahibi ve nefriyatı idare eden 
]ardı. Baf muharriri 

eki 7 ve yeni 15 sayılı hanenin kabili . 
ra.r verilm.ştir. Muhakeme 26/11/1940

1 

gu:-tu raat IO a bırakılmıştır. Mezkür 
taksim olmadığından bahisle şuyuun gUnde gelmeniz veya kanuni şek.ilde 
izalesini Istemijlir. 25/10/1940 tarihli tanzim edilmiş vckiıletndıneyi haiı bir 

rnr tlir!ü 'kun•etr. mütecanis bir ETEM iZZET BENiCE 
iıukunıc·t tesekkül edemiyordu. Bir 
taarftan: Son Telııraf Matbauı 

Halifeler Diyarında 
No. 24 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

O zamanki devre bir göz at1ş 
Y c n< en erkamharbiyesini ~u 

ı. t r teşk;J ediyordu: 
7al(arcıbaşı, 
!-;'ı.rrtSı ne ... baş1, 
Turnacıba:;. 
Ea ·avu. 
Mu,- ,,.J \'Mkuur.cla k.dM!lli o

da., .. ı erk:ınıhar'-ıc g~erdi. Te -
n. nıuı •azam surl'\tc olurdu. 

'-rtr-çerı ocagına hariçten rüesa 
ı.. ın <-dileınezc! •. ı:e• <!V kdemle 
ul· ... _..y \"\.' }'eP çf· ıl'l-r meva!'lınd:ın 
srç .ır~ı. İçJ, rin-:· n yttistiri

1jrtli. 
Yavuz S ıtan SeLm de\ rinc ka
dar ver ı.eri böyle olmak!~ bera· 
b<'r Yavuz da bu u llu bozmadı. 

Yavuz ya:.,,ız bur" rın ff"Vlkinde 
ı m. kPn ihdas ett Biri yeniçl'f'i 

Gerek yeniçeri ağalığına ve ge· 
rek kul kahyalığına hariçten a
l•am tayin olunabilecekti. 

l<te, Yavuz Sultan Selimin ye
niçeri ocağında yaptığı asıl tensı
katın sebep ve illeti de bu idi. 
Ağa, padişahın zatını tanıya -

cak. Kul kilıvası da de\ !et daire
ler ile miınascbat:a bulunacaktı. 

Yavuzun bu tensiki c, devre gö
re mühimdi. Çün:kü vc~içeri oca
ğına el uzatmak kola\' dcgildı. 

Fakat, Yavuz dinlemroi. istedi
ğ.ni yeniçeri:ere 'kabul ettirdı. 
kend be. ~anından ve mahrıo>rr.i 
esrarı olan Alemdar Yakup ağayı 
)'erıçeri ağası tayin cyled:. 

Ya\ uz zrna~ nda tcşkfiltı as-

celse için tarafınıza gönderilen dave- veldl gündcrmeniz davetiye m~kamına 

tiyeye müvzzi tarafından ikemetg3 - kaim olmak Uzere yirmi &un müddetle 
hıızın meçhul olduğu şerh verilmış ol- ilim olunur. H0/780 

Sancak bed (mutasarrıf), bey
jerbeyi (vali) demekti. Tımar ve 
zeamet sahipleri bunların kuman
dası altında idi. 
Osmanlı devleti sırf a"keri bir 

hükumet olduiiıından vezirleri~. 
ümera hem mülk ive işleri. ve hem 
de askeri vazifelerini ııörürlerdi. 

Tuki tabirlerden dirlik geçine· 
cek ve madı taayyüşü demektir. 
Senevi vüz bin a~eden ziyade 
d;rliği olan tımarlara has denirdi. 

Haslar, vezirlerle ümeraya tev
cih olunurdu. Has sahibi olan e)a 
!et pa.şalarilc san<'ak 'oeyleri n>u
lıarebeye gittiklerinde dirlikkr: 
kaç yüz bin akçeden ibaret ise be
her beş bin akçe için bir (cebelu) 
yani silahı mükemmel ve keıuiisı 
muha:-ebeye elverişli bir süvari gö
tü.rmeğe mecburdu. 

Mesela üç yüz bin akç<' has olan 
bir vezir mutlaka altmış cebcll:. 
ııötürecek idi. 

Eyalet askeri: Yerli kulu piyade, 
serhad kulu ve toprak!: namların· 
da sG.rnri asker lcrin<ltn teşekkti! 
ederdi. 

Yerli kulu: Eyalet pa.şalarile 
sancak beylerinin kumanda ve 
idare1en altında idi 

Bu asker hi=cte ı:Or<lij;i za"lar 

müslim naınlarile beş sınıfa ay -
rılmıştı. 

Azab sınırı. sırf bekarlaroan mü
teşekıkil idi. Sek;banlar, fevkalade 
ihtiyaç zamanında kendi rizalarilE: 
asker olan köylülerden idi. 

İcareliler: Hudutlarda buluna:ı 
şehır ve kalelerdeki topçulardı. 

Bunlar ucretle i:stihdarn edıldi" -
!erinden icareli namını almı;;larJ..ı.. 

Mü.,limler: Ordu pişlarının ö -
nünce J?idip yolları ,.e köprüleri 
tamir eder )erdi. 

Mıislirnler. Rumeli ahalisinden 
ve ekseriyetle hıristiyan eiraltitıı 
olurdu. Anadolu nıüslımlerıııl' 
yürü.k tabir olun~rdu. Bı nlar da 
hıristıranlardan mürcltkepti. 

Serhat kulu: Hudutlarda düş -
man tccavüziınü menetmek ÜZ.'"-·e 
tes'< f"dilmiş bir siivarı ~:nıfı idı. 

Da· rıi idi er. Bunla•ın deli (delil), 
Jil;lınül~~. btslı ~imlcrınul' üç şu
be .ı. \"<.JTUI. 

T<.pra~:Jı s~v·arı: Has, tın.ar ve 
zaarr.ct sah,plcrinin muharebe 'a
manında ç .. Hardık1cır" <:ebclü a.s
ker i<lı ki sul.i. zarr.an.nda dev -
kt !bun ara toprak l(Ösl<'rir 
nnlar da lı· tqı•ar uv lr ı;eçı-

1696 
1661 
1908 
1921 
2191 

1S9 
1671 
1701 
1694 

1906 

2207 
1659 

2196 
2199 
2270 

2296 
2299 

2297 
332 
325 
400 
S62 
563 

6741 

440 

6788 

5309 

38;1 
376 
377 

394 
S74 

572 
571 
S70 
347 

331 
6765 
6148 
6739 
6ı46 

2015 

!!012 
899 
890 
888 

2239 
2340 
2365 
2367 

1996 
2005 
6013 
652 

4966 

6705 
5357 
6647 
6636 
3217 

1469 
6642 

2027 

2022 
2025 

1945 
1928 
2016 

1946 

1895 
2078 
2185 
5003 

NY 
HB 
AH 
CHT 
AC 
DP 
F İ 

H 

J s 

Elektron 
i J\I F 

112:, 
70794 
620/628 

1/4 
il 

8464 

21 

E H K 1/5 
J M 437 

İhale günü: 14/11/940 
W EBE 970S 
AS 4/7 
BiHi 

Bil~ 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 

Biltı 

.Bila 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

• 
Kil MRC 1/2 
XA/!ıOO 

BjJci 

SNCO 

PE 
AS 

Pi la 
•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adres 
MGP 
A<lrc:!'li 

~.! G P 

Bili\ 

23134 
174 

Bi13 

• 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

> 

9 

' 

10 000 
8 500 

000 
000 

80 

~86 

401 000 
501 000 

8 200 
34 500 
66 soo 

27 300 

934 500 
80 000 

259'3 000 
420 000 

15 0-00 

27 500 
37 soo 

41 000 
o 700 
1 410 
o 660 
1 240 
o 760 

74 600 

150 000 

s 440 

8968 oeo 

o 960 
1 100 
O 7IO 

1 700 
O bbO 

1 900 
1 800 
2 ıoo 

10 000 

o coo 
3 070 
6 590 

19 400 
1 .290 

820 75 
142 25 
122 40 
2S8 60 

1804 00 
S2S 55 

69 16 
G3 33 

339 S5 

S6 45 

530 43 
1271 60 

202 59 
JS2 10 

72 83 

194 S4 
73 74 

100 02 
58 40 

1 JG 52 
6G 92 
67 62 
64 72 
61 33 

J;.2 50 

392 60 

6971 76 

73 12 
84 20 
54 12 
es 40 
76 60 

117 81 
66 87 
81 ~o 

88 00 

50 20 
102 10 
244 so 
S4 60 
9r, 88 

İhale günü: 19/11/940 gUnü Kunıtt .qrnede satış 

i s 

PG 
MA 
MA 
MA 

IS7S5/32 

4912/6 
2 
2 
2 

İhale günü: 21/11/940 

Bil~ 

• 
• 

AD 
LUGE 
GFMA 
FE 
KV 
RM 
RM 

.Bil~ 

• 
• 
• 
2219 

1 
263 
11169 
9676 
2124 

İMie günü: 22/11/940 

4 500 

177 soo 
10 000 
10 000 
21 000 

1 000 
1 650 
7 800 
? 3SO 

394 000 
HO 000 

6 000 
12 700 
17 000 

15 200 
17 50-0 
JB 200 
16 300 
20 800 

M O 1/3 321 700 

TO 

VF 
PC 

M 
KH 
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Yukarıda evsafı ya zıh eşya Uıt"'l 1e rinde göstertlE'n tarihlerde ve SHat 13 de Sirkecide ResHdiye caddesi h·1
•
11 :orı şıatıf 

posu dahihndeki Günırük satrs milchirlüğünde ve 19/11/940 günündE>ki satışta Kuruçeşıne nntrf'po!'tındaki jk·nc\,tıır" 
komisyonu tarafından 15.49 sa.y1lı ll:anun hükmüne te\"fikan ve 249(1 sayılı kanun da yazılı usuller dal;ilindc ~ıçılC ' et" 
n1a usulile satılacaktır. isteklilerin belli günlerde ve s;:ıal 12 ye kadar 2490 sayılı kanunda ya7_1lı vesikaları illrB' tıısfı 
liyerek yüzde 7,5 pey akc;elerini vezneye yatırmış olmaları 18.zımdır. İhale gününden ev·vel Ü(' a;:ün zartıod:ı: _ s:ıb:J 1ıtC" 
saat 9 d..-:n 12 ye ka

0

dr eşyaları alıcılar ambarlannda usulü dairesinde cöreblHrler. Bu e~ydan ma;.ıda her glln J11 
ferrik e"'a satışı yapılmakta clup listeler salon BAn tahtasında asılıdır. Telefon: 23219 (lOZ29) .,.. " 

İstanbul Defterdarlığından : j- Dr. IHSAN SA~1 's-ı-= 
H"ydarpaşa erkek lisesi bakkaliyesinin senelik 1000 Ura bedeli lcarlıı ve T İ f Q A Ş J ıı• 

Uç sene müddetle kiralanması açık. arttırmaya konulmuştur. . . h stalıkltıf:•j 
Müzayede 11/11/940 tarihine milsadif pazartesi günü ıaat on dörtte milll Tıfo ve parntıfo ~esiri ),'.n • 

eml&k müdUrO.üğünde toplanacak komisyenda yapılacaktır. Taliplerin Türkiye 1 tutulı:na~ak ıçıı~ın ıazc ~, 
cumhuriyeti tebaasından olması ve hüsnühal eshabından olduğuna ve ahvali muafıvelı pek C' d bll}uJl 
sıhhiyesitıde sari bir hastalık bulunmadığına dair mahalli zabıta müddeiumu- dır. ~er ecz~~(·k e rustıır 
milik ve sıhhiye müdiriyetinden musaddak ohrrak alacaklan vesaik ve 225 li- · utusu u 

ralık tnuvakkat teminat makbuzile muayyen gün ve saatte komisyona mura-ı-- ıJ 
eaatl. ı. (10303) ş h. f yatr09 
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