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Mitler 
sulh 

istiyor 
R•v•tt•iı y•kınd• 
1c1ı ... a çağıracak 

lmanya Avru-
• 

a ile, ltalya da 
~' Akdenizle 
meıgul olacak 
ı....1n rr CA.A.>- Röyter: Da

... XU.ter guete&inin Berlin 

..a..biriuin biltlirdiğine ıöre, 
· llltler Fransadan Almanyaya clön
... tür. İlk işi rayittaiı içtimu 

(Deva.mı 3 üncü ıahifede) 

Ollaıllttamta 1,..otz'r miWaba tedltirlerini art tn-ayerlm ' Memlekette mi
marlar süratle 
çoğaltılacak 

Maarif Vekaleti talebeye 
ayda 25 lira yardım 

yapıyor 

Fransız 
Alman 
iş birliği 

Askeri de§ll, siya· 
st mahiyette bir i' 

birliği imit 1 
Lon4ra 27 (A.A.)- Vişiden ,.. 

len haberlere göre, Alman - .Fran
.. tetri)d mesaisi asker malaiyet,
te Uiildir. Bu işbirllli yalıus si
yasi ve diplomatik sabHa vaki o
lacaktır. Londra n mahfelleri, 
Fransaam Almanyaya ne gibi dip
lomatik yardımlarda bnlnnabile -
c:tıiini merakla sormaktadırlar. 

Medresede 
barınan fakir 

Üniversiteliler ! 
Rektörlük yardım tali
matnamesini sür'atle 

genişletmelidir 
Fatih camii medresesinde oturan 

bir kun.m fakir üniversite talebe
sinin tahsile devam icin aevvar es
naflık, hatta kundura bovacılıb 
vaptıkları bu talebeler tarafından 
bevan olunmustur. Bunlardan biri 
makvai yaparak dilenmeli bile 
~ndüeünü. fakat muvdfaık o
lamachiuiı da ilive etmiştir. Diler 
medreselerde de müteaddit fakir 
Üniveraitelilerin barındllkları aö
rülmektedir. 

Üniversite Rektörlüiü okumak 
aekile cırpman fakir talebeye yar
dımların eenisletileceiini bunun 
icin de veni bir talimatname ha -
zırlanacalıru bevan etm~ir, Bu 
talimatnameni-n biran evvel hllZ!l'
Ianması ve vardı.mlann ~le • 
ti]mesi beklenmektedir. 

1 

--~o0---

Film tesirile 
yankesicilik 

yapan çocuk! 
(YUlll 1 tiıaol .a.lle.ie) 

KISACA 

Arkadathk 
gayreti 1 

Bmm maJmt arWllf, 

1 

- Hiç Aniara ratlyomn • 
da •asefelerin laalGaalanıtı 
takip ediyor ,.. .. 1. 

Diye soNla. Ben: 
- Hayır!. 
Cewı61111 oerüw:.. J..,.,,. 

etti: 
- Haltliiıa #la )'Oi Jejil. 

ArW.,lılı, ı.mla, relıllın 
•qrwtİ oreülri .,,.,. ... 
RNri diııl.,,..,. ..ı-. lllllile ... .......,.,...,_ 

Fransa Harici
ye Nazırı 
istifa etti 

Bqvekll muavini 
Laval Hariciye 
Nazırı oldu 

Lenha Z7 (A.A.)- Vifidea 
bfWiriltliğine söre, FrallSlZ Ha-

ridye Num istifa etmitür. 
.a...ekil muavini Laval Hari
ciye N uırlı!mı deruhde etmiş
tir. 

1 V1'iden ıelen haberlere gö - 1 

1 
re, Ahnan - Fransız teşriki me-1 
saisi diplomatik mahiyette ol
mayıp askeri mahiyettedir. 

Amerika 
hOcum 

bekliyor 
Amerika Hariciye 

Nazırı dün bir 
nutuk söyledi 

ı:..o.dra 27- Birleşik Amerika 
uriciye nazırı Cordell Hull dün 
se~e, Amerikanuı harici siyaseti
Di izah eden bir nutnk söylemiştir. 
Nazır, Amerikan siyasetinin sulh, 
adalet ve milletler arası teşriki 
mesai prensiplerine dayandığını 
söylcmistir. l\levzuu dün~·anın bu-

(Devamı 3 UDCÜ süıif~de) 

Bazı tramvayların 
ikişer sırası kalktı 
Bu suretle her arabaya 10 fazla 

yolcu alına bilecek 

Memleketimizde İn'8ahn her 
yıl rittikre arttığı nazarı itibare a
lınarak, mimar sayısınm sür'atle 
fOialhlması kararlaştınlmıştır. 
Bu maksatla Maarif Vekiletince 
yeni bir talimatname hazırlanarak 
ıiizel san'atlar akademisine gön-
derilmiştir. 

( Devamı 3 ihıcü sahifede J 

Dün ve bu sabah 
•• ceza goren 

esnaf 
Emniyet müdürlü~ 6 ıncı şube 

memurlarJ tarafından dün ve bu 
sabah yapılan kontrollard• Beva
zıt caddesinde Sülevmanın fırmıu
da 125 kilo eksik ekmek müsadere 
olunmus. avni caddede 14 numa
ralı Sevkinin fırınında pasa bez -
leri kirli bulunmus. vinc ayni cad
dede iki sekerci ile bir ahcı pisliik
den cezalandırılmıslardır. Yine 

'framvav arabalarındcı izdihamı silik fazla ~ temin edilmiş olmak- dün ve bu sabahki kontrollarda da 
hafifletmek üzere oturulacak bazı ' tadır. 15 taksi şoförü ile 6 otobüs Sdförü 
11ralarm -kaldırılacaiını va2'Jlllıstık. Tecrübe mahivetinde olan bu muhtelif suçlardan cezalandırıl -
dare evvela tek sıraları tamamen tertip muvafık l?()rjl,lürse ''akında mıslardır. 
kaldırma~ı düşünmüşse de bili- tekmil arabalar bu şekle konula - ---000~--
hare: hem tek ve hem çift kane- caktır. Kırk kadı J 
pelerden bazılannm taldırılması ı n a 
daha uwun bulumnustur. IA .. 1 b. olu • 1· kk k Bunun üzerine dünden itibaren na ogu lr p sopa gı z 1 te e uran 
Be~i!'lu ve İstanbul cihetindeki ile birini döğmüşfer ! b• f 
bazı arabaların orta kısımlarındaki ' ır yobaz 
bir ve iki kişilik sıralardan ikiser Kücük:mustafapaşada oturan Ri- • 
tanmi kaldırılarak bir sahanlıık vü- zeli Ahmet ve avni mahallede otu- • • .. 
cude eetirilmistir. 1 ran saptan Hakkı ve kaptanın an- Boyabatta eskı bır şakı 

Eakiden, ka1dınlan bu sıralarda nesi Emine dün kavaa etmişleqlir. ., • d k 1 d 
altı kisi oturabilirken simdi on altı İddiaya oöre, kavlla esnasında E- suç uzerm e ya a an 1 
kisi serbestçe ayakta durabihnek- mine ile oiUu Halclu Rizeli Ahmedi Bova:battan lbi1dirildii?ine 4!()re, 
tedir. Bu sunt1e arabalarda on ki- soPa ile bir ~l ®vmüşlerdir. Osmancık nahiyesine baelı yukarı 

Bayram hazırlıkları 
tesbit edildi 

r'bô..._ ~ •"• elJı •ı tlnalr w ıan ._. mlııernl• 7UID 
llled• _. Wllıllr. ~ ımılltellt ...Uer.te .....,. 7apsıa.kt&, ıetılıi 

r "'h 7apllaclıiı or... ' t+J a.illa lliıla&tı bl........,. ....,..... v.ıı. w 
Bel..are nılll B. IMtl ~ .......... MA• edıedla li16ıra 'W .... -
- 11 ııMllı lleletl7e _....... ~ aabeh&an ..,_ mtRtıan .,.._ 
lrr 7 :S , .......... llllllll*ıan. aM ~-- alDlll •Yıl flr. 

Zeytin köyünde 40 V8$lannda $eri1 
isminde eski bir• saki kendisine 
şeyh (!) süsü vermiş ve elfiltından 
calısarak kırk kadınla bir tek -
ke (!) kurmuştur. 

Gökdere mahallesinde Hanife 
adında bir ıkadmın evinde kırk ka
dm müritle ayin yaparken Cmn
hurivet zabıtası bu lriilünc toı>lantı 
eenasında baskın vaımus ve vobaz 
Serif ile cahil kadınlar vakalan -
mışlardır. 

---~--

Et çengeline 
aaılıp lıalan 
zavllı amele! 

Dün Mezbahada görül
memiş bir kaza oldu 
Meıblhada et motöninde çah -

1811 Havri dün et tasırken her na
llllsılsa avdı kavmıs ve et asmala 
mahsus sivri cenRellerin ü7.erinc 
dıü9erek sd b.burıa.smdan cen -
eellere takı~ kalmıştır. 

Zavallı adamın ıztırapla havkır
maama lm•nlar Havrivi .tvri (m

Qe}lerden zorlukla kul'tarmtııslar ve 
imdadı. 8lhhf otomobiline &<>yanılt 
~ b *fvaiDe ~.... 

1940 1 -----· 
Sahip n Bqmubarriri: YIL:<& 

ETEM İZZET BENİCE 

Milli matemimiz 
Ebedi Şef'in ölümünün ikinci yıl

dönümünde yapılacak ihtifal 
progra·mı hazırlandı 

Ebedi Şef'in, Cumhuri7etiıa ilanının onunc;,ı 
yıl<lönümündeki tarihi hitabesini de, 
radyoda, kendi aeılerile dialiyeceğiz 

Ankara Z'1 (Hususi muhabiri - İnönünün, Ebedi Şef hakkındaki 
mizden)- Atatürkün ikinci ölüm beyannamesi okunacak. toplanb-
yıldönümü münasebetile yapıla- lar bitince büstlerin ' .:·-°' fotot • 

· cak ihtifal hakkındaki proiram rafların üzerin& (eleruU·.~· kona -
lıazırJanmışta. cakhr. · · · 

Programa cöre, ikinci teşrinin Ankara radyosu da mateıa • .: i.-
onuncu pazar sabahı saat dokuzu tirak edecek, yalma ajau habeP-
beş se(e bütün Halkevlerinde ve leri verecek, bundan başka, MilU 
halk odalarında ihtifal ''apılacak- Şef İnönünün Ebedi Şef Atatürk 
tır. hakkındaki beyannamesi de radyo-

. Toplantı yapılan yerlerin mü - da okunacaktır. Rad:rnnun akşam 
nasip mahallinde Ebedi Şefimiz neşriyatında da. Ebedi Şelin, Cum-
Atatürkün bir büstü veya bir fo- huriyetin ilanının onuncu yılında 
toğrdı konacak, her toplantı ye- Türk milletine ~·- ..,h~" tarihi bita-
rinde bir nutuk söylenecek ve A- be, Ebedi Şefin kendı sesilc nak-
tattirkün aziz hatırası bes dakika )edilecek, radyo, Türk milletinin 
ayakta durularak takdis edilecek- bü .. ük elemine H"rak ederek, 
tir. bundan sonra. tizimen susacak ve 

İhtifal esnasında Milli Sefimiz neşril·atta bulunmıyacaktır. 

ihtiyar ve aşık 
katilin idamı 

istendi 

Havagazı 
Şirketlerinin bir 

kurnazlığı ! 
'Genç ve güzel Evgeniya Belediye Şayanı dikkat 

nasıl öldürülmüş? bir ihbar. tetkike geçiyor 
Bir çikolata fabrikasında çalışan 

Evgeniya isminde genç ve güzel 
bir km Yüksekkaldırımda aşk 
yüzünden öldüren Angelos aduı
da bir nakkaşın muhakemesine 
dün şehrimiz 1 inci ağırca• mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Elli yaşlarında bulunan Ange -
los Evgeniyayı büyük bir aşkJı 
5evmiş ve 011a müteaddit defalu 
e\•Jenme~·i teklif etmiştir. Genç 
kız ise bu teklifi kabul etmemiş
tir. Nihayet vak'a günü ihtiyar l
pkla Ev~eniya Yüksekkaldırımda 
karşılaşmışlar ve Angelos yine tek
lifini tekrar etmiştir. Evceniya da: 
•- Yüzü buruşmuş, sa(ları dö- ı 

lriilmüş, kalbi pörsümüş senin gibi 
bir adamla kat'iyyen evlenemem• 

( De1ıamı 3 üncü sah irede ) 

ÇERÇEVE 

Son ~nlerde şehrimillde hava.j?a• 
zi kullananlar ,f!az tazyikinin az ol• 
du2unu ve evveke, mesela 15 da
kikada ısıttıkları bir sevi. şimdi 
:virrni beş da-kikada zor ısıtabildik• 
lerini havretle .ıörerek bunun se
bebini merak etmişlerdir. 

Bilhassa Ka<iıköv havalisinde 
ekseriyetin nazarı dikkatini celbe
den bu cihet arastırıldıj{l vakit sir
ketin az kalörili eaz vererek halkı 
bir misli fazla '7az sarf ına mecbur 
bıraktıiı şüphesi uvanmıstır. Bu 
suretle son .ııünlerde Kadıkövün
deki havasıazli sokak fenerlerinin 
1$1kları da hafiflemistir. 
Halkın zararına olan ve belediye 

havallazi fiatlarını yükseltmeli 
kabul etmeyince Renisletildi~ id

< De11Gmı 3 üncü sahifede ) 

BiRLEŞMEK! 
Şair Behçet Kemal, neşredil

mt-si isteğile bana bir mektup 
,..önderdi. İşte kelimesi kelime
sine mektuptan buı parçalar: 
Şahsı ve hü-viyeti meçhul bir 

adamca~ızla bir tren yolculuğu 
) aparken, bundan sana yakı.ş
mıyacak şekilde bansedişin ca
nımı sıkmıştı. Sana haklı olarak 
ıkı zımıştım. 

Gerek san'at, gerek memle -
!ket hadiseleri, ıbizi birleşmeje 
davet ediyor. Biz ya büyük 
memleket ve millet davalarile, 
'.Yahut böyle şahsi münazaalar
la m~ul olurken; meydanı bo.; 
bulan corciu bozan. lar, çarpık 
telflkıkilerini yayıp benimset -
me~e çabalıyorlar. Ayni cep -
henin neferleriyiz. Niçin birbi
rimize küs olalım?. 
Hıncımız ve kahrımız, karşı 

saftakiler için olsun ... 
Bak, •Ulus. a kadar sokuldu

lar. Sütunlarının başındl 
(Hezl) veya (Mizah) başlığı 
yok; bizim cemiyetimizin, bizim 
meStüremizin mahsulü ve üa
desi olmıyan çarpık düşüncele
rini cfikir ve san'at. ismi al -
tında, bizim ciddi ve resmi ga
zetelerimizde neşretme~e ko
vuldular. 

S11rada burada, •bizim san'at 
zümremizi Necip Fazıl temsil 
ediyOl" •.. • diyenleri de varmış. 
Sen onlardan olama7.Sın; bu ya
lanı yil2l~ine vur!. 

NECiP FAZIL KJSAK.VREIC 
:nusralarla bah5ettı~im içın ba
na •Dalkavuıit. dedigınden do
layı simdi pişman oldu~unu u
muyorum; ve bunu bütün oku
yucularına belıı tmeni istıyo -
rwn. Bu kötü ha\'ayı ararn12 • 
dan kaldır ve .bana elıni uzat_ 

Bazı garp memleketlerini ıbu
lanı& bır su giıbı sürüdtliyen o 
çarpık ve bayağı cereyanların 
karşısına bugün kalemimizle; 
ve beHti yarın, S'.n.rdan gelir
lerse siıaJıımızla karşı dura<:a-
iız. 

:a~·~i;~i·~~~:·;~1;;;·~~~~~ 
tinle tefsıre kalkışma! Bunlar 
benim samimiyetımin eseridir, 

Be.heeı Kemal, mnlatbiı te • 
kilde, benden anket alan bir 
tahsa kendisi için •Dalkavaka 
dedij'im İ(in beni dava ebnişti. 
Buıün, davasını geri aldıkt
sonra Rna bu mektubu yumak 
ualetini gösteriyor. Ben de 
dava ıeri alındıktan sonra bu 
.. tırları karalama-it imkanına 
er;.•orum. 

Beheet Kemal hakkında; is
tismarcı cereyanlara kanı Beh
çet Kt'malin ruhuna ta~vik e
den birleıme fUUru hakkında 
ne dtiştinclüiümti yar.ın belirte
ceiim. 

Bugün i(İn söyliyebllecejim, 
Behçet Kemal Çağlarla Necip 
Fazıl Kısakürek arasında, kar
•ıhklı '8f1larımız devam ettik
ee dal ... yaşıyacak olan, san'at, 
ölcti ve amar ilttiliflarına rai
men, nun duyduğa birleşme 
lQluruna, yıllardan\eri ve siıt
temli 'bir şekilde malik ollll • 
iua Qal fUlll"U .....,._Jdar . 
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ÔTEKİLERI 

NE YAPALIM?. 

«Akşam» refikimizin dik· 
kati er sütunu muharriri: aŞo-, 
förlük, otobüs bi 1etçiliği gibi 

hizmetlerde daha terbi}'eli 
insanlar kullanılmalıdır.» di
yor. 

Peki, doğru aınm"• o vakit, 

şikavet ett:ği o bazı insanları 
nerede kul'anacağız?. 

BASAMAKTA 

GİDENLER 

Pir gazete şayani dikkat 
bir teklif yapıyor: Tramvay· 

lıırın basamağında &iden· 

lerden ceza alınmamalıdır, 
diyor. 

Doğrudur, basamakta gi· 
denlerden ceza alınmak de

ğil, bilet parası dahi eksik 

alinm"\lıdır. Arabalar gittik· 

ce azalır, tek kanepelerin ı 

kaldırılmaaı dü,ünülürken, 1 

b~. teklif pek te haksız görün-1 
mu yor. \ 

ÇORAP 

MESELESi 

Erkek çoraplarinın fiatları· 
da iki misli arttnıf .• Bir za • 

manlar, kadın çoraplarının 
.>alıalılığından şikayet ede • 

rek. Kadınlar, bu pahalılığm 

çaresini yine bir dereceye 

kadar bulmuı, demektir. Ya· 

zın, çorapsız geziyorlar. Biz, 

çorapsız gezip, kıllı bacakla
rımızı elaleroe nasıl göstere· 
b·ı· . ? ı ırız ..• 

KOMEDi 

TİYATROSU 

Şehir tiyatrosu komedi 
kısmında «Yalı uşağı» piye· 

ıinde:ı sanra, «dadı» piyesi 

başladı. Kuzum Allahaıkma, 

tiyatromuz, neden böyle mü· 

temadiyen modası geçmit 

oyunlar veriyor?. Ayol, ıim· 
c'.i yalı nerede ki, uşağı ol· 

sun?. Eıki büyük konaklar 

nerede ki «dadı» olsun?. 

benim diyen babayeğit hiz. 
metçi kullanamıyor?. 

AHMET RAUF 

ı~ı 
Yola ko':lacak bir iş 

l\lcJ<tcplcrde doktorların her 
gun ıneş,.,ul olması, talebeyi iyi 
nıuaye11e etnıcsi karar altına a -
l:n"" . Bütün talebeııin, en az se
ne c üç defa muayeneden geç • 
1nc; .. :ıer birine bir takını sıoo! 
tavsiyclt:rde bulunulması lazım • 
ı;.r. I!Jlbuki, hakikatte, böyle bir 
şey \'Oktur. Hele bazı mekteplerde, 
t~l.-berıiıı sıhhat cüzdanları ez • 
bere dcldurulur, ml'kl!'p doktoru, 
ı :ı;· ıôa bır iki saat uğrıyan bir 
.<i~:pti.r. Bu işi bir yola koymalı. 

BÜRHANCEVAT 

1 

Yılan 
hikayesi 

', 

, DÖNMIYEN FiLO 
Kafalarını ezmek lazım Dünden itibaren BiJ.yük Tarihi Tefrika 

Yazan: RAHMİ YAGIZ larda bayram 
çarşı

hazırlıiı 
No. 25 Belediye Ye oduncular 

odun piyasası için 
ne diyorlar? 

•İkdam. refikimizin teklifi üze
rine, hudutlarda valan bekliyea 
kahraman askerlerimize kı~lık he- arttı 
diye verilmesi için, parti. halkev- • 
le;i, vatanda~lar çalışmağa ha~ladı. Şehrimizde bavram hazırlıı!ı art-

Beledive, halkın sikaveti üzei'ine Hedive olarak teshil edilen eşya, mıştır. Bu yıl Cumh..ıriyet .,ayra- Artık batmak iiıere bulundu • 

Bizi nereye götürüyorsunuz ? 
pi\a..:ıdaki odun stokun_u tetkik et·ı· evvelce de yazdıi(ıınız gibi. yün mı ile seker bayramı hemen hemen ~'lınıuz <ıralardn)"'ı. Siz, etrafı • 
li.'71S H: i.skelekrde mühun m.iık.· · k tt' bir arac·a gelcliğiııden hazırlı!< daha. ıııızda durmadan daire çcnriyor, 
d"rda odun bulundug" u neticesine eldiven, vün çorap, yiın ce c ır. , 

- Türk askerine, ünüıniiz<leki kış hummalı ve hararetlidir, Her ka.· a\0ını ele geçirınl~ bir şahinin cul-
vıır. mıştır. Bcledıye bunları şeh· meniıni için. çok candan \'e çok zada taklar kurulmakta, elektrik !anma dakikasuıı kestiren bir !arz-
ri.n ,tok :>dunları addetmistir. Hal· 1 ı· · tez' iııatı yapılmaktadır. la daireleri saraltmaf:a uğr:ışıyor-buın oduncular beledivcnin bu tet- kıymetli bir ıecıye yerıne geçe- ' 

cek olan bu kUçük e~ya, ne ha· Memurlara maaş tevziatına f'!V· dunuz. 
kikatına ,tiraz etrıckte ve şunlan zindir ki, bir takını so\·suz muh- vc:ki ~en itibaren başlanıl • Bu aralık prcskoptan hakan i-
soylemcittedır' j tekirlerin hafıza \'e kafasında, der- mas; çarsılarda alış veri.si arttır • kincimiz kapiten lfalcy s,vinçle 

c- Odunlar htanbula l(Ctıril • d' led "'d ı 'b' h k d hal, korkıınc ihtik:ır yılanının u- mıstır. Bilhassa ıin Öğ en sonra ınuı e er gı ı ay ·ır ı: 
med ki stok mevcut olsun. Neka· b ·ı ı kapalı carsı. Manmutpasa. Galata - Bu bir Türk destroyeri .. Al-
d 'r r dun va~sa hep vcrlerinde bek- yanmasına •e ep , .• vcsı c 0 mur man ·J!emıs· 

1
· eını• .. 

" t ve Bevoi:rlu ııibi yerlerde carşılar, ,,. 
letılivor Sataca · odun bulamı • ur. d al sokaklar, mH(azalar çok kalabalık Bu, hepimizin gemimizle be -
vorLz ki fı~\lar• t:l'Uz:atalım. Tüc· Bircok \nla'ldaslar he iye •· olmuştur. E'n ziyade palto, elbise raber gömülmek ve esir olma • 
carlara mt'.raca2t cdıvo.r. odun is- ca!<tır; ,.e hediycl'k c~ya da tip- ve nöml~k gibi eivecck esvası fazla mak için verdiği karan deği~tirdi. 
tı.,.0·ruz. Fakat. codun yokturc ce- lcndirildi~dne göre. oldukca mü· ~ b' .d hl·' f 

' hiın bir miktar Jİinc ihti)·aç var, satılınaktadır. Fakat fiatlar !(ecen Tıpkı ır ı am ma <umunun a 
vabını alıvoruı.• . 1 k t vıla nazaran yüzde 25 • 50 yüksek- kararı rldığı zamanki sevincine 

Bl·r odun tu"'ccorı da su mu'"tal~ demektir. Yani, ~ün ıp i sa ışı b. 
1 ~ ıı,;;- ben'Zer lf meserret e: aları ı'lerı' sürmektedir. • artacak. viin iplik çilelerine karşı, tir. - Horra, horra!. 

· h d I 1 b · r talep vu ı: ·.!er taraftan kimsesiz cocuk • c- Odunları nakledecek vasıta er zaınnn an az a 1 
• ki Dı"·e b3g•ırı•tık. Birbirimizi ku· 

k ı ı kt !arla fakir, muhtac aileleri bu 1 , • bulamı\·oruz. Oduncular bizden a- ı ·u ıu ara· ır. . . h cakladık ve ı'•te ondan sonra su-
~[ b h · ne daır :va bavramın sevincinden ma rum • Zar azar odun alıyor, fiatları vük- • enuun, 11 cep .~" .: • ka vun u"zerı'ne •ıkıp teslim olmak 
ı t 1 z bırakmamak üzere Kızılay, Top • , ' scltic·or \'C satı~orlar. Sorulunca da pı 311 nesrıya ,.e .'"'·<'nen su • h kararını verdik. Kararımızı tat-' ' ı d f k hır kısım •uy pı fıkaraperver kurumu ve mu -ne vaoalım odun vok ki divorlar.. er c~ an ıyoruz. 1

'. • · :· : bı'k me•·kiine koyarken de cep • 
d la 1 t karı keıuJ.lerı teli[ ilk mektepler himaye heyet. Belediye is.kelelcrde bekletilen s.t~z vıc aıı•ız r. 1 

'. 
1 h 

1
. · 

1
. hanelive lnktıgı· mız bir fitill ate<-] k o at a ıne ge ır leri tarafın~an Yarından itibaren • odunları Hk vasıla ile İstanbula ıçın mC5 e ve 5 

" · . l'k .
1 

- lemeyi unutmadık. 
ı ıf b !ar ıp ı çı e elbise. erzak l!ibi şeyler tevzi olu-getirilmesine calıı;acaktır. Odw1- l 1

1nı~ ?azı .~na ra az. d' 
1 

k- R' k t 
1 ldikt d b' 1 hi ı cr:mn \un gramnıın an ça aca , nacaktır. ıza ap an: 
a_r l!e. en sonra a 17 vı an • miktarını azaltacak kadar baya· Seker bayramı - Bunu niçin yaptınız? 
kavesıne donen odun fıatlarının - 1 • "d'f'" • 1 - d.. u··~ Diye bir sual sarfetmedi. O da 

1 t 1 .. .d. tah kk k ,._,ı. gı l!!U, a ı~c, a~agı ıga u~m " ... •• 
ucuz a ı rr.ası uını ı a u .,..e- ı d. ma gunu askerdi ve her deniz askerinin bil· 
'-'\ k. er ır. CU b k d' . d . k 1 .uı ece tır. Hu ı;;bilerin diişiince mihrakın- ı diği gi i ·en ısı e çaresız a a-

---oo da yalnız kendi ~ahllii menfaat1eri- Birinclle:;;rinin yirmi sekizinci rak diisman eline diişmesi, esir 
Belediye reis muavininın ne 'yrr vardır. Ônların başka hiç paz:ırtesi günü Ramazanı şerifin olması anında gemisini, silahım 

dünkü teftitleri bir dnvn ile alakası yoktur. virmi altcsına müsadı[ olmakla ak· düşmana teslim etmemek için ay-
d k f 1 b. samı (salı ırecesi) Le\'lei kadir. i- ni hareket tarzını ihtiyar oderdi. Belediye reis muavinlerimizden Böyle ü~iiucn ·a a an. ır yı-

B. Lıitfi Aksov dun öğleden sonra lan ba~ı gibi ezmek elccvap vacip kinciteşrinin birinci cu'1"a günü Konu5ına devam etti: 
Be\"o2lu ve Eminönünde muhte- o!tır. havranı o!duiru ilan olunur. - Geminizin ismi ne idi? 

I İstanbul müftüsü: A E 3 
lif dükkan ve lokantalarla seyrü· REŞAT FEYZ Fehmi Ölkencr -K;c ·İ~~luktu? 
sefer islerini teftiş etınistir. Bu tef·ı· ı BAYRAM NAMAZI · · ·ı·ı Juk 
tişlerde l lokanta pis bulunmuş ve 15 kayakçı genç yetiıti:rilecek - Yedi yüz yırıru tonı a o 

d ıd S D bir sefine idi. hızlı giden oir :;oföre c Yl ırıın Beden t~rbi \·eoi genel direktör- zevalı· ·. 7 
~ "" 7 - İsminiz nedir knpiten?. cezası kesilmişir. lu'" g· u·· Erzurwnda bir •kayakçılık · 

SADAKAl FITIR - Kar.iten Enderson .. Ikincimi· 
--o-- kursu. açmağı kararlaştırm.C.ır. zin de ismi kapiluı Haleydir. 

Şehrimiz bankalarında kıt Bu kursa şe!,rimizden ve diğer se- Sıra Riza kaptana gelmişti. Türk 
mesaisi hirlcrden 20 - 30 yaşları arasında ı süvarisi muhataplarını da hayrete 

Şehrimiz bankalarında av başın- 15 ııenc al:nacaktır. düsiireu bir tarzda izah elli: 
dan itibaren kış mesaisi tatbik o- Kıs sporiarına hevesli olmaları 1 - Ben de sizin oesinize nasıl 
lunacaktır. icabeden ve lise, orta mektep me- -;:============:;- düştiij!ümü anlatayım; Dün, takip 

Bu meyanda !s bankasının !s- zunu bulunmaları tercih sebebi <>- ve aranıa hizmetinden dönmüş-
tanbul, Galata. Bevo21 uşubelerile lan bu ııeııclere kurs zamanlarında ...-,. C> L İ S tük. üssünıüze gelince Erdek açık-
Beyazıt, Üsküdar. Kadıköy aians- av.da 75 eşr lira ücret verilecektir. ..ıı::-- larında bir tahtelbahirin görül • 
Jarı ·ı!L•eleri ı tesrinisaniden itiba· Talin danlar 15 tesrinisanive ka- Yt diii{ü bahl<çılar tarafından liman 
ren her ~n sabah saat 9,30 dan ı dar mezkur gene ldirektörlüi!e mü- lU AH K E l\f ELER kumandanlığına haber verilmiş, 
16 va kadar müstcmiren acık ola- racaa'. edebilirler. bize de liman reisliği bunu ihbar 
caktır. Cumartesi ı!Ünlel'i ise gi· Suç üstüne suç edi ... ordu. 
şelcr 9,30 dan 11,30 a k.00.ar açık f!;KU" çu·· K HABERLER 1 Yorgunlul:a aldırmadık. Hemen 
olacaktır. ~ iş} iyen çifte harekete geçtik. 10 saatlik fasılasız 

--<>-- * Pangaltıda tavı :kçu Yordana alt bir kolaçandan sonra sizinle kar-
fstasyonlarda eava saatleri 125 nwnarnlı evden dün yangın çık- mahku" ID •' şılaştık .. Gemimizin hacmini me-

değiştirildi mış, bu evle beraber yanındaki Bayan rek etmiyor musunuz kapiten 
11 'd · Vidaya ait e\• ve bu evlerin altındaki Enderson?. 

Devlet Demiryo arı ı aresı Cumhuriyet ı:ıazetesi makine şe.. _ Ka• tonluktur ka·'iten• 
, d d · • l d ki kunduracı, tütüncü ve terzi dük.km - Al b da M Bl.. · ... ır• şehrimız e ve ıger ver er e fi man te aasın n . wnerı _ Tam 97 tonluk Fransız tipi 

, lard d · 1 bar tarı yanmıştır. Yangının kurumların ek k dil al kt ıs\ıı><;On a emırvo u am • öldürm as e yar ama an ve beybi sınıfı muhriplerden .. 
t k bul tutuşmasından çıktığı zannedilmekte- l V lı Meh ed' lk" ·· !arının em ea ve esva a sa • suç u an m ın evve ı ııun _ Yani bizim onda birimiz ka-

atler!ni deiii~tirmiştir. Ambar • dir. ağır cezada 8 vıl hapse mahkı1m e- , __ hacimde .. 
1 , • 1. kadar * Son günlerde çok balık tutulmuş- ldi"' . 1 · · b k ...,. ar .<anunuewe ın sonuna di ıı:mı ve azı ı serırın u ararı _ Evet .. Bütü:ı '1ahımız da (5 

, 1 l" k tur. Ve hepsi salılamamıştır. Bu sebep- hk h · · sab3.111.&rı saat ı den saa u e a· işitir işitmez ma eme eyetuu ını'limetrelik bir toptan ibaret .. 
kal akı Y 1 t tan bahkçılar ellerindeki bahklann sa- k · d" h b · ' 

dar açık ac · ır. a ruz, saa ... tah ir ettiıZiru un a er vermış- Enderson bu izahatla kıpkırını· 
d k t t .li tılma!ı icin iki gün balık tutmama&• tik· . 

12 den 13.30 a ka ar yeme a 1 
21 

kesilmisti. Başını yere eğdi .. 
yapılacakt:r. Kanunusaniden iti- 1' karar Yermişlerdir, 

1 
. dil Banlı Mehmet bu yeni cürmün- , Hicapla mırıldandı: 

En iyi ıyi son 
K, K, K 

Bui1daydan : 23 20 17 
Aı-oadan : 40 31 27 
Üzümden 117 100 84 

yalimize malik olduğunuz anda 
dünyanın en büyük ve en usta de
nizci dedeli haline geleceksiniz.. 
Türk devleti bu istikbale nam • 
zettir. 

Riza kontan biraz daha esirler
le meşgul olduktan sonra ayrıl • 
ınak, gemi.sile meşgul olmak is
tedi. Ayrılacağı sırada İngiliz .ka
piteni sordu: 

- Kapi ten bizi nereye r:ötürü
yorsunuz?. 

- Denizaltından varmak iste • 
diğiniz hedefe!. 

- Yani İstanbula iiyle mi?. 
- Evet .. İmparatorluğun payı· 

taktı na.-
- Orada Almanlar mevcut de

Xil mi?. 
- Evet.. Hatta. donanma bi -

rinci kumandanı Alman Amiral
lerinden Suşondur. 

Esir süvarinin JÜzünde telôş ve 
bevecan alametleri belirdi. Ye • 
ri~den kalkan süvari Riza kapta
nın koluna sarıldı .. İstirham eden 
bir sesle ilave etti: 

- Size çok rica ederim. Bizi on~ 
lara teslim etmeyiniz. Biz, Türk
lerin, alicenaplığı meşhur olan a· 
sil bir milletin esiriyiz. Size bu
nun için J'aJvarırım kapitf'n!. 

Riza kaptan teminat verdi: 
- Size söz veriyorum. Alman· 

lara tcslirıı ctmiycc('ğim. Sizi esir 
eden henin'. Yani bir Türk sü~~
risi. Gemin.izde bir de Alman za
biti var. Fakat onun yanınıza ıt<'l
mesini dahi şimdi menedeceği1n. 
Müsterih olun knpiten .. 

- Ya zorla almak isterlerse? 
Riza kaptan başını salladı: 
- Bir Türk denizcisinin söziı -

nü hayatta oldukça çok mukaddes 
tutacağına. yaşadıkça vadini ye
rine gl!tireceğine emin olunuz ... 
Şimdilik istirahat edin. İstanbula 
daha birkaç saatlik yolumuz 

İslnnbula gelen Sultanhisar 
muhribi içindeki esirlerle birlikte 
doi!ru Galata rıhtımına yanaş • 
mı~. Riza kaptan nezarete gide -
rek müsteşar Vasıf beye raporu· 
nu takdim etmiş, esirler hakkın
da da ne surette hareket edeceği
ni, İngiliz süvarisinin arzusunu 
ve kendisinin verdiği sözü anlat· 
mıştı. 

Vasıf bey biraz düşündükten 
sonra ilfive etti: 

- Hakkın var Riza.. Anıma, 
ş;mdi onlar esirleri istiyecekler .. 

- Vermiyelim beyefendi.. Siz 
hocamsınız!. Her arzunuzu emir 
telakki ederim. Fakat Türk hah • 
riyelilerinin sözlerine ne kadar ri
ayetkar olduklarını H•at edecek 
bu meselede beni müşkül mevki
den kurtaracak bir hareket tarzı 
bulmanızı rica ediyorum. 

ID,•vamı var) .,.,., ..•...... , ..•.. , •.... haren m::vısa 'kadar ise ambar • * Mnhkemeye veri en zengın endı- den dolayı asliye 3 üncü cezaya _ İngiliz talim heyetinin ver· 
]ar sa.bahları saat 8 de açılıp 1 sa- cilerden 101 yaşındaki Mariklla, asıl: verilmistır. Ve dün mezkur mah- dig·i d"rslerd~ hakkile istifade - Fitre, ZekU olarak hava kuru -
atlik O" &le yemek tatilinden sonra ile Çingene Servet tıbbı ad rapor e kom~e bir buçuk ay hapse malı- d .. ··ı h muna vercceıun;z para bütün yıl har· 

~ t t ~·~· eltig"iniz her ha isede goru en •· akşamları saat 17 de kapanacak· ı bunaklığı sabit olduğundan berae e • kum olunınustur. kikatlerdendir. Şunu da söylemek cadıklarınuzın en yerinde olanıdır. 
tır. Bu veni sekil 24 teşrinisani - nlişti. Üzerinde çıkan 1631 

lira, 
30 

para Bu çifte mahklı.mivetli seririn ~is~t;e;ri~m~k~i~k!a~p~it~e~n~, ~b~iz~i~m~m:::::a~ter~~-~~·~·~•~ı :•~ı:•=:ı~•~·~·~·=·~•~ı=•~•~·~·~•=• ~·~•:•:4'' den itibaren muteber olacaktır. kendisine verilmem'!;, bir '-ası tayini evvelce de M. Bl.ı1ınerin avukatına l ~ 
·---<..•- 12 inci hukuk mahkemesine yazılınııı· hakaretten bir buçuk aylık bir AVRUPA HARBiNiN cek her türlü kararlara karşı ta-

lSO M..ıallimin maa• zammı tır. Servet Darullicczeye gönderilmif. mahbusiyet kararı daha bulun • =.;....;;__________ raftar olmadığı anlaşılıyordu. 935 
~ tir l MESELELERİ senesi ilkbahannda Streza gölün-hala verilmenıİ§ ! · duiru anlasılmıstır. YEN . t kil' * Alm:ınyanın ve merkez! Avru • Bir gaz muhtekiri mahkilm de o zamanki ngiliz Başve ı 

Vilavetimiz ilk mektep mualim- panın pamuk Kralı addedilen Satter s h Mak Donald, Musolini ve Lanl 
!erinden 208 kisi terfi ettikleri hal· isminde bir zat şehrimize. gelmiştir. oldu treza ru u, arasında bir mülakat olmnş ve il~ 
de el'an bunlardan ancak 58 inin Buradan da İrana gidecektir. Ayancik tüccarlarından Rasim devletin münasebah dostane bir 
terfi zamlarını alabildikleri an • * Ticaret Vekaleti, İtalyadan ala - ııaz ihtikiirından tevkil edilip 2 vıl Vişi ruhu.. şekilde devam etmesi için yeni 
lasılm?Stır, cağımız tahsil edildiğinden bu memle- sÜrl!'Ün ve 500 lira para cezasına bir takım esaslar kurulduğu söy· 

Geriye kalan 150 muallimin kete yumurta ihracına müsaade etınia- mahkum olunmustur. Yasan: ALI &EMAL SUNMAK lenıni•ti, Ondan sonra ilddebir her 
bütce darlığı yüzünden hillB. ve- tir. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • mesele çıktıkça: 
rılemiyen bu zamlarının tedive • * Muharrir ve hariciye memurla • * Ticaret Vekaleti şehrimizdeki fiat Mihver devletleri Fransaya sullı. _ Aman, Slre%a rubu kaybol-
sını teminen bir formül bu!·unrnuş· rından Nüzhet l!aşlm Sinanoğlu kısa milrakabe komisyonunun emrinde 20 tekliflerini, şartlarını bildirmiş. masın, aman, üç büyük devlet 
tur. Terfi zamlarından hır kısmı bir hastalığı müteakıp vefat etmiştir. kiaiden mürekkep bir teftia kadrosu vü.. Vişi hükiımetinin en ilerideki er- ihtiliıfa düşmesin ... sözleri d<plo-
vıliı.yeUmiz bükesindeki tasarruf· * A•kerl Ji c!er arasındaki otletizm cude getirmeğe karar vermiştir. Bu kanından Lava! Fransaıım işgal matların ağzından düşmez ol • 
!ardan örienPcektir. Geriye kalan· şampiyona maçları neUrelcnmiştir. De- müfettişler komisyon kararlarının tat- altındaki payıtahtında, Pariste ge- muştu. Fnkat Habeşistan meselesi 
!ar icin ise, yeni yıl bütçc.;in~ tab· niz li,cesi askeri liseler ş•mpiyonu ol • bik edilip cdilınediğini teıti3 edecek- çen güu Alman devlet reisi ile gö· nihayet ihtiliflan meydana çıkar-
sisat konulacaktır. muştur. !erdir. rüştü, Buna dair maliımat gaze- dı ve her tarafın hassas noktala· 

telerde verilmiştir. Şunları söy- rını gösterdi. Laval de İtalvaya 
!emek için vesile zuhur elmiş ol· karşı ileri gidilmesini hi~ iste • Dedi. Ve .. ilave etti: 

Son Telgrııf'm edebi romanı: 10~ 
Dedi. Reis. 
- Biliyorum. 
Der gibi kaslarını çattı. maz • 

nuna vakur bir sesle hitap etti: 

- Onu öldürüşüm var!. 
Ve .. hızla, heyecanla, boğazı yır. 

tan, parcalıyan Ibir sesle devam 
etti: 

du. miyordu. Hem o zamanki İngilt. 
Bu mülakat için kaç zamandır reyi kırmamalc, hem de Fransa 

G .. ZY Aşi.ARJ 
,· ETEM İZZET BENJCE 

- Bizim hantm budala .. 
H .. valperest' 
Kı minle konuştuğunun farkında 

d('l\'iL 
Gülüne şeyler yapıyor'. 
i\faamafih gidecei!im. Allah ha· 

nımcfendimizin ömrü!l'Ü de Baubap 
kadar uzun etsin. Apartrı:rıaru bu· 
1acaeım. 

- Geldim
Divecei!im. 
- Parrrrrrra. 
1 tıvccei!im .. Parrrrra .. Hem a· 

•artanana alıst·kbn sonra per • 
sernbe gecelerim bı-klemeğe Hizam, 
da kalmaz. Akhma estikce. gider, ! 

-Atnnv l 
Der!m. ı 

Ö'üV<Jrum'. ' 
n m .. Asıl-rım. 1.fac.kava J!it- , 

mek, ..hanımefendiyi bulmak. 
-Aman!. 
Demek te sanki bir is değil mi? 
Fakat. ben de amma tuhai ol • 

dum. Hiçbir şevi hafızamda ve 
ırözlerimde muhafaza edemivorum. 
Hi~bir suraiı ezber edemiyorum. 
Belki de şu dakikada hanımefen
cliyj volda !!Örsem bana: 

- Ruhi .. 
Deınedikce onu tanunam, far1ana 

varmam! .. Sonra da bana: 
-İs! .. 
Diyor. Ne gafiet? .. 

' 

CİNAYET!. 

Za.b·t katUıi bund? ~u. basını 
rt: c \ ri. u.,u1"cı~ık• 

-- 13. ı ef n ı .. 

- Hatıralarınız burada bitt.i Fa
kat, cinayet ve cürmü tasvir eden 
bir tarafı y<ık. 

Ve .. sordu: 
- l\!ildafaanız bu kadar mı? 
Katil daleın ve tamamile ken -

dinden ııecmis bir halde hakimin 
yüzüne bakıyordu. Sorguya cevap 
vermedi .Reis tekrar etti: 

- Müdafaanız bu kadar mı? 
Yin~ cevap yoktur. Katil uzun 

uzun bakıyordu. Jantlarma arka· 
sından dürttü: 

- Hist. sana söylüyor .. Dinlese
ne!. 

Dedi. Ve hakim daha tok. daha 
yüksek bir sesle cümleyi tekrar • 
!adı: 

- Müdafaan bitti mi?. 
Maznun o zaman silkindi, djk dilı: 

hakimlere. salondakilere, etrafına 
bakındı. Yerinden kalktı: 

- Havır ... 
Dive ncı acı bağırdı Sesi titri

y<ırdu. Kendısı titriyordu, elleri 
titr rv-ı r<' u. 

- Dal.a var'. 

- İşte cinayet bundan sonra ol· 
du. Onu di~lerimle parça parça 
ben ettim. Ben didikledim. Ben 
kan ııı içtim!. Katil benim. Anla
tacaa~m. hepsini söyliyeceğim!. 

- Bu kı•mı da yazdınız mı?. 
Katil cevap verdi: 
- Hapishanede yazayım.. dedim. 

Çalıı;tım. Fakat, yazamadmı. So • 
nunu getiremedim. Onu ıben anla
tacağım. Nasıl ve.. niçin öldür • 
di1rn ?. Bunu kendim söyliyece
ği.ın!. 

Reis: , -
- Başlayınız ... 
Dedi. Karşı taraf awkatı he -

men söz istedi ve.. hakimin: 
- Evet ..• 
Veya: 
- Hayır .. 
De:-nesini beklemeden söyle • 

miye basladı: 
- Reis bevefendi .. Hadise ta • 

rr rnile anlaşılmı.~hr! 

\ de•·o.m l"livordu~ 
ıDe,·amı var) 

hazırlık görülüyordu. Demek ki irin •Latin hemşire• olan İtalya-
ancak şimdi bugünlerde vırkuu vı memnun etmek .. Lava! bunnn 
mümkün olabilmi~. Bitler • Laval için siyasi meharetini tamamile 
mülikatı etrafta ıiirlü rivayetle- gösterdi. Fakat İtalyayı ne der.,. 
re de yol a~maktan geri kalmadı. ccye kadar tatmin edebildi, alel-
Öyle ki Avrupa kıt'asındaki mai- husus sonradan İtalyadan Fraa· 
lup Fransanm nihayet Almanya saya na'11 bir dostluk eseri göste-
ile beraber İnı;'!tereye kar~ı har- rildi?. Buraları meçhuldür. 
be gireceği bile söylendi. Uunya- Simdiki hadisat nasıl bir bat· 
da olıruyacak ıey kalmadı. Buka- tı hareket tutuldul:uno az çok an· 
bil rivayetler türlü maksatlarla !atıyor: Vi,ideki Fransa mağlfıbi-
çık.arılmış da olabilir. Fakat ne ,·etin sebeplerini bulduğunu kili 
de ols.a ihmal edilemiyor. Laval açıkça, kalı dolayısile söylemekte-
935 ıle Habeşistan meselesi çık- dir: 921 denberi almış yürümüş o-
tığı zaman Fransada hükumet re- lan edebivat var. O zamandanberi 
isi bulunuyordu. Kendisi senenia tatbik edilmiş maarif usulleri var. 
ilk aylarında Romaya gitmiş, ;;. 9il6 da işbaşına gelmis Blum ve 
len Papa on birinci Pi tarafmdaa arkadaşlarının hükumeti var. Da· 
kabul edilmiş, kızına da Papa ta- ladvenin radikal sosyalistleri, İn-
rafından galiba elmas bir tesbi'1 giltereve taraftarlığile fanınnuıı 
verilmisti. Çok geçmeden İta] • l\Iandel vardır. Hep harbe bunlar 
yanlar Habesistandn ne yapmak sebep olmns. rnnğlfıbiyetten de 
istediklerini artık •aklarnağa Jö. bunlar mes'ul tutulmaktadır. Vişi 
znnı görmemislerılir. İtalyaya Fransa.<ı 150 senelik inkılap esas-
k:ırsı ~[illetler Crmiyeti zecri te<I- lıırını bıraknırs, simdi bu hükilme-
birleri kararlashmıağa me<l>ur tin 1ıazı erkim galip ile anlaşmak 
kaldığı aylarda La,·~1 ,·ine Fran- ümıdıle 1ıır vol tutturmuş gidi • 
•"rl' hiikıİm"l"n ha bulunu- 7or. Buna d· •Vişi nıhu• dense 
yer, fakat ltalya alc \ ,· eni~ 2erck . 

h 
,ı. 

Lava) sa ne~~; 
l' uan: AHMET SÜKJd.l f;S .; 
Lava! beynelmilel P,ol.i1td~ğii ıf nesinin ;;n pli.İ.nında g~or.u k.ll~ 

man, mutlaka karısık '° ,riflll" 
bir takım manevraların (~('r IJI 
istenildiği istidlal edil~~' iı;r ~ 
Fransız ııcılitikacısı, l\fıl ,' nSl~ 
miyelinin yıkılı~ına ,·c frab~I'. 
birlikte biitün Avrupaııın b~ı 
kü felaketine kadar ,·ar•11

11
,s!P'" 

1 • ·ı ·ı . . 1935 « :· ~ se crın sı sı esını, , · nl'r" 
l\lusolini ile yaptığı bır • .~ 
ile labrik etmisti. ·1· 111' 

· as .. · 
La\'al bu 1935 ani~ .111 bU ıJt~ 

yayı tatmin etmek ı~ın Jıst""
lete Uabc~istan üze~ınde bU' 
serbeslisi vernı ''ti. lalY8• ., ti · ·ıa .. '..il 
la•ınadan sonra. Ilabe~ıs 'Jltt<"."-
şı harekete gc~ince. (pgı I~ 
mukavemetile karşılaş!~· t~~ 
!er, İtalya hakkında zecrı S'o ! 
rin tatbikini istediler. fr•0.,h~jjl' 
Ja~a karsı giriştiği gizi~ ~ı, 
!erle l\lilletler Cenıiyetı.1el~~; falile üzerine aldığı va,ıı ~- ~ 
lif elmel:e çalıştı. Faka~ ııı.4i-; 
hiç kimseyi memnun e c •pılt 
talya, Habesistan mesel•5~ıJ11 lf 
riştiği taahhiidü vaprnad1!;;,ıI11 
hane e~erek Fr•nsaY• •· · ~ 
Fransanın entrikasile ZJ ı.~ 
birler petrol ve benzine. t of.'Aj 
~dilemediğinden müessır1'fi11P" 
ve otoritesi zayıflıyan d• 
Cemiyeti yıkılmıya ba~la 'r I 

··essı~ .J Zecri tedbirlerin ınu fi"> 
l'dk tatbikine mani olan ,.~ 

Jin' ,.., 
sayesinde Habeşistanı e )~ 
ren İta\va, bunun şül<r•ll '!"""fi 
nıı, Fransadan Nis, Sa~.u" di 
ve Cibutiyi istemekle.~· "ı.-.:: 
bunları da koparmak ıçı~ ,.
ya ile işbirliği yaptı. La• ~ 
tikası iflas etmiı;ti. Fr•~ ıııı,:.. 
ratorluğunu kurtarmak ır 1,,.~ 
tereye temayül etti. ita!~ f 
giltereyi Fransadan ay I•~ 
lıshl.ar. Fakat muvaffak 0ii4d~ 
lar. lngiliz - Fransız te•• 11 ~· 
başlayıncıya kadar dr.,.,.. JI 

tir. 'il 
Fransa nihayet ınağl::.rt· , 

Garip bir tecelli olnıak tıidil' 
mağlubiyetini hazırJıy:ıJI a~ 
ler silsilesini tahrik ~d~n il ~ 
Fransayı kurtarmak ıc1j.,ooli..1 
na geçmis bulunuyor ve telV"r 
lalarının neticesi olan Jıtı tııı~..I 
ten başkalarını mes'ul tıı bıİ P' 
liyor. Fakat mes'uliyet ~· ıJi ,ıl 
be aittir. Şimdi ehcınıD'Y~~~ 
mesele, Lavalin FransaYı 

1 
fıT.# 

ınak• için tuttul:u yoldtı jıııP"jl 
haberlerine göre, b~ r.!h.,y• 1' 
yaya Alsas - Lorenı, a 4• 1_ 
Nisi verecek. Ondan soıı1 ııııl' 'ıf 
nus İtalya ile Fransa ''. 8~p,ıık 
sim edilecek. Fakat Fa•· .• JliP f1İ'. 
Kamerun Almanyaya '·ıet•t- , 
ni de japonyaya terked1

1 
ri d~1' 

ğer Fransız miistcın.lel«: ı,ırtll' 
manya, Fransa , .e ıtalYd'ftl",,i! 
dan müşterek idare • ~~·Jll;r 
Bundan başka Fransa. ıerinı 
deki fil-Osuno ve tayyar~ » 
verin emrine verccek~ıdtP ~ • 

Yani Fransa Cezay~r. f. ~ 
bütün müstcmlekelerın\ fi if. 
Loreni, Nisi, donanrn•~f.~:1 
yıırelerini mihver de,·!• ıılt ol"j 
ketmektedir. Buna k~rşı f.l~cl' 
ne elde ediyor? flıç. , t b'':.f 
Iı'ransavı taınnmen t:ıfıh:~i ff"J 
miyor. Çünkü Mans .denıbıı''ı' 
deki limanlula •İsvıçre f.".'!,,J 
dan denize kadar ıız~n•:u aJP' 
şerit. Almanyanın ıs# I_ 
kalacaktır. s:ı~'....ı' 

Fakat bu teşebbiisiiıı Jı' ol"'~ 
tarafı, şu ve bu şar.tıtl j\lııl,-ı ~ 
sında deiil, Lavalın, ·ııtiııl,ı ~ 
tatmin edebileceğine 1 tJllİI' ı ~ 
mesindedir. İtalya~'l .'" n•pe' jf 
politikasının nasıl bır ~pıJI ~ 
diği meydı:ndadır. Fr•r ifl'• 11'1 
yayı tatmin etmesi •;.;.. e f. 
sanın, :-ımanyayı ta ı!"-~ 
imansızdır. AlmanY•· ed • ~ 
lirse, bin senelik Fr•""' ,A 
davasını halletmek. ~ıı):~ff- ~ 
Fransanın bu defakı ~ '; 
mal:lilbivetine ben•e:;'.e'~f 
1870 hezimetine de b~ .. ııo ~ 
manya tarihin öğrettıi!' JıO ~ 
!erden istifade. ~de~.';;1:iıı~;a 1 
Fronsa meselesını ko giı,11 ı-'', 
letmeğe calışacaktır.::;: Jıİt :-~ 
ziyette buna engel 0 . ~ ~~ 
tere vardır ve gariP11 '·ıe 'ı.e~ 
ya, bqkıı tasavvurfar• t ... ' ı',,, 
Fransa hakknıda~i. ıııı~ııe~ 
nu tatbik etmek 1~ 1". ·ııdeP· 1" ı/ 
hakkından l!'eleınedıJ(I ,dı~ 
sız donanınasıuın da ~ııi ıl~ı 
mine ralı~nıaktadır. J<uJl:ıl'_.j 
kendinİJı imhasında h~ ,a ~ı1

1,r:, 
icin, kendi deni_z ,.d .. ,ııı•"' ,o'~ 
\erini, kendi elıle 11 -ııu ııı ~ 
di:vor. Fakat ba~~Jı~aıı ol•' ;..J 
rayı tevirmek n1unı ı'JP't/ 

,,,;;;;~;;,;;;;;;;;;~~lı:,~~~~~ 
Üniversitede acı . esi il<'.ifl "İ 

Sehrimiz ün:.v~'.51 \,:ııııe; g,5 f 
rin oazart!'St ıı:unu sıı · s9' ı,t,,~ 

törerıı cı t". 
lacaktır. Acılma • de 1' ,cıs,;'Cf 
merkez bin as: h01U_rttea1'1~ fı<":' • 
. Acıı; nutkunu mu Ôfl'ef ıl' 
sini orof .Dr :Nese! ~ı'~':J! 
cBıı~nkü tab~b.ct·"-vcf.ee"ııel"' ... 
p>'lin veıi. üzern;c ral"' 

. Saat 10 da >ıiit~ııJlll' 
t normal .t dr' at 
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Arnavutlukta 
iki mühim 

ha lise 
~ttfani; mÜsellah 
~~nan kuvvetıeri
~rı Arnavut hudut 
l.lhafızlarına ta-

'"rMz ettiklerini 

1 
habar veriyor 

~!Yan K ı .. ·ı· ~ ra ı mumessı ı· 

~ikametgahı civarına 
~ banıbJlar atılmış! 

I;;~ llıa 27 (A.A.)- Ajans Stefaoi 

1 ::b• .. s.aat 23 ~e aş~gıdaki hu· 
lıGs 1 1.ıtı nes.tetmiştir: 

lıb,~ cl·l·~~ bir Yunan çetesi bu 
"-i h Gorıre eh arın da .. 30 ve 31 
~lQn hdııt i~aretlcrinin arasında 
"'llıh an ınıntakadan tü!ck \'e el 
~fıttlarile Arnnııt hudut mu -
lııı n ~~ına hücum etmi.<tir. ~a
iti., •ufrezclerinin dcrh. 1 muka· 
'1t4 •tnıe;i ve diğer müfrezelerin 
lıl ~tııı ~eticesi olarak Aroavut
lttııi Dra~ına girmiş ol~n diö,~man 
~Git tardolunmuştur. Yunanlı 
,_,,ı~•\•lzicrden altısı esir alın • 
l1tll · ı\rnarnt zayiatı 2 ölü ve 3 

"'.' • kerden ibarettir. 
"lln • 'it· akşam İtal~·a krJllınırı mil· 

'ı'Uıdı Generalin ika'l'etgahı ci· 
lııı_ a, Porto Edda'da, iiç bomba 
&~ lallıı fır. Hafif ~ arafrla.r urdır. 
:ıı,.,..~ruzun failleri ~~ddetle a • 
"~4-a fadır. Ucr iki hadise hak
lıt. fl~ıkı taharriy~t yapılmakta· 
"'lııı· ı ınıntakaı!ıı da sükun iade 
~ '~lir, • 

ftıkada Dö Gol 
t~raftarlarının 
bir hucumu 

\'~ 
~,~~1i7 . !CA.A.) - Müstemleke 
t 2? ıl nın tcbliı'ti: 

ıBir lngiliz şehri
ne büyük bir 

taarruz 
Fazla miktarda yangın 

bombaları atıldı 
Londra Z7 (A.A.)- ZC/27 tetri

nievvel gecesi düşman tayyare -
!eri bilha.sa Londraya ve orta :t.
giltereı·e hücnm etmişlerdir. Ta
arruzlara karanlık basar basmu 
ba~laanu tır. 

Londra mıntakasında bazı eY -
!er ve dükkanlar hasara uğramış· 
tır, Birkac y:ıngm çıkmışsa da der
hal söııdüriilmüştür. Birkaç .k4i 
öh'Oüştür. Yaralıların adedi çok 
değildir. Orta İngilterede bir şe
hir büyük bir taarruza uğrattll!jlır. 
Şehre çok miktarda atılan yan
gın bombaları ı·angınform çık -
nıasına sebep olmuştur. Bu yan
gınlardan bazıları oldukça şid -
detli olmu"a da şimdi hepsi sön· 
dürülmüştür. Yüksek infilaklı 
bombalardan binalar hasara uğ -
ramıştır, Alınan ilk raporl?rdan 
ölü ve J·aralıların miktarı şimdiye 
kadar bu şehirde kaydedilen za
yiat miktarından fazla olduğu an
laşılınıştır. 

İn~lterenin cenubu şarki mıa· 
takasını..ıı birçok noktalarında çı
kan ı·angıolardan muhtelif evler 
ve dükkanlar hasara uğramıştır. 
Bununla beraber hasaratııı ye -
kilnu mühim değildir ve kurban· 
ların adedi azdır. 

Baska verlere yapılan münferit 
hücumlar az hasarı mucip olmu.
tür. Kurbanların adedi azdır, 

Gece düşmanın bir bombardı • 
man tan-aresi tahrip edilmiştir. 
Diğer cihetten bir gece evvel 

yani 25/26 gecesi bir düşman tay
yaresinin daha düşürüldüğü öl:' • 
reoilmiştir. 

Amerikanın -~-
F ransadan 

sorduğu sual? 
Londra 27 (A.A.) - Amerika 

hükfıMetinin, Fransanın vaziye
tlnı tasrih etmesi hakkında Visiye 
!!Önderdi i?i tahriratın mefadına 
dair tafsilat verilmekten içtinap 
edilmektedir .. * Helsinki 27 (A.A.) - 1 kar>U· 
nueV\·elden itibaren bevnelmilel 
t1'iı:(raf ve telefon muhaberatı için 
kullanılan altın :frank 12 verine 
16 Finlanda markı esasına göre 
hesap edilecektir. * Livourne 27 (A.A.) - Stc!ani 
aiansından: 

Eksik gaz satan 
bir tüccar , 

.Kara Eftim oilu 
mahkeme7e verildi 
Son ,günlerde şehrimiz piyasa -

smda satılan teneke ~ ~ ı>ri -
rollardan bazılarının clcsi:k old~ 
Jıakkında bazı ihbarlar yapılın.ıştır . 
Yağkapanında ,gaz tüccarı Kara Ef
tim oğlu da bu kabil bir suçla uı
liye 6 ıncı ceza mahkemesine ve
rilmiştir. Hadise şudur: 

Fikri isminde biri Kara Eftim 
oğlunun mağazasına l(i<!crek dört 
buçuk kiloluk bir teneke gaz almak 
istemiş fakat şüphe üzerine bunu 
tarttırınca üc kilo dokuz yüz elli 
l!l'am E?eldiğini havr<>tle !!Örmüs -
tür. Fikri derlıal mağazava ııide -
rek baska bir teneke daha almış, 
bu da eksik cıkmıştır. Mağazada • 
kiler fikrinin tavrından ku<kula -
narak: 

•- Tenedı:e de!inıni.ş.. İcinden 
J?az sız.mıs. tarnamlıyalım'• 

Diyerek bir delik delmişler, içine 
eksik gazı ilave ederek lehimle· 
mişlerdir. 

1 

Fikri meseleyi palise haber ver-
mistir. Fakat iddiava göce palis 

· E?eldiği vakit evvelce dükkanda 
1 

mevcut olan 4-0 · 50 küçük gaz te- ı 
nekesi ortadan kalkmıs. birkaç t~ 
neke kalmış bulunmustur. 

Zabıta; civar bakallardan birin· 
den Kara Eftim ORlunun etiketini 
tas.ıvan bir kücü k tenoke ı?az al • 
dırmıs, bu da eksik cıkını-'tır. 

::\fahkemcde sah•t olarak dinle • 
nen komiser Osman dükkandaki 
küçük tenekelerin birkac ,·erinden 
alelacele lehimlcn'1lis olduğu hissi 
uyandıihnı söylemiştir. Da ·a tet
kike kalmıstı.r 

Film tesirile 
yankesicilik 

yapan çocuk ! 
1 

Bir bakkal da odasında 1 

ölü olarak bulundu 1 

$ehzadebasında oturan Mustafa 
isminde 16 yasında hir QOcuk kaska• 
fırınından ekmek alırken ~'ethi a· 
dında bir komisyoncunun içinde 
350 lira bulunan cüzdanını asır • 
mıştır. Üç ııün evvel bu i$i yapan 
Mustafa, cüz.danı aşırırken !!Ören 
Fahir ve Naci isimlerinde iki QO
cuğa vil'!Ilişcr lira ;-av vermiş ve 
!!eri kalan paranın 150 lirasını ken
di namına bir bankaya yatırıp Ü> 
tile bis;kJet ve elbise a\mıştir. Za
·bı!a Mustnfanın bu iini zenı?inli
i!inden süphelener('k dün yaka • 
lanmıs ve cürmünü itiraf etmiştir. 

Mustafa bu isi (ilimlerin tesirile 
yaptıi!ını da iliive etmiştir. 

Besiktasda Vi.5ne-ladede 12 nu-

~- <\~t~«rınde, asilerin Hattı ~
l~in rık:ısındaki şe!i olan De 
ı"'1lıba at'ın emrile, Gabon'da 
'i~darı t~ne kövü, tavvareler tara-
1 •li . ombardıman edilmiştir. 
''dır \e Avrupalı halktan zayiat 

ı 1.ıu.ia 

Bahrive zabitleri ile alimlerden 
mürekkep bir Alman teknik as _ maralı dükkanda b~kallık vapan 
keri komisyonu, buradaki harp in- ve avni yerde yatan Iskeceli Muhit
saatı fabrikaları ile deniz akademi- tin birk:ıc gündür dükkanından "l'iııc• faa..ız b!r köv olan Lam -

~ıv;ıı;:ıe taar,ru.z e.tmedon evvel 
'ıııele er, kovun uzerıne beyan· 

1 1 oı- t atırak Fraruaya sadık kal
''e ~~ h~lkı mutavaat etme~e 

1 ı.'ı akd.•tnıs ve muka,·emet ctik
.:"11~ v1rde gani muharipl~rin. 
~~ni ~ cocukların tahlive edil • 
~ ııı'lt~ tar evlemislerdır. Müt~ 

sini ziyaret etmiştiı. cıkmamıs ve nihayet dün odasında * Stokholm 27 (A.A.) _ .Pren- ölü olarak bulunmuştur. Paralı bi- ı 
ses Ragnhild> adındaki Norveç lindifrirıden tahkikatın tevsii için 
vapı;ru, Haugesund vakininde bir ceset m< ea kaldırılmı.ştır. 

,~~ kn vcrmis oldukları müh • 
~"'eki ıs~Iıi!ı ve Lambarine'nin 
~ ~ tıı~ 1 tnunferit vaziyeti dolavı
~qtır.' ~Yeye imkan hasıl olama· 

11 ,liı b· tansa kanı dökülmüstür. 
ı-;" hu'' sure~te tasmim edilmiş 
1 lıak Yenı cınavet, Merselkebir 
'tı,.re ~rd.a islenmiş olan cina -

' ~~ ~ •tızımam etmistir. 
t~~ansız subayının hareketini; 
ıı._ıl\i h ~~ta olan İngilizlerin ken·, 

j~ itle a. ı; f!~rdülderi ve redde • 1 

tını ılave etmektedir. 

~~l>onlar lngiliz 
1lldistanından 

~ ayrılıyor 
~lltılar da gitmeğe 

ı. ?~zırlanıyorlar 

ma\"İne carparak batmıştır. Altı 
volcu telef olmuştur. 

Benzin vagonunda 

hırsızlar 
Adanadan bildirildiğine göre 

evvelki :rün ~clırimizde garip bir 
soygunculuk hadisesi olmuştur. 
Mehmet Ziller, Siileynıan Şeker
men, Yasar Elkıran ve Mustafa 
Avlar adında dört kafadar eski is· 
tasyonda bulunan l\tuharrem Hil
mi Renıoya ait dolu bir benzin va
gonunu bosaJtnıağa karar vern1iş
ler, bunun için ustalıklı tertibat al
mıslard.r. Dürt kafadar gece el a
yak (e!;:ldikten sonra kendilerine 
mahsus bir kurna7lıkla vagonda
ki benzini boşaltnıağa ve Mustafa 
A,·l::ır1n evinr- ta~ımnğa başlamış
lardır. u,un miiddet de\'am eden 
bu i~in ortalarında zabıta hırsız
lardan birini gürmii~. diğerlf:'ri de 
surüstii ,·akalanını~lardır. 

Cu nı(iddet zarfında 130 kilo 
benzin a•ırabilcn hırsızlar adliye
yeye vcr.:uıi~lcrdir. 

·~~ ~·~~h i~ q<tı .. av 2? (A.A.) - Bom • -<>--

''~nlar0frcnildi~ıne ı:ore. bircok Milli Müdafaa Vekili 
h.,_lıı~kt ngi]iz lıindistanını ter - g•Jdı' 
Q~"?la~ birçokları ,fa ı?itme;ı-e ,.. 

rı~taİkDtado,,ırG. ol Belçı'ka Milli Müdafaa Vekili Saffet A-
rıkan bu sa~>ah Ankaradan şebri· 

l kongusunda mize ı:elmistir. 
~ <()n<lt o----
\i~ : ;.7 (A.A.) - Rövter: Hür Sayyar köfte aatı§t menediliyor 
1 , ~ ... ".. ı General Dö Gol Bel- S v,ır olarak sokak ba<larında 

'.;ı "'<'-SU . . h t ' •ıı,. t. ılan na ı:ıtmış ve .arare • ve i51.,'er:n cok bulundıLkları yer-
lq. OslJ?ıd ltıstır. Yarın K'ln<?o le.'"tle pişırip köfte. balık satanla-

)- a hır nutuk söylivcçck- 1 rın menolunması kararlastırılmıı;-
l• . tır. Bu hususta veni zııbıtai bel~ 

lljanıının yeni divc tali.matnamesme bir madde 
bir t k 'b" konulacak r. 

ı. Ato>lt e ZI ı Ki NDUR>\ BOYACILARI 
~ ıı.~ :~• 27 (A. .)- Tas ajanSt K ındura bo~ac 1 rının kahve ye 
"'>•ıı; ·~ıetrlerinde, l\fosko.-ada· ı?az lara ırır.c c ın ~ de kat'! -
"ı · lah 7Ür et -•ld .. orı scf'rinin 26 t rını-

Bayram izdihamından 
tı enler bu sabah 

geç geldi 
Cıımhurivet ve şeker bayramları 

doL .. ,.ıe tatıllerden istifade et -
mek istiven ·bil'(.'Ok memur, halle 
Ankaradan ve diiier verlerden şeh
r;mize akın etmektedir. Trenler 
hıncah :ne doludur. 

Ankarava ıı!denler de çok faz. 
ladır. Fazla vagon ilavesi ve hal· 
tın kal.abahklığı. yüzünden Ankara 
ekspresi bu sabah ancak saat onu 
on ııece Haydarpasava E?elebilmis· 
tir. Diğer trenlerde de ~ecikıne
ler vardır. 

Gümrükte mühim bir 
suiistimal 1 

İstanbul ı?ümriik basmüdür\üj?ü 
servislerinde mühim bir suiistimali 
meydana çıkarıldıl!ı haber veril
mektedir. Bu yolsuzluğun bir pul 
suiistimali seklinde vapı\mı.ş ol • 
ması muhtemd bulunmaktadır. 

Gümrük ve İnhısarlar Vekaleti mü
jfettislerine ilaveten vakında maliv2 

müfettislerinin de sehrimize !?~ 
leceklcri ve bu i:;e el kovacakları 
haber alınmıstır. 

Almanya hata 
da edebilir.; 

(Bas-makaleden devam.) 
yaoet edenler muhakkak ki ıki 
defa cezalandırılacaklardır. 

e !it da v ni taL -
oldu• alin ile bir mtliıkat ı·ap- b-ak-

l(Q hakkında ter ·ı.Icri 

Aksi vaziyet dahi farzımuhal 11· 

larak bahis mevzuu oha ve Al • 
manya her türlii iktısadi, askeri, 
müşkülata rağmen harbi kazansa 
yine ne İtalyaya, ne Fran•a)·a, "" 
de Latin birliğine hayat hakla 
yoktur. Bunlar, anrak o vakitde 
c!alıi Almanyaoın ırıatları, rna· 
rabaları \'C paryaları olacaklardır. 

, . 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Ana. 

,,. 
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A Z A K Sineması 
YARIN matinelerden itibaren 

...... ~ ıoı. ... BliTiilt _...... llazu"ı.dı_ 
Bit bir siıı ... mm 1apıımı1"""'1 bıiTi* f<ıdall&r. 

r -· yapo.rak .... Beyotlu ~ eTVel 
~- Uk -a olan& 

Telh~~:~IT~ı~a:n:::B O O Ş M AN ELİN O E ESİR 
Hiller'le Mareşal ~ten arasın· I Ü 

da yapılan rnillüata dair ııeıen ha· T R K Ç E S Ö Z L Ü 8 0 Y 0 K F t L M 
herler ehemmiyet pevda etrnekle-
dir. ~raosız nazırlar heveti dÜJa Baş rollerde: DOUGLAS FAIRBANKS Jr. - LESLIE HOWARD 
ak&a.m toplanmış ve bu mülakat tH • tıl -ı - ıo ytidL. """ ,,. !htır.ı..uı. ıaın-ıton. .. Cephe ce-...ıe ~. 
etrafında E?Örü:;ııneler yapılm.ıştır. Nazırlar heyeti Pel€n'in bevanatııu li:ın••••••mı•mAyrıca: İltft 01"""k' V C U it U L As !il AD EN 

GEoaGE OERİE~'nin rörüJmıeml.f kahn••nhk filmi 
~vip etmiştir. 1 - -- ------~----

Vişi'den blldirildiitine eöre, ilıd 1 ı-••••••••••••11111•m:ım••1111••ımmm•••••••••t111•
dev Jet reisi arasındaki ııörüsmede 
vaziyet, bilhassa Avrupa sulhunu 
veniden kurmak Yasıtaları umumi: 1 
tetkike tabi tu tulmustur. lki tara- ! 
fın is birliin prens.ipi üzerinde ınu
abık kaldıkları resmen tev:it edil· 
mektedir. 

Bu is birliğinin tatbi1< meselesi 
ile diiier meselelerin pek yakında 
Hitler, Musolini, Peten ve Franko 
arasında vapılacak bir dörtler l<>ı>
lantısında görüı;ülece~i tahmin ~ 
dilme.ktcdir. 
İNGİLİZ KRALI;>;IN MAREŞAL 

Pii;TEN'E BİR MESAJI 
İngiliz Kralı altıncı Corc ~1.a • 

resal Peten'e bir mesaj ııön<ier • 
mistir. Söylendii!:ine göre. bu me· 
sa i. Fransız milletini teşci edici bir 
mcsa idır ve İn2ilterenin Fransız 
milletinin ıztırapları karsısında 
duyduğu teessürlin ve İnı?ihz mil
letinin Fransızlara karsı olan sem- ı 
patisi_nin bir ifadesidir. Kral, bu j 
mesaıında, Fransanın semerelerin i 
pavlasacaiiı nihai zafere am itima·ı 
dını bildinrnistir. 

HİTLER'İN ŞARTLARI 
Londrada dörtler konieransın· 

dan çika'3ilecek siyasi ve strateiik 
haro vaziveti pek tabii olarak ala· 
ka ile takip edilmektedir. İnıtiliz 
askeri mahfillerine ,göre. !Etler 
İnl!iltereyi istila teşebbılöünden 
vaz l!ecm_i~!ir. Bitler simdi başka / 
~·r_st~_ateıı ~ramaktadır. Harbin 1 
onumuzd<!kı safhası belki de daha 
genis bir sahaya vavılacaktır. 
Bazılarının dediklerine !(Öre, 

Hitler'in şartları arasında şunlar 
da vardır: 

Halkımızın ea çok sevdiği . en çok alkı~ladığı arti•tler ... 

J HAZIM-VASFİ-CAHİDE 
~ ~ PERİHAX • Nıı:CDET · KARAKAŞ - RE~'İK. ELEFTERİYA • KADRl 
Yenı bır kahkaha tufanı • Türk filminde . Sizi Hairetler i<·erisiııde hırakacoklarda. 

AKASYA PALAS 
iiiCiıt1C!-------m1--Ynan: M A il l\I UT Y L S A R İ _llll_Dm ____ _ 

İzdihamın önüne ge<:ınek ve h:.lkın11zın istirahatini t("n)in l"tmek için 

Bugün iPEK ve SARAY Sineınalarında 
birden 

. Şark edebiyabaın .....:!?MEO ve JÜLYET'i, Şark film ciliginin "8heseri 

lLfE VllA ile MECNUN 
Mecnunun şarkılarını söyliyeıı: 

MÜNiR 
NUREDDiN ı l ı 

Bütün ~arkılar ve ınüziği: 
ÜSTAT SADETTİ::' KA\l=--AK 

Leylauın şarkılarını söyliyen: 
!\ti.'ZEYYEX SENAR 

DİKKAT: Filmın fevkalade uz unluğu vüzünden seanslar bu~n saat 10. \'.!. 2. 4.15. 6.30 w 9 da 
Bugün her iJri sine<mada saat 10 da tenzıl:itıı mat.ne vardır. 

y~nu kurulması ~iızumu _kabul o- 1 ihtiyar ve aşık katilin /Havagazı Şi~ketlerini• 
lunrnustur. Tevhıt edilrnis Tuna ! • 
komisvonu mansaptan Slovakvada idamı istendi bir kurnazlığı 1 
Bratıslavava kadar bütün Tuna bo- ( 1 . 1 . d d ) 

1 

:\o'UllCR sevrisefain meselelerini tan- ıncı sa ııte en evam C ı inci ~hifedMı del"3m > 
zim edecektir. diye kat'i cevabı red \erınhtir. dia olunan bu kurnazlık beledive" 

İşte bunun üzerine Angelo• taban- ıhbar olurunustur. Kevfivet ebeıın 
Bu esaslara ,gore. Tuna üzerin- k k kı Jd ca•ını çe ·ere genç .zı ö ür • mivetle tetkik olunacaktır. İstanbul 

de enternasyonal hukuk muvakkat miiştür. Müddeiumumi hadiseyi cıhetindeki bazı sınai müesı;eseler 
rejimin tanzimi icin Sovvetler Bir· bu şekilde tesbit ettikten sonra de bu kabil bir vaziyetten müste-
liği. Almanya, Romanva ve İta!- suçlu aşıı(ın idamını istemistir. kidirler. Tetkikat buraya da ~ 
va dele.eelerinden rn ürekkep eks- Angelosun vekili Ethem Ruhi hiç mil olıınacaktır. 1 - İtalvadan: Şimall Afrika 

muharebesinde karadan ve deniz
den daha tam is birlii!i. 

Amerika hücum 
bekliyor 

~perler arasında, 28 teşrinievvelde bir aşığın sevgilisini öldüreıniye- ----00---
Bükreste, görü.şmelere başlana - ceıiioi, işte kaza olduğunu iddia 2 - İspanyad.an: Cebelüttarıka 

doğru acık bir vol. 
caktır.> etmiştir. 

3 - Fransadan: Akdeniu!e ve 
JA:PONLAR SOVYln'LERLE l\Iubakeme karara kahnıştır. 
ANLAŞMAK İSTİYOR 

A tlantikte üsler. 1 
Rövter diyor ki: ~ ' ' 1 
c-Hitler'in stratelisinin sekli ne 

olursa olsun, o, hedefe varmak için 
büvük insan kütlelerini kullanmak 
mecburiyetindedir. Şimdiye ka -

dar Hitler'in muvaffakiyeti M -
cum arabalarına ve pike bombar
dıman tayyarelerine istinat ediyor
du. Şimdi Alman _Piyade kuvvet
lerine ihtivacı olacağı anlasılmak· 
tadır. Fakat bu is de o kadar kolay 
olmıyacaktır.> 1 

AMERİKA.."!IN ALAKASI 
. Nevyork Ta~"ItlİS• ı?azetesi, dip-. 

lomasi mehafilinin aldıkı haberlere 
atfen. birlesik Amerika hükümeti 
Fransa ile İngiltere arasında cık
rnası muhtemel bir ihtilaf mese
lesinde endise icinde bulunduiiu • 
nu Fransız hükumetine bildiTI!ll~ 
tir. 

TUNA KONFERANSI 
Sovvetlcrin de iştirak eLmekte 

olduiiu yeni Tuna komisyonu ya· 
rın Bükreste toplanıyor. Yalnız 

vaktile komisyonun mühim aza • 
sından İngilere ve Fransa dele<ı~ 
!eri bu oplantıda bulunmıyacak -
!ardır. 

•Tas• aians.ı Sovvetlerin bu kon
feransa i~tiraki hakkında şu ma· 
lfunatı veriyor: 

cSon zamanlarda Sovyetler bir· 
liği hükumeti ile Alınan hii4<Cımeti 
arasında cereyan eden l?Örilşmeler 
ve İtalyan hükfunetinin muvafa - i 
katı neticesinde, Tuna en!ernas • 
yona! komisyonu ile Tuna Avrupa 
komisyonunun tasfiyesi ve bunla
rın verine Sovvetler Birliği, Al • 
ananva, İtalya. Romanya, Bııll!arl&
tan, Macaristan. Slovakva ve Yu· 
eoslavya mümessillerinden müte
sekkil tevhit edilmiş Tuna komi&-

Bir Japon · Sovvet J)llktı akte
dilmesi ve J apanya ile Çin arasın
da sulh müzakerelerine başlan • 
dığına dair Tokvoda 15I'arla sa'fİ!-
lar dolaşmaktadır. Japonya, Man· 
cuko hududunu temin etrneğe ve 
Çinde faydasız olarak yaptığı mu
harebelerden ordularını kurtar • 
mafa çahşmaktadır. 

Bununla beraber, Çinin Japonya 
ile uzlasacaih zanııedilmernektedir. 

YEN İBİR ZİGFRİT HATTI 
İn.<tiliz rö;1.er aiansı veni vazi -

yelten bahsederken divor ki: cHit
ler veni bir Ziğfrit hattı .kıır· ' 
maktadır. Bu hatlarla kendisine 
karsı başka sahnelerde kullanıla -
bilecek büyük İngiliz kuvvetlerini 
tutabilıınek ümidindedir. 

İkinci taktHı: tesebbüsü şimali 

Afrika sahnesidir. Bütün bazırlılı:
lar İtalyanların daima Mısıra Lib-
yadan hücınn nivetinde bulunduk· 
!arını l(Östermektedir. Mahallinde 
bulunanların unıunıivetle fikri. bnı 
hücumun vakında vuku bulacah 
merkezindedir. 

Üçüncü taktik teşebbüsü, İnl(i· 
liz noktai nazarına ızöre. en mü -
himmi olarak addedilmektedir. 

Mesele halen Mısırda bulunan 
muazzam İmparatorluk ordusunu 
!!arı:> yerine sarktan doyuımak ve 
idame etmenin mümkün olup ol· 
madığıdır. Şark y.;ırım küresi hü· 
kılnıetlerinin Delhi.de taplanmıs <>
lan konieransı beliti de bu meseleyi 
görüı;ece.ktir. Fakat, büyük ziya
de kuvveti olrnadıkca hiobir sev 
yapılamaz. Ve General Vavel'in 
orduları halen vııktile hi<'bir za -
man malik olmadıkları derecede 
kuvvetli vaziyettedir. 

Hitler sulh istiyor 
( 1 inci sahifeden devam) 

çağırmak olacaktır, Bitlerin bu 
toplantıda bir nutuk söyliyerek, 
sulhtan bahsedeceii zannedilmek
tedir. 

Bitlerin ayni umanda, mıılıa· 
rebenin devanu hakkında da isıı
bat vermesi beklenmektedir. 

Stokholmden verilen bir habere 
göre de, Bitler bu anda daha uya
de siyasi müzakerelerle meşgul bu
lunmaktadır. Almanya, Avrupa • 
nıo konforunu kendi üzerine al • 
makta, Akdenizi İtalyaya baak • 
maktadır. Fakat İnı:iltete zapte· 
dilmemistir, Harbin neticesi de 
henüz alınmamıı;tır. Binaenaleyli 
harbin yeni bir safhası başlıya • 
eaktır. ---Memleke mimar 

yetiştirilecdk 
( 1 inci sahif...,. devam ) 

Bu talimatnameye &öre, her yıl 
mimarlık şubsine müracaat edip 
imtihanda kazanan talebeden mü
him bir kısmı :Maarif Vekaleti he
sabına ayda 25 er lira verilerek a
kademide okutolacaklardır. İk • 
male kalanlar, tard cezası alanlar 
derslerin beşte birinde bulunrnı • 
yanlara vardım parası verilmiye
cektir. Bu kabil talebeıain sayısı 
her vıl arttırılacaktır. 

- Milletçe Hava.. Kunmıuna yapılan 
yardunın vardığı rakamlar, başlı ba
flllll bir gurur ve iftihar vesilesi olma
la !1yllı:tır. Falı:at bunun bugün ye
tecek kadar oldutu söylenem.,.. Her 
vesile ile havacılığı düşünmemiz ll -
:ıımdır. 

~-~~----

• Türk milleti Büyük Ata sının sesini i~itmek, Milli Şefile b üyükleriae ve ordusuna saygısını 
ve güvenini göstermek icin tekrar co ~tu. 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Filmi: Bütün İstanbul halkını Taksim Sinemasın• toplan 

Düsmanı kendine dost eden, Türk ordusunun ve onnn bil yük ~danlarınıa baştan qa
ğı kahramanlık destanı olan Türk inkılibıodaki alaka ve izlerini tiisteren Türkçe şarkılı 

ve sözlü olan bu filmi 

TAKSIM SINEMASINDA 
Bil h.... Cı.ımhuriyet bayramında gö rüniis. 

Oyun Saatleri: 1 • Z.30 • 00 • 6.30 • t da. , 
DİKKAT: Grnp halind e gelmek istiTeıı roekteplilerle ha l1ı:m 1ıa hissi filmi görebilm<'k içl:ı 
Cumhuriyet bayramı münasebetile pazar, pazarteııi, salı ve çarııamba günleri öğleden ev
vel 9 ve 11 de iki teozi !atlı matine yapılacaktır. Bu mıti nelerde her yer 15 kıırnflur. Bu 
film ayni zamanda Aıı karada Halk sinemasmdıı muvaff a\dyetla gösterilmektedir. Pek ya· 

kın da •İzmir Tayyare. Sinemasında. 

( 1 incı sa/uf eden devam) 
günkü vaziyetine intikal ettirea 
hatip, diktatörlerin küçük millet
leri ez.mck yolundaki politiblıınm 
şiddetle tenkit etmiş ve denıiıür 
ki: 1 

•Avrupaya yeni bir nizam ver
mek emelinde olan diktatörler, A.,_ 
rupa kıt'asında &ayele:rini tahaiı:
kuk ettirdikten sonra denizlerin 
kontroluou da ele almak ve garp 
k:üremize taarruz etmek tasa1'Vll· 
ruudadırlar. Bunun için dalına, 
hazır bulunmamız icap eder. Ame
rika eunıhuriyeti kurulduğundan· 
beri hiçbir vakit bu kadar cicldt bir 
tehlike karşısında bulunmamıştır,. 

Cordell Hull, cuınhnrresi Ruz -
velt tarafından iki hafta kadar .,... 
ve! Vişi hükıimetine bir mesaj~ 
derilmiş olduğunu ve bu .....;. 
da, Avrupada olup bite• son si· ı 
yasi hareketler karşısında Aıneri
kaoıo noktai nazarını tasrih etmit 
olduğunu ifşa etmiştir. 

Nazır, İngiltcreye yapılan yn-' 
drmlar hakkında şunları söylemi.
tir: 

·Barbar taarruzlara karşı şid
detle mukavemet eden cesm İa -
,,iliz milletine yardımda devam .. 
dec~z. Bu smetle kendi milila • 
faaını1D da temin etmiş olmakia • 

_YIZ·• <.AA) ~ 

! 
Şehir tiyatroaa, 
TEPEBAŞI DRAM . 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,31 6" 

OTELLO 
İııtiklil caddesinde Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 ele 

DA Dl 



Yazan: lskender F. SERTELLi ilo.13 

Memlekette herkes ( adil Ye ihsan) cı olmuştu. 
Bir merkez memuru bile, şaka olarak:· Efen· 
dinı bir mücrim 1akaladık. Yemeğini T o
ka tlıyandan mı getirtelim?- diye soruyordu. 

Gibi. izzeti IM!fsimizi rendde e
den sesler vüksehnei!e tıaslam1s
tı. İç düşmanlarımız da. dJs düs • 
manlarımız kadar, hatta onlardan 
çak daha kuvvetli ve acrk l!Özdü. 
Ekallıvetler daima Türklerin a
leyhine tahrik edilerek, bir yandan 
da kendilerine muhtelif memba ; 
lardan •kardeslik, vatandaslıb 
dtıYl?Uları aşılanır, onların da hü
ikfımet i~lerinde ver almalarına ça
hşılırdı. 

Kiı.mil ve Sait paşalar - 'bilhassa 
Kimi! paşa - bu sivasete çok ta
ra!tardı. Halbuki, Talat ve Cemal 
P:!Salar, bu hususta daha ş(iven g(). 
rimüyorlar ve bunu bir milliyet 
meselesi haline sokarak 

- Ekallivetleri hükümet deva
irinden vavas vavas uzaklastıra -
lım- diyorlardı. 

İvi amma. beraber çalıştıkları 
kabine azaları arasında daima bir 
hırıstiyan naz;r bulundurmaya ne
den lüzum gôrüvorlard:? 

Posta ve telı:ıraf nezaretine Os
kan .. ziraat ve orman nezaretine 
!Mavrokordato efendilerin getiril
~ndeki chikmeti hiikllınet. ne 
~abuk unubuluvordu? ... 

Dahilde hercü merc 
başlamıştı 

'<İttihat ve Terakki) merkezi u- 1 
mumisi teliış ve hcvecan içinde sa
n sola koşuvor, önüne gelene baş 
vuruvordu. Her iste ve her verde 
müthiş bir hercümerç baslanuştı. 
Yapılan islerde, ilan edilen kanun 
ve nizamlarda seJamet ve ıttırat 
yoktu. Buıtün verilen bir karar, er -
tesi ı?iln verilen bir baska kararla 
lı<Yzuluyordu. Meıkczıde bii\·le oldu-

• ıiu .ıibi, vilavetlerin idaresi de altüs 
'tolmu.stıu. Da:hilive nezareti, vali -
Derin müracaatlarıru uzun müd -
det cevapsız bırakıyor ve sikayet 
mevzuu olan isleri sadece ait ol -
dui!u dairelere havale etmekle ik
tifa ediyordu. 

Balıiilı koridorlarında dolaşan 

· ceshabı rnesalih. bıle. dahil.ive na
zırının iyi bir chavaleci!· olduihı
nu alenen söylemekten e<lk.inıni -
yordu. 

İttihat ve Tera~ bükılmetle -
rinin bir !k.m;uru da kulağını ba-

rice vermemesivdi. Mesela, Dahi
liye nazırının kapısının önünden 
l!PÇen bu alaylı muhaverelerden, 
iceride oturan nazırın haberi bile 
yoktu. 

' Bir ııün ııarip bir tesadüt eseri 
olarak, f:rka reisi Talat Bey, da-
hiliye nazırını zivarete gittiiii za
man. nazırın kapısınm önünde 
bövle bir konuşmava şahit olmuştu 

İttihat ve Terakkinin bunlan 
duvacak memurları mı yoktu? 

Talat Bey derhal POiis müdü -
rünü gördü. Babıali kori~orunda 
duvduklarını anlatarak: 

- Bu ne rezalet? .. Bu ne cür'et? 
Diye bainrdı. Polis müdürünün, 

o za.man. Talat Beye su cevabı ver
dıı.<ini duvmuştuk: 
•- Kc yapalım. Beyim? Memur· 

lanmız her şeyi duvuv"Orlar. Fa -
kat. alfıkadar zevata bunları bil -
dırdii(ımiz zaman (bize hep menfi 
~evlerden bahsedivorsunuz!) di -
vorlar ve beni tekdir ediyorlar. 
IMüsbet hadiseler esasen hükümet 
icin endi.şevi mucip değildir, ar-

zında sebep ve mana yoktur. Po -
!isin vazüesi menfi cephelerde o
}up bitenleri duymak ve bildir • 
mektir. Bu gibi menfi propagan -
dalar, balkı daima zehirlemekte
dir.> 

Ha.lbulti, Hal<.kı ~anuı emrile, 

T~frikamıza ait eski resimJerdcn: 
Dahiliye Nazırı Halil Bey 

zabıta memurlarımız bile (adil ve 
(ihsan) cı olmuşlardı. O z_manki 
bir merkez memuru bu vaziyeti 
sö..:le karikatürize ettiği kin, ııa -
liba az~cdi!misti. Polis müdürü 
Balatta bir cinavet dolavısile mer
kez memurundan izahat istivordu. 
Merkez memuru su cevabı veriyor: 
•- Jl,Iüsterih olunuz. bevefendi! 

Kat,li hürmetle yakaladık .. Bir 
lastikli arabava bindirerek kara -
kola getirdik. İfadesini almadan, 
karnı ac olup o1madJğını sorduk. 
Üç gündür sıcak yemek vemedi
i!ini ôi!renince, derhal kendisine 
Tokatliyandan yemek getirttik. 
Kahvesini, viskisini, sigarasını ver· 
elik. Her türlü istirahatini temin 
ettikten oonra, katile: - Affedersi-
niz efendim. sizi rahasız etmek 
haddimiz değil amma, su adam -
caitızı nicin öldürdüi'!iinüzü sor -
mamıza müsaade eder misiniz? 
Dedik .. İlah• 

Polis müdürü. Talat beye bu Jıi
kiıveyi anlattıktan sonra. aradan 
uzun zaman geçmeden, sivil POiis 
teskilatı faalivete ı?ecmis. merkez 
memurlukları kendilerine verilen 
hukuki ye idari salahiyetleri es -
kisine nisbetle bir32 daha şiddet
lice istimale basla:mıslardı. 

Hasılı Hakkı paşanın mesuliyeti 
çok büyüktü. Memleketin her kö
sesinde kanuni bütün icraat dur -
muştu. Her İ$ keyfi ve şahsi bir 
manivela iradesine tabi olarak 
tedvir ediliyordu. 

1 
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Vakitler Vasati Euui 
Sa. Da. Sa. DL -- -

Günet 6 25 1 11 

Ölle 11 58 6 46 

İkindi 14 52 9 39 

AQam 17 12 12 00 

Yatsı 18 "16 1 32 
İm.s.lk 4 ... 6 11 33 

Brezilyanın son 
imparatoru 

!Brezilyanın ııon hükü:mdan 2 in
ci Don Pedro'dur. Bu zat QOk a
lim, çok cömert. hayır sever ve 
demokrat bir adarndJ. 1900 sene
sinde San - Remo'da öldü. 

Venüs heykeli 

. aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
ı Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

Parisin Luvr müzesindeki meşhur 
ven.üs heykelini bulan ve Fransa 
hükUınetine ha-lıer veren Dümon 
Dürvil adlı maruf bir gemicidir. 
Sakız adasına ui!radıitı sırada, 

bir köylünün. tarlasını sürerken 
bir heykel bulduihınu isitince ıti
dlp ııörmtitı ve derhal Fransanın 
.İ.stanbul sefirine haber vermistir. 

Sefir, hususi bir ı?emi gönder
miş heykeli. ufak bir para muka
bilinde köylünün elinden almış -
t.ır. 

Venüs heykeli. Luvr müzesinin 
en ıkıymctli eserlerindendir. 

Tanca limanı 
Tanca; Atlantik ve Akdenizi bir

leştiren boğazı kontrol eden men
genenin bir parcasıd:r. Cebelüt -
tarıkın 55 kilometre mesafesinde 
l!Üzel bir limanı vardır. Nüfusu 
60,000 kadardır. 

18 ilkk5nun 1923 itiliıfna"Ylesi ile 
bevnelmilcl bir liman ilan olun
mustur. 

Gümüş m.:c?~nleri 

ÇA M RKA 
Sıhhat, Kuvvet ve ncş'e kaynağıdır 
Beşiktaş: ÇAPAMARKA Tarihi tesis : 1915 

ııunvanın en zen:ıin ı?Ümüs ma- iıiiiiiiiimiiii:iii:~;;~,:. iiim:m;;;;;;;u;m;;iUiSiiiiiiiiimiiimiiiiiiBiiii5iiii~I 
dcnleri, cenubi Anıerikada Bo - ı Ş • k t • H • d 
livya'dadır. 16 ıncı vüz vıld~n sim- 1 r e 1 8 y r 1 y e en 
diye kadar 43 milvar frank değe- Cumhuriyet bayramı müRasebetile 29/10/940 
rinde ııiimüs cıka_r_ılm _ _ ı~"'tı"'r=. === günü mevcut seferlere ili veten: 

Salı 

Üskfidar hukuk hci.kimliğinden: 
Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde 

ve İkbaliye sokağında 12 No. lu evde 
oturan Refika tarafından kocası ayni 
hanede sakin Ha!il aleyh!ne açılan bo
şanma da\asında nıüddcaalcyh il!ınen 

vaki trbligatı rağmen mahkemeye gel-

1 - Gece yarısından sonra saat 2.30 da Köprüden bir 
v:ı.pur hareketle Üsküdar, Kuzguncuk ve Beylerbeyi is
kelelerine µğı-ayarak Çengelköyüne gidecetir. 

2 - Gece yarısından sonra saat 2 de Üsküdardan Sir
keciye ve saat 2.30 da da Sirkeciden Oaküdara araba 
vapuru sefer yapacaktır. 

mediğinden müddei vekili a\·ukat Ah- i~~=~~~~~~~======·=============~ met Şükrünün talebile gıyaben tah - ı 
kikat icrasına karar verilip tahk;kat ( lnh'--rlar U Mn..ailrlii.llıu·· .. ...1--: ı 
22/11/940 cuma gürıü saat 10 a tal~k I _ l;aG • .U ~ l"J'U~· ~ edilmekle yevm ve saatl mci.kürda yıne ,_ ___________________ _...._ ______ _. j 
gelmediği takdirde gıyabında tnhkika.- I - Yeniden tanzim ve tadil olunan müfredat listesi mucibince 178 kalem 
ta devamla evrak tetkik ve icabeden 
karrırın verile<"eğ:ne dair yazılan gı

yap kararı mahkeme divanhanesine 
asıldığı g:bi keyfiyet tebliğ m&kamına 

eczayı tıbb:yc açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - I.'Iuhrımmen bedc1i c.2002> lira muvakkat teminatı clS0,15> liradır. 

m - Ek~iltme 31/X/940 perşembe günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 

kaim olmak üzere ayrıca gazete ne de mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapıJacaktır. 

115.n olunur. 940/206 TV - Liste sözü ı:eçcn ıubeden parasız alınabilir. 

ZAYİ - 1931 yılında İstt.nbul Erkek V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatt~ yüzde "1,5 güvenme 
lisf!!tinden aım1ş olduğunı lise diploma- paralaril~ birlikte mct.k!ir komisyona miJracaaUan. clala) 
mı kaybettim. "'{en_ cin_ çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. il 

Cahit Cerr:il Cem 

__ A_skerli_k_lş~le_r_i _j 1 

Yüksek eJ./iyatnameli 
kısa hizmetliler 

1 - Yüksek chliyelnanıeli kısa hiz
meUiler 1 ikinciteşrin 940 da yedek 
subay okulunda bulunmak ü:ı:cre sevk: 
edileceklerinden ~ubemize müracaat et
mcle1i. 

2 - Er o!arak askere se\'kcdilip hiz
meti tiliyelerini yaptıktan sonra tah -
sillerini li:ı.e ve <L.ha yük:::ck dereceye 
çıkaranlardan arzu edenler de bu dev
reye iştirak ettirilecektir, Lise ve daha 
yüksek derecede tah~illerini gösterir ve
!aikile birlikte henlcn şubeye müra -
caatıarı. 

3 - Bu gibi kısa hizmetJjlerden di
yarı aherde bulunanlar bulundukları 

mahallin a~kerlik ~ubclerine rnüracaat-
ları. 

Aıırupada tahsilde bulunan 
336 doğumlular 

Fatih askerlik dnire..:ınden: 

DeTlct Demivyollan " Um.ulan İflotae 
U. İdare.i lıinl~n 

Muhammen brdeh (1500) lira olan bir adet cereyanı mütenavip elektrik 
dinamosu (G/11/1940) çarşamba eünü saat (10,45) onu kırk bC$1e Haydarpı>Ja
da Gar binası d;.ıhilinde:k.i komisyon taratınd.u.n açık ebiltınc u~ulile satın alı

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (il2) lira (50) k.uruv:uk muvakkat teminat ve. 
kanunun tayin ~ltiğ1 vesaikle birlikte eksiltme günü sa.atine kadar komisyona, 
müracaatlan Hiızımdır. 

Bu işe ~it §artnameler komisycndan p.r:rasız olar<.ık dağıtılmaktadır. (9998) 

92 sencdcnlı-ri bütün dünyaca 
tanının ıs 

ELECTiON 
Kronometreleri ınetin, lıassas ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bah~eknpı tlç Kardeşler, Karaköy 
Könrü Cad. Paneiris, Beyoğlu Fo
to Siircy ya karşısı Burhan Rubi 
mağ:ızalarında satılır. Fiatlar mak-

tudur. 

Toptan aiparitler H R Ko . Yeni gün 1331.1 'zm'ır 
için müra.:aat yeri • • """ rl inci sokak No.3 . 

336 doğumlu \"e bu doğumlularla mu-ı 
amele gören ve halen Avrupada tah -

~ilde bulunCukları halde hf'»nüz tahsil ============================="'"' 
vesikası göndermemiş olanların velile-

rin:n as.kerl~k şubelerine .. birinciteş~~ j 
940 n;hayetıne kadar muracaatları ilan 
olunur. 

Sahip ve neşriyatı idare eden Ba§muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaau 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. rı;kliflerinden saJanınııı. 
HPr verde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

[Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü llinları J 
Mub.ım•cm 
kıy••ll 

L. K. 
'4619 60 
ıtadıköyi!nde İbrabimaia malıallesinde Allbab• ıolı:ağında 1/3 ...,,ıı ~ 

.ktgir dlfeıi ah§ap fkj ev ve 5 saydı kAgir iki ah.ır vt! müştemi1.itı jJe dertlf1 o:rii'"' 
de kuyusu bulunan altı dönüm arazi bedelinin birinci taksiti peşin ve i:O"' 

tebak.isi dört senede dört müsavi taksitte verilmek ve bedeli tamamen öd~ 
ceye kadar vakd lehine birinci d~e ve sırada jpotek gösteriJmek . ka edY 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. !halesi 4/11/940 pazartesi Eaat 14 de ıcra ıİ"' 

lecejinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatıarile müdürlük akarat kalemine ıfl 
racaatları. (9943) 

.. 
. ~.- .... ·. 
::•>·~ ., 

KENDiN 

T. iŞ. BANKASI 
BiRiKTiR 

ı:HU J..KkAMIYl!.1..1'.KI : 

1 adet 2000 liralık = 2000.- !11'1 
3 • L 1 • = 3000.- : 
6 • 500 • = 3000.-

12 • 250 • = 3000.- , 
40 • 100 • = 4000.- , 
75 • 50 • = 3750.- , 1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
il~ RAt.ilYE FLANI 

210 • 25 • = 5250.-.. • 

18.00 Program, 18.03 Müzik: Radyo 
caz orkestrası, 18.50 Türk muziği, 
19.30 Ajans haberkri, 19.45 Müzık: 
Fasıl hcveti, 20.15 Müzik: Çardaş 
fürstin operasından parçalar (PL), 
20.45 Türk müzi.ei, 21.15 Konuşma, 
21.30 Müz;k: Türk müzik birliir 
korosu. 22.10 Mil>.ik: Secilmis tan· 
golar (Pi.), 22.30 Ajans haberleri: 
Kambivo - Nukut Borsası. Fiat.I 
22.50 Müzik: Cacband (Pi.), 23.25 
Yarınk i proıı=am, 23.30 Kapanı.ş. 

Keşidelu: ı tubat, 1 ...._~ 
1 ağt:stos, l ikınciteşrin tarı 
terinde yapılır, 

·---~ Yi<:Nİ NEŞRIYA ~I 

BALKANLAR .. c;~,..· 
Balkan mcınleketlcrinin tabll , Jlt " 

t tekfl?Jlll larından, beşeri ve tarih stt''" 
rinden, ekonon1ik haytttlanndoın. t "' 

f ktıdı-e tejik durumlarından, a!<kcr siJ11ıef• 

teşkilliUarından bahseden ve re. itııi" 
haritalar, diyoğram ve graJiklcf1 r'İ!, 
va eyliyen bu 460 sahifelik ~er rP " v• Erenbilge tara!ındı.ın yazıhnı.Ş 

1
,
1
,. 

kıl5p Kitabevi t.ırafıvdall ne$
10 

• 

-====================================;=================-=;========~ 
muştur. / 

• s·· 1 · · ..._rırlliftl ~ 

YAVUZ ~;uL· ~AN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 25 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Yavuzun devrinde mali tabirat 
Yirmi bin akçeden yüz bin ak

<;'" ·e lk:ııkır kayıtlı hasılatı olan 
d.cli.iie zaaınet, üç veya altı bin 
~ ~<çcden yirmi •bin akçeye kadar 
olan dirliğe de tıımar denirdi. 
Okuyucularıma faydalı olur di· 

ve !:as, tımar, zaamet ve bunla
~ın vaz,feleri nelerden föaret ol
duğunu yazdım. 

0>-manlı tar>lıi11de birço:. isim
kr va•dır ki bunlar, bugün bize 
y•b~ncıdır. Bu sebeple okuyucu
knrru yormamak içın bazı mühim 
şcyJerı y<amak mecburiyetinde 
:kalıyorum. Zaten !bunlar birer 

vesaiki ta<ıhiyedir •iti, her Türlriin 
bunları bilinesi liızm>dır. 

Mesela; akçe, kese tabirler ge
çiyor. BunlarJ da dkuyucularımm 
bilmesi zaruridir. Bilmiyenler o 
devirlerin mali lkı.ıdretlerini öl
çemezler. 

Mesela, Y avıı:ı: Sultan Sellin 
devrinin aılkerl ve mali teşkilatı 
nı bilmek için bazı ta:birat.ı bil
mek gcrektir. 

Kese, eski zamanlarda kesele
rin derununda bulunan paranm 
miktarı altın w gümüş oldugura 
ı:öre boşka baOka idL Bu miktar, 

hemen her asırda <.lcğişımi'itir. 
Yine l'!lki zamanlarda akçe de 

kese ve filori altını ıki Fatih zama
nında kırk akçe idi. 

Tarir,lerimizin bcyanın:ı ~<:re 
evvellPri kese deni!Ji mı tJtJz bin 
akçe ve yallıut on bin :ılt'n anla
şılııı.lı. 

Fatih asrı ile Beyazı<iJ sani as
rında keselerin gümüşü otuz ve 
altını on binerlik idi. 

Daha rnnraları Trablu~. Tunus 
ve Cezair darphaneierinci~ darbo
lunmuş Sultani altın keselerinin 
her biri bin adetlik olduğu l!ibi 
(H. 944) tarihlerind!' yirmi bin, 
(H. 1070) senelerinde kırk bin ve 
(H. 1100) den sonraki senelerde 
elli bin akıçe bir 'kese itibar nlun
muştur. 

Son senelerde İstanbul kesesi, 
iceoei rUıtni, ıkesei divani ve Yavı.ıl 
Sultan Selimin Mısırı fethi 1den 
oonra da kesei ımısri diye isimler 
verilmiştir. 

Velhasıl keselerin ımiktarı hal 
ve zamana ve nüfuzun revacına 
göre de/:işm.iş ve en sonra beş y;iz 
kuruşta kalmıştır. Yakın zaman
larda mali.ye hcsalbatımızda mua-

ımeliıt lbillımuan .kese üzerine o -
lurdu ve alışvenşte de kese kul
lanıJı.rdı. 
Beş keseye alc'ım tabirleri ise 

kırk senedenheri ışiti'"1ez oldu. 
Hatta ikinci Mahmut zamanın

da darbolunımuş olan rneteEk mes
ktlkiıt kullanmağ'a tbasl.ıciıktnn 
sonra altılı.k.lar ile beşlikler, yüz
lükler, elli paralrklar, sayılıp ·.;e
rılır, yirmilikler, onluklar ıse sa
yılmakta güçlük çekildiği için yir
mili'kten 'bin ve onluktan iki bın 
adedi 'bir k<!lieye konulup öylece 
beş yüz kuruş üzerinden alı~ ve
rilirdi. 

Akçe. Sultan Orıhan Gazi zama
nıooa kesilen ilk Os:ınanlı si'kke
sidir. 

O zamana kadar dirhem ismi ve 
uı;ulü kullanılırdı. Bu isim ile u
sul kaldırıldı ve Moğol lisanında 
beyaz sikke manasına olan a-kçe 
:kelimesi kaJbul edildi. 

Sultan Orhan zamanında kesi
len <rk~ler m<>yamnda ıki aıkçelik 
ve Sultan Fatıılı Mehmet zama -
nında kesilen !erde de on alkçelik 
s>klkeler mevcuttu. Yavuz Sultan 
zamanında kesilen sikkeler on 
akçelik idL 

Evvelce, beyleı'heyleri, vezirler 
bulundukları yerlerde sikıke dar
bederleroi. 
Osmanlı vezirleri şimdiki İnWliz 

hüdu1me\i vahi uanwnileri g>bi bu
lunduıkları yerlerde icabında pa
ra danbederlel'di. 

Mesel;'.; beylerbeyi aıkçesi, kalp 
a<kçc, kızıl akçe, kırık akçe, akıça 
namlarında bir ta1uııı ma~ pa
ralar da olurdu. 

Fatillı Sultan MemnE'I zamanma 
gelinci-ye 'kadar Osmanlı devleti 
altın si•kke dariıetmeıniştl Fatih 
altın bastı. 

YaV'UZ Sultan Selim, Tebrizi 
fethettikten socnra lba6tıJ:ı altınla
ra ~~!im Şah unvanınJ k0.YnlU4>
tur. 
Şimdi gelelim, Yavuz Sultan 

zamanında/ki ordu teşkilat.ımE& ve 
mevcuduna ... 

Muntazam aSk.erler: On iki bin 
yeniçeri, otuz ibin aza;>, .~ bin 
sipahi. bes lbin siliıhtar .. 

1800 Ulılleciyaru yemin 
1000 Gurabayı yemin 
1800 Ultlfeciyanı yesar 
80-0 Gurebayi YESU 

Bu rııkaınlar muntazam ulaer-

icrin yekununu gösteriym. Mec
muu elli dokuz lbin kişidir. Bun
laroan başka: 

4-0.000 Alkıncı 
H 000 Rumeli tmıarhve zaamet 
H.f'OO Anadolu tımarlı ve za-

amet. 
Bunlaria :;muan yekfuı yüz yir

mi yedi i">ııı kisi idi. 
Osm<ınlı impara1orluitımun Fo.

tıh Sullw .'\lehmet ve YaV\12 Sul
tan Selim devirlerinde varidatı 
senevi şöyle idi: 

Vergi, baç, pümriiık. madenler -
den v<> !ıaraçj!Üzar h~ılınetler -
<!en alınan varidat oo milyon ku
ruş ediyordu. 

O zamankı hesaba göre: 
Ddı t akçe bir dirhem, üç dir -

hem, bir .. ıtın dinar. Yüz yirmi 
akçe bir i<uru.ş ve yahut bir ku
ruş on ik: düka altını itibar kili
nıvordu. 

Şu i:ıalde tenevi varidatı devlet 
yüz yiırni milyon dü:ka altınJ e
diyordu . 

Gôrüleyror iki, Yavuz Sultan 
devri d<>vletin en !kuvvetli ve ~ 
metli devirlerinden biridir. 

Hazine para ile dohı idi. Kanu-

nı u ey·manın veıırı l"-' rıJ tr. 
şanın Almanya i.mparato ~ 
ve Macar kralı Ferdinandı!1 
]erine söylediği gibi: 1wl' 

- Yedikule ağzına ,kadar~~r ıııı
doludur. Paraları koyacak· ·ı "' 

fıiııı l>İ' lanuyoruz.. Sizin verece ara . 
teklif eltığ'iniz külli>·etl' P.;ni lı" 
ziın bir vezir.im.izin hazırıe5 
le doWurmaz. 

1 
tıil ' 

H""-ikaten, Yavu:ı za.nı:OrP ,Y 
has.sa Mısırın fethinden 
tın devri idi. iıı ı izJI" 

Yavuz Sultan orduva. de O<I"' , aı· e''l ..... ı verdikten ~ka m ıy " 1>iV" 
zeltımişti. Ayni zamarıda diJIJtl"• 
divana riyaset eder, hal~ 
şikayetleri tetkik ey lerd1· 

9
ptt>' 

Sultan Selim eski divan;;ı)J I<~'. 
bizzat divan eyle,.;~ padış 11;1~.Jj 
krıru, ik:ullar da padişn.J"ıı~~r~ 
Ya~= umurdide ve . · P,.-

ııırı . ır 
oort veziri vardı ve he~~rııe.Y.'.,.. 
kereler sancaık beyı, be.Y ve 11'_j,, 
1 . dı.n il" 
llP cebehane ve sa':'. el< ~«<I 

lete lfıvık hizmet goreC ,,- · 
desinden gelecek levazJ11l 
ahvali aleme viıkıi j<liJCt;.ı,.ı 

(Dev 


