
SAYISI 

lı A.lman ve 
lcıfyanlar neyi 
bekliyorlar 
~~--~~-~·"""!'l!!!!I!~~ 
sa~lliiz ın.ihvercilerin siyasi 
llı adaki faaliyetlerini ta -
c arı:ıJaınadıkları Komada 
ı:t?an ed~n faaliy!!tten an
lı Şı 1Yor. ihtimal Ispanya-f;: arazi ve üslerinden isti-

' 1.. e edilmek cihetine gidi
. '"tekti.r 
~ -· 

\' - ·- • J 

~ıllll• I> 
~ · 44TEM İZZET BENİCE 
~ ~hin d" • 
ı.. tılıı.in unya harbıne çevril -
~.ı Yin bugün meselesi olmadı
J~trıi~~' bu sütunlarda tebarüz 
~U~·:" Hadiselerin inkişah 
~~etik uıe hak verdiriyor. 
~il ~ a - Japonya - Sovyet Rus
~l in ~r~e müdahaleleri belki 
~ili d ı;ı!lde vukua gelecektir. 
~ ine . lngilte.renin kabir bir 
~1 • dırınesi ve zafer yolunu 
~- fıt~le bu müdahalelere . lü
~ · lhti at ve mahal kalmıyacak
l~~tııııil ~al bu kışı aç geçir~cek 

~tıı atkının aksülameli, Ingi
~~~ii hatdıınanlarının Alman 
I~ ier"e şehirleri üzerinde vu
k.1Y11111:eceği tahribatın dehşeti, 
t'l'J~tıca. ~frikada ve Akdenizde 
~tt'i 'V r.ı ,1nhizamın husule geti
~~ıı Üst~.21Yetler mihvercilerin 
~I? sah Undeki planlarını tahak
'ı·--kııca~sına intikalden mahrum 
ltı~levlj ' Avrupa .miletlerini 

Jı. se~k aleyhine isyana ve 
'1 ~il, biı: ~decektir. 
tif~~k h_ıı- zaman yabana a~ıl
~~ ~ tıht hır fikir ve ümittir. in
~ .\lınaıtkası~ın tesiri muhakkak 
Ja!ad11 kn~·a, ltalya ve biitün Av
~lır j11disini göstermiye baş
>~.~cırı' d ngiliz hava bombardı't "IJt bi a artık tesiri sakJanamı
~ı•ttnı ~haldedir ve günden gü
°ttıUe l!e~1.tadır. Biitün bunların ve 
ı~iattızin üzerindeki uçuşların 
~ e tes· arın rnnneviyatı üze • 
~ ıl İdd!r Yapmamakta olduğu 
'ıt tılııt i ıa. ~dilebilir?. Hele Al -
)Q lııiş v nı:ılız adalarını istila ede-
j~ıı ~. havn. kuvvetlerini yarı 

~ııgili,.1 ~ betrnış bulunurlarken ... 
~İ liit it. V~ziyetten emindir -

~llatt i ı gun evvel beyanatta 
~~ Gcıl'cngiliı il ava Nazırı: 
~İt 1~tı İi e~ Yaz harp A nupa top
) ~.dahil ;cr!ne intikal edecek , .e 
~· tiltih ngılterenin havadan taz

~. 'l'<ıtd c karışmış olacaktır. 
\ lil~let~· ~n müthiş Alınan ha
lı. 1\ltrıil etıni kırabilen ve şimdi 
~I .ı tıya .. . d . l 
~~ı· ııah·ı· uzerın c ve ı şga sa-
\.; 

1~cı1~ •ndeki üsl.erde taarru1i 
~ı)~ h hu!unan Ingilizler için 
~ldir. ~ bı~ lakırdıdan ibnret 
't ~lı h' e.shıt edilen bir pliının, 
~ ~-ırı1 ~ lnuvafCakiyet ümidinın 

~14.ıb.,.I! 
1~1n ifadesidir. 

~d 1 ~ht~kl\erin tek kurtuluş ü
~ it, .\t al·ı yannağa dayanmak
~ıı~ltı ın.anya ve İtalya bir ara
•la~ ~ilk ışlatdır ki, Avrupa kıt'a
~~~ td~~ olmak dahi hiçbir şey 
~) ı, izıtı·hZ.: Bilakis musibet. fo
\~ ~lir~ lal getirecektir. Ablu
~ 1~ ~il anın tek çaresi ise Ak-
~. tııı-ı l>ıla j .. '!ılı lls11\ tını açmak, ngılız do-
·~:ıııııas\ Yok etmektir. İn~iliz 
d~·~· n nı Yok etmek ne Itat
%~v1 dir, ~~de Ahuanyanın lı~:rcı 
C~t'l·şi i akat: Cebelüttank ve 
'ı ı\\ takJ~nl e~mck mümkiin ol
'qıı deni 

1~de lngiliz donanması
~) ())lir 1: en çıkarmak da müm-
!~ ~~"ki' / 1u. ~akdirde Afrika ve 
~ te~İrttı tı~ılız imparatorluğunu 
~~liih e sansı miitearrıılara 
"<\~1 1 ~tı Jd:.r ve ablukanın tes;ri 
~ l!di) ".gılse bile yarı yarıya 

'~ •tı \·a .. ~ış bulunur. 
\ • J .. ,y t 
t d. ııııon e len sonra da Ameri-

~~ıı 111lh ~·a - Rusya çarpışn.ıası 
~l'ııtıl\ ir· ~rbi ba~lıyabilir. işte 
ç qıı ' 111d ır ki · )~ti l'a h" .. , şimdi Halyn "., 
'•ı~11de s lı:un güçlerini bu l:ıe<lef 
lı~ I'. e erber etmiş bulunu-

\,. kı .. 
'ıı'~ ·'"•nt ı.tı.t .\ftik e Akdeniz havzasın-
~ı~~kli a· ada kopacaktır. Hatta 
~~, Şefi J1a?s telgrafları Alman 
~ ~ '<ııdı:ı 11llerin Mısırın istilası 
L-~~ tdi~iı/lıtıhnkknk bir ısrar 
~t~ İ~g i kaydeylcmekredırlu·. 
\ lıı~ ~. ~ter-eyi Akdenizdcn çı-
l~lt cl'lerı ebelüttnrık ve :Mısırı 
t~~ i t\:fc1,; 

1~1t Yalnız nrzıı ile \'e 
~ı~1 \ ~"'lri] . <ıreketlerle ~aş Arıla
t ~~~kaı~t:ır. İngiltere biWi~ bu 
tlitı~~ <ıldu..,a kcııdi ndalarında 
1~t tı IHi ~u kadar hfıkinıdir ve 
,, fıttt 11\! d A 

ı.. '-tı ıı-lll k e asken hazırlıkla-
.~ 'ıı•·· a tadır 
\t ~il ·lıtıqr k • 

J - --· 
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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Baş~ .. 

ETEM İZZE 
YIL: 4 

BAŞVEKiL BUGUN ANTAKYA'DA 
BERLiNE ÜÇ 

BUÇUK SAAT 
HÜCUM 

Amerikadan İngiltereye 
mütemadiyet tayyare 

geliyor 

Manş sahilleri 
cayır cayır 

yanıyor 

Londra 2 (A. A.) - Hava ne
zaretinin İsih-barat subesi. pazar
tesi - sal.ı !!ecesi Ber lm üz.erine 
vapılan Inıtiliz hücumları h~ın
dıa tafsilfıt vermelktedir. 
Bombardııman saat 22.30 dan sa

bahın~ 2 sine ıkadar. vani üç bu
cuk saat deva:ın etmistir. 

Hücum edilen ve resmi tcblii!tle 
zikrcdilm.P"en hedefler arasında 
KliızenıberP' ve P'~- elelktrlk san
tralları da vardır. Bundan evvel
ki hava akınlarında ciddi suret
te ıhasara uarmnıs •bulunan ı:rarp 
elektrik santralı aydınlatıcıf fi -
~ekler sayesinde kolavca tanın -
anıs ve bonnbardıman edilmiştir. 
Bu binalarda bir infilak olmus ve 
lbir cok van.rnnlar cııkımıshr. 

ITALYANIN 
ISTEDiGi 

OLMADI 
Fransızlar Suriye 

mütareke komisyo
nunun taleplerini 

reddettiler 

Mütareke 
böyle taleplere 

müsait değil 
Ne tayyare veriyorlar, 

ne tayyare üssü .. 
Londra: 2 (A. A.) - Kahi

rcden bildirildiğine .ıröre, Su
rivedeki Fransız makamları, 

hala Surivede bulunmakta o
lan Fransız tavvarelerin·in on 
iki ad.ava ı:rönderilmesi ve Su
rivedcki hava üslerinin İtal
y.a.n.lara terıki hak'kındaki İtal-
van mütarcı."'<e komisvonunun 
talen.lerini rcddetmistir. 
Fransız makamları. ·bu ta

lepleri mütareke ahkamı da
ıhilinde bulurunadıi!'ı için red
detnnislcrdir. 

1 HASTALAR 
BOMBALAR 
ALTINDA r 

Almanlar en az 20 
hastahaneyi bombır· 

dıman etmişler 

İngilizlere isnat 
edilen bir· 

hadise 
Brüksel: 2 (A. A.) - D. N. B.

bildi.riyor: 
İn,giliz tayyarecileri Manş sa· 

bilinde bir hastaneye infilak txım
lbaları atmıslardır. Bu hastane ikıs
ımcn Ahnan askeri hastanesi ola
rak .kullanılmakta idi. Hastaneye 
cKız!ilıac> al-melleri mevcut ol • 
ımasma rağmen seri hal-inde bü -
yük caota bombalar düşmüştür. 
Bombaların seı'i halinde hasta

neye atıldığı müşahede ve tesıbit 
edilmistir. 
. B"ll'Ilbalar catı ve tavanlardan 

aeçerek iıkinci kata 'kadar gelmis. 
r~tı havaya ucınu~ ve binanın üst 
Jtatı tama.men vıkılmıstır. Hasar 
anüthMir. 

Hasianeve yimıi metre uz:ai!a 
düsen bir romıba ihtiyar ik.arlınla
r.n bulun<luP.u bir barakaya ı?ir
mistir. B<mlıba "'arçaları civarda-

1 ~~ 
ı 
J 
ı· 
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-~ ! AMERiKAD A 
,!· HARP 

HAZIRLIGI 
lnfiratçılar da harbe 
taraftar olduklanm 

söylüyorlar 

Berfin paktı 
Amerikada ne 

tesir yaptı ? 
ILondra: 2 (A. A.) - Berlinrle 

.imza edilen üc taraflı P1!·kt hak
<Devamı 3 üncü sahiftdc) 

Milli Şef'in 
doğum 

yıldöniimle ri 
Ankara 1 (A.A.)- Reisicumhur · 

İsmet jnönü'nün doğumlarının 
yıldönümii mi.inascbeti :te, İn~il
tere Kralı Maje~te altıncı George 
tarafından kendilerine hararetli 
bir tebrik telgrafı gönderilmiş ve 
Milli Şefimiz de samimi tesekkür
lcrini telgrafla bildirmi~tir. 

İr ...;1iz tavvareleri Kliaenbm 
santralını da siddetlc ıbaır.bardı -

( Devamı 3 ii.ncii sahifede ) CDevamı 3 üncü sahifede) 1 Maıış sahillerindeki ağır dafi tayyare topları 

Bu sabah iki kanlı cinayet oldu Başvekil Maden kömürü paha!ılaştı ı 

Yenicamide cadde ortasın- Hatay.da Bu sab h Etmb 
da bir arzuhalci On yerinden Dün Adanalılarla görüştü ta ·toplantı ya 

k
~dı 

. bıçaklanarak o·· ıdu·· ru·· ıdu·· .fa~:~;~:ilb~~~v!~i;i~;:~~a~~~~i Halka 1 tondan aşagvı kömür V°'TGI f Nazmı Topçuoglu ıle bırlikte, dun '-' 

öğleden sonra Adanaya gelmiş, · meycnler CezalandJrila kl 
vali ve hükumet erkanı tarafın - ca ar 

Hadisenin icyüzü ve J!aı·ı cıldıran katilin sözleri ... 
• • • 

dan karşılanmıştır. Başvekil tre
nin istasyonda tevakkuf müddeti 
zarfında kendisini karşılamıya ge
lenlerle ve halkla görüşmüş ve 
tren yoluna dl"vam etmiştir. 

ikinci cinayet de Eyiipte işlendi 
Bu sabah saat 8 buçukta Bnhçe

kapıda İş Bankası ile Çiçekp:ıı:nra 
karşısında kanlı bir cinayet ol -
mushır. 

İşe riden halkla dolu b:r yerd'"' 
ve giiniin en kalabalık bir sao -
il nd~ her.kesin gözii önünde iş-

Demir yolumuz 
hududuna • 

ıran 

varıyor 

lenen lıu korkun~ "l! · n~yet :.ıeticc
sinde lir arzuhakı öldürüimüş -
tür. 

II:ic!ise mahallinde Lir muhar • 
ririmi:t.in yaptığı tal.kikata göre 
cina.vt:tin iuüzünü ~·uıyoYuz: 
Kar.ı::ümrükte otııran Se ·ıfcttin 

Halkımızın 
sıhhati ile 
oynanıyor 

Evvela 5 milyon liralık 60 çuval kurtlu un imha 
Elazık-Muı istikameti edildi. Bir yağ imalat-

kısmı J•pılacak hanesi kapatıldı 
Elzıkdan 1rana '1:iıdecek olan si

.mendifer volunun i1k kısım insa
atı bugünlerde ihale olunacaktır. 
Bu veni hat Kavakcur ve Mus isti
kametinden geçecek ve yalnız il'k 
ikısrnı 5 milyon liraya mal olacak
tır. 

Belediye sıhhat işleri müdiirü 
Osman Sait tarafından dün bazı 
değirmenlerle mahhit yağ imalat

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Şehir Tiyatrosun· 

ismindl' bir arzuhalci daktih> ile 
S"fl ar unaflıkla ha"·atım kı1:ıa
nan ~ it·h met Ali ahlJnp olmn~Jar
dl!. Uuıılnrdan auuhalci Se\'iet
tin g~ .• cnlerde Meı.:net AEy~ bir 
kız lmfornğını vadetmiş ve: 

( Devamı 3 üncü salıifede) 

Başvekil ve Ticaret Vekili bu
gün Antakyada bulunmaktadır - · 
lar. Oradan İskenderuna gidecek
ler ve liman vaziyetini tetkik ede
ceklerdir. 
Başvekilin cuma günü Ankara

ya döneceği bildirilmektedir. 

YARIN: 

DÜNMİYEN FiLO 
• 

Büyük harp içinde Türk bahriyesinin gösterdiği harikulade heye
canlı menakibin tafsilatı ve kazandığı zaferlerin destanını harbe iştirak 
edenlerin hatıraları, Osmanlı Bahriye Nezaretinin dosyaları, şüre me
muru binbaşı İhsanın notları ile bir arada RAB.Mİ YA<iIZ'ın bu yeni 

eserinde okuyacaksınız. ........ 
Yavuz: Halifeler diyarında 

Diaer taraftan Dudanya - Bursa 
arasındaki demirvolu da vakında 
şimdiki dar hattan ı?enis hatta 
cevrilecektir. 

da bir hadise Yarın: 
(Ya.zısı 3 ilncU sahifede) 

Dedikodulu bir ınesele 

A akkabı fiatları 
imler tarafından 
y s ıı·uyor? 

SON TELGRAF'da M. Sami ~ 

Karayel'in •Yavuz Sultan Selim 
HaHfeler diyarında• adlı yeni bir 
eserine de başlıyoruz. · 

Yavuzun Mısır seferini ve Kanal 
fütuhatını bütün teferrüatile ve 
şimdiye kadar intişar etmemiş ve
sikalara dayanarak yıu:an M. Sami 
Karayel, bu eser için: 

~ 

- Üzerinde en çok çalıştığım · 
pheserimdir. ( 

Demek.le iktifa eylemektedir. 

1' 
1 

Emekçiler birliği iddialara cevap Her h~l~e ya.rın ·:I>önnriy<m fil" ya"" -.ıero ... J 

verdi. Ayakkabıcılar cemiyetinin bu ıkı eserı ~ ıon~'t.~~ 3ru;~~~ni~!~teı~~ 

(Yazısı 3 ii7ıcii sahifede) 

ÇERÇEVE 

"Y Ocel,, in hitabesi 
Ruhu gerçek bir irfana ya -

taklık eden bir devlet reclü • 
nün, kendisini alakalandır:ıcı 
dava üzerinde umumi vit'lhına 
hesap vermesi kadar güzel Lir 
şey tasavvur edemem. F .ık:ıt 
ruhu gerçek bir irfana, belli • 
başlı bir insan ve cemiyet te~
his.ine, bir iş ve idare planına 
yataklık eden bir devlet redii 
olmak şartile ... 

Bu mevzuda şimdiye kader 
şahit olduklarmıı.z. daima iıtle
rin büyük felsefesinden u-zak, 
kanun r.,ddeleri gibi takır tu
kur, sert, kuru ve yavan şey
lerdir, 

70 kiloLk vücudiinü. Maarif 
Vekilliği koltuğuna taşıtmak 
yerine, 70 milyon kiloluk Tiirk 
çocuğunun ağırlığına eıt :Maa
rif Vekiliği koltuğunu ruhun
da taşıyan Hasan Ali Yiic4.'l, 
Ankara rad;yosunda tall'be \"l'
Jilerine irat ettiği hitabeyle, İ'?te 
bana hasret çektiğim de,·Jet 
redü konuşmasından güzel bir 
örnek verdi. 

Keskin vasfı düriis,tlük "\·e sa
mimilik olan hitabede, bu za
mana kadar bez üstüne bcı: sa
rılmış maarif yarasını cesaret
le açan, çıban başlarından bi.r 
ikisini gösteren, teda,·i ve ame · 
liyat yolları üstünde ve sahip
lerini müşterek çahşmıya da • 

'vet eden, herkese vazifesini 
hatırlatan ve hazakatine şüphe 
bırakmıyan bir cerrah edası 
var. 

Yücelin hitabesinde sıklet 
merkezini, yeni Tiirk maarifi
nin çocuklara ve annelerle ba
balara yüklediği yeni rejim tt:ş
kil etmekte. 

bırakmaması; talebeye büvi'.k 
bir davr;nma iradesi, \'eliİ<•.re 
de geniş bir murakabe bornı 
;yüklemesidir. Hitabede ahlak, 
disip1in, usul, hnk \'e dürüst -
liik gibi baş kıymetleı· biriud 
plandadır. 

Kolay devirlerin saht~ .ra -
hatlıklarına nisbetll" bdki "Yıi
ccı .. in ınetodu, talebe ve tale
be velilerini sıkacak. köti:i dc
magocyalara imkan 'erdire -
cek, tek kclmey]e ba.zı kaha 
nefsnni hac;;sasi~·etleri incitecek 
mahiyettedir. 

Fakat ne çıkar; vatanm ve 1111 

gün Tiirk rocuklarının sapa. 
sağlam hale gelebilmesi İ<:İn 
nice kaba nefsani hassasiyel • 
leri incitmek lazım! . 

Nabızlarıııda ~varınki Türki· 
yenin humması· vuran akıl ''e 
irfan sahipleri, Ha~n Ali Yü
cele, kaba nefsani lıassasivet -
leri hatta isyan ettirecek kadar 
incitmediği i<:in serzenişte bu
Junınalıdır. 

Aklı başında her Türk yurt
taşı bilmelidir ki, ~·a tam doğa
cağız, ya tam öleceğiz! Tam 
doğmanın ınetodlarından bir •. 
ni Tlirk maarifi çe:çcvesinde 
tatbike ba~lıyan hatır gönül 
dinlemez Vekil bizi sadece mes
ut etmelidir. 

Nebati .ve hayvani çerçevede 
parlak bir hayat örnt-ği göste
ren Tiirk çocuğunu ruhi çcrçe
''ede hayata ulaştırmak da,·a
sının hakimi mektep, bir ço • 
c.-uk hakkında •muvakkaten ö
lü ... • raporu verir de anne \ "\l 

baba: 
- Çocuğumuz nurtopu gibi 

ve dipdiri!. 
Diye •2ığlık koparırsa, işte 

kalıl\ manada nefsani hassasi -
~·, Oni kontt~turmuş olur. ~ .llıod ' hemen yeni brı~ • 

\~1Qı e3~n .silahlarla teçhiz 
'-tlt, •lnıış olduğu ı?ibi J\h

&arp ve cenubundan 
k 

hirini batırtp mürettebatını esir 

1 deh kikati tenvir - etm~~~-1~~~~~!.! ·--~.°J~!~: •. ~;iıc;;;;:~~:;ıe;:_ 

Bu rejimin ruhu, talebe ta
hirile bdleş ve dalga metodu 
sayesinde kazanılmıya nfo~ıl -
mış hilekar nailiyetleri kökiin
den kazıması; hem talebe, lıem 
veli, hem de mektep cephe:;\n
den «dostlar alışverişte gör -
-~!-t - '--1--1-X..-- \.. - ··-· ı..-ı..ı.. 

Ço· uk)armnzı, ikinci, iiı;iin<"Ü 
, .e ~ininci defa doğurnpya ba· 
kalım!. 

'Mlll"'iP •.& '7n. 'ICT~ A "IC"i~Rlllr 
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AKBABA 

YOKUŞU 

Kasımpaşada Akbaba 11enen bır 
yokuş varmış, tamam 80 senedir 
tamir görmliyormuş. Bu yol 80 !!!!

ne evvel yapıldığı vakit, insanlar 
üzerinden geçsin diye bir maksat 
!{l <lülmüş olması lazım.. Bugün, 
hu maksat, tamamen ortadan kay
bolmu.ştur. 

O civarda oturanlar:n anbttık
larına göre, yol üzerinde bir kaç 
me'.ıe derinliğinde çukurlar var
mış, ve buradan geçmeğe mecbur 
kalanlar, adeta dağc.lık, cambaz
l«k hünerleri göstererek arzuları
na nail oluyorlarmış. 

B'zce, artık bu yolu tamirden 
vazgeçip, yokuşu siper sığınak o
larak kullanmalı!. 

BİR KELİMENİN 

MANASI 

Elime geçen son belediye mec- . 
mu.asının kapağını gözden geçiri
yordwn. Resmin altında bir satır 
yazı vardı: •Taksim gazinosunun 
pergolalı tarafın~n karşL sahilin 
görün~.· 

AfrPrlersiniz amma, bu cümle • 
deki frenkçe kelimenin manasını 
anlıyamadım. Yeni imar hareket
leri, dilimize birçok yabancL ke
lime soktu, diye birkaç defa yaz
mıştım. Bu kelimenin ne demek 
olduğunu belediye mecmuasının 
ilk çıkacak nüshasında izah eder
lerse, memnuıı kalırım. 

Şı\IRLER, 

TULUATÇILAR 

Şimdi de, bir başka rivayet çıl<
tı: Sözde, genç şairler ikiye ay-

lVHUPA HARBl~iN 

k EN l .MESELELERİ 

Ingiliz hav3 
kuvveti. 

.azan: ALİ KE'.\IAL SL'NMAN 

Avrupa harbi başladığı zaman 
İngiltcrede yeni bir programın tat
bikine girişilmiş bulunuyordu. 
Buna göte yalnız Büyük Britan -
yanın birinci sınıf olmak üzere 
2,550 tayyaresi bulunacaktı. Bun
dan ba~ka denizaşırı yerlerin mü
dafalbt için de a)'·rıca yine birinci 
sınıf 1,000 tayyare yapılıyordu. Fa
kat bunlar husmi fabrikalara si
pariş edilen miktardır. Harp çık
tıktan sonra ise bu program ile ka
lınamazdı. Gerek hususi fabrika
ların, gerek hükumet fabrikaları
'fıın siparişleri ve inşaatı arttıkça 
artmıştır. 

Harp geçen sene eyliılün başın
da patlak \'ermiş, altı ay sonra, 
martta İngiliz Hava Nazırı inşa
atın iki misli arttığını söylemi~ti. 
Bombardıman tayyareleri ise 6 ay 
e\'\'clkine nisbetle % ~O arımı~ bu
lunuyordu. Zaten biraz sonra, ma
yısta, yalnız tayyare inşaatını art ... 
!ırmak maksadile yeni bir neLaret 
tesis edilmişti. Dünya yüzünde en 
çnk 'atışı olan gazetelerden Lond
ralı (Deyli Ekspres) in sahibi 
Lord Beverbrok da bu nezarete ge
tirilmişti. Aradan çok geçmeden 
İngiltere şuna karar vermi~ olu· 
yordu: Her İngilizin canı ve canı
nın )·ongası demek olan malı mem
leket müdafaası için Kralın em
rine verilmiştir. Bundan sonra çok 
geçmeden tayyare inşaatı da art
tıkça artn11stır. 

Her İngiliz kendisinden bekle
nen (edakôrlığı gösterince bütün 
sahalarda görü len inkişaf daha 
g<>n)~lemiş, memleket müdafaası 
için izlıar edilen büyük sebat , .e 
ga) ret az zamanda filiJatta öyle 
neticeler husule getirrr 'ştir ki bu
nun tayyare inşaatında ve tayya-
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POLİS .[ 
MABKEMl!:LER --

rılmış, bir kısmı gayet aeaip ve Burada para kazandı._· 
garıp şiirler yazan zümresini teş-
kil ediyorm\Ui ki. bunlar, bir kum- 'tan •onra bedava mem-
panya kurmu~lar.. 1 k t" d'' k · • 

Bizim bildiğimiz, tuluat aktör- e e ıne onme ııtı-
ıeri kumpanya kurarlar. Yeni '3- yenJerİD buldukları usul 
irlerin ma.ksadı da yok.ııa tuluat ı 
mı?. ' ' ~ Bazı acıkl?iizlerin burada calısıı> 

• kazandLkan sonra !>eda vadan meın-
DİLENCiLERİN 1 leketlerıne !?itmek iein kendile. 
SERVETİ rine fakir süsü verdikleri görül

mektedir. Dün belediye reis mu-
Bir dilenci mllhkemede çok a.vinler>inden B. Lütfi Aksovun o. 

dikkate şaya~ ifşaatta bulunuyor: dasında bunu ııösteren bir hadise 
•- Efendim, diyor, bir bu.;uk Q).ınusıur: . _ . 

saatte ancak iki lira kazanabil - 1 ÜS:~ .bası ııeımu~de bır adam 
dim. Bu da çok mu?.• 1 B. Lu,(ı .Aksoya muracaat ederek 

D;Jencilerle mücadelenin kar • kendisının Ana<loludan buraya ıs 
et'!l<diği ve bu verimli mesleği, bulm~Jta geldiğini fakat ıs bu~a -
kimsenin terke vanaşmadığ'ı an _ madıgı~dan bes parasız kaldıgını 
' 1 B' . d'I ·ı . t ·ı bıldırmıs v~: .aşı :yor. ızce, ı encı erı esçı N 1 be • 

1 edip kazanç vergisine tabi tutmak- hir'. e 0 ur nınırek vo pal rkamı. 
se namına vere mem e e -

tan başka çare yok.. Bir buçuk tmıe '1Önd.eriniz!.• demi6ir. 
saatte iki lira kazanmak demek, B. LCıtfi Akwv. vardım tahsi -
mühim bir meslek sahibi olmak satı kal.madığını söyliyerek ada -
demektir. Hiç olmazsa bu iki lira- ma boitaz toklui!'una çalı.smasını 
nın 50 kuruşunu vergi olarak kes- tekli( elmislir. Öbürü teklifi ka-
m~li!. bul etmemis ve valancıktan -"•

YiNE Mf 

DOOİŞTİ?. 

Bir gazetede ,ikinci devlet re
sim ve heykel sergisinin a.çılaca -
ğını bildiren bir ilan gözümüze 
ilişti. Bu iHinın üzerinde şu satır 
vardı: 

•Kliltür Bakanlığından• 

m~a ba~larnıstır. \Beledive reıis 
muavini bu abl- - sahte oldu
iYunu sezerek <li"he··e dlisınü< ve 

- Sahiden hlc paran yok mu? .. 
Demistir. 
Hasan Ei!ribel isminde oldui':u 

anlasılan .müracaatcı: 
•- Vallahi bes param yok .. İki 

!!iiııdür acını .. Bu ııeoe de 90kak
larda yattım'• demiştir. 

Umumi nakil va•ıtası 
Kadıköy ile Bostancı arasında 

işliyen Halk tramvaylarının çok 
iyi tarafları da var. Mesela, bu 
arabalarda aktarma bilet usulü 
ihdas edilmiştir. Halka kolaylık 
olması itibarile çok pratiktir. Fa
kat ,aktarma bilet usulüniin, yol
cular üzerindeki adeta korkunç te
sirini bilmiyorsunuz. 

Bence, aktarma bilet usulü, yol
cuların haleti ruhiyesi üzerinde 
yıkıcı bir tesir yapıyor. 

Geçen gün, bir arkadaşla Sua
diyedeki Çatalçeşıne istas)·onun -
dan tramvaya bindik. Üsküdar • 
daki Paşakapı istasyonuna kadar 
gittik ve geldik. 

İki kişinin, Suadiyeden Üskü -
dara kadar tramvayla seyahat et
mesi kaç kuruştur, diye, düşünür-

.. .. ? sunuz .. 
Tesadiifen, bütün bindiğimiz a

rabalar birinci mevki idi ve ak
tarma biletlerden başka, mevki 
farkı biletleri de almak suretile, 
iki kişi, bu seyahati tamam 80 ku
ruşa yapabildik. 

Seyahat ettiğimiz mesafe fası· 
lasını yukarıda yazdım. 

Kim ne derse desin, 80 kuruş 
tramvay parası insana çok fah~ 
bir ücret gihi geliyor. 80 kuruş ve 
tramvay ... 
Düşünüyorsunuz: Tramvaydan 

maksat ucıız ve umumi nakil va
sıtası demek değil midir?. 

O halde?. 
Han~ nerede?. Kültür bakanlığı 

Maarif Vekilliği olmamış mıydı?. 
Yoksa, vazgeçildi, tekrar kültür 
bakanlığına mı dönlildü. Bilelim 
de. ona göre ... 

Faka.t LCıtfi Aksoy ilci ıınemur 
caı?ımr. Ifasaııın üzerini aratınca lc==============R=E=Ş=A==T==F=E=Y=Z==İ= 
kirlı tir çıkın içinde 169 !ira para A k 
buhwmustur. Rcis muavini iıu pa ÇI İŞ Ve memuriyetler 

AHMET RAGF 

reci yetiştirmekle nerelere kadar 
vardı~ına dair bugün İngiltereni'l 
haricinde de pek belli başlı bir 
iikir edinmek yabancılara da müm
Jtün olmu~tur. ı~alnız tayyare in- : 
faatı ele alınınca dün ile bugün. a- ı 
..asındaki farkı gö.termek için ln
ı;:"iliz1er şu rakanıları yazıyor!ar: 1 

Mes.elfı geçen un1umi h~rp es -
nasında tayyare in aatında çalı
şanların miktarı 317 bin kişi imiş. 
Bu harı> çıkt,zı zanıan ise İngil
terede bu işlerde çalı~aıılar 400 bin 
i~çi olınu~tur. Halbuki bunun bu 
kadarla kalmadığı ise in~aatın şu 
son aylarda gitgide artmasına ba
kılarak da tahmin edilebilir. 

inı;:ilizler di~·or ki: ı Iatliıp ol.an 1 
bugün •ken1111İyet• tir. Yoksa Iıı
giliz tayyarelerinin •keyCiyet• iti
barile olan kıymeti biitüıı dünya
n tanınmıştır. Onun için inş~at 
çok ileri gönderilmeli, yapılan tay
}'arelcr çoğaldıkça çoğalmalı. Ya
ni sayı}"ı arttırınalı. Ta,.·yarelcrin 
her türlü bakımdan, gerek işçilik 
ve ustalık, gerek kullanılan mal
zenıc nokta·candan her suretle üs4 

tün oldu~una şiiphe yok. Böyle ev
aCsta ,·iicudc getirileu tanarelerin 
daha, daha artması elzemdir. 

İngilizler bö)·le sôyliyerek ge
rek bonıbarJıınan, ~erek a,·cı tay
yarelerinin pe!< mükemmel yapıl
dıklarını ilave ediyorlar.' 

radan tren bilet bedelim ayırtmış Üniversite i:ktısat fakültesine 50 
ve Hasanı memura tes!;m edip bi- lira ücretlı ·bir daktilo alınacak
leti alınarak tren kontrolör me- tır. Talipler 7 teşrinievvel ırünü 
murunun kontrolünde mC'mleke - saat 10 da mezkılr fakülteye mü- ı 
ine gönderilmiştir. racaat etmelirlerler. 

Burada çalışıp kazaııdıih anla- Tramvay, elektrik ve tünel ida-1 
şılan paranın üstü de kendisine resi de en aşağı orta mektep me
iade olunmustur. zunlarından müsaba!:a ile 3 dak

Kibrit fiatı niçin 
arttırıldı ? 

Kutu başına 10 para 
zam edilmesinin s:

beplcri anlaşıldı 
Ktbrit f~dtlaru1a duro .. ~n itiba

r~n 10 para ZJ:ITl vapıldı1ıııı vaz
anı;t.ık. liu. .c.Mnmın ~J ... bı ·ı1tl,.=r: 
I<ıb;-ıt \ çakmak ~nhisarı i}Je 1 
ha?iranınca sı:rket tarafır.da.n •a
tın wınrl!l!l v::ık!t ll'.ikUn1-ete 10 
mı!\"On dı,~~rlık b:r .;..;t:ıkra..:..Ja bu
lurı:uu.,--ıı. 11:ııcn h'!r '3 ayda bir 
defa h..ı istrk.az 4~i bm :ıo2 <l»
larhk Oono:urla teJ.\·e olu.tıma!~4 
tadır. l\lalive Vekleti ,ı,. 'u se -
heple lıcr 3 ayd.a bir dol.ı.rı" fıy,ı . 
Jarın_ı tesbit edip kur nisbctı.;-r;ne 
gore del'!~ikl'k vaoılmaktaillr . 
Bu ~ferki tet!:ikte ıhlar fivatn
nnın ·ükseldifi görüldüi!;ınden 
10 para ZUT yapılmıslır. 3 av •cn
ra fı,'llt ar vin ~ tetkı~ \'C t~sb" 
olunacaktır. 

.. uı.[Jj]" J(l~D ... , ··Lı" ... ... 
1 • • H 

Anlatılmalıdır ki .• 

tilo aramaktadır. Talipler 4 teş
rinievvel günü saat 14 de Tlinel 
ıbasında Metro lhanında-ki idare
nin zat isleri rnüdürlüitüne bas 
vurmalıdrlar. 

İktısat Vekfileti 35 lira asli 
maaşlı müfettiş muavinlikleri i
..:in 177 tesrinievveldc yüksek 

mektep mezunları arasında bir 
iımtihan yapacaktır. 

Bir haftalık ihracatımız' 
Son ııünlerde ihracatunız mü -

temadi,'en artmaktadır. Yalnız 

son bir hafla icindeb ihracatımı
zın yekunu 780 bin liraya baliğ 
olmustur. Bu meo:anda İnı:ıilıe -
reye 8438 liralıl< simsir. 2689 lira
lık ham keten ve 59 bln 54 lırali< 
borasit satılınıstır. 

Romanvava da 41 bin lıralı:k 
fındık. 36 bin 420 liralık zeytin 
gönderilmislir. 

-o--

Uludağ'dan dönen 
talebeler 

Piyasadaki ekseri zey
tin yağlarda hile yapıl
dı.2-ı anlaşıldı. Yağcılar 

ne diyor? 
Son "Ünlerde Pİ"asadaki zev -

tinvağların ekserisinde hile ya
pıldığı anla<ıl.mı<tır Bu hileler 
refine edilmis pamuk ve av çioelti 
vai!larının halis zevtin"aih f?ibi 
eösterilrnesi suretile yapılmak -
tadır. 

Tenekelerin Üzerlerine. içindeki 
vai!ın rnahivetini ııösteren etiket
ler konulmadıi!'ından halk bittabi 
aldan.maktadır. Ekseriya da 50 ku
ruşluk oaınuk yağ'ı ile 4:! kurusa 
tedarik olunan ay cicei!'i vai!ları 
60 - 65 kurusluk zeytinyağlarına 
kanstırılmaktadır . 
FİATLAR DAHA ARTACAK MI? 

Muhtekir bir 
benzin satıcısı 

tutuldu 
Kadı.köyünde Bağda caddesın

de, 452 numarada benzincilik ya
pan Alıınedin •benzin üzerinde ilı
tikiir yaptığı haber alın.mıs ve 450 
kuru.sa sa tılroası lazını.ı:ıe len ıbir 
teneke benzini 500 kuruşa satar
ken dün suc üzerinde yakalan -
mış. Üsküdar adliyesine teslim o
lunmuslur. 

Kızını yaralıyan mah-
kum oldu 

Aksaravda Fehmi isminde bir 
adamın karısının üzerine kılıçla 
vürüdü.ıfünü ve 5 vasındaki kızı 
annesini kurtarmak isterken za -
vallı kızcağızın sol bilei!'inin baba

Zevtinyaöı fiatlannın Gemlik - sının kılınç darbesile yaralandı-
Mudanya ve Edı.er.1lit gibi verler- j;ını dün ''azmıstık. Fehmiııin bu 
deki fabrikatörler tarafından art- ısi hiddetle vaptıP'ı ve kılıcın ka-
tırıldıih da buradaki toptancı zev- zaen cocuıluna isabet eltı~i anla
tinvai!cılar tarafından ;ddia olun- şılara!k Üclincü sulh ceza mahke. 
maktadır. mesi tarafnda;ı 7 ııün h~p~~ mah-

İddiava ııöre fabrikatörler mli- kum edilmistix. 
him m!ktarda zeytinvağı stoku 
vapmıslardır. Bu suretle bir asitli 
avvalık yağı 64 - 66 kurusa kadar 
cı.kmtstır. Haricten de zevtinyağ
Iarunıza talip çoğaldıihndan fiat
ların daha artması muhtemel gö
rülmektedir. 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Köylüler arasında sık ,;ık vu

kua gelen hudut ihila!larıııın hal
li icin Vekiıletce kat'i tedbir alı
narak viiin·etlcre tebliğ olunmuş
tur. * Dün Adanada 30 dak'ı!!a sü
ren bir pasif korunma ecrü,besi 
vanılmıştır. * Mararlar. bize serbest döviz
le de de.mir ve ~'ivi ver:nei!ı kabul 
elmislerdir. * Adanada G'incsli mahallesı 
mü.messili Abdurahmana ait ko
za tarlasında kokıınu' ve lxı•·nuna 
h bai!laronıs bir erkek cesedi bll
lunarak tahkikata baslaırnıstır. * Topkapı haricinde eshasa 
mahsus bazı rneznrl.kların mcna
Li u.munıive namına isinılak olun
ı. a.,ına Dahiliye Vekaktince izin 
verihnislir. Burası hAmen bi!r 
park haline getirilecı!.<tır. * Yunanistana rnenıl~ketimiz
den ilk defa olarak dün 100 ton 
limit kômürü ihrac olunmuştur. * Sirkecide hal antrcı>05U, Fın
dıklıdaki soğukhava deııoları. Be
~ckastıı.kı rnali,·eve ait kırta,ive 
dcr·su. ve dii.ier bazı antrepalar 
Liman idaresi emııine verilecek -
ir. * Galatada veni volcu salonu 
karsısında \'apılacak olan otomo
bil oarkının açılması icin istiırn -
lak kararı Maliye Vekfiletince 
tasdik olunmustur. Bu istimlak
lere mukabil salon karsısında be
l"'<iiveve ait antreııolar limana ve
rileco..1<tir. 

Yülrı;eltilecek 

aaldırımlar 
Eıninönünde İş Bankası ile Os

manlı bankası arasındaki volunı 
kaldırımlarının yı.lkseltilmesi ve 
asfaltlanması k.at'arlastırılanı.stır. 
Beledive bu ise 1.500 lira sariede
oek ve avın 12 sinde faaliyete ge
.... ecektir. 

--0.--

İzmirde bir adam 
karısını öldürdü 

İıımird~n bik!ir!ldııl'ine l!Ôre. 
Karsıyakanın Sofrukku·'U rnev -
kiinde bir aydanberi kocasından 
a·.-rı vasıvan Nazire isminde bir 
k~dın dün aksam kocası Ral!lpla 
karsılasmıs, Ragıp bıcakla Nazi
renin tizerine hücum ederek ka
dını yirmi üc verinden 'arala -
.mıstır. Nazire ölmüstüc. Yakala
nan Raıııp, karısı 'kendisini ev -
den kovdul!unu söylemekle iktifa 
etmistir. Cinayetin hakiki sebebi 
arastırılmaktadır. 

~· 

Satie davası karan 
bozuldu 

Fındıklıdaki Satie binasının yol
suz satı· isinden dolavı mahke
me muhtelif cezalara ıınahkCıın 
edilen eski Denizbank erkanı hak
kındaki karar bir çok noktalar
dan n:ıKzolunmuştur. Yakında 
malııkemeve tekrar baslanılacak-
tır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dırdı ·--

Otobüslerde talebe-
ye tenzilat 

yapılmıyacak mı? 

1 alyan taarruzu 
Lendra Te Berjjnin ka.~.~ 

bombardımanları bütiin dun) 1 
veleh ve hayret içinde netic~ .~ 
olacak diye acıklı bir intizar ıç• 
de bekletmektedir. b• 

Muharebenin bir safhası İl' 
şekilde devam ederken, AJ<d•• . ., 
de girişilmiş olan İngiliz - Jtal) 
mücadelesini de gözönünde tul ~ 
m~k liizm g;elmektedir . İt' 

Ialyanlar Ingiliz Somalisıoe g 
0 

dikten sonra ufak tefek hav• 'd, 
lıarebeleri- hariç, şarki Afri~• .ı 
bir sükunet hasıl oldu. italy••1 , 
Libyadan ilerliyerek l\fsır toPSİ" 
rakları içinde Solluıııdan soor3 . 

di Baraniye yerleştikten sonr9
1
f,j 

ne utak tefek hava muharebe 
ve İngiliz filosunun bir iki .1•~ 
ruzu hariç, bu cephede de bıt 
künet hası oldu. f1 

İalyanların bu son mer~,ı~ •• 
takiben Mısırda daha gen.iş bır 

. b"' 
rekete geçip geçmiyecekl~rı r • 
nüz kat'i surette kestirilrıııŞ d 
ğHdir. . td 
Italyanların ötedenberı re5Jll ıt' 

dahi iliin ettikleri bir tezleri ,. 

d~fusolin.i 10 haziranda, Jı." ~~ 
Mısıra kat'iyyen hücum etıu•: bil 
ceğini, l\lısır milletine kar~ı ~ı~ir 
tecavüz emeli heslemediğıııı 
kaç kere söylemişti. . ·-' 

Fakat o zamaudanberi Jtal) 
) P' 

gazeteleri başka bir lisan ~ul ~I' 
mağa başadılar. İngilterenı•. ..ı 
sır - İngiliz muahedesine rıl) 
etmediğinden şikayette buJuuddl ; 

. ·Jiı e 
lar. Bu. gazetelere göre, Jngı as• 
Mısırı Italyaya karşı bir harP f 
sü ittihaz etmişlerdir. İtalya ~; 
sıra hücum etmek niyetinde J1I 

ğildir. Fakat İngilterenin btı "''i· 
le kette vücııde getirdiği. üslere~ 
Italyava karşı tehdit teşkıl etil· 
tedir. 

··ı·h . 1 Mı•ıl" Bu mu a azalarla ita ya ' ) • 
da taa_rr_uza ge~miş, Sol.lu~U ;;fil' 
mış, Sıdı Baranıye gelınıstır. W 
di de Süveyş kanalını hedef tı;,,.u 
rak, belki Marsa Matruha d•· 
yürümek istiyecektir. ""uY' 
. Almanyanın doğrudan do~ bit 
Ingiltcreyi vurmağa uğraş!ıf !(il• 
sırada, İtalyanın Akdeniz~e. ~ t~ 
tereyi iyice meşgul etmesıu• 15 

masi pek tabiidir. ·il' 

:Malıi.mdur ki Mısır coğrafi t~t' 
ziyeti itibarile İngiliz iınpar• ço~ 
luğunun emniyeti bakımından , 
ehemmiyetli bir mevkide b~1 "j,,.. 
maktadır. Nil vadisi krallıg• 11 ·· ak• gilterenin en başlıca muıı eııt' 
yoludur. Fakat İtalyanın da "' 
niyet ve münakale yolt.ı J~a~c~;,. 
tanın, Fransız ve hatta JngılıZ .pl 
ınalilerinin i~galinden souro :~ • 
yerde ehemmiyet alınış bulu 

yor. fh..-
Harbin Akdenizdeki bu sa IJd 

çok şayanı dikkat olacakjır· jıt' 
sabah ve:ilen bir habere goı •:ıut' 
gilizler Iskenderiyede bulUJl 1 • .. Jtş 
dukları deniz kuvvetlermı, 11 • 
yanların yeni taarruzlarlllt ~'.,1ı 
l•akkak gördükleri için tak\'IY ; 
karar vermişlerdir. ~ 

İnşaat doıninyonlarda, bilhassa 
Kanadada ilerledikçe ilerlemiştir. 
Amerikaya gelince: A\rupa harbi 
bugiin Aıntrikalılar için de dik -
katle talii.ıı edilen büyill< bir tec
rübe oluyor . ..,._ ......, 

Daha müessir olacak surette ge
rek sür'at, gerek teçhizat ve ge
rekse havada uzun müddet kala
bilınek itibarile 111ükemn1el vesait 
\·iicude getirmek ıçın İn -
giliz mütehassısları her halde 
zihinlerini yorarak türlü biçim 
ta)·yareler vücude getirmeğe çalı
şı)·orlar. Fakat olacak şeyler ol
n1adan evvel gazete sütunlarına 
geçirilmiyor. :Uulıakkak olan b.ey
fi) et bu harbin ayni zamanda fen J 
ve bilgi saha~ında da na,ıl ';iddetli 
hir mücadele teşkil ettiıiidir. 

'.\Iektepler açıldı. Bu )'il iıııti
hanL1rın netic~i nıalfiın. Bu neti
cenin sebebi de a•ikar: İmtihanlar 
geçen ı ıllara nazaran daha ciddi 
1apıl<lı. 

Hukuk ve fatısat fakültesıi ta
lebelerinden kalabalık bir eTUPUn 
profesörleri M. Dabresberı;ıin re
ıohi!. nde Bursaya g'iderek Uluda- j 
~a cıkıklarını yazmıstık. Profesör 
ve al€bder dün şehrimize dön -
müslerdir. Btı kabil seyahatler 
her tatilde tekrarlanaca:kır. 

--O--· 

Değirmenciler de gizli 

* Lınıanlard.a bulunan gemi -
!erde 20 teşrinievvel günü tahriri 
nüfusun liman memurlarınca ifa
sı.sefer halindeki ı?emilerde de 
kaptanların savım islerini bitire
rek neticevi ilk uğrıyacakları li
man reisliklerine bildiocektir. 

Rııııni.de oturan okuvucula
rıanızdan B. evket '·azıvor: 

•- Otobüslerde talebe -
re tenzilt yapılacak diye isi
tip seviniyorduk. Fakat mek
tenler açıldığı halde el'an ilir 
ses ve .sada ~tadır. 
Hie olmazsa yalruz vesaiti 
nak1iyesi otdbü.se münhasır 
olan yerlerde cocu'klarmııza 
tanzilfı t vapılsa buh .izi.m ııibi 
fakir ve mütekait talebe veli
leri icin cok verinde olacak
tır. Belediyenin eham:ıni.yetle 
nazarı dil.kkatini celbetmenizi 
rica ederim.• 

"k- dl•" Bayram resmı uşa pe-
Sislide Hürrb'eti ebedi-ve 

1~t9'. 
silldeki ocuk bahcesi ile rfıs30:ıl<ı 
şındaki Valikonağı karsısJJl )u' !;iunu demek istiyoruz: Talebe

ye ~imdiden anlatılmalıdır ki, ö
ııüınüzdeki sene ayni ciddiyet ve 
belki daha fazlasile imtihanlar ü
zerinde durulacaktır. Binaenaleyh 
iyi bilen ge(ecektir. 

Çocuklar da. sınıfları kolaylıkla 
athyamıyacaklarını idrak ederler 
ve çalışırlar. Her yıl bir başka öl
çüde imtihan yapmıyalım. 

BÜRHAN CEVAT 

•atışlara kalkışmışlar 
Toprak mahsulleri Ofisi tara

fından deı:!irmcncilere tevzi olu -
nan günlük 4-00 ton bu~davdan 
bir kısmının bazı değirmenciler 
tarafıodan sı:-hirde gizlic-~ satıl -
dıih ihbar olurumustur. Çünkü pi
yasa Civatlan Ofisin fiyatından 
bir hayli yüksekti . 
Avnı suretle un sattıklarından 

sliphe olunan fırıncıl~r hakkında 
tahkikata devam olumnaktadır. 

* Şehrimizdeki yün ve pamuk 
i'llıgı buhranı el'an devam etmek
tedir. Perakcndesatıslar resmi fi
atın 1,5 lira fazlasına yapılma'kta
dır. Ekser tezgahlar iplik bulamaz
larken bazı tüccarların ellerinde 
mlihiın rnikarda mal mevcutb u,. 
lunduihı ve bunlaı fabrika şube
lerinden tedarik etikleri anlaşıl -
maktadır. * Silivrihavvan sergısı dün 
merasimle acılmıstır. 

"" o cocuk bahoesi ve yeni tanı -;if 
nan Kaba tas isk<'fo mevdaıt3• bi~e 
sim mevdanı. Tı>ksim - J!ar 
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asfalt r'>Sl!si Cümhuiyet baYf JlC' 
mında merasimle acılacaktır· il· 
ledive reis .muavinlerinde~ 
Lutf:i Aksav dün, ve ibU l:ıJl' 
buralara ııiderek in..aa1.ın h~;.,~ 
dın1ması faaliyetini tetkik e 
tir. ~ 

~;::;;:;;:;;;;:;;:;;:~;;;;;:;;:ı:;;::~;::;::;;:;::~;::;;:~~;:;:;mı;;===ı~~~~~~~~dü~~~~~'.'."'ı====:;:;il;;;~;::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::==r==S'!tl'lı~Ji.~~~~~dı;'.;'i;Jı.:;:'j==~~:;,:~=g::;ıı:::,'"b,~~~:t5nıi~ ne dailyoruz ye .. dünyayı umur- Sultan Beyazıt ne kadar halim, Şehzade Selim, babasın.ı05 usP 
lamıyı:ıruz!. ne kadar selim ise Sultan Selim ve ihtiram ile elini öptu. udu' Son Telgraf'ın edebi romnm : 75 

G_özYAş~L,ARı 
. , ETEM İZZET BENJCE 

Bu adamı iyice göraukten, tanı
d.ktan, zihrıme ve gözlerime ver
le ·tirdikten sonra: 

- Demek nihayet ben buyum!. 
Dedim ve .. inand •m' · 
Yüzümdeki sarıLk esrard:ı.n, ku-

ruyuş ispirtodan olacak. Ne ek
mek, ne yemek. ne su hiçbır şey 
aradığım yok. Fakat, esrara daya
namıyorum .Piyasanın ıcığını cı
cığını öğrendim. Esrar nerede içi
lıvor. kimler içiyor, satıcısı kim? 
Bütün bunfarı bilivorwıı. Alırken 
·atarken adına: 

- Diş!. 

Diyorlar. 
- Bır dı.; al! ... 
Bır dişin var mı? 
Bır diş kaç kuruş! 
Dıs tutııvor musun?. 

En mükemmel alemleri Zürefa 
bodrumlarında yahut da Saray -
burnundaki kovuklarcle. yapıyo -
ruz. Sur kovuklarındaki alem hem 
dcrnmlı. hem de korkusuz oluyor. 
Karanlık•a i(diyoruz. )fayn.un 
!ar gibi omuz omuza verip ve 
sırt sırta dayanıp sura çıkıyoruz. 
Yukarısı geniş, sekiz ı:ın kişiyi bo
lu boluna alacak kadar bir mağa
r •. Hemen kapı yerine koyduıl;u -
muz deliği kapatıvor, içeride kü
çük bir ateş yakıyor, kabağı dol
duruyoruz. lstanbul yerinden 
sökülse ne haberimiz olur, ne 
de kimse bizi burada arayıp bu
labilir. İçeri bir girdik mi en a
~ağı on gün Çtkmak yok!. Çekiyo
ruz. div<>r'll2. av11:ı voruz. dalı
yoruz. Uyanıyoruz, uyuypnız, ı:e-

Bodnınıa da kapandık mı öyle! o derece haşin ve çetin hir şahsi- Beyazıd da ellerini kaldırıP 
Esrar çekmekde en birinci şart: yetti. etti. d•~rl 
Kapandığın yere hava, ziya· sız - Vüzera ve ricali devlet Yavuz İşte; Yavuz Sultan Selirıt 
dırmarr.ak! Bodrumun havası es- Sultan Selimin elinden kurtula - hu suretle açılmıştır (il. 918)~il • 
rarlanacak, kabaktan yahut da si- mıyacaktı. Oyunbazlıkları, mal Te Sultan Beyazıt, tahttan çc 
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garadan çekip verdiğin nefes ci- servet cem'i, iradei padişahiyi din- diktan sonra doğduğu yer ~I• 
ğerlerindc ve sadece bulunduiiu i' l 7 6 .luan·. M. SAMI KABAYEL lememezlik hareketleri Sultan Se- Dimetokaya gitmek üzere ~~• • 
yerde kalacak! O havayı alacak- o . !im devrinde kat'iyyen sölmıiye- çıktı, üçüncü günü Hafsa cı 
sın, o havayı vereceksin, o hav;ı s } b b h" b d" cei':ini biliyorlardı. rında Tefat etti. 
ve esrar kokusu burnundan ek.;ik C im a asına JÇ CDZemez J Fakat, yeniçeri va sipahi as - B i T Ti 
olmıyacak!. Fakat, insanı bitiri - kerleri kalyoncular da dahil ol-
yor. Sultan Beyazıt, meyusane başı- müş iken en küçük şehzadenin ge- duğu halde şehzade Selimi padi-

- Bitirmek... nı önüne eğdi. Bir müddet tefek- lip Osmanlı imparatorluğu tahtı- şahlığa istediklerindeıı vüzera ve 
de' bunu ı.fade ıroın '-•fı' de~iL k ld kald d · h ül' ed • ricali devlet bir•ey yapam~~·· -" "" " üre da ı. Sonra başını ır ı: na geçmesıne ta anım emı - • "·~ 

Eritiyor. Ben bile en yenileri i- - Padisahlığı oğlum Selim hana yorlardı. !ardı. 
ken sarsak. bitkin, takatsiz, ser - verdim. Saltanatını Allah mübarek Sultan Selimin birkaç kere ba- Hatta, Sultan Beyazıt bile as -
sem biri oldwn. Sinir, akıl, irade, eyliye. Tuttuğu kolav olsun!. dedi. bası üzerine ve istanbula tii Trab- kerin isyanı ve şehzade Selimi is-
muhakeme, şuur; sıhhat düşmanı diler. zondan, Kının sahillerinden Dob- temeleri üzerine bir an müJaha-

. d h 1 S ] · · d k Jd" zadan sonra: birşey!. Hele insanın yaradılışın- Bunun üzerıne er a u tan ruca ıizerın en yüriiyere ge ı-
da biraz da atılganlık ve kavga - Selimi padişahın huzuruna getir- i'i, ve nihayet babasını cebrede- - Evet!. 
ı1 k ld d h kkak diler. rek İstanbula gi:diği ve şimdi de Dememiş miydi?. Beyazıd kü -

c ı o u mu sonun a mu a •ük og"luna pesetmi•ti. Saltanat-
k d"'~'I" r "~" •• K Hadise miihimdi. Vüzera ve ri- ali Osman tahtına sahip olduğu- • • an .,..... uyor .. ""'<en gwı ~ • tan a~ılmak istemiyen veli ve cali devlet, saray erkiını huzuru nu gören düsmanları korkuların- • • 
meraltındaki bodrum sarayda Çı- Sultan Beyazıt da ahzi mevki ey- dan tirtir titrivorlardı. dede olan Beyazıdın kuvvet kar-
ban Ferhat saldırmayı çekince or- lemislerdi. Sultan Selimin, sehzadeliği za- şısında bovnu bükiik kalmıştı. 
talığı biribirine kattı; Mıstığı vur- Viizeradan bir kısmı şehzade manında ne sahipkaran bir şahsi- Nihavet oklunun tahta çıkma-
du, Manita Mehmedi yaraladı; biz Sultan Kurkudu, bir kısmı şehzade yet olduğu anlasılnuştı. sına muvafakat etmişti. 
canımızı ve vakaı:nY.Zı zor kurtar- .inmedi, bir kısmı sehzade Şebin- Selim, atesin ve muharip bir Manzara tarihi ve mühimdi. ır.. 
d;k1 şahı tahta getirerek mevki ve ik- 1 adamdı. Babası Sultan Beyazıda ba oğul bir cemigafir huzur11Dda 

bal temin etmek daiyesine düa- 1 hiç de benzemiyorJu. 1DeTld~ alı11 venın.terdi. (De.,~mı vnrJ 

Yayuz Sultan Seli~ 
Halifeler diyarıııd 

'h ro-
M. Sami Karayelin Falı ~i~e 

manı bugün bitti. Bunu 'ıtııJI 
Sami Karayelin (Ya•·uı sıı 8olı 
Selim Halifeler diyarınd•>18 J(lP 
n1uazzam tarihi romanı b" 
edecektir. OkuyucularJPl;ıiJlllll 
romanda Yavuz Sultaıı diJlli . ıı• 
bayatı, muharebderı, tı (ıd' 
Ha.ean Can ile münaseb• e~PıJı 
susiyctleri hakkında 111 hit "' 
ve heyecanlı vak'alara $3 ,e 
lacaklardır. Bu muazz•.1[: etiİ.d 
fevkali\de meraklı ~adı pf~rı· 
ve eserinin gazt·t •tniS e 
ne yarın başlıyaeal!ı7• 



Schir tiyatrosun-1 Fransada Marc
da bir hadise şal Petenc karşı 

a· • f" ı ıt kadın artist ~akkında ın ıa 
~a takibat yapılıyor! 
~~~ece Şehir tivatrosunun 
lıır ' ltısının<la bir hadise olmus
ıı:~~~se hakkında aldığımLZ 
ltı1ıh .ata nazaran. Tan rızetesi 
~ irrırlerinden biri temsil es
ııı:~ sahnenin arkasına J?iderek 
ıs:,. . Vasfı Riza ile görüşmek 
lrı,~ ve bu ııörüsme esııasmda 
hn ;> _tekn'iği. mizansen ve artis
u~r· olu ne olımrılıdır? .. Mevzuu 
~:ısa llıd.e ~i taraf arasında müna
daıı ~ ınutea:kiıı sahne kısının
% ~fi Rizanın ve arkadasları
lt.ıt. ~ahalesi ile anıl:nıstır. Fa-
4.-ııı.ıı ahare tivatronun arka cam
~t'"an 1-ısının kırıldıitı ı;ıijrül
!ıei;;1~r: Bu camları muharrir ile 
l<taı:"ır olan lıa.ı.ı kimselerin bir 
-,~rlık ifadesi olarak kı:ııınış 
lalı.;r rı.~n süphe edilmekle be
ll'.ıa h&<lise zabıta .. , ıntikal et
ıır; ı:ı bu mevanda Tan ımuhar
bılııı; kında da adli takibl! -

bi .'·a baslanmıstır. 
liıı J'~r taraftan h' • kadın artis
t"'!~ lln "ece saat dörtte Istikl31 
ltj i~ınde zabıtan:n müdaha\csi
l!tı~ .. etti~ek kadar sarhoş ol
bata ı'.:._0_rühnus ve hakkında taki-

-lanıınıstır. 

8" saba~nayet 
oldu 

.._ _( 1 inci sahifeden devam) 
ı.,, 1 ~u sayede hrm bek:;rlıgın 
ha11; 1ıilden kurtulursun .. Hem d~ 
llıeı ılı.•a. edersin!• demiştir. :\Ieh
ıj ,_A.lıııın bu teklifi kabuı cim~· 
)e ~trine Seyfetı; ı Mehmet .lli-

• 1t ~ız t· · · . ı . gc ırın ·itır. 

Zuricb 2 (A.A.)- Rı;yter: 
Bernde çıkan Bund gazetesi, it

gal altında bulunmıyan Fransa -
daki halkın hissiyatından bahse
derek, Mareşal Petene olan ima
nın artık kırıldığını ve diktatör 
Lavala karşı ıiuyulaıı infiali yın;.. 
µıaktadır. 

Holandanın 
Hitlere bir 
müracaatı · 

Amsterdam: 2 CA. A.l - St.efa
ni aiansı bildi.rivw: 

l-fl)llanda aiansının bildird•'-ine 
göre Milli parti •efi Musserl ı;ıe

ren hafta B Hitl<~r tarafından ka
bul edilmi·lir TelcQTanh ırazete -
sinin haber akl.ıü111a nazaran R. 
'.Musscrt. harelen sonra Hollanda
run müstakil kalması icin R Hit
lerin ulüvvü-cen.abına müracaat et
mistir. * Paris 2 (A.A.)- Yolların ta
miri ve nehir üzerinde seyrisefa
in işlerinin ıslalt için 400 milyon 
franklık tahsisat ayrılm!~tır. Bu
nun 300 milyonu yolların tamiri 
için kulanılacakt:r: * T.okyo 2 (A.A.)- D. N. B. 

Bahriye nezareti, japon impa
ralorluj)unun 2600 üncü vıldö -
nümü ı:~:inascbetile 11 tc,;;iniev -
veldo Yokobama açıklarında bü -
yük bir deniz geçili yapılacağ•nı 
bildirmektedi.r. 

Alman ve 
İtalyanlar neyi 

bekliyorlar 
ho:~~n•ret Ali ile l;ız bir müddet 
1:-,10 er oturmıı~brJır. F ,, . ı bi
~'•hıt her nedense 'icy(ctl'.n kızı 
disj ıneı Alinin din-! ., alııı kcn
n ..... 1~.· 1 •1 lrıde etmek i. tconi tir. Bu· .... , (Bısn1akrılf":dPn tie,·3m1 

• ın de arknd ı~ın.: gelecek her türlü hava ,.~ l..·>ra 
t't:ı~;~ ~ n sana kız kacdc~iını V~· taarruzuna karşı n1uhtelif l~llİ~ -

de,11 -_ :·· Bu km artık bıuk! • tahkem lıaılarla müdafaa~ a ha -
nt .~{r, Seyfeıti" bu vait üzeri- zırlanmış ve en yeni zırhlı ha;p 
P.ıa •·•ıneı Aliden bir hayli de vasıtaları ile ve en güzide muha-
~ttııı \·· bniş, fakat kız kardesini rip fırkalarla doldurulmu~tur. 
~leh •ıni§lir. • 'ihayet buna kı~an Da,·aıun çetinliğini mihvcrciler 
•ııı.;:1•t Ali ile Sey!eıtinin arası kavramışlardır. Ü~ taraflı ;tcrlin 

h ·~l.r. <>tı S ittifakı ile yapılan siyasi nüma) iş 
llu ABAHKİ KARŞILA~;i:\1A de kendi hesaplarına bir muvaCfa-

~~·''~i~,~~=~~in~rzg·~1;1~~ıi:j \!~f.·~·ifrc~.l!ııy kiyct ka)·detmemi~, \'aziyctte hiç 
'""ışr ' ' bir degi~iklik yapmamıslıt. 
.\ti it •r. Biraz sonra da l\1dınıct Şimdi anlaşılan va•iyet ~ud.ır: 
deııi •le~ek Seyfettini hiddetli hid- Almanya ve İta!Ja istikbale ve 
'ntı;tırÇagırmış ve ka\·gaya b::~la- zafer ~olunu açlıktan sonraya ait 
ı\Ji k · l<avga esnasında )1ehmet tasavvurlarında Japonya ile an-
lı.HinfndHnden yaslı olan Sey - laşını.~lardır, fakat haldeki vazi-
lıltar Yere yatırmış ve bıcaiiını yetlerine deva olacak hiç bir yeni 
?ind,ıp koyun bıçaklar gibi 10 ye- tedb!r bulamamışlardır. Bunun 

n hı~akl3mı.'.'jtır. için de henüz siyasi müzakere ve 
'rtJMRUK ATAR GİBİ faaliyetlerine devam etmektedir -

tı BIÇAKLA:ll.\ ler. Bu f•ali~ etlerin iki hedefi ola-
a~i u 

1 
hı~aklama sahne&i o kadar bilir: 

ler l~ lnu~tur ki civardan geçen - A- Efko'.'ırı uınunıiyelerini oya-
4i ,. erde bir adamın debelendiği- lamak kin Avrupa kıt'ası üze -
d e ilze · k d rinde yeni bazı hareketlere teves-
' lııiit rın~ çı an iğer birinin sül etmek .. 

ı.tttı\et e-?tadı)'.eıı yun1ruk attığ;nı . 
t~ı ını~lerdır. Halbuki elinde hı- B -~ hpanyayı behemehal harbe 
1U~ ~7klı olan Mehmet Ali yum- sokmak .. 
la~ın" arcasına mütemadiyen hı- İspanyayı harbe sokmak husu-
tıkat 1 ıa,·allı~ın ,·ücudüne sokup suudaki gayret bugüne kadar nlÜ· 

, .. lllıstır e0>ir olamamıştır. Bcrlinde baş -
»ıl . • ı~ ~1 ıah~·eı 10 uncu darbeden son- lıyaıı müzakere iki gündür Ro -

~•ca..:. tı1et Ali kanlı bıçağını Ye- maya intikal etmiş bulunu~·or. 
,. .,,ı Pa k k Berlinde imzalanan üç taraflı p::.k-

?ııı~tır. r uıa atıp a~nıağa baş- ta karsılık ve ınüvazi Roınada da 

;\Jı\l<TUL NE SÖYLEDİ, acaba 
0

bir iiç tarallı İspan~ol -
'n l<ATiL NE DİYOR? 1 Alman - İtalyan ittifakı ilim edi-

ı. '' k lebilecek mi?. İspan)'adan akseden 
,.,da

0
" )·erde oluk gibi akan kan- haberler İspanyolların harbe ~ir

~1len ~ facianın deh~etini anlıya- 1 mi)·e miitema•·il olmadıklarını 
l,, nı alkın bir kısmı arkasından gö,termcktedir. Bu bir ısrar ma -
•udii~·Şla.rdır. Bu esnada da vü- hi) etini aldığı takdirde Alman ve 
'k•ıı uıı her tarafından kanlar italranların bazı İsyanyol üs ve 
l~ı~a~~~a~lı yaralı ağn: ağır ayağa topraklarından istifade etmek yo-

•-... ı mı~ \·e duvara yaslanıp: !una gitmeleri pek muhtemeldir. 
ten • ı\h yandım!.• diye inledik- l\lihvercilcrin efl<arı umumiye -
~1:.•nra Yere diişmüştür. !erini oyalamak için Avrupa kıt-

~.\l~te.nıadiyen kan kaybeden asında yeni bazı hareketlere le -
~tn , ltın lıir müddet bekletildik- vessül e,.: •meleri noktasına ge -
•o · •ııra h" t ks0 b'I' k lltıJ ır a ı otomo ı ıne lince. hu nlünı ündür, fakat har-
ktn -111

1 

u.şsa da bas ianeye gider - bin kazanılması bakımından mih-
" 

0 ınust" 1 C.itıin·· .. ur. verciler i<;in asa birşcy va.deden 
k,tiı •nu merke:Une getirilen bir hareket olamza. 
ılc ebl':;ı tecennün etmiş bir hal- l\Jih\er, şimdi herhalde Akde -
, .......... ~e &abuk .söyle~miş ve: .. niz ha\'zasında ve Afrikada cere -
·Uııden n bu cınayelı namus yu- yan edecek bir harbe hazırlanı -
lı~aı3 iaptım!.• demi~tir. Tah - yor ve mukadderatının hangi i.s-

•vam edilmektedir. !ikametle inkişaf edeceğini ölçe-
llu E'Yüp Cİ!iAYETİ bilmek için bu harbin neticesini 

l::ı·uM~cce sabaha karsı saat 4 de bekliyor. Bunun dışındaki hare -
t) U~ı~ dke bir cinayet olınuş!tır. ketler yeni Beri in ittifakı da dahil 
1~dtıi 1' a':"P Zekinôn kayınbi _ olmak iizere harbin şimdi içinde 
~•ta,,nd ah sın ve inhisar tütün de- bulundı:ğıı vazi}ele asla tesiri ol
'ııan il a <alışan llalıcıoğlulu 0 ,_ mıyacak olan siyasi :valdıılardan 
~ah•h • Saraçhaneli Hamdi, gece ,.e niiınayi !erden ba ·ka birşey 
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\soN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 

• / P EK Sinemasında yalnız TÜRKÇE sözlü filmlerine başladı 
Y A R 1 N A K Ş A M Türkçe sözlü ve en ıüzel arapça Şarkılarla süslü büyiilı: dram 

LEKELi KADJN 
aş rollerde: ~~ısır sahne hayatının en kıymetli 2 yıldızı 

YUSUF VEHBİ 
ve 

İsvecte benzin • 
kıtlığı 

Stokholrn: 2 (A. A.) - Isveç 
dMıirvoUar1 bdheri 20 tonluk 
1500 marsandiz vagonu siı:>aris et
mistir. Sövlerıdii!ine ı?Öre bu sipa
ı;;' İsveç üzerınden Norvece doii
ru Almanva hesabına vanıla~ nak
hivatın artması vüzünden nril -
mis dei!ildir. Benzin vü ?imden 
kamvıonlarla vıaı>ılan sose nakli
valı o kadar azalmıştır ki dcmir
>"Oliarına ilave edilecek olan bu 
30 bin tonluk vaııon dahi kafi ıtel
rııi vecek gibidir. 
,r.t,.-.'"· .. -·.. . ~- .,,v ,.-

Ayak.kabı fiatları 
Şehrimizde a;vakkabı fiatlarının 

yükselmesi münasebetile Yeni 
Sabah gazetesinde yazılan bir ya
zıda ayakkabı pahalılığına iki se
bep :;österildiği görülmüştür. Bun
lardan birincisi; sözde eınekçilcr 
birliği ile ayakkabıcılar arasında 
eskidenberi rekabet ve zıddiyet 
mevcut olduğudur ve bu zıddiyet ı 
yüzünden fiatlar arhıııştır. 

İkinci sebebe göre de, diki~çi iş
~ileri fazla ücret almaktadırlar. 
Ve bunlardan üç kişinin ihtikar 
iddiasilc mahkemeye verildikten 
sonra beraet ctnıclcri ise dikişçi 
ücretlerinin büsbiitiiıı artınasına 
sebehi)o·ct vermiştir. 
Ayakkabı emekçiler birliği bu 

ne~ri~·at ve iddiaları gazetemize 
gönderdiği bir mektupla tekzip e
derek şunları sövlcmektedir: 
•- Bu iddia yerine olmamakla 

beraber pek giilünçtür. Birlik an
cak isçileri tt>msil eder, (intların 
~-iik1.:eln1csi ile al5.kadar oln1az. E
sasen tanı bir fcrag:ailc sabahtan 
ak~ama kadcır cckiç fo,allı)·nıı işçi
lerimizin sarfettikleri enerji ınu
kabilinde aldıkları yevmiye ücret 
azan1i 80 - 100 kuruşu tecavi.iz et
ıncz. nu k.adar az. bir para ile ça
lışan ijçilerimizin fazla para al -
dıklarmı ~e bu suretle de ayak
kabı fiatlarınıo yükselmesinde 
amil olduklarını iddia etmek hiç 
de do~ru ve insaflı o1n11Jan bir 
harekettir. Pahalılıjl-ın sebebini 
baska sahada aramak doğrudur. 
Sa;uyen birliğimi7in hi~bir cemi
yetle ne rekabet ve ne de zıddi -
yeti n1evruttnT. Üç i~çi arkadaşın 
dikiş iicretleriııe yapmış oldukla
rı 4 kuru~ zammın ihtikUrla alcika
sı olmadığı da 8 inci asliye mah -
kemesinin adil beraet kararile sü
but bulmuştur. Biu:ıenaleyh iddia 
olunan ikinci sebebin de yalanlığı 
bu surclle meydana çıkmış ol -
ınaktadır.n 
Diğer taraftan birlij::in bu mek

tubunda tasrih etiği •pahalılığın 
sebebini ha,ka sahada aramak doğ
rudur• cüınlec;inin izah cdiln1edi
ği göriilmektedir. Bu izahı da a
,·akkabıcılar cemi)"ctinin bir mek
tupla yapmasını bekleriz. Bu su
<etle efkarı umumiye ayakkabı 
fiatlarının ihtik:ır ~eklindeki IÜk
selmesi scbepleriai en sa15h~vct
tar ağızdan öğrenmiş \'C bilmiş 
olacaktır. 

Berline hücum 
( l inci sahileri.en c~vı.ı1n) 

man clm ~lcrdLr Hansver'de ve 
Lav ızı~·ın sa r)<ındaki LU\·ra mın -
<ıkas. petrol tasf· vchaneleri ya
.kılrr.ı::t r. 

Londra :! (1\ . .t\.) Hava 11a7ır 
I.ord Biverbrok Amcrikav.ı gön
dcr.:liıJi bir m~sal<la sunl;.ı.:t sö,·
lemiştir: cAmerikaaan miitemadi
ven tavvare gelnl€si ttihaı za[cr 
hakı'<mdaki kanaatimizi t.ı':vive 
e'ım.,.ktcv.hr.• 
SARKİ A.F1RİKADA HAVA 

MUHAREBELERİ 
Lonıdra 2 ı A. A.) - Kahiredrn 

b.ildirili·-or: ~nubi Afrika ta•·"a
releri Gura ve Berbcra üzerine 
anuvaffakivetli akınlar va~mı0 

-

!ardı. 
İtalyan tayyareleri Adcne yak

le·mak istC'lllislerse de. İn'7iliz ni
Jnt1.,rın•n h:;,.tımu il~ karsılamı~
,.rdır. Bir Italyan tayyarcsillP. i-

1 saoct olmus. tavvarenin sivah l:ill: 
du.man salıvererek uzaklastıi!ı 
-~örülmüştür. 

Londra 2 (A. A.) - Kahireden 
b'ld'İritdi<"inc '7Örc. İngiliz tavva
rcleri İtalvan Tobruk li.rnanını ye
niden bombardıman etmislerdir. 

Akaktan uran to·-·•reler Mu
savvaya da hücum etmişlerdir. 

Bir cok tavvare ve binalar tahrip 
edilmic:tir Bi.,. t_ •ı:.., tavvaresi 
üssüne döımıemi<tir. 
FRANSIZ SAHİLLERİNDE İN

FILAKLA RIN SIDDETİ 

--------
(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 

LEYLA MURAT 

DiKKAT • YARIN AKŞAM alınmıştır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 
Almanya, İtalya ve japonya a

rasında Berlinde imzalanan pakt 
etrafındaki mütalealar devam edi
yor. 

Mandrak filminde 2 ha.ftad.ır 
büyük muvafiakiveller kaza
nan ALKAZAAR sineması 
ı;ıijrdüifü ra~belt.en cesaret a
larak bu hafta muhterem 
müşerilerine 2 büvük filıın 

MAKSiM BAR 
Restoran, Varyete, Daneing 

-:.'amamen yenile~miş olan salonu sayın müşterilerine açılıyor. 
Varyete - Caz - Orkestra Tel: 42633 

•Taymis• guetesi, imzalanan 
paktın Amerikan siyasetinin esa
sını del:iştirmemiş olmakla bera -
her, orada bir sadme tesiri hasıl 
ettiğini yazıyor. Bu sadme tesiri 
şudur ki, Amerika harp main • 
mesi imdatına daha ziyade kuv
vet vermiştir. 

birden s;ıösterecektir. 

1- MES'U M li MAH J Bugün Matinelerden İtibaren ---.. 

TURANlfl AZAşk İngi:lere ve Amerika paktın im
usmdan sonra, Pasifikte daha sı
kı mesai birliğine giriştikleri gibi, 1 

Sovyctler Birliği ile de teması mu- · 
hafaza etmeyi ihtiyatlı bir hare
ket olarak telakki etmektedirler. 
RİBBENTROP MOSKOVAYA 

GiTTİ Mİ, GİT;\ıEDI :'IU? 
Alman Hariciye Nazırı Fon Rib

bentropun Moskovaya gidip git -
mediği henüz kat'iyetlc anlaşılmış 
değildir. 

Bir rivayete göre, Ribbentroı• . 
~-~ ....... 

Sinemasında 
Me,·simin 2 büyük şaheseri ve harikası birden: 

Türk filmciliğinin son harilt ası ..• Türk artistlerinin ve Türk 
san'atının büyük zaferi olan 

1 -YILMAZ Alı 
Türkçe sözlü 

Eser:: VALA Nurettin, Oynı yanlar: Suavi Tedü - Refik Ke
mal - Nevzat Okcugil - Feride Ca nan - Celal Çağdaş: Gregor or
kestrası. Modern Türk polisinin iştirakile çevrilmi~ büyük zabıta 
ve cinayet romanı. Barlar, apaşla r - batakhaneler. 

2 - tv'ıUCiZELER YARAT AN ADAM 
RONALD YOUNG - JOAN GAR DNE tarafından temsil edilmiş 

Jnsa bir müddet istirahat etmek ü
zere Be'rlin civarında bir ınevki
de bulunmaktadır. 
Diğer taraftan Rihbentropıın 

Moskovaya hareketi Berlinde ne 
tekzip, ne de teyit edilmemekte
dir. 

Bas Rollerde· PELLY ANN 
YOUNG - MONTE BLUE 
on gün on gece azametli Ok
"an us danizlerindc kahraman 
denizcilerinin "'Örülm~·mis ser
ı?Üzestlcri. 

iiiıammmrakıllara hayret verici mu azzam ve harikalar filmi 
,Gelecek program: BERİ ÇAVUŞ Türkçe sözlü ·ı-ıs.ıım::ımi 

2-Maskeli Şef Köylerin diplomatik muhabiri, 
üç taraflı paktın Sovyctler nez -
dinde uyandırdığı aksülameldeıı 
endise eden Alman devlet adam- 1 
larınııı, belki de pazarlık yapmak Bas Rollerdn: Herkesin se'l:diği 
üzere Ribbcntropu tekrar l\losko- Bl!'CK JONES 
vaya göndern1iş olınnlarını vazi- Her sahnesi, her metresi insanı 
yete uygun görmektedir. hevecandan titreten mütrus 
İnestiya gazetesi de, üç taraflı filim. · 

aııl~şma hakkında geçen gün bu- BugÜnM~t~ne!erd '0 

IU.sasını yazmış olduğuınuz •Prav- ıtıbareo 
tfa~ gazetesinin makalesi gibi bfr ALKAZAR 
mokale yazmı~tır. 
İSPANYA DAHİLİYE NAZIRI 

1 

1 
RO:'llı\DA Sinemasında serd pn damı 

İs;: an~· a Dalı i liyc Nazırı Serrano i' ! ~~~o~l~a~c~a k~-t~ı~r~. ~T~e~l e~f~n~n~·=J~'.~' ~~ô~~~~ 1 

Suner ltonıaıla bulunmaktadır. Bu 1 
1iyaretlen bahseden Röyterin dip
lomatik 1rınhurriri diyor ki: 

-na zi:ı.,·uı·c-t, İtalyanların 24 saat 
i(inde biitün dünya~·a yeni bir 
sürpriz (ı?,;nrınak zehabını ver -
nıek için )·rıpılmış bir tcşehhH~ -
tür. Romada herhangi hususta bir 
an1a.şnta yapılacağ"ı zanncdil~ıı:cz 
ve İwanyanın üç taraflı yeni pa,ktı 
imza etmemesi çok muhtemeldir. 
İspan)·anın Amerikaya hu kadar 
aleyhtar bir \·esikaya i~tirak d -
ınesi pek gayrinıuhteıncldir.~. 

İNGILTERE l\JISIRDAKI· 
FİLOSUl'U KUVVETLEN -

DİRİYOR 
Londradan verilen mallıma ta gö

re, İngilizler, Mısırda yeni bir İ
talyan ileri hareketi ihtimali kar
şısmda l\1ısırdaki lngiliz filosu -
ııun gerek mikta"1111, gerek kod -
rosunu takvil·cye karar vermiş -
)erdir. 

Bir İngiliz kaynağının verdiği 
habere göre, İtalyan :'llareşali Gra
ziyani Sidi Baı-nnidcn değil, çöl
den '.'\1ısmn göbeijine doğru hü -
cum etmek te~ebbüsiinde idi. 

HAVA l\1LHAREBELERİ 
İngiliz tayyareleri Berlin ının

takasında adrnri hedeflere yeni -
den hücum etmi~lerdir. 

Hanovrdcld petrol tasfiyehane
si, ~lağeburgdaki mühimmat fab
rikası, deıniryolları, Jl.lanş sahil -
!erindeki islila limanları yeniden 
bombardıman edilmiştir. 

l\lnns üzerindeki bir muhare -
bede bir Alınan tayyaresi düşü
rülmü~tür. Roterdamdaki doklar, 
petrol deposu, Ostandda iaşe te
sisatı bombardıman edilmiştir. 

Az miktarda Alınan tan·areleri 
Londra üzerine dün de yeniden hü
cum etmişlerdir. İnsanca zayiat 
azdır. Dört A_lın~n tayyaresi dii~ii· 
rülmüstür. Üç Ingiliz tayyaresi 
kayıptır. 

Hastalar bombalar 
altında 

(Birinci sa1ı.feden devam) 
ki binalarda hasarata sebep ol -
mustur. Hastanenin bulundui!ıJ, 
mahallede bütün pcn.cere camları 
•klrılmıstır. 

Londra: 2 (A. A.) - Buııün ve
rilen malümaa ııöre Alınanlar 
İnı?iltere üzerine ··antıkları hava 
hücumlarında en az 20 hastane 
bomibardıman etmislerdir. 

--0---

Amerikada harp 
hazırlığı 

Halkımızın sıhhatı ile 
oynuyorlar 
( 1 inci phfft>d~ devam ) 

hanelerinde yapılan ani bir teftiş 
hazin bir netice vermiştir: 

Balat caddesinde bir margarin 
yaii"ı ima15thanesi'1deki yağlar 
halkın sıhhatine çok ınuzır görül
müş ve imalathane nıühürlcııe -
rek kapatılmıştır. Sahibi de hal
kın sıhhati ile o~·naınak suçile 
müddeiu1nun1iliğc \:eritmiştir. 
Bazı değirmenlerdeki unların da 

kurtlanmış olarak satıldığını tes
bit eden Osman Sait bunları da 
imha ettirip ceza kesnıi~tir. 

Bu şekilde imha edilen unların 
miktarı 60 çuvala baliğ olınakUı
dır. 

---000>---

Etibankta bu sabah
ki toplantı 

Şehrimizde maden könıürü sa
tışları i~ini esaslı şekilde hallet -
mek üzere yeni tedbirler alın -
maktadır. 

Bu maksatla Etibank U. Mü 
dür muavini Refii, Zonguldak kö
n1ür havzası müdürü Bedri Bekir
oğlu ve Ereğli şirketi müdürü şeh
rimize gelmişlerdir. Dün öğleden 
sonra Valinin reisliğinde semt ba
yilerinin de iştirakile bir toplantı 
ppılmıştır. Ayrıca bu sabah da 
Etiban.kın şehrimiz merkezinde 
diinkü görüşmelere devam olun -
muştur. Bu toplantılarda semt de
poları sahiplerinin köınür tevziatı 
hakkındaki şikayet ve temenni -
\eri de dinlenilmiştir. Bayiler en 
ziyade vesaiti nakliye buhranın
dan ve teshil olunan nakliye üc
retinin azlığından şikayet etmiş
lerdir. Bunun üzerine Etibankın 
vesait temin edip nakil işini ken
disi idare etmesi faydalı görül -
müştiir. Muhtelif ı.cınllerde açı
lan depolara ilaveten nerelerde 
yeni satı~ yerleri açılması icap et
tiği de ayrıca görü~ülmü~tür. 

Bu depolar sür'atle açılacaktır. 
HALKIN ŞİKAYETLERİ 

Bazı semtlerdeki depolarda 1 
tondan aşnğ1 maden kömürii ve
rilmediği hakkındaki şikayetler 
devam etnıektedir. Halbuki ber 
semt deposunda çuval bile az mik
tarda satış yapılması mecburi ol
duğundan bu kabil vaziyetler ha
linde hemen Etibank mahrukat şu
besine telefonla şikayet yapıldığı 
takdirde o depo sahipleri ceza -
landırılaeaklardır. 

j F E R A ~ _!~ j CEMBERLITAS-j 
İstanbulun en büyük 2 sinemasında ayni zamanda bugün mati

nelerinden itibaren 2 büyük film birden 
1 - O T E L E M P E R Y A L (TÜRKÇE) 

Çasusl~ğıtn bin bir heyecanını, a.şkın yaratıcı kudretini Jn~atan 
ISA )llRAl'DA ve RAY l\IİLLAN'ın hürri~·etten atc~ini, a~k -

tan ılhamını, tarihten kudretini alan milyonluk PARA'.\IU:ST 
FİL'.\ıi 

2-TAYYARE POSTASI 
GARY GRA.."'IT - J O A N A R T H U R 

Kolombia Filnı Şirketinin bily ük :-şk ve macera sinema roına -
nı. l\Ievsinıin en büyük süper filnıi, sinemacılık ilcıninin en 

büyük mucizesi. 

AEmiSTiKLAL KAHRAMANI 
ve tarihi filmler serisinden 

sözlü bir şaheser 
Bir vatanın dahili ve harici düs
manlara karşı müdafaa edilnıe~i 
hile, casusluk, entrikalar kar~ı
st•ıda casus. vatanperver bir 
kahramanın vatan ve istiklal 

mücadelesi 
Binlerce figüranın ve binlerce 

atlı ve atsız muharibin lı;tirak 
ettiği büyük harp sahneleri. 

4 Birinci Teşrin Cu
madan itibaren 

TAKSİM sinemasında 
111!, 'l;!l!d 
~I! :iı ııına 

Şehir tiyatrosu , 
TEPEBAŞI DRAM 

KISl\UNDA ~~.. ı·~~ 
':! ~. ' ·~· 

ı ı'I l ıı.ı a ... ·' Bu akşam saat 20,30 da 
OTELLO 

İstiklal caddesinde Komedi 
kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
YALI UŞA(;I 

Her tarafa otobüs temin edil -
miştir. ı 

Sultanahmet 1 inci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Malıve ımuhakemat müd.irlutzu
nun İstanbul Ortaköy Derd:ıovu 

147 numarada Artin Sarafyan a-

-Sinema tarihinin zafer laCL. 
Sinema aleminin ebedi güneşi- 1 

Sinema dünyasının söntncı: 

Yıldızı ..• 

VATAN KURTA
RAN ARSLAN 

Türkçe 
EROL FLYNN -

OLİVİA DE HAVİLASD 
Bu film Amcrikadan getir

tilen hususi bir filmle memle
ketimizde ilk defa tabii renkli 
li olarak türkçeye çevrilmi~tir. 

Hususi ili,·e: 
l\lı\..."'IŞ TÜ1'ELİ: Türkçe 
Yenn akşamdan itibaren 

Sinemasıru::la 
leyhıne 373 kurusun tahsiline dair A 
ikame ettiği alacak davasının cari 1 L LE 
muhakemesinde: Müddeaaleyhe 1 

ııönderilcn dava arzuhali müdde- , 

aalevhin Kıbrıs adasında bulun - ,:~-;;~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ duı!u bevauile bilü tebliğ iade e- 1 = 
dilmL~ olduöundan davacı vekili 
ilanen tehlıi!at taleu ,.e_talcb m~: Tepebaşındaki 
vafrk olmakla hır av muddetle ila-
nen tebl'crat icrasına karar \'erile
rek muhakemesi 5/11/940 salı ııü
nü saat 10 a taln< kılındıl!ından 
muavven !?Ün ve saatte ııclmcniz 
aksi takdirde davava ıııvabınızda 
bakılacağı tebligat n:ıakamına ka- : 

A S R f SiNEMA 
Halk Salonudur 

Her salı, çarsamba ,.e per em
be günleri duhuliye ıo kuruş. 

- - -- Biri TÜRKÇE SÖZLÜ olmak 
Fatih İkinci Sulh Hu- üzere haftanın iki güzel fil -

İi!Il olmak üzere ilan olunur. 1784 

'-u'- Hakimligw ı· aden: ı mini birden görmek fırsatını 
il & 1 kaçırmayınız. Program her 

Zühtü. Fatih Re:;adiye oteli 28 1 

1 

cuma günü matinelerde deği-
No. da Mülga dahiliye nezareti sir. Her cumartesi saat 1 ve 
evraık muhafızı İken muhtelif ta- 2.30 da, her pazar saat 11 de 
r.ihlerde aldıii;ınız 111 lira 25 ku- tenzilatlı matineler. 

t' eı~.kadar i~tikten sonra kav- değildir. 
~. 1 . 1

· !erdir. l==-=--=l=~=·F..,"M==ı=· 7.=.z=.F.T=. ==R=F=='İ=C'•F.;,,. 
re~ oıcede Tahs0ın bıça.,"ını •eke- 1 

Londra 2 ( A. A l - İnııiliz tay
yareleri geçen gece de Maru;taki is
tila limanlarını berrnutad bomba
dJ.man etm.i.slerd ir. 

( ı inci ııalılledon devam ) 

!kında V asiıWotnun ivi haber alan 
.mahafilinde beyan edildil(ine ııö
'l"e. bu pakt Amerikanın harbe ıti
receiti ha;kkmdaki fikri ancaık tak
vive etın\istir. 

Diğer taraftan nakliye masraf
larının pahalılığı yüzünden Yeşil
köyde kömiirün tonunun 25,5 ve 
Adalarda 23,5 liraya satılması be
lediyece kararlaştırılarak bu yeni 
zaın]ı fintlar daimi encümene ve· 
rilmiştir. Bu suretle maden kö -
mürü mezklır yerlerde pahalılaş
mış olmaktadır. Ayni sebep yüzün
den diğer bazı yerlerde de fiat -
!arın artması mubtemelir. 

ruştı ödenıediifuıizden dolavı ha- I Duhuliye 10 Kuruş 
zine tarafından ale,·hini-ze acılan ~~~~~~~~~~~~!!~~ 
davanın cari muhakemesindet ~ 1 

s ' ZA l - Karngümrük orta oku-
'~tfe y man ve Hamdiyi ağır su- !undan 15/8/040 ı rih ve ı9o nu-t' lllUt::al.amıştır. Tahsin hadise- mara ile aldığım tasdiknamemi 

111trralıp kıp kaçını , yaralılar ise za\'cttim. Yenisini alacağımdan 
ı ~d •şa hastanesine kaldırıl- csı: nln lıiıkmü yol;tur. 

ır, 
581 Mehmet Riiat Özkan ' 

Bu sabah İngiliz sahillerinde 
tll>"•aklar infilakların• iddetinden 
titri-·~"'<l.u ·Man•ın öte tarafrnda
""' Alman ii~lerinden •-iikselen hü
' k alev lcr ııörünüvordu. 

İn fi,•adcılardan bir ıınro ı?aze -
tecilere su bevana'ltab ulummış
tur: 

cArrnerika şimdi harbe hazırla
IVVOr.• 

c ·'.!erilen daveti vede gösterilen 
adresten 45 ı?Ün evvel çıkarak 
semti merhule ıııtti<Piniz teb1 

memurluğunun mesrııhatından an
la! ıt..,a.k.Ja bu

0

kerrc muhakemenin 
muı:ıllt.i.. bul.ı:ııdul!u 21/10/94-0 saat 

ı.o da "elmeniz tebliğ makamına } 
kai.rn olmak üzere bermucibi ka
rar usulün 141 inci maddesi mu -
cibince 20 !!Ün mü<'ietle ilan ,.. ~ 
J.wıur 940/693 
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1 İstanbul Levazım Amirliğinden Yerilen Harici ı 
Askeri Kıtaatı ilanları 

~-----
Aşağıda yazılı mevadın kapa1ı zartla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma 

komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale şentlerinden bir saat evvel ait 

d l 
olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 1117 - 9022 

İf(azaya uğrıyan san a Cln1i lhalenia yapılacaiı mahal Milıtarl T~ltr~ı T~~!nab ihale ıüıı Ye natı 
Sade yağı. Tokat. 24.000 kilo 32,400 2430 9/10/940 15 

Yazan: REŞAT F Ey z f ı Kuru fasulye. Edirne eski müşiriyet D. 100,006 > 25,000 1875 9/10/940 16 
'----------""""----------- Un. ) Adana. 720,000 > 100,800 7560 7/10/940 10 

Bütün gece, fırtınalı bir yağmur 
yağmı.ştı. Sabahın erken bir saa
tinde, yağmur durmuş, kara bu
lutlar sıyrılıp gitmiş, gökyüzünü 
berrak bir aydınlık kaplamıştı. 
Güneş, bu S3'bah ne kadar da -

ha parlak ve neş'eli dojtuyordu. 
Selma, balkonun penceresini 

açıp tarasaya çıktığı vakit, yüzü
nü temiz bir hava sardı. Ta ciğer
lerine kadar giden bu hava, genç 
ıkızı sanki yeniden hayata çıkar
mıştL Yağmurdan sonra, taze bir 
toprak kokusu vardı. Bahçedeki 
çiçekler, daha canlı, daha dile, da
ha sıhhatli idi. apraklar, daha ye
şil bir renk alınıştı. Çamlar, etra
fa daha nefis bir koku yayıyordu. 
Karşıki sırta doğru uzanan bağ 

1 y<ılunun !ôprağı basılmış, geceki 
yağmur, köye, bir canlılık ve te
mizlik vermişti. 

Deniz, daha düz ve mavi idi. 
Selma, uzun uzun bahçeyi, te

pelere uzanan yolları, denizi sey -
retti. 

icinden, uzun bir sabah yürü -
yü~ yapmak arzusu geldL Hemen 
irc>ri girdi. Kahvaltısını yaptı. Yı
kandı, spor elbiselerini giydi. 
Köşkten çıktı. 
Evvelii, deniz kenarına indi. Sa

hiller ne güzel kokuyordu. 
Sonra, kıyıyı takip ederek, ağır 

aj(1r yürüdü. Yandaki bahçe du
varından sarkan böğürtlen dalları 
üstünde kuşlar cıvıldaşıyordu. Bir 
müddet onlara baktı. Geceki yağ
mur, zavallıların yuvasını boz -
muştu. 

K~lara acıdı. 
Sol tarafta, koruluj!a aklen yola 

saptı. 

Bütün karınca yuvaları da bo
ı:ulmus. tıkanmıştı. Onlara da a
cıdı. Zavallılar, acele acele SUr 
raya, buraya gidip geliyorlar, yu
valarının yolunu yeniden açma-

. ~a ujl'rasıyorlardı. 
Çalıların arasında, küçücük kur-

1 bağalar sekiyordu. 
Az ileride, duvarın yıkılmış ye

rinden atlıyarak, korudan çık!L 
fekrar sahile indi. Geçenlerde, 

Selma, bu iş için, belki on daki- Yulaf. ) • 1,500 Ton 97,000 7312,5G 7/10/ 940 il 
ka uğraştı. Terlem.iş, yorulm~tu. ~=:'.i. ) Edirne esld müşiriyet ı:. 35.625 kilo 17,812,50 1336 14/10/940 10,30 
Tekneyi, tamamen karaya aldığı J 72,000 > 18,720 1404 14/10/940 12 
vakit, geniş bir nefes aldı. Bir ka- K. fasulye. ) 216,000 > 54,000 4050 14/10/ 940 16 
•·anın üstüne oturarak, ilci dakika. Nohut ) 144,000 • 24,480 1836 15/10/940 ıı 
dinlendi. Sonra, tekrar kalktı. Ka- Arpa. ) Merzifon. 1,162 Ton 69,720 4736 ll/10/940 16 
zazede meçhul sandalın yanına Yulaf. ) 280 > 16,800 1260 12/10/940 il 

gitti. İçine baktı, her tarafını ruk- ot. > 330 • 13,150 1361,25 14/ıo/940 16 
Sade yağ. ) 14,600 kilo 20,276 1520,70 11/10/940 il 

katle muayene ediyordu. Bir iple Zeytin yağı. ) Edirne Havsa. 18,000 > 12,060 972 H/10/940 11 
kaburgalara bağlaıı.mış, boş, kü - Kuru fasulye. ) 187,000 > 48,620 3647 14/10/940 12,30 
çük bir loonserve kutusundan baş- Nohut. ) 120,000 • 20,400 1530 14/10/940 16 
ka birşev yoktu. K. mercimek. ) 145.000 > 29 ooo 2175 14/10/940 17,30 Fakat, genç kızın merakı ve en- • 

Toz şeker. ) 33,000 > 12,870 966 14/10/040 
dişesi artıyordu. Gidip zabıtaya Arpa ) 4.560,000 > 364,800 18342 15/10/940 
haber vermek kararında idi. 1 Yula;. ) eoo,ooo > 28,800 2160 15/10/040 

Hı.zlı adımlarla oradan uzaklaştı. YemeLUk tuz ) 79,000 > 5,530 415 A. Ek. 15/10/940 
Yarım. saat sonra, kaza mahalli- Hayvan tuzu. ) 24,000 > 1,680 126 > > 15/10/940 

ne gelen :memurlar, sandalı mu-
ayene ediyorlardı. Selrnaya; 

19 
il 
12,30 
15 
16 

- Şimdi, bir bayan gelecek, o, 
alilkadarmı.ş .. Bir kere ona göste
rece~iz. dediler. 

Aşağıda yaz.ılı mevadın kapalı zarfia eksiltmesi hlı.alarınd:ı yazılı gün, sa3t ve mahallerdeki askeri satın nlma ko
misyonıarında yapılacalıı:tır. Talipelrin kanuni ve~ikalarile teklil mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Şartnamesi ait olduğu komısyonda görülür. 1153 - 9223 

Cınıi l:.ksıltmeain yapıl.cağı yer Mıkl•ıt Tutarı 1 eaıinau Uzaktan, genç bir kız koşa koşa 
ilerlivordıı. Nefes nefese parça
lanmış sandalın yanına geldi. Tek- Un. 
neye bakmadan, daha evvel, Sel- Un. 

Maraş. 

İsparta. 
ma nazarı dikkatini celbetmiş, o- Sığır eti. Erzincan. 
na bakmıştı. Sonra, sandalın ya- Sömikok veya karabük kömürü. Esltj:ıelılr 
nına geldi. Görür, görmez, bağırdı: 

- O ... Evet!. l{. Mercimek. Sıvas. 
Birden, olduğu yere çöktü, saç-

larını volarak hıçkırmağa başla -

L'rı L•ra 
600 ton 84,000 5450 
350 • 

220.000 kilo 
2,250 Ton 

sömikok 
karabük 

83,000 kilo 

49,000 3675 
50,600 3795 

70,800 
75,225 
18,260 

* 

) 

4794,50) 
5011,25) 
1369,50 

lbalı ıun •= 
16/10/940 
14/10/940 
25/10/940 
15/10/940 

15/10/940 

ıaali 

18 
17 
15 
18 

18 

dı. Hüngür hüngür ağlıyordu. 
Etraftakiler şaşırmışlardı. Sel

ma, meçhul genç kızın yanına so
kulmak istedi. Onu omuzların -
dan tuttu. Teselliye çalıştı: 

Aşağıda yazılı mevadın kapalı zartla eksiltme1eri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerde askeri satın alma ko~ 
misyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ait ol-

- Kardeşim üzülmeyiniz .. Bir
.şey olma:mı.ştır. 

Meçhul gem; kız, adeta haykırı
yordu: 

- Nasıl birşey olma:mı.ş .. İşte 
tekne boş ve o yok. .. Mutlaka lbo
jtulmuştur. Yarın, öbür gün cese
di çıkacak .. Ve yahut çıkmıyacak .. 

Bir memur ağhyan kızın yanı
na yaklaştı: 

- Ne!liz oluyordu, efendim.. 
- Nişanlım .. 
- İsmi ne idi? 

duğu komisyona teklil mektuplarını verm~leri. Şartnameleri konüsyonlarında görülür. 1086 - 8826 
Cınsi ihalenin yapılac•z ı Miktarı Tut•rı 1 eminatı lbalı ırün ve Saatı 

mahai L ra Lira 
Kuru ot. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Arpa. 
Yulaf. 
Kuru ot. 

Erzincan. 
Erzincan. 
İzmir Lv. 5mirliğl. 
Edirne sanayi kı,Şlasında. 

• • > 

• > • 
Muayyen günde talibi zuhur elmiyen 

379 kalem avadanlık malzemesi ye -

Diden kapa1ı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
tminatı 1350 liradır. İhalesi 10/10/940 
ıtınü saat 11 de Ankarada M. M. V. 

500,000 Kilo 
220,000 > 
44,000 • 

6,660 Ton 
575 > 

2,000 > 

20,000 
50,600 
19,800 
499,500 
44,562,50 

110,000 

1500 
3795 
1485 
24,230 
3342,19 
8250 

1 
CEP - Kol ve Ma• ı 

matlert 
8 AY VADf: 

8/10/940 
2/ı0/940 

4/10/940 
7/10/940 
8/10/940 
3/10/940 

15 
15 
16 
16 
il 
17 

Folotnf 1 A E G VantUilörlerl 
1'1aktnelerl Ocaklan, Cezveleri 

6 AY VADE 4 AY VADE 

nehtaplı bir gecede, balııfa çık - - Hicret!. Hava satın alma komisyonw1da yapı

lacaktır. Şartnamesi komisyonda gô -

rillür. isteklilerin muayyen saatten bir 

saat evveline kadar kanun! vesika -

1 
Farın~! a_ a;~:e~ım ' Ha~:!':i o:.8!::~' LiWor lta47olan 1 

,___4_-_6_A_Y_v_AD_E _ __,,__ __ 4_A_v_v_AD_E __ _. __ v_e_h_~elill ..,.. 
.ıi'ı kayalığa gelmişti. Kimse konuşmadı. Herkes sus-

Birden gözlerine inananıad muştu. Ortalığı derin bir sükı'.ın 
<ayaların dibinde, kmlmış, par- kapla:mı.ştı. 
;alarunı.ş bir sandal teknesi var- Selma, göğüs geçirdi. Yanıba -
lı. Koşarak yanına gitti. Taze bir şında, yere oturmuş, omuzları sar
lcniz kazası enkazı... 

sıla sarsıla al'!lıyan meçhul genç 
Geceki fırtına, sandalı parçala- kıza, şimdi, kinle, nefretle bakı _ 

larile teklif mektuplarını 
vennelerj. €767) 

* 

komisyona 
(7743) 

o M 
Galııta, Bankalar Caddesi 59 - '1 Tel. 42769. Beyazıt, Üıı.iversite Caddeııt 

- No. 28. Kadıköy, İske!e Cad,Jesl No. 33/2 

o 

'MEYV~ OZU 

MEYVA 
ÖZO 

lnkıbazı defeder, 
iştahsızlık, hazını· 

sız l ık, şişkinlik, 
bulantı ve gaz' e 
karşı Faydası 

Vardır~ 
Her yemekten ıonra bir 
tatlı kaşığı yarım bar'" 
dak su içinde köpürte
rek alınabilir. HasaD 

ismine ve markasına 
dikkat. 

ŞİŞESİ 38, İKİ MİSLİ 50, 

DÖRT MİSLİ 80 KURUŞ 

HER ECZANEDI: BULUNUi». 

HASAN DEPOSU 
Beyoğluııa giden 
Tramvay Duraiı 

karşııında 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satınalma Komisyonundan: 

18/X/1940 cuma gunu saat 14 de Beyoğlu İstikltil caddesinde 349 nuınB .. 
rado Liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 798 lira 89 kutU' 
keşif bedelli İstanbul kız öğretmen okulundaki elektrik tesisatı açık eksiltrneye 
konmuştur. 

Mukavele: Eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şarbıameleri 
keş.il hulfısasile buna rnüteferrf diğer evrak okuldan görülebilir. 

Muvakkat tem.inat (60) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptığ'.na dair 
id°"arelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İsUınbul vilyetinc müracaatla. 
eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 1940 yılına ait ticaret odaBl 
vesikaları ve teminat makbuzlarile komisyona gelmclc·"i. (9340) 

İstanbul Maa!if Müdürlüğür.ıden: 
Maarif Vekilliği köy enstitüleri için aşağıda cjn1t ve mikdarlan ya:ı:!ı yato.k 

ktlı.fları pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 6894 liradır. Teminatı 1034 lira 10 kunıştur. İstekliler 
kıJı!lara ait şartnameleri ve nümuneyi maarif müdürlüğünde görebilirler. 

Pazarlığın 5 birinciteşrin 1940 cumartesi Milnü saat 10 da maarif müc!!.İ
lüğünde yapılacağı iln olunur. 
E1Yanın cinsi Miktarı Yeküıı nı• sular tekneyi bu kayalara Bir adet ask•rl bina kapalı zarf u- İstanbul p, T. T. Mu-du"r)u"gw U- ,.den : '"-"rmu"ştü,' yordıı. Az evvel. onu teselliye ça- .. 

'"'>" sulile 18/10/940 cuma günü saat 17 de 
Selmanın i0 ini bir korku kan - lı.ştığına ne kadar piŞ'mandı. Yatak kılıfı ~000 d804 

' K f · · d b' ilik Balikcsir satın a1ma komisyonunda iha- B. Postane binası kalöriteri kışlık kömür ihtiyacı olarak 175 ton mar.in (
9336

) a.mıştı. Sandalın sahibi nerede a asının ıçın en son ır yı . 

Beherinin flatı 
Kr. nnt. 

di?. Sandal, kayalıkta bağlı mı hadiseler şimşek sür'atile geçti. ıesı yapılacaktır. Keşli bedeli 19,998 li- lave cinsi maden kömürünün alımı açık eksiltmeye konuJmustur. ) -:- İ İR Afl 
di?. Yoksa, açıklardan mı gel - Hicret ha!. ra 62 kuruş olup muvakkat teminatı Eksiltme 16/10/940 çarşamba saat 14,45 de B. postane binası karşısında Çatalca Asli"e hukuk mahke - DEVREDiLECEK HT A BEK 

mesinden: ·Lokomotif kazanı ve yahut ben-nişti?. Birden, meçhul kıza döndü; ka- 1499 lira 90 kuruştur. Keşit plAn ve Va1de hanının ikinci katında ida~miz umumi depo muhasipliği odasında top- Davacı Çatalca tayyare muhasibi zeri mevat için eyelcnmiş kam~ 
Yüre"inde derin bir üzun" tü' var- 'fasının içindeki muammayı hallet- "d' l"k 1 t k · d ıı aktır ı d '·' ,., şartnamesini görmek istiyenler Anka- !anacak mu tir u a ım sa ım omısyonun a yap ac • irneli Sevkıi Eryılınazın karısı E- çivi er imali usulü. hakkın a.ıv 

lı. Sandalın etrafında dolaştı. O- onek için bir.şey daha öğrenmeli 1· · •-·-· ih · · İk V d a-
ra. İstanbul Lv. Amirliği satın alma... Muhammen bedeli beher ton icin 13,5 lira, muvakkat teminat 177 Jira 19 dirnenin Ortakçı köyünden smaJI A.U.l tira ıçın tısat ek.ci1et!n en lU d.i.kkatle muayene etti. Kürek-· idi. Sert ve soğuk bir lisanla: 

1 1 2 
ilk ta ih 

koml.syonunda ve Balkes'ır satın alına kuruştur. Edibe aleyhine ikame eylediği ta!Ak ınmı.ş O an · !esrin 1929 rih eri yoktu. Teknenin sa" bordası - Sizin isminiz nedir, dedi.. 
1002 

N 
1 

'h · b -
"' ' davasında: Mezburcnin ikametgdhı ve o. ı ı tıra eratının ı>arçalanmış, kaburgalardan bir _ Şükran!. kom'~onunda görebilirler. Taliplerin Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ya- t' ıt·• · huk k b k b k""'' 

_, meçhul bulunduğundan ilanen yapı - ıva e ıgı u · u ere aş -'<ııçı ortada yoktu. Selma, hiç birşey söylemeden, muvakkat teminatlarle teklif mektup- tırmak üzere çalışma günlerinde B. poıılanede ınezk11r müdürlük idari kalem lan tebligata rağmen muayyen günde na devir ve yahut icadı Türkivede 
Bu enkaz yı"ınının üstünde, bir hızlı hızlı, oradan uzaklo•tı. Yolda 'ğ' ik' !h ,_,. f'il k k · · · ra da-

P) ~ lannı ve kanunun emrettı ı vesa ı a- levazım kısmına, eksiltme &ün ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret mahkemeye gelmemiş olduğundan gı- rnevıuı ı e oyma ıçın ıca 
snn, bir numara, bir işaret aradı, mderken, hıncından nefesi tıka - hi verilebilece"i teklif ediimcJ<te 

kt ı. "ık · ,.,. le saatlnden bir saat evvel komisyona odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaat- yabında cari muhakemede: Davacı " t ıo u •• .., mavı renkte bir san- nır ı!ibi oluyordu. Gözlerinin ya- 1124 _ 9107 1 
b olmakla bu hususa fazla maluma 

lal..· ' ' şını zaptedemedi, aifüvordu. vermeleri. !arı. •9o57• Şevki Eryılmazın sebk!"1en ta e ine edinmek istiyenlerin Gala tada As-
Yanya kadar suya ıı<imülmüş Hicret, Selmayı atlat;p ~an :ıı binaen olbaptaki gıyap kararının da lan Han 5 inci kat 1 - 3 No. Jara 

.ekneyi, bütün kuvvetile, karaya cocuktu. . Dr. Hatız Cemal . Yükaek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: il§nen tebliği karargir olduğundan müracaat evlemeleri ilan olunu~ 
loğnı çekmel'!e başladı. İçinaeki !---------------

1 

LOKMAN HEKİM 
1 

yevmi muayyende mahkemede hazır 
1 
<>-ular, narcalanmış kaburcra}ar a- Sahibi ve ne..,.;11atı idare eden Bu yıl veteriner orman ve ziraat fakültelerjne kabul edilecek talebelerin bulunması ve bir güna itirazı varsa nan v~ ve ahkımı kanuni ve dairesin· 

"' •· · DAHİLİYE MÜTEHASSISI · · ·asından boşalıyor, tekne sahile B~ muharriri seçim imtihan tarihleri değiştirilmıştır. tarihinden ıtibare.n nihayet beş gün deintac edilecei!inin tebliğ maka" 
loltru geldikçe daha çok hafifli- ETEM İZZET BENiCE Divanyolu l0

4 il İmtihanlar 3/10/940 perşembe saat 9,30 da, 4/10/940 cuma ve 5/10/940 cu- zarfında usulen itirazda bulunması ve mına kaim.olmak üzere ilan olu-

1 

d Mua1ene_""allerl: 2,5 · 6. Tel: 22398 1 ak til 1 aktı 9233 ld d l:ı d 1 
ıor ıı.· ----------~---s_o_n_T_e_ı_:r_a_f._a_ı_at_b_a_ası ____ ~-~--·------·------m-ar_ıe_s_i_g_ün_ıe_r_i_s_a_at~iki-·_d_e_b_a_s_am ___ •_u_r• __ e_y_a_p_ı_a_c __ r_. ___ • __ • ____ a:k_·_ffi_._h_a~-e-u_ru_sm_a_n_ı_n_R_ıv_~_e_n __ e-__ n_ur_ . _________ ~~~ 

MAZON MEYV A TUZU lffKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MİO[ BUlANTJ ve BOZUKLUGUNDA, BARSll 
l E M B E l l i G i N O [, M i O E [ K Ş i L i K ve Y A H M A l A R 1 H O A emu~~~i~:.ııa-

Müferrih ve midevidir 

-
R~şit Paşanın Habraları- No: :12 

ABDULHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNiN IÇYÜZÜ 

k'azanlıır: lskender t. ~ertelli - Cevdet ReşitYularkırau 

Mes'elelerin halli hep aleyhimizde 
Bu pek uzun sürer ve bizi yo· 

umuzdan uzaklaştırır. 
Abdülhamit zamanından mü -

levver siyasi gaHelerin başlıca
arı şunlar idi: 
1- Makedonya meselesi · ; 
2.- Girit meselesi ·' 
3- Şarki Rumeli meselesi 
4- Arnavutluk meselesi 
5-- Bosna - Hersek meselesi 
6-- Yenipazarın isgali meselesi 
7- Emıenistan mcs<'lesi 
8- Yemen ve İmam Yalıya me

ıclesi 
9- Trablusgarn meselesi 
10- Basra körfezinde ve Irakta 

lnı:iliz nüluzunun tefevvuku ve 
buna taalluk eden meseleler. 

ı 
1 

A- Neci t ve İbnissuııd meselesi 
B- Küvit ve mübareküssabah 

meselesi 
C- l\1uhammere Şeyhi Hazal 

meselesi 
D- Irakta urebanın mütemadi 

isyanları n1cselesi 

E- Mente(ek ve Saduniler me
selesi 

11- Bağdat simendiferinin mün
tehası hakkında İngiliz ve Alınan 
rekabeti meselesi 

12- Kerbela ve Nccifte Şiilik 
meselesi 

13- İran bududn mı:selesi 
14- Süleymaniye sancağında 

Hemond aşireti mes 1 i 

15-- Sincarda Yezidiler mese -
lesi 

16- Anadolu içerilerine doğru 
ilerliyen Kızılbaşlık ve Şiilik me
selesi 

17- Dersim meselesi 
18- Rusyanın şarki Anadolu 

siyaseti meselesi 
19 -Aden miilhakatından Lehç 

emirliği meselesi 
20- Siyonizm ve Yahudilerin 

arzı Filistine tehacümleri meselesi 
2- Cebeli Lübnan meselesi 
22- Dürzü, Havran ve Kerk me

selesi 
23- Suriyede Fransız nüfuzu 

meselesi 
24- Suriye ortodokslar:ı üzeri

ne Rusyanın himayesi meselesi 
25-- Boğazlar. 

Meşrutiyet bu memlekete avde
tinde yukarıdaki dertleri bulmuş
tu. Bunlardan: 

Yeni pazar sancağının işgali; 
Şarki Rumeli; 
Bosna - Hersek; ; 
Meseleleri kendi kencUne ebem-

miyetlerini kaybettiler. Nihavet, 
meşrutiyet 

Makedonya; 

1\>liDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaıı: ve yormaz. MAZON iaim ve HOROS markasına dikkat. 

Arnavutluk; 
Trablusgarp; 

Biz bu meselelerden yalnız bir 
kaç tanesine dair beyanı mütalca 
edeceğiz ·e Makedonyanın niçin 'l'unus; 

Küvit; 
Hududu İraniye; 
Meselelerinin bizim aleyhim.ize 

olarak halledildiğini gördü. Diğer 
taraftan da meşrutjyet, yeniden 
bir takım gaileler uyandırdı ki baş
lıcaları şunlardır: 

' ve nasıl elden gittiğini, Suriye me
selesinin ne olduğunu anlatacağız 
ve Ernıenislan hakkında da bir iki 
söz söyliyeceğiz. 

1- Basrada Nakipzade Talip bey 
meselesi 

2- Barzan şeyhi meselesi 
3- Seyyit Taha, Smiko ve Ab-

dürrezak meselesi 
4- Bitlis şeyleri meselesi 
S.- Adalar ve Rumlar meselesi 
6- Asirde Seyyit İdris meselesi 
7- Hicazda şerif ve valiler ara-

sındaki ihtilaf meselesi 
8- Medineye hücum eden ev -

!adı Ali ve Cüheyne aşiretleri me
selesi 

9- Arap ıslahatçılığı ve ademi 
merkeziyeti meselesi 

·,o.- Hilafeti arabiye ve istiklali 
Arap meselesi 

11- Antalyada İtalyan mmta
kai nüfuzu nıcselesi 

12- Cezairi esnaaşer - İtalya 

Biz Makedonyarun zıyaile dev-
letin tamamiyeti mülkiyesini bul
duğuna inananlar ve bu leliiketi 
bir nimet ve saadet addedenler a
rasında değiliz; bilakis Makedon-
yanın elden çıkması yüzünden ye
ni yeni felaketler karşısında bu
lunacağımıza inanırız. Makedonya 
meselesinde birçok bükfunetlerin 
alakaları vardı. 

Çin de Cumhuriyet ilanının i-
kinci günü Mogolistan ve Tibet 
meseleleri karşısında bolundu. Blıı 
de meşrutiyeti iade ile vahim ve 
belki gayrikabili hal meseleler kar

şısında kaldık. Bunların bir kısmı 
eski suiidarenin mirası icU; Meş
rutiyet devrinin tedbirsizliği de 
yeniden meseleler, dertler ve fe
laketler doğurdu. Ne garip tecel
lidir: Bu memlekette ıslahatı idare
den, teceddütten bahsedildiği ve
ya bn yola ~ah.a. il~. a~ım atıldığı 

ve garip bir talihsizlik herşeyi bo
zar. Sultan Abdü!Azizin bal'ı ve ilk 
meŞ!'utiyetin ilanı da böyle gai
lelere meydan açmıştı: Bulgaris
tanda, Bosna Bersekte ibtilfil çık
mış, Sırbistan ve Karadağ muha
rebeye başlamışlardı. Hükiımet 
hunlarla meşgul iken Rusya da i
lilnı harp etli ve Romanyayı üze
_·lmize getirdi. Islahat yerine mem
leket parçalandı .. İkinci meşruti
yetin de bu talihsizliği gözümüze 
çarpıyordu. 

Hükfunet kanbur üstüne binen 
valıyan siyasi gaileler içinde bo
kanburlar kabilinden, birbirini ko
ğulup kalmıştı. Bu gailelerle uğ
raşacak alelade istidatlar değil, 
dehalar lazımdı. ... 
lttihatçırar 
toplattırılan 

tarafından 
bir broşür 

Şimdi, o zaman neşredilen -.e 
İttihatçılar tarafından derhal top
lattırılarak çok mühim bir hüro
şuru gözden geçireceğiz. 

Bu eser bem Abdiilbamidin deT-

·İttihat ve Terakki• erkanını u· 
yanırmıştır. 

ruEser, Makedonyanın ve meŞ 
tiyetin içyüziinü teşrih ettiktcu 
sonra, şöyle devam ediyor: ., t 

Abdülhamit zamanında, dıge 
anasıra nisbetle Türklerin ve ı"; 
mumiyetle müslümanların da 1 

fena bir mevkii içliınnileri old.ıı-
• ' ·'-·- . k. d }lırıs• gunu a...uıı.:>e ın ar e emcz: ·ıe 
tiyan unsurlar birer sebebı ~c•'·;
iJe, Avrupalıların himaye ve n1 ~ .. 
zaheretlerini gördükleri halde ı 
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vallı Türkler ve nıüslümanlar. n 
nun mezalimi altında, i~sanlıl!;1• 
en iptidai haklarından hı.le nı• u
rum ve menbup sürükle?.'~. du~a· 
yorlardı. Bunların en buyul< ııJ 
babatleri kendi - h3't:ılık - ı.ar•,.e 
meçhul sebcpkn atfctındcrı. tci' 
şifanapezir bildikleri bir d".rddıır' 
liyet ve sükunu fikirle çekiP .. .,.. 
maları idi. Onlar, fıtreti insa~ı~Ji
nin bu gibi şedaidi kahır ve ,/50, 

kete maruz olup sürüklenme. ııtl 
faletinden daha yüksek oJduf~dı· 
bütün vuzuhile duymuyor n çel<• 
Fakat bu gafletlerinin eczasını ıd• 
tiler. Yalnız i'ıtiden başka :Y0 .,.e 

•• ) ·lJll ı 
ümitvar olan anasırı Ş?ayru' · bLI 
luuırlanıyorlardı. Ermeniler 


