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Sovyetler niçin 
telaşsız 

~Örünüyorlar ? 
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So11yetlmin üçüzlü paltt 
ltorfıaıııda aakin göriin
rnelerinin aebebi ve ln
lıwaf lık muhaltr.111 ede
cıelderini tebariiz ettir
rneleri fimdilıi halde 
horp 11az;i-yoeti iberim/e 
bir ıleiifiklik olmama-
8ıltclan ve pt;ı}ıtın ameli 
bir luymet ifade etme-

~ ETEM İZZET BENİO: 
•ıi:!Yet Rusyanın Taziyeti düD 
h : k•dar bugün de bütün dün
~lıde •tbuahnda, siyasi mehafi -
ı'ti, V1~ radyolarında münakaşa 

• t 1 oluyor ....... s . 
~,181 •vyet Rusya, Bertin paktı 

-... rıda ne yapacaktır?. 
"ı•v 

h~a. Zu hudur. Sovyetlenn ne 
laı.q;~.tı, rıe yaptığı, ne yapmak 
llıit, g~ açıkhr. Stalin, bı~ak ke
~r• · 8Y•nınnya kadar Avrupa 

0111 • 

..!J.'es!_ndendir. = 

En Son T eJgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

AL~JIANY ADA 
iBTiDAi 

MADDELER 
TÜKENiYOR 

lngiliz lktısadi harp 
Nazırının nutku 

!Londra 3 (A.A.)- İ!ktısadi harp 
nazırı Dalton iburada ııövledilti bir 
nutukta ezcümle dEmiştir ki: 
.Alımanlarda bakır eksikliii:i llıad 

bir şekil alına.ktadır. Eksikliii:i hıs
sedilen diirer ham maddeler petrol, 
de!Jıfr halitalar. kauçuk. kurşun ve 
mensucattrr. Almaıilar ,bu mad
delerin eittikçe eksiıkli"ini hisse
Qivorlar. 
Al.ınanlann İM•] ettikleri m.eırıı-

1.eketlerden ···'>ma ettikleri pet
rolü 1.aıtı.amen tü:kettiklerini ızös
teren delill<."r mevcuttur. Petrol. 
fıkdaru abluka ve Almanvadaki 
nakliva:t sistemi sebebile Alman
lar tarafından vücude ııetirilnıiş 
olan ·bütün bir halk teskilfıtı fe
laketli bir Pana sebep olabilir. 
Vakıaları etkik eden Dalton bu 

k.ı!; A vrupada heyeti umumi vesi 
itibarile achk o1mıyacağıru söv -
lronistir. 

1 vi tevzi edildiği t3!kdirde her
kese vete<:ek kadar vh·ecek var
dır. Mevzii açlıklar ise Almanlar 
ıııda maddelerini çaldıkları ve 
vaJıut uzakta olımıvan hububatın 
mutad sekiWe tevz.ilne müsaade 
etmedikleıi akd.irde vuku bula -
caktır. 

ISPANYOL 
NAZIRI 

ROMADAN 
DÖNÜYOR 

Memnuniyet verici 
neticeler elde edilmiş 

Berne: 3 (A. A.)-Ro
madan la11içr• ajanaına 
bildiriliyor: 

/apanyol nazırı B. &r
rano Suner dün öileclen 
soııra B. Mus<"'tini ve Cia
no ile l[ÖrÜ!fmÖflÜr. I span
yol naz;ırı bugün tayyare 
ile hareket edecektir. 

Salahiyetli mahfiller, 
mihver de11letleri ile la
panya arasında sansasyo
nel şeyler hazırlanmakta 
oldıığu hakkında /ngiliz 
kaynaklarından yayılan 

ıayiaları tekzip etmekte
dirler. 

~''•k ırı dışında kalmak ve fırsat 
~k ~a da bu fırsatları kaçırma
~. hh•~t~ni tercih etmiştir. Av
tıısYa ';.'buıın ba~laması İl• Sovyet 
>eı; .İl .•ndi payına kendi enıni -
lir,.~ dıasile Estonya, Polonya, 
~·ar''Ya, Letonya. Finlandiya, 
lıtı,1~~Y~, Bukovina meselele<ini 
l''•iJ '~lir ve İngiltere ile mih
~lııı •r arasındaki lıarbe seyirci LondraWar bir baraj baJonu nun yükselişini ıoyrediyorlar (Devamı 3 üncü sabtfede) 

Aym mahfillerde, Is • 
panya ile olan münase • 
betleri aydınlatmak mak
sadile Berlinde ba§lıya • 
rak Romada nil:ayet iu
lan müzakerelerde çok 
memnuniyet verici neti
celer elde edildiği kayde
dilmektedir. 

~~~~~r •.. ~nlar biribirlerile bo -
\~1 °ı:uştük•e Sovvet Ru""a 

ı·eıı ' · ., 
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e yari a. Almanyay~5000 . t . . Italyan pılotu 
nşaa ıçın geldi 

• 
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'Om iisiz i r aş 
yüzünd n bir can 
'kıyan nankör katil 
Yenicami cinayetinin yeni tafsilatı 

Sevdiği kızın ağabeysini öldüren Mehmet Ali 
cinayetinden sonra karakolda karşılaştığı 

genç kıza neler söyledi? 

Katil Mehmet Alinin aşkını nefret le rcddedrn Bapıı Sen·et Cenı:iz 
ile ağabeysi maktul B. Seyfi Cengiz ve kardeşi Salim Cengiz (ort~daki) 

IDün sabah Yenicami civarında 
is Bankası önünde vukua ;ıeldi
i?ini vazdıi(ımız cinayet haklkıııda 
bir muharririınıizin vapttCTı ta.11 -
ik:ikata ızöre hadisenin nankör bir 
intikamdan ileri ıreldi/ii anlasılınıs 
ve katilin anlatttğı ıı ııi cereyan et
anedi~i öil'renilmistir. İşin kvüzü-

liikten ve valnızlık.an ,'o:ı.' • t .ı : 
•- ArJ.sıra ocyyar f ık .) • 

rao ve saire sa!ı. .. :a·< ;;ret. tıa

'atımı ka1.an.yorum. Fak t tu -
tün kazancım ıisbasa. oda " 

llıakı, ennıcktc, hazırlığını arttır
~-d 'tn:ı.a ba ına kadar harp dı
~ııı:. \·e fakat en kuvvetli halde 
°"'lı•lı.~ emelini muhafaza ey -
1b lı.uv . Bu cmc>li: En sona ve 
i;hte)(VetJi halde kalmak ... arzu>u 
lı.ııtıd· de telıarüz ettirmek müın
~•li:r. llaJ ve Vl\Zi~·et buyken 
•~lı.t lı. llakh im:r.alanmı tır. Bu 
~•riı:rşısında birinci dereeede 
ti ~. anın tehdit edildiğini, ikin
ltıı;i:••e.ıe de Sovyct Rusyanın 
'1'ı81 d olunduğunu izah etmiştik. 
~ili h rıın Moskovanın düşlln
"' •~dınhıtan makalesi açık • 

Başvekil 
An karaya 
dön o 

Ankara 3 CIIususi mı.Jı.abıri -
ımizden)- Anl<ık\-a ve İskMde -
runa b.ir telkiık sı:vahatıne çıl::nıs 
olan Başvekıl Dr. F..efık S:ı.vci;;m 
ile Ticaret Vekili Nazmi Topç.ı
oğlunun buırün aksam Antakya
dan An'karaya hardıet etmeleri 
muhtemeldir. 

o n uruldu ltalyanlar ayrıca tıyya- .nü -&~~~z: BİR TESADÜF 

d .. d . I .M<:~··-ı.kta iskele cadd<'Si 38 nu-

na. vemel!e ret.işmıvcr Ah ser n 
pibi bir ahbab n evcindc x· atı ol
smn. .. Orada bana ne ıı.ıneJ bakı
lır.• demislİ!r. Bunun üwrine de 
merhametli ve iviliui S<.\~ ~u 
adam olan Sr· I:. bıı mtrnkkctli-

Belediye; bunların süratle ikmalini 
temin edecek bir formül buldu 

re e gon erıyor ar marada otı.:r~n Kıbrıslı Sc··fi bun-
Looora 3 (A.A.)- cBritiş u - dan 8 - 9 av evvel b:r !'.Ü~ ·olda 

navted Pres• ııazeıesine j!{ire. Al- yine Kıbrıslı olan ve 36 vasında 
ııoo.nlarn ı;mı.dive kadar verdii!i bulunan Melııınet Aliye rase:el -
büvük zayiatı telafi etmek üzere. mistir. Mehmet Ali Sevi!Ye is.siz

sini evine :ılmıstır. 
Lakin katil 1k c t Al ın eve 

11clmesilc beraber b:o aikr. de 
lhütim i~tirahal ,·e huzuru kop -

(Devamı :ı üncü sahifede ) 

1 'il ;:ı111,2u .J>~ktı kendimiz ve bitnraf-
I '· Pakçın .mahzurlu görmüyo -
•her t ılllZasından önce bize 
tı,~ Verihni~tir. 

:.rı ıı:•k isteniyor. O halde, Sov
'"d• h·.Yanın bugünkü vaziye -
1.••ağ1 ·~.bir deP.;,jkJik yapılım -
~ ••• 1 gozonüne konuyor. Bu ne-

Basv~ilin ziyaretleri dolayı -
sile bütün Hatav şehirleri bü~ük 
·bir sevine içindedir. 

Başvekil dün Antakrada bele
( Devamı 3 üncü •ahitede ) 

Şehrimizde apartıman inşaatı -
nın geçen yıla nazaran yüzde 60 
arttığı ımlaşılınıştır. Buna sebep a
partıman kiralar;nın; banka fa • 
izinden fazla para getirmesidir. 

İnsaat müsaadesi alımıs olan ba
zı kimseler de İstanbulun muh -
telif semtlerinde bina inşaatına 
başl~, fakat hariçten inşaat mal-

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

Almanyava 5(){){) pilot ve tayyare 
mürettebatı f!elımistir. 

Avni aiansa ııörc, birwk !Utp
roni tavvare ııruplarının Alman
"" i.stiıkametine doı:tru u.çtukları 
ııörillrn üstür. 

Bu ölü-vatandaşın 
münden kim mes'ul? 

~te \,• :•\·yet politikasının şim -
)"•i~~ ar takip ettiği istikamet 
"'-lıır • hiçbir tearuz ve tezat 

Kartalda iki merkep Museviler b gün yal
nız Türkçe konuşmak 

için and içiyor~ar '~~. 
~tii~~t Rusya berşeyin başında 
~ hııett'tnzalanan paktın ameli 
~ t~ v '?.mahrum olduğunu ve 
~b'~a ~~1Hlinde mihvetciler he-

yOzünden bir adam 
tabanca ile oldüı·üldD 

. Kartal civarında Taskönrü na- 1 dam öldurülmüstür. 
hivesiı:ı<le bic hıç vüzı.inden ·bır a- 1 ( Deı,amı 3 üncii sahifede) 

de Od·'' değişiklik olmadığını 
h s.\\ 'Yor, demektir... ugu·· n Ramazan 
· '' d .•tl.,in hat ve hareketinde •• 

Bugün Musevilerin en büyük / 
bayram ır;ünüdür. ) 

Tevratın Turusinada Musaya ve
(Devamı 3 hncü ı&hlledel 

~İ(•k~~~ikı;~ olabilmesi ve üçler • d"k BU G UN: 
tı~ilk ~. fııt saha.-ına konması ayına gır J -- -
j
1 

'. ev\~nd.enberi izah ettiğimiz . . D •• . F • 1 "ııı, lenıırde totaliterlerin Ak- Bu~un Raıma~JP ilk ı?Unudur. -ı 
t~i( ~Orta sark'"" Afrikadaki İn- Bu munasebrtıe ak.;amları Ve m- onmıyen 1 o 
~Ilı ı·arUddaasını. Auupa abluka_I sak v~kıtlennde. Kandillı rasat -

Kadıköyde bu 
sabaki yangın 

Bu sabah saat 6 d .. Kadıköyün
de devlet demirvollan idaresinin 
İbrahimai!adaki döküımhanesile 
hava P<l!TIPa dairesinden bir van
l!ın cı:kmıstır. 

;.'rı İ· llıaları, Atı· r· k ı hanesının ihbarı uzenııe Galata 
····ı·~ıı,dır B·e . a~ ·~~I~ :.a-ı oculesind<."ki proıektor ve Beyazıt 2 y H ı·f 1 o· >,~ dol\ iba~et; ıse ~ım 1 

t R ır l<ulesındeki varıaın fenerlcrı Ya- -- avuz a J e er ıyarında 
t1~~~ •ııdis 1 .'.~ ve 0.vye us- :l<ılacak ve 'bermutad •'O da atı-
~, ı ten

1
. ,e~ıı ıgı, Berlın paktın- lacaktır. Son Telgraf, bugün ik.ı yeni esere 

lıı daha '?lerc inanmış görünmesi __ _ ___ başlam,ş bulunuyor. 
·~loq· zıı ade bundan ileri gel - DÖNMİYEN FiLO .. 
~ ır . . , .. ,· . ~ ~ -. . - '' 

~L~~aı · 
\eı ~lil i.ta~ikat halde Sov~·etler 
h k•tııı dır ederler ki ve etmek 
i"tire/Dıek Şartile arazi 

. 
iKDAM 

İkdam re!ikimlz 5 birincı (eşıin cu-.,, 'lld d . 
.,, lı hu .~ trler ki kendilerine martesi ıününden itibaren ~ kuruşa 
~ ~la, ,gun Berlin paktında Ja- , aatılıruya başlanacaktır. KAğıt fıatla-
•»ı • Afm 1 fınd ~ 1 İtli an ar tara an rının 3 kUruşa gazete çıkartmak im-

> 1•ti ı~kl~rı. teminatın bir mihver Hnlannı ortadan kaldırmış bulunma-
• •~ı~, dıtınde biç bir kıymeti sı pek muhtemeldir ki, ancak •prensip 
"lııı '" ı, ·~h 

1 
ı:erek Japonya, gerek ve iş ahlAkı> inanı ile harbın çıkına-

l' ~'İtli atafından ilk tecavüz \'e aınd-"'lberi üı; kuruşa dayanabilen ga-
41 • ··~ ti( tahit"I rı;Yacak olan saha ma- ze•.eıeı ı de yakmda fiatlarını tadil et-

• t)li h l l" ku .. &ütüne kadaT hrr ek mecbunyetine sevk<'dccektir- İk-
11•~· aı·aı· . . • • .•. t-;

4 
"'~ d 1 'e nıadenı zengııılıgı _dam,. fialınt ti kuruşa çıkartııiten tah-

h ı'' \' crıo)·en Sone\ bölgele - r<r ,uJHlnl ele gen.şletnlış ve her ı•-
ı tn al11 t' . 

ı •sin ·. • ııı bu afhan gele -
l~~~ k 

0 lııgiliz nıüdaf~a ve ta-
~. •l<lroc · 

h, 1 ~ ~~-~i ıııın fırsat ,·ermiyece-

zctcye üstlirı bır kalite \--arlığı ve 01-

Bu .Uı.mi \'al:ızın escrıd.ır " Bdncl 

sayfamızda dır. Bu miınasebetle ikinci 

sayfamızda okuyuculıfrımız daıma ya
uıarnnızın 1erlerinde de biT değişik .. 

filt bulacaklardır. Fa.kal, bu d~ikll-

ğin gazetenın daha çok havadis vere-
bilınesı.ni ve her yazının badema ye-

rinde kalması ve muntazam cWnası 
gayesi ile yapılrruştır. 

2 - YAVUZ HALİFELER Dİ • 
YARINDA ... 

Bu da 1\1. Sami Karayelin en 
Değerli tarihi eseridir. 

Her iki eser hakkında da biz biç 
birscy siiylemiı·or ve hükmü oku
Jutıılarıınuın yiik.'M!k takdirine 
bırakıyoruz.M ~.a'sa >amanda :\loskornnın 

\i ~n hir •~n t.er rü belerden sonra 
~ ~v~•t lllnıyet hıwl etmesidir 
~;:o·~ı,. ltusva b ·· nk ·· t '<lıı , ~1111 . . • nın ugu u e-

•ılaı.·ı·'e bıtaraflığını müm-
' •l-·or. 

t'l'EA-ı İZZET Bo.icE 

1 u k ru,.. . B ar'lU.l Ter
c-".ünanı lla ktı1'.i.D. e"SKı başmuharn

ri T?ro!es1Sr Hü~.., ..,. ' , ı: an da. 
İkdanı da dıı ı: 1 t..ka su ~ ..ı d r 

uhte eyi . tir Büyük b r.ğbet tlc 1 2 inci ve 4 üncü 
1 sahif elerimizde 

Okuyucula m t""ecctıhıınU D<aı.:..'1-
m , l~dam·a yeni mesai ve tıam-
Jes -de m va!fakl~t c ı! .enz 

1 

t 1 

Büyük haııbin deniz mücadeleleri 
içinde Samsun süvarisi 
Mehmet Haliın kaptan 

Sür'atle büvüyen vanıım dö -
lriiınhaneyi hemen tamamen, ha
va pampa d.liresini de kısmen 
vakmıstır. 

Beyoğlu müddei
umumiliği 
lağvedildi 

Adliye VeUletlnden verilen bir e
mir üzerine Beyoğlu Müddeıwnwni

liii lAğvolunmu~tur. Bundan sonra 
Beyoğluna ait ~ler doğrud;\n doğru

ya merkezden idare olunacaktır. Bey
oğlu Müddehınw.misi Asliye J inci ce
za mahkemesi müddeiumur11 liğine ta
:yn olunmu~tur. 

l\.laarif .. Vekillii'I Devlet kitapları mü
·tedavil sarmayesl müdürlüjiuıden: 

Öaretmen ve talebelere 
,Beyoğlu mıntakasındaki okullar öğ

retrııen \'e talebelenne blr kolaylık ol
mak tiı.ere İ.stikllı.l caddc&nde Foto -
Spor mağazasında bir sat.ıa yeri açıl-

mı:ı:tır. 

AlAı~adarlli:ıra bL.. li.rj Ur. c92C9> 

ÇERÇEVE 

''Namık 
Birkaç ır;ün evvel •İkdam• ııa

zctcsinde, Nizan1ctt;n Nazifin 
•Namık Kemal• e dair bir yazı
&ını okudum. 
Niıameltin Nazif, burun de -

likleri bir volkanın ate~ fetha
sına benzer bu su katılmamış 
coşJ. nnJuk heykeli, yazısmda 
N aınık Kemale dair bir görüş ve 
aciz şahsıma ait bir haber ya
yıyor. 

İşe, bana ait haberden baş -
lamalıyım: 

Nizamettin Nazif, son gün -
!erde ftkra, piyes ve siir faali
yetinıden hiç bir~ey eksiltme -
den, sessiz sada~ız ıı-;amık Ke
mal üzerinde geniş bir tetkik 
hazırladığımı Türk {ikir ve ede
biyat alıikadarlarma haber ver
mektedir. 

Haber doğru; Namtk Kemalin 
yüzüncü doğum yılı münasebe
tile resmi bir müessese, şaire 
ait geniş bir tetkik eseri yazdır
mayı düşünmüş ve bunu ii~iz 
şahsıma havale etmiştir. Ben de 
birkaç aydanbcri kendimi bu 
işe kaptırnııs bulunuyorum. 

Fakat bu hususta bütün dile
f:im ve hatta tabiyeın. eser çı
kıııcıya kadar kimsenin hiçbir 
şey du)'maması, eserin bird.:n
birc ortaya çıkması ve (alelıLSul) 
mlistahak olduğu n~·a olma -
dığı zeınlcrle, 15.yık olduğu veya 
olmadığı medihlcre ka\ u~ıııa -
sıydı. 

E\·imdc c;:alı~ına tarzınıı g-Ör('U 

ve kimse)·e haber verıni)·ecek
leriııi bana \·adcdcn biri.aç ya· 
kın dostum miistcsna. herkes -
ten saklı tultui;unı bu iş, ne ya
pa)·ım ki burun delikleri lıir 
,·clkanın ateş fC'thosın:ı lıcnı:rr 

Xi.ıomettin ?\aLif wafından if-

(Va'l.t'il 3 ıincıi sahifede) 

Kemal,, 
şa edilmiş bulunuyor. 
Nizameıtin Nazife göre Na -

n11k Kemal. hakiki değeri Tiirk 
fikir gençliğinin gözünde hiç 
lıir giin billıhla~tırılanıadan her 
gi.in biraz daha diişcn, gec:ıniş 
bir dene ait bir orkestra ~efi, 
bir nıalstrodur. 

Nizamrttin Xazif, benim de 
nıablrolu.~a lank bir san·aı ,·e 
fif..ir adamı olup olmadı~ınıı, 
bu c:-.crlc gö tcrcccğın1 ka 1aa -
tinde. 

:Sizanıcttin . 'azife. her cey
den e\·vel i~leri, kim!oJenln ele al
madığı rnes'uli)'et \e facia pla
nında ~eliıınladığı için te~c.k • 
kür ederim. Tanzimaıtanberi 
mutlak, fımade mutlak manada 
münekkitsiz, miitcfekkirsjz, te
melsiz Türk edclıiyat planının 
en azanıctli davalarından biri 
üzerinde ve binbir maskara i• 
arasında, arkadaşımın mes'uli
yeti bana yüklemek gayretini, 
peşin bir teveccüh ve ümit ese
ri kabul ediyorum . 
İmtihan ..ermek için yazma

dığım (NAMIK KK\IAL ha~·atı • 
eseri - tesiri) kitabını, imtihRn 
,·ermek için ı·azdığım hl'r ... atır, 
her cümle ve her nusra arasın
da. zaman \'C nıt·k3nın (h<1in 
boğazı) gc<;idindcn asırahılınek 
icin, biliyorunı ki t·n ~etin inı
tihanı kahul ctınrktcn b.ı .. ka 
{arc ·oktur. 

Ne ınutlu o s.nn'nt ,.e fikir nda
nuna ki, aldı~ı her ncrc~lik ha· 
rn~ ı bile bir imtihan tctakki e
der, özünii her an ~igayn (eker 
ve ntfoine mazent kabul etmez. 

Saıı 'at ,.c fikir erkektir \e 
crkcğin mazereti yoktur. 

• EClP FAZIL KISA.KÜREK 
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FIKRANIN 
FIKRASI 

Bizim yazılaır, tek sütuna 
indi. 

Bir köy düğününde, bir 
genç kıza teklif etmi,Ier: 

- Kalk oyanasa!. 
- Yenim dar, demif .. 
Elbisesinin kolunu genit -

lebnifler .. Kız, yine nazlan -
mış: 

- Kalk oynaıana, canım, 
demitler .• 

Bu aefer de: 
- Yerim dar, demİf .• · 
Marifetini gösteremiyen 

elbette daima bir aebep bu
lur. 

Çok şükür, bizim, ne yeri
miz, ne de yenimiz dar, diye 
bir ,ikayetimiz yok. 

Evvelallah, lubiyattmızı ne
rede olsa gösteririz. 

SULTANAHMET 
MEYDANINDA 

Geçen gece, zilzuma ıar· 
ho§ olan bir kadın, Sultanah
met meydanında çırılçıplak 
soyunmuf .. Tabii, bu manza
ra, oradan geçenlerin i.r ye 
haya hislerini rencide edece
ği için, ıarhot kadın, yakala
narak adliyeye verilmit• 

Mahkemenin kararı ıu: 9 
.. ha . 1 gun pıı .. 
Sultanabmet meydanında 

değil de, mesela, bir çalgılı 
gazinoda soyunsaydı, bu ka
dın, bir sün dahi hapTı yat• 
mıyacaktı. 

Yine, yer meselai .• 
KIBRlT 
FlATI 

Kibrit fiatlarinin on para 
arhfına memnunum. Son fi. 
at artl§ları içinde, ilk defa 
kibrittir ki, bu zam hamlesi 
ile beni üzmedi. 

Neden derseniz, bundan 
ıonra, tasarruf olıun diye, 
daha az kibrit yakmağa gay
ret edeceğim Ye dolayııile, 
çatlıyan patlıyan kıvılcımlar
dan üstümü batımı daha az 
yakmıı olcağım. 

LATiNCE 
HAKKINDA 

Bazı mekteplere, §İmdilik 
tecrübe mahiyetinde, Latince 
dersi kondu. Malfundur ki, La
tince, bugünkü garp dilleri
nin anasıdır. 

Mekteplerde, neden ecnebi 
dil öğretilemiyor, sualinin ce
''.ı.bı, şimdi anlatılmıt oluyor. 

Öyle ya, çocuklar, dilin a· 
nı.sını tanımadan, evlatlarile 
nasıl izdivaç edebilirlerdi?. 

AHMET RAUF 

lt~I 
fiatlar yükseliyor 
Son <ıünlerd.,, fiatını artıran 

maddeler da!lıa zh•ade çoğaldı. Ki
mi resmen arttırıvor. kimi hususi 
sekilde arttırıvor. Hulasa. fiatlar 
artffor vesselam. 

Dola•·ısile. havat oohalanıvor. 
Fakat, kaz<.nçlar ayni. hatta bazı 
meslek ve zümreler de eksiliyor 
bi.e .. O halde ne vanmalı?. Ya -
oilacak '*'" bizre. 17ecirni. ucuz -
tatacak ilmi. cezri tedbirler dü
sünmek ve alelacele tatbik etmek. 

BÜBHAN CEVAT 

Belediye 
yasakları 
Emniyet Müdürlüğü, 
ilk mekteplerden iti-

baren bunların da 
belletilmesini istendi 

Sehrimi.z muıivet müdürlü~ 
6 nıc sube ımüdiU'lüğü; maarif mü
dürlü~üne savanı dikkat bir mü
racaatta bulummıştur. Bu müra
caatla ilk mekteplerden itilbaı:en 
talebelere; medeni sehircilik ve 
şe;hir halkının belediyeye !karşı. 
olan vazifeleri ile beledive vasaık
larınm avn avrı öiretilmesi 16toe
nilmistir. 

Buna sebep; QOCukların !ram -
vavlara asılana!k. sokaklarda OY\Bl. 
top ovnamak. caddeleri. mahalle
leri kirletmek, yerlere tüJcii.rmek, 

um wn.i mahallerde intizama riaJ'l!t 
etmemC'k ve emsali .ıübi bırçok t,e.. 
ledi ve yasaklarına muhalif hare
ket etmeleridir. 

İlk mekteplerden itibaren mu
allimkır talebelere beledive va -
saklarndan bahsederek bunları 
ayrı --.,.ı bclleteceklordir. 

Yasak olan bir beledi suçu ~
yenlerin de talebeler taraiından 
herıen Ot"adaki oolis<! bildirilmesi
nin bir vazife olduitu da öiirelile
ce!ktir. 

Milli emlak i§lerinin tefti4i 
$elırimİ2ıde ve~ verlerde 

anilll emlak işlerinin kimler tara
fından teftiş ve tetirik olunabJe
oeği hakkında dün vilfrvete veni 

bir emir ıtöndermistir. 
Bu emre ııöre deftardarlar. mil

li emliık, varidat müdü.rlerile va
ridat kontrol ID<!murları devir ve 
teftişleri esnasında bu muamelatı 
da teftiş edebileceklerdir. 

-1>-

y edi yıllık resmi evrak 
imha edilecek 

Resmi devlet dairelerinde biri
ken lüzumsuz evrakın yok edil -
mesi hakkındaki kararın tatbiki 
için hükılınet merkezim.izde yeni 
bir komisyon ~tur. 

Muhasebat umum müdürünün 
reisliğindeki bu komisyon üzerin
den 7 yıl geçen evrakı tetkik ede
cektir. Her vilayette de bir 1ın -
misyon kurulacaktır. 7 ytluk res
mi evraktan lüzumsuzları saklan
mıyarak yok edilecektir. 

-0--

0züm bayramları 
yapılmıyacak 

Şimdiye kadar her yıl İzmit, He
reke ve Gebzede mısntazanıan ya
pılmakta olan üzüm bayramından 
bu sene zarfınazar edilmiştir. İs
tanbul ziraat odası da şehrimizde 
tertibini düşündüğü mükafatlı ü
züın yetiştirme müsabakasını ge
lecek yıla bırakmıştır. 

-<>--

Tuz buhranı 
Anadolunun bazı yerlerinde ka· 

fi miktarda tuz bulunmadığı hak
kında şikfıyetler yapılmıştır. Bu 
meyanda İzmit civarında Kande -
redede tuz kalmadığı inhisar !ar i
daresine bildirilmiştir. Köy !iller 
hayvanları için kışlık tuzlarını bu 
mevsimde aldıklarından her tara
fa boltuz ~öııderilme.si kararlas
tırılınıştır. 

-<>--

Fakir lise ve orta mektepli 
talebelere parasız yemek 
Önümüzdeki haftadan itibaren 

şehrimizdeki mekteplerde fakir ta
lebelere sıcak öğle yemeği tevzi -
atına başlanılacaktır. Bu yıl ilk 
mekteplerden maada, l'se ve orta 
mekteplerdeki en fakir talebelere 
de sıcak öğle yemeği verilecektir. 

Bımun icin :ıııı..ıallimler en fa1<ır ve ı 
kimsesiz talebeleri teshil etm.eve 
basl4lmıslıırdl!". 

Son Telgraf'an edebi romam: 76 ________ .................. ~--------~--~~. 

YAŞLARI 
' ETEM iZZET BENiCE 

GÖ - -

E.;rar muhakkak ki, sinirli, ha
sir a tak ve .. ııözti P<'k olanlarda 
vehmi, honhar !ık hlslerini tahrik 
edivor 
Çıban dalgadayken: 
- Vay beni öldüreceksiniz? 
Dive barbar baı:tJrmağa başla -

dı. Sonra da saldırmaya asılınca 
Manita Mchmcde saldırdı!. 
Herhaklo ·ben d:ılgadayken sadece 

bir malihulya hastası, bir mec -
zup, bir cüzamlı gibi bir tarafa 
çekilip miskin miskin pinekliyor; 
Naran•n muha,·yelemdeki ve ben
li/!imdeki varl:i!ı~ıa hareket ve 
viı.s'at veriyorum!. 

Daha OD gün 

Çok seyrek yazıyorum!. 
Defter !erimi de çaldıracal!ım." 

diye ödüm kopuyor. Bazan iki ay_-

da bir, bazan bir ayda bir, kırk yıl
da bir, on on be,ş günde bir ~
dime geleceğim ki defteri, kale • 
mi hatırlayıp birşeyler yazayım!. 

İyi bir usul keşfettim. Ne yaza
caksam yazıyorum, onadn sonra 
kalemi kağıdı toparlayıp doğruca 
Tophanedeki yangın yerine gidi -
yorum. Orada bellediğim bir ku
yu kapağı var. Kapağı kaldırıyo
rum, altına defterleri yerleştiri • 
yorum: 

- Bu işi yine düzelttik. 
deyip dönüyorum. Ekseriya da ya
zacağımı orada yazıyorum. 

En emin, en rahat yer ve .. kasa! . . . . . 
HER TELDEN BiR NAG!\lE 

'Oç buçuk ay sonra 

Artık §WX\ll1 b~ elinde oyu.:ı-

[&Wc1lıııl Yeniçoc'!kl DÖNMIYEN FiLO 
_ ceza evı Bü .. k ~ .h,. ~ rı .k 

Yuvaların sükôcu 
Yeni ders .rılmın başlaman do

layısile, Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, ı:eçen akşam radyoda bir 
hitabe irat etti. 

Hasan Ali Yücelin üzerinde en 
ziyade durduğu nokta, talebenin 
mektep ve velilerle olan münase
beti oldu. 

Ben, bundan birkaç hafl11 evvel, 
yine bu sütunlarda, ayni mevzua 
temas etmiş, velilerin, çocuklarla 
çok yakından alakadar olmasmı 
temenni etmiştim. 

Çocuk, kız olsun, erkek ol•Ull 
kendi haline, kendi aklına bıraln
lamaz. Çünkü çocuktur. 

Dikkat ediniz, üzerinde aile bas
kısı olmıyan çocuklar arasında, sı
nıfla kalma hadisesine daha (Ok 

raslanır. 
Ne mektep, ne aile, tam terbiye', '· 

tanı tedris için kafi değildir. Dai
ma ikisi beraber, müştereken, hem
ahenk olarak çalışmalıdır. Ne her 
,eyi aileden, ne de her şeyi mek
tepten beklemeliyiz. 
Şunu itiraf ehneliyiz ki, bugün- , 

kü aile, henüz tam kıvamını bula
mamıştır. Aile atmosferindeki 
gayritabiilikler, güriiltüler, patır
tılar, hulisa, yuva dediğimiz oca
ğın huzur ve kudsiyetini ihlal e
den hadiseler, çocuk üzerinde şid
detli tesirler, aksiilameller yapı -
yor. Daha türkçesi, ne oluyorsa, 
çocuğa oluyor; çocuk istikametini 
şa~ınyor, bir kelime ile, harcanıp 
gidiyor. 
Yuvalarımızı kirletmiyelim, yu

valarımızın huzurunu ibliıl etmi
yelim, yuvalarımı>U bozmıyailıın. 

Sonra ço<ukları.nı.ızı. bozmuş 

oluruz. 
REŞAT FEYZİ 

fKCÇÜK HABERLERj 
* Yenlcami avlusunda Hacıhayret

lin sokağındaki 24, 25, 26 nunuıralı 

harap 3 dük.kin dün birdenbire çök
müştür. İsllmlillı: edilmiş olan bu clülc· 
kAnlardan ikisi esasen boştu. Di.ğe -
rindeki bileyici Hamdi de kurtul -
muştur. 

...&.. Beşiklaşta Çıraian caddesinde 
70 numarada mukim 13 yaşında Sü -
reyya 9 metrelik penceı:edcn diişilp 

ağır surette yaralanmıştır. 
-.4. Vali dün de tramvay idaresinde 

çalışmış ve malzeme, ray azlıtı işini 

tetkik ~imiştir. Belediyenin bu husus
taki teklifini Dahiliye Vekili Anka
raya götürmüştür. "* Memleketimizde geniş miktarda 
çivi imali için yapılan tetkikler müs
bet netice venniştir. Yerli Çİvi. fab
rikaları 9 • 12 milimetre kalınl.ığıiıda
k.i çubukları da bir aya kadar çivi ya
pabilec:eklerdir. * Ticaret veıı:aıeu bazı maddele
rin çuvalsız olarak ihraç edilip edile
miyeoeğini tetlcike baslarnlı;tır. 

-4. Gümrük muhafaza te~ilıitı me
murları hdleI). lı.aıPiste bulunan Hay
dar isminde bi~ eroin, )ta~çuunın 

malını satan ve kendi de beyaz zehir: 
kullanan Fazıl adında birini Kasım
paşada 25 paket eroinle birlikte ya
kalamışlardır. * Evvelce İzmir limanında l gün 
kalan İstanbul ... İzmir vapurları ba
dema 2 gün kalarak tekmil eşyayı ti· 
canyeyi alacaklardır. 

..,Jı.. İngiltere-ye evvelce sipariş edil
miş olan t.eneke, iplik ve daha bazı 

ı. .1ddelerin pek yakında ıeıeceği. an· 
!aşılmıştır. * Aksarayda polis karakolu kar,;ı
sm.da yeşil sahaya çevrilmesi karar
ıa,tırılan bost.iınların istimlfilı: muame
lesi yapılırlren dörlte üçünün be~i
yeye ait olduğu tapu kayıUarından an
laş1lmışbr. Bunun üzerine mezkfır 

bostanların sahibi olduk..larınl. iddia e
denlerden yıllarca birikmiş kira be
delinin istenmesi karariaşbnJ:rmşt:ır. 

->- Edirne emniyet imirliğine İs -
tanbul başkomiserlerinden Kamil Yel
dan tayin olunmUJlur. 

cak oldum. 
Zibidinin hakkı varmış: 
- İnsanı b~~ıboş bırakmıyorlar! 
Kimin yumruğu kuvvetli ise ha-

kim o. Biri gelip asılıyor: 
- Haydi gözcülüğe. 
Öbürü balta oluyor: 
- Hırsızlığa .. 
Öbürü zorluyor. 
- Yataklığa. 
Ve .. kamanın ucunu gö.sterip i-

lave ediyorlar: 
- Sıkı ise gelme!. 
- Ben yapamam. 
Demenin. haber vermenin, at

latmanın imkanı yok. 
- Temizleyiveririz. 
Diyorlar! Yaparlar mı yaparlar. 

Dün üç işi bir arada yaptırdı-
lar: 

Yalancı şahitlik!. 
Gözcülük ! 
Marazacılık ... 

• 

Sabahleyin Çakı Ömer geldi: 
- Yürüvün karakola. Karakaşı 

enselemişler. Gidecek, hepiniz ko
misere Karakaş sabaha kadar ya
nımızdaydı. Diyeceksiniz!. 

De<li. 
- Nasıl olur?. 

Şehrimizdeki mucrim - yu arı l e Tl a 
çocuklar bu ay içinde No. 1 Yazan: RAHMİ YAGIZ 
yeni bir hapishaneye 

ıönderilecekler 

-ı-

Edirıın:ien Kızılca!h"'1Jama mlk
ledilmis olan çocuık ıslah hapisha
nesinin Ankara civaıında Kalaılıa 

«-övüne taşınması kararlastll'llıruş
tır. 

y avuzun iltihakından evvel 
Osmanlı donanmasının kuruluş ve bölümü 

Bunlar icin mezkür köyde mo
dern bir hapishane binası insa o
luıımustur. 

Mahldiım QOOUk1ar bu av icinde 
bu yeni hapishane-ve nakloluna -
caklardır. D~er taraftan şehri -
mi..z.cie insası düşünülen çocuk ha
ı;ııshanesinin ancak har:> sonunda 
iva1:>ılabilcceiii anlasılmıstır. 
1 Şehrimizdeki ınahkü:ıniyet ilfun
ları ke9bi kat'iyet eden ımücrinı. 
çoctrldar şimdilik bu yeni ıınodern 
lhapishaneve .ı:ıönderileceklerdir. 

POLİS 
vr. 

MAHKEJUELER 

Esı-aYiengiz ve 
korkunç cinayet 
Bir adam metresile 

uyurken beynine ta
banca sıkılıp oldürüldül 

İzmitte esrarengiz bir cinayet iş
lenmiştir. Paçta hastane bayırın
da oturan İcadiye köyü halkından 
45 yaşlarında Ali Şirin isminde biri 1 

iki gece evvel saat tam 24 de ya
tağında metresile beraber ınış.ıJ. 
mışıl uyurken içeriye meçhul bir 
şahıs girmiş ve hemen tabancasını 
Ali Şirinin •beynine dayayarak a
teş etmiştir. Meçhul adam, taban
ca sesile uyanan kadının çığl:.kları 
arasında kaçmıştır. Beyni parça
lanan Ali Şirin de hemen ölmüş
tür. 

Esrarengiz katil aranmaktadır. 
Ali Şirinin eski bir cinayetle ala
kadar olduğu ve intikam kasclile 
öldürüldüğü hakkında bir iz üze
rinde de yürünmektedir • 

Yeni ihtikar 
davaları 

Beyoğlunda büyük bir mağaza
nın tuhafiye ve manifatura eşyası 
üzerinde ihtikar yaptığı anlaşıla

rak ithalat ve ihracat birlikleri 
umumi katipliği taraiından f!at 
mürakabe komisyonuna müracaat 
olunmuştur. Komisyon mezkür 
mağaza hakkında tahkikata baş -
lamıştır. Bugün', yarın müddeiu -
;mumiilğe verilecektir. 

Büyük harbin üçüncü yılı, Os -
manJı impantorluğile müttefik -
!eri aleyhine inkişafların son had.
dini bulmasile idnık olunuyordu. 

Harbin müsebbibi Kay-zer Vil
bdm: 
~ Gök kubbesi yıkılsa onu bir 

milyon süngüm beşeriyetin başı
na inmekten meneder!• 

Şeklindeki böbürlenmesini çok
tan unutmuş, Paris üzerine yö -
rüyeu Fon Klok ve Fon Bullov or
dularının Marn meydan muba -
rebesini kaybederek toprağa gi>
mülıneleri üzerine koyu ve kan 
düşüncelere dalmıştı. 

Vaziyetin vahameti aşikirdL 
Garp <ephesindeki Alman kuv

vetleri itilaf ordularının karşı -
sında bin güçlükle ve her gün bir 
parça gcriliyerek mukavemete uğ
ra.~ıyorlar, Şimal denizindeki ab
luka Alman iktıs.ıdiyatmı mab -
vediyor, şark cephesinde Çarlık 
ordularına karşı General Hinde.n
burgun kazandığı Tanenberg za
feri, büyük bir yeis ve nevmidi 
içinde bocalıyan Alman efkan 
umuıniyesinde hiçbir tesir icra e
demiyordu. 

Osmanlı umumi 'karargahı da 
teliş ve heyecan içinde bulunu -
yordu. 

Başta: Ge.nç ve <ür'etkir baş 
kumandan vekili Enver Paşa ol
duğu halde ordu ve donanma er
kiını artık harbin kat'i surette 
kaybedilmiş olduğuna kanaat ge
tirmişler, içinde bulundukları va
ziyetin aleyhteki tezahüratını an
cak bir mucizenin değiştirebile -
ceğine inanıyorlar, beş muhtelif 
cephede kahramanca döğüşen ve 
yiğitliğini düşmanlnrına dahi tak
dir ve teslim ettiren Mehmetciğin 
bakımsızlıkla idaresi:tliğin müş -
terek tesiri altında uğradığı bu 
mağlubiyet orduya çok ağır geli
yordu. 
Düşman deniz ve bava kuvvet

leri, harbin başından itibaren gü
zel bir idare ve iyi bir vukufla 
sevkolunuşlarınııı neticesini mu
vaffakiyetle idrak ediyorlardL 

Çanakkalede Mehmetciğin çe • 
lik göğsü ile durdurulan deniz bü
cümları tahtelbahir muharebele -
rine müncer olma.$, Osmanlı im
paratorluğunun iç denizlerine gir
meğ,ıı muvaffak olan dii!iman tah
telhahirlcri, İsta•hnl sularında 
harekata başlamışlar, o zaman ip
tidai denilecek kadar gelişmemiş 
bir laalde buluaan havacılık, diiş
man tayyarelerinin gece, gündüz 
İstanbula yaptıkları akınlarla mev
cudiyetini ibsasn başlamıştı.' 

Yedikule önlerinde demirli bu
lunan Pelengiderya muhribinin 
torpill~nişi, Haydarpaşa m~dirc-

D:::ter taraftan Tahtakalede mu
kavvacılık yapan Ali Kemal ih
tikar suçite asliye 6 ıncı cezaya ve
rilmişti. Mumaileyhin mahkeme- AVRUPA HARBlNlN 
sine dün devam olunmuştur. Fiat 
mürakabe komisyonunun dünkü YENİ Mr SELELERİ 
celsede okunan tezkeresinde Ali A } k 
Kemalin mukavvaları tabii fiatla Dg OSa SOn 
satmadığı bildirildiğinden suçlu • 

hemen tevkif olunmuştur. Muha - birligw ine daır 
keme şahit celbine kalmıştır. İ SUNMAN 

Yazan: AL KEMAL 
Bir polis 6 ay hapse malıkfun 

edildi 
Geçenlerde K<>nyalı Mehmet is

minde i:ıir kereste tüccarı Kas.ım
paşa civarında sarkıntılık etmiş ve 
bunu gören Galata polislerinden 
Nı;ri, Mehmedi yakaladığı halde 
20 lira r~et .alarak bıraktığın -
dan asliye 6 ıncı ceza mahkeme -
sine verilmişti Muhakeme polis 
N urinin suçunu sabit görmüş ve 
6 ay hapse mahkı'.nn etroiştir. 

Bize de laf gelir?. 
Komiser döver!. .. 
Diyecek oldum. Ağız açtırmadı; 
- Şimdi ölünden başlatırsın!. 
Dedi ve .. tekmeyi savurdu: 
- Haydi dırlanma kalk!. 
Tabii kalktık, karakola gittik, 

komisere: 
- J,' il ilahi sabaha kadar bera-

berdik. 
Hiç yanımızdan ayrılmadı!. 
Karakaş namuslu çocuktur!. 
Diye yalancı şahitlik ettik. Hal-

buki kimbilir kaç cüzdan arakla
dı, nele>r yaptı?. Fakat, şüphe ü
zerine karakola getirildiği ii'.İn he
pimiz birden: 

- Hayır. 
Kat'iyycn!. 
Bizimleydi. 
Deyince bıraktılar. Çakı Ömer 

de bu iılemin hem a\·ukatı, hem 
maslahatgüzarı gibi birşey!. 

Tabii Karakaş karakoldan ya
kayı sıyırınca yine traınvaylara 
allamağa başladı!. 

Öğleden sonra Pire Mehmet gel
di: 

- Ulan Çamur bir papel var .... , 
yuru .. 

(Devamı var) 

Teşzinisaninin başına kadar bü
yük bir merak ve helecan .. Amc
ıtikalılar için bir spor zevki ile 
devam eden mücadelenin netice
sini anlamak için şöyle böyle da
ha kırk gün var. 

Aıııerikada Cumhurreisi intiha
bı geçen harptcnberi şimdiki ka -
dar belki hiçbir zaman bütün düıt
yaca böyle merakla takip edilmiı 
değ-ildir. Beis Vilsonun geçen u
mumi harbin içinde ikinci defa 
olarak intihabına varan müca • 
de~ 'de böyle meraklı ol:auşta. 
Keis Vilson nihayet kazanı ş, bir 
gün de Amerika Birleşik Devlet
lerinin müttefiklerle beraber o • 
!arak Avrupa harbine kar •• <ığı 
gö,rülmüştü. 

O zamanki Amerika ile şimdiki 
arasında büyük iark var: Geçeıt 
sefer Reis Vilsonun dünyaya va
dettiği devamlı sulhu temin ede
ceği zannolunan kaideleri tatbik 
ile hakikat sahasına çıkarmak için 
Amerikalılar, bilhassa gençler bü
yük bir '!C'Vk ve hararet duymuş.
lardı. Avrupaya giderek hu mak
satla döğüşınek Amerikanın ta
rihinde 'anlı bir destan oluyordu. 
Fakat 917 deki haleti ruhiye 939 da 
görülmedi. Avrupa harbi karşı -
sında Amerikalıların ekseriyeti 
İngiltereye yardım için ittifak e
diyor. Bu ~·ardım askeri mahiyet
te olmnınak surctile her şekilde 
kendini göstermektedfr. Bu cihe
tin ehemmiyetle kaydedilerek ü
ııerinde durulması lilzım. Çünkü 
bu harbin neticesinde Amerikanın 
yar<tımı en büyük bir amil teşkil 
edecektir. 

İngilterenin mağliıltiyeti halia, 
de Amerikanın ne gibi ciddi teh
likelere maruz kalacaiı ih""'1allf>. 

ği içinde yatan Yunus muhribi -
ıı.iıı. ayni akıbete uirayışı, Topha
ne rıhtımında Gülcemalin torpito 
hü<umuna mum kalışı, nihayet 
Büyükderedeki demir mahallinde 
tabtelbahirlerin hücumuna uğn
yan donanmanın vaziyeti, barbiıı 
bu devresine kadar donanma ku
m.andanlığında ısrar eden Amirııl 
Soşonun artık vazifesine devam 
imkansızlığını ortaya koymuş, So
şon Alman umumi karargiih.ındllll 
yeni bir vazife emrile davet olu -
narak donanmadan ayrılmış, ye
rine yine Alman Amirallerinden 
Admiral Fon Paşoviç Osmanlı do
nanma kumandanlığına getiril -
mişti. 

Hürriyetin ilanından itibaren 
dünyanın en maruf deniz<i devleti 
İn~ilizlerden mürekkep bir talim 
beyetile çalıştırılarak elindeki u
facık materyale rağmen epeyce 
bir inkişaf gösteren Türk bahri
yelileri, büyük harbin başlama -
sile Osmanlı imparatorluğunun 
Almanya nam ve hesabına sonu 
belirsiz bir maceraya girişmesi, 
denizcilik sahasındaki ilerleyişi, 
İngiliz deniz taktiğinin değiştiril
mesi, donanmaya getirilen Alm.a.a 
talim heyetinin bhşka bir sistem 
ve metodla faaliyete geçmesi yü
zünden evvelce edindikleri mahl
matla yeni şekil arasında bocalı -
yorlardı. 

Maamafib İngiliz Amirali Lim· 
bosun kısa, fakat çok faydalı ta -
liın senelerinde, Türk bahriyelile
ri bilhassa torpitoculukta çok iler
lemiş bulunuyorlar, harpten bir
kaç ay evvel yapılan Erdek deniz 
manevralarında gösterdikleri tor
pito atışı muvaffakiyeti ile kendi 
muallin1lcri İngi~. _yüzbaşısı Ha
lifaksı öğündüren neticeler gös -
!eriyorlardı . 

Büyük harbe girildiği zaman 
Türk bahriyelileri; fıtri şecaatle -
rinin, damarlarındaki asil kanın 
başıuıcı hassasından bir de tor -
pitoculaktaki meharetlerinden baş
ka maddi ve manevi kudret na -
mına pek teferrüatlı müktesibata 
malik bulunmuyorlardı. 

Harbin ilk yıları Os.mnalı ordu 
ve donanmasının her cephede fa
ik düşman kuvvetlerile karşıla -
şarak nish~tsiz döğüşlerle hırpa
lanrnalarını, düşmanın her türlü 
malıeme, harp teçhizatı ve bakım 
nsıta1-rile kuvvetlendirilmesine 
karşı kendilcrirıin noksaa mahe -
me, hiç denecek teçhizat ve sefa
let derecesindeki bakımsızlıkları
na rağmen lıarJ! vazifesini başar· 
mağ'a çalışmaları Türk azminin bir 
tecellisinden ibaretti. 

(D~vaını var) 

rinden çok bahsedilmiştir. Bunlan 
Amerikalıların düşünmediği iddia 
edilemez. Bilakis Birlesik devletle
rin artık girmiş olduğ~ alabildi -
ğine silahlanmak yolu birkaç sene 
sonra dünyanın en kuvvetli bir 
ordusuna malik olmağa, ona göre 
de denizde ve havada her türlü 
vesaite sahip bulunmağa vara -
caklır. Fakat Amerikalıların bn -
gfm İngiliz davasına gitgide kuv
vetlenen müzahereti bir seneden
beri muhtelif safhalardan ge(orek 
gelen bir tekamülün eseridir. A -
merikalıları ve Amerikayı çok iyi 
bilen Avrupalı tetkik erbabının 
vardığı kanaat budur. Baritin baş
langıcında Amerikalılar tereddüt 
göstermişlerdir. Bu tereddüt artık 
geçiyor. Onun yerine bir kat'iyet 
ve sarahat gelmiştir. Mücadelenin 
sonunda ister şimdiki demokrat 
fırkasından Reis Ru:ıvelt kaza• -
sın, islerse rakibi Cumhuriyet fır
kasından Vilki galip gelsin, silih
lanma programı tatbik edilmekten 
hiç geri kalmıyacaktır. Amerika -
lılar türlü tehlikelerin tehdidini 
duyuyorlar. Bu onları Anglo Sak
son teşriki mesaisini daha ile gö
türmeğe sevketmektedir. 

İngillerenin gösterdiği azim ve 
sebat ise Amerikalıların her türlü 
takdirini celbetmiştir. İngillere
nin sadece başkalarını kavgaya tu
tuşturup hüküm sürmek için tef
rika çıkardığını, asırlardanberi 
böylelikle dünyaya bilim oldu
ğunu söyliyenlere karşı filen an
latıldı ki dün)·ada fedakarlık et -
meden, en çetin imtihanlardan geç
meden büyük bir imparatorluk kur 
mak hi(bir millete nasip olmamış.
tır. Tarih böyle bir imtiyaz tanı
mıyor. Onun için İngilizler de ,µm
diye kadar muhtelif devirlerde 
türlü harplere cirip çıkmışlar, 
türlü tehlikeler geçirmi !erdir. Pek 
çetin olmakla beraber bu seferki 
de eHclce geçirilmiş olan imti -
hanlardan biridir. 

Bunu gorcn Amerikalının aaz.a
rında :sc Jngilizin kıymeti arttıkça 
artwaktadır. 

Cenubuşarki meselele 
Bulgarlar Krojova anlaşın•s.•; 

cibinee, Cenubi Dobrice'nin 'hP 
!ini dündenberi tamamlamı~trd' 
lunuyorlar. Bu suretle de 0 d• 
beri güttükleri milli davol•"" u 
birini tahakkuk ettirmiş buh•U 
yorlar. .1,, Fakat Basarabya ve '.fraıısıİ'jİI'. 
yadan sonra cenubi Dobric~1 ıl 
de bu neticeye bağlanması ı \d 
muabedelerinin Balkanla~da 1

1iP 

etmiş olduğu vaziyet eskı h•ıg 
irca edilmiş olmadığı için, ~u d 
sızıltılarının bundan sonra • 
vam edeceğine şüphe yoktur·., 
Eğer Macarlar Transih•ail) til 

büyük bir kısnunı almak s~r\o 
mebmaenıken tatmin cdilnllŞ u 
lunuyorlarsa, Bulgarlar ~f:ri~ 
Dobricayı almakla, kendı 

1 
ı·~ 

Balkanlardaki davalarını b• ',o 
saymıyorlar. Bulı;arJarııı ~oı~d• 
yadan sonra, biri Yunanıstıı t• 
diğel'i Yugoslavlardan başk• 
lepleri daha vardır. d-
Malıimdur ki Bulgarlar E!l~ , 

nizine açılmak isterler. yirıtl'l• 
ncdenberi güttiikleri bu d•'" ,i 
nna karsı ise Yunanistanıu ''8r11ı' 
yeti malumdur. Yunanistall "ı;ııı 
terketmemek sarlile, ){aval• • 

. 1 rı 
Blnm bir kısmında Bulga<" 8 d•O 
besi mıntaka vcrmcğe cv\:cl İJo• 
beri muvafakat etmi.şlerdırd k.I 
garların talepleri bununla .

1
: )1 

mamaktadır. Yugoslavya ı . ,;b 
kedonya hududunda bazı tıısl !Jtf, 
de istemektedirler. Bıilga~latdc j( 
nelmilel yeni şartlaran istı{a 
yirmi sene beklediler. AvrııP~Y' 
binin ihdas etliği yeni ''"' sJf 
mihver devletlerinin cenubıı ,.J;.•~ 
Avrupasmdaki ihtilafları bd·,el' 
kararı diye bir çırj!ıda. bııll• }f!lil' 
meleri üzerine Bulgarların.~~ill'' 
!erini arttırmış olmaların• ı 
verilebilir 

p111" 
Romanyada vaziyet tanı _ ·ıJi!· 

sile müstakar bir h"ldc d;f'~aı· 
11.Juvafakat ettiği birçok f d ~,;ıd' 
lıklardan sonra, şimdi • \,.,~ 
birliği tesis etmek ve doı,>Ttı , 
ihtiyacındadır. ıctl<cı 
Romanyanın mihver de<' ,ıı'ı 

ile olduğu kadar biiyük ko~~ . 
Sovyet Rusya ile de iyi ge<~00 ' 
lazımdır. Zira Sovyetler ftO ,lı' 

b. •" yayı Tunadaki nizamın ır ~· 
tan addederler ve bu nizııı::• 8,o• 
alikasız kalamıyacakları~ı ~r. 
telif vesilerle izhar etmı,,I• ,91' 

Dobricarun Bulgarlara. rr;; il' 
vanyanın Macarlara verilrıı .. 1 ,ı· 
Tuna nizamı henüz tekeınJI'~ ~ 
mis değildir. Aıjıl bu mın19, .,.ıe' 
tısadi nizamın ruısıl teessus 
ecğin.in bilinmesi lazımdır. ·ri f 
Almanyanın llloskova sef~ııP ' 

Slemberg Mlen Berlind~ b ı-it"
maktadır. Zannedildiğı'1~ ,..-' 
Fon Sluınherg SovyetlerıJI - b 

d -,,ııı Tuna nizamını nasıl anla ıg 
kumetine arzetmiş olaca1<tı'· .. 0ır' 

Viyanada toplanacağı e~ ~, 
bildirilmiş olan miitehassıSI ec•';I 
feran.sı iOie henüz faaliyete g 
değildir. . ill'ıt 
Diğer taraftan büyü~ ~tı< 1., 

muharebesi ise bütün şıd c .8 ' 
vam etmektedir. l\Iuharcb•"'.;,·Ô~ 
receği neticeye intizare_n• ~ ·~ıj. 
devletler lü:ıuınlu gördukl•cri !;.>' 

tiirlü tedbirleri almaktan il ~r 
mamaktadır. ~.,.. r 

Sovyetler Kiycf kuma~ il• \, 
reşal Tiınoçenko'nun cın~ı bit l'·if· 
rayna mıntakasım husus• ·,teıd 
keri bölge haline ifrağ cıııı;~jil~ 

Pazar günü de Bükreşte b'ıl11 

nerler büvük bir tezahürd
1
• ""~11 

A OP . 1 

nacaklar ve Başvekil n pi dı 
bu münasebetle millete ye 
rektifler verecektir. ki ~·~ 

Görülüyor ki, cenubu ~r el\' 
seleleri bu büyük bölı.:erı dıır"'' 
kızgın ateş üzerinde bulun • ' 

udır. -----

Birimizin Dırddll 
Hepimizin O~, 

Niçin her yerde d~~! 
a pulu satt1rıhıı 1 Y~~ 

J33) 
OkuyucularınıızdaD Iö 

Fitnat yazıyor: 3 pu_ 
•Bazı semtlerde daIP,~uııc~ 

zor bulunmaktadır. 'fil53ıcıı8'. 
lere niçin damııa pulu kit de~ 
dıkları sorulduğu v~ ]<ıııl• 
«- Resmi dairelere .1: di~e! 
ve uzaklık r ... •f~sı ! ri)ldiİ~ 
bazı kayıtlar ııerı su )'C'rıı:ı. 
için ruhsative aıamı .,Jar' 
Bazı qairelerde de veııı 
!ara pul sattırı!ıyor .. •1bll]ti ıı J 

Demektedirler. Ha .b1· pli ~ 
t ııı "1 

1 
net veya kuntura h31"', 
ihtiyacı olan halkın mıı,.cr~,,.. 
onu resmi dairelerdeıı c!Ilj, 

hul da civarından l~l sB~ 
sart olmadıi!ına ~öre "ve ıı1 , 
lan yerleri çoğaltmak ak "'· 
fe kaydını da kaldırrıt 1arı' · ıP 

tandaslara kolavlıl< .1c , ,-
ridir.• denilmektedırİ rıfl ~ 

Keyfiyeti alakadar.ar~· 
zarı dikkatine kD U) 

0 



Çirıde yeniden 
~1iddetli muha
l'ebeler oluyor 

"e~Unking 3 CA.A.)_: KiyanJ!SU 
d~/\n\'ei. vilhvetlerinde simal hu
da h:rrıa l~POnlarla Çinliler arasır.
'~ en sıddetli muharebeler de
lı?. etmekte oldul!u öğrenilmıs-

Amerika 125 
daha • 

gemı 

yaptırıyor 
Vaşington 1 ( A. A.) - Amerika 

B ahriye nttareti, ıı:; cüzi.ıt.amdan mu
reldceJJTeni bir filo ihdas etmek ta-
5'1\'VUI"Uıxi:ıdır. B ll füo AUantiğe gön
derilecektir. 

'l'ivenc . d l' tlı\tha anmn simaHnde sı? ~t ı • " 
tin ~~~e~ olmaktadır. c~~ıııe- /· Erzıncanın planı 
ıat>o 

1 
ankiıun cenubu sar.kısındc 

arrı: ara karsı bir mukabil ta - h } d 
~ a (!ectfkleri bildiriliyor. azır an 1 

lızveltin raki- Jane yekunu 5,316,260 

bicJe İngiltereye lirayı geçti 
\ı Yeni yapılacak Erzincan .şehri-
rQrdım lehinde nin jeolojik tetkikatı biLmiştir. 

" Ankarada bulunmakta olan Er;:.n-
va ın .. llart --..ton 3 (A. A.) - Cumhuriyet can valisi, şehrin yerini tesbit e-

~ ~ cı llıo reısı Cümhur namzedi Vil- den planı Vekalete bildirmiştir. 
~un soylcdiı;i bir nutukta hattd A- 30/9/1940 akşamına kadar Kı -
~ .ının bugunku hnzırlıkİarına za- zılay umumi merkezine yatrllan 

tııt; dilhi dokuns:ı İngiltereye yardım iane mikdarı 5,316,260 lira 60 ku-
d'nı 1esJ lehmde bulunmuştur. Vılki rıış ile S055 Fransız frangı ve 10 
~b :tır kı: cEgcr intıhap edilirsem, do ara baliğ olmuştur. ... ,ıız . 

I EN SON 
!1:11 

DAKiKA 
w-

SOVYELER 
POLONYADA 
TAHŞiDAT 
YAPIYOR 

lsON24SAAT 
içindeki 

Hadise~ 1 
• (Bu yazının metinleri Ana-

d olu Ajansı bültenlerinden 
alınmı..'ili r.) 

Telhis eden: 'MUAMMER ALATUR 
&rlinde İtalya, Alman va ve 

J apoııya .arasnda imzalanan üç 
tarallı pakt haldkında Amerika ga
zcteleri.ndcki şiddetli nesrivat de
vam ediyor. 
Vaşinktonda sö'riendiğine .J?Öre 

ıbu pakt ıherşeyden daha ziyade 
bklcsik Amerikayı !harbe yaık.laş
tırınıs bulun."l'laktadır. 
va~in~tonda, lıatta infiratçı me

hafilde dahi Amerikanın itkbahar
da haııbc ıtirecei!i kanaati kuvvet
lenmektedir. 
Vaşingtonda çıkan Star P os ı?a-

s ti B · ı · -· d zetesi nisan avını .bile ztl<rctınck-
OVye er lr tgm e tedir. A.mcriknnın bu vazivetin -

Alman tehlikesi hakkında <lcı~ ·bahseden İtalyan ~azeteleri 

d k "I d'' hulasatan söyle d~voılar: cAımeri-
propagan a uvvel en l .kan resmi melıafilinin ihlh atlı ha-

Londra 3 (A.A.) - Londrada f reketine raı'nıen, Birlesik Amcri
Polonya istihbarat ajansının aldığı kan ızazet~lernnin nesrivalı. Arne
haberlere göre, Btikrcşe gelen mu- ikanın haroe miıll<.'Cr olacak yol 
hacirlcr, P-01onyada Alman - Sov- üu::rindeki yürüyüşünü süı~tlen
yet hududunu teşkil eden Bug ve dirmt:ktedir. Paktın kimseye mü
San ırmakları boyunca Sov~ et kıt- teveccııh obm.dı[rı. sarahatle ilim 
alarm.n kütle halinde tahşit edil- j edil'?iştir. P akt ~avr..rnuharip A
miş olduğunu teyit etmektedirler. ımerıkaya değil, ancak muharip 

d(:! ınıUetınin kahramanca müca- oo---
~~C'·~rn~ .. ard.ırn için mesnime d.:vrun Alman ve lskand;nav-

1 in ·ı k lar1a ticaretimiz 

Polonya ajansµıın verdi~i habc- olabı!~eık Amerikaya teveccüh 
re göre, bu muhacirler, Karpat - I cdeb1hr. Eğer Pasifikte d>ir harp 
laraltı Rütenyası hududu boyun - çL.'.carsa, aTlonlar da harp halinde 
da da, şimdi buna müsabih bir as- 1 bulunacaklardır.• 
ker tahşidatı. başlam.ş olduğunu j JAPON - İ.NGlLİZ MÜNASEBATI 
ilave etmektedirler. Burada, kuv- BOZULACAK MI? 

l gı tere çocu • Bir müddettcnbf'rl Anl> :ırJtia lırılu
iltı •• d • nan Alnı.an ticaret heyet& dün :ıctıri

gO O ermıyor miLC dü:ıcrek Peropalas oteline inıniş-
l..o tir. Müzakerelerde hcmı:ı; .kat'i bir nc-
b~dra 3 (A.A.'- İns!iliz hü - tice aluı:u.ıadıl:'J ve Almu lıırın mar-
tUl':rı~' COCukları denizasın ~ö - ka ı;ore tcs!>ıtini istediklcrı kıvmcti.n, 
batırılcı Le olan vapurlarm ahiren bu JJlrab.rm eski kıymcti'l t•m çok 
~ışır 1~ hakkında malfunat al- düşük ... ldJğu ve arada ı .~ rııi!J• r. li-
ı\tla~ .Bu hadise, t>undan i>aşka ralık lıır ıarit buluuduğ:.ı lıulıcr ve-
~t likte ıhalen hükümfer.ma ol- ıilmclttcdır 
~le aİ bulunan hava sartları dola- IT. eı. to.aftnn bir çok Alman fir-
~· ngıHz hü.kfuncti, cocukları maı..r t.iilün alına!.: ıçin .mUr.ıQ.at et-
~ ız.ts.ır~ fille.mlcketlere ı?Önder - Dlİ.Ş~rdır. 
13'arı l'ı.bı mühim bir mes'uliyeti İskandmavya .rnemlekeU~ri ile ti-
'tacak~ıre kadar üzerine alamı - cari teoıaslard:ı bJılunınak ıızcre T;t·a-

ç lr. ret \'ekfıletınden D. Nııtt:k Csvcc;e lıa-

ekosl O V~kya ı·ekct :lınişiır, oo--

lia • • N U mi tsiz bir a ;;k 
' 1 rıcıyc azırı ( l inci sahifeden det·am ) 

l '!lıtadyoda mıstır. Cünkü Mehmet Ali Sevfi· 
"'° & nin ~ız kar.desi Bayan Servete da-

liarı~dra 3 (A. A.) _ Çekoslovakya ha ilk tesadü.fte aşık <>lmus ıve onu 
l)<ly 'Ye nazın Mnzarik dlın akşam !kendisine rfunetme.!< kin ui!ras
ÇO!-t~a Cek milletine hitap Cdcrek, mai!a baslamıştır. Sevfinin kar -
01''1 lı\ evvelki gün Çckoslova"kyaya desi olan ve Fatihte itfaiye mü -
~ d ~ajından b:ıhactmiştir. 'M.aza- dürlüiffinde katip olarak çalı;an 

tn ~Ur ki: Rasim Cen"İz vazifesi dolavısHe 
latıı~ rnesaj, Münfh anlaşmasının u- e ve her :ıtS<Um J?elcmedifudcn 
lııuf.'rc~ bl: hflcitfırhk olduğunu, !Mehmet Alinin misafirctini ~eç 
tılt h· ile Musolininin lmzalarırıın ar- öi!'rcnmis ve onu PÖrüncı:> de an-
~ •.•. ::ır; bir kıymeti knlmndığını gös- nesine: ~ 
~dir~ ' ,_ Af?a:beyim lbu adamı niçine-
~ :arik üç taraflı pakt.an da bah- Ye ,ıretirdi san:k.i?. Ben bunun ı?Öz
lt~ relt dem.iştir ki: e,Bu pakt Sovy<ıt j ledni beı?enmcdim. ~wkunc. kor
~:aYa tC\•cib edilmiştir ve ~°Qvyet- k~n~ bakıyor. Kor.kaı~un. ki bir 
~ Çın arasındaki ve yine Amerika had~ c0aracak• d~ıstır. 
httıç n nrosındaki dostane münnsc _ Fılhakika ar.adan birkac ı?Ün t?ec-

eı1 l:ıkviyc decekUr.t tikten sonra da Rasrmin h • hissi-B J k J ihabletvu'kuu tabak-km: etmiştir. 
U gar ra J ' Bir a'!tsam eve sarhos E!elı?n Meh

met Ali eene. f!Uzel ve dur~un 
içı·n aA yı·n bir rn;~wp kır.ı <:ı!an Bavan Ser-

~ 
1 

vete danı asketmek .istemis. na- . 
' 'aiıqtıgar kralı majeste Boris'in bugün anusl';1 ~ız ıbu c:ıs'k~. nefretle red -

1lı1 
0 
ata geçişler nın 22 ınci yıldcinü- dct.mıstır. _Bunt;,'l ~<'rine de asık 

la~ lnıak mı.inasebetile Bulgar kon- adam :ııa~ı;ıC' muracaat <>derc~k 
~t haııesındc bir kabul resmi Bul- Servelı nıkaJ:lama:k tcklifınde ıbu
~~lisesil\de de dinl bir ~yin ·,.apıl- lurımustur: .Istiıh"hali ve kazancı 

. olmıvan hırıne ~ız kardesiııi \·er-
h'tt İ.ondra · 3 (A A) B hr' me•·i bittabi dofrru bulmıvan Ra-
-veı • • ' - a I}' .:le- . d S t L" -h • 
~cien tebliğ edilmişti • sı;m e «- CT\'e '1.Jlr mu, eooıse 

...._ .-·:raııık, Recon ismin~·ki balık 1 ~isanhdtr. Sen n.u. arzund~n _kat-
l-:'Qlg11ıın • ç ıvven va""ecmelısın. demısbr 
~hoıınu gec kaldığını ve gemıye KATİLİN KURNAZLIGI. 

bıldirir~ gozilc bakıldığını tcessur- Fa.kat .Melunet AU .Rasiınin ih-
~ ,._ l.orıdr . tarına al<tır.mamış. bu sefer de he-

l)•!alldf a. 3 (A. A.) - Alm:ın ba- diye ı?etirmek suretile tcc.riibesiz 
~lar ve tn nkşa.m :asılalı .. atc.ş :ç- -oenç kızın uı.fivetini ta'hri.k emek 
\ ~llır. Duvr bolgcsıne obusler duş- :hilesine basvunnustur. Lakin e:e
'l.ıJtlıb ı Bıızı C\•lerde bir miktar haıar tirdii'!i manto ve lkazak1 k b 1 

""'· u muş v b . k k ' . ,,,__,.. ıar a u 
• 

' " e ır aç ışı oumış olunmıyarak hen en . d a·1m· 
"llrıil<ınm ... 1 ıa e e ı ıs-S - ı~.ır. t ir. 

b Ln~ :.Mehmet A1i bu haıkaretten de 
I:)·. ~YÜpteki cinayet aıın~aıınıs .. ve isi arttk tecavüz. 

,lıtı 1~ ,.. . . ~hdıd~ dokm~e teşebbüs etmiş-
:1l:iıı i .} ~Pfe bır cınayct vulma ge]- tır. Rasım de hunun üzerine ken
. 1ta~1 ' e Tahsin isminde bir in in disini bir bu~uk ay evvel evden 
~ Cl.rk O man, H amdi adlarında koi[.mustur. 
~ı~tı}( •daşuu ynrnlndığıııı ynz - Bir vandan ümitsiz as'kın tesiri 

liir k Yaralı Osman ölmüştür. ve bir yandan da bu boğulmaya 
f~lc11 b ndın meselesinden vukua Seyfinin razı 10lmasımn ·ver<li"'i 
~t cih 11 lıf discde asıl şayanı dik- hi<lde tle intikam nlmaı;ı Gcararl~

~lltı~~ e~. Osınanın bir ihmali yü- tıran Mehme t Ali nihavet dün sa-
l-.: / 1 0lnıesiidr. balı $ey'fiv.i Y~miC'4ll!Tlideki verin-
~~ll llt ~ıiidi!ciumumiliği y?-alı de bulmus ve tekrar Serveti is
'ıtt11 ıı~' hır otomobil eelbedcrck, temistır. Seyfi reddedince de ibı
~tı'1e~~ <?cn;ıhı>aşa hnstnnesine cağını cekip, k~nd:i.si1'.e acıvan ve 
d ı 'a ıştır. Fultat, hastanede her evme alan ada."tlcaitızm bu ivili
~ t 11rnıı da ilk te~a,~leri yapıl- l!ine onu. nanlkö~e öldllimeklc.• 
d·i\d:ın onra, kendılerı n1ıkonul- ımu'ka~le etmistır. 

1t. ~a· r-.ubc geri gönderilmişler- CİNAYETTEN SO.NnA 
~l ı ıJ l>alıtc~ in, bu vaziyete mut- ı KARŞILAŞMA 
lı:ıt :ırı n 'dd . • --ı ~--~ fjl :ın ıu cıuınunı1, ~ nrnsı n- Sefil oi.l'l.Ullu lbu <'Ul l'ttC'n oonra 
ı_ \ ~~tlll·O ~anı tekrar hastanc)'C Bavruı Serve tle Enunonu rncrke
ı ltıarn ış ıse de ynr .. lı kurfarı- zınde du n sabah ık r ·lasınca. ken
~ttıu11: "" ötmüştiir. Osmnnın ö- d isine baba 11ibi bak n abbev'i -
4.ıtsıl\ 1 e hastane de alıkonulma- sin.in olümu karı; da ııztırapla 
d11l ı11 utt v~ fndn knn kn;)betme i- ağlıyan genç kıza gulmu ve: 
~· nu essır olduğu anlaşılmakia - - !Bak enin i~n onu 1.cıniz -

111' t s~bnh nöbetçi doktor hak- lcdım. ASkımın derecesıni anla!. 
ııkıbata geçilmiştir. dive !rene 1i?renc SÖYiemnistir. 

vetli makineli cüzülamlar, orman- Röyk"'rın bildir<lil!ine ı?Öre. Hin-
hırda gizlendiirlmiş bulunmakta - d~~·inide~;:i \'DZiyet dolavı!tıle, on beş 
dır. Karpallaraltı bir Polonya şu T .E!Une .kadar Birman\·a volunun Çi
şehri olnn Worochta, tanklarla ve 1 ne acılması ihtımalinden b ahset-
Il11Jtörlü kıt'alarla doludur. 1 mektedır. Bu takdirde ise lnE:ı:iliz-
Muhacirlerin avrıca te\ lt etti - japon münasebetleri yenid~n na-

i!ine ı?Öre. lbiroa.'I\: So"IP,·et rrnotörlü z:k bir safhaya L?irece?.ı:tir. 
kıt'aları, Kovno ve Volhvniaya SURIYEDE NELER OLUYOR? 
ohnd.erilm€'.ktc ve buradaki Sov- c..l\fihverin olanları. isminde b!r 
yet - Alımın !hududu boyunca tah- yazısında cTn\'ımis. ızazetesinin 
sit edilme!<tedir. Kahire muhabiri hulasatan diyor 

Moskovadan Bü..ltrcşc ırclen bi- :in: cSurivenin teslimi k in Muso
taraf ze\ -at. Al'11an tehl~:,cs i hak- lini tarafından ilk gönde.rılen beş 
kındaki oropaaandanın So\· .. etler .General eöroen düsmüs ve bunlar 
Birlil!ınde fa7Jala: ı ms 'bulundu - aeri çai!ınlmıslardır. 
i!unu tevi t evkmektedir . Söylen- 500 tavvareliik bir Franstz hava 
<lii?ine göre, Sovvetler Birliğinin kuvvetinin teslimi lliteıı<lii!i za -
A~marwava t?Önderdii?i c~va mik- ıman, 4Ju tavvarelcr orta sar4<ta 
tarı :ı;::ılmıstır. Il'.eçhul bir semte harekt>t ebmis. 
Başvekil Kırı !-chan ve bır .kıSL'll tavvareler de Lübnan 

hfiıklıımctıııe sat ı lıınıs bulunuyor -
Rey haniyede du. 

Antakya 3 ( Hususi m uhabiri - 'Hava üslerine ızelincc, Suriye-
mizden) - Basvckil Dr. 'Refik delki Fransız feV'kaiade komiseri 
Savdam refakatinde Ticaret Ve - Ruo !bunJarın Lübnan arazisinde 
kili Nazmi Topcuoğlu ve diğer ze- t>ulundui?unu. manda hükümleri 
vat olduP'u halde ~u sabah Antak- rnudbince bu~alaca dokunulaınu -
yadan Krı'khan Ye Reyhaniyeye v.acai!ını C:>iJdiımistir. 

ı hareket etmiştir. Oradan akşam İtalvan ~·<meralleri ordunun harp-
üıA?ri An:kıarava dön~lcrdfr. ten enrelki ımevcude. vani 4-0 !bin 

kisive indirilmesini istemislersc 
de. lbı.ıı?üni<ü v:a~ivctte Suriyenin 
.ınu1ıafa~asız b1rakılma.ma.•;ı icin bu 
orduya ihtt.,·aÇ olduğu cevabı ve-

.. . .• .. • .. •, . • , - • .ıı :..C":t· :'\.·. , .. :;.,.. ~· t -i • ... • 

Kartalda merk~p yü
zünden b'ir cinayet 

( 1 iner sahif ederı devanı ) 
· Kartala tabi Basıbiiyi.iık kövün

dcn Sabahattin i!!m inae biri. iko -
vunlar otlatmak .üzere civarda Tas
'köııı-ü nahiV'esine i?Ötürmüstür. Bu 
sırada :kovunları vanında 'bulu -
nan iki esek. Aıhmet isminde biri
ne ait anısır tarlasına ı?irerek bir 
ta:kıım zivanlar vapmıs. tarla sa
hibi Ah.met; ~klerin cıkarılma
sını Sabahattindbn istcmic:tir. 

Bu yüuien iltisi arasmda müna
zaa cı:k.mıs. Sabahattin vanında ta
sıd1i'!ı tabanca ile Alımrde üc €1 
2:eı: ederek öldimniis~iir. Saba -
hattin cinaveti ll)llica1-ip ;rnı;ır:nıştır. 

---ooı---

Mu·sevi)er Türkçe ·ko-
nuşmıya andiçti 

( ! inci salıif eden devam ) 
rilişin1n iizcrinden iiç bin iki yüz 
küsur ıoene gc'111İŞ bulwımaktadır. 
Hilkati alem yıldöoümü münase -
betile bugün, bütün Muse .. ·iler hav
ra ve s inagonlarda ibadet yapmak
tadu. 

Bu münasebetle bütün havra -
larda Bala t Türk Birliği :k'ardım 
Cemiyetinin türk~e bir beyanna -
mesi okunmaktadtr. 
BEYANNAMEDE 1'"EL1m VAR? 

THrk kültürü ıve yardım ~idi -
ğinin bu beyannamesi ~u suretle 
başlamaktadır: 

•Bugün Cenabıhak huzurunda 
kalp saflığı ile mukaddes si113gon
larda dua ederken tekmil dünva 
sakinleri i(:";: sulh ve :s.alih. ref~h 
... e :sa.adet yılı olmasını niyaz cdi-
yoruz. 

fllecip Türk kardc.şlcrimi:r:e, m ü
beccel Yüce Cum huriyet hükU -
metiınizc, bizi I crknmde pcderan e 
şefkatlerile idare eden saygılar de
ğer Cumburreisimiz .Lanet İnijnü 
ve bilumum mesai nrkndn ları olan 
ıuuhterem zatlara cemaat idar e 
he~·etlerile ıne ıısuıılrtrı ve birlik 
azalarınııı uzun ömiirlcrc m azhnr 
olmnlarım temenni ederi:..u 

Bundan :sonra be:rnnnnnıede t es
kilih esas iye ka~ununun 2 inci

0 

maddesi mucibince l\lusevilcrin de 
Türk yurdunun öz C\'liıt ları old uk
ları ve bin aenaleyh öı: d illerinin de 
türkçc olduğu kaydedilerek her 

crecle olursa olsun tür~..c konu
sulma.sı cheınmiyctlc :is tenmekte-
dir. •"'P 

rilmistir. · 
Bu bes ıteneralii1 verine icidde 

siviller "de bulunan yeni mµrah -
haslar gön<ierilhnistir .• · · 
DÜNKÜ HA VA MUlHAREBELERİ 

İhailiz Ha\•a Nezaretinin şan 
tebliğ'ine f!()re. dün de münferit 
A1man tavvarele.ri Iİnıeill~nin 
ce.nup doi'!usu sah~Ucr1ni E!ecmis -
!er. E sseks \'e dıi?er .rnıntakalara 
birkac bomba alnuşlarc:Ur. Hasar 
ve yaralı azdır. 

Dün Londra üzerine vapılnn ' ta
arruz saat 9 da başlamıs. bütün · 
ı?Ün deva:n etrnistir. Alman tav -
vareleri Inıriliz avcılarının mü -
dahales i ile dai!ıtı lmıslaı-dır. Bir
kaç Alman tayyresi Lomirava hu
hil edebilmişlerse de. ha.c:aı az ol
=nı ıstur. Alınan tavvareleri ~idip 
e.clislerinde ~alırrını Kent 
Kontluğunda ı?elisif!üzcl bırak -
ıoış?ardır. 

9 Aim~n ta-rvaresı düsürülrncs
tü r . Bir Ineiliz avc:s1 kavıptır. 

MISIR CEPHESİ 
.:nı?iliz teblii!leri Mısır c~ohe -

s:nın i?ittikce kuvvrtlenmekte ol
<:.u~unu b ildiriyor. Bir Avustr:ılva 
kıt'ast d aha Mısıra geL'nistir . 

Maresal Grazivan~ kuvvetlc.ri 
iiki hafü:.danberi Sidi Baranıd<·n 
!!eri ı?<.'oınemişlerdir. Buna rr.u -
katil~ İngiliz tavvarcleri lıemen 
her ~ün bu cepheyi besliven Hin
g-aıi ve Tobruk Umıınlarını bo:m -
)ıııd'lman etmektecüı. Dün de 
ıvııi limanları sıddctle ibombala
m:şlardır. 

B<..tdiva mınta1tası ve diğer ha
.,a meydanları da bombaröıman 
edil: ·istir. İtalvan Somalisinde ve 
H~istanda petroi ve mühim -
mat <lepolanna muvaffakiyetli 
baSkınlar vapılmıslır. Bu har~ -
:kat Mısırdaki vazivet ile sı:kı su
.rette alakadar tclaktkı cdihnektc
dir. Çü,nkii Habesistanda millıim 
mikarda İtalyan k•.ıv\tetl<?ri vardır. 
Diğer taraftan İll1?ilteıY>.nin Aik• 

deniz filosu v.e tavv.:ıre kuvvetleri 
de .son haftalar 7.ariında ta.l·viye 
edilmis .bulun.maktadır. 

~-~----~ * Cumartesi günOnO pazara bağ
lıyıan gecede tekmil sruıUcr 1 snat geri 
almacakl:ırdtr. 

• İtalyanın harbe cinnesindenberi 
ilk defn ola rak dün bir İngiliz ııllebl 
İunlre gelmiştir. Mahsul yükleyip 
lngill.er,eye döneoektır. 

Başvekil Ankaraya 
dönüyor 

" (Birinci 3a1ıifeden devam) 
dive önünde Hataylılara hitaben 
sövledikleri bir mıtu:kta, Cuımtıur 
Reisi İsmet İnönünün vnkınua Ha
tavı şereflendirereklcrini müide -
lemis. MiIIi Şefin muhabbet ve 
selamlarını '1>ildinnistir. 

Basvekil şerefine Turimn ote -
tinde vüz kişilik bir aıksaım ziyafeti 
verilmistir. Ziyafeti vali kona~ıı 

ıbahçosinde verilen bir .kabul resmi 
takip e1ımistir. 

Geceyi vilayet !konağında ıf?eçi
ren Basvekil dün sa'bah vilayete 
~elere'k. burada Hatavın iktısa-di 
vaziyeti hakkında alMrndarlardan 
izahat abnıs ve tüccarlan d inle -
mistir. UVIütea:ktbcn otoıno'bille 

Defne ~alesini. ö.i!leden sonra da 
ımüzevi 2emnisir. Başvekil Hallc
evinin verdii!i çay ziyafetini de 
... eref.lendinmislerdir. 
İI\'HİSARL.AR VEKİLİ BURSADA 

Gümrük vıe İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz d ün Bursaıda vi
la,ret ve partiyi ziyaret ederek. 
tütün müstahsillcrile bir kom.ı.ş
ma ya.mnıstır. 

000 

Şehirde yarım kalan 
İnşaat 

TBLGBAW'- 3 liari nşı&IN ltılC 
~ 

# ~ • .. • • • .. ' 

iLE SABAH öGLE ve AKŞAM 
Her yem ekten sonra cünde üç defa muntnaman dişlerlnlı:l rırç:ı.layınız . -- . ~· . ·. ·.. . . ~· ~ , _ :~ :~ .. ·1. _. · ·~ .. ~· rJ :.~'=J ... 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ffan!arı 

Bedeli kcşil 
Lira K. 
1157 01 Tarab:rada Osman R eis carnıı. 
1671 25 Sarıyerde Mehmet Kethuda 

Camii 
1196 74 Ortaköyde Defterdar İbrahim 

~ camiL 
4025 00 

Yukarıda adresleri ya?.!lı camilerin tamiraUan 28/9/94.0 t:ırihinden 14/10/ 
940 tarihine kadar açık eksiltmeye konmu~tur. Teminatı muvakkntc (301) Ura 
(88) kuruştur. 

Eksiltme yukand:ı yazılı taribde pazartesi günll Beyoğlu \"nkıflar müdürlü
ğünde saat 15 de ihale rnil1.aycde komisyonunda yapılacaktır. En nz 5 bin lira
lık bu gibi trunirat yapmış miitcahhiUcre şartname, muknvcfon:ımc ve keşif ev
Takını almak üzere her gün öğlden sonra İstanbul vakıflar baş mimarlı~ına 
müracaatları. ( 9210} 

( 1 inci sahifeden devam ) 
zemesi tedarik etmek imkanı kalk-
tığı için bu binalardan bir çoğu 1 f hisarlar U MiidürfüAiündon: f 
henüz :tamamlcnamamışt~r. -.. ------·------·--------~__,;;~ ______ _._ 

Belediye ise bunların tamam -
I - Mevcut.nümunesi mucibince 42 adet İ. S. F. 21 zincir, müteahhidi nam 

ve hesnbınn pauırlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 14/X/940 pazartesi günü saat 14 de Kabataııln levazım ve 

mübayaat §ubesindcki nlım komisyonunda yapüacaktır. 

lanması için sahiplerini sıkıştır -
ma~a başlamışt.r. Usulen bu gibi 
binalrrın bir sene sonra tamam -
!anması lazım #{elmektcdir. Mü -
saade lcr alınalı da 6 ay olmuştur. 

Bu yüzden belediye ile inşaat III - ~Umu.ne ~tizQ geçen ~ubcdc ~rülebilir. _ . 
sahipleri arasında ihtilUf çıkmış- IV - Isteklılcrm pazarlık ı~in tayın olunan gun ve saatte teklif cde<."f'.klcrl 

müracaat-t r. Vali ve Belediye reisi doktor fiat üzerinden % 7,5 güvenme paralarHe birlikte rnezkOr komisyona 
Lütfi Kırdar, bu ihil~ıfı halletmek 1 tarı. c9227> -

ÖKSÜRENLERE 

KATRAN HAKKI EKREM 

üzere bir komisyon kurmuştur. Ko
mbyon, her iki tarafı dinlemiş, in
şaatın biran ev\·el ikmal edilmesi 
için bir formül bulmuştur. Bu for
müle göre, tavanları beton inşa 
edilmeğe mecbur tutulan binalar- =============================
da inşa şekli değistirilecek, dcmir-
yerine tahtalara tel sarılacak, üst- •••••••••• 
lcri alçılanacak ve bunların üze -

BU AKŞAM -rine çimento sıvanncaktır. 
Kı~misyonun kararı ıbelcdiye re

isliğ'i tarafından :kabul edilirse. 1 
derhal yeni şeklin tatbikine g~i- ı 
leccktir. ---o----

Almanyada ibtidai 
maddeler tiikeniyor 
. (1 inci sahifeden de~tımj 
T~-"ı altında bulunan mcmle -

~etlerden adıi!a mani olmak için 
Inı?ilterenin ablukayı gcvsctmesi 
ha'kkındaki tel:kinlere gelince. 
Dalton bu hususta sövle daınic:tir 

Nazi scflerinin husunetleri. fe
na nivetleri seıbebile. nnüsaade e
d ilecek yivecek maddelerinin na
zilerin kursaklarına ı?itmesine and
ni olacak hiobir usul icat edilemez. 

-----<Oô---

Şehre 6300 elektrik lambası 
kondu 

Belediye tarafından şehrimizin 
muhteliI cadde, meydan ve sokak-
larına Jwntilan umumi elektrik 
lfımbalarının sayısı 6300 ü geçmiş
tir. Halbuki 1936 yılında sehrimiz
d..: yalnız 3436 umumi elektrik lam
bası varken bu miktar belediyece 
1937 de 3744 c, 1938 de 4792 y~ 

1939 d::ı da 5343 e çtlrnrıhnıştır. 

BAYAN 
Mağazası 

283, İstiklal caddesi 
Hacopulo Pasajı 

ka11181 

TERKi TiCARET 
DOLAYISILE 

ÇORAP .. ELDiVEN 
ve ÇANTAIJAR'da 

Fevkalade tenzil.it 
Fıraattau istifad• 

ediniz. 

MAK.SiM BAR 
Restoran, Varyete, Daaıiag 

Tamsmen yenileşmiş olan salonu sayın müşterilerine açılıyor. 
Varyete - Caz - Orkes tra Tel: 42G33 

, ... --...ŞEHZADEBAŞl ........................ GEDİKPAŞA.-.... , 

TURAN ................. Az AK 
Sinemabruıda Z b üyük FUm birde.n Türk flltmcUlğinln IMID haı6MJ 

1 - Y 1 L M AZ AL 1 Türkçe sözlü 
Bat rolde: SUAVİ, REFİX IFMAL, NEVZAT, CELAL 

Grcı-or 01'.kestr:w. Büyük abıta romanı 

2 - MUCİZELER YARAT AN ADAM 
B.ONALD YOUNG • JOA'!'f GARDSE 

Gelecek program BERİ ÇAVUŞ Türk~ sözlü 

DlrvKA T.· Akpmlan ıioema 19.3.5 de 

r ft · • haşlar, 21.15 geçe hıter. , 
Ttyal.ro 21.20 &'ece başlar. U de biter. 

Sinema ve tiyat ro blr bUd mukablllnde R yreclillr, ./' 
Ba a.kıamduı itibaren' - -

TURAN Sinema - Tiyatrosunda 
RAMAZANA mahsus her &'eoe: sinema - Tqatro - '\'U'J'ete 

San'atkar NAŞİT ve c:rkadaşları 
~ Okuyu <"u SUZA:S işti.raklle :il İ Ç E P E N Ç E F 

Varyetesi, Ca.nbaz \•c akrobat numaralan yeni komeclıller. T eJ: %21%7 

18.- Proaram 
18.03 Radvo caz orkcstm.sı 
18.40 Türk m üzim 
19.15 Konu.şm.a <lstatistik U-

19.30 
19.45 
20.15 
20.45 
21.-
21.30 
21 .45 
22.30 
22.45 
2325 
23.30 

mum müdürlüğü) 

Ajan.ç haberleri 
Fasıl het1eti 
Radyo aazetesi 
San solo 

' 

\ 

Dinleuici istekleri 
Konuşma (Sıhhat saati) 
Raduo oikestmsı 
Ajans haberleri ~· 
Cazbant (ı>?. ) 

Yannki program 
Kapanış 

PROF. Dr. 
KEMAL· CENAP 

M uayenehanesini ve ikamet -
ırahuıı Taksim Doku Palas 
Apt. (Stadyum karşısı) na 
nakletmiştir. Tel: 43963. 

Birinci teşrinden itibaren 
ihasta ık.abu! eder. 

1 A~!;~~!N ;!~~· 
buluştur. Sıhhatinizi korumak 
için DİET'i ist.im:ıl ediniz. Bütün 
Ultüncülerde bulunur. Kutusu: 
12,5 kuruştur. Ankara merkezi: 
Gençağa Ap. No. 5. İstanbul top
tan s:ıtış yeri: Galata Rıhtım bo
yı,ı No. 33/ 2. Telefon: 40493. 

BU AKŞAM 

iPEK 
Sinemasında 

Türkçe sözlü en nefis Arap 
musikisi ile süslü büyük bir 
AŞK ve MACERA Filmi 

LE 
K. 

ELi -~ ... 
DiN 

M.ısınn hakiki ba7atından almaa ııahnelt'r, muau.am Mizansen 
Ba.t Rollerde: LE1'1.A l\ll RAT - Yt;SUF ~"EHBİ 

AJnca: FOKS d inya h n•·ailisleri r.ıızctesl 

fi ı;çw2 wwıaw, w o o 
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f İstanbul Levazım amirliğinden verilen harici askeri kıtaatı ilanları 

-Yazanlar: bkender t. ~rtelli - Cevdet Rqit Yular kıran 
' 

AJatıda T&Zıh mevadın eksiltmeleri hizalarında yaz.ılı cün, saat ve fek.ilde 
Kırltlareii İğneced~ asker! satw alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
kapalı zart içın ihaledC'n bl.r aaat evvel tekli! mektuplarını komisyona vermeleri. 
Açık ô:siltmcler itin ihale saatinde komisyonda 9ulunmalan. Şartnameleri 
komısyonda ıörillur. 1093 - 8864 
Cinai Mıktan Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira 
ihale ıekll fiinıl ıutl 

Pirinç 17,500 6775 434 9/10/940 10 lı:apalı zart. 

M k d .d 1 17,500 5775 434 9/10/940 a e onya yenı en ateş endi 20,000 6600 •95 9/10/940 
10,30 
11 

> 
> 
> 

> 

• 
> > 17,500 6775 434 9/10/940 12,30 

mücahtdede daha kanlı fedakar- ı gerek ciddiyet ve muhaliaatla ol- Nohut. 12,500 2000 150 7 /10/HO U 
hklara katlandılar. Jllakedonyada sun, gerek bır fikrı ıbııyat ıle ya- > 12,500 ıooo 150 7/10/940 11,30 > > 

Açık eksillmf 

Kapalı zarfla 3550 adet altı metrelik 
130 adet oeJciı metrelik telefon direği 
eksiltmeye koamu~tur. 8 metrelik di

reğin beherinin tabmio bedeli • lira, 

ıekiz metrelik diretin beherinin tah

min bedeli O liradır. Şartnamesi korrus
yonda &örülür. İhalesi 10/10/940 per
tembe ıün(i saat 18 da Çorluda asker! 
satın alma komJsyonund::ı ya:pılılcaktır. 

Taliplerin belli ıün ve saatte kanuni 

vesika1arile komisyona celmelerl. 

; . -· , I 

HASAN 
LiMON, 
ÇİÇEKLERİ 
KOLONYASI~ Sırplar, Bulgarlar ve Rumlar da- pılsın, herhalde bukOmet için pek > 17,500 2800 zıo 7/10/940 12 > > 1148 - 918Z 

ha faal bir propaganda altında her müsait bir zaman vardı ve buıı. _ > 12,500 2000 150 7/10/940 14 > > 
feye hazırlanmışlardı. Anupanın Kuru fasulye. l~.500 2625 197 7/10/940 14,30 > > 200 ton kuru fasulye, kapalı zarfla 
mıidahal~', yanı' mukasem•nın· dan istifade edilebilirdi. Ne ~are > > 12,500 2625 197 7/10/940 16 > > İ 

- ' k · b b • " k · eksiltmeye konmuı;tur. halesi 8/10/940 ilk devre! İ bi: emrivaki olacaktı. 1
' ır ınnı mutea ıp ış başına > > 17,500 3675 276 7/10/940 16 > > 

Tekerrürden ibaret olan bir tari- gelen kabinelerin aciz ve z5.f için- > > 12,500 ı625 197 7/10/940 15,SO > > ıünü ıaat 15 de Ankara Lv. Amirl;ği 
hin ayni safahatını görüyorduk. de yuvarlanmaları, her tarafta a- Buıcur. 20,UOO 5000 22.5 8/10/940 9 > > satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
hlahat talebi muhtariyete, hu da narşl~i andıran hallerin devamı, > 17,500 2625 197 8/10/940 g,30 > > Tahmin bedeli 44,000 Ura ilk teminatı 
daha sonra isti.idil ve iltihaka da- mütevali ilıtilallcr ve fesatlarla • 17,500 2625 197 8/10/9•0 10 > > 3300 liradır. Şartnamesi 220 kuru~a 
yanacaktL düzelmek bilmiyen müvazenetin > 17•500 2625 197 81101940 l0,30 > > komisyondan alınır. Taliplerin kanuni 
Meşrutiyetin ilinı bu imale bir ihlali ... Biitiin ümitleri kırdı ve Kuru mercl!lltlı:. 12,500 2375 U9 9/10/940 14 > > 

uman için fasıla vermiş gibi ol- > > 12.500 2375 179 9/10/940 14,30 > • vesikalarile tekli! mektuplarım ihale 
du. Fakat aradan pek az bir müd- herkeoi atiyi diişiinmi)'e metbnr > > 12,~0U 2375 179 9/10/9•0 15,JU > > saatinden bir •••t evvel komisyona 

det geçtikten sorıra yine evvelki etti. Artık, Makedonyada eskj ıe- J .. ~·===·===.,;,17~,~;,;";;;o,,,.,.,;3;38;;5==2;50;,,,;;9;,/1;;0:;,/;94;,;0==1=6===='•===·==="==v=er=m=e=l=er=i=. =====1=1=0=6==8=9=66= 
emeller canlandı ve Makedonyayı kavetin, mukateliihn, ilkaat ve 
ateşlere verdi. Biz bunun sebebini tesvilatı siyasiyeniiı tazelenmesine 
anasırı hll'istiyaoiyenin bizden e- hiçbir mini kalmamıştı. Hükiıme-
bediyen iftirak etmiş olmalanna 

tin kararsızlığı ve aczi bu feruı -'Veriyoruz; başkaları bunu bize 
yani Makedonyanın suiidaresine lıkları arttırdı ve ahval (Ünden 
atfediyorlar. Buradan sonra veri- giine vehamet kesbetti, 
lecck izahat hanıri tarafın daha Hükumet Makedonyada tesis e-
doğru rörüp düşündüğünü bildi - demedigi müvazenelı ittifak veya 
recektir. itilafı müseles devletlerine tenıa-

Red ve inkitrı kabil olmıyan bir 1 

hakikat varsa o da hükOmetin Ru- yül ile arıyordu. Fakat siyaset ib-
mdide L:at'i ve muayyen bir prog- resinin gösterdiği kutup ekseriya 
ramı olmamasıdır. Daha açık söy- ittifakı müselles oluyordu ve hu 
leıı,ck lazım ı:elir$c •11-lakcdonya tereddiitlerin, harekeli raksani -
nwsclcsi• denilen haslnlık ne tcş- yenin Makedonya üıerindcki te -

Tilrkiyet'!:ln en eski hususi lisesidır. Kayıt ve tecdidi kayıt Jçin hergün müracaat olunabilir. Tarifname l!dc>yinız. 

Telefon: 80' 7'J 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
28 Eylül 1940 Vazi.;eti 

h\s edildi, ne de ciddi surette te- ) sirleri adeta gözle ı;öriilccck dere- KA.". •: A K T İ F T. , l 
da\ i gördü. Yapılan tedbirler •arazi' cede müessir ve şedit idi. -~ ,_ 
tedavi• kabilinden murnkkat ve (VHamı var) Altın$af. kilogram71.814.536 .11)1.012.889,54 
fa~·das ı me~kı1k ~ ylc"r idi. Hükü-

1
.---G _____ ....;. _____ ;._ BASKSOT 11,738.381.-

PAS i F 
15,000.000.-, Lira T. L, 

m'.'lııı ciddi~et go tcrcli/:ı yer ~·al· l'FAKLIK 2.288,924.H· J15.040.19~,70 
.nız zecr '\'e tı-nhiJde idi ve en zı
yade Arnavutluk bu politihının 
şcdaidiııi gönlıı \'e tazyikin en çok 
olduğu yerden patJadı!. 

Adi vr fe'Ç'lı1.1c!e 

llDSU$-l 

6.188.666, 1 ~ 

lllc5ruıiyetin il~nı Re\alde hü
kiirnJaranın ınülakatlarına, yani 
11-lakcdoo~ada hakiki ve esaslı bor 
in!uLjp vücude ı;eleceği zamana 
tc adiif etmişti. Bu ınkılabın da 
nerede nihayet bulacab-ını anla -
nıak pek g'iç birse~ clcğ;ldi. A\· -
rı:pa ıslahat perdc'i altında bize 
Lir oyun hazırlıyordu \'C şork me
sdcs:nin büyük bir kısmı Avrupa 
için bir - ibtililtı marnzi - ika et
Tih.·1,~iz in halledilmiş olacaktı. 

Türkiye efkarı umumiye,; de 
bunu ·a,·a~ ~~a\-afiô hazmedi~·ordu. 
}Jil eyin Hiln1i Pa"anın riya~eti ı 

nl! :nda te~ekkiil eden l\fakcdonva 
ıslahat kon1ıs~ onunun me'.'liaisi bu
rada nihayet bulrnak üzere idi, ki 
mrşrutiı et ilan edildi. Ansızın o
lan hu ı:arip inkılap karşısında Av
ruµa hlı.kUmctlcri işin alacağı nc
tice~e intizaren biraz geri çekil
dıler ve belki lıizi de az çok bir 
zanıaıı kendi halimize bıraktılar. 
Bii)'le fC\·kaliıde bir hiıdise karşı
sında, memleketin her tarafında 
Arrınutlukta, Makedonyada, A
nadoluda, Ermenistanda, Kürdis
tanda, Irakta, Suriycdc, Yemene .• 
ili'ıınaşaalahii teala adalet, hürriyet 
ve müsavat iliını sırasında açık -
tan açığa mulıasamata de\·am e-
d. lınek kahil olamazdı. Bunun i
çin Makedonyadaki anasırı muha
lefc de bir vaziyeti muntazıra al
dılar. Cebelı Lübnanda bile imti
yazaf tan vazgeçmek ve meclisi 
lmcb'usana aza göndermek için 
kuv,.·etli bir cereyan görülmü~tü. 
Hiitün bu ahvalden istidlal oluna
bilir ki meşrutiyetin ilıinı her ta
rafta büyiik büyük ümitler uyan
dırmıştı. O zamana kadar şiddetle 1 

devam eden propagandalar, siyasi · 
ilkaat ve tesvilfıt, komitartlık ve ı 
şe_l'!_!el birdenbire durmuştE_,_B_u, . 

Görünmek istiyeulere 

ı1~ 

50 yaşlarındaki kadınlar 

na11l 35 ya~ınde g-örüue 
bilir'! 

Me:;.hu.r bir rılt mü'chassısı ta:-:ıfın

dan keııf, sağlam \'C genç b1r cılrtin 

unsurlarına mtişabıh ola:rnt<. genç h~y
vanlann cilt hu('('yrelerınden k<"maJı 

itina ile istilı5al Vf' ( BıOC'elJ tabır edı
lt:n yeni ve kıymctll ce.vh.er, cıldın un
suru olan p<'r: b~ 1·cııktck1 'fokalon 

kremi tcrkıbınde mevcuttur. ller ak:
~am kullanınız, uyuduğunuz her da

kika esnasında cildınjz bu klymetU 

cevherj massederek be-ıler ve her sa
bah kalktığınızda cildınızin daha be

yaz, daha taze olduğunu gö.receksın1z. 
Gündüzleri de beyaz (yağsız) Tokalan 
kremini kullanınız. Bu ba:sıt tedavi 
ve itina ~oyesın<le buttln kudınlar 10 -

15 yaş geçleşcb :lir ve şayoııı hayret 
blı· cilt ve tC"ne m:ılik olabilırlcr. 

Sahibi ve neşrlııatı idare eden 
Baş muharr.ri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Tcl:rrof MatLası 

Dahildeki muba.blrler: b.000.000_:..;_ 12.188.666.15 

Turıı. Ilr&sl 680,761 ]2 .6S0.761.37T•dnlild•ki banJ..ııotl&r 
r>erulıde edilen evrakı 

Harlçldı:I Muhahirı<r: nakdıye 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci mad -Altın Safı khogram 5.349.992 7.525.!92 41 

Altına tahvili k3bil ıerbeot delerıne tevfikan hazi -
dövizler 38,876.63 nl' tarafından vfu te ... 

Diğer dövjzler ve bortlu kil-
ring bak:iyelerı 

Haz.ine tahvılleri: 

D~ruhde edilen evrakı nak -

rliyat 

18.537,581.8'1 26.101.649,81JDeruhde edilen 
- naltdi}'f' bakiyesi 

evrakı 

19.310 196,-

l39.4J8.367,-

diye ko '•'il 158.748.563,-

K ... "Şıltğı tarrıan1en altın 

olıu..ık il~ıveten tedavu -
le vuıedikn 17.000. 000.-

Karıunun 8 - 8 inci madde -
lerint' tevfikan hazine tara -
fından vaki tediyat 

l\.ccı.:koııt mukabili il~-

veten tedvule v<aedilen212.000.0CO, -
l!azinC'yC yapılan altın kar-
:111.k.ıJ avans muk::ıbıh 390!! 
.N<.i. h krınun J1Jucjblnce nj-

vt:ten tedavüle vazed: len . -·---• MEVDUAT: 
'68 438. 367.-

Scncdat cü: .~: 

19 310.196,- t39.~38.367,-Turk L!rası 68.187 441.64 

-ı Altın safi k. g.lR 915.84~ 26.600.649,07 94,794.092.71 
!:850 N0. kanur.a gört· ha-
Zin<.'yc aı;l''-rı :r:i·n~ muka-
b ili tevdi ohJ\an aıtuılar. 

s:ıli kilo.f''iim 36 715 458 .'>1.643.228.2/ 5J. 643.228,22 
DJ\."İZ iaahhüdatı: 

Ticart senedat: 257420.~74 ?i 257.420.~74,27Altma tahvili kabil dövizler 3.359,71 
_.;......;...;...__ Difer dövizler ve alacaklı 

Esham n lalıvllil Cüdam 
(Deruhde edJlE'n evrakı klırını: bak;yelerl 28.825 323.5( 28. 828.683,27 

A - (nakdiyenin kar~ılıJ:ı 

(Esham ve Ta.11.~.ı...ı.at 

(İtıbarl kıymetle) 4 7.360, 756,9' 
B- Serbest esham ve 

M.uh&.eutı 

tabvilAt 8.277 .057,57 5~.637.814,50 
Avamlar: 

Altın ve Döviz üzrinc avans 

Tahvi1At üzcrJne avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hazineye 3850 No. lu kanu
na göre açılan altın karzılıklJ 

-
7 808.72.-

7.808.722,-
10.020,000.-

avans ~6.000.000~ 

Hissedarlar: 
Hu.blellf: 

Yektıı 

63.836.5:10, 72 
4.500.000,-

20.~64.403,~ 

633.120 195, 90 

12. 227,158,~5 

• 

Yellin J8J 120.195 90 

1 Temmuz 938 tarihirıd •n itibaren: iskonto haddi 1/c 4., altın üzerine aT us 1/1 3. 

ı· 

Fujer, Şiptı 
Beşbahatı 

~~,; / Yasemin, 

1171 LE':'LA1'ı 
-1~, ORıGAN, 

.~-~- FRÜiVEfl. 
ARPEJ, 

• 
Krepdöşıtı 

,. 

1 
LOSYON 

1 
lt 

• < 
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t~ 
1\ 

" ~ 
!? 
~ 

ve 

Lavantaıar 

Bahçr.kapı. 

troım\ aylar 

~uheJrri: 

Ankara. KarakÖl'• 

Bt~ 

Y-ük-se-k -De-niz-T-ica-re-t m-e-ktebinde~ 
bir memur aranıyor ·J 

ıı·~ı:t'f 
cP. 12> sek.sen beş lıra ücretle dahiliye memurluğt; n1.in~nltı r 

kalındığı müddCtf;C yemesi \.'C )·atzr. .. SJ n1ek.tepçe temjn olunur. h ft ~ 
Afıakal orta me:ktep ınezunu b~ıhınn1i.sı1 sabahları ta'cbE"yc bef' en -:ıl-

leri yaptıracak ve <ıkşamları ı:pcıritif oyunları idare cdccf'k kadar spc~ ol 
fu bulunma.c;ı, y&:ı~ ve sıh!ıatir.ln bu Jş!crdc faaliyet Cöstcrrr c lne mıls" · 
l!ızımdır, • 

Bu ıartlan haiz oll.ıp da f'\'Velce nl·Atep1erde ~lcbC' işle. le .stı .. 
bulunan1.ur tt-r<.·ih olunur. 

İstekliler ve&ıkal•-trıle birlıkLc Ort~.k.o' ie 1.ektep mur'ı..ırl; ~uı.c ı:: 
edebilirler. •8962> 

Ticaret Vekalet iç ticae!t umum 
müdürlüğünden 

3.1 ikinciteşrin 13ao t...ırih!i ecne.bi Anonir.ı ve ~crnı..:ıyC'5i c ·ham:l rr.:~~, 
~irkeUer kanunu hüküınl('rlnc te\ f kan Turkiyede çalışır -.ın::ı zi~ vı;P 1 'fiJ.! '.. 
Jan ecnebi şirketlerinden Dı Clıd7;!" TayrEnd Raber Ek;'!port Kamp~nı nıfl . , 

~· ' ye umumi vekili Koni HıılbC'rg CConni Houlberg) bu dt:f• rrıürncaatlJ d ~ 
duğu falilhiyete binaen gaybubeti ~nôisında namına yııp.acağı ı:şlcıden f.ıt1' 
davalarda, bütün mahkemelerde da\·a eden, edilen ve Ut:üncü şahıs sı ~} 
hazır bulunmak üzere İstanbulda Galatnda Billür sokağında ı 1 n~~:ı~~r:~:ı P u.ı 1 

Tünel hanında 9 - 11 numarada: mukim \llilhom Jackson Parkıns.ı ". ı,ı 

ettiC,rini bildirmiştir. Ancak ticari mahiyet" bir ınlaUa hareket ct~k h~ıs~ 1;11 JI 
ve .müstesna olmak üzere muma;ıe-yh ~/il1iam Jackson Perkins'e: 't'

1 
/ 

. ~·' ,. kuk ve sal&hiyetlor vekll Koni Hulberg (Conni Houlberg) in Türkıye .,.oJ" 
bulunduğu vakit ve zamana ma:k~ur ve münhasır olmak ve c\·veıce aı• ' 
dikçe 28 nisan 1943 tarihinde hltam bulnı.ak zart ve kaydilc mukayYetıir· 

Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görillmüş olmakla i1An olunur. 

Leyli Tıp Talebe Yurdu Müdürliığündeıı:,ı"' 
pff ,:' 

938 _ 939 ders yılı ikmal imtihanla'1nda muvaffak ol; ını.yur k ·ıl'lııb',.,. 
müddetle muvakkaten yurtla al.:.kalan keşj,lmiş bu:uni.!p 939 - 940 Y.~h · rı rıt1: 1 
tarında muvaffak olarak yurda gelmeleri icabeden yurt talcbt•JC'rfnıfl . ~ 
25/10/940 günü akşamına kadar yurda müracaatla kayıtlarını )'9Pt~cı t 

mezk~ ·r tarih1en sonra nıUraraat .=denlerin yurda k;ıl ·ıl olun~Jy.i'.cs: ~ 
olun.ı... ..9302 ı. ~ 

MAZO EYV uzu 1 r 1 GAZ, ff AZIM S l Z l IK, Mi Uf BU l AH T l va 8 Ol U K l U G UN O A, 8 ARSA\ 

Müferrih ve midevidir 
T E M B E L L i 6 i N O E, M i O E E K Ş i L i K ı e Y A H M A l A R 1 N D A emu:;:~!til~:.ııa-

MiDE Te BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yorm:ız. MAZO'i i"im ve HOROS mark asma dikkat. 

YAVUZ SULTAN SEliM 
Halifeler Diyarında 

No. 1 Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Karab.ulut şehzade Selimin 
meşhur bır atı ıdı. Yıldır!Jll gıbi Şehzade Selim, şeci ve cesur ol- livordu. $eh:za<lenin Hasan Cana 
gııder. harp mevdanlarından bır makla beraber cok sade bır adam- düskünlüöiinu bıüvordu. Selimin 
insan gibi manevralar yapardL dL Ayni zamanda ilım. fazıl, şair- sinırli zamanlarında bile Hasan 
Sehzade -bu atı cok sevcrdı. Bu at- dı. Oan ile sakalasll ırfilüşürdi.ı. 
la ir~ seferlerındc bulunmuştu. Ferhat ağa, bir çok şeylere va- Hasan Oan on dört, on beş va-
Şehzade atına atladı.. Kefe isti- llufLı. Onun bilmooıı'1 hıc bor sev sın.da hır neveivandı. İri vapıJ.ı. 

kı.netıne surdu. Pesınden on beş yoktu. Fakat, Kefeye gıdı.şın se - ııenc irıs:ı bir delikanlı idı. 
hın Anad<llu sıpahlSl at hoı;tura- bcplerıru b.ı.' turlu halledemıvor- Hasan Can. aslen Trabzon Rum-
r.U tekmil teelıızatla vuruyordu. du. !arından idı. Gavet vakısııklı olan 

Ferhat ağa, şeh:zade Selınun en Ferhad aii:a. sdhza e ile at bası bu ""CU"u Sehzade Selım vanına 
vakın beııdeııiinından ve namdar beraber gıdivorlardı Artlarından alarak necilin evlemısti. M!,slü-

' kumand:ınlarından<l.ı. $ehzadenin on beş bın suvarı tozu dumana ka- man edıo adını d.ı Hasan Can tes-
her urli.ı esrarına ,·akıh. Fakat. tarak ııelıvordu, :rmve evlemısu. 
Kefeye do$'tı yol almalarına ma- Ferhat ağa, hem yol alıyor ve Basan Can. türkcevı cok ııec-
na \'ercmemısu. NL·reve eıd Yor- hem cıe zihnını c•~al c-d~n mc:.rn- meden öi7renınısu. Schzade Se -

Eırc Ferhat tiz gel!. At!ılar •0 \e:ı sefer,· bır \'azivct- ı d lım ere ı JI '' d:ı ~ ac 1 ma,·ı nallctme{!c ca ı••,·nr<lu. n \'C l!'l S.' asar: '-anı 
Kaw a .ıc.L.t. bekli\~n Ferbad te emre raz r !){k •"'JrJ.ı:'<ic Cimk i. Kefe san,·aii:ı Sclızado Şehzade Selım sınırlı ıdı. Sura- berab•;r ııötür;ırdu. 

;., l. ü ku·un sa,·ur ' •. k '::3 A1av human<l..ı.nl~rt emrı alır S<'lı·1ıın on altı v!.;;ınd:ı bu Lınarı Hatta, Selım, f{asan cans.z bir 
gr)\' esı .• ı, hafif kırınczı çızı:ııclPrı- alnaz tonl.ınctıJa.r Harck<r e11 •• ı - Sull'y".'ların valılık ettığı bır ül- tı asrktL Gazablandı~ı beli: idı. dakika kalmazdı Onsuz ne yalnız 
nır ~ « ınde e,, eı ıo . · •1 tlJ -.. ne. mun.:azır old:ılar ıke ıdı • Her halde ırıühım bır sev vardı. yemek yer, ne de otururdu. 
Yer optı: kol k,ıı·ı~'1rtlu. bv\ ı..n Ya. 'll saat olmrun..s:ı F'er!ıa.d &lun Trabzon rnlisı idı. Ken- Saatlerce .• ,, aldıklar• ha.IJP ai!a- Hasan Can zekı. ka\'l bir c.ı:ıik-
e~dı. eııırc ın~ııar et.tı. ağa şehzade Selınıın huz\Jruna dı hududundan dısarı cık:ncisı ıçın sına bır tek laf bole et.mEllllıst... tu. 

Şehzacıe Seım1 er:;r ,·erı\'ordu: "ll'G \'e: batıa.ı Sultan Be\'a?ı< ""'' ızıı· al- /> 1fı saat '"Ol aldıktan sorra ô~· Türk terbiyesı onu daha ziyade 
- T'z elden atlu.J: ıı torıl•.. - SultJ:ıım. her -e,. ha;:ırd.r.. ması J:izımdı. Halbukı, oadışahtan le kOP3~ı verıl<lı. On bes bın atlı olgunla.~tı rıyordu. Şchzadenın va-

ya. m saate kadar ra: r oı . He- dedı böv!e bır lZın eehnıs de~.ıctı. ~arlıe ı!ıdc.r vazi\·ette orduı?Bh n.na geleli bir sene zarfında hem 
d fır ' Ke'Cdır... Şehzade Scl,m, seferi kıyafette On bes bın A, l<lolu q 0 ısı ,·e kı mıuslard1. türkceyı ve hem rle '!'ürk iidct-

Ferhat a·,a, derhal d arı !:rla - .A H·~rı ~·ı ı k tınd b l ,. eh c: ı k ı d "" -~~ nı ·~· ıne ~•!! amıs. ,_ maıye e u un~n 'cn•çerı ş - ~ . m. t.ru ıın ca ırma ce~ 1- Jcrıııı öğrenmı.şa. Ayni ıa!l'anda 
c ı ei r l o'1l'e. z. I da\'U \''Ur- l>cın• lrusarnm. ı. ~ -'-··t • 'ıl 0 h t t -~ Y ~ - z~ucvc m<ıvu "" er nun a"'P ,.., ı .•r• 1 «u "1rc ;,ı o.nm,.a C:a silah kullanrnavı, ata bınmryı,· 
d •il' ba !ad.. Maııet :.,.,a:arı- Ferhat a"""r..n te' 'Y"ıl ı.~~en '"Ze- -A •- '-"• Ca ı nd b. -''--') 

-....ı""-....;1;..;..ı...,;.,__ .... __ "'*..,..,..ııı..~..,;,:ıa...ı........,,."'_...~ı.:..-1.ı.....ı. ......... .....:--- aw.-.._ .. '_c .. ..ın_· _r_..·"' __ ~_•s .. ce_aa_'_'_·e_ c_· _..,_ , -_...__._xı_n __ n_...,,,.._ı..__"' _ _ ır.._n_"'_"'"-'"_e_...;;k;;;";.eve k~<; sa;Jaırıa q öğren m ştL 

Şehzade Selim seferi kıyafette 

İşte, şehzade çok sinirli ve gazaplı 
oldu,((u halde konak yerinde Ha -
"n Can ile gülW;uyor, söyleşiyor
du. 

1 

- Neresi Sultanrm?. 
- Senin memlcketının 

su .. 

Ferhat Ağanın içini kurt yiyor- _ Kırım.. J11l1' 
du. Daha tıalıi kafasını kurca - _ Nicin l?idiyoI'U'Z suJtall 
lıvan: ar . JJ" 
·_ Neriye gidiyoruz?. - Büyük islermııı V " ev 
Sı.rrını lıalledemıyordu. Kapı- - Yine İranilerle harP "" 

da sıliilıına dayanmış beklerken, ceıiiz Sultanını'!. ...O"""' 
hem Kefeve gıdıslerınin sebeple- - Ha\'1r ... O~luımun b~. 1 

nnı halle çalışıvor ve hem de şeh- yer. .. o~u zıyaret <:>dc<'i'. ıışıı~ 
zade ıle Hasan Can arasında ge- 1 - Harp olma.'ın da su .:>ıı~· 
çen sozlere dıkkat ediyordu, 1 - H;ırpten korkıi\ or :::~,. ,of' 

Bır aralık şehzade, Hasan Cana - Sult.anıım varkeı. n ,.,.f.' 
hıtaben: kum olur. or ,. , 

- Hasan Can, nereye gidiyoruz - Ren olmaJıı:ını z.~·d ,., ·· 
biliyor musun? ·korkulmak kolaV ol2C•·'<;•t'ı1 eO' 

Hasan Can, ne maksadla nere- ~ Okl~fı:ız Sultanıır.: • ı:,eP 
ye ve nıçın gıtııklrrıni bilmivor- ııenız a .. • 
du. Bu sebeple yalnız şunları s<iy- - l3ırJK .•İ'l'!ıdi buı>l 3 r;,:, ,·'ı·~'. 

İstanbul nL'<l:r bıl.\Cl 11'1, • ' 
liyebtldı: 111 

- Sulı.:m:m!. Ne bileyim? - Bıliı·orum Su tanı de . ıı 
B:za:ısın bulundui!ıı ver ,, - Bak hele, nereye gıttiğimizi n• 

bilmıwr mu ? - Tam. bJJ- burasını 
':oor n'! 

- Sıpah.lcrın ağzınd:.n Kefeye ~ "'ası. bi'k:>e<0>m r, t nı~ 
diye ışıttim.. 

1 
.ın lı• 

- Kefe nerPsi?. ron 11 · 041'"« '.<ı' Uı... . \' 
t ·ıan ı, ""' c;~n. - B'l'l"em Sult~n·m!. ··'-~ • ... h1.rı. tı\nn rw· 


