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Sahip ve B:ışmuhaITiri: 

ETEM İZZET BENİCE 

So 
t VYetler ne vak· 
e kadar sabır·lı 
0labilirler ? 

ISTANBUL'UN EN MES'UT ·GUNU 
~ 

4'\l~larm lngilte;~ -" . .. 111 Aıya imparatorlu -
'1111Q uzanmak için ya
Ptıcakları herhangi bit 
tefebbüı veya hareket 
kQ.,.fuında Sovyetlerin 

"~Yelleri _ne_ ~bilir? 
•a~ --
~EM İZZET BENİCE 
'ti~· 

!~t a~lk llrenner mülakatından 
.~ İıı . ~ııları veya şarki Akde
~ ~lı~lız Asya imparatorluğu
~bbu af eden bir karar veya 
~· b .. çıkarsa ne olur, Sovyet 
~ '-aıı °ı;.le bir vaziyet karşısın-

tdtb·ı~r tavır ve hareket itti-
&~ 1 ır?. 

ıo.. ·_ haıtik 
h·ı~llt at~n meraka şayan bir 
"'it: · llerıın 'laktı aktedildiği 
~ll ~ ~tt\>..tnerikayı tehdit etmek, 
~~ıiy115.usyayı bağlamak istiyen 
~ 1 ledb' d' 

' llıişt·k ır ır ... 
,~ 1- li ~- · Bunu derken de bil-
tilı~ııı;~ıler ittifakının. hal _ile 
• tte k noma ve Berhnin In
tı~ hy.,l!~l'Şısında göstereceği son 
ııı~lltıı rtı':. Sovyet Rusya ,.e Ame
tij ll~tıı ib UdahaJe etmemesini te
~ 'ltiı·rtı·ar~t olabileceğini teba
)t1 ta İle ıstık. Yani, Amerika Ja
~lt·ltııs~ tehdit edildiği ı:ribi, Sov
~ 111.\İ a da yine Japonya ve 
~b•takianyanın tehdidi arasın

~"O\·ht tnak istenmiştir. 
•-~ v.. ltusyanın garo hudutla
~ "te b ~ Vııku nu u şarki Avrupasın-
eı:Uk aı\ gelecek hareketlerde 
~ lldı:ıı a ası oldui:'U kadar ken-
4~ bi.,~h~n.' çevreli yen her bölge

~tı Ve ·tı~den ayırtsız menfa
~~~tıki e'?nıyet ölçüleri vardır. 
tı~~ı ~ıi'hverin gerek dünyayı 
l~ ""4 ol :!lı, gerekse bu lıarbe gi
·-t~baı:ınsı bakımından bütün 
tııt it. vda. alfıknsı ve hareketi 
t~ t, ttıiJ azı~:et hiiylc olduğun.a 
~1 :~et ~:ercılcrin istedikleri is
te~ 1 tıi trı Sahada hareket serbes
)~b Sııv:y Uhafaza edebilmeleri an
~~11t dae~ llutı;~·anın ya tasvibine, 
~ tetekt~Yıtsızlığına bağlı ol -
~ Vttı lr, • 
l ·lld ilan, . . 
"tı it hi .n şıınalınde ve cenu-
•t~11tvj b~ d~i hadise Sovyetlerin 
~ kay'\ 1sclere karşı tasvipkar 

•rı 11Uııe 1 kız kalamıyacaklarını 
~ttt S<>vy 0Yn1uştur. Mesela İs

n tt s et Rusya Almanyaya 
1 ~~ l<>;.r_hestisi vermediği gibi 

~t \·e t ısvonundaki Alman ha
~ kııtşı~Şehbüsiinü de kayıtsız
~~llııa ~~aııuştır. Bu da böyle 
:ıt 1 ll!tin~orc, mih,·erin bazı ha
~4~dii1n Sovyet menfaatleri 

~ •lı~in~'I\ edeceği endişesi de 
>tı ~lltı 11 en ortaya çıkmıştır. İş-

ıııYa;'la~a alan mihver Sov
\d lıi~i ahır siyasi hava içinde: 
~~~t. &~ ~apacağımız bnzı işler 
~~ ~ttql!sj!l arın senin işine el -
tılt~ ieı- de tnuhtemeJdir. Fa -

tQ • .l11~ aatırnıza karıştığın tak
~,t~ıı. () <>nya iJe aramızda kalı-
'ıııdııtıı' e~a ~öre vaziyetini mu
~4~~•1el'·.1unkü aleyhimizdeki 
~~le ~ er üç devlete karşı 
~ rensipi halinde kabul 

~~ ~ı, \> 
,ı ~1'tet))~~t~unu böylece anlat • 

'i 11-tı1111 /r· Sovyet Rusya el
\~~tl'~si hir arkındadır. Fakat, 0 

~ dı11 •1ttıdi1t· nezaket çerçevesi i
tıı ~ •rııan: halde mihverin mak-

d l detck: nrnış görünmeyi iıti
ıti ., .. . ,_. 
~ it ,1 1lı ta r 

rı 11tltıı11at1 r:ı ın hakkımda ver-
' f)tt lll'g bıtaraf hattı harekc-
,~tııı ~İitij~n buluyorum. . 
'ııı •tına nıekte, ancak garp 
\ ~vtl'let))e~stke~ yığmakta da de
/tıı ~tt ı:. edır. 
t it ~Usy . 
~>- h Relrtı· . anın menfaatlerıne 
~ ~ ::eıt,'i~ ecek bir hadisenin 
~)ikı"10sko~n \'ukunda da haki-
t~k ~tasın; J~pon ve Alman 
•ııııuh~taraı akı vaziyetine ba

t.' )ı>~uııu ı:ı kayıtsız ve poletik 
~")a 8a tıe ~•hafaıa edecek mi
~"'lır11/ıı ald nponyaya, ne Al -
~t 1:1 1~1ctirıi ırrnaksızın kendi 
~ ıtı/~e~eğin ve emniyetinin i-
~d~I" ~· .. ?. naa~ılganlığı göstere
! tııı,. 1 • e hu 'anın ruh noktası 
t~ ı\ ....... radad n· . • \lf ıll;·••~e .. ır. ızım şahsı 
~ v11\.lltıl'a gorc, Sovvet Rusva 
'~ll~ı~' uıt))a~rksında y~ni bir itl-
'ttt~tt b;ıkt 1 ı.:a, Sovyet Rusya 
t~~11ııı) liel'b~~ı~. tehdidi altında 
\; ~lldl!kiıtı b~ısıni knybcdecek 

~l";ı lit l\.t~r tehlikeye düşe -
(~ta ist d~nya ve İtalyaya 

tı;Q:rn e ıkleri gibi cirit oy-
' 3 üncü sahifede) 

Bugün· istanbulun 
kurtuluşu büyük 
törenle ku·ilulandı 
Sultanahmetten hareket eden merasim alayı 
alkış tufanı araıında Taksime geldi ve mera· 

sim parlak bir geçit resmi ile nihayetlendi 
Bugün İstanbulun kurtuluşu - tarafı bayraklarla donatılmış ve 

nun 16 mcı yıldönüınüdür. Bu havanın kapalı ve güneşsiz ol -
münasebetle her yıl olduğu gibi masına rağmen, sabahın erken sa-
bu sene de büyük merasim yopıl- atlerinden itibaren akın akın halk 

YENi BiR 
MUHAREBE 
TEHLiKESi 

Amerikan tebeasının 
Uzak Şarktan ayrıl
ması tavsiye edildi 
Şanghay 6 ( A.A.)- A

merikan makamları, Ameri
kan tebea~na ailelerini bi-

• 

12 ADAYA 
YENiBiR 
HÜCUM 

Bir İtalyan üssü daha 
bombardıman edildi 
İskenderiye 6 (A.A.) - Burada 

neşredilen bir deniz tebfüfuıe f!()re, 
İne'iliz filosu cüzütamları ve İn
ı!iliz tayyareleri, Oniki adadaki 
İtalyanın Stanpalya üssünü bom
bardıman ettilcten sonra. İskende
rive üssüne dönmüslerdir. 

makta xc bu mutlu gün tekmil İs- sokaklara dökülmüştür. 
tanbullular tarafından heyecanla Merasim alayının gec;eceği yol· 

fliıteahhür tahliye etmeleri 1 
avaiyeıinde bulunmuıtur. 

} (Dnamı 3 üncü sahifede) 

( '~ 

* Bükreş 6 (A.A.) - Geçen 
hafta tevkif edilen İnı?iliz tebaa
ları arasında >bulunan bayan Tra
cev serbest bırakılmı.ştır. 

kutluJanmaktadr. lar ve köprü üstü bu suretle snd 
Daha dün akşamdan şehrin her ( Devamı 3 üncü sahifede ) ' 

Maarif Vekili 
bu sabah 

Ankaradan geldi 
İktısat Vekili de yarın 

geliyor 
Maarif VekiJi Hasan Ali Yücel 

. bugün saat 12 de Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Maarif Vekili buradan tetkikat-
ta bulunmak üzere Antalya ve 
İspartaya gidecektir. 

İktısat Vekili Hüsnü Çakır da 
yarın Trabzondan vapurla şehri
mize gelecektir. 

İNHİSARLAR VEKİLİNİN 
TETKİKLERİ 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün Borsadan Ba
lıkesre ı?İtmi!!tir. Vekil bu ı-abah 
da Sındırgıya hareket etmiştir. 

Sayım günü 
sokağa çıkanlar 

ceza verecek 
Alınacak ceza 25 liradan 

aşağı olmıyacak 
20 Hk teşrinie~l -pazar ~nü 

yapılacak nüfus savımı hazırlık -
lan bitirilmiştir. Savım saat 8 de 
baslıvacak, bittii!i top atısı. havai 
fişenkler ve davul çalmak sure -
ile halka ilan edilecektir. 

Sayl:!Tl bitincive Jca<iar 'herkesin 
sokağa cıkması yasaktır. c~kan -
Iardan 25 liradan asaih olmamak 
üzere para cezası alınacaktır. Ço
cukların sokağa cı!kn asından ve
lileri mes'ul tutulacakm. 
Havvanların ac kalmamaları iein 

çdbanların sokaea çıkmalanna 
müsaade edilmiştir. 

ı 

Fatihte kanlı bir 
. kahve döğüşü 

4 kişi birbirine girdi, ı biri bıçakla yaralandı, 
3 çocuk da bir yolcuyu taşla yaraladı 

Balatta Fethiye Bostan sokağın
da oturan İbrahim ile Karal?iimriik 
Nişancasmda Mu1r..m Feluni ve 
Sabri Malta çarşısında Kahveci 
Mürselin kahvesinde Mürsel ile 
kav~a etmişlerdir. 

Kavj;!a esnasında sille ve tokat
lar rastgele yapı.ştırı)mıs ve bir 
aralıık işe iskE:.mlc dö~isü de ka 
rısmıstır. Bır aralık bunlardan 

Fehmi bıçağını cckip Sabrinin en
sesıne saolamıstır. Kavgacılar va
•kalanmıs ve Salrı de ted:ıvi al -
tına alırunı.ştır. 

Üsiküdarda Gülfemhatun rna -
hallesinde ımukiın Halil volda Jti· 
derken ayni mahaIJe çocukları 
Abdullatif, Aycan ve Esref adam
cağızı taşa tu!.ımuşlardır. Halil va
ralanmı.ş ve varamaz oocuklar va
kalanmıslardır. 

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

Fatihte bir çocukjZiraat umum mu-
çiğnendi dürünün seyahati 

Fatihde bir çoouğun varalanma
sile netıcelenen feci bir !kaza ol -
mustur: 

Şoför Mustafa oi!lu Ahmed.in 
idaresindekı 2999 numaralı oto -
mobil Fatih Fevzipasa caddesin
den ızeçeI'ken. rokakta ovmvan 7 
v9sın<ia Dirnitrl ~ıu yanıve çarp
mıs ve sol kakası ile dizinden ya
ralanmıstır. 

İstınvede otura.n maraneoz Kfı
mil 1stın ve doklarında taımirde bu
lunan Kınalıada vapunınun mer
divenlerinden düşerek varalanmııs 
:ve tedavı altına alınmıstır. ~ _ 

Ziraat umum müdürü B. İhsan 
Aıbidin memleket idnde ı!Cnis bir 
tetltik seyahatine cıkmıstır. 

Mumaileyh evvela Ege mınta
kasmın muhtelif yerlerinde dolaş
mış ve bu meyanda İzmir, Avdın 
ve Manisada zırai tetkiklerde bu
lunmuştur. Mıntakalaooa cesitli 
zıraat vapıJıması ve daha bol mah
sul vetistirilmcsi ıbu tetkiklerin e
sasını teSk.il etmekedir. 

.Manisadan evvelki S?iin Anka
rava dönen B. İhsan Abidin va -
kında sevahatinın ikinci kısmına 
ba$lıyacaiktır, . 

1 

Avcı ,Ye bombardıman tayyareleri bir akma çıkış esnas.mda ••• 

Bir kasap et yerine 
parmaklarını doğradı 

Bir aşçı çırağı da kızgın yağ ile haşlanıp 
hastahaneye kaldırıldı 

Fatihte Fevzipasa caddesinde 
mukim seyyar kasap Kamil dün 
Beşiktaş pazarında et parçalarken 
elindeki keskin satırı kazaen par
mağının üzerine yapıştırmıştır. 

Bütün şiddetile adamcağızın 

parmaklarına inen satır iki par -
mağını birden doğrayıp kesmiştir. 

Elma yerine 
fındık satışı 

Elma mustahsilleri mah
sul azlığından müşkül 

vaziyete düştüler 
(YUISI 3 üneü &ah.ifede) 

Yaralı kasap tedavi altına alın
mıştır. 

Sirkecide Ankara caddesinde 249 
nwnaral ahçı dükkanında çiraklık 
yanan Emin maltız üzerinde yağ 
eritirken yağlar parlaınıc ve muh
telif yerlerinden tehlikeli surette 
haşlanıp Cerrahpa.şa hastanesine 
"8ldırılmıştır. 

1· Yeniden ceza 
gören esnaf 

Qsküdarda yapılan 
teftişin neticeleri 

pek acıklı 

FRANSA YA 
YENi HAVA 
HÜCUMU 
rllanş sahillerindeki 

infilaklar lngiltereden 
duyuluyor 

Londra 6 (AA.)- Dün, İngil
tere üzerinde en aşağı 23 tayyare 
tahri.P edilmiştir. 

Alman tayyareleri gecJeyin 
Londraya karşı hücumlarını tek
rarlamışlardır. 
Londıanın hava dafi tooları tay

yare motörlerinin gürültüsünü 
( Devamı 3 üncü sahifede ) 

BiR VAPUR 
DAI-IA 

BATIRILDI 
Mürettebatından ) üz 
otuz üç kişi kurtarırdı 

Londra 6 (A.A.) - Öğrcnildi
~ine nazaran Atlantikde torpille-
nen lliı:?hland Patriot İnı!iliz ge -
ımisinde !bulunan 33 yolcunun heJ> 
si sai! ve salimdir. 13U kişiden mü
rE!kkep mürettebattan 133 ü kur
arılmıstır. Ücü ölmüştür. Gc-mi 
cenubi Amerikava l?İderkcn ba -
tırılmıstır. Gemide bulunanlar bir 
inıı:iliz harp gemisi tarafından kur 
tarılmıslarc!ır. 

Balkan 
bu •• u 

oyunlaı·ı 
bitiyor 

Yarın misafir atletler 
belediye bir ziyafet 

şercfiiıe 
verecek 

On !birinci Balkan ovunlan mü-ı devam ediJmistir. Staa yine hın -
nasobetile dün Fcnerbah("e stadın- cahınc sevirciJerlc dolmuştu. Dün 
da yapılan müsabakalara ıbuıı:ün de 'OPv:ımı :t unl·u ı;ahıkdc> 

ÇERÇEVE 

Mektup 
Şe\'ket Rado, yavrum; 
Yaşça babam yerinde kamil bir 

adama, ruhca beş aylıkken duşü -
rtJlmüS bir cenine benzettiğim bir 
zat çıktı ve s';ına •şiir ifrazattır ... > 
dedi; sen de bu sözü anketlcştirdin. 
Kendinden hiçbir kıymet hükmQ 
koymadan s:ıdece hoparlör vazife
sini gördüğün bu işte, neticenin na
sıl billurlaştığını biliyorsun . 

Bizde, ilml farikalarla bir türlQ 
ayırt edilemeyen nesil hftdisesinin 
y~ bakımından en yenileri bile, 
bir başka gazetede, sarf ve nahvi, 
ıekil ve muhtevası, sebep ve neti
cesi, maksat ve gayesi olan sözlerle, 
kendilerinin muvazeneslzler grupun
dan, ruh ve şekil yıkıcılarından ol
madıklarını mühürlediler; hakild 
yeni nesli, hakiki dayanak ve ba
samaklarile ifadelendirmeğe çalı~ 

tılar. 

Dilnkü yazımda da belirttiğim gi
bi, bu hadise, muvazenesizler gru
bu, ruh ve şekil yıkıcıları hesabına 
acıklı bir UlAstır. Fakat beni bu 
iflAsa, herkesten ve her şeyden zi
yade senin sebep olduğun kanaa -
tindeyi.m. Evvela dinlemeğe ve din
lediklerini gazetende neşretmeğe 

r.aı olduğun grubu, kendi sözlerile 
~s ettirdin. Sonra da, nlhayeUe
re doğru dinlemek temayülüne dilJ
tüğün başkalarmın sözlerile yine 
ayni iflisa yardım ettin. 

Sen yoksa, sadece hoparlörü gö
ründüğün bu işte, yaman bir kur
may inceliğile mi hareket ettin? 

Benden aldığın cevabı gezetende 
neşrettikten sonra diyorsun ki: 

- Mademki Necip Fazıl ayakb 
ve dimdik, yeni ve hakiki bir nesil
den bahsediyor; bize onlardan bir 
kaç isim versin! Biz de böylece .-ye
ni nesil bunlardan ibarettir: sah
telerinden sakınınız!> diye okuyu
cularımızı aydınlatabilelim. 

Demek benden liste istiyorsun! 

liste softalığına d~cbilec-eğimc- ib
timal veriyor musun? İştahımızın 
buruş buruş kabardığı bir anda, 
hangi liste bize midcmlz.ln ruyasıru 
tabaklar içinde üşa edebilir? 

Buna rağmen liste, bir madde 
mükellefiyetidir; ve onu tetrlp et
mek cesaretini aı.;la kaybctmemk 
l!iz.ınıdır. 

Al sana istc-diğin listeyi: 
Şiirde hakiki yeni nesil bence, 

(Ağaç) mecmuasının şiir kadrosun
dan ve bu kadronun ilerlere doğru 
istitalesini temsil eden yeni unsur
lardan ibarettir. 

Alfabe sırasile (Ağaç) mecmua
sının şiir kadrosu: 

Ahmet Muhip (Dranas), Ömer 
Bcdrettin (Gökbekn), Fuat Ömer 
(Kcskinoğlu), Ziya Osman (Saba), 
Cevdet Kudret (Solok), Cahlt Sıtkı 
(Tarancı), Ahmet Hamdi (Tanpı -
nar) , Ahmet Ku tsi (Tecer), Feri -
dun Fazıl (Tülbentçi) .•. 

Bu kadroca temsil edilen şiir ildl
rninin ilerilere doğru mes'ut uza -
nışı içinde, şlmdililt yalnız dört ye
ni isim görebiliyorum: 

Bedri Rnhmi (Eyilıoğlu), Gavsl 
(Ozansoy), Cnhit (Tanyol), Emin 
(Ülgener) ... 

Dikkat edersen sen ve ben, (A
ğaç) mecmuasının iki unsurcuğu 

olduğumuz halde, listede boy gös -
teermiyoruz. Zira bu mektubun üs
tünde senin ismin, altında da be
nimki var. 
Şunu da ilave edeyim ki, yat:rmur 

kesilince oluktan şıp şıp fıçıya dü
şen su damlaları, olgun hale gelin
ciye kadar nasıl nasıl bir ~ekil ve 
muhtevn çilesi dolduruyor, çileyi 
bir pl~stika çerçevesi içinde ve bir 
mükellefiyet ifodesile nasıl ihtar 
ediyorsa, öylece şiirin ruh ve knlp 
sırrınn ermiş her yeni istidat biz
dendir. 

İsim babın ...... 
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ÔYLE lSE 

NE DURUYORUZ?. 

İıtanbuld~ ıon senelerde 
apartıman İll§aatımn yüzde 
60 fazlalaJtığı haber verili
yor. Çünkü, apartman kira
larına ateı pahasına. Şimdi, 
apartmanlar o hale gelnıiş ki, 
banka faizinden daha yük
ıek ki.r temin ediyormUJ ! . 

O halde, ne duruyoruz?. 
Hepimiz birer apartman 
yaptırıp kir yoluna girelim. 
Ar yılında değil, kir yılında
yız. 

OTOBOSLERIN. 

GÜZERGAHI 

Beyoğlundan lıtanbul ta
rafına gelen otobüslerin yo
lu yine değiıtirilmif.. Meyit
yokuıu ve Per,embepazarı 
tariki bırakılmıt, yine ŞiJha
ne yokuıu, Bankalar caddesi 
tercih olunmUf .• 

Tevekkeli, otobüı durak 
yerlerinde aaatlerce beklemi
yoruz. Ayol, bu köhne araba-

lar, adeta saklambaç oynu -
yorlar. lıi gücü bırakıp, ıe -
birde otobüs mü anyacağız?. 

TiYATRONUN 

LiSANI 

Dostumuz Selami İzzet Se
ctes, tiyatromuzun diline ça
tanlara karıı ate§ püskürü • 
yor. İsmail Hakkı Baltacıoğ-
I u baltasını, Ulunay iftirasını 
ga.fıne dili üzerine bastırdılar. 

Herke&in ağzı torba d~ğil
dir ki, çekip büzesin! Tiyat
romuzdaki konuıma §eklini 
beğenmiyebilirler. 

Zaten uzatılan dili kim ıe
ver ki?. 

GiŞELERDE 

NÔBET!. 

Vapur, tiyatro, sinema gi
şeleri önünrlc nöbet bekleme
yip, öne geçmek istiyenler -
den ceza alınacakmı§!. 

Halbuki, bizde, umumiyet
le, halk, nöbet, ııra beklem~ 
ğe alışıktır. Gi§e önlerinde 
hakikaten bir ıabırıızlık Vi\?'• 

sa, hayret doğrusu!. 
Peki bu aceleciler, istida 

verip, dairelerde hiç mua • 
mele takip etmemiıler mi?. 

AHMET RAur· 

[~al 
Muamele! 

Yadıköyflndeki sular idaresine 
müracaat ediyorsunuz: 

<- Evden cı.:klyorwn, suyu k.e
s in, hesabımı da görün, diyorsu
nuz.,. 

Cevap şu: 
<- Bir istida yazacaksuuz, pul 

yaoıştırncaksınız .• 
Bizce, bu kırtasi muamele ek

siktir; mahalleden ilmühaber, po
lısten hüsnühal mazbatası, doldu
rulmuş bir sicil fişi ve saire de 
i.:.temcli ki •muamele, nın dört -
ba ı mamt.:r olsun!. 

BÜRHAN CEVAT 

- Çamur .. Hist Çamur. 
Divc seslendi. Aldırmamazlıi!a 

lcldim. Tekrar etti: 
- Hcv .. Ulan!. 
Ve .. bir nefes nl:ırok devam etti: 
- Caımur bU!·aya t?el.. 
Baktun. 
- N(' var?. 
Dem~en o'bnvacalc, ~z udle: 
- N~ ıstiYQrsun?. 
Dive bir işaret verdlım. Gözü-

nu kırpt~ parmağım kıvırdı: 
-Gel .. 
Yanlann~""ittim. 
- Otur ıbır tek at. 
Dedi, sonra ikulai!l!ITla !ısladı: 
- Bu (!ece bir lronnih bosaltaca-

~z. Yahva simdi st>ni ~öturecek. 
Oravı drkizlivece'ksin. 

-Yapma. 
Et.mc_ 

Yıldırım 
cezalar 

Dün gece ve bu sabah Ona hasret! 
İstaobuJıın kurtulduğu gwı.u, 

daha dün gibi, en canlı \'e sıcak 
hatıralarile hayalimde taşıyorum. 

· 52 k.iıiye sokaklara çöp 
athğıcdan 5 er lira 

ceza verildi ! 
Şehre illı. a:-iren milli 

kuvvetler, Demir Fırkanın 
birlikleri idi. Süngü tak -

Beledive tooıizlik işleri müdürü 
doktor B. Faik tarafından dün ı!e
ce İstiklal caddesinde yapllan bir 
teftişte 5 dükkiincınm çöpJerıni 
sokağa döktükleri .ııörülerek 5 şer 
lira yıldırı.m cezası verilmiştir. 

Dil!er taraftan temizlik müra -
k.ıpları. belediye rıyasetin<ien al
mıs oldukları emir üzerine her sa
bah saat altı ile serkiz arasında heri 
semtteki sokakları gezınei?e başla
mıslardır. Bu J?ezintiler e5nasında 
dükkan ve ev sahiplerinden bir 
QO.klannın çöplerini sokaklara 
döktükleri .zörülrnüs. haklarında 
yıldırım cezası tatbikine f!C"Çi1:miş
tir. 

mı.ş tüfekleriulıı ucu çiçeklerle 
süslenmi , yağız ve yanık yiizlü 
l\Iehmett:ikler, yıllar süren ~etin 
bir kurtuluş mücadelesinin so -
nuooa, yurdu kurtaruııs, düsman
ları boğmuş ve zaferi ıta'zann;ı:'i ol
manın verdiği haklı gururla İs -
tanbul sokaklarından essiz bir al
kış tufanı idnde geçtiler. 

İstanbul, mana ve mahiyet iti
barile, o günkü l "'ltfor muazzam 
bir geçit resmine d:ıha şahit ol
mamıştır. Kaldırım tn~ları, cadde
lerin iki tarafındaki binaların pen
cere ve balkonlarından atıl.:ın çi
çeklerle örtülü idi. 

İstanbulda ya. ıyan insanlar, o 
günkü kadar, hiç ki..."!lseyi olkı.ş -
larnanıışlar, o günkü kadar sevinç 
gözyaşı dökmcmi~lerdir. 

------~-oo.--~----

PO Lİ S LER DE 'I'EITİS 
YAPACAK. 

Mürak.ipltır de dün ve tıu sa
ıbahki teftisler esnasında Bevoi?ul 
ve İstanbul cihetlerinde 47 dük
!kan ve ev sahibine de beşer lira 
vıldırını cezası kesmişlerdir. Key
fiyetten emniyet direktörlüW ha
berdar edilmis. POiislerin de sa -
'baıhları bu isİe de meş~ul olmaları 
istenmiştir. 

--0--

Seyrüsef er müdürlüğü taşındı 
Seyrüsefer ve esnafın irontrolü 

islerile mc~ul olan emniyet mü
dü.rlü,i?ü 6 ıncı şube-.mUdürlü(tü Sir
kecideki binasından Galatada ve
ni yolcu salonuna. emniyet 5 inci 
suhe anüdürlü.C:ünün yanına nak
lolunm ustur. 

Hububat yalnız müstahsilden 
satın alınıyor 

Eı?e mıntakasında toprak mah- ı 
sulleri ofisi evvelki ~ünden iti -
baren İzmirde de müstahsilden ı?e- 1 
nis mikyasta bui?day ve arpa satın 
almağa baslanustır. Bu satın al - ı 
malar yalnız ziraat yapanlara mah
sus olup tüccardan .mal alınma -
makt:ı ve pc.şin para ile yapılmak-
tadır. ekstra buğdaylar 6 kuruş 
50 santimden, normallar 6 kuruş
tan. kızılca ve sunterler 5 kurus 
75 santimden, rmahlCıtlar da 5 ku
ruş 50 sant:ımden: arpalar ise 4 ku
rus 35 pnra ile .a kurus 85 paradan 
satın alınmakt.adır. 

~--

Nalbant mektebinde nalla
nacak at yok 

Ziraat Vel;aletinin Üsküdarda 
Seli.ıniyede açtığı nalbant mekte
bine talebekrin stai görmeleri icin I 
beledive temzilik teskilatına ait 
~ıavvanlar S?Önderilmektc idi. ı 

Belediye: bunların stajda topal
layın. ayaklarından yara aldığı 
bc\·anile bir müddettenberi mek
tPbe nallanmak üzeı·e hayvan ~on
dermemeğ'e .baslatlıihndan talebe 
staj yapamaz olmuslardır. Mclı::tep 
rnüdürlü.i!ü bu vaziveti belediyeye 
lbikfiI'mis ve tekrar hayvan t?Ön- ı 
derilmesini istemiştir. 

Kevfivet ıbelediveoe tetkiık olun
maktadır. 

Kaldırılan taksi bekleme 
yerleri 

Belediye sehimizin muhtelif 
semtlerindeki otomobıl durak. 
verlerini kaldırıp de~istinneğe de
vrun etmektedir. Bu meyanda Ga
la tada Kemankes mahallesinde Çi
nili rıhtım !ham önünde!<.ı taksi 
durak mahalli de lkaldırı.knustır. 
Buradaki taksiler badema. yalnız 
şarap iskelesi civar•ndaki Keman
keş sokaih ile rıhtım arkasındaki 
kısımda durup müsteri bc!:liye -
bilecekler. 

Bu ~ece bir alem vapaca~rm. 
Filan dedim. Dinlevcn olmadı. 

Altmdis. elinin tersini J?Österdi; 
- Dal_ga ı:ecme. Dişlerini akzına 

dökerim!. 
Demek istedi. Ve.. biraz oonra 

Yahyann peşine ta:kıkhk. Başka 
çare voktu. 

Yolda Yahvava: 
- Da:ha a'ksam bile o:tınadı. Şim

diden ne vapacai!ız?. 
Dedim. 
- Ben konajh sana f?ÖSterece

i?i.m. Dilenci ı?ibi bir yerde oturup 
J{onai?'a 11?'.iriP cıkanlara b3kacak, 
J?ece bize raPOr cdec~. 

Dedi. Ve .. ilave etti: 
- icerde adamımız var! 
- Kim'. 
- Altın<!işin ct:-ci metre6i Zeh-

ra.. 

ti te-.rinievvel günü, se\•incimiz, 
saadetimiz yalnız kt:rtulduğumuz 
için değildi. Yıi:~cs, yabnr.cı iş
ral kuvvetleri n(ire göre, yüreği 
kararan İstanbullunı:n en büyük, 
en acı hasreti o gün bitiyordu: 

Doya doya Türk askeri J!Ürü -
yor, Tiirk askeri seyrediyorduk. 

Dört yıl, Mehmckiğin tunç yü
ziine ha!<ıret çekmenin ıztırabını 
düşününüz!. 

&ESAT FEYZi 

Dalgaların sahile sürüklediği 
meçhul ceset 

Evvelki gün öğle vakti İzmin!e 
K~la önünde denizde dalgaların 
sahile sürüklediği bir erkek cesedi 
bulunmu.,.<1ur. 

Üzerinde scdece kahve ren~i bir 
pantalon ile bir gömlek görülen 
ölü 35 yaslarında kadar tahmin 
olunmaktadır. 

Gömlei?inın şeklinden bunun bir 
den.lz amelesi ve yahut da bal kçı 
ol<luğu ve bir kaç gün denizde kal
mış bulunduğu da zannolunmuştur. 

Hlh·ivcti ile hadisenin bir kaza 
veva cinayet eseri ımi oldu(?u tah
kik edildiğinden İstanbul deniz
lerinden ve bal•.kçılarından kay
bolan kimse bulunup bulunrnatlığı 
liman klar~inden sorulmuştur. 

l~üÇÜK HA.BERLER f 
* Pcrtsait limnnı mevaridatm:ı ko

nan veba tedbirleri kaldırılmşılır. * Geçenlerde üzerinde allı yilz kü

sur lira ile yakalanan M:ırikn isimli 
85 yaşındaki dilenci kadının Çingene 
oldusu ve kilise knpılarında dilen -
mek için bu işi yaptığı anlaşılmıştır. 

Paralan alınan kadın delirmiş ve müd
deiumumilikçe tıbbı adliye gönderi -
lcrek muş:ıhede altına konulmuştur. * Tıcaret Vekfüeti teşkil!ıtlandırma 
İstanbul baş kontrolörü B. Hakkı Ne
zihi İstaQbul mınt.Lkası ticaret müdilr 
muavinliğine tayin olunmuştur. * Belgrat kapısı civarında teyze
sini öldüren İnegöllü Rüstem Adilin 
deli olduğu anlaşılmış cezai ehliyeti 
bulunmadığından benıct edip lunat -
haneye göndcrllmlstlr. * İııgllteredcn gemi tamir malze
mesi getirtilmesi iı;-in teşebbüslere ca
çllmiştir. * Pakize isimli bir kadın Beş~~ 
tramvayında kalp blr liralık bozdu -
rurken görülm~ ve bu para7ı yine 
Beşiktaşta Bakkal Mehmet Aliden al

dığını söyli7erek tahkikata ıeçil -
m!§tır. * Birkaç yıldır şclırlmizde moda 
olup sür'aUe yapılan Gaziantep ve 
Halep işi, altın bilezikler son günlerde 
g67.den düşnıeğe başlamıştır. Bunların 
yerine Anadoludıı zeynet altınlarıİıa, 
şehrimizde de pırlanta yüzük ve ince 
bileziklere büyük rafbct bıışlamıstır. 

Ve .. sordum: 
- E o içerideyken korkunuz ne? 
Yahya: 
- Senin nlın ermez!. 
Der gJbi dlini şöyle bir salladı 

devam etti: 
- Altındis hic kimseye ~ve -

nir ımi?. Okka dört yüz dirhem~ 
Demeden adunını atmaz. 

Ve .. bir sır veıı.miş gibi yavaş -
çacı.k dtulai!unn söyledi: 

- Zehra ile iyi avnlımadılar. 
Kadın ıkonaktn hizmetçi mmnq, a:k
lı fikri Altındiste. Yine beraber 
yaşamak isti:}'or. Beliti de ona met
res <>lımak kin konafıı soyduraeak 
fakat, Altındis mandepseye ibasma
mak için isi daha saklam tutuyor!. 

- Anlaşılan epeyce zenglıı bir 
adam konaih?-

Dedim. r' 

- ~tli ~n5(imniş1er. ~ 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Mücevherattan vana da yağlı 

imişler_ 

Ve .. !korka korka fsladı: 
- Eier Altındisin istediM S?ibi 

!bir SOYı?Un olursa beş on lira su 
kinde var .. dcmcldir! 

Alman sef arethanesinin önüne 
!tadar :ttclınLl.k. Ynhv : 

Yarın sa babtan iti
baren her semtte 

beyaz peynir 50 
kuruşa catılacak 

Fiat "murakabe komisyonu dün 
toplanarak peynire narh koymu~
tur. Yarın sabahtan itibaren tat
bik edılecek olan bu narlı muci
bince tam yağlı beyaz peynirler 
toptan teneke ile azami kılo ba
şına k·rk iki buçuk kuruşa ve pe
rakende olarak da kilosu azami el
li kuruşa E>atılacaklardır. 

Bu fiatlar şehri:mizin her semti 
için aynidir. Adalar, Boğa-.dçi, Ye
şilköy ve eır.sali gibi uzak yerlerde 
nakliye masrafı fazlalığı ileri sü
rülerek de yukarıki fiatlara hiç 
bir zam yap.lamıyacaktır. 

Beyaz peynirin kilosuna elli ku
ruştan fazla istiyen bakkal ve 
satıcılar ihbar edilir edilmez milli 
korunma kanun.una göre müddei
umwnili~e vertlerek sürgün ve 
para cezasna rnahklım olunacak -
fardır. 

PC>~ S 1 
MAHKEMELER , _____ _ 

Garip bir gece 
hırsızlığı 

Bakırköyünde O:mıaniycde ce
reyan eden gal"İp bir gece hır~ızlı
ğ•.nın muhakcmc:-ine dün asliye 
7 inci eczada baslanılnu~tır. Ha -
dise ı-udur: 

Tophanede Berberler sokağında 
Kör Alinin kahvesinde yatıp kal
kan sabıkalı hll'sızlardan Bulgar
yalı Hasan oğlu Ahmet İzciler bir 
gece vakti Bakırki;yünc gitmiş , .e 
Osmaoiyede bir c\:in açık duran 
pencere.sinden içeri girmek iı.te -
miştir. 

Lakin saa~ hir buçuğa ve sine • 
mada olan ev halkıuın dönme za
manına tesadüf eden tam bu anda 
yolda bulunan ev sahiplerinin oğ
lu Tevfik Özen bir adamın pence
reden içt.•ri nirınek Ü7.erc olduğunu 
görünce . ür'atle koşarak a) akla -
rına yapışmıştır. Bu sırada da pen
cere aıısı7.ın hırsızın sırtına rlüı:i -
mü:?tür. 

Ahmet İzciler hem çc.kilen ba
caklarının ve hem de sırtına dü
şen pencerenin \"erdiği acı ile fer
yadı hasmı , Tedik de haykıra -
rak bekçi ve zabıta memurlarını 
çağırıp adamı yakalatmıştır. 

İTİRAF VE İNKAR 
Memurlar Alımet İzcilere niçin 

hırsızlık yaptığını sorunca şu ce
vabı vermşitir: 
._ Ne yapayım, açtım .. Şura

cıktan birkaç parça çamaşır ça
lacaktım!.• ,, 

Fakat mevkuf bulunan hırsız 
mahkemede bu itirafını tamamen 
inkar etmiş ve: 

- B~n Catalcaya gidiyordum. 
(}$maniye mahallesinden fit'eçerken 
biri üzerime ntıldı •hırsız var!• di
ye beni yakalattı! demiştir. 
.Davacı ve şahitler ise hidi~yi 

ylikarıdaki şekilde anlatm~lar -
dır. 

Ahmedin hırsızhktao, dolandı -
ncılıktan ve kalp para sürmekten 
de sabıkaları oldu~ anlaşılıp mu
hakeme diğer şahitlerin celbine 
kalmıştır. 

Emniyeti umumiye nezaretin-
. den kaçan aabıkah 
Ali oğlu Süleyman isminde bir 

sabıkalı emniyeti umumiye neza
retinden kaçtığı için dün yakala
narak mahkemeye tevdi olun -
muştur. Neticede mumaifeyhin 
29 ~ün müddetle hapsine karar ve
rilmiştir. 

- Sim<ii ben ön<lcn (!idece.i!iım. 
Dedi ve bir başın emir tevdi e-

dişi E!ibi kendisine yüksek, mühim 
erisilmez bir eda vererek devam 
etti: 

- Beni takip edersin. Diıkkat et. 
Yere eğilip :kundura baı?laıımı sı
kıştıracaeım. bil ki önünde dur -
dui!um kam konaihn kanısı-dır. On
dan sonra ben cekip !başımı gide
ceğim. Kenarda ıbir vere mendil 
serer oturursun. Kapıyı iyi dikiz 
et. Konakta !kac erkek var?. Bekçi 
~ibi. kavas ~mi. usmc ı;?i'bi kimler 

var?. Aksam üzeri. vahut ı;?<.>ce bir 
yere çıluyorlarrnı? Polise iberrzer 

ikimse ~clio ı?eÇivor mu?. Zehra 
Altımjisi bir ~a düşürma'k is-
teyebilir. Danısklı döifüs olmasın. 
Sivil, resmi ak.şamdan konağa po
lis alıp Altmdisi bastır~ilirler .. 

- İceri yalnız Altındis mi l!ire
cek? 

Dedim. Yahva omuzlarını kal -
dıra kaldıra cevap verdi: 

- Yak 'be bunak. Ben de f!ire -
ceifün. Recep de ırlrecek. Belki da
ha bir işçi de getirirjz. Tabii bizimı 
adımız mı olur. reisin adı böyle 1 
yerde anılır!. 

(D.:-vtunı vvr) 

DÖN MI.YEN FiLO 
J1üyük Tarihi Tefrika 

No. 4 Yazan: RAHMİ Y AGIZ 

Gobenle Breslav sıj-ınacak bir li
man için haftalarca dolaştılar 

Almanlar, Balkan harbinde 
Hamidiye kruvuöriinün Akde -
nize hurucunu ve bunun hasım 
donnnmasilc deniz ticaret filosu
na karşı tatbik ettiği muvaffak 
harekatı yakından takip ctnı~~lcr, 
büyük harbe girmeden enet bu 
çeşit hareketleri her denizde ba
şarm&ğa elverişli kruvazörler in
şa edilmi~, bunlara birer de ana 
gcmic;i ilhak olunarak mulıtelif 
denizlere seyahat maskesi altın -
da göndermiş, harbin ba~langı -
cın~a bu. kruvazörler faaliyete geç
mişler, Jngiltcrenin dominyonlar 
ile irtibatını tehdide, dcuiz tica
ret yollarını tacize başlamışlardı. 

1911 de ültramel<lern deniz inşa 
tekn;"inin en kudretli gemilerin
den olduğu ilıin edilerek kızaktan 
indirilen Gobcn ve Moltke isimli 
iki dretnottan Goben, İstanbulda 
sefaret gemisi hizmctile bulun -
muş. Balkan harbi sıralarında kıç 
eönderinde Alman deniz hnrp bay
rağını dalgalandıran Gobeıı Bo
ğa7içinde aylarca boy göst'!rnıi~ti. 

914 ilkbalıarında Akdenize açı
lan ve scıırudan yine Akdenize 
gönderilen diirt bacalı Breslav ha
fif kruvnörile birlikte harbin bi
dayetinde Akdt."niz kors:ınlığma 
.koyulmuştu. 

İnğilizluin kudrotli Akdeniz 
fllo!m kar~ısrnda Gobenle Bres
lavın kıpırd::nmarnıa imkan yok
tu. Bu imkansızlık da daha ilk 
ı;ünlerde l:endini gösterdi. Daha 
14 ağustos 1914 de Gobenlc Bres
lav Ingiliz donanmasının takibine 
maruz kalmış, vaziyetlerinin teh
likeye di:ştüğiinü :ınlıyaıı A iman 
denizcileri, bir hafta Akdenizdc 
sığınacak bir liman nra.uakla va
kit geçirmişler, İngili:deriıı de -
vamlı takibinden kurtulmak içiu 
Almanyaum dostu olan İtalyaya 
ilticaya koşmuşlardı. • 

İngiliz deniz kudretinin ne de
mek olduğunu pekala bilen İtal
ya, bu gemileri kendi kara sula
tma soknuyarak: 

- I'tiiisterck tı!cnfn:ıtle:imiz i
çin şu anda ınuhafo;.uı.ı derpiş o
lun.:ı:.ı bitnr:ıflığm ihliil edilme -
mesi bir zarurettir. Binaenalcvh 
sizi limanlarımızda barmdırm;k~ 
ta mazuruz!. 

Cevabile Gobenle Brcslavı telı
lil>:eli bir fıkıbc!c terkctmi~lerdi. 

Inıriltereniıı Akdeniz filosu dün
ya denizlerine Jağıtılan bu asri 
korsanları tenkil için devamlı ta· 
kiplere koyulmushı. 

Bir taraftan Biiyük Okyanusla 
Atlas Okyanusunda Emdcu ile 
diğer korsan Alman kruvazörleri 
takip olunuyor, öbiir taraftan Ak· 
denizdeki İngiliz filosu denizi ta -
rıyarak Geben ilr Breslavı aman
sız bir takibe tt.bi tutuyordu. 

Gobcn çaresizlik içinde kal -
mısh. Yunanistan sahillerine dü
men çeviren Alman Amirali, bura
da da red ile kar:ıılanınca İngiliz 
takibi knr~ısında kendisini Oc; • 
manlı suları.na, Çanak.kaleye dar 
attı. 

Gôbenb Breslann erkasını bı
rakrnıyan İnı:iliz takip filosu da 
Oc;manlı karasularının haricinde 
beklemeğc başladılar. Goben, bo
ğazdan geçmek için boğaz ku -
mandanh~ına basvurdu. Bu mü
racaatında da kendisinin esasen 
Osmanlı hükümet merkezinde se
faret emrine tayin olundu~u, bi-

AVRUPA HARBiNiN 

YEN t MESELEl..ERl 

Fransa açlığa 
hazır~anıyor 

Fransa, bu kış geniş bir mahru
miyete katlanmağa hazırlanıyor. 
Vişi hükumeti, nazırları, orgau -
ları, Fransa ile Almanya arasın
daki harbin bitmiş olmasına rağ
men, gelecek günlerin (ecanti kar. 
şısında halkı şimdiden ika~ edi
yorlar. 

Deniyor ki: •Mütareke abkanu 
mucibince Fransadaki işgal ~rdu-
SUDU beslemek mecburiyetinde • 
yiz. Onun için hü.kümet herkesin 

kıtlık yiyecek mildarını tayin et
miştir. Zengini olsun, fakiri ol
sun, bir aile sofrasında imi~ gibi, 
herkes kendisine ne verilir<ıe onu 
yiyecektir:. 

Fransız hüıct\metinin verdiği bu 
çetin kararın sebepl('ri herke• 
malôındu.r. Fransa, bugünkü ha -
Jinde hezimetin neticelerini maal-
esef kabul etmiş vaziyete düşmüş 
bulunmaktadır. İşgal mıntakala
rındaki bir~ok ambarlar bosaltıl -
mıştır. İşgal edilmiyen muıtaka -
Jıırdan da burndn büyük bir nis
bctlc Almnn ordusunA "c Alınan 

1 
naenaleyh geçmesi lizı.ma:cldiğini 
:.Oylüyordu. 

Vaziyetin nezaketini, muharip 
iki de\•lettcn birisine mensup harp 
gemilerini boğazdan geçirmenin 
çok mes'uli)etli bir i~ olduğuım 
kavrıyan boğaz kunuındanlı;;.ı böy
le bir geçi~e müsaade etı:enio 
ancak İstanbuldan sorulduktan 
sonra kabil olacağını, kendisinin 
re'sen buna ltarar vcrmeğe muk
tedir olmadığını bildirmesi ve 
Gobcne cevap gelinci ye kadar bek
lemek mecburiyetinde bulundu -
ğunu s~vlemesi Alman gemile -
rindeki denizcileri fena halde şa
Şll'ttı. 

Diğer taraftan da Osmanlı ka
!~suları dışında karakol çeviren 
lııgiliz takip gemilerinin kuman
danı da boğaza müracaat etmis: 
•- Harp halinde bulunan iJa 

de'\"letten birisinin gemilerini bi
taraf bir hükumetin kendi kan
sularnda barındırmasının bey -
nelmilel deniz harp kaidelerine 
uymadığını ileri sürerek Alman 
gemilerinin Osm3nlı sularından 
uzaklastırılmasını istemisti. 

İstanbul boğaz kumandanlığının 
müracaati ve cev~p bekleyişi 24 
saatten fazla sürdü. Maamafih 
paytahttaki İngiliz ve Alman se
firleri Babıaliye koşarak Sadra
zam Sa~t paşayı tazyika başla -
mıslar, Ingilizlcr gcınile:in Türk 
sula:-ına sokulmamasını, Alman
lar ~eminin müruruna müsaade 
verilru~ini isteıneğc koyulmuş -
lardı. 

Diğer taraftan Goben, telgrafla 
hükumete ve kendi sefaretiı.e mü
racaatla icindc bulunduğu sıkışık 
\•aziyetten bir an evvel kurtulmak 
için ıniirur müsaadesinin itasını 
ısrarla istemeğe koyulmuştu. 

Bir gün ve bir ~e.ce, Alman de
nizcilerine heyec:an dolu saatler 
yasatarak gc<;ti. Ertesi giinü ha
ta cevap gelmediğini gören Suşon, 
işi tehdide dökmek suretile bir 
deneme daha yaptı. Boğaz ku -
mandanlığına tekrar haber gön
derdi ve: 

(Devnmı var) 

Bir katil cezadan 
kurtuldu 

Belgradk<tpısında teyzesi Ayşeyi 

<Bana kız bulnuyorsun! .. , diyerek öl
duren katil Adil Rasimin muhakemesi 
ağır cezada neticelendirilmiştir. Oku
nan kaı·ara göre kııtilfn ~ut.nıaı.;n 

muhtel olduğu ve ceznt ehliyetı bulun
madığı Tıbbı Ad'J raporu ile anlıı~ıl
mıştır. Bu sebeple katile tecı verile
miyerek Bakırkôyün göndrı!ıı:.istır, 

--0---

Bu yıl raibet gören ve 
görmiyen mektepler 

Sultanahmettcki :vüksek iktısat 
ve ticaret mekebine bu vıl rağbe
tin azaldıi?ı ı!Örülmü.ştür. Kayıt ve 
kabuller başlıyalı bugün 10 glin 
oldu~u halde ı?ccen yıldan pek az 
talebe müracaat etmistir. Kayıt ve 
kabul işlerine 15 tesrinievvelde ni
hayet verilecektir. 

Dii'!er taraftan mühendis mekte
bine ise her yıldan fazla bir rağbet 
eösterilmistir. Ra.ğ'bet sebebile a
<:ı1ması zaruri bulunan müsabaka 
imtihanlarına da avın 7 inci pazar
tesi sabahı. baslanılacaıktır. 

milletine erzak temin edilmesi i.S
tenmcktedir. 

Fransızlar, İngiliz ablukasının 
da bu vuiyeti daha zivade a~ır
lastırdığını !'löylemektedirler. in -
P"ilizlerin Fransızları aç bırakmak 
istemedikleri aşikardır. Fakat 
Fransızları doyurınak isterken, 
bütün bu erzakın Alman kursağı
na P'ideceğine şüphe olmadığını 
salahiyettar İngiJiz adamları açık
ça söylediler. Binaenaleyh ablu
kanın dt"ğil kaldırılması, hatta 
hafifletilmesi bile ortada mevcut 
değ-ildir. 

Bu vaziyet karşısında, daha 4İm
diden hem Fransızlardan gösteri
len tahdidat karşısında eğilerek 
•vazifesini yapması• istenmekte
dir. 

Fransadaki e6ki merhamet an

anesİn İn de bu miinasehetle uya
nacağı umulmaktadır. Fransız 
makamları bu güzel an'anenia 

çoldanberi hayat memat mücade
lesinde unutulmuş olduğunu da 
gizlememekteJir. 

Bundan başka cif tçiden, miim
kün olduğu kadar her çeşit fazla 
mahsul elde edilmesi için azami 
gayret göstermesi de istenmi. tir. 

A\•rupa harbinin çıkardığı mii
him meselelerden biri de bu ola
cnktır. Alınan ve alınacak olan 
hütün tedbirlere rağmen, Fransa· 
nm bu kışa, kalması tehlikesi ... 

•• 

. Siyasi hayatta 
muvaffakıyet .. • 

Yna.a: ALİ KEMAL S~~ 
Talihin büyük vekayi ilcJ: 

laştırdığı bazı insanlar \"il ~ 
bunlar mesela ne öyle bir eWJ 
beslemişler, ne de meşhtır 0 Vı 
istemişlerdir. İşte Ne\'il ~~ 
l~yn d~ .bunlardan biri.dır. eı.. 
hıç politıkaya girmek ıste~ 
halde bir glin başvekil olıll~' 
ra. harp kabinesi kurnıuştu~d)! 

Ingiliz kabinesinde dcğı 
oldu. Çörçil harp :ıamanııı ~ 
mühim faaliyet mcnbaı olall 
zareti muhafaz:t etmekle b~~ 
eski baş\·ekil ÇembcrlnY? ııt 
neden büsbütün rekilın•Ş 0~ 
Artık yalnız parlamentoda Ilı~ 
bir meb'us olarak kalıyor at 
tir. 

,ııı 
. Geçen uınurni harp e.'iDJl-d 
Inailterede kaç defa kabine ~ 
"kl·~· Jd ~ eti.:.,\ şı ıgı o ugu hatırlanınca " ıJ~ 

bir senedenberi harp çıktı i J 
olan tebeddüllerin öyle ş:ı.~• '~ 
~ir tarafı olmadığı da diiş1111~6 
işler tabii cereyanında gı~ 
yor demektir. Sonuna kııdııt jf 
b d . . . .. 1~11 

e eva.:u ıçın azmetr.ıış • 
giltere bu gaye ile çalışına!.· ~ 

Bu ve~ile ile Çemberla>11-t, 
~ir~aç sat~r y~?1ak ikti~ ~dil 
lngılterenın bırınci sınıf bir it 
lct adamı olan Nevil Çcınb~r 3 
937 yazında baş\·ekil olaral> ., 
dar mevkiine geldiği za~aıı I 
takım püriizlü işleri de n1ı.ras ·)I 
rak _alıyordu: İtalya ile olll~ ~ 
lif, ispanya dahili harbi gib•· 1 ~ 
!a muhakkak olan bir keyfi~·t1' 
Ingilterenin bir taraftan .sil~t 
ması lazım geleccğ'i idi. ıf' 
Çemberlayn İtalya ile aııln~ııJ J 
Almanya ile konuşnıağa, 1sPj;1 
dahili harbi kar~ııda ııı• 
«ademi m~dahalc~ politika.~ı;:v 
vam etmeı;:e karar vcrnıişt•: s' 
ne olursa olsun İngiltere isııı 1~ 
nelik bir silahlanma progr:ıt11 

hakikat sahasına çıknrılıUll:~, 
bu uğurda milyarlarca taıısı;~ 
kabulii, biiyiik bir dahili istı ~ 
akdi, ileride bir harp çıknı851/ 
tim:ıli iiurine kimseye du~r; 
dan Londrap iki i.iç scrıcl d 
zak getirtip biriktirilmesi \le (. 

buna benzer birçok tedbirler 
berlayn kabinesinin işidir. ·I 

O kabinede başvekile en bİ~ 
yardımcı olarak da maliye Jlil, 
Sir Sinıon ile hariciye naııJ'J btt 
Halilaks bulunuyordu. Çell1 ıı! 
layn bütün püriizlü işleri lıll 
ınck ve İngiltere \'C Frnıtcıı df 
Alnnnya ve İtalya arasıııd~ ç 
\'amlı bir anla~mıya varnıııl: ·f.I 
yordu. Almanyaya, talyn)"ll ; 11" 
J?"elınesine, o kadar yorul~ I' 
rağmen t~e bbüslerinden JııÇ t 
kalmamıştır. Bununla be~nb~1,J 
hayet 939 sonbaharındıı 111~·,1, 
harbe girmeğe mecbur ı.:ı ti' 
Çemberlayn irin artık 1ıcdti ~I 
tün hazırlıkları ikmal etrn.cic' 
ırün müttefiklerin zaferin• . (1 
mckti. Fakat sonra mcvkiİ111 

çile bı_raktı. . 1, 
N~vil Çemb~rlayıı ise ır.::ıt~ I 

de tıcaretle, zıraatlc me~gtl , 
rak Çemberlayn ailesinin st~ 
ni i-.letmek i~in ç:ılışnııs. P0ı( 
hayatına girmek belki de bil 
dan geçmemi~tir. Faknt ~' 
meşhur jozef Çenıbcr:ayrı. bııl 
kardeşi de yine az me .. ıı~r os' 
yan eski hariciye nazırı sır ·~ 
Çemberlayndir. Onun içİll bl l 
Nevit Çembcrlayn de pariı1111~' 
hayatına girmi~, muhtelif Jl~ 
retlerde, bilhassa maliye ıı~, ~ 
ihnda bulunmuş, sonra 931 

1 
(!, 

defa başvekil olmu~tur. 'fi~~ 
ileride olan Nevil Çemberin).:;?,: 
di yine sivasi hayatında parl11

1 ~ 
toya dönmüş oluyor. 11~11~~ 
va tında da pek sevdiii kttŞ 1' ıl 
türlü C'C"it nebatata dörıert' 
kikatına ·kavuşuyor. .d 

Birimizin D~ 
Hepimizin O~ 

t 
Zorla değil, fa1c 9 

gönül rizasile'·ıı~ 
Ortaköyde f>fandırn ~ı 1 

4ı6 ntunarada oturan ser .. 
gund yazıyQr: ıı.J 

•Musevi vatandaŞlatıfl!,ef' 
türkçe konuşma;ta kaJ":1'ıiı-Jf 
diklerini ve hatta arıd l~ r.!ıl' 
rini ,gazetelerde okudUJ11~1.ıı~ 
sevi cemaatinin bize l>D ıe~e 
larını gösteren bu güzel tı Jl 
büslerine herk~ ı?ibi b~ ,1' 

vı ' memnun oldum. MUSC ~ıı 
tandaşları.mızı zorla ve tf'et', 
nunla türkçc konUŞill~~tııı1'ııı' 
bur etmek hükıimetırı eril11 

dan dahi neçmez zanncdcl111C' 
Bu mesele, yaşanılan 111i J11~ 
kete karşı duyulan ~evJ!f ~' 
selesidir, ~önül işidır. ıJ11 ~ 
bazl musevi vatandaşl~l~ ~( 
içilen anda rai?'rocn. hll it11 
sevgiyi gösteremccU.klcr 
sl'll(' ı!Öriivorum .• 
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~·r 4/ 
• ~ 'nan sefirinin\ Amerikanın hiç 
ol"" b ı i-,. talebi · bir korkusu 
. Vi. Üzerine . yokt~r 
~ le Şı. hiikumeti İsviçre- Amerıka Bahrıye Nazırı 
a,fı k1ıefirini değiştiriyor çok mühim bir nutuk 
J;J ">7;°' 8 (A. A.) - Siyasi mah!il· söyledi 
el' 'loti ~edildiğine &öre Vişi hükıl- Vaşinıtton 6 (A.A.) - Bahriye 
ô ~·;''ç'e(j•ki büyük elçisi B. Ku- Nazırı Knoks dün söylediği çok 
ııı <.r; deil;;lirıneye karar vermiştir. mühim hir nutkunda bilhassa de-

. in. : il. ~varın Alman büyük el- miştir ki: 
si ~.'.t~0~ lıoı._ıe yaptıgt mlilôkattan lkJn· •Eğer bizi muharebeye mec -
dl \~'&: edılm.iştir. Buna sebep, harp bur ederlerse, muharebe yapma-
u .;_ lı;;,tik "'ın_a~ Fnınso.nın Almanya- ğa ha=ız. Amerika şimdiye ka -
çı~~ ~ ıı, •_lçıs1 bulunan B. Kul~nde- dar hiçbir hıt.rbi kaybetmemiştir. 
Ja<" 'it '1> ılluıını wilhchrnstrasse'ye Totaliter devletlerin emelrerine 
"' ">ı •t:nes· il•• löl'iüın 1 ve Almanlar tarafından varmak için takip edecekleri yo-

•rnesidır. lun üz-erinde en büyük bir mania A \r d k • olduğu.muzu biliyoruz. • rupa a 1 EP-er İngiltere zulüm rejimini 
A durdurmağa muvaffak olamazsa, 

. ' l'"\h)erikan Amerika, en büyük •aferi, yani A-
l merikanm tahribini istiyen be7-

ı?ı ·~.arp gemileri ::::~'.:l şakilerle çevrilmiş olı -

v ı., ~tıı t Knoks üçler paklmm Amerika-
~ ~''•ik g t>n ~ (AA.) - Birleşik ya tevcih edildiğini, fakat Ameri-
1 ~ ~~ \ hukumetinin Avrupa su- kanın korkutulaınıyacağını söyle -
il' 'rı'lıı il\ ulunaı;ı _Ameri:k:" tor - miştir. 
fi ), :ıt;~ u_h:ıolerını "ekımege karar Nazır, balkı beşinci koldan sa-
,ıl 1." 1İlııies~grcnil.miştir. Bu kararın kmmağa davet etmiş ve sözlerini 
ıl. ~ ıne sebep, muharipler ta- şöyle bitirmiştir. 
.;J ~t~~u torpido muhriplerinin «Eğer çarpışa<ak isek, düşman-

~ larıa ~tereve verilen torpi - la uzaklarda, sahillerimiıden Ç..:.C 
illetlka ıştmlması ihtimalidir. uzaklarda çarpışmalıyız.• 

ıil u1 ıı •ilii..ı ve C<.. .ı..ıa- B 
, ıra.· tıe ihracab ingazi tekrar 
·~ ~rııı::ton 6 (AA.) - Bilesi:k 
S~ ~Qo~-' Ağustos avı zarfında bombalandı 
ı• ı ~lllı.ı"e 1tıı::iliz.. ı __ irası_ .'kıyın_ etinde 

''ıM " \'e k '""'" 1 h h t Kahire 6 (A. A.) - Dün akŞam 
~ ıi:"''t. n u,,= sı a ı rac e -

d ~tıa.<la ou rnikdarın yüroc sekseni Kahirdc neşredilen bir tebliğe göre, in-
""'lıt \'e İnıri!itereye ı;rönderil- giliz tayyareleri Bin(ozi Hmanma ve 

/._.' tesisatına n1uvaffakiyetli hücumlar 
•ve,,. yapmı.ş1ardır. Büyilk bir gemide iki 

• ngiltereyı' protesto yangın çr:karı1mıştır. Menderekte üç 
!.. l..ııı.ıı, etti yangın daha görülmüştür. Küçük va
~~ ile~ ~ (AA.) - Londradaki purlara da doğru isabetler kaydedil
\:-~e.lt fiı-1 dün hariciye nez<l!etine mşitir. Tobruk'a da bombalar atılmış 
i.. ~İ.sir{ ~lalınoe civarında. Isveç kü\ük vapurlara isabetler olmuştur. 
";ıt ~ İngiliz pilotları tarafın- * Amsterdam 6 (A.A.) - Ak-
1:\ıv1 ,bal:ı-r atılımış olmasından sine V<>rilecek emre kadar Holan

,ı "tla b hukumeti mrmına protes- dada yaz saati değistirlımiyecek -
JI~ lq alJ. Ulunmustur tir. 
, ; li\a ~~susta ö~nildiğine göre, 
• ~ b at ii zaretının yaptırdığı talı -
~., •lar Zerıne, İsveç arazisine bom· 

f~ ~vva~ldti!ı zaman, hiçbir İngiliz 
-_,, 

1 
q Ve .ı SVec üzerinden uçma

rc. 1t. () Cl\'at-ında dahi bulunmamış
~ ti(ltlarhalde bombaların İngiliz 

ıı• ı t'ivv ı tarafından atılımasına 
ıııj. ~ e? imkan yoktur. 
~I ~as~tıka polisinin vazifesi 

' ' \; ·•tı iı;on 6 ( A.A.) - Bahriye 
·~ h. u Y Knoks V aşhıı;rton n<>

'l-rlive ıtaben bul?iln bir nutıll< 
•S tek demistir ki: 

1 

t 1 

~ikt bize meydan Okunursa 
~ ~ donanması da deniııde. 
""llı~ a karada bu meydan <>
~i~ karsı koyacaklardır. Va
... ~ ~ hıç kimsenin onları' arka
.,~.. ıtıaınasına nezaret etımek-

l.ıı, lllftada yeni s1ğmaklar 
ı~ ~ra 8 
~ ~.,, (A. A.) - Dabill emni-
li,\ı~ı rı lierbert Morison bütün dik

. l)i..i~ıtınak meselesine hasretmis
;::_ ~Payıtahttaki umumi stğınak· 
.. ~l .. etrniş ve yeni sığınakların 

ıı;ırı emirler vermiştir. 

fi· it .... •. d 
ıı, ... otor e yangın 

' """ ö .. llıthlls nuncte bağlı duran e!{kl Bo-
) itte u. Cev::ıd Abbasın Berk n1otö· 

llıtıt, b,r tı;tial yüzünden kısmen 

~~n~. 
~·~ >tnda Muradiye caddesinde 
~llc; ftıe:td Alinin evin<l.e mangaldan 
~ trıllsq e ateş , düşmesile bir yan&'1 

'4f'~ &()da. buyümden itfaiye tara
ncturu.ın1U~tür. 

ı:-llgf 
or Davaıına devam 

b- "!ah edildi. 
~1 ltıit\\ı'acı tnüezt.in Ali is.minde 
~ek u~ l"!ıahvaları parlak göster
~·ıı.ı. ~re ald:ğı fosforların gece 
'rıtiv encke delinmek suretile 

~t n v enlere yayıldıgını ve bun-
~.~i;jRı~ zannedilerek itfaiye 

\. 'f•n~ dun ya,,mı~hk. 
'4f:ııı~;·eın çıkarmak sucile mah • 
1 ~ası~ verııen müezzin Alinin 
•r "ad'· lııı · i'"cn hun ~e _devam olunm~-
~ ·for •n eye!tnın raporuna gore 
ı.~~bilir ca~· 256 derccei hararette 
l~ llıeoi ınaenaleyh ışık neş -

l)]~ ka: n~:n değildir. Muha -
ara kalmıştır. 

I<ı:-s . b. ' 
il .. " ilah ·~adı 

~~ ~nd .. 
rıı.,..,.. 1Jn .ıtıbar n şehr· .de 

~ 
1 

ilati cıımızin her taraıı'lda 

Fiat yükseltme 
modasının yeni 

bir tezahürü 
Kümes hayvanları fiatla
rı yüzde yüz yirmi arttı 

Son noünJerde ziyadesile görü -
len fiat yükseltme modası kümes 
hay va:-; lnrı satıcılorına da geçmiş
tir!. 811 "~' suretle tavuk, piliç 
Hindi, kaz _;bi hayvanların per;
kende satıs fia!t % 120 arlımştır. 
Toptancılar nakJi,·e masrafının 

yüksekliğini ileri sürerek fiatların 
daha da terellu edeceğini söyle
mektedirler. 
Diğer taraHan tavuk sarfiyatı 

da şehrimizde n1ütemad;ven art -
maktadır. Buna sebep olarak da 
birçok İstanbulluların taruıiyon 
~·üksekliği, doktorların tavsivc . 
leri ile tavuk ve piliç eti yenı~lcr.i 
gösterilmektedir. 

oyunları 
( 1 inci sahifeden devam ) 

aldığımız üc birincilik hal'.un <>
yunlara karşı al:ikas•nı daha ziya
de arttırmıstır. 

Dünkü müsabakalarda ibirinci
likler şunlardır: 

100 metrede Stevanoviç (Yugos
lav) 11 saniye. sırıkla atlamada 
Tanos (Yunan) 3 metre 70, f?illle 
at.mada Arat (Türk) 14 metre 40. 
110 metre manialıda Mcndikas 
(Yunan) Jj saniye, Faiık (Türk) 
15 saniye her ikisi yarışı berabere 
bitirmislcrdlr. bOO metrf"dp Melih 
(Türlt) 50,5-10. uzun atlamada Ziv

koviç, (Yı,;POslav) 7 m. 06, çekç 
atnıada Stefisnik (Yuııoslav) 54 m. 
42, 1500 metrede Kosir (Y u.ııoo -
lav) 4.04.4-10 dakika, 4Xlğ(l bay-
rak vansın<la Türk elübi (Fikret. 
MıızaHer, Turan, Melih) 43.6-10 
Balkan oyunları bueün nihavet 
bulmaktadır. Yarın aılc..<;am beledi
VC!. misafir atletler serefine Park 
otelde bir zivafet verecektir. 

BALKAN OYUNLARININ 
MANASI 

Atina 6 (A.A.)- Atina ajansı 
bildirivor. Butün El<'n _galrtderi, 
lstanbulda başlamış ol:ın on bı -
rinci Balkan atletızm ovunlarına 
f!cniş wtunlar tahsıs etmcıkte ve 

Balkanı adır cı nubu şarki Av
rup, ı mıll Ucrinır s: 1h azmi 

Siyarn ve 
Hindicini • 
- hududu 

Bir hakem komisyo
nunun teşkiline kar.ı.r 

verildi 
Londra 6 (A.A.) - Bangkak'dan, 

bildiriliyor: Tayland Başvekili dün 
verdiği beyanatta. memleketin ta
lep ettiği arazivi elde etmek için 
silaha müracaat etmek niyetinde 
olmadıitını söyleınistir. 

Tavland ile Hindicini arasında
ki hudut meselelerini halletmek 

in yakında bir ılıaıkem komisv<>
nunun teşkil edileceği zannedil -
ımektedir. * Sofva 6 (AA) - Bulgar zi
raat nazın B. Bagaianoff bir hafta 
seyahat etmek üzere Deutsche 
Lufthama ta yyarelerinden biri le 
Almanyaya ha-reket etıniı;tir. 

İıtanbulun en mes'ut 
guııu 

rı inci sahif ~eten cfr,;.zm) 
9 buçııJı:ta dolmuştur. Tam bu sa
atte de merasime iştirak edecek 
olan kıt'alar, mektepler, birlikler 
Sultanahmet meydanında toplan
mışlardır. 

Saat 10 da Davııtpa~a topçu a
layından bir batarya tarafından 
21 pare top atılmış ve bunu mü
teakip İstanbulu kurtulusuna ka
vuşturan şehit kahramanlar icin 
bir dakika ihtiram vaziyetinde 
durulmuştur, Bilahare de mera
sim alayı halkın coşkun alkışları 
arasında hareket etmiştir. 

Alav tramvav yolu - Galata 
köprüsünü takiben Taksim mey
danına gelmiştir. Güzergahta sı
ralanan kalabalık halk ve evlerin 
apartunanlarm pencereierile ta
raçalarına toplanan binlerce va
tandaş kahraman askerlerimizin, 
mekteplilerin, teşekküllerin geçi
şini şiddetle alluşl:ı:nnş, alluşlar 
köprü üstünde ve Şişhane, Beyoğ
lunda sürekli bir hal almıştır. 

Taksim meydanındaki tribiinde 
başta Vali ve Belediye Reisi B. 
Lütfi Kırdarla Generaller, nıeb. 
uslar, devair erkanı, matbuat mü
messilJeri. esnaf cemiyetleri ve 
teşekkülleri mensupları olmak ü
zere teşrifata dahil zevat alayın 
gelmesini karşılamıştır. Alayın 
burada tevakkuiundan sonra ev
vela İstiklal marşı söylenip bay
rak çekme ve çelenk koyma nıe
rasi.ıni yaorlmış, bilahare de genç
lik ve schir nanıına da nutuklar 
söylenıniştir. 

Nutuklardan sonra gecit ı-esmi 
yapılıp alav dağılmıstır. 

GECE llERASİMİ 
Bayraın şerefine bu gece Tak

sin1 nıe~'danın~a şehir bandob.u ta
rafından milli parralar calınarak
tır. Saat 20,30 da Vali tarafmdan 
kahraman ordumuz $Crefine Tak
•im gazinQsunda mükellef bir zi
yafet verilecektir. 

Gece halkevlerinde de mlisame
rclcr ve temsiller verilecekt:r. 

Elma yerine fındık 
satışı 

İstanbul Haline. muhtelif ver
lerden gelen elmalar, pahalı fiatla 
satılıınaıktadır. 

İstihsal yerlerinde bu sene, elma 
ziyadesile azdır. Müsta'1ısil, kab-
2imallardan oara cek:mis olduğun· 
dan borclu bir haldedir. Yeni se
ne mahsulünün, kabzimalin ala -
cai!ını bile ödeyemivecei!i anlaşıl
ma.ktadır. 

Kabz·rmallar, müstahsili sıkı.ı;tır
maiia başJ.amıs. alacal!:ını tahsile 
kalilcısmıstır. E_linde 'kafi miktar
da malı bulunmıvan Karadeni'Zli 
elma sahipleri. simdi ~ındıklarını 
1stanbula gönderanei!e başlamış -
tır. Kabzimallar alacaklarına mu
kabil bu fındıkları düşük bir fiat
la k&bul etmektedir. Yas meyva 
ve sebze Halinde simdi yas mev
vadan zivade fındık çuYaJlan gö
rülmektedir. 

_;__-(!(>--

Yeniden ceza gören 
eınaf 

. . d k. te kadar sabırlı 
ıçm e 1 ela bilirler ? 

Hadiseler 
(1!u yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alının.ıştır.) 

Telhis eden: MUAMME&ALATUR 
Brenner mülakatlllln akisleri ve 

mülakatın mevzuları üzerindeki 
tahminler devam ediyor. 
Görüsınenin mahiyeti hakkında 

dün de Berlinden mütaleala.rdan 
başka müsbet haber gclmenıiştir. 

Sadece Bedin siyasi ı:nehafili, 
mihver devletlerini• her zaman
dan ziyade ilk teşebbüse geçmek 
mevkiinde bulunduklarını söyle • 
mektedir. 

Röyterin siyasi muli.arririne gö
re ise, Brennerde ielAşlı bir surette 
yapılan konferans yeni bir sulh 
taarruzuna geçileceğini tahmin 
ettirmektedir. 
Eğer Sovyetleri de üçler paktı

na almak sııretile l\loskovanın {a
fal i~birliğini elde etmek teşebbü
sü hao<kındaki 'iayia, İsp~nyaıun 
fikrinin alınmasında kullanılan 
tarz, halen Almauyanın içinde bu
lunduğu müşkülleri ı.:ii»tcrwekte -
dir . 

Tek başına İngiltereyi ezebilece
ğini söyliyen Bitler şimdi kendisi
ne Y.•rdım için müttefikler bul -
nıak mecburivetindedir. 

Eğer bir sulh taarruzu olmazsa 
su dört karardan biri alınabilecc:t 
gibidir: 

1- Doğrudan doğruya İngiltere
nin istil5sı, 2- ispan,•a yolU ile 
Cebelüttarıka ve şimali Afrikaya 
doğru bir ilerleme, 3- Belki de 
Allman nezareti altında Mısıra 
karşı büyük nükyasta taarruz, 
4- Nihayet, Sovyetlcr Birlii:inin 
bövle bir karara itiraz ctuıesi 
mümkün olmakla beraber, Bal -
kanlar vplu ile bir ilerle.ne. 

Amerika gazeteleri ise .daha ge- -
niş ve daha uzun bir hai'p• den 
bahsetmektedirler .l\fih,·~rin nr -
tık harbi bitirmek istedij::ni söy
liyenler de vardır. «Nevvork Tay
miS• diyor ki: •l\Iihver harpten 
bahsediyor. fakat sulh istiyor.• 

İNGİLTERE - AMERİKA 
Diğer taraftan İngiltere ile A

merika arasındaki anlasnıalar se
risi devanı ediyor. Pasifikte müş
terek b; ahenkle hareket edilmesi 
İ(İn İngiltere Amerika ve Avust
ralya arasmda bir anlaşma ol -
muştur. 

Anlasma mucibince, Amerikan 
filosu Pasifiki, İnl(iliz filosu At -
lantiki hiıuave ede~ek.tir. 

İngiltere ·uzak Şarkta Singa
pur üssünün Aıncrika tarafından 
istenildiği şekilde kullanıln>asına 
muvafakat etmektedir. Amerikan 
filosu Avustralya lin1anlarını zi
yaret etlehilecektir. İ<aıı ederse 
Amerika, jauonyaya gönderilecek 
harp ma1zenlesinin hepsine de am
bargo kovacaktır. 

Amerikan kongresi de önüınüz
deki sene ordu ilıtiyacı için 1 mil
yar, 485 milvon dolar sarfını ka
bul etmistir. Yeniden 141 milvon 
dolarlık Dualas tayyareleri sipa • 
riş edilmiştir. 

AMERİKANIN SOVYETLERE 
KARŞJ VAZİYETİ 

japonvanın nıihver devletleri ile 
üç taraflı pak!t imzalamasından 
sonra, Amerikanın Sovvetler Bir
lij(ine karsı vaziyeti bilhassa bü
yük bir aliıka uyandırmaktadır. 

Amerika hariciyesi, Uzak şark~ 
ta japonyanın an'ancvi rakibi o
lan Sovyet.ler1e Anıcrikanın ınen
laa ti eri arasında şimdi tam bir 
mutabakat olduğu unutu1n1ıyarak, 
realist bir niktai nazar alınış bu
lunmaktadır. 
Amerikanın Moskovadak.i elçisi 

Stanhard ile Molotof arasında gö
rüşmeler olınuştur. Elci, Moloto
fa Sov"etler Biliğinin mihver ile 
daha sıkı isbiliğinde bulunmasının 
zararlarına işaret etmeş ve bu va
ziyetin iki memleket arasındaki 
münasebetlerin iyilcşınesini im -
kansız bir hale koyacağını teba
rüz ettirmiştir. 
DİÔER TARAFTAN MUHAilEBE 

DEVAM EDİYOR 
Diğer taraftan havalarda ve 

Afrikada karada muharebeler de
vam edivor .Çok vüksekteo uçan 
Alman tayyareleri dün Londra ve 
civarına ve lngilterenin cenubu 
şarkisindc 60 noktaya hücum et
mişlerdir. Tayyareler hep bulut 
üzerinde kaldıkları için bombala
rını da gelişigüzel atmışla.rdu. 

İngilizler de yeniden Şerburg 
ve Havr limanlarına, Alman işgali 
altında bulunan tayyare meydan
larına, demiryillarına ve hangar
lara hiicum etmişlerdir. 

l\ofalta üzerinde de bir hava mu
harebesi olmuş, İtalyan tebliğine 
göre, İki İngliz, bir İtalyan tay111-
resi dilsmüştür. İngiliz tayyare
leri Bingazi üzerine yeniden hil· 
<utn etmişlerdir. 

{BQaabledea devam) 
natnıak haklnnı ve hürriyetini 
verem.ez . 

Avrupa kıt'asında Sovvetlerin 
mihvercilere bu hüniyet ve im
kanı venniyeceği sahalar da şarki 
Akdeniz, <enubu şarki Avrupası 
ve Balkanlar olmak gerektir. Fil
hakika buralariaki bütüa geçiller 
herşeyin başında sahipleri tara -
tından tutulmuştur ve kimsenin 
de geçmesine imkan yoktur. Ha
kikat bu olmak.la beraber ve bu
na rağmen Sovyet Rusyarun da 
böyle bir hareket veya teşebbüs 
vukuu takdirinde bir dereceye ka
dar tahammüllü ve sabırlı ola -
cağı muhakkaktır. Ancak bir an
Jasma haricinde bunun aksine 
inanmak, Sovyet Rusyanın yarını 
ve kendisini filen tehdit eden teh
likeyi görmemesi olur ki, Mosko
vodan böyle bir kayıtsızlı!c um· 
mok da yersiz olur. 

ETEl\1 İZZET BENİCE -----
yeni bir muharebe 

tehlikesi 
(Birinci sahifeden devam) 

Honolulu 6 ( A.A.)- A
meri..kan bahriyesi.ne men
suplar ailelerinin Uzak 
.Şarkta 8"jyahatleı·i için al
dıkları biletler San F ran • 
siu:o ve Honoluluda iptal 
edilmiflir. Bu tedbir l-,.1k -
kında deni-z makamları hiç 
izahat vermemektedir. 

Asya filosuna iltihak e
decek zabitler ailelerini gö
türmemektedirler. Uzak 
Şarkta bulanan Amerikan 
ailelerinin tahliyesi <çın 
şimdiye kadar hiçbir emr 
verilmemştir. 

---<000>---

Fransaya yeni hava 
hücuınu 

( 1 locl sa.hileden. devam ) 

bastırıyordu. 9 İngiliz tanaresi 
kayıptır. Fakat bunların dört pi
lotu sağdır. 8 Alman Messerşmid 
tayyaresi Polonya bava filoları 3 ü 
de bir Kanada filosu tarafından 
düşürülmüştür. 

FRANSIZ SAHİLLERİ YENİDEN 
ALEVLER İÇİNDE 

Londra 6 (A.A.)- İngiliz mu
harebe tayyareleri geçen gece düş
ıoan istila Jin1anları üzerine yeni
den hücumlarda bulunmuştur. İn
giliz sahillerinden toplann ve 
lı<>mba infilaklarırun sesleri işiti
liyordu. 

Dünkü gün Bolonyaya kadar bü
tün Fransız sahilleri infilakların 
ışıklarilc aydınlann11ş bulunuyor
du. 

İSVJ<"''LİLERE HABERLER 
BİLDİRİLMİYECEK 

Stokh-0lm 6 (A.A.)- İsveç gaze
telerinin Berlin muhabirleri İngi
liz hava kuvvetlerinin yaptıkları 
hücumlu neticesinde meydana ge
len hasarları bildirmekten ıncne
dilmişlenlir. Berlin iizerine tev -
cih edilmis İngiliz hücnmlarından 
sonra esasen muhabir haberleri 
seyrcklesınişti. 

l __ A_s_k __ er_li_k_lş!_,le..:..r_i _I 
316-335 doğumlulara 

Fatih askerlik subesinden: 
1 - Şimdiye kadar hiç askerlik 

etmemis ve gecen celplerde baka
ya ve sevk art~ kalmış 316 - 335 
(dahil) doğumlu topcıı, muhabere 
ve istihkam sınıfına mensuıı erat 

.askere sevıkedileceklerdir. 
2 - Şı>bede içtiıma ııünü 15/10/ 

1940 salı ııünü sabah saat (9) dur. 
Mükelleflerin tayin olunan gün

de nüfus hüviyet cüııdanlarile bir
likte şıı'bede hazır buluruna.lan ilan 
olunur. 

Yerli Eminönü As. Ş. sinden : 
1- Henüz askerliğini yapma -

nıış 316 ili 33a dahil doğumlu mu
haber~ istihkam ve süvari eratı
SeYkedileceğindeıı toplanma g'.0. 
nü oJan 15/10/940 salı günü saat 

9 da nüfus cüzdanlarile şubede 
bulunmalan. 

2-- Bu sınıflardan yoklama ka
çağı ve bak.aya kalan ern tın ıla 
ayni güpde müracaat etmeleri. 

3- Gelın.ivenler hakkmcl.. ka
nuni takibat yapılacağı. ilin olunur. 

BUGÜN 

iPEK 
SİNEMASINDA 

Kadının •• 
ruyası 

' 
Yuan~ REŞAT FEYZİ 1 

Gene kaıdın, hayatın rüya ol
duğuna inanıyordu. :E>rl<ek hic r<>
mantik dei!il.di. Havılın cınl cııı
lak bir hakikat nlduQ-unu ooktan 
farketmisti. Mavi saçlı ka.dlna 
sordu: 

- Neden hayatı rüya;-a benze-
üvocsunuı.?. 

- Birçok sebeıılerJe.ı d,•Jayı.. 
- Mesela?. 
- Sonu vok .. 
- Nasıl vok?. Havatın svnu me-

zar deüil mi?. 

- Fakat, hayatın bir rüya ol · 
madığının isbatını benden istemi
yor musunuz?. 
Kadın susuyor, önüne bakıyor

du. Sonra, birden başını kaldırdı; 
mavi götleri irileşmiş, ince, ipek 
elbisesinin sımsıkı sardığı sert !(Öğ· 
sii titriyordu. Adeta, azarlayan bil 
sesle: 

- Hayır, dedi.. Bugün için ha
yır .. 

Yerinde fazla duramadı. Bir an
da, oturduğu mavi atlas koltuktan 

- Pekala. bunu kabul etme -
diniz ... Çabuk eecisi !. 

- Çabuk mu?. Siz, gahba, ~ 
ıztırap ~ediniz!. 

- Havır. 

{ırlamıstı. Bir dll'kika. salonun icin
de hedefsiz. şuursuz dolaştı. Sonra 
radyonun yanında, birden durdu. 
Genç erkeğe döndü. Adeta inler 
gibi boğuk bir sesle: 

- Kücücük bır ıztıra::ı da yok 
r.u hatıralarınız arasında?. 

- !_. 
- Şöyle bir düsünün .. Affe 

dersinıı:, size bir Sl!Y soracagım: 
ımc sevdiniz mi? 

Gene kadın. mavi kirpiklerini 
titretti. gözlerini, salonun orta -
sındaki abaiura kaldırdı. Hafif 
-bir omuz silkerek: 

- Mesel, sevdırn .. Ne olacak? 
- Ha ... Seven insan. ıztırabın 

ne oldui!unu vakından tanır .. 
Kendinizi ımuztariıı. bedbaht his 
ettie-iniz vaki, zamanın nasıl .Q:et· 
tieini farketmedıniz mi? Adeta 
bir kaplumbaıfa sur'atile saniye
l~r. dakikalar nekadar uzun ve 
can si.kıcıdır. 
K~ın anlamıştı ki. çabuk geç

n,>esi itibarile de hayat, bir rüya 
değildir. 

Erkek sordu: 
- Baska. efendiım? 
Mavi tırnaklı kadın düsünü -

vordu: 
- Pekala, hayatın aldatıcı ol

unası it.-:ıarile de ruvay:ı benzi.
ven tarafı vok mudur, 

Erkek ı;rülümsedi: 
- İki noktayı tavzih etmek ili

tivacını duvuvorurn. dedi.. Evve
ıa . .bütün rüyalar aldatıcı deı;ıl
dir. Sonra, havat, daıma aldat -
ımaz .. Bütün rüyalar aldatıcı de
ğildir, dedım.. Öv le değil mi?. Ne 
rüvalar görürüz ki. az sonra ta- l 
hakku.k eder. Rüva tabircileri var
dır ki, butün isleri. uyurken gör
düğümüz. tasnif edilmemiş bu a
caio hadiseleri manalandırmaktır. 
Tarihte nice imparatorlar gör -
dükleri rüyaları tabir ettirdı·kleri 
düzünelerle kahinler ·beslerlerdi ... 
Hayatın daiına aldabnadıiiına ge
lince; meselıi. bizzat sizi, hayat kaç 
defa aldattı?. 

Mavi elbiseli kadın, bir kah -
kaha attı: 

- Bunu neden soruvorsunuz? 
- İddirunı. bizzat sizin hayatı-

nızla isbat etmek icin .. 
- Güzel.. Cok zekisiniz? .. 
- İlti!atınıza tesekkür etmek-

le beraber, hayır .. Lütfen söyle -
viniz. hayat sizi hic aldattı mı? 

Gen<• kadın, mavi iskarpinleri -
mn ucile mavi nalının uclarile OY· 
nuvord:u. Bir ımüddet. gözlerini 
yerden kaldırmadı. Ciddilesınisti. 
haline bir durgunluk gelmişti. Bi
ran, hafif bir göğüs geçirdiğini, 
genç erkekten saklıyamadı. 

Kadın. mavi tabakasından bir si
gara çıkardL Erkek ltibrit çaktı. 

Mavi dümanlar, helezonlar ha
linde yükseliyordu. Kadın, başını 
kaldırmış, sigara dümanları ara
sında, erkeğin son 90rduğu sualin 
cevabını arar gibi idi. 

Sonra, ürkek bir sesle: 
- Bu suali geçsek, olmaz mı, 

dedi.. 
Erkek, merakla sordu: 

- Hayat beni aldattı, dedi.. Da· 
ha nasıl aki-aacak• İki defa evlen-· 
dim. İki kocam da beni bırakıp 
kactı. İkisinin de. avrıhna kararınr 
bildiren m<!ktuvlan. aıvni. ciim!e 
ile bitiyordu: 

•Senden artık nefret ediyorum.• 
Salonu derin bir süküt kapla -

mıstı. Genç kadın, radyonun ya
nındaki tabureye düser gibi çöktü, 
İki avucu ile, mavi saçlarını şa -
kaklarından doğru sımsıkı tuta -
rak, adeta koparır _gibi, arkaya 
attı. Sonra. iki eli. dizlerinin üstü
ne düşmüstü. OmL:.1.ları cansız ve 
ağırl~mıstı. Erkek.le gözgöze g~l
diler. 

Kadın, mırıldandı: 
- Belki her sev rüva .. Ben de 

rüyayım .. İki kocamı da alc!n~t.m .. 

Kan üstüne kan mı 
almış? 

Havrive iııminde bir kadınla ev
li olan Ali adında biri bu kerre 
Hüsnive adında b!r kadına asık 
olımuş ve onunla Eminönü nikah 
dairesinde evlenmistir. Fakat bila
hare is anlasılarak hadise mah -
kemeye intikal ctmistir. 1 

Dün görülen bu davada iki ka
rılı Ali, ilk karısı icin: 

c- Bu benim hizmetçimdi. Soı:to • 
ra hoşuma gitti, metres ot.urdum. 
Kendisi vesaikimi alarak hile ile 

ismime nikah l:ıvdırmıs 1 • 
Demiştir. Dava tet'lcikat icin 25 

tesrinievvelc kalmıstır. ---

Saat: 18,00 Program ve memleket 
saat ayarı. 18,03 Müzilt: Radyo caz. or

.. .kestn.sı (İbralıiın Ö7.gür idaresinde~ 
18,50 Milzik: Fasıl heyeti, 19,30 Mem• 
lele.et saat ayan ve ajans haberleri. 
19,45 Alaturka mfizik: llluhtelit şarkı
lar, 20.15 Müzik: Operet ve film mu
sikisinden seçme parçalar (Pi.). 20.45 

Alaturka müzik, 21.15 konuşma (Kah~ 
ramanlık meokibeleri), 21.30 Müzile 
Brabms _ Sonate sol majör, 0p. 78. 
Saiot - S:ıens • Entroductioo ve Rondo 
Capriccioso, Op. 28, Çalanlar. Keman ' 
Bruno Walter Sctıösin&er. 22.10 Mii-
zik: Dans müziği (Pi.), 22,30 memle
ket saat ayarı, ajans haberleri, Anka
ra sonbahar at 7anşlrı neticeleri •e 
ajans spor servisi, 22.50 Mü:ıik: Cazb:ı:..ııııı. 
(Pi.), 23, 25-23.30 yarmlti pro(ram ve 
kapanış. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN BEKi"M 

DAHİLİYE MÜ'fEBASSISI 
Divanyolu 104 _ 1 
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HAKKI KATRAN . ' --- ' 
· . · 'ksü ük Pastili 

.,., ....... .,. Dalma en 171 Tiirkçe fllmler lakcllm eden -.m••••llıııı 

T A K S i M SiNEMASI 
Bu hafta da büyük muvaffakiyet kazandı. 

T O R K Ç E 50 Z L O 

İSTİKLAL KAHRAMANI 
Çok takdir edildi. 

Kahramanlık. Cengaverlik ve Vatan severliğin parlak ve canlı 
bir timsali olan şaheser. 

ilaveten: İNGİLiZ - İTALYAN Harbini gösterir sinema ıazetesi. 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve EN NEFİS MISffi MUSİKİSİ İLE SÜSLU 
B'ÜYÜK ~K ve MACERA FİLMİ 

LEKELi KADIN 
Baş rollerde: YUSUF VEHBi ve LEYLA MURAT 

Dlk.k»; Fllm.lıı. usun111fu 7fistb:ıdıım. l>us-illl s•••..ı.r 11 - U - t - 4.15 - 8.30 - ve 1 da. Bııc\iA 12 de teaV12.tb 

-tıae. Jlııı(üA saat .ıo ve U de ucııs matineler vsriır. ,:nı...;:•n t.ltoık olun'11asına 
1'lı., d~ , ı~: • Bunun i .n ııcce sa· • - D y ili parlak bir burhan I 

k , e-vlrd.ılTını tobnrüz. cttır' -

Emnivet müdürlüitü 6 ıru:ı sube 
mml'llrlan tarafından dün US'kü
darda da yapılan teftiı;ler neti -
cesinde fırıncı Hasan Ezberin fı
rınında pasa bezleri !kirli buılun • 
mas. fırıncı Şevki belediye tali -
matnamesine muhalif hareketten, 
Teokıs ve Evüll ile, Hasan Altay 
i.:minde fınncı da nizamata mu
halıf hareketlerinden ve llislrk -
!erinden cezalandırlmıslardır. 

Me-lımet :\li adında bir kasap sıh
hi muavcne cü7..danı bulunımavıp.. 
dükkanlarını pis tutmalanndan 
tecziye olunJTlusla.rdrr. 13 şoför de 

ımuhtelif hareketlerinden tcczive 
znı 
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Reşit Paşanın Habrafan· Pfo: ~ 

11 ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
~1 MART HADiSESİNİN IÇYÜZÜ 

Yazanlar: lıkender l<'. lSertelli - Cevdet Reıit Yularkıran 

Her işi onlar yapmak istiyorlardı 
Bu garip siyasetin mürevvici o a
ralık Selan.ik valiliğinde bulunan 
adliye nazırı İbrahim bey idi. En 
doğrusu İbrahim bey bu tehlikeli 
oyunda başkalarının vasıtai mü
lahaza ve aleti icraatı oluyordu. 
Makedonya memurları içinde bu 
politikanın aleyhtarı olan yalnız 
bendim ve Serezden gönderdi -
j;:im (1) raporlarda bunun ne ka
dar "anlış bir kanaat olduğunu is
bata uğraşıyordum. Maattessül bu 
iş'aratıma bir cevap olsun alama
dım. Bu mesele hakkında benimle 
beş dakika olsun teatii efkar et
mek istcmiyen İbrahim bey Men
likli şakii meşhur Sandanskinin 
ihtarat ve irsadatile yürümekte 
idi. Santralist rüesası her tarafta 
mazharı hlD1J1ye oldukan başka 
hükumetin pek vasi mikyasta liı -
tuf ve inayetini de gördüler. 

Makedonya muharebesi zama
nındaki mezalimile eski dostla -
rını mahçup bırakan Sandansld 
Selinik viliyetinin müşaviri o -
muru idi. Kaza kaymakamlarından 
nahiye müdürlerine, köy bekçile
rine kadar bütün memurin onun 
rey ve tensibilc azil ve nasbedil
mekte idi. Bu hainin arkadaşları, 
taraftarJan, rüfekayi mel'anet ve 
cinayeti en mühill\. memuriyetle

' re getirildi. Çernopyef bile İst -
ro.mca mahkemesinde aza idi ve 

·sıfatı hakimiyet kazanmıştı. San-
danski Mari Gostina ılıcalarmı on 
beş sene müddetle isticar ediyor 
ve Panice ile beraber Razlık or -
manlarından yüz binlerce ağaç 
.kesmek hakkını kazanıyordu-. 
Diğer taraftan yalnız bu orman

ların yüzünden yaşıyan Razlık 
köylüleri bir tek yaprak bile ko
paramıyor1arı. l\-faarif iancsi ola
rak Bulgar mekteplerine verile -
cek tahsisat Sandanskiııin eline 
teslim edilmekte idi. Kibrinefs t'e 
J!Ururu milli sahibi olan Bulgar 
kö:vlüleri Sandnnskiden çok de
fa bu naraları almadılar ve kendi 
verdikleri paralarla Bulgaristan
dan muallimler ve muallimeler 
getirttiler. Santralistlik, Virho
vistlik sivaseti Makedonyada deh
şetli bir nifak ve ihtiras uyandır
dı ve halkın itimadını sarstı. l\fuh
telif anasırı birbirine düşürmek 
suretile bir müvazene bulmak si
yaseti ba~ırnıza büyiik bir gaile 
çıkardı: Çünkü ber unsur kendi-. 
sinin aldatıldığını anladı ve o za
man hepsi aralarında itil3f ede
bildiler. Virhovistlik imaline hiz
met eden rüesadan (Dinga) bir 
aralık Nevrekop taraflarında ele 
J!C<;mişti. Bu adam Serezde idam 
edilecci!i sırada beş on sözle 1'Ia
kedonya ahvalini tasvir etmişti. 
ve şüphesiz bizim şaki dediğimiz 
ve idama layık gördüğümüz bir 
adam ahvali bir vilayet valisin -
den daha iyi anlıyor ve daha doğ
ru muhakeme ediyordu!. Yalnız 
Tal8t bey bilahare fakat iş işten 
geçtikten sonra, bu politikanın pek 
yanlış olduğunu bana itiraf etti. 
Ne çare ki Sandanski vilayetin ah
valini İbrahim beye başka türlü 
bildirdi ve onu ··-.Jdan azdırıp 
tehlikeyi görmesine mani oldu. 

Zalen h;rbir şey olmasa bile bir 
şakinin, Makedonyada yüzlerce 
adamları öldürüp binlerce haru
rnan söndüren bir katu tarikin 
günün birinde miicaviri hilkllmet 
olmasındaki garabet ve mantık
sızlık kolay kolay an)p.-lor işler -
den değildir. Vukuat hangi tarafın 
kanaatinde isabet etmiş olduğu
nu gösterdi ve Makedonyada Bul-

(1) Selanik valisi Hasan Kazim 
bey. 

1 

garistan lıesabına çalışan Sandans
kinjn, Balkan muharebesinin müt
tefikler aleyhine döndüğü bir sı
rada Sırplar tarafuıdan öldürül
mesi üzerine gazetelerde yazılan 
sözler, Gnun ve aıô<adaşlarınm 
mahiyetlerini meydana çıkardL 
O zaman bir gazeteden aldığını 
kopori aynen buraya naklediyo -
rum: 

Sanclanskinin katli etrafında -
tafsilat: 

•Sofyadan aldığımız haberlere 
göre sabık sergerdelerden San -
danskinin katli mahalli mezkilr
da son derece badii nefret olmuş
tur. Makedonya ihtilal kamitası 
Sandanski namına bir abide rekA 
ziJe üzerine berveçhiSti kitabenin 
nakşı takarrür etıniştir: 
•Makedonyanın tahlisi için harp 

ederken Sırp kurşunile telef olan 
vatannerver Makedonyalı San -
danskinin teyidi hatırası içil' ko
mita reisi Macarof Sandan•kinin 
tarzı vefatı hakkında şu tafsılatı 
veriyor: 

•Müteveffa - Mişelyloviç - in 
idaresi altında bulunan Sırp c;ete
si tarafından katledilm;ş. sağ ko
tu vücudünden hemP:ı tamamen 
koparılmıştır. Göğsünde ı;u satır
ları havi bir kart talik edilmişti: 
cMakcdonyanın SırnlR.ra aidi -

yeti takarrür etti;;; ciheti~ San
danskinin eseri mahvolmalıdır. 

Makedonyalı Bulgar rüesasının 
bakiyesi de ayni akıbete düçar 
olacaktır.• -Osmanişer Loitıen-

Talat Beyin, Hüseyin Kazım 
beyle arası açıldığ-ı gibi, İttihat 
ve Terakki erkanı tarafından Re
şit paşaya karşı da şüpheli na -
zarlarla bakılıyordu. 

•İttihat ve Terakki• rüesası her 
şeyi kendileri görmek, her ihtiya· 
cı kendi alacakları tedbirlerle kar
şılamak, kendilerine yabancı gi
bi görünen devlet adamlarının ir
şatlarına kıymet vermemek si
yasetini takip etmeğc başlamış -
!ardı. 

İ•te, Abdiilhamit İstanbt?lda 
hal' edilirken, İttihat ve Terakki
nin tuttuğu bu hotkamane siya -
setle de, cemiyet erk3nı ayni za
manda kendi elile kendi kuyusu
nu kazmış oluyordu. 

,, 
* Edirnede ikinci 10 

Temmuz bayramı 
Bu arada, İstanbuldaki irticaın 

yatıştırıldığı ve Abdülhamidin hal' 
edildiği haberi Edirneye geLlnce, 
şehirde ve mülhakatta yeniden bir 
(10 temmuz bayramı) yapılmıştı. 
Reşit paşa mülhakata: 

•Abdülhamit denildi. Her ta
rafta yeniden •enlikler yapılsın.• 
Tarzında telgraflar yazıyordu. 
Edirne halkı tarafından da, İs

tanbulda bulunan Hareket ordusu 
kumandanı Mahmut Şevket paşa 
ile, ikinci ordu kumandanı Salih 
paşaya su mealde bir telgraf ya -
zılmıştı: (Vesika - 85) 
İstanbulda uçuncii ve hareket 

ordusu kumandanı Mahmut 
Şevket paşa hazretlerine 

Sureti: İstanbulda ikinci ordu 
kumandanı Salih pa~J hazretlerine 

(Devamı var) 

Sahibi ve neş'Titıatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM iZZET BENiCE 
Son Tclı:raf Matbaası 

1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici ı ı· 
Askeri Kıtaatı ilin.ları 

=--------------------------------------------~ 

Istanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

.A§atıda ;yazılı mevadın kapalı zarfla elısiltmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanun! vesikalarile teklil mektuplarını ih<ıle saatlerinden bir saat evvel ait 
olduğu komiqona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 1117 - 9022 

Ciaıi lhıı.leoiıı yapılacaj!ı mahal Miktarı Tutan Temlub ihale ıüa n 11111 

Sade yatı. 
Kuru tasulye. 
Un. ) 

Tokat. 
F.dime ~ müşlrjyet D. 
Adana. 

Yulaf. ) > 
Koyun eti. ) Edirne eski m~lri:Yet D. 
Makarna. ) 
K. fasulye. ) 
Nohut ) 
Arpa. ) .Meni.!on. 
Yulaf. ) 
Ot. ) 
Sade yağ. ) 
Zeytin yağı. ) Edime Havsa 

)

Kuru fasulye. ) 
Nohut. ) 
J(. mercimek. ) 
Toz şeker. ) 
Arpa. ) 
Yulaf. ) 

, Yemeklik tuz ) 
Hayvan tuzu. ) 

Lira Lira 

24,000 kilo 32,400 
100,000 • 25,000 
720,000 • 100,800 

1,500 Ton 97,000 
85,625 kilo 17,812,50 
72,000 • 18,720 

216,000 • 54,000 
144,000 • 24,480 

1,162 Ton eg,120 
280 • 18,800 
830 • 

14,800 kilo 
18,000 • 

187,000 • 
120,000 • 
145,000 • 
33,000 • 

4,560,000 • 
360,000 • 

79,000 • 
24.,000 > 

18,150 

20,27~ 
12,060 
48,620 
20,400 
29,000 
12,870 

364,800 
28,800 

5,530 
1,680 

2430 
1875 
7560 
7312,10 
1336 
H~ 

4050 
1836 
4738 
1260 
1361,25 
1520,70 
972 

8647 
1530 
2175 
966 

18342 
2160 

415 A. Ek. 
126 • • 

9/10/940 
D/10/D40 
7/10/940 
7/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
15/10/940 
11/10/940 
12/10/940 
14/10/940 
11/10/940 
14/10/940 
H/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
14/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 

15 
1' 
10 
11 
10,30 
12 
16 
11 
16 
11 
1e 
11 
11 
12,30 
18 
17,30 
19 
11 
12,30 
15 
16 

··ere~ 22 numaralı llAn - 7/10/940 tarihinden itibaren tatbik edilmek uz 
1 

<' 
yağlı beyaz peynirin toptan teneke ile azamı fiatı kilo başına 42, 50 kıJfl.1 
perakende fiatı da kilosu azami 50 kuruş olarak tesbit edildiği iJ3n oıurıuf· 

.9549:t 

Belgrat Devlet orman işletmesi , 
Revir Amirliğindell' 

1- Belgrat orman işlebnesinin Kurtkemeri deposunda teslim 
ıartnamesinde evsafı yazılı c5000> beı bin kental meşe odunu dört 

""''° edilıne~ -
ay jçı!lı:JI 

kaldırılmak üzere on beş gün müddetle acık arttırmaya konulmuştur. rtıla' 
·2- Arttırma 11/10/940 cuma günü saat 15 de Büyükdere BahçeköY 0Sl""" 

fakültesi dahilinde Belgrat orman işletmesi revir ~mirliğinde toplanan k0
1111 ~ 

ea yapılacaktır. ,ıuP 

3- Odunların beher kentaıına c4.4> kuruş muhammen bedel konuı~oş 18u
nı.uvakkat teminat tutan olan 165 lira arttırmadan evvel revir vez.nesıne 

nlacaktır. . . .. urıiJlil 
4-- Şartname ve mukave1ename projeleri Istanbul oPman çevirge ınod . dt:" 

ile işletme merkezinde ve odunlar da Kemerburgaz civarında Kurtkcrrıerı 
posunda görülebilir. •9135> ____..,,. 

~'~'S~T_A_N~B_u_L~_B_E_L_E~D_t_Y_E_s~•~lL~A_N_L~A--:R~l. 
Vesaiti nakliye resminden olan borcunu ödemediğinden dolayı tahsı ı rııı

vil kanununun hükümlerine tevfikan Kadıköy itfaiye garajı ittisalinde ı;odeı 
lik işleri garajında haciz altına alınan Maltepe 78 pl3ka No. lu ve 77 ·r~ 
Kırayisler markalı husus% binek otomobili (işler vaziyette) 940 senesi bl 

'f teşrin ayının 9 uncu çarşamba günü saat 14 de açık arttırma ile satııac9l1 · 
lstanbc.I Kız Öğretmen Okulu Kapalı zarfla :;550 adet altı metrelik _____________________ <9_52_

3
_> 

S t 1 K- • d 330 adet sekiz metrelik telefon direği 
a ına ma omısyonun an: eksiltmeye konmuştur. 6 metrelik di-

18/X/1940 cuma günü saat 14 de Beyoğlu İstiklAl caddesinde 349 nımıa-• reğin beherinin tahmin bedeli 4 lira, 
rad~ Liseler .r:ıuhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 798 lira 89 kuruş ı sekiz metrelik direğin beherinin tah
keşi./ bedelli lstanbul kız öğretmen okulundaki elektrik tesisatı açık eksiltmeye min bedeli 5 lit"adır. Şartnamesi komis-

konmuştur. 1 yonda görülür. İhalesi 10/10/94-0 per-
. Mukavele: Eksiltme bayındırlık ~leri genel husust ve fenni şarblameleri şembe günü saat 16 da Çorluda asker! 

kcş1f hulftsas.ile buna milteferrr diğer evrak okuldan görü.Jebilir. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat (60) Hradır. Taliplerin belli gün ve saatte kanuni 
İ~te~dilerin en az bir taahhütte (500) Jiralık bu işe benzer iş yaptığına dair vesikalarile komisyona gelmeleri. 

idarelerınden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilyetine müracaatla 1148 _ 9182 
ekıı;i1tme tarihinden 8 gün evvel alınmış Phliyet ve 194.0 yılına ~it ticaret odasıl----------------
vesi.kaları ve teminat makbuzlarile komb;:yona gelmeleri. (9349) 

Le:Tll y • K ı • Neh•rl --Erlıelı enı Q e J Kıs 
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Karca. 

Fatih sa.lb 3 üncü hukuk bilimli • 

finden: 

Ölüm tarihi 

5/11/939 
8/11/939 

16/11/939 
22/11/939 

Adı 

Abdullah Mustafa. 
Mustafa Mahmut. 
Şakir Mustafa. 

TELEFON: 41159 

30/11/939 
11/12/939 

31/12/939 
5/1/940 
8/1/940 

13/1/940 
16/1/940 

17/1/940 
19/1/940 

27/1/940 
31/1/940 

M usta1a Hasan. 

Mehmet Mustafa. 
Muharrem Osman. 

İhsan İbrahim. 
Alickber Halil. 
Naciye Mustara. 
Musta!a Hüsnü. 
Yorgi Tanaş. 

İstanbul Fiat Mürakabe 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

B. Postane binası kalöriferi kışlık kömür ihtiyacı olarak 175 ton marin 
lAve cinsi maden kömürünün alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Elrsiltme 16/10/940 çarşamba saat 14,45 de B. postane binası karşısında 

Valde hanını:ı ikinci katında idarem.iz umumi depo muhasipliği odasında top

lanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedelı beher ton için 13,5" Ura, muvakkat teminat 1'77 lira 19 

kuruştur. 

TaEplerln olbaptakJ ıartnamelerin.i görmek ve muvakkat teminaUarını ya

tırmak üzere çalışma günlerinde B. postanede mezkôr müdürlük idari kalem 
11 

levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi jçin muteber ticaret 

odJJsı vesikası ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaat-j 
!arı. •9087> 

-~---~--·--------------------~ 1 

Cebir, Hendese, Fizik, KimYa 
Ve lisan dersleri; Hariçten Orta ve Lise imtihanlarına haz.ırlan:ı:cak olanlar

la yeni sınıflarının derslerini güç bulan mektepliler içinde tek veya 2, 3, 4 kişi
lik gruplarla 14. birinciteşrin pazartesi gündüz ve gece de dersJere başlanaca

ğından; ka:tıtlar başlamıştır. Okuyacağınız derslere göre tediyat ba!talıktır. 

(Çcmberlitaş tramvay durağı kar~ısında yabancı diller ve Riyaziye Kız - Erkek 
Okuluna) müracaat. Müdürü: ZİYA CETİNKAYA -SU ADiYE PLAJI OTELiNDE 

Balkan atletlerinin bulunması hasabile neş' eli gi:.nler 
geçiriniz ve Müzik ve Danstan istifade ediniz. 

Teknik Gliulu Satınalma 
Komis7onu B1şkanlığ1ndan: 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtyacı olan 100 adet yatakhane dolabı ıartname ve 

nilnıuneye göre açık eksiltme le alınacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır. İlk 

teminat 187,5 liradır. Eksiltme 8/10/9-4ı0 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de 

Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan ko-

misyonumuzda yapılacaktır. İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek ve ilk 

1 teminatı yatırmak üzere eksiltmeden bir giln evveline kadar okulumuza ve eksilt-

me günü de yüksek mühendis mektebine gelmeleri ilfln olunur. ' .9016> i 

4/2/940 
5/2/940 

12/2/940 
13/2/940 

24/2/940 
28/2/940 
28/2/940 
1/3/940 
4/3/940 
9/3/940 

17/3/940 
1/4/940 
3/4/940 
3/4/940 
5/4/940 

7/4/940 
9/4/940 

10/4/940 
10/4/940 

22/4/940 
26/4/940 

29/4/940 
8/5/940 

3/5/940 
6/5/940 
8/5/940 
9/5/940 

13/S/940 
13/5/940 
17/5/940 
22/5/940 
24/5/940 
30/5/940 

Şükrü Mehmet. 
Sabri Şakir. 

İsak Artin Şahbar. 
Osman Emin. 

Mehmet Hasan. 
Billıl Mehmet. 
Ali Osman Mustafa 
Ahmet Etem. 

Abdurrahman Sadık. 

Lütfi Salih. 
Ahmet İsmail. 
Şaban Hüseyin. 
Ağop Kevork. 
Hasan Mustafa. 

Şükrü Hüseyin. 
Fahri Hüseyin. 
Zeki İbrahim. 
Hayri Osman. 
Abbas Hilmi. 

Mehmet Abdullah. 
Yusuf MU!itafa. 
Kfımil Ahmet. 
Recep Mustafa. 

Feride Halim. 
İbrahim İsmail. 

Zül!ikar Salih. 
Şevket Orhan. 

Has oğlu İsmail. 
Mehmet Osman. 
Sahir Ahmet. 
Yusuf Osman. 

Osman Halil. 
Avadis Karabet. 
Hatun Ahmet. 
Şevket Hüseyin. 
Kasım Hüseyin. 
Hasan Abdullah. 

Salış ı;. posu: 

Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEVİ 

fiavuzlu han No. 1 İstanbul 

ZAYİ 

Üsküdar 2 inci orta okulu 1 inci sınıf 

D. ~ubesinden almı~ olduğum tasdik-

i namemi z.ayi ettim. Yenisini alacağım-

ı 
.. dan eskisinin hükmü yoktur .. 

Sulhiye 

1

. ZAYİ : Beyazıt maliye §ubesinden 

aldığım karneyi kaybettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hükmü yokutr. 

1 
İstifan Totonis 

----ı 
• Berveçhib3H1 Cerrahpnsa hastane - ı 

sinde vefat edenlerin ilfın tarihinden 

itibaren alacak ve borçlularının bir ay 
ve iddiayı veraset edenlerinin üç ay J 

içinde mahkemenıize müracaaUarı ak-, 
s.i takdirde terekelerinin hazineye dev- 'ı 
redileceği ilan olunur. 940/88 T. 

İŞ ARIYORUM 
Her nevil otoonobil satış parça

cı.hl< tamiratı .ıırai kroki resim iş
leri başarırım. Acentelerden bi
rinde iş arıyorum. 

Samatya: Etyemez Hak!kıpaşa 
konaiıı No. 76 

İstanbul asliye mahkemesi 
hukuk h!lkimliğinden: ·ci\ 

.Asmtllıll1e:-rafl 
d otu 

Hayırlı apartıman No. 3 c lll't" 
kocası Vasil Yülcidis aleyhine ~~tlğ\I 
menin 40/878 No. su ile açmış: 0atırıd' 
ihtar davasının yapılan tahk•Jc ev9P 
müddeialeyhe 10 gün zarfındıt. c rııı" 
verilmek üzere gönderilen d~V'a 9 

\.., 

Sultana tarafından 

··· ve d!l hali bil:i tebUğ iade edildıgı e''" 
• il<. c;eOf" 

olunanın mezkur adresten 1 · . ıetr' 
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Sultan Bevazıt baba oğul arasın- dilerse verecek. vereceği sancağa ordu gönderilerek vurulacaktı, ve şehzade kuvvetlerinin kahir ol- nuttu. Mülfıkattan başka ol!etıi. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 4 Yazan : M. SAMI KARA YEL 

Vüzera Selime 
<:ehzade Süleyman; babas.nın 

fikirlerine evet demekle beraber 
yardım teklifinde bulunmadı. Çün
kü babasının harekilt•nı usul ve 
nizamata mugayir bulınw;tu. Ne 
olursa olsun fitrete mahal yoktu. 
Ekberi evladı kim ise usulen tah
ta o geçmeli idi. Yalrıız, babasına 
yol vermekle iktüa etti. 

Hatta, Kırun hanları şehzade 
Selime vardım etmek istediler. 

Selim Kırım hanlarınm yardım 
teklifine de şu yolda cevap verdi: 

_ Lüzum yok.. Biz devlet ve 
millet işlerini kendi kuvvetleri -

düşman idiler 
mzile halletmek iktidarındayız. 

Yavuz, Karaobulutuna bindi .. 
Tunayı açtı. Koca Balkanlardan E
dirne üzerine doğru alıın)ağa baş
ladı. 

İstanbul Selimin on beş bin lci
~ilik muntazam bir kuvvetle gel
dii'iini haber aldı. Telaşlandı. Vü
zera ve rical birbirine gireli. Sul
tan Beyazıt müteessir oldu. 

Derhal İstanbuldan şehzadeye 
bir adam yollandı ve geri dön -
mesi söv lendi. 

Bir kısım vüzera da şehzadenin 
üzerine asker gönderilerek vurul
maş:ru istediler. 

da kan dökülmemesini istiyordu. hemen gitmesine intizar edecek. $ehzadenin maiyetinde on bes dağıma inandı. bilcümle taleplerini kabul gfJl' 
Sehzade Selime, cıkarılan adam Selim babasın•n bu son gönder- bin kisi vardı. Hepsi de bahadır Bu sebeple hali<, ibüvükler hak- Selimin istediği Semerı<lre 59ıı• 

Edirne yolunu tuttu. Bir hamlede diği haberi de kabul etmedi. Hat- süvarilerdi. kında şikayet yağdırmağa, şehza- caı;ına Vidin ve A~acahisaferilılİ-
Selimin karargahına yeti.şti. ta hoca Nurettin efendiyi tekdirle: Nihayet, Rumeli beylel'heyisi de Selimi daha ziyade alltışlama- caklarını da iliıve ederek " şelt' 

$eh-zade Selim ve lstanbuldan - Maksad:nıızı anlamadınız mı? Hasan paşaya nümaviş şeklinde ğa •başladılar. Hatta Sultan BPvazıt oglUıuvS' 
gönderilen murahhasın ismi Sarı Kasdımız şahsi dei!ildir. Memle • harekat ile iktifa edip mukatele- Edirne, İstanbul çall<alanıyordu. zade Selime on adet genç ve dell' 
Güzer namile meşhur hoca Nuret- ket meselesidir. dedi. ve mümkün mertebe mahal bı - Vaziyet kötü idi. Bunun üzerine na içoğlanı takdim etti. BU bs-111 
tin idi. Fakat, Selim daha ziyade ileri ralınıaması hakkında padişah ta- vüzera ve ricali devlet bu halin kanlıların elbiseleri başta~i. 
ıneınadan olan bu zat şehzadeye gitmedi İşi tatlılığa bağlamak, rafından tenbih 'olundu. önüne geçmek için bizzat padişa- mücevherle, altınla kaplı ı be<Iİ~ 

nasihat edecekti. Onun geri dön- lstanbula yakın olmak için baba- Sultan Beyazıt, kandan hoı;lan- hın ordu ile Selimin üzerine ~ Ve yüzlerce yük <'iYa 
mesini temin eyliyecekti. sına su haberi volladı: maZ<lı. O<ilunun ordusile kanlı bir rümesinde ısrar ettiler. etti (1). ıunılıJ. 

Fakat Sarıl(üzer, şehzade Selimi - Pederimi yirmi senedir gör- muharebeve girişmekten içtinap Hatta, icap ederse kahran ten- Bu suretle mesele haııo1dı·. ikna edemedi. Selimin hocae!en- dirn. Hasretim var. Anadoluda san- etti. kilinde ittifak ettiler. Sultan Be- fikrile İstanbula avdet "".,',,,endfe 
cliye verdiği cevap şu idi: cak istemem. Rumelide bir san- Rumeli bevlerbf;.visi Ha3an paşa, yazıt mecbur oldu. Ordusu ba _ Fakat sehzade Selim, 5.,...)ralJl'ı 

- Memalik idaresizlikten peri- cağa tavinimi rica ederim. Selimi uzakta zannediyorda Hal- şında oğlunun üzerine yürüme _ ye gitmedi. Zağrada kaldı. göJI ' 
şan bir haldedir. Pederirnizı gö- Selime vüzera ve rical düşman buki, şehzade Edirnenin haricin- O-e karar verdi. Semendreye adamlarını 
rüp bazı mühim maruzatta bulu- olduklarından padişahı telkin al- de ordugah kurmu<tu. Hasan pa- S bahl · a.s'k J ıkt p d di ., • B · d 1 ald 1 a eyın er yo a ç ı. a- er . d 11 aY. 
nacaırm. unu ıcra an evve baş- tına ı ar. şa kuvvetlerile Edirneden çıkar di.şah kapalı bir arabanın içinde Şehzade, Edirne muhiti~ ~rıı jd~ 
ka bir harekette bulunamam. Ve Hatta veziriazam, Sultan Beya- cııkmaz şehzadenin ikuvvetlerile olarak l!idiyordu. rılamıyordu. Vak'a pek :rnw;.iP ol' 
başlvı söz dinliyemem.. zı.dı kışkırttı ve şöyle dedi: karşılaştı ve şaşırdı. Padişah ordusu şehzade Selimin Devletin hiçbir kuvvete s•1e~etil'. Sarı«nzer, ters cevap ile İstan- P d' ah M ilah t• H ..n. • · .,_ ~ ·~- - a ış ı:m. aaza ne ıce asan pasa, a~ .. erı nümayişllıi ordul!hına yaklaşınca veziriazam mad.ıaı nörülüyordu. ,.,.,.. .. '"',,sı 
bula döndü. Şehzade Selimin kat'i fena J ş h ad · R l' · p "'· "' " gew· o ur. e z enın ume ı vı- yapamamıştı. a....;.ahtan aldığı Ali paşa, arabanın yanına gelip başına büyük' bir felaket ••C <11 
olarak verdiği cevabı Sultan Be- !ayetlerinden birisini istemesi kas- emir üzerine harp de vapamam••tı. erdesı· · k Jd -~· s lt B d ı r "' 

d 1 tt ..., P nı a 1'""'" u an eyazı- muhakıkaktı,• Şehza e e ııare' yazı a an a ı. de makrundur. Tedibi lazımdır. Kuvvetlerini toplıyarak derhal ·ı ıııu e 
S it B t ·ı S 1. . t k da, Ol! u şehzade Selimin ordu - taht uı>runa birbirlerile ,..,eril1 

u an eyazı Ol! u c ı.-nı e - yoBr·.akınız, Solakzade tarihi ne di- şehzadenin önünden geri döndü. ııahını, saffıharp üzere dizilmiş as- lbe ed~ekler, habaJarının ~5• .. reııe rar haber yolladı ki, mülfıka t için Padişah kuvvetlerinin şehzade kerlerini gösterdi. d • .. .. kl r bU ~ ~tı· 
va.kit münasip de1'ildir. Kendi şag" - ·k b ı s ı· k ti · ·· ·· d o.ııru yuruyece e • .... ece• ) 

" • ... a ı et o hatılların rey ve e ım uvve erı onun e geri çe- Sultan Beyazıt, gözyaşlarını zap.. devlet ve millet binası ÇO~ ... l vlll 
lığında hükumeti kimseye ter ket- tedbirleri istihkam bulun.... kil işi halk beyninde dedikoduyu tedemedi.llu teessür içinde vüke- (Dev..,.. 
miyecek .. Şehzade Selim Sultan Sultan Beyazıt, oğlu şehzade Se- mucip oldu. Halk, padişah lruv • J.iinın ol!lunu tedip için verdiği ve 
Anadolu vilavetlerinden hanııisini li:ıni tedibe karar verdi Üzerine vetlerinin çekilmesini korkularına kendisinin tasvip ettiği kararı u- (1) Solakzade S. 328-


