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ETEM İZZET BENİCE 

Sovyetler faal 1 

0 lrnak mecbu
tiyetindedirler ! 

Almanya Romanyanın 
fah•ında 2.000.000 ftin
ııii daha ka.zanmıı ve 
billıuvve Karadenize in
lnİf sayılabüir. Bu iniıin 
ll'<ıyesi ve organize edile
cek Rumen orduaunun 
illı hedefi en mü.ait bir 
Zamanda Sovyet Rusya
"'" cenubundan İçeriye 
el almuktır .. 

~o: ı:n;M il..l1'.T BENİCE 
liı~";'anyadaki vazi~ eti dün tah-
11ııı..::~h ederken, burada fiili ve 
l.ıli 1 nıanası ile bir Alman iş
lil(ubeltlcmenin lersiz olduğunu, 
•tııı· ""e bu vazivetin tabaddiis 
-~~ş bulunduğun;. ka)·dctnıi~tik. 
ııı,,8~~ ordusunu •samimi teşriki 
'lıtı ısı. içine alan, onu organize 
Qı~;·~ V~zifesini deruhde eden, ve 
)~·d •ıyasetini kendisine bağlı
lııihv abıldeki işlerini de kiımilen 
l>ıin, ·~.Politikasına ve kendi reji
it~ b~e ayarlıyan Almanya esa
lııiş dı uvve Romanyayı işgal et-
il •ınektir. 

lııtı;~taya iki Alman fırkasnın gel
f(iHit ••ya gelmemesi vaziyeti de
hilha llıez. Ancak, bu hareketin 
d~te "8a Sovyet Rusyayı düşün
•tti~~ bir hareket olmak ikliza 
dq.ıı .;.,ve Alınanyanın sessiz se-
1lıttıi na ağ-ı:ına ve Karadenize 
)at~ olduğunu da yine dünkü 
llıı;ı. 1 •da lebarüz ettirmi~tik. Bu 
t'titı d e&tnızın ve görüşµmüzün bu
b~lfı aha geniş ölçüde Ingiliz mat
~ h;,'\; Ve buradaki rcfiklerimize 
lt011 ııı olduğunu görüyoruz. 

h~ liiıa~:vadaki deği~ikliklerin ve 
~tete!ılu askeri hareketin birinci 
~'Y•t eki hedefi muhakkak ki, 
~•ite .~usyadır. Almanya son 
~!tıi ti ıle ve hatta Romanyanın 
,-;:fil,. ltıj teşriki mesai. davetile 
'li~ "[~nın şahsında 2,000,000 
>\4,

11
• -..zanmış ve bilkuvve Ka

>tsi ~~ inmiştir. Bu inişin ga -
°'dıı, • org.anize edilecek Rumen 
'• q;:uıı ılk hedefi müsait fırsat 
-~bund nda Sovyet Rusyanın ce-

ı\iııı an içeriye dalmaktır. 
'•ti il llnya harbe girdiği gündcn
l>ııı~1 •!kanlarda h:ırp çıkartma -
d,,~t~e !ak.at birer birer Balkan 
~~di .~ıni içinden fetheyliyerek 
·:'.llığı"ııe . bağlamayı ve planlaş
!li~İi ~ide organize etmeyi dü
td•ıı filii.r. Macaristanı kendisine 
ı:."ııı.ıı Yıye bağlıyan Almanya, 
ı~t~adıı da bn siyaseti tatbik 
'~•ııa bulmuştur. Yugoslavya
rtiı;ı z geniş ölçüde tecrübelere 
~~ltı-~enı..iştir. Bulgarlarla dost
I t,. İJıt!1~ıclır ve bu sıkılık Dob
.,•.~ı •ııı ~itınm halli snretile de bir 
I ... ~ i t ınnettarlık. haline sokul
) Udutt •tırniştir. Tiirk ve Yunan 
l '4 ~,arına kadar Alman ve İtal
'~ı11,t~P~gandasıwn Balkanları 
P duhı ıgı ve yer yer mnvafiak 
~ta"ııd da muhaklaktır. Bu pro
~ ~lı hanı~. ve bu propagandaya 
) •de .,er turlü emelin ne bugün, 
ı ''•iiı ~~~n vegiine müessir olmı
~ 1 

\' Uıı 0!ge de esasen Türkiye 
İlt lııil!ia~ıstandır. Her iki devlet 
t' t8 .• •ıvasetlerini mutlak şekli 

1'.~ h,~ııf eyl~mişler ve milletçe 
~·~ton• halın de bu milli siyasete ' ~a,1 un •nırettiği her türlü ica
>ıf!u İt;'ba alarak bağlanmışlardır. 
ıı, •tın •rla Romanyadaki tegay
' tt ei <enuba doğru bir istika
ııı'ııı de'ın.~•.i. ~em bu bakımdan, 
1~'> ilııl<~ozonıine koyduğu yenil
liı ~d~ •nsıztık ve müşküller yü
'~U lı llıuhtemel değildir. Her 
~ ti ı,~8P Romanyadaki her -
la~'l'~r hareketin ancak Sovyet 
ı. ~ıl••e{". müteveccih olarak ta
t, lııaıı ı.'~ı gösterir. Bnnun için 
~t. "'1 Yln ebnenin imkiinı yok
ııitt u,1'.1aııya, Sovyetlere karşı 
Jıı. "'tt ~11_urucn ve yat~tırıcı bir 
).'~at'- kıp eylemekte, hakiki 
·~ <arını . 1 4 . aş. h gız emekte ve :vavaş 

;:~lııı, ~li etmeksizin, hatİiı bir 
lıt tadır •vası içinde hazırlan • 
ha •diğj · As:vaya geçmek istiyen, 
11ı~:t "•';:~ol, buğday ve diğer 
ıı., ~u 8 en kaynaldanna var
~h lç~ında bulunan bir Al • 
''-' •n:l'a _ en kısa \•e kolay yol 
>a~l'"'id' Sovvet Rusya geçidi 
~a Jı.d ır. 'Uhanyadan Kafkas.
te~ a~Ya ~'. olan Sovyet arazisi 
'"-tiııi •UÇtn biitün Avrupa böl
~tt lihd ıı~e . bnlnıulurmaktan 
~ td,11 h"~ ıbtıras ve ~tiba da-

d,~ gelerdir. AlmaJQ'a bn· 
('Deı,e Yarın, yaruı deiibe 

CIOl\& 3 üm-ü acıhifede) 

BAŞV Ki ANKARA'YA DÔNUYO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ALMANLAR 
RUMEN 

HUDUDUNU 
GEÇ Ti 

Kuvvetler dört 
fırkaya 

Çıkarılacak 
Bükreı 9 ( A. A.) -

Royter ajansına göre, 
4.500 kiıi tahmin edilen 
Alman müfrezeleri dün 
Romanya hududunu geç-

i mişlerdir. 
Sovyet gazeteleri ve rad

(Devanu 3 üncü sa.hltede) 

1 ,-

'· 

ı 
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. , BiR TOP 
DÜELLOSU 
Halk kayalar 

üzerinden 
muharebeyi 

seyretti 
Londra 9 (A.A.)- Şafakla be

raber Fransız sahillerinden ateş 
açan Alman ınun menzilli toplan 
Padökale boğazını dövmüşlerdir. 
Bombardıman bir saot sürmüştür. 
Obüsler üçer dakika fasıla ile a
hlnuşlardır. 

Gisney burnundaki fenerin 
•arkında verleştirilmiş büyük dört 
topluk bataryanın i-ki topu ve da
he ufak kalibrede iki top fasıla
larla ateş etmişlerdir. 

UZAKŞARK 
TEI-ILiKEDE ! 
Yakında yeni 

bir buhran 
cıkması 
' 

bekleniyor 
Vasinl!f.on 9 (A.A.) - in.ııiliz se

fu-. Lort Lotyan dün Cıımhur R&
isi nuzvelt tarıdın.i,m kabul edil
m;,; tır. Lort L>tyan Beyaz s~ray
dan ayrilıl'ken. İoııiltereye <!ön • 
miyeceğini sövlemis ve demiştir 

iki: 

İngiıt......,.., inmetr mecbur olaıı bir Alman tayyareoi muhala:ıa altında .. , (Devamı 3 lineü salılled•) 

•- Zira İmtiliz bii.kllmetinin 
Bir.manya yolunu acmaiia karar 
vermesi üzerine Uz:ıksıırkta bir 
buhran husule ııelrnesi intıbat 
yardır .. 

{ Devamı 3 üncii sahifede ) 

Başvekil 
Haf aydan 
dönüyor 

Üniversitelileri 
hayre e düşüren 
garip bir karar! 

Ankara 9 (Hususi mulıahir.i • Az bir ücretle i-e bulan 
ıınizden) Bir hafadanberi Hatay- Y 

fakir 
:..:= ~ı~~d= talebe vesaiti nakliye tenzilô.-
Ankarava avdeti beklenmektedir. • • h b ? 

Başvek.il İskenderundan ayrı - fzndan nlCln ma TUffl lrakılzyOJ'.. 
lırken, bır kıt'a asker selam ree- • 
mini i:fa ebn.is, kalabalık bir halk 
kütıesi ve meı.:ıenmer tarafından Rektörlük bu lüzumsuz tefriki kaldırmalıdır 1 
allru;larla uğurlanmıştır. 

Vali ve komutan Başvoeltili vi
layet lı11duduna kadar teşyi et -
misi erdir. 

Bir yandan tahsillerine devam 
eden ve bir "andan da ders lıa -
rici zamanlarında şehrimizde mu
allimli'k, katiplik, muhasiplik, me
murluk ve emsali e.ibi işlerde bir 

ücret mukabili olarak ç~ ü
niversite talebelerine vesaiti nıd<
livede tenzilat va-pı]mawnası ka
rar la.stmlmıstır. 

(Devamı S tincti sahifede) 

. 
cezaya mahkum edild' 

lstinyede bir tar- iki muhtekir sebzeci 
laya _gömülen ve bir yoğurtçu 
7 kılo esrar Adliyeye verildi 

Üç kaçakçı bunları çıka-
rıp satarken yakalandılar Bunlardan biri 25 lira 

Karamürselin Feyziye köyün - I Büyükderede manavlık yapan zabıt varaka&ile ~ adliveve 
den Raif, Hüseyin ve Ali isim.le- Koco isminde ıbiri domates ve bi- verilmistir . 
rinde 3 ki~nin esrar kaçakçılığı ber fiatları .üzerinde kiloda 5 ku-•--------------
yaptığını haber alan zabıta me- ruş ihtikar vaptı.jVıdan aslive ce- F f ·1 
mnrları kendilerine müşteri süsü za mahkemesine verihn.is ve dün ransız ı osunun 
vererek bunlarla ahbap olmuşlar- 25 lira a,l!ır para cezasına <r.>ah -

GENERAL 
DÖGOL 

AFRiKADA 

Parti Kongreleri devam ed'.yor 

hitaben söz söyliyecek 
Leopoldvil 9 (A.A.) -

Talebeye direkt traınvaylar temini, otobüslerin 
Beyoğluna geçirilmesi de talep edildi 

hür Fransa tefi General Dö Sehr.im.iz nahiyelerinde Cum-
Gol Aferikanın her hangi bir hurivet Hali< part:is.i kongrelerine 
yerinden yakında bütün devam ohnı:ınaktadır. Buı;ıün sa-
F ranaızlara hitaben söz söyle- at 14 de Çatalca ık azasının Bo -

Y
ecektir. vahk nahivesinde ve saat 18,30 da 

Beyo"lu kazasının İstiklal nahi
Bu haber F ranıız üatüva Af. yesipde ıkon.ereler toplanacdlktır. 

rikası Valisi tarafından dün Fatih kazasına bai?lı Samatya 
Leopoldvilden bildirilmiıtir. nahivesinin kongresi de ııeçcn ııe-
General Larınina halen Bel- ce Yedikule ocak binasında saat 
çi.ka kongoıunda resmi bir 21 de yapılınıstır. Toolantıda Fa-
ziyarette bulunmaktadır. tih kavmakamı ile sehir meclisi 

tı.-tı.-;·..:~:..::.tı11M~JiFllll..-11ıı·iıi'lll_...,.llııl .. JI azal9rndan Necip Serden,geçti, 
"' Bivcan Yaıtcıo(i'lu. Sami ve Fatih 

Ziraat makine 
mütehassısı 
yetiştirilecek 

Ankarada yeni bir 
mektep açılıyor 

IHalkevi :reisi Sırrı Enver Batu ile 
,şehir meclisi azasından .kalabalık 
bil: halle 'kütlesi bulurunustur. 

idare beveti ve hesap raPOr -
ları alık:ı.•lar arasında ittifakla ka
ool olunmus ve yapılan intihapta 
'V'!ni idare heyeti azalıklarına Ab
duJlah Takta.~. Mustafa Tüzün 
Hasan CeliJrbas. Ali Fuat ve Ma:h
mut ittifaıkla seçilmişlerdir . 

Umumi dilekler ıınevanındıı Sa-

Ziraat VEkileti, Anl<arada bir ÇERÇEVE 

ıınatva ve civarında bozuk yolla· 
rın sür'atle tamir edilip susuz. 
ıs1<sız sokakların a··dınlatılması 
istenilmiştir. 

Mekteıı talebelerinin sabah ve 
alc$amları trronvavlarda çektik -
!eri sıkıntı da tebarüz ettirilerek 
talebe tramvavları temin olıın -
ması ve muhitte de çocuk bah
çeleri açılması talep edilmiş,ir. 

BEYoGLUN~ DA OTOBÜS 
İSLETİLM:E.LİDİR 

Kocamııstafapaşa - Sirıkeci o -
1ıobüslerinin Beyoğlu cihetine 11e
cirilmesi suretile halkın ve iş sa. 
biplerinin iki defa otobüs parası 
vermekten kurtarılmaları ve -sim· 
diki otobüs ücretlerinden de ten
zilat vapılması clilei!i üzerinde de 
ehemmiyetle durnlmustur. Kaza 
kaymakamı ile Samatya nahiye 
müdi.\,rü ve şehir meclisi azaları 
bu dilekleri intaç icin dikkatle 
not etmislerdir. Dilekler ka1a 
parti kone-resj~e de bil~irilccch tir. 

maat aletleri ve makinelerı ih-
tısas mektebi aaınaf(a karar ver- s ı r k t 
mİ$tir. Mektep, yüksek ziraat ens- ay av om par iman 1 

(Deva"" 3 üncii sahifede ) 
• • 

v~~:1~t1 cNevyorlt l._ __ K_ı_s_A_c_A __ _.I 
Tavımis• qazetesi, Fransız sefiri Sapıttı ! 

dır. Kaçakçılar İstinye sırtlarıoda kı'.\m okınımuştur. Avrıca Gala -
bir tarlaya 7 kilo esrar göındükle- tada Ha vun isminde bir zerze -
rini ve değe_r ~tla satacaklarını vat<-ı da domates fiatla{mı 5 ~u-
alıcı zannettıklerı memurlara söy- rus arttırd11'1ndan vakalanmıştır. 

ikin~araya gidiyoru":' ... Sabah, kişinin, yahut sadece karanlı-
vcya gece _trenıle... ğın borlaına~ına mahsustur. 

Ankaradan geliyorum ... Sa- Tren sefile sövle konuştum· 
hah, akşam veya gece trenile... - Biletim bir·lll. c·ı m • ·. f. 

D · h ·· h ev .. ı, a-
~ıma, er gun, er trende kat birjncilerin h .. psi dolu 

!emişler ve fiatta uyuşınnşlardır. 
Bunun üzerine evvelki gece hep 

beraber İstinye sırtlarına gidilmiş 
ve vak'ayı arkadaşlarına bildiren 
memnrlarıo aldığı tertibatla es -
rarlar toprakta "Ömülü olduğu 
yerden çıkarılırken, suclular cür
miim~hut halinde yakalannuş 
)ardır. 

BEY AZ ZEHİRCİLER 
Beyoğlunda Ahmet ve Celiılet

tin isn1inde iki kişınin Üzerlerin
de otuz yedi paket, Beyoğlunda 
Tarık adında bir eroincide ilci pa
ket, Tophanede Pepe Nuri ve İs
met isimlerindeki karakçılarda ye
cti paket eroin bulunmuş ve hepsi 
adliyeye verilmişlerdir. 

Vergi ve haciz 
işlerinde vatan

daş hakkı 
Defterdarlık gazetemiz· 
de çıkan bir şikayetle 
derhal alakadar oldu 

ıDii!er taraftan Ankara zabıtası $ 
vakı bır şika vet üzerine dün Ka
raoglanda Şakır bıradrelere ait 
Bursa pazarı ismnide bır dükkan
da etiketsız satışla voi(urt füti - 1 
karı vapıldı~ı tesbıte ııeçmişir. 

Si.kiıve sahrbı "OR'urdun kilo -
sunun 30 kurus verine 40 kurusa 
satıldıi(ını bildırmış ve tutulan 

Hev'in hariciye müsteşarı Sam
ner Vels'e Francız hükılımetinin 
ald,a, tedbirler savesinde Fransız 
filO&.UDun askeri hareki\ tta Jrulla
nılaml''3Cai!ını bildirınistir. 

Hev Martinik adalarında istih
kam vaoılmadıii:ını. Dakar'da hiç 
lir Alınan zahit ve askerinin bu
lunmadıı'ını teırun etmiştir. 

ima ve ih•a• yolu ile dahi 
olsa mevzuun i•bata ihtiyacı 
vardır. 

- Ecnebi tesiri, ecnebi pro
paganda•ı, ecnebi para•ı ile 
çı/.:an Türk gazetesi var mı
dır veya var mı idi? .. 

Bu imayı yapan veya bu 
zannı uyandıran Ahmed E
min Yalman davasını iabat 
eylemek, ad vermek, imaaının 
düne veya bugüne ait bulun• 
duğunu söylemeJr mecburi
yetindedir. Bu, bir .. 

Kadiköy, Eyüp, Beşik
taş ve Çenberlitaşda 
ceza gören esnaf Yuw3de 

Yirmi bir yıllık bir müca
dele ve inkılap silindirinin 
üzerinden geçtiği bahisleri, 

#A-• MESRUTIYETIN iLANINDAN MONDROS --.... , «maziyi unutmamak, maziye 
MÜTAREKESİNE KADAR bağlı kalmak, maziye köprü 

Perde Arkasında 
Oynayanlar? 

olmak» bahaneai ile tazele
mek de alledilmez, göz yu
mulmaz bir münaka1a kapıaı 
açmak, uyuyan ihtira•ları 
tedirgin etmek heveaidir. 

Bu da, iki ... 
Yazan: lskender F. Sertelli Biri isbatı, biri •iikiitu em. 

CEMAL, ENVER, TALAT paşalara ve (ittihat ve reden bu iki vak'aya yanaı-
Beştktaıta trikol:ıJ lmallthane61 sa- ' Terakki) rüesaaına ait, tarihimizi aydınlatan ve timdiye mıyana, ancak: 

hibl B. Ce!Aı Yardımcı Wn.to.de bir va- > kadar hiç nqredilmemit vesikalarla mühim hadiaelerin - Sapıttı! .. 
ta.ıdııam trikotoJ makinelerlııın vergl f içyüzü... Denir ve •apdanlara ne ya. 
borcu için bi!A llıbar satılclıb ve bu yakında SON TEL G R A F'da ı·. pılmak liizungelirae Ahmed 
llUYfttne Maliye Veldleti mttracıaı Emin Yalman hakkında da 

c» ... amı' ilDeli ...ı.uc.ıeı 111•ı••••••••ıaııama•ımımmmmm•m•:mıscsa...,.. onu yapmak gerekir .• .. 

aynı manzara... 'freni tıklım Trende bı'rkar ta \; · ··· 
t ki d ld . ·' 1>e \ agoıı rnr, 
ı ı.m ~ ~ran bı.r h.alk kü - birkaç tane de mcb"ııs konıpar-
nıesı.: .. tkı~cı me~kıl~rın altışar tımanı ... BunJarclau hrpsi hoş ..• 
v~. ~ırıncı mC\•kılerın dörder Açsanız bir tanesini de ayckta 
kişılık ka~rolar~ı hemen dol- kalmaktan kıırtu] <anı... · 
~uruvermış mesut ve a(ıkgö.z _ Olamaz, a('aınanı!. Bunla .. 
ınsanlardan sonra, kapı kapı rın savla\'lardan h" s' · k. 

d'l · • · >-a ııı •eye 
Y.cr .• e?cn mahzun ve muzta.. açılnıarnası için biz~ emir \'ar. 
rıp hır ınsanlık pana~ırı ... Ço- Fakat kompartımanlardan bir 
cuklu anneler, ronıatızmalı ıh- tanesinde bir r ı ·d· t• l h k ,ay av gı ıı·or. 

kıJar ar, ma çup \ 'e şaş ın genç Ondan izin alırsanız \·an;nda 
ızlar, yorgun ve sinirli deli • oturabilirsinii' 

kanlılar ... Bırakıldıkları yerde Ben bakk.. ı b. km ı - , un o an ır mev-
ve t~. e .. er altı~da boyunları- ki için saylavdan izin alacağı-
nı. bukmuş beklıyen ve asla ma, saylav, bu kadar kişi ayak-
çıglık ba~.~~ya niyeti olmıya.a tayken işg-al ettiüi yer için İıen· 
eşya... Gul.t\llç paketler, si$k4 den ve halktan öziir dile•in!. 
sepetler, züppe çantalar, han· Başka ne söyliyeyim? Subay, 
fil] bavnUar... ırıemnr tüccar muha · k" Za Ilı . , ' rrır, OY• 

, va .. ınsanl~, .trenlerde Jii. İqotİ, herkes trene para verir; 
bıle verdıfin bu fireyı, her yer- saylav vermez. Hiç o1nınzsa 
de, her sahada ve her zaman herkesin içinde ve herkesin ı-er 
".erme~e mahkum olduğunu bi· bulmak talihi kadar bir t~lih 
liy

1
or musun?. sahibi halinde seyahat etmeli 
şte Ankarayla İstanbul ara- değil mi?. 

s~nda v.e .Nubun gemisi heye • Bana sorarsanız meb'us, nakil 
tinde gıdıp gelen bu trenlerde, vasıtalarına hem para vermeli, 
h.em huzuı:ları, ~em de gıyapla- hem de herkesin içinde. bir ge· 
rıle yerlerı emnıyet altına alın- neralden eksik ve bir köylüden 
mış bir imtiyazlılar mıntakası fazla imtiyaz sahibi olm'ıyarak 
vardır: dola~malı. 

Saylav kompartımanları... Halkı temsil ederek kanon 
Ana baba gününden birer ör- yapanların halkı aşmalarından 

nek ifadesile gidip 1'elen tren- daha ürpertici levha tasavvur 
)erin, bir metro murabbaıua beş • edilemez. 
i~.n dü~~ kıyamet havasında, Trenlerden saylav kompa .. 
üstüne kilıt vurulmus bu beş tımanlarının kaldırılması içiı 
metro murabbalık imtiyaz mın- takrir verttek muhtettm meb 
takaları., koridorda insanlar üs- 1lSU bekliyonım. 
üste can çekişirken içinde tek NECİP FAZIL KISAKtlRE& 
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MERMERLER 

AŞINIYOR 

Adliye binasının mermer 
merdivenleri inip çıkanların 
kesafetinden aıınıyormuı ?. 
Tahmini bir İstatistiğe göre, 
günde 7000 vatandaş, bu 
merdivenleri tırmamnakta • 

dır. 

Artık, mermerler bile bu 
taban tepmeğe dayanamazsa, 
mahkemelik olanların kaç 
papuç eskittiğini, 'Yarın, dü • 
tünün!. 

GAZiNO 

VE GEMi 

Geçen gün, Boğaziçinde, 
bir romorkör, bir sahil gazi
nosunun taraçasına bindir • 
mit!. Bunu haber veren ga· 

zeteler, bili.hare, gazinonun 
nasıl olup da bu belalı ziya
retçiden kurtulduğunu yaz • 

mıyorlar. 

Acaba, gemi, gazinonun 
fiat tarifesini mi gördü de, 
birden uzaklaıtı !. 

EYÜPTE 

OTEL 

Eyüpte Akarçeımeıinde, 
Cezrikasımpafa camü ima • 

mı, camiin meırutaıını tuna 

buna, oda oda kiralıyormuı ! 
Desenize, imam efendi, E

yübü imar hareketlerinden 

mahrum bırakmamak için 

derhal bir otel teaia etmiı!. 
Acaba, gazino kısmı da 

var mı?. 

PEYNiRiN 

ÇEŞiDi 

Beyaz peynire 50 kurut fi. 
at kondu. Fakat, kimse mem
nun değil!. Çünkü, peynirin 

yağlısı var, :p:ağaızı var. Tuz

lusu var, tuzsuzu var, kurusu 

var, yqı var. Tazesi var. E

dirnelisi olur, Balıkpın:arlısı 
olur, kurtluıu olur, kurt.uzu 

olur. 

Hepsi 50 kuru,a mı 1 
Allah kabul eu;n?. 

AHMET RAUr 

Fakir 
anneler 

Bu lara hergün para
sız süt tevziatı için 
ıehrimizde 6 yeni 

merkez açılıyor 
Şehrimizin muiıtelif semtlerin • 

ıleki küçük çıocuidu fakir annelere 
daha geniş mikyasta yardım edil
mesi için esaslı teQtiklere ııeçil
mistir. 

Cocuk esir_geme kurumu da bun
lara parasız süt tevziatını geniş
letmek için yeni •SÜt damlaları• 
acmaitı kararlastırıru.ştır. 

•Yeni süt damlaları• ndan biri 
Çarşıkapıdaki ..Merzifoni Kara -
mustafapaşa medreseSi• nde tesis 
olunacaktır. Bu husustaki hazırlık
lara şimdiden başlanılmış oldu -
ğundan meııkür csüt tlamlası• 
Cumhuriyet bayramında meraslın
le açılacaktır. 

Burada bir de .kütüphane• vü
cude _getirilecektir. 
Avrıca Eyüpte. Üsküdarda. Sa

matya ce Besiktas ile Kasımpa -
şada da birer •süt damlası. tesis 

1 edilerek civarda-ki fakir anrıe!crın · 
çocuklarına bu merkezlerden her 
.ıı:ün parasız süt verilecektir. 

Meme ve süt ~uklarına kun
dak, cama.:;ır ve elbise verme yar
dımları da çoğaltılıp genişletile -
cektir. 

Gazinocuların itirazları dün 
tetkik edildi 

$ehrimiz<L ki gazinoları.n sınıf

landırılması haloltında yapılan iti-
razlar co~almıstır. Bu meyanda 
bazı gazino sahipleri. müessesele
rinin bir derece yüksek sınıfa av
nldıihnı sövlE-mektedirler. Buna 
anukabil de bazı gazinocular mü
esseselerinin 2 inci sınıfa a vrıl -
ması icabederken bir derece asa<tı 
olarak 3 üncü sınıfa konulmasını 
doğru bulmaınırktaC.ırlar. 

Kaymakamlar dün beledive ik
tısat müdürlüi!iinde toplanarak bu 
itirazları tetkik etmdcrıiir. Tet- 1

1 kikat neticesi bu.~l'n da:rri encü
mene verilerek orada görüşülüp 
karara bağbnacakt:r. 

Siddetli &ıcaklard;.n tatil edilen 
mektepler 

Bir haftadanberi sehrimizde ha-
valar vazı andırırcasına sıcak l!ec;-

8 aylık bir dalgınlık 
ArkaiııŞllllll Bürhan Cevat Ka

dıköy sular idaresinin, su kestir
mek üzere müracaat eden abone
lerden, pullu ı.irer istida istedi
ğini yazıyordu. 

Gazetemizin neşriyatile yakın
dan alakadar olan pul müfettiş -
liği, bu meseleye dair, derhal bi
ze izahat verdi. Biz, hadiseyi etra
file öğrenince, hayretimiz bir kat 
daha arttı. 
Kadıköy sular idaresi, su kes

tirmek veya su a•tırmak için., 
pullu istida aladursun, meselenin 
asıl hakikati şöyle: 

Maliye Vekaleti, 6/II/940 tarih 
ve 24302 / 498-3271 numara ile 
İstanbul belediyesine bir tezkere 
yazarak, su açılıp kapanması için, 
abonelerin vaki olacak müracaat-_ 
farının damga puluaa tabi olıua-
dığını bildirmiştir. . -

Aradan sekiz ay geçiyor. İstan
bul sular idaresi abonelerden bo
vuna pullu istida soruyor. 

Bu vaziyette, arkadaşınız Bür
han Cevatla beraber, birçok abo
nelerin i.tanbul sular idaresinden 
on altısar kuruş alacağı var, de
mektir. 

REŞAT FEYZİ 
NOT: 
Z. A. imzasile mektup gönde

ren okuyucuma: 
İddianızı etrafile anlatmanız, 

isbat etmeniz, isim ve adresleri 
sarih şekilde bildirmeniz lazım. 
Cevabınızı bekliyorum. 

R. F. 

Asker 
Aileleri 

Bugün Kaymakamlar 
Belediyede toplana· 
rak acil yardım temin 

edecekler 
Aslrere nidenlerin ailelerine a

cil ve esaslı bir sekilde vardını 
yapılması isile şehrimiz beledi -
yesi de mesııul olmağa baslamış
tır. Bu maksatla bupün tka vma -
!kamlar belediye reis muavini B. 
iLütfi Aksovun reisliğinde top -
!anacaklardır. Bu loıılan tı.00 be
ledi ve muhasebe mü~rlüğünüın 
veni proiesi görüsülccektir. Pro
iev<:. göre evvela sehrimizde var
dıma. muhtaç asker ailelerinin 
taıu.. - ktarı kavmakaınlıklarca 
~ tesbit edilecek ve her va-

::· • bunlara vardım icin para 
rmeğe mecbur tutulacaktı.r. 

AYiDA 40 LİRA VERİLEX::EK 
Bu para da: 'bina veva kazanç 

.asker ailelerine vardım tahsi -
satı• ilave olunmak suretile talı
sil edilecektir. Bu verJ!]ler ise 
ımükellef ohnıvanlardan da doğ
rudan do~ruya beledive su;beleri 
vasıtasile tahsilat vaoılaca;ktır. 

Toplanan paralardan dört kişi
lik lbir asker ailesine avda kırk 
lira vardım narası ver~lecektir. 

yaralandı 
Şehrimiz tevkifhanesinde cere -

yan eden bir yaralama hadisesi -
nin muhakemesine dün Sultanah
met 1 inci sulh ceza n1ahkcmesin
de bakılıuıstır. Davanın su~lusu 

Şarbo isminde bir nıahkfundur. 
Hadisenin sebebi de iki kuruş (!) 
alacağının Bekir admdaki dif!cr 
bir ınal>kum tarafından verilme
mesidir. 

YANGIN ÇIICARAN BİR KADIN Bir yaralama meselesinden do-
HAPSE MAHKÜM EDİLDİ ia.yı hanse mahkiıın edilerek tev-

Fatihte mukim Şadiye isminde kifhaneye göndernlmiş olan Şar-
bir kadın evinin balkonunda g~z- bo burada Bekire 2 kuru.~ borç 
oca~nda balık kızartırken evin vermiş ve geçen gün de bu bor-
kaplamalarıru tutu!ı'turduğuııdan cunu istemiştir. 
mahkemeye verilmiş ve 3 gün hap- Bekir: •- Bira:ı: sonra veririm• 

mekted.ir. Erzunmı ve civarından 1 se malıkihn edilmişt:r. mukabelesinde bulununca Şarbo 
ııelen haberler ise oralardı pal - ısrar ederek._ Hayır şimdi verc-
toların ıriyilmei!c başlandığını bil- 1 K_ÜÇÜK HABERLER j, ceksin .. Kafam şişti. Sigara alaca-
dinnektedir. Buna mukabil Adana ~ ğun!.. Jeınistir. 
ve civarında hararet derecesi E?Öl- * Zonguldak _ İstanbul arasında 1 Bu suretle başlıyan ınünaka~a 
tıede 38 - 39 a cıkmıstır. Bu sid- maden komürü nakliyatı için ı tf!i- biraz sonra büyümüş ve Şarbo h· 
detli sıcak yüzünden evvel.ki !?lin rinisaniden ıtibarcn k~ navlun tarl - ra ıo: olma jileti ile bir hamlede Be-
Adanatla liı;elcr ve orta mektep- fesi talb:k olunacaktır. Bu tarifeler kiriu yanağmda kanlı uzun bir 
ler 1 E?Ün müd·detle tatil yapmış- şimdiğinden daha yüksek bulunaca- yara vücudc gctirmi~tir. 
!ardır. ğından şehrimizde kömü rtiatla.ı bir GÜZELLİ{;İ BOZULMUŞ!. 

DÖNMIYEN FiLO 
~üyük Tarihi ·Tefrika 

No. 7 Yazan : RAHMİ YAGIZ 

Almanlar Parise yürüdükleri sırada 
Teşrinievvelin ilk haftası, do· 

nanınada Almanların telkin ve 
tesirlerile harp lehinde umwni bir 
hava içinde geçiyordu. Karadeniz 
manevralarını sık sı:k tekrarlıyan 
birinci fırka artık Türk denizcile
rinin Karadenizde ellerindeki bu 
donanma ile hakimiyeti devam et
tirecekleri kanaatine varmış, Su
şon, bir taraftan Alman umumi 
karargfihile muhaberesini devam 
ettirirken öbür taraftan da İttihat 
ve Tera '-.lci nazırlarını sık sık yok-
lıyarak kendi fikirlerinin telkini
ne uğr:ıtr'vordu. 

Garp cephesinde ilerliyen Al -
man kuvvetlerinin Belçikayı is
tila ettikleri, iki koldan Paris ü
zerine yürüdükleri bu sırada, aşa
ğı. yukarı bütün Avrupa efkarı 
umumi,ycsinde Alman zaferine i
man ediliyor, harekatı İstanbul -
dan takip eden İttihat ve Terakki 
erkanı, yakın ve muhakkak Al -
man muzafferiyeti sırasında im -
paratorluğun bu kudretli tarafla 
birlikte harbe girmi~ olmasını is
ti~or. Su"nun fikirlerini tasdik 
ve tasvin ediyordu. 

Halh;ıki, Alman umumi karar
gahı, Avrup~daki Alman ordula
rının harekatını bir anda zafere 
sevketmek için harekat plônını iki 
kısma B''rrmış, bunların müta!ca
sında ise garo cephesindeki hare
ki.tın n1uvaffakiyete varması iCin 
evvela ıniihinı kuvvetlerle Belçi
kayı çl~ncyip Parise girıneyi. bu 
sırada şarki Prusyada Ruslaruı 
tam bir serbesti ile harbi sürdür
melerine mfini olmayı, Rusların 
ovalanrnasını, garp cephesinde mu
zafferiyete \'arılmayı müteakip de ı 
külli kuvv<'tlerin sevkilc sark cep
hesinde. Prusya ve Vistü\ b<ıyun
da Ruslara kat'i darbeyi vurmayı, 
bir taşla iki ku~ nıcscl~sini ınu -

arruza ge~meleri, bu nııntakayı 
işgal etmeleri Alman erkinıharbi
yesini hatalı bir harekete sevket
miş, garp cephesine gönderilen ih
tiyat kuvvetlerden bir kısmı, bu
radan alınmış. trenlere bindirile
rek şark cephesine, Rus taarru -
zunu durdurmağa gönderilmişti. 

Bu kuvvet parçalanışı, 'Vaziye
tin değişmesinde mühim bir amil 
olmuş, harbin ilk aylarının müte
selsil muvaffakiyetlerle artmış 
bir maneviyat içinde geçiren Al
man ordusu ve efkirı llmumiyesi 
ilk defa Marn de Fransızların mu
zafferiyet iile neticelenen mey -
dan muharebesinin verdijti yeisle 
tuhaflaşmıştı. 

Yine Alman umumi karar1?5.h1, 
garp cephesinde meseleyi hallet
mek icin Rusyayı meşgul etmek 
noktasını gözöııüne almış, buna en 
iyi çare de Rus kuvvetlerini muh
telif cephelerde harbe mecbur et
mek olduf!uua kanaat getirmiş, 
Suşona un'umi kararg8ht~· n veri
len emirde nasıl bir en1ri ... :ıki ya
narak Osmanlı imparatorluğunu 
harbe dahil etmesi 15zım geldi -
ğini, Rusyayı cenubunda ve ce
nubu garbisinde m.eşgul edecek 
bu harekatın süratle ba•lamasınm 
temini istenın: ·•f. 

Daha Marn muharebesi sırala
rında, donanmaya yeni bir Kara
deniz n1anevrasından bahscdil -
mis, süvarilere birer zarf dağıtıl
mı$, bu zarfların üzerinde de, e
mir verildiği takdirde açıln1ası 
yazılmıitı. 

Te~rinievvelin 11 inci günü ak
şamı, donanma her iki fırkası ve 
bütün teferru~tile Amiral Sıışo
nun kuınand:t.~111da ve başlcrında 
Yavuz buhınduğu halde boğazdan 
çıktı. 

vaffakiyet ile tatbik etmeyi dü- (:>evaını var) 
fiinüyordu. . 

Fakat, Belçikayı geçen ve Is • Tahrir nüfus günü ıehrimizin 
viçre üzerinden Fransız toprrı.kla- İnzibatı 

rına ı::ircn Alınan kuvvetleri, Pa· 20 tesrinievvel umumi tahriri 
ris üzerine yürüyen Fon Klok ve nüfus günü ic!n her türlü inzibati 
Fon Bulov orduları M_,n sahra- tedbirler simdidcn alınmıştır. 20 
sıııa geldikleri zaman bütün kuv- tesrinievvelde , sehrin inzibatını 
vetlerile Marnde yerlcsen Fran - İstanbul ·kumandanlığından tefrik 
sızların kat'i neticeyi burada al • edilecek müfrezfler temin edecek, 
mak, bir mevdan mubarebesile ta- Polis teskilatı askeri kuvvete var-
lilılerini denemek kararında ol • dımda bulunacaktır. 
duklarını !!'ördüler. .MEJKTEPLERDE VE 

Fazla olarak, iki koldan birisi, HALKEVLERİNDE 
bir kısım kuvvetlerini sayanı hay-
ret bir mırkavemetle Alman iler- Vilayet sayını komisV'Onu na • 
Ie"'"'ne karsı koyan Verdün ö • mına bcledive münakalat müdürü 
niinde mr•..;ıl etmek mecburiye- B. Zühtü Cubukcuoğlu dün ma -
tinde kalmıs, ikinci kol evvel:i ar!f müdürü B. Tevfik Kutu ve 
J\<1arn 0,.•asına inmiş, burada mu- vil5.vet parti reisi İzmir meb'usu 
hareheye tutu~muş, sonradan ge- Reşat Mimaroj?lunu ziyaret etmiş 
len diğer kuvvetler de burada ve tahriri nüfus hak,kında mual-
Fransızlarla çetin bir döğüşc gi- !imlerin mekteplerde, hatiplerin 
rişmisti. Halkevlerind<' konferanslar ver -

Üçlü pakt ırJ 
Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ı,;SJ• r 

Almanya, İtalya ve jap~n;,.ır 
rasında birkaç gi.in ev\'cl ıt1 ,t0~ .. r:ı 
nau pak~ beynclnıi!el ıııu . Jıı11f 
de yeni bir unsur ynratını~ 0 

3~V 
yor. Filhakika bugün •iiclU tiıı•• 
etiketi altında yeni manı~ nts'" 
l!'ibi karşımıza çıkan koni J b'•'" 
üçüzlü •antikonıintern"' dcıı ' 
birşcy değildir. . n pıİ 

Malumdur ki antikoınınte<,1011 
tı önce, Bcrlin ile Tokyo •:• ıııf 
aktedilmişti. Sonra bu "~~ .ı rol· 
ya da istirak ederek Berlın ·kil j;' 
yo - Roma antfkominte~n. po p•I" 
mini almı~tı. Fakat bu 1sı~1: poJi' 
imzalıyan devletlerin harı<' 
tikalarını izah etmiyordu. 

1 
-' 

h"w Antikomintern nakt ort~ .. i i~tr 
dan Almanyanın takip eth~b:l)~ 
lii ve tahakküm politika·'' " 1 i~ 
bu devleti İngiltere ve frr;'11ı' 
harbe sürükleyince, orta • ~r 
İtalya, muhteriz davranrıtı>~,ı:Jı 
rar ''" •li. Fakat hu iiıt:.rarJ.ır/ı/ 
nolitikasının Ital~yayı ~uru .,ıııJ . . ..... 
ortaklıktan vazgeçıncsı nı 9ct'~ 
delalet etmiyordu. İtalya. '" i' · 
nın akıbetinden korkmuş~ıjslıl' 
ponya ise, hlldiselerin ıo 1

1 
lı'I~ 

bekliyerek ona göre har<"~:# 
tını tavin etmeyi da1ıa c "* 
gördü. 

5
V 

Almanya tarafından A,·~~J)l~ 
tasında kazanılan zaf('r, 1 k ~' 
lıarbe sürüklediği gibi, ~z• ,.fi~ ı' 
ta jaııonya i~in ümit edılııı< uı"' 
ni fırsatlar hazırlamış bıdıUl .\I' 
İtalya, nrtık mukadderatı•' ;ı r 
manyay~ bağlamıştır. jaP~111ıf 
se, bu fırsatlardaıı ancak .. 1 ;f,ıl1 ·ı ıs yanın zafer kazannıası e 
edebilecektir. . gJ'' 
Diğer taraHaıı gittikcc lJl,0 b

11 

reye tcmayiil etmekte bulu~I<' b11 

Amerika bclirn1iştir. Auıcrı 11 ~1!1 taraftan İı,6ailtcreyi Alı;•• "1ı' 
• d"l•cr .;ı karşı takviye etmekte, -J«I". 

raftan da Uzak Şarkta ha. 1• 00ı' 
hazırladığı fırsatlardan ı•P1 ol• 
nın istifade etmesine cııgdı et• 
maktadır. Bu ~artlar altı~! 1,ııf 
men hiçbir zaman fcs!ıedı 0

0 
bl 

mahut antikomintern pak.il ibl1 

defa başka bir üsim altın~• ,ı•' 
edilmesi beklenirdi. KooıbıD 

1 
nun hedefi meydandadır: ,., ıl· 
japonyauın Uzak <:arkta ..,.ıı 

. A\/rur· .• 
manya ile Italyanın da "ı ,ıo• 1 

kuracakları •nizamı kabU ,.,f 
•' yecek olan devletlere kar ~ 

yet alınacaktır, diyor. e•' 
Şu halde pakt, herşeyd<0 dl'~ ' 

Amerikavı İngiltcreye. y•'~,r~: 
dan ve Uzak Şark islerınc 1.,ftıfl • • p "f 
maktan ıııenetmeğe ıu ~tı t 
Sovyetler Birliği, Uzak Şa~ tı .( 
ııon ve Avrupada da AhT1 pıı'' 
hakküm politikasına 1oır•'ıdı~'~ 
bir seyirci vaziyetinde k9 

J y~1~ 
onunla •imdilik bir daval~rY'\ 
tur. Esasen Amerika da M b'

1 
vaziyetine düşerse. onuııl:arir1~" 
davaları olamaz. japon ~·c t 
nazırı, Ameril-avı AvrUP3 y• o

1
• 

Açık iş ve memuriyetler 
Esklşehır tayyare rabrika.,.ının teX

nik muha~ebe teş:kilfttınd:ı çalıştırıl -
mak üzere imtihanJa memurlar alına
caktır. Evvelce İ!}lf"tme muh<:ısebc i.ş

lerinde çalışmış olanlarla tıcarct mek
tebi mezunları 25 teşrınırvvcle kadar 
mezktlr fabrik:ıya müracaat edebilir -
ler. Liyakatl' göre aylık: ücreti 60 - 170 
lira arasındadıt. 

miktar artacaktır. Di.inkü celsede Şarbo cürmünü * OduncuJann f.iatlara zam talebi iti.raf etmiş \'C: 
devam c~mektcrl:r $ ·tırimize odun •- Ne yapayun, beni kızdırdı. 
sc·.-kt-dcn yerlere gönderilen belediye Hakaret etti. Ben de iilcti yapış-

Yine ayni sırada Rusların şarki melerini istemistir. Bu istok kabul 

ı =p==ru=s=v=a=d=a=m=u=v=a=H=a=k=i=y=ct=l=i=b=i=r=t=a-==ed.i=;lrni;;s;,ti;r~.========== I 
AVRUPA HARBINlN kerliği kabul etmek hususunda da 

zak Sarktan a!Ukasızlan~Ü~i t• 
1 

vet etmis ve bunu kabul eı\l"e''J 
dirde mihvercilerin de ııaid'°'I 
kıt'asına samil J\.fonroe. "r ~ 
tanıyacaklarını bildirmıştı 'ııırf 

Cinsi terbiye lakırdısı 
Bir gazete, cinsi terbiye adlı bir 

anket tutturdu, aradabir yazıp du
ruyor. Cinsi terbiye mühım bir 
mevzudur. O kadar mühim ve na
zik bir mevzudur ki, günlük ga
zete sütunlarının dahi dış•nda kal
ım ak ~erektir. 

&ısboşuna, çıocuklara garip ve 
tec=üs uyandırıcı gelen bu la
kırdılar üzerinde durmayınız. 
Cı si terbiye verilemez. Çünkü, 
mahzurunu ortatlan kaldırmak 

şartile bu işi üz.erine alabilecek 
kaç babaviğit vardır?. 

B"ÜRHAN CEVAT 

Yioe mezkür fabrikanın motör ve 
tayyare atölyesine otuz beş motör ta
mircjsi ile altı tesviyeci usbsı imtihan-ı 
la alınacaktır. San'at mektebi mezu- j 
nu olanlar veyahut h~riçte yetişenler 

1 tercih olunac.ıklardır. Imtihanda liya
kaUerine göre ikiyüz kırk sekiz kun15 
ile dört yüz kurus ara~ında yevmiy~ 

verilecektir. Talipler teşrinievvel~ 

21 inci pazartesi gününe kadar mez
kür fabrikanın müdürlüğüne müracaa'tl 
edebilirler. İmtihanlar da o gün fab
rikada icra olunacaktır. 
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GÖZYAŞL 
ETEM iZZET BENiCE 

Güntlüzkü 
ti. Tanınıak 
çekilebilirdi. 
pile: 

kılığını tleğiştirmiş
için epeyce zorluk 
Dört kişi idiler. Çi-

- Sen burada kal ... 
Dedi. Ve .. ilave etti: 
- İki kuwetli öksürük! 
Ve_ bana da tenbih etti: 
- Sen konağ n kapısı önüne 

kıvrılıp yatacahın!. 

Ve .. devam etti: ı 

Haberini verecekti. Polisi r de 
benimle uğraşacak., beni karakola 
götürmeğe calısacaklar. Onlar da 
icerde rahat rahat isliveceklerdi! 

Ne derlerse: 
- Evvallah .. 
Etmekten baska çare yoktu ta-

b··ı il. 

- Peki. En önce Zehranın acık 
bıraktı<tı birinci kattaki ıbir pen
cereden iceri Altındis ııirdi. Arka
sından Kundura Recep, Arnavut - Polis, bekci {ilfın gelirse hiç 

aldırma. Sorarlarsa ses verme. Sız-
Yahva da ilerlediler. Ben de kapı

ımıs görün. Sıkısırsan, mevhane nın önüne lkıvrıldmı. Yüreğim hoıı 
dönüsü buraya düsmüs kalımısım . . . 
dersin!. Nereve götürürlerse gi - hop atı\"Or, ve~ı dinlıvo:dum: 
ders'n. Sarhos taklidini el.den bı- - Ayak sesı var mı. 
ra.kına. Her s~falete razı olm~:. }?a-

Altın dişin tab'ivesi acıktı: Çipil 

1 

ikat, hapısane, karakol fılan ııozu-
Oksürüp vürüverok. bununla: mü 'korkutuyordu. İhtimal ona a -

- Dı.şarıda POiis var!. lı:;ma.mış olmaktan. Kentli başına 

mür;'!kıplarının raporları gelince bu 
tırdı111!• dcmistir. tal~p t('lkik olunacaktır. 

Bekir de: •- Hakaret ettiğim * Şı hrimizde altın tiatlan dün 
yirmi bir lira yetmiş beş kuruşa çık- Y11iandır. Yüzümde actıitı jilet ya-
nu.ştır. rası güzclliğ;111i de bozdu. Hcın tec-* Nüfus sayımı memurlorı teş - ziyesini ve hem de tazminat ver -
rinievvelin on ikinci ırünü öğleden mesini isterim!• demistir. Muha-
sonra nahiye mcrkeı.lcrinde topla - keıne şahit celbine kalınıştır. 
narak istatistik umum müdürünün 

Evrak mahzeninde yakalanan radyod.fı.k.i hitabesini dinliyccekler ve 
fişlerle talima lda alacaklardır. hırsız 

* en eski tiyatro san'atk3.rların - Unkananında Zeyrek caddesi.o-
dan Bürhnnettin Tepsi jübilesi dün ge- de 4 nunıaı·ada oturan Yaşar Boz
ce s:ı.nt 21 de şehir tiyatrosunun ko- kurt isnıinde bir sabıkah hırS'Z 
medi kısmında muvaffakiyctle veril- Salkımsöğtitte orıuan muhasipli-
miştir. ğinin evrak mahzenindeki dosya-* Cibali tütün fabrikası amelele- !arı kiifeye doldurup calarken ya-
rinden Abdullah Kadeş vapuruna tü- ka1aronış ve Sultanahmet 1 inci 
tün yüklerken bacağın bir aalye tü
tUn dUşup kırmıştır. 

lkalmıs bir serseri halinde yaşama3ı:J 
daha rahattı. 
İcerde~i ,.meliyat belki bir sa

atten fazla sürdü. Nihayet, pence
reden hafif bir ıslık geldi. Bir ııöl
ııe gibi kava kaya pencerenin al
tına '-Ürüdüm: 
-Ne var?. 
Yahva icli. 
- Sokakta kimse var mı?. 
Dedi. 
- Hayır .. 
Dedim. 
- Yeri iyi dinledin mi?. 
- Dinledim. 
- Cipile söv le sokak kapısınm 

önüne gelsin. Sen yine burada göz -
cüliıkte kal.. 1 

Dedi: iceri cekiJdi. 
Cipili kaoıva gönderdim. Sanki 

babalarının evinden cıkarıV'Orlar
larmıs gibi 'koca bir halı den~i~i 
Çipilin sırtına vüklcdilor; 

- Haydi durma .. 
Çipil: 
- Inhh .. 
Pekai?ır .. 
Tasınacak ııibi dci?il.. 
Divordu. Fakat Yahva kıçına bir 

tekme ;ıttı: 1 
- Haydi doğrul vola., 

sulh ceza mahkemesince 1 ay 10 
gün hapse mahkum olunmuştur. 

Dedi. O da inleye tıslaya dengi 
sırtına vurdu, mezarlığın volunu 
tuttu. Çipil epeyre gözden ka}Obol-

1 
duktan sonra, Kuntlura Receo çık
tı. o hic bir sev siiy\emedi. Yalnız 
iceri girerken ceketli idi. Çı:kar • 1 

ken arkasına mükemmel bir pal
to ııivmis. Ve .. Cepleri de doluvdu. 
Elinde de kücük bir paket vardı. / 

Yo !da görenler ancak: 
- Beyefendi sinemadan dönü -

.,ror! 

Diyebilirlerdi. Ve .. başmı alımış 
_gidiyordu. Daha beş dakika sonra 
Yahya cıktı. Onun da elinde bir 
valiz vardı. Giyimli kusa:mlı itli. 
Ve .. sağa sola bakmadan Gümüş
suyı.<nun yolunu tutturdu. En son 
Altındis ~öründü. Koltuğunun al
tına sıkıstırdığı gazete kağıdına 

sarılı bir kutu vardı. Kıyafetini hiç 
değistirmemisti. Kendi kendkrıe: 

- Mücevher kutusu bunda ga
liba?. 

Dedim. Ve: 
- Herhalde bana da bir pay çı

kar .. 
Dive di4ündüm. Usulcacık ku

lağıma· 

(Dernnıı var) 

baş!-aları tarafından harbe sebe-
1\; ESELELEH.l biyel verildii'i giine kadar kal -YENİ --------

Hiç gevşemiyen 
gayret •• 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMM 
- Evvela deniz ... Ondau sonra 

da kara ... 
Bunu daha harpten evvel yük

sek salahiyet sahibi bir İngiliz ge
çen harpte biı·llkte silah arkadaş
hğı etınis olduğu bir Fransıza ~y
lemiş. 935, 36, 37, 38 ve harbın 
başlangıc senesi olan 39 senelerin
de İngiliz deniz tezgahları sıra
sile 291, 275, 547, 649 bin ton ye
ni inşaat vücude getirmişlerdir. 
Hulasa 936 danberi her sene 2 zırh
lı tezgaha konuyordu. Ona göre 
deniz askeri artıyor, gerek inşaat 
ve gerekse bir taraftan adam ye
t:iştirnıek birbirine müvazi olarak 
devam ediyor. Fakat o Fransız, 
dostu olan o İngilize soruyor: 

- Ne vakit mecburi askerliği 
kabul edeceksiniz?. Buna •iddetle 
ilıtiyacınız var. Çünkü kara kuv
vetiniz geçen harpten sonra arttı
nlmadı. 

Muhatabı İngiliz cevap olarak 
söylüyor: 

- Mttburi askerliği ne vakit 
kabul edeceğimizi sonıyorsunu. 
Avnıpada - eğer vuku bulursa -
harp ilan edilir edilmez ... 

Bundan İngilizlere mahsus bir 
hal göze çarpıyor. Evvela hiçbir 
İn<>iliz devlet adamı, kılıç veya 
kalem sahibi harp ihtimallerin -
den bahsederken şu kaydı koyma
yı unutmamıştır. Eğer harp olur
sa ... Daima sulhun bozulmıyaca
itına dair bir ümit kapısı açık bı
rakmak ... İşte İngilizlerin siyasi e
debiyatında son senelerde hep bu 
görüldü. Silahlanmak için parli
mentodan milyarlarca tahsisat is
tiyen İngiliz Nazırlan söz söyler
ken daima sulhun devam edece
"inden ümitvar görünmüşlerdir. 
Onun için memleketie mecburi aa-

mıştır. 

Buna mukabil İngilizlerin deni
ze ve deniz kuvvt"'tinc karşı baş
ka bir nıerbutiyeti vardır. Deniz 
kuvvetini daima üstün bulundur
mak ister. Onun için de hiç bir 
gavreti tehjr ctmen1i-:tir. 939 mar
tının vani hnroten altı ay evvel 
İngiliz tezgôhları o zamana kadar 
görülmemiş bir faaliyetle çalışı
yorlardı. Tezgahlarda ikmal edil
mek üzere mevcut yeoveni gemi· 
!erin tuttuğu ton miktarı 659 bine 
çıkarılmıstır. Bu suretle 939 sene
sinin ilk avlarında tnıı:iliz donan
masma yeniden 9 hafif kruvazör, 
16 ağır muhrip, 8 tahtelbahir, 4 mu
avin gemi. 15 motörlü torpito 

ilave olunmuştur. 
İnşaat devam etmektedir. Fakat 

artık İngiltere harp halinde bulu
nuyor. Yapılan gemilerin mikta
rı ve saireye dair tafsili.tın gaze
te sütunlarına geçirilıniyeceği ta
biidir. Harp çıkıncaya kadar İn
giliılerin silahlanmak sahasında 
daha neler vaptıklarına dair Av
runah mütehassısların verdikleri 
etraflı malıimat vardır. Fakat bil
hassa kavdettikleri nokta şudur: 

·tngiltereniıı gösterdiği gayret 
ve faaliyeti layıkile takdir etmek 
için bir ciheti daha unutmamalı ki 
yapılan valnız yeni gemiler olma
m.ıştır. Topçulukda, atışda her tür
lü terakki ve inkişaf vardır. Daha 
ilerisine ı:ıidilerek şu da denebilir 
ki dünyada hiçbir donımma İn -
gilizlerinki kadar hava taarruzla
rını defedebilecek vesaite malik 
dei'ildir. 

Bugün İngiltere silahlanmak yo
lunda üç hedefe de varıyorlar: 
1- Denizdeki üstünlüğe hic di

yecek yok. 
Z- Kara knvvetleri art.nruı ve 

yetiştirilmiştir. 

3- Havalara da hakim olmalı: 
~in bir taraftan para sariedil -
mel<te, en mükemmel vesait vü -
cude getirilmekte ve ona göre de 
adam yetiştirilmektedir. 

Üçlü paktın nazari olall go'~ 
budur. Fakat bir Sovyet tf,., 
sinin de l azılığı gibi, ıni!ı• ıl J.ı 
!etleri bu gayelerine var0~.,ı~ 
mak iç~n ı~ücadeleyi k•:u~ , 
mecburıy~tıııdedırler. B0 fil~j 
şılarında lngiltere vardır· ~ .1 
kika İngiltere bakııııındall b~):( 
naktın iın ·•ası vaziyette. Jllj:: _r 
bir değişiklik husule ;'(et•~ ••'ıJI 
[!ildir. Sovyetlere gelınc_~!~ıı-"'~~1 
lan, onlar da intizar polı 1

1 •'jıl 
devam edeceklerdir. Fak9

11
,re ( 

paktın imzası Amcrik.aıııD "r ~ı;:r 
hattı üzerinde nasıl bır tcS'el \,-ıı 
le getirttektir?. Bu kUV·~ıı. ·b' 
hürü karşısında AD_ıer~i ~ı r 
Amerikalıların istedıkl cııı•''rf 

kendi kıt' asına çekilere~ 11ıı 'rr 
tini yalnızlık politikasın • ~ıf'> 
yacak?. Yoksa diğer h~1 jj(l J 
kalıların istedikleri gib1

• ~uf-~ı 
bu tezahürüne meydan ° ,,oı ı' 
İngiltereye yardm1d~ d•

1 
~·~~it 

edecek?. Eğer Amerıkat gi~ 111r 
tarak inzivava scvketnl~k•"''~ff'' 
netice verirse, eski antı 111ıat'- ti<'~ 
nin bu yeni manevrası. bir "Jc•' 
olmuş sayılacaktır. Aksı·b••' ti 
verirse, bu tczahürle 0'dırıJ t 
Jeti~ i, İngiltereye yar 
olacaklardır. 

11 
d it' 20 bin ıefkat tJıll. 3 f 

dağıtılacalc 11ct 
;Muavt' •• Sıhhat ve İçtimai eıcre 1, 

kfıleti cok roculdu aro ııill ;/, 
mek üzere venıderı vaPtır 
•"Cfkat madalvası• ıar• 40 
lcararlastırmıstır. Bun 

9 
f 

lira sarfulunacaktır. 11110sı0 
!Madalyaların vantıır~tır· 

vın 25 inde baslaoıl:ı.c ·ıe~ 
--o-- '"ııdeJ'' 

'Kadıköyüne dün go 111 
kömürler i ıfl·' • . ·rıcıek ,,,..~ 

Kadıköv ve havalısı ;dco ·1,( 
!k .. ·· ·· d !arına ven ııs;. il' omuru eıxı .. [ir po a" ıl 
kiyat yapılarak koıned 

11 
olt1' .n 

.. 1 e 1!"' • 
:maktadır. Bu cırm J<IM' Jl'.,ıf' 
zere dün de Zongul<'f~ ve 1,ıl 
maden kümürü ge~;:d.,ri!ı!l · 
ıırovdEAci deı:><>lara I!" 



tlınanlar Rumenj BERLiNE YENi 
lldudunu geçti i N G i L i Z 
Yosu henüz Alman kıta· 
li<r · ının Rumanyaya gır-

diğine dair haber neıret-
!l llıeınitlerdir. 

1 iikreı 9 ( A. A.) - Bük
"!tek;. I il. ı· · s· R ·· ~.ıld ng 12: se uı ır eı<· 

ıı Hor, Romanyadaki ba
ı~1'~ejik noktalarda Alman 
hqkh:tonları bulundurulma•< 
Qİ ~rıdaki Almanyamn açık 
ı1:eı, Üzerinde tahaddüs eh: Vaziyete dair derhal iza
lu verilmesi talebinde bu-
Qllıu .__ 

1\1; . ••t.1r. 
Vvı;:l'LER DÖRT FIRKAYA 

lı lr ÇIKARILACAK 
ı."1~ eş 9 (A.A.)- Köyler: Per
•lan c lrÜ.nü Romanyava gelecek 
~la /Uman kıt'aları, tedricen fıu
ı-,<lt ltılarak dört fırkaya çıkarı-

lı1c tır. 

HÜCUMU 
Berlinliler beş saat 
sığınaklarda kaldılar 
Stokhol:ın 9 (AA.) - Aftonbla

det gazetesin.in Berlin muhabiri 
İngiliz hava kuvvetleri tarafın -
dan Berline yapılan hüeumun en 
uzunuun ve en erken başlayanı
nın dün oıeceki hücum oldujhınu 
bildirmektedir. Birçok llerlinli -
ler evlerine dönemeden beş saat 
şıliınaklarda 'kalmıva mecbur ol
muslardır. Muhtelif dal.l(alar h;ı
linde ııelen İngiliz tayyareleri av
dınlatıeı fisenkler atmışlardır. Bir 
çok infilil.1<\ar isitilmistir. 

LİMANLARA HÜCUIM 
Londra 9 (AA.) - Hava neza

retinin istihbrat servisinin malu
matına nazaran Blenhaym tipin
deki İngiliz tayyareleri dün sa.balı 

Fabricuis 
dolaşıyor 

Galatz 9 (A.A.)- D. N. B. Al
manyanın Bükrcş elçisi doktor. 
l"abricius, hususi bir tayyare ile 
dün sabah Galatza geluili;tir. Dr. 
Fabriciusa, bu seyabatinde Al -
manya hariciye nC2:areti memur -
!arından orta elçi Schvörbel ile 
Almanyanın Bükreş elçiliği me
murlarından birkaç kişi refakat et
mektedir. 

Dr. Fabricius, Almanyaya gön • 
dcrilınekte olan Besarabyalı Al • 
manların toplandıkları kampı zi
yaret etmiş, bilahare bu Alman
ların Besarabyadan Romanyaya 
gelmek üzere geçtikleri Prut köp
rüsiine de gitmiştir. Dr. Fabricius, 
müteakiben yine tayyare ile Bük
reşe dönmüştür. * Hıc:m.l(kong 9 (A.A.)- Birçok 
iapon müesseselerinde bura polisi 
tarafından araştırmalar yapıl -
ıınıştır. Bunlar arasında Taivan 
Bankası, Hongkong Nippon ga -
zetesi idarehanesi ve Asahi gaze
tesi muharririnin evi var<lır. 

1,1 Alnıan kıt'aları, tanklarla, 
~ t' dafi bataryaları ile, tank da
h 

0Plarile ve hava cüzlitamları "t Ilı .. 
loıu ~cchlıez olarak, halen Tuna 
~le '!e aşağı do;:;'Yu inmektedir. 
ı~ \>ıt a, Giurgiuya vardıktan son
ı, ıı·'•hova ve Buzsu bölgelerine 
"'ğr "kres civarında Targovisteye 
~aıgu yoluna devam edecektir. 
Olun •vıstede bir ha,·a üssü tesis 
llıerke~~· Prahova, Plösti petrol 
~ttr •ıının bulunduğu bölgedin 
••ıu~l nunta«alarına \ 'e petrol 
qn ·~•nın müntehası noktası o
}e11,Gıurciuya hava dafi topları 

erkenden Lorvan limanını •bam- fl'lıl~~~tı;~;:;;;;;~;ı.....,...;;;~!I 

l Ştirilcccktir. 
llıUt:~ teçhizatlı Alman askeri 
iltdu 3S3ıs gruplarının, Rumen 
!tti, suııun bütün sınıflarını talim 
~'kl llıclc Üzere Giurciuya gelmesi 

\' •nıuelctedir. 
~ı~:rıda ismi geçen bütün mer
'1,1 ~ e, Alınan kıt'aları için kış-

lı . azırlanmaktadır 
tılı; . 

)a ~ ka: haitadanberi, Romanya-
1,,p 0 büyiik miktarda Alınan 
~lru tııalzemesi gelınektedir. Bu 
~'tian harp malzemesinin kıy -
bı.ıttı 0 derece yüksek bir ra·kamı 
tin~· 0.ştur ki, Rumen - Alman kli
~)~~ııı Romanya lehine olan ba
~•ta~ ta!fiye edilm.istir ve bugün 
)ıJııı8ı;'ruz yolu ile Ingiltereye ya-
1tnd ta olan ihracatın durma -
'-tıt~llheri Almanyaya petrol ih
'liıiulttın fazlalaşmasına rağmen, 
••ı.;y g ~esabı Almanya lehine bir 
to~1!~~İ.htiva etmektedir. 

·~'l'.ADA.Kİ İNGİLİZLER 
. lluı. GiDiYoRLAR 

tılte, •e.$ 9 (A.A.)- Röyter: İn
nııd l~nın Bükreş elçisi Sir Jlegi
~si il 0a.ı:,e, Rumen petrol en.Tüst
<ıt•;ı· e •liikadar bulunan bütün 
>ı) 1

1~ tebaasına derhal Roman -
~isti •rlcetmelerini tavsiye et -
.\ .•. 

l;de~ltadar bütiin İngilizlu, şim
~l.ot ıu.erkezi petrol ınıntakasıaı 
'< ki,-llııs\erdir. Bu İnA"ilizlerden 
~dıı: ~halen Bükresle bı•lunmak
"l•n Unlardan altısı bugün, geri 
'iinu ~~a öniimiizdeki pazartesi 
"i~1 ı\ Ukre~ten avrılacaklardır. 

NYA OARİCİYE NAZIRI 
lluk CEVAP VERDİ 

~·n~ateş 9. <.A.A.)- Röyt~r: Ro
'nin n~•rıcıye nezareti. lngilte

~~lirı ltkres elcisi Hoarein vazi
~tı t ~YdınJatılması hakkında yap
i"'•i118 

1
•be cevap vermistir. Sir 

'n ı\~ d lloare, Romanyaya ge
~dıı, illa~ kıt'alarının bir işgal 
1 
"1!a~ nıu ve yahut talim cÜ•Ü -

1
'ntn0k".1 ı_nı teşkil ettiğini öğ • 

)e· ltu ıstı:vordu. Sanıldığına gö
-lb1, ıı.llıen hariciye nezaretinin ce
ltı ih~Uml mahi:vette bazı temi-

tıva etmektedir. 
.lı~c. YENi TAFSİLAT 

~111" '<es 9 (AA) Rö' t • s·-t •an . . - Y er. ı 
~ı~. ıı}t<iytere gelen haberlere 

1,an n· llıanyada kalacak olan Al
~l•tıı1'zaın1 kıt'alarıııın ileri cü
, tı.._ le atı, son zamanda 1'1acaris· 
~iud tkedilen Transilvanya ara
tt~ir •n ıtelerek hududu geçmiş -

-., ııit. 
4 11le~ h'"~e~ İngiliz elçiliğine, 
\İ •bu .. arıcıye nazırının imzası 
ltıt ~i, ıtu~ Rumen arazisinde hiç 
~t·~,ğ~:nıı '~iman askeri bulun -
t; ·~ilıu~akMında bir muhtıra tev
t · lta,. '.ş bulunduğu öğrcnilmiş
ı, h •cı:y 

ı., arb· · e nazırının bu beyana-
~[ ol '~e nazırı tarafından da 

ti· ~~ ::-rnıı. tu. 
~i~i üı·İleden sonra hududu geç
~ ~tl 1 4 :~1•n kıt'alarııı, tam teç
q~iıı tah o. kişiden miirekkep ol
t:i Sibi tuın edilmektedir. Bun _ 

,nıi~ı. ud~e Sigisoraı·a iki trenle 
ıt''r rır. 
•~ ~.ld'"' .. Al 1 t~ · 'ıt.!n •ne gore man ar, 

h~"'ıt 11 ıııaJ.:an1lnrının suallerine 
~ •a ~ı·~"v~ıa Almanyanın bil -
~i~nt;ı4.: ·ada~. bıılunduğu petrol 
ıı. •n il. ·Ilı ınudafaa etmek ve sa
,. qler· 0trıen ord..,.unu Alman 
' 1t\ 'lle ·· ' ~iı ~•lııı. ı:ore tallın ettirmek i-
~· 18 olduklarını söylemişler-

'Qe ..• 
•ı:-reniJdiğine ı:öre, Giurciu-

ıbardıman etmislerdir. Doklarda 
infilaklar huı;ule gelmistir. Li -
.manda bulunan gemilere de isa
ibetler olmu.sttn'. 

İngiliz tayyareleri Roterdam 
lkanallarnda bulunan gemilerin ü
zerine de vüksek infilfiltlı bom -
balar atıruslardır. 

AFRİKADA HA VA 
MUHAREBELERİ 

Kahire 9 (A.A.) - Kahired'e 
neşredilen bir teblii1e l!Öre. İn$Liz 
bomi>ardunan tnvvareleri Sevdi 
Berrani'nin cenllıbu sark ınınta,ka
sında İtalvan nakıl vasıtalarına ve 
cadırlara muvaffakivetLi hücum
larda bulunmuslardır. 

Sudanda cenubi f.. frika tayya -
releri 4 tesrinievvelde Gallalat 
mınta'kasın<lıı bir İtalvan tayya
resini dü.sümrıfı.sler bir diğerini 
de hasara ui!'rabnıslardır. 

Hasara uğnyan bu tayyarenin 
üıısiine dönmiis olmasına ihtimal 
verilmemektedir. 

Cenubi Afrika tayyareleri düş
man arazisi üzerinde keşli uçuş
ları da vaı:mııslardır. 
. Yemen sahilinde düsürülen bir 
Italyan t:ıvvaresinin ankazı lb.u -
lunmustur. 

. ' ..... , :.;-. ~ . ' . - ' • 

Bir top düellosu 
( 1 inci sahiCedrn devanı ) 

Kent salıilleri kayaları iizerin
de bulunan seyirciler parlak sa
bah güneşine rağmen topların a
levini ve endahtı müteakip sual 
işareti şeklinde topların ağzından 
yükselen ince ve iki kara duman 
sütununu görınüslcrdir. Fırtına 
top s~lerinin işitiln1esiııe mlııi 
olmuştur. 

Uzun menzilli İngiliz topları da 
J;u sabah Padökale boE(azında Fran
sız sahilini bombardıman etmiş
lerdir. 

Bolonvada sahilden birçok kilo
metre dahilde bulunJn hedeflere 
müteaddit salvolar çekilmiştir. 
Atılan obüslerin iufilakı cenubu 
şarki sahillerinden göriilmüştür, 
BİR GEMİ KAFİLESİNE ATEŞ 
Londra 9 (A.A.)- Manş deni

zinden gcı;.ınekte olun bir gemi 
kafilesi Fransız sahillerinden açı
lan bir atesle yarım saat bombar
dıman edilmistir. Obüslerin deni
ze diiserek infilak ettikleri görül
müştiir. 

Gemilerin hiçbirine isabet ol
mamıştır. 

İnl(iliz muharebe tav:vareleri 
kafileyi düşman hava hücwnuna 
karşı hirnaye etmişlerdir. __ _,__ 

Uzakşark tehlikede 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Vasirıgton 9 (A.A.) - Japon se
firi Horinusi dün hükUmet da -
iresine davet edlimi• ve hariciye 
nazın Kordel Hal ile yapılan mü
l&ckat 40 dakika devanı etmistir. 

Horinusi Jaı>0n hükfunetine ra
ııorunu \·ermek üzere yakında 
Vasingtondan avrılacaıktır. 

San!l'hav 9 (A.A.) - AmeriJ<a 
ıkonsoloslukları Vasingtonda hari
ci ve nezaret.inden ald>klan tali -
mat mucibince, ıJaııonya , Japon 
ıınüstemkkeled, Mancırkov, Çin, 
Hon<?kone ve Hindıcinide bulu -
nan Amerikan tebaalarının muJ:ı
temel .bir tahliveve hazırlannıaları 
icin tavs.ivede bulunmıı.slardır. 

da petrol mıntakasında ve Bazau
da yapılmakta olan tahkimat in
şaatı hemen hemen ı.itmiş gibidir 
ve en son model Alman hava dafi 
bataryalannm yerle,tirilmesi için 
hazır bulwunaktadır. 

Kıııne.n aslı.eri tayyare meydan
larının genişletilnıe.•i i(in de Al
manyadıuı hususi teçhizat pi -
mittir. 

Sovyetler faal 
olmak mecbu· 
riyetindedirler 

(Başmakaled~n devamı 
tarihin behemehal bir gününde 
bnnu yapmak istiyecektir. Alman
yayı şimdi içinde bulunduğu şart
lar bu tecrübeden meneylemek
tedir, Fakat, mü~ülıit daha çok 
arttığı zaman canbavli ile buğda
ya ve netrole kavuşmak irin bnnu 
yapabile~eği gibi; farzımuhal ola
rak galip geldiği takdirde de he
mcıı yapmak istiyecektir. 

Zira, bugünkü Almanyanın he
saplarında en iyi, en yakın ve ana
vatana bağlanabilecek müstemleke 
Sovyct Rusya toprakları olarak 
kaydedilmi~tir. Binaenaleyh, Sov
yct Ru.•;p•anın bütün bu vaziyetle
ri nazara alarak şiıudiden daha fa
al bir siyaset takip eylemesi ve 
cenubu şarki Avrupasındaki sinsi 
yerleşmeleri lakaydi ile karşıla -
maması birinci derecede bir ehem-
1niyet ve mecburiyet halini al -
nııştır. Binaenaleyh, dün de işaret 
ettiğimiz gibi Almanya sessiz ve 
sedasz Karadenizc ve Tuna ağzına 
yerleşınckte ve Romanya, Macar 
ordular1nı icabında nıüdafaa, ica
bında taarruz vazifesi vermek ü
zere bilhassa bu dava üzerinde 
hazırlaınnktadır. 

Moskova her ne kadar hadiseler 
iyiden iJ•iye inkişaf peyda edinci
ye kadar harp dışında kalnıak ve 
bitaraf bir siyaset takip eylemek 
istiyorsa da yine cdeınir tavınday
ken döğ-iillir• sözünü de yabana 
atmamak gerektir. Bu bakımdaıı 
Sovyet Rusyaya diişen faal biz -
met bir an önce Amerika ve İnJlil
tere ile anlasmak ve diinva böl
gelerinin daha karanlık akıbet ve 
daha kanlı harplere süriiklcnme
sine mfini olmaktır. Ancak, Sov -
yet Rusyanın hesabı: 

- Almanya nasıl olsa mağ!Up 
olacak ve bana tecavüz etmek fır
satını da bulamıyacnktır. Düşkün 
halinde taarruz ettiği takdirde 
haddini bildirmek de mümkün -
dür. Binaenaleyh, şimdiki lıald~ 
olup bitenlere ses çıkarmamak ve 
beklemek menfaatime daha uy -
ı:undur ... 

Seklinde bir muhakeme ve mü
taleaya dovanıyorsa o da yine 
kendisinin bileceği bir hesap ve 
hareket tarr.ıdır ki buna karşı ne 
söylense beyhudedir. 

Sovyet - Alman mevzuu dışın
da Romanyaya Alman kıtaatının 
filen gelmesi ve girmesi hususun
da iki ilıtimal daha mevzuu bah
solabilir ki onları da şu şekilde 
bul3sa edebiliriz: 

A- Alman ve İtalyan ordula
rının A~vn İngiliz imparatorlu -
~una inmek için bir teşebbüse 
girişmeleri 

B- Yugoslavyaya karsı yapı

lacak bir deneme veya Balkanlar
da vapı\acak bir hareket takdirin
de Romanya yolunu Sovyetlere 
kapamak ve Romanyayı üs olarak 
kullanmak ve Yugoslavyayı cena
hından tehdit eylemek .. 

Ancak. bu hususlarda bir hü
küm verebilmek veya mütalea yü
rütebilmek mutlaka hadiselerin 
inkişafına ,,~ yine böyle bir vazi
yet takdirinde Sovvct Rmyanın 
takip edecej!i hattı hareketin ay
dınlanma.,na bai(lıdır. 

Yalnız 've sadece şu kadan şım
diden anlaşılıyor ki, mihver ikinci 
Brenner mülakatında tavin edilen 
ban k8l'arları tatbik safhasına ge
çirmek üzeredir. Dilnya herhalde 
"eni h&diselerin 8l'ifesinde bu -
}qnmgktad.ır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Üniversitelileri 
rete düşüren 

bir karar 

bay· 
• 

garıp 

(Birinci sahifeden devam) 

ın~ 

LALE Şaheserler dizi-
sini çözüyor 

,.,..,_,,,n içindeki 
Hadiseler 

Onhoersite l:ıe.ricincle blçbir ~ 

1 c;alııımıvan talebe ise paso ma. -
• lkarıı.ı.tı.a kaim olacak ayrı renk -

RAİMU - JAQUELİNE DELUBAC İVETTE LEBON 
ırlbl 3 btıyük ;rıldıst;,.le yanltlan 

İlk süper film.l 

(Bu yazınm metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
~tır.) 

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 
İngiliz Başvekili Çörçil dün de 

nam kam.arasmdı; mutad veçhile 
salı günleri söyled.iii nutuklardan 
birini söylemiş, siyasi vo askeri 
vaziyeti izah etmiştir. 

Çörçil bilhassa demiştir ki: 
•- Bitler tehevvüriinü büyük 

tehirlerinıizin ve bilhassa Lond
ranm sivil ahalisine çevreliden • 
beri bir a:r geçmiştir. Bitler 7 ey
·lôlde şehrimizi hakile yeksan e
deceğini bildirmişti. Şimdi kendi 
kendimize sorduğumuz ilk sual 
Alman bombardıman tayyareleri
nin bütün kuvvetini ne dereceye 
kadar kullanmış olduğudur. Şim
diye kadar vardığımız netice şu
dur ki, Almanların İne:iltereye 
karşı sariettikleri gayretler, kud
retlerinin mühim bir losmını yut
maktadır. Teınmın:danberi bize 
her ay, hemen hemen her hafta 
vadedilen istila ne oldu?. Tehli -
kenin geçtiğini farzederek, hata
ya düşmiyelinı. 

Di.işman mevsimden ve sisten 
istifade edebilir. Ordularımız 
miistevlilerin boğazına atılmak i
çin her zanıan hazır olmalıdır. 
Düşmanın bir gece içinde denize 
yarım milyon ins::ını fırlatnıağa 
kafi gemi ve mavna hazırladığı 
muhakkaktır. Şimdi mevcudü 
1,700,000 kişiye çıkan anavatan 
muhafızları siliıhlarını ellerinde 
bulundurmalı ve süngülerini bi
lemelidirler. 
Yakında Bay Eden askerlik teş

kilatımızın yaptığı muazzam te -
rikadan da destroyerler gelmck
cektir. 

Fakat şimdiye kadar istilaya te
şebbüs edilmemesinin baslıca se
bebi, sadece çok iistiin olan düş
man kuvvetlerine karşı muhare
be tayyarelerimizin kazandıkları 
mütevali parlak zafcrler olduğu 
şüphesizdir. 15 ağustos, 15 eylUI 
ve 27 eylUI günleri muazzam bi
rer hadise olmııştıır. Şimdi hiz -
mete girmek üzere sür atle Anıe
rikadan da destriyerler gelmek
tedir. 
Şunu ili.ve edeyiın ki, bir ınüd

det evvele nazaran., çO"k iyiyiz. 
Pilot vaziycthniz c!c salfiha doğru 
gitmektedir.• 

Cörçil harbin bidayetinden ge
çen cumartesi gününe kadar İn -
giltcrenin verdiği zayiat hal.:kında 
da rakan1Jar söyJen1i~tir. Bu ıuüd
det zarfında İngilteredc ta)·yare 
hiicu.mlarıııdan 8500 kişi ölmüş -
tür, 13,000 kişi yarnlann1ıştır. 

Lord Halifaks da Lordlar kama
rasında Çördlin nutkuna çok ya
kın beyanntta bulunmuş ve Fran
sız Kamerun müsteınlekcsinin 25 
hür Fransız tarafından zaptedil
dii'ini if~n etn1iştir. 

BİRMANYA YOLU 
Lord Halifaks giiııiin rn mü -

him mesel•lerinden birini tc kil 
eden Birmanya ıolu hakkında da 
denıiştir ki: •Bu yol st:ı"ılncaktrr. 
japonynya bü,·ük iınti,•azlnr ve -
ren İngllterc bu g<!}"rctlt•rinin n1ü
k5fatlandırılnıadığını gi;rnıiiştür. 
japonyn ile ne kadar j,,i münase· 
betler idame etmek istedivsek, ha
la da •~tivorsak, japonya da dahil 
olmak üzere herkesin m .f~ati 
noktasından Çini de hür ve müs
takil görmek istiyoruz,,. 
İTALYADA PETROL SIKINTISI 

İsviçrcyc gelen volcula.rın an -
!attıklarına göre, Romada fikda
nı en çok hissedilen şey petroldür. 
Brennerde bu meselenin de ko -
nuşııldui!:u zannedilmektedir. İtal
yan donanmasının hareketsizliği 
petrol tasarrufu lüzumuna hamle
dilmektedir. Söyler.dil'ine gorc, İ
talvan kıt aları uzun zamandan -
beri Arnavutlukta hazır olması
na raj!men, İtalya ayni sebep yü
zünden Yunanistana hücumdan 
çekinmektedir. 

Bu :volcıılar İtalyada harp için 
ı,;evk olmııdığını söylüyorlar. Ber
lin halkı da bava taarruzlarından 
müteessir bulunmaktadır. 

UZAK ŞARKTA VAZİYET 
İngiliz Başvekili Çörçil avam 

kamarasındaki dünkü be:vanatın
da Birınanya yolunun miiddeti 17 
teşrinievvelde bitecek olan anlaş
manın inkızasından sonra, tekrar 
açılacağını söylemiştir. 

Tokyodaki İııgiliz sefiri de bu 
ar.ala.şmanın tecdit edilmiveceğini 
japon hiikunıetine bildirmiştir. 

Dii(er taraftan japon kıt'aları -
nın Cin Hiııdistanındaki berakatı 
devam etmektedir. japonlar dün 
sabah Fransız Bindistaııının mer .. 
kezi olan Hanoi şehrini isgal et -
mişlerdir. 
YENİ BİR BALKAN ANTANTI 
Steiani ajansının bildirdiğine 

göre, bazı İngiliz gazeteleri, Tür
kiye hariç tutularak, Bulgaristan, 
Romanya, Yugoslavya ve Yona -
nistandan müteşekkil yeni bir 
Balkan antantı kurnlmasma karar 
verildii?ini vazmuılardır. 
Romanın salihlyettar mahfilleri 

bu haberi tekzip etmişlerdir. 

1
. teki hüviyet vara!kalarile temi • 
!Attan istifade edeceklıerdir. 

Şi.mdiye ka<lıır biQbir yıl Üni-
'V<!rSiteliler arasında vesatti nıık
liye tenzilatı için OOv-le bir teıri!t 
yapılmamış oldu:itu .iein yeni ika
I'8l' hayretle karsılanmıs ve bir 
kı<ıııın talebenin tenzilittan mah
rum <ıırııkılıııuı sebepleri anlaşı
lama.ınıştır. 

Cün:kü <har.içte çal.ışıyor. ikay
dile tenzilat harici tuty,_lma-k is
tenilen talebe. mıııddi vaziyetleri 
vüıksek tahsile devamlarına imkiin 
venıned.iiti için dısarıda iş arama
l(a mecbur · Jcalan fakir aile ~enç
leridir. Bunlar ikitaı>, not, defter, 
-pansiyon ııiıbi zaruri masraıflarıw 
ve ıııdalarını temin kayııusile ha
ricte BS.l(ari bir ücretle ~mak
ta ve aldıkları mahdut para tah
sil masraflarına zor yet~ekte
dir. Bu sebeple vesaiti n~liyede 
asıl hunların tenzilattan istifade 
etmeleri icabetmektedir Ünive.fsi~ 
rektörlüğü ile alakadarların Üni- / 
vcrsite açılmamış oldui(undan he
nüz tatbrkat sa:.asına l(ecilıni -
yen bu ~arip kararı dc~iştirme
Jeri ve lüzumsuz tefriki kaldır -
.malan lazımdır ve bu halliat.in 
wslimi aliı.ka ile beklenımcktedir. 

Zıraat 
hassısı 

makina miita· 
yetiştirılecek 

( 1 inci sahifeden devam ) 
titüsü yanındaki eski ziraat mek
t.ebinde acılacaktır. Mektehiı;ı tah
sil müddeti iki sene olacak ve zi
raat mektepleri mezunları ara -
sından seci!.rrıek :;uretile talebe ~
lınacaktır. Bu sene yalnız birinci 
sınıtfa 30 talebe alınacak, tedrisata 
ise ikincitesrinin .birinci günü baş-' 
!anacaktır. 

Mektep. memlokclin ihtivaeı o
lan ziraat makineleri mütı'hassısı 
yetistirecek, bilhassa tedrisatta 
pratik sahaya ehemm.ivet verile
cektir. 

HAKİKAT ARAYAN ADAM 
Dori1ı btr .,.ıı:ı.. hay.ta mı W1&nciınıd 

Öldiiriicü bir luslı:""çlıkla çılgına mı döndiiniisT 
Bb1lk bir hQ>onel.le ömriinös mü sarsıl<lıT 

Bu aııa11erin cevabını YARIN AKŞAM ,. 
L A L E de bulacaksınız. 

.- Şehzadebaşı TURAN Tiy~:~ı;:ııd. -. 
Rımızına mahsus her rece: 

siNEMA - TİYATllO - VARYETE 1 
1 

San'atkar NA Ş İ T ve arkadaşları 
OflııTıacu SUZAN ve MİÇE l'ENÇEF Va.ryelul 1 

ABADIN İNTİKAMI 
Ko=cll 3 peT'de ----•Yeni avr7de eambaa •e akrobat ouınaralan. _ .. _ .... 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİl'"~~IB;u:cıını~·:· :-:ma::;tlD::e:ıer:;;d:ea::-;:llib;;:aren:::~İİİ· İİİı1111:zm;;;:;;;i 
Şehzadebaşı + Gedikpiışa 

TURAN : AZAK 
sfnemala.nnda: 

llevsimln Z bö7ük Filini blnlon 

1-BERİ ÇAVUŞ Türkçe sözlü 
İıısaıu hayrete dü.şurecek heyecan, dehşet ve büyük macera flbnf 

2 - SOLGLJN GÜL DOLL Y HAAS 
Bir kadın kalbine karşı erkeklerin ya.phklan hissi ve büyük a..~k nımt 

,.- Şahudebaşı: Tel: 21359 

FERAH 
Bu.wı matinelerden itibaren 

1- HABİL- KABiL 
CLARK GABLE - MARİON DA VİS 

Emsalsiz revülü Süper Film 

2-BAY TEKİN 
(YILDIZLAR DİYARINDA) 

BUSTER GRABE'ln lıüyük 
maceralar roma.nı 

3-YAKIN ŞARK (HARP 

!,mr ~~~~;~ ~\ 
' ALKAZAR 1 

SİNEMASl1'"DA 
1944 - n Colombiıı Film şlrket.ınbt 

Fransızca sözlü. 
Mevsimin en bu1ü.k Casus FUml 

CASUS TAYYAR[CİlER 
Baş rollerde: 

Cezalandın 'an esnaf HA VADİSLERI) 

T
• l Her hatla İslAobul ta-

E:mn.ivet 6 ıncı C:l~be memur - urKçe rafında rösterme hak -
ları tarafından dün yapılan. tef-

1 
kı müııhasıra..n stnema-

tisler neticesinde Eyüpte Osma il•••m• mızonıl.ır. •••11ö• 
nın fırınında 95 kilo eksik ekmek 1 
btılurunu.o;tur. Avni semtte fırıncı 
Tahir temizliğe riavet etmediğın
den. ıkahveci Cemil ocağını ı<irli 
tuttui!:undan, çırağı beyaz cnlük
süz çalıştıiiından, berber Ali ııüm
teks.iz tıras ettijiinden, berber Ul
vi pislikten. ıkasap Celal wtıı ::.çık 
kütük kullaıunaktan, berber Hüs
nü oudra kutusunun içinde tan
q:ıon bulundurdu~dan tecziye 
olun.muşlardır. 
Kadıkövündeki kontrollarda da 

ista~·on cad<lesmde Zavenin fı
rınında 99 kilo eksik ekmek bu
l:ınmıış, Söğıütlüc.~1mede kasap 
Kadr.i muayenesiz calıştı~ından, 

sekerci Ha.;;an etiket koymadı -
ğından ve oisli.ktcn. sucu !.;azım 

tarifesiz ve küsat izni olmadan 
calıstıi!:ından, oastacı ve mahal -
le'bici Rıza, malları açıkta leşlür 
etiVinden, ka.;;ao Mcvlut manda 
etini kovun et.i d.ive verdiJ.(inden 
cezalandırılmıslardır. 

--0---

Bir ölüm 
üç yaralama 

Şoför Osmanın idaresinde bu -
lunan kamyon dün gece Taksimde 
Sıraservilerden gecerken Mevlut 
isminde bir l!Cnr kamyona tm
lıP "itmek istemis. fakat düşerek 
te'kerle'kler altında parçalanıp öl
rnüstür. 

Besiklasta Hattat Tahsin soka
i!:ında 4 n1>marada Lutfi kızı 1,5 
yasında Seher 2,:i metrelik pen -
cereden düsüp varalarunıstır. 

Soför Mehmedin idare ettil!ıi 
1723 m.ı:maralı otomdbil Beyazıt 
mp··danından gecerken Fatihde 
Vatanocrver ~1<a;tında mukınt 
g yaşında Hayrettine çarparak sol ı 
avai!,ından ve yüzünd yearl:ımış
tıc. 

-5Zllil:B-::ii:ımm2ımll• 

Te;ebaşındaki 
A 

AS.l?.l sinema 
Halk salonudur 

Her sah, carşa.mba ve perşem
be günleri duhuliye 10 kuruş. 

Biri TÜRh.,;E SÖZLÜ olmak ü
zere haCtarun iki l"Ütel filmini 
birden g-örmek fırsahnı ka(ırma -
ymıı:. Proı-ra.m her cuma güoü 
matinelerde defişir. Her cuma.r -
Lesi saat ı ve 2.30 da, her paı:ar 

saat 11 de tenı:ll:itlı matineler. 

Duhuliye 10 l,u~uş 

Şark deri 
TÜRK ANONİM ŞiRKETiN
DEN: 

12/3/1940 tarihinde toplanan 
heyeti umumiye tarafından itti -
haz olunarak yüksek ta.5<lika ikti
ran eden ve tesçil ve ililn kılınan 
karar mucibince (İstanbul Kasap
ları Tiirk Anonim Şirketi) unvanı 
r<;ark Deri Türk Anonim Şirketi) 
ne tahvil edilmiş ve mevcut hisse 
senetlerinin yeni unvanı Şırketi 
ihtiva eden klişe ile damgalamna
sına ve eski unvanı Şirketi ihtiva 
eden ibarelerin iptaline meclisi 
idarece karar verilmiş olmakla Şir
ketimiz hisse senedatı hamilleri
nin bu suretle yeni unvanı Şirketi 
ihtiva eden klişe basılmak üzere 
ellerindeki hisse senetlerile Sirke
cide Köorülü Handaki Şirket 

Merkezine müracaatları rica olu
nur. 

lıtanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
25 numaralı ilAn: Gerek gümrük antrepalarında gerekse kendi depolarında, 

imaUithanelerinde, fabrikalannda veya sair mahallerde ham kauçuk ve yahut 
krepsol halinde kauçuğu bulunan tüccar, fabrikatör veya her hangi bir müe:..·ese 

i
ve şahsın 9 teşrinievvel 1940 akşamı mevcutlarını en geç 10-10-1940 ta~ihine 

1 
rastlıyan perşembe gilnU akşamına kadar 4 üncil Vakıf Han 4 üncü katta Istan
bul Mıntakası Ticaret müdürlüğüne birer beyanname vererek bildirmeleri lüzu
mu 29 numaralı milll korunma kararnamesinin 8 uıcı maddesinin bahşettiği sa-
lAhi.yete istinaden illn olwıur. c9653> 

Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Kaptan, makinist Vııt kılavuz kaptanlarından 1940 senesi ikinciteşrin terfü 
sınıf imtihanına talip olanların olbaptaki talimatname mucibince 2 birincteşrn 

tarihine kadar müracaat etmeleri lhımgelirken gerek bu defa ve gerkse ikinci 
defa olarak imtihana aireoeldeırden bir çokları 1imdi7e katlar müracaat etme
mif].erd.ir. 

Bıı a,yın Oll betitıci ıünü ııl<pmına kadar tstidalarile Riyasetimiz MuameUt 

loubesine bizzat gelmedikl•i surette bu. devre imtihanına kabul edilemiyecek-
leri ilin olwııır. c96~u 

1 
Katherine de Mili'! 1 
Mll1onlar:ı mal ob.n bu. emsalsls 

Şaheseri .-onmu.ı:. 

......... lllEI ......... 

ı-------
ı~ncımill .............. ~ 

1 ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemasında: 

Buıön ma.tin.ele.rden ltiba.ren 
İki muazzam rıım birden 

MONTEIA.BLO'oun 

~~EÇHUL KAD. N 
DİTA PARLO ve ALBER PRE.JAN 
taarfuıcb.n y&rahlmış fran ızca 

söıJu şaheser filmi 

BATAKHANE 
K l Z I 

Aşk heyecan ve Binb"'-1t ealrl
kalarla dolu maauam fil m 

Bakırköy sulh hukuk 
hakimliğinden 

Müddei hazioonin müddeialevh 
Yeşilköy Kövıçi mahallesi eski 
Ermeni kilisesi veni İnciçiçeği so
kağın<la 7 numarada mukim Kle
anti aleyhine ecri misil bedelinden 
60 lira 80 kurusun tahsili hakkın
da actığı davanın bakılan muhake

mesinde müddeialeyh .l(Österilen 
adresi terkederek Yunanis!ana git
füıi ve oradaki mahalli ikameti 
meclıul oldu,ğundan ilarınn ya-pı -
lan tebligata rağmen mahk<'ır.cye 

gelen olmadılhndan hakkın 11.Ja !?•
va ben devamı muhakerreve karar 
verilerek duruşma 19/ 10/940 saat 
10 a ta11k ediımiştir. Tarihi ilan -
dan itfuaren bes gün zarfında iti
raz etmeniz ve mahkemeye A"el -
meniz itiraz etmez ve mahkcmcve 
de gelmezseniz davavı kabul etmi' 
addolunarak gıvabınızda hüküm 
verileceği E. U. M. K 402, 405, 406 
met maddelerine teYiikan tebliit 
makamına kaim olmak üzere ma
ameleli ıtıyap kararı ilan olunur. 

• 940/24!1 



• 

4- S O N T E L G il A F - 9 1 inci TZSRIN 1Nt 

MAZON MEYV A TUZU 
Müferrih Ye midevidir 

1N11 B l Z, ff A 11MS11L1 K, M 1 O E BU l l N T 1 
re J[MB[LLİ~İNO[, MİDE EKSİLİK 

MiDE Te BARSAKLARI temizler, alıfbrnıas ..-e yormaz. 

re BOZUIL09UNDA, BARS 'I 
J A N M A LA R 1 N O A ema~~i.:11• 

MAZON iaim ..-e BOROS markuuıa dilı:kat. 

Askeri 
Tetkikler 

Vergi ve haciz 
işlerinde vatan

daş hakkı 
Defterdarlık gazetemiz
de çıkan bir şikayEtle 
derhal alakadar oldu 

Çocuklarınıza .._ ___ ı 
~: _._., __ · ... ;.;. -. . . İstanbul ..U,.e altıncı hukulı: mah

kemesinden: 

lsvcç ordusu 
hakkında bazı 

mühim rakamlar 
lsveçte 20 den 35 e kadar ( 1 inci sahifeden ~am) 

askerlik mecburidir :=:ı ~= ;'~~edjtı 
YAZAN: ERK.ANmAgp Memnuni,yeUe öğrendiğimize göre 

tehrlıniz defterdarlığı bu husustaki 
Avrupa haritasına haktığmua netriyatımttla ehemmiyetle alikadar 

zaman, istiklilleriııe dokunulma- olarak lıA<liseyi i ıi1n içinde talılcik 
mış memleket hemen hemen kal- etıniJtir. Defterdarlık tahkikat neti -
madı gibi.. Dila müstakil olanlar cesını bize bir mektupla bildJrmiııtir. 
içinde, en halıtiyarları, Transil - Bu tavz.ib mektubunu aşağıya derce -
vanyadaki eski arazilerinden bir derken vatandaş dertlerile alakadar 
kısmını alan Macarlar, diğeri de 
•imalde Finlandiya ve Norveç ba- ~':u_ defterdar Bay Şevkete teşekkür 
direlerinden yakayı s;ıyınnağa 
muvaffak olan İsveçtir. DEF'l'ERDARLIGIN İZAHI 

Talihli İsveçten şimdi kimse lıah- el - CeW Yazdmcı 929 takvim ,.,. 
setmiyor. Bu memleket yine eski- lında Beşikta~ta Hasfınn sokağında 54 
si gibi kendi kendisine çalışına yo- No. Jı mahalli trikotaj imalithanesi o-
lunda devam ediyor. larıık küşat Ye 26/2/1937 tarihinde ter--

İsveçte umumi intihabat v~11ıl- lı:etmı, ve namına 930-937 mali yıllan 
mal(tadır. Nazırlar kendi sahala - için mer'i kanun ahkAmı mucibince 
nna ait söyledikleri nutuklarda tarh "" ken<lisine tebliğ edilen kazanç 
hep memleketin daha ziyade kuv- vetırileri, bazı yıl verııilerine itiraz et-

SAF GIDA 
Yediriniz. 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 

~ 

Vitamin, Kalori, Kuvvet,Sıhhat 

Müddei: İbsruı, 

. MUddNleyh: Hilmiye: Fatih Sofular 

eski Emiri sokak 7 No. da. 

Müddel İhsan tarafından müddeia
leyh Hilmiye aleyhine açılan Boıanma 
davasına ait arzuhal sureti m.ilddeia
leybe tebliğ edilmek üzere yazılı ad
resine aönderilmişse de mumallyhin 
mezkilr ikamelgAhını terk ile semti 
meçhule gittiğinin beyanile iade kılın
ması üzerine hukuk usulü muhalteme

leri kanununun 141, 142, H3 ve 183 ün

cü maddelerine tevfikan iade kılınan sokalında 18 
dan arzuhali ile tahkikat gününü gös- numarada Mehmet Sadık tanı1ıııdan 

1359 Bicrl 

RAMAZAN 
terir davetiye varakasının mahkeme 

divanhanesine uılnıasına ve 939 nu
marada kayıtlı işbu davaya müddeia

Jeyhin (15) gün içinde cevap verme -

sine karar verilmiş ve bermucibi ka

rar arzuhal ile davetiye varakası rnab-
C keme divanhanesine a~Jr.ıış olmakla 

mumaileyh Hilmiye yukarıda yazılı 

müddet zarfında davaya cevap vere

relc tahkikat için tayin kılman 7 /il/ 
940 perşembe günü saat (14) de mah
kememizde hazır bulunması veya ka

nun! bir vekil göndermesi lüzumu teb
liğ yerine geçmek üzere il~n olunur. 

94-0/181 

Beyazıt Mercanağa mahall..ınde Mer
can yokuıu 61 numaralı dilklı:lnda lı:l
racı Osman Nuri hakkında tem.mw:, 
ağustos, eyh'.U, teşrinievvel, te,rin.isan1, 

kAnunuevvel, k.Anunusanl 937 senesi 
aylıklan mahiye 17 lira 50 kuru~ 
tutarı olan 105 Uranın maa masarit 
tahsili için yaptığı icra takibi üzerine 

Giine4 
Ö~le 
İkindi borçluya ödeme emri gönderilmiı borç- ~ ı. •• _ 

!unun ikametgAhı meçhul kaldıbndan ~ 

15 gün müddetle ilanen tebligat icrasına ı ~ 
karar verilmiştir. Tarihi ilAndan itiba- ~==~===~=~~ 
ren 15 gün zarfında borçlu bizzat ve 
bilvek~le veya istida ile icraya mü .. 
racaatıa bir itirazda bulunmadığı tak-

mişlerdir. gilerlne de itiraz eylediğinden kaza! sta n ul Levazım mı"r ıgv ID en erı CD 
vet!enmesi lüzumundan bahset - mediğlnden bllA itiraz ve bazı yıl ver- Pirinç, Yulaf, İrmik, Patates, Mı..,r, Tiirlü, Mercimek, Bezelya 1 İ b A )" • d y ") 

Çavdar özlü unlarının çoeuklann neşvünemasına, diş ı,:ıkarma • 
İsveçin mesahai sathiyesi 448,500 mercilerin tetkikinden geçmek ve tet- !arına, çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. Hastalıkların onune Asker"ı Kıta•tı ı"laft nl•rı 

Harici 
kilometre murahbaıdır ve hunun kik mercilerince müttehaz kararlar "' • geçer. Hasan özlü unlannın daima taze kalması için bu unlar _____________ ..;..;,..,;.;.;,..;...;,;.;.;_,;.;.;.;,....;..;.;....;..;,; ____________ I' 
37,900 kilometre murabbaı göller- kendisine teblii edilmek ııuretlle kesbi rutubetli ve güneşli yerlerde bırakılmamalıdır. Üzerindeki tarih- 111'' 
le işgal edilmi,tir. Ahalisi 6,200,000 kat'lyt etmiı;tlr. Afağ\da yaz.ılı mevadın kapalı zarfla eksiltmesi hizalarında yazılı gün, sa3t ve mahallerdeki askeri satın 8 ~,# 
d . 2 K . ten itibaren bir sene geçen veya bozulan unlar HASAN deposu mic:-.onlannda yapılacaktır. Talipelrin kanuni vesikalarilc tekW mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 1'0111 • ır. - eza mülga 2430 sayılı kanunun merkez ve ,ubelerinde değiştiriliı ve tazesi parasız verilir. _, 

İsveç topraklarının üstü de, altı tesb: eylediği mükellefiyet mevzuuna vermeleri. Sartnamesi ait olduğu konusyonda görülür. 1153 - 9223 
da birer servet kaynajtıdır. Sene- dahil bulunan mumaileybin 934 mall Cı ıai l:.uıltıııenın y•p.ı CJgı yer Mı~t H ı Tutarı 1 cmı,ıau llııale rüıı ye saati 
de 1 milyon ton buğday, 1,068,000 yılı iptidasından itibaren defter tut • 

1 1 
1 Ura Lira 

tokn ~aİstates, 1 milyon ton pancar madıtı ve beyanname vermediği 28/ lnhJsarlar U. lV!üdürlüjündon: un. Maraı. 600 ton 84,000 5450 16/10/940 16 
çı ar. veçte 2,736,000 koyun, i- 12/1939 tarlhlnde bir zabıtla tevsik e- - ·---- · 

k • d B 8 Un. l. parla. 350 > 49,000 3675 14/10/940 17 ne ve sıgır va~ ır. una, 72 ,000 dilerek m·-'-ti.r kanun hu·ku··mlerın· e ı Şartn ı · 'b' 50 bin k'I k 30 bin / = - ame erı mucı ınce ı o pa et ve kilo makine ka- Sıjpr eti, Erzincan. 220,000 kilo 50,600 3795 25 10/940 15 beygir ile 1 milyondan fazla do - tevfikan 934 ve 93• yılları !çın· namına ,_ 1ıkl tın 1ın kh-
, wsı pazar a sa a aca ~. K. Mercimelı:. Sıvas. 63,000 kilo 16,260 1369,50 15/10/940 18 

muzu da ilave etmek lazınıdır. tarh ve lebli~ edilen muamele ·-rgisl, 2 p !ık 14/X/9 
G il d • •• - azar 40 pazartesi günü saat 16,30 da Kabata~ta levazımı * ,>fi 

ö er e ve sahillerde çok balık vfıki itirazı üzerine kazat mercilerin ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. uıı 1 
avlanır. tetkikinden aeçmek: suretile kesbi 3 _ :s<ırtname sözü geçen şubeden parastz alınabilir. Aşctgıda yazılı mcv~dın kapalı zarfla eksiltmeleri bizaiarında yazıh &ÜDp saat ve mahallerdeki askeri s8 -ı el 

İsveçin demir, bakır ve rin.ko kat'iyet etml~tir. 4 _ isteklilerin pazarlık jçin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri komısyonlannda yapılacaktır. 'l'aJıpJeri n kanuni vesıkalarıJe teklif mektuplarını Uıale saatinden hır saat evvel 8~8 madenleri de •ok zenmndir. Pet- ı • k ı · ~ tn ı · k ı d ili' 1135 - 9! rolü, kömürü Je vard;;: 3 - Tejviki sanayi muafiyeti me _ fiat uz.erinden yüzde 7
1
5 güvenme paralarile birlikte mezkô.r komisyona müra- gu omısyona verme crı. 'ııi'ar ame en omı~yon arın a gor ur. * selesine ıelince: cnatıarı. 9618 ICınıı E~sıllmenio y•pılacağı mabat M ,ktarı Tutorı Teminatı lbale fiin H Saatı 

İsveç tarihi bir çok vak'alarla Milkellef Beşiktaştaki ımalithaneyi Lıra Lira 
doludur, 8 inci yüz yılda İsveçli- 13/10/1931 tarihinde Sultanhamamı stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Yula!. Mara~. 378,000 Kilo 24,570 1842,75 15/10/940 ıe 
ler, Vikingsın kumandasında ola- Katırcıoğlu Han 36 No. lu mahalle •• d . 

1
. d Sıgır eli. Tire. 60,000 > 13,800 1035 15/10/940 10 

rak Bizaıısa kadar gelınişler, Güs- nakletmesi dolayısile elindeki muali- umum mu Ür uğÜn en : Buğday, yumu~ak l ı,110,000 > 86,025 ) 8898 
tav Adolf ve 12 inci Şarl zamanın- yet ruhsatnamesi tebdil edilmiştir. Mu- ı - 100 ton transformatör yağı mektupla tekli! iııtemek suretile satın alına- Ilugdoy, sert. ) İzmir Bornova. 765,000 > 66,937,50) 
da Avru.pada büyük zaferler ka - afiyet ruhsatnamesinin tebdili tarihine caktır. Sığır eti. Çorum 200,000 > 40,000 
zarunı•lardır. kadar ııeç•n kısa bir faaliyet müdde- lOOO /p r 1ç > 15 000 > 5 025 ~ 2 - J.tuvakkat teminat maktuan liradır. 1 JJ • ı ' 

İsve•Jiler, umumi harpten sonra tine ait verginin terklni hakkınd"a ta- ed ik 1 B J• > 84 000 > 8 400 ~ 3 - Tekliflerin levaz.ımdan parasız t ar· edilecek 13rtnamesindeki tari - u ._ur. · • 
sulhun ilinihaye devam edecefi limatname hükümleri dairesinde hiç !ata uygun olarak 18/10/1940 cuma günü saat 17 ye kadar Metro hanının 4 ün- !Kuru fasulye. > 50.000 > 8,250 
kanaati]e askeri kuvvetleri mev- bir müracaatla. bulunmadığı gibi bu cü katındaki levazım müdürlüğüne imza mukabilinde verilmiş olması ld.zımdır. Arpa. > 480,000 > 19,200 
cudünü 6 brkadan 4 fırkaya ve tarihten itibaren satı~ yerine ifrağ edi- 940, , ot. > 275,000 > 8,937,50 

2 süvari livasına indirdiler. len bu mahal, teşviki sanayi mualiye- -;::============================;:-- /Odun. > 1,200,000 > 18,000 
Bilihare hatalarını anladılar. tinin yalnız imalôtbanenin kurulu bu- 1 Yula!. Ç>nakkale Umurbey, 1,200,000 > 90,000 

Bugün İsveç ordusu 21 piyade, 4 lunduğu mahal hududu dahilinde ya- İ S T A N 8 U L B E LE D İ Y E Sİ İL A N L A R 1 ) Sade yeg.•ı. İzmit. 31,200 > 40,560 
süvari, 4 hafif topçu, 2 ağır topçu pılan satışlara münhasır bulunması ·· Is d izm·t 18 ooo > 23 400 
alayı iJe 2 tank, 2 istihkam ve tay- dolayısile muafiyetten istifade ettiril- 3710 sayılı belediye istimlfık kanununa tevfikan istimldkinin umum! menta- S:d: ;:~: iz.nl:t: 6:400 > 8:320 
yare tabur]arından ibarettir. memiıtir. aUere uyaunlulu tasdik edilip mezkôr kanunun 8 inci maddesi mucibince 8325 Sade yağı. lı.m.it. 19,200 > 24,960 

İsveç ordusunun siliilıları son 1 -
Bu ıureUe tahsiline mfın.i kalm1yan lira kıymet takdir edilmiş bulunan Eminönünde Çelebi oğlu Alfıettin mahalle- 74,800 75,240 

sistemdir. Piyade alaylarında 30 miltehakkak vergilerm kanuni yollar- · 
ğı 132 h f"f 'tr 1 ·· 2 sinin Mısır çarsısına bitişik Tahmisönil sokağında kadastronun 384 üncü ada- Pirinç. Isparta. 27,000 > 8,100 

a r, a ı mı a yoz, tayya- la tahsillne tevessül edilmek üzere Ed. · kı ı s • 32' ooo 95 760 
re dafi topu, ve 6 mitralyözü var- kendisıne yapılan tebliğ üzerine ver- 51.nda 64 parsel ve eski 31 yeni 30 kapı No. lu dtikkfuım tapudan alınan tasarruf Odun. 1rne senayı ş a ı. "'• v. > , 
dır. Topçu ala,ylaı ;nda 48 top mev- mi• olduğu 15/11/1938 tarihli ıs· lida kaydında 24/192 hissesine sahip Prodoromos, 7/ı92 hissesine .sahip Nahide ve Kuru !asulye. Çanakkale Umurbey 120,000 > 30,000 
cuttur Sah t 1 7 5 • Sığır eti > > 400,000 > 108,000 • ra op arının çapı ' ile, vergi borcunun ~iktaşta sözü ge- 21/192 hissesine sahip Ahmet Cevdet'e bu kıymet tebliğ edilmek istenilmiş ise · 
dur. Hafif obüs toplarının çapı da Sade yaiı. > > 45,000 > 59,850 
10,5 dur, Ajtır obüs topları IS çen yerde bulunan makinelerinin hac- de ikametgahı tesbıt edilemediği ı:abıtaca yapılan tahkikattan anlaşılm1' olınalt- Meşe odunu. > > ı,ooo,ooo • 375,000 
çapındadır. Bunlara, 10 santimet- zen satılması suretile tahsilini talep la bu kanunun 10 uncu maddesinin tatbiki zarurt görüldüğünden icabeden teb- Un. > > 500,000 > 75,000 
reUk hava• top]arile, 21 santimet- etmiştir. Bu taJep üzerine esasen hurda liğ varakalannın haritasile birlikte blrernüshasının dükk:A.na djğer nüshasının Patates. > > 200,000 > 20,000 
relı'k hava dafı' toplarını, 7 ve 8 olduğu anlaşılan makineler yapılan ld ğ b 1 d" h b il " k" .. .. > > 1 000 000 > 50 000 · ait o u u e e ıye dairesine ve 3 üncü nüshasının da umuma ma sus ma a e -"Leşe omuru. ı ı ı 

3000 
377 
630 
619 

1440 
671 

1350 
6750 
3040) 
1755) 
624) 

1872) 
7291 
607,50 

6038 
~250 

8100 
4468,75 

28,125 
5625 
1500 
3750 

12/10/940 

15/10/940 
14/10/940 
16/10/940 
17/10/ 940 
18/10/940 
19/10/940 
21/10/940 
11/10/940 

14/1111'940 

H/10/940 
10/10/94q 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/940 
15/10/ 940 
11/10/940 

il 

10 
ıo 

10 
10 
10 
10 
10 
15 

15 

16 
10 
15 
15 
15 

11 
15 
15 

santimetrelik mitralyözleri de ili- 11Anı müteakıp satılmıştır. Satış mua- 20 gün müddeUe talik edildiği ilan olu~ur. 964' Bulgur. > • 120,000 • 19,800 
ve etmelidir. nıelesi binaya bilA ihbar girilmek su- Pirinç. > > 70,000 > 24,500 / 

!svecte, askerl hizmet 20 den retile değ!J bu mahallin bekçisi vazi- ş ı k ı H * 
1485 
1837,50 

H/10/940 
14/10/940 
14/10/9i0 

11 
15 

35 e kadar mecburidir. Bu vasa yetinde olan şahsın huzurile ve kapısı 1 r etı ayrı' yrıden 1 Aşağıda yazılı mevat kapalı zar!lıı eksiltmeye konmuştur. İh~ıesi 101101 ttOI~ 
kadar ilk saflarda bulunur. 35 den esasen açık bulunan mahalde yapıl - Jll••n•• U 1 r•m•mı 940 günü hizalarında yazılı saatlerde Niğdede askeri salın alma komisyopun- ijfilll Şehir tiya ft))I 
6IJ n kadar da "erilerde hiıımet e- mıştır.> da y 1pılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale '8a- ili TEPEBAŞI V \ il 
dilir. Piyadeler 150. süvariler de Ramazan gece seferlerine mahsus tarife 10/10/940 :tinden bir 6'lat evvel komisyona vermeleri. 1125 _ 9108 ~,ıı,~ KIS~fINV:.;31 
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Halifeler Diyarında 
No. 7 Yazan : M. SAWıl KARA YEL 

İhtıyar Bcyazıdı Veli, tahtnda 
kalmak için her•cy i feda ediyor
du. 

Nihayet (H. 918) saferinin se
kizinci günü yeniçeri, sinahi, azap 
askeri ile on binlerce halk tekbir 
getirerek saraya hücum ettiler. 

Sultan Beyazıt, taht üzerinde 
murahhasları kabul etti ve sordu: 

- Asker evlil.tlarım benden ne 
istiyorlar?. 

Bayazıt sakalını karıştırdı, düşündü 
Yeniceri aJ!aları cevap verdi: 
- Padi5ahımız zayıft.r. İdarei u-

mur ve gazaya kudreti yoktur. 
Sultan Selim gibi gene bir pa
di•ah isteriz. Anı padişah ma -
kamında görmeyince gitmeyiz .. 

Sl'lim, gece gündüz yol almıştı. 
Şaka değil, Kırımdan geliyordu. 
Hava soöuk ve kı.ştı. Ortahk kar 
kinde idi. 
Sclım fevkalade yorgundu. Ye

nıbahçe<le tevakkuf etti. Ordugah 
kurdu. Tam altı ııün kendisı ve 
maiyeti istirahat ettiler. 

Selim, Yenibahçe ordugahnda 
iken vilzera, rical, ümera, ulema 
ve iıvan gelıp arzı ubudiyet edi -
yorlardı. Vaktin padişahı · olan 
Sultan Beyazıtlı Veli ise sarayın
da kaoalı idi. 

Beyazıdı Veli oğluna murah -
haslar gönderiyor, paralar yağd1-

nyor, viıitlerde bulunuvordu. 
Beyazdı Veli of(lu Selime .şöyle 

yaz:vordu: 
- Ölüncive kadar beni tahtım

dan indirme, sana Semendreyi 
verdim ve defaten üç vüz bin al
tın, seneden seneye de ikişer yüz 
bin altın ita edeceğim. 
Şehzade Selim. babasının bu 

taleplerini nezaketle reddetti. 
Bunun üzerine Beyazıdı Veli şu 

tekliflerde bulundu: 
- Seni varisi meşru Ye şeriki 

saltanat iliın edeyim. Beni ölün
ciye kadar tahtta bırak .. 
Şehzade Selim, babasın:n bu 

teklifini de reddetti. 

• 

Diyorlar .. dedilQr. 
Sultan Beyazıt, rneyusane ba

şını önüne e~di. Dalg:n kaldı, sa
kalını karıştırdı. Okudu, üfledi. 

Bir türlü, Beyazıt kararını ve
remiyordu. Saltanat mevkii çok 
tatlı idi. Kendisi evliya derecesin
de veli ve dindar bir adamdı. Dün
yadan elini cekmi.sti. Fakat, salta
natı bırakamıyordu. 

Birkaç dakika; murahhaslar 
1 ~kledi. Bevazıdın cevabın bekli

)'<)rlard~ 
Nihayet; BeyaZ!t kararını verciL 

Verrr..ez5e yeniçeri zorla istediğini 
yapardı. 

Karan şu oldu: 
- Padisahlığı oğlum Selim ha

na verdim. Saltanatı Allah müba
rek eyliye. Tuttuğu kolay gelsün .. 

Bunun üzerine sara.va hücum e
den yeniceriler ve ha11< sevinç a
vazesile bağırışmağa başladılar. 

Zaten, o sıralarda şehzade Seli
mi yeniceri ağ'ası ve vezirler sa
rava 11etirmişlerdi. Orta kapı ö
nünde oturmuş, kararı bekliyordu. 
Şehzade Selim. babasının ka -

rarı üzerine derhal olduiTu yer
den fırlad . Babasının oturduğu 
tahtın önüne gitti. Eğilip Beyazı
dın elini öptü. 

Sult:ın Beyazıt, yirmi seneden 
fazladır oj!lunun yüzünü görme
mi<ti. Gözleri yasardı. ağladı. El
lerini gökyüzüne kaldırarak dua 
etti. 

Duadan sonra, Selim Sultan tek
rar el öotü. Sonra nederini eski 
saraya kadar götürdü. 

Selim saraya döndü ve biat ya
n, ldı. Artık şehzade Selim, padi
şah olmuştu (H. 918). 

Yeni devrin saı!d•çları olan ye
ni<;erıler vevmıye üçer akçe te -

rakkiye. ellişer altın cülus hedi
yesine nail oldular. 

'frnkeri ümerasından biri Ya
vuzun karşısına çıkıp asker üıne
rasın;n da bahsişten mahrum e
dilmemesini ihtar etti. 

Cevap olarak, Sultan Selim a
ğayı omuzundan tuttu, yere çö -
kertti, hançer ile boynunu kestL 

Sultan Selim, Sultanın ilk iti
raza verdiği cevap hançerle ve 
kendi elile kelle kesmek oldu. Beş 
on dakika evvel padişah olan Be
yazıtlı Veli ile Selim arasındaki 
fark iste bu idi. 

Usulden ve makul olrnıyan iti
raza ve ihtara Selim, hançerile ce
vap vermişti. 

Sultan Selim, kardeşi Kurkud 
Sultanı Midilli sancaJ!ına tayin et
ti. Fatih gibi kardeşlerini kesme
di. 

Sultan Beyazıt eski sarayda sı
kıldı. Doğduğu yer olan Dimeto
kaya ~itmek üzere Sultan Selim
den izin istedi. İzin verildi, yola 
c>ktı. Üçnücü gün Hafsqda vefat 
etti. 
Bevazıdın ölümüne mana ve -

renin oldu. Sultan Selim tarafın
dan zehirlendiği söylendi. Ecnebi 
Lrl'ılerle bizim bazı tarihlerimiz 

Beyazıdı Velinin oğlu Sultan 
Selim tarafından zehirlendiğini 

yazarlar. Burası karanlıktır. 

Yalnız şu kadar tahm.in ede -
biliriz ki, Beyazıdın yaşı, yorulmuş 
olan vücudü, son vukuatın sinir
lerine tesiri hesaba alınırsa, ölü
münü tabii bulmak lazım gelir .. 
Beyazıdı Velinin tahttan indi

rilmesi Osmanlı tarihinde ilk hal' 
vak'asıdır. O zamana ıkadar hiçbir 
ıııadişah hal' olunmamıştı. 

Beyazıtlı Veli zamanında vari
datı devlet dört milyondan beş 
milyon düka altına kadar ç>k -
rruştı. 

Beyazıtlı Veliden evvel gelen 
nadisahlar bizzat bab8S'l Fatih 
Sultan Mehmet at sırtında tahtgfilı 
yapmışken Beyazı<lı Veli tekyene
şin olmuştu. Debdebe ve ihtişam 
fevkalilde artmıst>. 

Zaten İstanbulun fethinden 
sonra, Tütki.in sadeliği yerine Bi
zans debdebe ve ihtişamı kaim ol
mal!a başlamıştı. 

Çünkü. Türk devletinin sinesi
ne bir alav dönme müslümanlar 
,<(irmisti. Bunların hcınıen hep.<i 
hıri.stiyandı. Daha mayalaıunanuş 

olan bu müslümanlnr ,·c ~ 1 
hıristiyanlığın debdebe ')'ilr 
tın ı Türk saray )arına ve ııf 
miyetine sokmuşlardı. 3~ı s'l 

Beyazıdı Velinin zaıı;;,,ıB'°~~I ' 
natında yalnız sar~yı ~iyi ,.ıf 
ıkapıcı adedi üç yuz · r\"el iJI ' 
muştu. tl'r bin kişi de J1l

3 fct~ .~ 
dı. Halbuki, !stanbulf;'rıfl~~ ;I 
den evvel Türk sar aY i)ı ti~· 
konaklarında ooyle . ~ 
ikalabalık görünmezdı. 19,11;; 

Beyazı<lı Veli ~ı~ı.;,e pa . 
vefat etti. Otuz ıkı s<' ,r 
!ık etmiştir. !Jö'·W·ı 

Beyazıdı Veli .~z~n l(ii~sU ) 
lak yüzlü, eHi gozlu. ,. 
idi. 111~' #( 
Beyazıdm yüzünde ıfr bif 

Fevkalade binici, ınıa ~~ 
cu ve kavi idi. r ınıı)ı'p t)d 

Fakat, Beyazıdı vı;.,:ii<:ten0.ıf:;,, 
den ve mücadelede~ zattı"ıe S"."t' 
katte yaradılmıs bı h"al ı e.(,ı·1;ı nehad olun salAfıı ~da ~,,ı , 
ret alrnıstı. !stanbU dir· ~AC~ 

d · inın rıtı'" taki cami kcn ts _ ,;ıJ<Je ~ 
vakfı evkafın en bU) 01~-
dir. • ulhU· ıl 

Beyaz,dı Velı, s ,f ,+ 
ve dervişliği sever :ve•,..ııı> 


