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Sovyetler, 
'R.IJatkanl ar ve .• 

orna mülakatı 

Berlin - Roma müla
lcatıoın neticeleri üze
tiude müphem tefıiratta 
hııtunurken bir Sovyet 
@llZeteeinin Balkanlar 
hakkındaki nıütaleası 
Afoskovawo resmi oc.k
lai nazarı a.yılabilir mi? 

~: ETEM İZZET BENİCE 
li" 

~i;:"~ıı. dik.kate ~ayan hôdisesi, 
-Qda l ~tın Roma mülakatı kanı
~tı . hu: sürpriz teşkil eden, Da
it, ıt:,ga) hareketi olmakla bera
~tuı dnıa müliıkatı ve bu müli
c, ~v unya efkarı umunıi)esin
th,,ııı a~dırdığı akis ve tefsirlerin 
tıaı:'.:'Yeti devam eylemektedir. 

'-1 •d· rı.ıı İngilizler tarafından iş
ı,~•d 1lınek istenmesi birinci de
llt ltı' .f"'erika - İngiltere ve yi
~lı ~ tere - tlınitburnu - Uzıık 
~il tniz ve bava muvasa]asını 
~ Ve •Ylenıek, ayni zamanda or
!tııııeı..ı:arb.i Afrika Fransız miis
ttallsa •lerıni daha kolaylıkla hür 
'ııdakj Ya bağlıyarak .şimali Afri
~ad Fransız müstemlekelerine 
tiitııı ~ıı nüfuz eylemek bedelini 
lıa ••tedir, 

ltfilıi ~n hür Fransa veya miit
--~1 ıtilterenin elinde bulun
Cth;ı CebeJüttankı da himaye e
lı\a ~tek hava üslerinin kurulına
rlQ1b 

1~t verebileceği gibi hal
~ ite Şıı;rıaı Afrikasındaki her tür
lıı •vuzi hareketi de hür Fran
~'dtırİngiJiz · teşriki mesaisi ile 
""daı..· lllıya yarıJabilir ve Afri
ıı.lıiı 1 lngiliz müdafaasını en kısa 
)\hilirYolundan İngiltereye bağlı-

lı • 
• f akar h.d. . . h t İtf a ısesının mana ve e-
~·- ~ h~ şekilde bir izaha baf:lar
"lllı 0ı.::,un Roma mülakatı ile aliı
>tı raz dii(er bir akis ile bir Sov
d, .. i •lesinin Balkanlar hakkın
~~ı;'akalesi de ayrıca dikkat 

lltti;u olınak mahiyetindedir. 
-.tletı~~en. Anadolu ajansının 
•e .\) •ıı:ı hır telıtraf haberine ıı:ö
"~b:anyadaki salihiyetli bir 
-,il~h ltoıııa mülakatı hakkındaki 
loliııi _'d~Jerini naklederken 111u
)llıı1ı ~~hbentrop ıı:örüşınelerinin 
11• lıarb Ufün cephelerde İnıı:iltere 
'>ııi la e devam mevzuunu değil, 
'-~i)etıııı~nda yeni bazı siyasi 
~•~ıu trı de tetkik ve karar 
:ıt, il u kıldığını ifade etmekte -
!de u Dıenbaa atfolunan müşa
~lıı~adolu ajansı tarafından 
.,,~ıı,ıı 

1 
lrhn aynen ~u cümleler 

""ie/ lllaktadır: •Roma görüş -
:~ iııh· hıttabi yalnız askeri saha
~1deıı ı. ar etmem istir. Daha şim
~· ~.nı~mi hatları ile en büyük 

.ıı ~ •. uliyet hissi ile ta-.ih edi
~~"kü ~ 1 s~yasi nizamın vasfı, bu-
•ıı,ti 1 nkısa(ı anlıyan bütün dcv
~lli)etve kendisinde lüzumlu ha
lı 1 1ieıı .kuvveti bulunan bütün 

1 
Ukta •r~~ A\'rupa cemaatinin hu
~.du, hıusa,·i azası yapmak arzu
~Upb~~ Bu hem müsbet, hem 
t•'=tlitıil1. 1 h~m. un1umi cümle ile, 
d'' der· ne anlatmak istedijti, bi
h1)e ka~nce düşünülünce ve şim
ı_\lıılııı ar vukua ~elen hadi,elerc 
'1ı:ı lı~1 °.~· hemencecik bütün çıp
~ ktad 1 e kendisini ortaya kol·· 

1 tta ı: ·"· Bizim şahsi anlayışı -
1~un •~e bu cümlenin realiteye 

ı ' • 
0 an ifadesi 0 udur· 

o~ · '>Vr • . 
, 1 1~ıı bıuııayı, Avrupada ya>ı) an 
ldlııı~ al 1llct1eri kendi hükmümüz 
ı· 1 ~•ni 1"?k kararınday ıı. Bunun 
lııt de hü~~zarn, istihdaf ettiği ga-
1\~aııı,1 ':'" nıilletleri bir cemaat 
~·~ •••ne tabi tutmaktır. Bu
~·q~ 111••nıaat.. de terciime edi'ô ~.~abalık, ırgatlık, esirlik, 
~t 1'.ııd ulluk vasıflarıdır. 
tı .\ını: deıııek oluyor ki İtalyan 
tı. u~e hü ~ Uarici ·e Nazırları ile 
~!'&ı u,te hır ıı:örü.ş ve düşiiniiş 
b 'lletd· rındc mutabakat hasıl ct
;1'111 ol~: Böilc bir mutabakat 
):aııeri •a da evvclemirdc kendi 
~. •lerde ~hında bulundurdukları 
ı;tıııa ı: u tarzı hareketin tatbi
;~da da cçeeekler "e di~er saha -
V; k~n'nı h11nu böyle yapabilm~k 
~ 1~• hu ıı:rı~acaklar, demektır. 

de $İi 
1 

rlın telgrafının bir ye
Ilı '-... ı/ ~ denilmektedir: 
·~"t •rlın . • r· . d lı,,, '. •ıı h' ~·ı:as~. mah ıllerın e 
~l hııı '.\'al ıldırıldı~ıne göre, bu, 
'ııe •tJ•ri .~ız mihverin askeri ba
~ ltda 

8
;
1 e ~eğil, fakat, aı·ni za-

~ılaca~Yası hareketleri ile de 
'llıı Q •ilı 1 demektir ..• 

~ 811~' eden ~e yine şalı an 
( J) :\'<>ruz ki , Almanya "' 

evcımı 3 üncü ıahiJed~ ) 

DÖ GOL'ÜN 
ARZUSU 
ÜZERiNE ... 

1 İngilizler Daka
ı rın işgalinden 

• vaz geçtı 
lngllizler zaten Da kar 
işgal etmek niyetindeı 

olmadıklarını bildiriyorlar 

iki Fransız 
denizaltı gemisi 

batırıldı 
Londra 26 (A.A.) - Dün alt -

sam resmen ibevan edildijiine ~ • 

• t 

• 
• 1 ( 

re Gi!neral Dö Gol ile hür Fran- j 
sız ve nııiliz kuvvetleri Dakar Dakanlıı İngiliz ve Frwıs harp ıunfleri yeaııaen nınaMUıar. muuıan l>ir müddet enel Oran limanında 
mıntakasından dün çeltilmi3l di J vllkua &elen ayni mahlyette birmuharebede, İnııiliz :nrblılan Fransıdarın •Bretany. ismindeki safh 

Ric'at, Fransnlar arasında e;anr. harp Zl.l'hllSl.ll.I yukarı1ı:i nısimde &ör4lJiiünüz şekil de batırmıslardı. 

YA ALMAN 
GA YRETi 
AZALDI .•• 

• 
Ya lngiliz 

müdafaası çok 
kuvvetlendi 

, Amerikalılar lngiltereye 
\ hücumların gevşediğine 
· kani bulunuyorlar 

Nevyork 26 (A.A.)- Nevyork 
Berald Tribu.na gazetesinin hususi 
muhabiri, İn,Pltere üzerine evvel
ki günkü gündüz hücumları hak
kında mütaleasını bildirirken di
yor ki: 

BULGARLAR. 
DOBRiCA'DA 

iLERLiYOR 
ikinci mıntakanin işgJli 

de tamamlandı .. 
Uçüncü ordunun 

bir tebliği 
So(ya 26 (A.A.)- Üçüncü ordıı 

kumandanlığının dünkü teblij(i: 
Cenubi Dobricanın işgali planı

nın tatbiki cümlesinden olarak ü
cüncü ordu cüzütamları bugün i
kinci mıntakayı işgal etmişlerdir. 
Bu cüzütamlann yüriiyfürii Bulgar 
lut'aları için muzafferane bir yü
rüyü~ olmustur. Kıt'alarımız hel' 
tarafta anlatılamaz ezahürata he· 
de( olmuslardır. 

Cenubi Dobricanın başlıca şebrô 
olan Dobricada Bulgar kun,etle
rine karşı yapılan tezahürat milli 
'bir merasinl mahiyetini almı~tır. 

dökülmesine mani olmak istiyen 
<Devamı 3 Unoü sabUede) 

.. . ~ . . , - , . .. .... . "'~ . 

lngilterede dün 
düşürülen Alman 

tayyareleri 

Bugün memleket 
dil bayramını 

Hindiçini' de 
Japon ordusunun 
gerilerine hücum 1 

Ya Alman gayretinin azaldti:,'l ve 
;vahut payıtahtı muhafaza eden 
Ingiliz hava ve kara kuvvetlerinin 
müessir surette fazlalaştığı sarih 
surette gözüküyor. Salı güııü, Al
man bombardıman tayyareleri bü
yük miktarda avcı tayyareleri hi
mayesinde olmasına raj!ınen, İngi
liz müdafaaları ara•ındoıı kendi
sine bir yol açabilmek için bo~una 
uğraşmıslHrdır. Yanında 80 avcı 

bulunmasına rağmen, 17 bombar
dıman tayyaresinden mürekkep 

bir grup. İngiliz müdafaalarını geç
miye muvaffak olamamıştır. Huri
canlar ve Spitfireler bn grupu boz
muşlardır. 

İkinri mıntakanın işgali hadise
siı cereyan etmiştir. Ayın 28 inde 
i.i("iincü mıntaka işgal edileceği za
man üçündl ordu cüzütamları yü
rüyü~lerine de\'am edeceklerdir, · 

Eroinden bu sa
bah bir genç öldü 

(Ya7uı:ı 3 üncü -.Jıllrde) 

k ut 1 u 1 u y o r. Çinliler yeni bir Japon 
taarruzuna karşı 
hazırlaı21yolar 

Yalnıı Bristol' e yapılan 
hücumda 20 tayyare 

düşürüldü 

Dil Kurumundan bir hey' et 
Atatürk'ün kabri önünde eğildi 

Tchounking 26 ( A.A. )- Hindiçi
niden gelebilecek bfr japon taar
ruzqna karşı muntazam k.ıta:ııta 
yardım etmek üzere Yubna eyale
tinde lıuluııan eli silah tutan kim
.,.Jer askere alınmıştır. Lonclra 26 ( A.A.) - Dün

kü hava muhar.ebelerinde 
lngiltere üzerinde 28 Alman 
tayyaresi clüıürülmii§tiir. 

Alman tayyarelerinin ço
ğu, içinde birçok mürettab1Jt 
bulunan ağa avcı tayyarele
ridir. Jngiliz ve Alman tay
yareleri araaında zayiat nis
beti yedide birdir. Dün Bi
ristole yapılan iki hava hü
cumunda 20 Alman tayyaresi 
dii§Ürülmüıtür. 

Bugün dil bayramıdır. Bu mü
nasebetle memleketimizin her ta
rafındaki Halkevleriııde merasim 
yapılacaktır. 

Tü:rk dili kurumu umumi katibi 
İbrahim Necmi Dilmen tarafın -
den bu akşam saat 18 de radyoda 
bir konuşma yapılacak ve dil in
kılabının mana ve ehemmiyeti i
zah olunacaktır. 
Ayrıca Ankara Halkevinde de 

büyük bir toplantı yapılacaktır. 
Şehrimizdeki Halkevlerindeki 

merasime saat 17 ve 21 de başla
nıla~aktır. Bu meyanda Eminönü 
Halkevinde de saat 21 de biiyük 
bir toplantı tertip olunmuştur. 

Toplantıya İstikl31 marşı ile haş
lanacak ve biliihare muharrir Nus
ret Safa tarafından dil inkılabı
mızın ehemmiyeti anlatılacak, mü
teakiben de Hasbahçc komedisi 
temsil ohınacaktır . 
EBEDİ ŞEFİN MUVAKKAT 

I<ABRİ ÖNÜNDE 
Ankara 2G (Telefonla) - Dil 

kurumunun tesisinin 8 inci yılclö
nümüne tesadüf eden buP'ünkü dil 
bayramı münasebetile bu sabah 
mezkfu kurum azalarından seçi
len bir heyet Ebedi Sef Alatürkün 
rnuvakkolt kabirJ --, ·ini zivaret et
miş ve bir ihtiram çelenl(i bırak -
mıştır. 

Çin kabiL~sinin dünkü toplan
tısında harbiye ve hariciye nazu
Jarı askeri ve siyası \'aziyet hak
kında izahat vumişlerdir. Umu
miyet itibarile Hindi(ini kuvvet
lerinin iaponlara karsı mukave
met gösterdiklerine dair haberler 
Çinliler tarafından iyi karşılan -
maktadır. Şimali Qindiçiniyi işgal 
ellikleri takdirde Çine giden Bir
manya yolunun japonlar için kes
beUecci{i chennıı.iyct Choungkingi 
endişeye dü~ürmektedir. 

Tchoungking 26 (A.A.)- Röy
( Devomı 3 u'lcü. sahifede J 

Belediye muhl e ir' O 
esnafa re'se as 1 bi 

yedi yaşında 
ç irdoku

acıyı vurdu ceza vere i iyor? 
Fasulye, domates ve biber fiatlarını arttıran 

iki ·sebzeci ile bir m~kavvacı adliyede 
Sebze ve meyva fiat!arında ih

tik iır vapan manavların sıkı bir 
surette takip olunmaları beledi
ye şubelerine bildirilmiştir. Bü -
yükderede Koco isminde bir seb
zeci de 7,5 kuruşa aldığı dolma -
Jık biberle 5 kurusa aldığı doma
tesl<>ri 15 ser kurustan satarken 
dün yakalanımış ve asliye 6 ıncı 
ceza mahkemesıne verilmiştır. 

Koçonun ıddiasına ııöre, bu ih-

Basra yolu ile 
... 

yapacag1mız 

ticaret 
İngiliz imparatorluğu ile 
ticaret münasebatımız 

genişliyor 
İngiltere ilo eski iktısadı anlaş

mada tadilat yapılması için, An
karada cereyan eden ınilzakercltr 
ıuıi. ait sMfhada ilcrlemekiedir. 

Eski anJaşnıa) a gort; mübaya
atımıı:ın yiudt.• 75 ini dofrudan 
doi(rııya inı.<iltcreıleıı, yüzde 25 i
ni de ıınparatorluğuu di~cr aksa· 
nuııdan )&pacaktık. ?imdi müba- ı 
} aatuı .> uzdt: yu:ıunu llnıdıstan, · 

(De. aıııı 3 uncu ~lıifede J 

tikilrı tesbit eden beled.ıve me -
- mu. ları hır ceza zaotı tutınu.slar 

ve 5 lira C<'Za kesin ııitmislerd:r. 

Bilahare de tekrar tcftis yapıl -
mış ve bu sefer mill1 korunma ko
nununa göre müd~eıuanumiliıi,e 

verilımıştır. 

Bunlatı söylıven Koço bir kere 
5 lira ile cczalandırılmıs oldugu 
~n tekrar i:kincı cezai taldbat 

(De11amı 3 üncü sahifede) 

F uh,a düşürü
lüp gizli çalış
tırılan kadınlar 

Kıskanç ve aşık genç rakibini 6 yerinden 
bıçakladı. Galatada bir sütcü de bir kavun
cuyu kocaman bir taıla başından yaraladı 
Yenikapıda Yalı mahallesinde 

oturan dokumacı Ismail ile Bitlisli 
Salih oi(lıı J\levliıdıın arası bir ka
dın -·iiziindeıı açık bulunmaktadır. 
İsmailin sevdiği kadına 17 yaşın
da buhmau l\te\ liıt ı:öz kovmuş ve 
İsmail ile Me,·lut bu yüzden darıl
mışlardır. 

Nihavct dün aksam ikisi arasın
da kavga çıkın• - ve ka,•ga esna • 

Üzerlerine kova 
kova 

len 
dökü-su 

odunlar 
Odun fiatları yaşlığa, 
kuruluğa göre yeniden 

tesbit (dilecek 
Odun fiatları üzerinde beledi

veye ımüteaddit şikiısetler yapıl
mıstır. Müracaatcılar; odunların 

yaslıi!:na veya kurusuna naza -
ran cıns!ere ayrılmasını istemiş
ler \'e sadece Anadolu, Rum<'lı 
mese yeva gürgeni d·ve aYrılma-

. 

sın da !\le\ liıt bıçağını çekip 6 ye
rinden dokuınacı İ!'maili 3i'iır ~U· 
rette yaralaınıstır, Yaralı llaseki 
hastanesine kaldırılmış \e biçaklı 
gene yakalanmıştır. 

Kuledibinde seyyar siitçiilü!< 
eden Lütfi ka,·uneu Ali ile alış
,·criş :yüzünden kavga cv· ıi~ ve 
y"rdcn kaptığı kocan1nn bir taşla 
adamcağızı yaralaını~tır. 

Dönmiyen 
Filo 
Ranmi Yağız'ın 
en son eseri.. 

Dönnıhcn filoda Türk de
nizcilerinin bü)·ük harp so
nundaki cf~ane,·i kahranıan
Jıklaruıı Ralııni Yağız'ın \'e

'-likalara da:vanan bu şahe~eriıı
de görüp oku~·acnk~ınız. 

DönmiyenFilo 
~ının doğru olmadı~ını b~ld.Jrmiş- Bu isnıi unı•tma:; ıntz. 
lcrdir. "!c:.moımmmıcılllİm•:m.,; 

( Doo;amı 3 uııcü sahifede J 1 • 

Tröstçü peynir 
tüccarından izahat 

istenecek 
40 bin teneke beyaz peynir, 20 

bin çuval kaşar saklanınış 
Peynir, ~·aj( gibi halkımıza baş
lıca lazım olan iki mühim madde
nin fiatları iizerinde Vali ve Bele
diye reisi LiıHi Kırdarın eınrile 
yeniden tetkikat yapılmıştır. Bu 
işlerle meşgul olmak üzere kuru
lan bir koınisyon raporunu bele
diyeye vermiştir. 

Rapora göre geçen yıl bir tene
ke beyaz peynir 425 kurus iken bu 
yıl 580 kuruııa çıkmıştır. Gerçi ma
Jiyeı fiatları artmışsa da aradaki 
155 kuru~ çok göriilmü~tür. Çün
kü maliyet fiatı teneke basına an-

ÇERÇEVE 

Bir hadise 
Bir hadi.c, Alınanlarla İngi

lizler arasındaki ba\"a bojı.uş -
malarına ait harikulade bir ha
dise ... 

Hiıdise, alışılmış sünepe ba
ki . .ıtlere nisbetle masal kadar 
r üya ve ınana dolu; fakat çiz~i
si c:izgisine gerçek. 

Hadise, son giinlerde ve •Y· 
nile (Haıııburg) da cereyan et· 
mıs. 

Alman işgali altındaki toprak
larla, doğrudan dogruya Alman 
toprakları, her gün bir ı:iin ev
"elkindcn biraz daha keskin In
giliz hücumları yüzündeu allak 
bullak olmaktaymış. Fransamn 
Manş kıyıları, Belçika, Dolan
da ve garbı Almanya, sanki 
raadevu verm~şçesine her gün 
belli başlı saatlerde zuhur eden 
İugiliz tayyare sporcularının 
gol( meydanı olmuş. İngiliz 
tayyareleri her belde üzerinde 
öyle belli başlı saatlerde zuhur 
edi)•orınuş ki, mesel:i fi15n sa
atte falan iskeleyi tutması Ji
r.ım gelen (Akay) l'anur!arında 
bu intizaın olaınnznuş. Jngiliz
ler bu isi, (bile bile lildes!) sek· 
!inde )·apmaktan; 'aat değiştir
meksizin, baskın tesiri aranlak
s:ızın intizamla takip etn1ektcn 
adeta l..ahraınanca hir zevk du
yuyor ve ınaneYİ kuv\·eti harap 
ctıuek ga:yesiııi gtidüyornıuc;. 

Gelt·lin1 hadisenin ruhuna: 
(Hamburg) da, öbür ) erler 

gibi belli başlı saatlerde bomba 
yağn1uruna tutu1u~·or, boınha· 
lar IUamburg) u o<laınaLıllı 
inlf'lİ\ ormu~. Hu\; us ile (ilanı· 
hurg) claki tRy,·arr nH.~, donları, 
bücumuu başl;ca hedefini teş-

cak 10 kuruş yükselmiş ve teneke 
azlıt:ı dolayısile de beher teneke 
15 kuruş artmıstır. Binaenaleyh 
teneke başına 130 kurus ihtiki\r 
yapıldığı \ 'C ayrıca bazı tüc(n,rja
rın aralarında bir peynir trôstii 
teskil ettikleri de anlaşılnu>lır, 

Bu tröst şehrimizde 40 bin t~ne
ke peynir stok yapmış , .• hala da 
peynir tııplamakta bulunmu,tur. 

Söylendiğine göre tröst 20 bin 
çu,·al da ka ar peyniri topla • 
mıştır. 

(Devamı 3 ü.ncü sah:ı<·de ) 

kil ediyormuş. Delik drsik olan 
bu mevdanları tamir 'c yeni -
den in~a ede ede almanfara hal 
ılmuş. 

Nihayet Almanlar fevkalade 
ince bir hileye baş\'unıyor. iki 
ta,y y:tıre n1t•;\·danı yapıyorlar. 
Biri gi1li, öbürü n;sbeten nc:ık; 
biri hakikisi. öbürü >ahtı·si ... 
Maksat. inı:iliz tayyarelerinin 
bombalarını >ahte tayyare mey
danı iizerinde tekasüf ettirınek, 
hl•.} lece lıa!~ikisini korun1ak ... 
Alınanlar. Inı:ilizlcr fal.a bas
sın ve hombalarını boş ,·ere har
casın diye, 'ahtc tayyare mey
danına. tahtadan bir takım tay
)·are maketleri dizi)·orl:ır. 

İngiliz tay~areleri mua,·yen 
saatte (Hamburı.;) u tesrif edi
yor. Ve ~yet tabii olarak sahte 
ıneydan iizcrine çullanıp ınüt
hiş bombal r!rtnı koyuvermeğe 
baslıvor. Fakat hayret! Atılan 
bombalardan bi~biri patlama
maktadır. 

A!Skadarlar bir de ko<up ba
kıyor ki, Almanların tahtadan 
sahte tayyarelerle süslediği ~ah
te tavvare meydanı üzerine İn
gilizler tarafından atılan bom· 
balar da sahte ve tahtadan. Ö
bür yanda hakiki laivarr mr:v· 
danı, meHut tayyarelerile be
raber kül edilmiş n ~·el~ ,·eril
miş bulunuyor. 

İ te lnP'iliz istihbar işlerinin 
ne harikulade işledijtiııi 'e Al
man hilesine ne Jıarikulıide bir 
istihza şivesi](' cf!\·ap \'erdiğini 
gösteren eŞ!iiİZ bir Je\'hn ... 

Bu harhin korkunc psikoloc
lasına ait bir cephe de. en bü
Yiik faria İçinde en bi.iıfik is
tihza unsuruna yer aynlabil -
ınesi... Ru cephe. harbin deh
şetini el.."""\iltmj~~or. artırı,·or 

NECİP FAZIL KISAKOREK ' 
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MAHKEMELER I~ 
TAKshı lstanbula zevke Kurulamıyan "ni.za_~ 

diyorlar. Çelik ciğerli adamın ço- Geçenlerde çıkarılan Bu şehri Si tam bul ki Beşiktaş ta Barbaros Yazan: AIDfET f'ÜKRU E!>.· •• 

Sun' i 
buhran 

Yarınki Oç 
merasim 

cul(u olur mu?. } k h • '7 l"' 
GAZİNOSU Olur ki, meydana çıkm~ işte... ıun'i ekmek buhranı- bimislu bahadır makberesi, Abbas ağa ge miş en apıs- 1848 ihtilalleri, milli istiklB~ 

Bu havadı·sı· ok• ·du""'·- zaman, Allah \'ere de, doğan çocuğun da lerini uyandırdıl(ı ve hızlana ıııt 
~ ı<Urn • t hk"k t .. . Ev, apartıman kiralarını arttı· L k akamlık h b 1 d d8 az daha. kıiçiık dilimi yutacaktım.. sinirleri çelik gibi olsa .. Malum Din a 1 a 1 UZCTIDe ranlar cezalandırılacak. par-.ı ve aym aneyi oy a J gündenberi, Orta Avr.upa ·ardJ 

Efendim, belediye, Taksim beledi- ya, şimdi dünyada sinir harbi var. weni tedbirler alındı Sayfiyeden dönmek üzere bulu- yarın sabah açılacak cTransılvan,·a meseleoı• '. ıi 
ye g inosunu teftiş etm~ ve ceza l\IERİHTE 1 nan ve başını sokacak bir mesken Sirkeci tramvay istasyonunda Transilvanya, Re>rnanyalılarıa ~· 
kcsrr.ış .. Sebepler şunlar: Evvela, Şehrimizde geçenlerde çıkarılan arıyan bir arkadasım şöyle dedi: Yarın Barbaros gllnüdür. Bu vukua gelen bir laf atma hadise- Macarlarla meskCın bir Jll~ 
ı::aıinonun mutfağında temizliğe İNSANLAR sun'i ekıı;ıck buhranı h;ıkkında ya- - Peki anıma, henüz yapılmış münasebetle şanlı Türk denizcisi sinin muhakemesi dün cürmij - .k.ettir. Macarlar da Roınan. ,ti 
riayet edilıriyormw;.. Gazinoda Merihle hayat var mı·! Bu uzak pılan tetkikler neticelenmiştır. bir apartıınauın kirası üzerinde Barbaros hayrettinin Beşiktaşta meşhut işlerine bakan ü~üncii sulh da Haıbı;burg hanedanının d~'* 
belediyece tasdÜtli tarife yokmuş.. yıldız uzerinde insan yaşıyor mu? Tahkikat bu buhranın; toprak ihtikar ~aµılıp yapılmadığınııı öl- vapur iskelesi sokağı başındaki cezada görülmüştiir. tebaaları ka1mıya razı ol tı' 
Servis, tarife harici yap:lıvormw;!. Bu mesele yeniden mevzuu bah- mahsulleri ofisince şehrimize di- çüsü nedir?. makberesinde yarın sabah saat 10 Hadisenin davacısı Müzehher is- böy{e bir mesele yoktu. fa~3~a-~ 

Al-ol, bu ne biçim iş, modern solmal(a başladı. Baz> alimlere gö- ğer şehirlerden kiloda 20 para u- - Mesela, nasıl, diye sordum.. da bir ihtilal yapılacaktır. O da- minde ı:enc bir kızdır. Su~lu ise vela Macarlar Avustur.raY•~,~ 
ııazinoda böyle şeyler olur mu?. re, orada denizler, anaelar, hatta b "d ·lm · d · · -Anlatayım .. Haftalardır apar- kikada tayyareler de makbere ü- Ziya adında orta yaşlı biridir. ayaklandılar. Ve 1848 sen ... ht1 
Burasını tutan Roır.anvalı eğlen- " ' cuza ug ay verı esın en ıstı - 1 ... " ki S Ç b k a ik l !il"" " hayvanlar varmış ... Acaba, insan fade eden bazı muhtekirler tara - tıman arıyorum. Yok. Bizim be- zerinde uçacak ve imanımaua . amsunıın arsam a azasın ist lale çok yakın p.e en tı•..;ı 
ce mütehass·sı, beledi)'e iktısat da var mı?. Bütün mesele burada. iından meydana getirildiğıni isbat ğendiğinıizi bize vermiyorlar, bi- tekmil vapurlar düdiı'klerini öttıı- tiıbi Alibeyli nahiyesi halkından riyetlerini kazandılar .. Al<~ el' 
mıidürlı.il:ünün, aylardanberi, ga- Fakat, bizce, şu zamanda, Me - etmı:;tır. Bunların şehrimizde u- ze verdiklerini biz beğenmiyoruz. ~eklerdir. olan Ziya, birkaç gün kalıp ı:ez- Romanyalılar da isti.klallerJJI r,r 
zino tarifeleri ile ul(raştıl(ın, hiç rihte insan bulunup bulunmadığı İstanbula bu sene bir hal oldu. A- İki gürbüz bahriyeli askerimiz mek ve eğlenmek ti.ere evvelki vuşmak istediler. Ve muhtar .. .-
duymamış mı?. Kolay kolay tahkik edilemez. Çün- <:uza aldıkları 'buf:dayları diğer deta, bir mesken buhranı var. Şe- ı:iin İstanbula gelıniş ve dün Sir- ~· •., 

SI·ı·Rı·,_, yerlerde kılo başında 20 para kar hir kalabalıklaştı mı, ikametgah Barbaros Hayrettin zamanındaki kecide tramvay bckliven Müzeh- car idaresi, kurulur kuru İıı."' 
·' ~~~ ~:~~':1a Y:~;,.':en~~d~~t~tffe~~ ederuk sattı.klan ı::örülmüştür. sayısı mı azaldı, ne oldu, bilmi- ·kıyafet ve silahlarla merasimde her hosuna giderek takılmıştır. ekalliyet meselesiyle ka~1ıııJr 

TARİFİ yeraltında yaşıyorlar. Ticaret Vekaleti bu vaziyetin yo(ıı:m. Bir taraftan, harıl harıl hazır •bulunup istiklal marşı ça - Müzehher Ziyanın işaretlerine hiç Habsburg hanedanları bU e J)' 
önüne geçmek için toprak mah - y~ar yükseldiğine göre, böyle lınırken bayrağımızı direğe çeke- bir cevap vermemi • fakat ınüz'iç yet .meselesini tahrik ettıle~' 

Artık, şiirin tarifi için. her deli- Fİ,\ T sulleri ofisinin şehrimize verdiği bir yer darlıl(ı olmamak litzını. ceklerdir. adam biraz sonra yanına sokula- caristan yumrukla Romanı C311Y 
kanlı bir başka laf etmel(e basla- KO.'llURKEN buR<iaylarda kilo 'başına yaptığı Geçen gün, içinden ustaların yeni .Merasime bahriyeliler, yede'k rak koluna girip konuşmak iste- rın mllli hislerini ezımeg~. -buı;ıl 
dı. Orijinal, garip, tuhaf ne kadar 20 para tenzilatı •kaldırmıştır. Dün- çıktığı bir apartımana baktık. subay okulu talebeleri, Üniver - mi•tir. Hen tiz ni$anlanmıs ve te- A nısturya ile bağlarını bU> atol9 
liık•rdı varsa, bunları bir araya Urfa yal(ının fiatı 150 kuru.<; ola- den itibaren 20 para fazla fıatla .Adeta koskoca mahalle.. Biitün site talebeleri, yüksek deniz tica- miz bir aile km olan Müzehher bu kesti. Ve Avusturya !mpa! :Jf 
ıııctircccksiniz. İşte. bu, şiirin tarifi rak te.bit edilmiş. Geçenlerde, o- satış yapılıp diğer vilayetlerin fiat daireleri de gözle kaş arasında tu- ret okulu, kara kismı askerlerim:iz çok cür'etkiı.rane hareket üzerine Rus Çarının yardımile h""'rı ı! 
olacak .. Bir şair de, eski ~iirler için dunun çekisi de 435 kuruş olarak sevive>i aynen bulunmuştur. tulmus .. Birinci katta. hemen ka- ve izcilerle parti ve esnaf cemi - mütecavizi: carları, hem de Romanyalı!• "-µıl 
avai;11 kalıba sokan eski, dar, Çinli kabul olunmuştu. Şuna dikkat e- EKMEGE ZAM pının yanında, bir tek boş daire yelleri teşekkülleri de iştirak ey- •- Terbiyesiz!.• kil ederek Transilvanyayı t~, 
ayakkabısı diyor. diyorum: Piyasada filan rr.add'e Bu suretle muhtekirler, kar im- kalmıs.. Baktık, dört odalı küçük liyecklrdir. Diye azarlamış ve sonra ona kii- Vıyanaya baladı. Fakat. 'fıs· ~ 

İyi amma, be birader, şimdiki kaça sat•lıyorsa, tabii fiat. da öy- kanı kalmadı~ından İstanbul ha- bir daire .. JCalöriferi var, temiz, YENİ PARK VE BİNA çük bir ders vermek için elindeki silrnııya meselesı halledılJll 
saırlcr dar Çinli ayakkabısı da bu- lece kabul ediliyor ve o fiat tcs- rahat.. Kapı<ıya fiatını sorduk. d 

b .t -'·l· B Ik' b ll ricine un gönderem.iyecekler ve Diğer taraftan Beşiktaşta Ah - çantasını kaldırıp Ziyanın sura- ll'la ı. ,,, 
lamıyorlar, papuçsuz geziy<.rlar, ı •-= ıvor. e ı, azı şar arı, · Ne dese beğenirsin?. ıııt" 
ya... nakliyesi filan hesap ediliyor. böy- şehrin hakiki ekmeklik un ihtiyacı, tıasağa parkı da yarın sabah saat tına yapıştırmıstır. Fakat öbürü 1914 harbi Transılvaııya '0(il 

le bir netice elde ediliyordur. anlıc;ılmış olacfrktır. Diğer taraftan =~\~:~;~imdi, bu kira bede- 11 de merasimle açılacaktır. bundan mütenebbih olacağı yerde sini hallctmeğe çalışlı: J3U )ili' 
ÇEI,İll Fakat, acaba, bu maddelerin ilk 20 para zammın ekmek iltlarına Jinde ihtikar var mı, yok mu?. Besiktaşta Küçükhamaın civa- küstahane bir tavır ''e şiddetle: Transilvanyayı Macarların c fl 
ADA:\I çıkt.kları mahallerde bir takkıl m il da tesir edeceği anlaşılmıştır. Gel de tayin et .. Ortada bir kira rında Dolmabahçe sarayı müşte- tokat ~t:~~a~l~kg~:ı":.\,~~':.u ~:: den alarak Rumenlere ve~'~r 

tedbirler alıp, daha cezri tetkı er arttırına ha.disesi yok. Çünkii, a- milatından ·bir bina da tamir ve kat Transilvanya mesclcsı (1 
l <>ıtırım; anladın mı yellus!.• diye- ,:ıı 

Amcrikada, bir milyonerin oğlu yapılarak, bu havayici zaruriye Yeni bir çırak mektebi partıman yeni yapılmıştır. Kalö- tadil edilip vücude l(etirilen yeni ;ek tanımadığı kızcağızın üzerine halledilmedi. Macarlar, RotP 
1 

(/ 
olan , fakat, maalesef hasta \'e se- maddelerinin daha ucuza satıl - rı'ferlı' olsun, ne olursa olsun, dört Beşiktaş ka~akamlıaı binasının lıl 1. d k Jdıkl•' , 

ı d ,... ~ yürümüstür. arın e ın e maruz a 1 ıJ! nelcrder>beri çelık cil(erle yaşıyan ması t<'min olunamaz mı?. Yani, açı. 1 odalı bir ikametgah icin istenen açılına merasimi de yarın saat 12 NASIL HABER VERECroİM?. lümden şikayet etmeğe b3'i'faı1' 
bir adam var. Çelikten yapclmış madem ki fevkalade zamanlar i- 80 lira çoktur. Ve bu, bir ihtikar de icra olunacaktır. l y · 1 d • · t' ki• • 
ci.ğerle, sun'i nefes boruları ile, çindeyiz. O halde, vaziyeti ol<luğu Devlet Deınlryollan idaresi git- ı=:::;::;::;::;::;::;::;:=;;:;;:;;:::;::;;;" Tesadüfen orada bulunan ve ar. anı e egış ırane aJ]eOJ 
hususi imal edilmiş garip bir ara- gibi kabul edip fiat te:;bit etmek bkçe çoğalan trenlerimiz ve ida- hlidisesidir. Arkadaşım, tahmin et- ' ı .. 1 demindenberi mütecavizin hare - silvanya meselesi gene 11 r t,r! 
ba içinde yaşıyan bu adamın bir yolu değil, fevkalade tcdbirkrle renin işletme ·kısımları için ma - tiğiniz gibi, bu apartımaru tuta-Kl.JÇUK HABERLER ketlerini tarassut eden bir sivil metli. Bu rejim de mihve ~eıı 
de karısı var. Ajanslar haber ve- hayatı ucuzlatmak, acaba mümkün 1 lWrıat sahibi çıraklar yetiştirmek mamıştır. · memur bunun üzerine ise müda- . !etlerinin bu işe vaz'ıyed ett sil' 
riyor: Kadın dol(urmuş. Fakat, a,.ifü midir?. ı üzere yeni bir •çırak mektebı• a~~ Türkiyede, İstanbul şehrinde * Posta idaresi tahriri nüfus hale etmis ve hem suçlu, hem güç- güne kadar devam etti. rraı:,ş 
gazeteler, bu işten hayretle bahse- AHMET RAUF ! mıştır. dört odada oturmak için, ayda 80 :münascbetile 100 bin pul bastır - lü Ziyayı yakalamıştır. Mahkeme- vanya meselesınin hallı ~ 

-======='======================== ! Eskişehirde tesis olunan bu lira kira bedeli verilmemelidir. mış lır . Bunlar 10 para, 3, 6 ve 10 de mütecaviz cürmünü inkar et- mevzuu oldul(u zaman, ıtoııı ı.ıf 
AVRUPA HARill'.'ll:"i" yük büyük kuvvetler biriktirmiş- mektep orta derecede sayıl.mıştır. REŞAT FEYZİ kuruş .k.ıymetindedirler. mişse de, suçu sabit olarak 1 ay hükılıneti makul bir teklifte~,? 

l t lcr, bu kuvvetleri Mısır arazisine --v--- A k . . ti * Kücükpazar civarında eroin apis ve 200 kuruş para cezasına lurunuştu: Transilvanyayı _18 ~ır 
YE1' MESELELER aetı'rebı'lmek ı··ı·n de her ıu··rlu" ve- ÇI iŞ ve memurıye er D hı t e·'erek R- alı - fus 11• ,,ı 

h ' y • h • h l ısatan Alaettin isminde 'birisi göz- mahkum olunmuştur. er a ev- "' , v ... any nu · •' 

lngilizleri Mısır
da vurmak .• 

saite malik bulunınuşlard.r. Bona- enl apıs ane er Malive Vekaletinin merkez teş- cüsü İbrahim ile birlikte dün suç kif olunan Ziya bu hareketinin he- car nüfusu arasında me<.-tıur~"· 
part 0 zaman Akdenizi de kafi bir Adliye Vekaleti memleketimi - ıkıliıtında 13 'Üncü dereceden on.ün- üst" d ak 1 t sabıuı ı ay hapisle ödiyeceğini ve miibadele yapmak. Mih\/er, ~1 
hakimiyete sahip olmaksızın bu \ un e y a arnnış ır. . ,_ ... t k'fh . "oylıyacag"ını !etleri bunu kabul etmedıle. ~ 
işe girismiştir. Mı<ır arazisindeki / zin muhtelif yerlerinde yeni ve hal maaşlı ve muadili dereceli üc- * Ellerinde demir stokları bu,. Şlll.N1 ev ı aneyı k ifil r 
mcolıur muharebelerinde Bonapart modern ceza evleri inşaatına de- r_ctli memuriyetlere lise mezun - lunanların her ay başı beyanname öğrenince sendele .... ,: «- Karım- Transilvanyayı yalnız ta 0 tl~ 1 

türlü muvaffakiyctler kazanını~, vam etmektedir. ları arasından gençler alınacak - veııme mecburiyetleri liığvolunup la çocui(unıa 1 ay gelemiyeceğimi mekle iktifa ettiler. O sure ~it 
Ya.an·. ALİ KEMAL S'"'""•"'"' parlak bir •öhrcte nail olmu•, fa- Bu kerre Sıvasla da yeni bir !ardır. d . 1 b b nasıl bildireceğim?.• demiştir. .bırçok Romanyalılar tekrar ·iS u.,,,.,.,., • • . 1 k 1 . 1 k d emır satış arının ser est ıra - carların ı"darelerı· altına ncQl'.·-_,ı . kat deniz yollarına hakim olama- ceza evi ınşa o umnası arar aş - r Talipler 9 teşrinıevve e ·a ar '-·J as k l t .._ t ,.. 

6 
eır 

lngiltereyi Mısırda vurmak ta- dığı cihetle hem arkadan istediği tırılmıştır. Bu modern hapishane- Maliye Vekaleti müracaat kale - ""r.ı ı arar aş ırımıış ır. Tevkif edilen katil tir. §imdi 1867 senesile 191. > t,ı' 
savvuru ne ilk defa be.leniyor, ne k . . h d 55 b" ı· f 1 kt \ · * İngilizler bu yıl memleke - arasındaki reı·un· nerı· ,,elf(lı.ş t,,. uvvet yetışememış, em e as- I ye ın ıra sar o unaca ır. mine müracaat edece'klerdir. Im- Meh ,.. ,.. .. 
de ilk defa bövle bir teşebbüse ge- k . . . . 1 . b b.. İMRALIYA GÖ·~'D·"u" ~=-'•ER tiınizden 12 milyon kilo tütün sa- Tahtakalede ıkestaneci me- --'-tır .. Yanı· TransilvanYa o'ft'ı .!' 

erının ıaşesı mese e~ı n~ına u- cı.-. '.CM.~ tilian ise 10 teşrinievvelde ve An- ıuft:.A ,. 
çilmiş oluyor. Bu Avrupa harbi- yük bir dert olarak kalmı•tır. Ni- Di"er taraftan imralı adasında· ' tın alacaklardır. Bunun yarısı E- di öldüren kavuncu Ahmet dün ıf dah 1 d ·· t• di Fakat " 
nin yeni meseleleri var. Fakat ma- • " 'karada icra olunacaktır. a a e egış ır · .AiP '" 

hayet Mısırı bırakarak gitmeğe iki ceza evi de yeni pavyonlar ila- Eskı·~hır' de a~ılan Devlet De- l(e mıntakasından yarısı da Sam- tevkif edilip ikinci ağır cezaya ve- silvanya meselesi devaın "" 
ziden hayat alan fikirleri, tasav- •- ' 11;;;.,, t k ı rd lı 
vurları unutmamak Iiizım. mecbur olan Bonapart güçbelii vesile genişletilecektir. Buraya İs- ımiryolları çırak mektebi ıçın sun ve ....,,.r mın a a a an a - rilrniştir. l(atilin denize attıkı bı- diyor. 'f'ıf. 

kendini İngilizlere esir düs.mek - t bul u·· kü"d 1 . kt 1 rd ed •:.~ İtalya her vakit Akdenizi ken- an ve s ar ceza ev erın- türkçe, metomatik, cfizik, kimya, naca ır. cak da uzun arastırma a an son-, Mihver devletleri, n en " il". 
ten kurtarabilmişti. Bonapart son- d k ' hkümlard b 1 d b k l k" oe" ~.i' disine tabii bir inkişaf sahası say- e ı ma an · azı arı a tabiiye., ctarih, col(rafya, yurt * Abdi adında · ir adam arısı r_a_dün __ ç_ıka_T_ı_J,nş_ ıt::ır:c·;______ si vanya meselesini kö un . ifYc 
radan İngilizleri ook uğraştırdı, ,gönderileceklerdir. 'k 11. 1 · R · · • ·ı· · · · ı Lm-"'l B mlek ttekı ...ı mıştır. fakat artık Mısırda değil, Avrupa bilgisi• ve jimnasU mua ı:m erı asmıenın ÇOCUl!UnU ı aç >Çlrıp e """er. u me e ııt ,... 

İtalyan ticaret ve iktısadiyatı i- kıt'asında. Tamir edilecek bir aranmaktadır. Taliplerin yüksek düşürmek ve bilahare de hasta - liyt meselelerini bUmiyor~.k J 
çin ·hayat sahası. olan bu yerler- C"d_Je mektep mezunu olmaları icabet - !anarak rahminin çı:karılmasına Birimizin Derdi idi? Bilakis ·bu meseleleri ır1,ıııP Bahsi dnğıtinağa lüzum yok. T:ı- .. :.ı aıı 
de miitteflk Almanyanın daha ça- rihte •en kuvvetli devleti Mısırda ımektedir. sobep olmak iddia~ile ağız ceza ·biliyorlardı. Fakat .AIJ1l ~eP' 
buk davranmasile onun alışverişi- vurmak• diye bir fasıl oba ge _ Belediye reislil(i Keresteciler _ Müracaat yeri Devlet Demiryol- ımahkemesine verihniştir. Despina Hıp im iZID DırdJ bu meseleyi. hallebn~.ıııl 
ne sekte vurulmuştur. İtalya bu rek. Akdenizde kuvvetli olan her Eyüp arasındaki yolun tamire !arı idaresinin zat işleri müdiır - isminde pir kadın da bu ilacı ver- dine mahsus bir takım ~.,.y 
suretle artık müttefiki tarafından devlet bir kere Mısırı almış, ona ıınuhtaç yerlerini esaslı bir şekil- lül(iidür. me1de suçludur. Abdi ve Des:pina vardır. Bir defa e'kalliyet ~el' 
cenuba çevrilmiş, yani Akdeniz sa- --o-- .i'P'~.ı;< 
hasına dönmüstür. Onun için İta!- darbe vurmak istiyen de Mı•ırda de tamir ebmeği kararlaştırmıştır. •• , , inkiır ebmişler, muhakeme Rasi - Köprü d\reklerinde- !eri, yalnız Romanlı "'le ~J<Y· 
yanın Lugünkü Afrika harekatın- talihini denemekten kendini ala- Bu yolun yeniden yaptırılması Turk Tıp Cemıyehnde menin celbolunınasına kalmıştır. nüfuslarına münhasır ~· 
da yalnız askeri manalar aramak mamıştır. O gün bunu yapmak ~~ınd_ak.i .. dileklerin ~imdilik cTürk tıbbi cemiyeti• tatil dev- * lj"9küdar jandarma kuman - kizeYKSİzlik Her iki memlekette de ~ 
dcg•il, ilerisi irin iktısadi tiirlü ta- rolü Bonaparta isabet etmiş. Şim- 1S afı .mümkwı .»lamıyaeaııı anla- resı·r.den sonra yenı· vıl eaı•·ma - danı binbası Fahri vilayetimiz B ' lı. . yetli bir Alınan eltalliyeti .,, ' 

' di de İngiltereyi Mısırda vurnıak · ' ' - ır o uyucumuz yazıyor: v Alınan ya P'",f 
sa nurlar beslendiğini görmek la- emeli Akdeni:z.in dig" er bir ılevleti şılmıştır. ------ . 1 !arına ay başından itibaren baş - jandarma .Jcumandanlı1tı mülhak- ·Belediye, şehir sokakla - el . dek'ya,ı. Transtlilv:u'e• J;:~I 
zım "Cleceg"ini bu i<leri başından- llffii"":ıın~H k ·ık l t 1 · iı"ına tayin olunmuştur. se esın ı •uıımıe erın · a • için emel olmuş. Bu vekayi tarihin 't ' la yaca tır. 1 top an ı ayın incı " rının daha güzel görünmesi lık _,_ .,_.n~ 
beri takip etmiş olan erbabı yazı- :]a , .. .. t 18 • kt ıl ak * 1· nhlsar m-urlarının teka - ı· eın· halkın da y--~·-ını ıs· ti- V>lllak üzere, bu öD,_.. tabii. bir yürüyüşü sayılabilir. Fa- . ~ • gunu saa ouçu a yap ac - ~• , .. .n.wıı li ti . . . k ••--r • 
yor. kat Ingilterenin Mısırda da krn- Al ., · tr. Bu ·münasebetle cemiyetten ütlükleri için yeni bir proje ha - yor. Doğrudur. Mesela .her ye erı ıçın gere 1'""'~ 

Fakat İngiltereyi Mısırda vur- dini vurdurmak istemi.verei!i fn- u 1111 aldığımız bir mektupta azaların ve zırlanmıs.tır. Bununla tekaütlük kk " ·· · 1 kır ve ı;ıe.rek Rumenlerden e~.J 
mak tasavvurlarını beslemek ve · · Ç 1 k l ? dü <>sn uzerıne ası an - yetti l<oll9esiyonlar k~ 
bunun için harekete geçmiş olmak ı:iliz mukavemetinin arttıkça ar- am l sah ır mı meslekdaşların mezkür saatte ha- müddeti 35 seneden 30 seneye in- mızı tabelaların zevksizliği. a- Şu halde ekalliyet meseıeıe'pi 
tarihte ilk defa olmamıştır. Ma _ tacağı da tarihin bir icabıdır. Adaların Parti kongresinde, A- zır bulunmaları istenmektedir • dirilımektedir. 30 y1lı dolduran • şikardır. Belediye, iktidarı kökünden halle1ıınek A].o!BP) 
lumdur ki vaktile Napolyon Bo- A . d 4 . da çamlıklnrınm milli cmliık idaresi -o-- lara askeri ve mülki tekaüt ka - dahilinde olanların bunları işine elvermez. 
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napart da İngiltereye karşı bir ö- tana an yent oto- tarafından satılmasının önüne ge- H astalıkh tavuklar nununda oldul(u gibi ikramiye ve- kristal tabela ile del(iştirme- Almanya gerclc MacariJ!tafltl'' A 
Iüm darbesi indirmeyi düşünür- büı getirtiliyor cilmesi de temenni edilmiş. rilecektir. Yaş haddi de 60 dan !erini istemiş. Buna da amen- . gerek Romanyarun hudU ~I 
ken Mısıra taarruz etmişti. Erba- hnlıyaınadık, ne oluyor?. Ada ıahhyormuş 1 65 e çıkarılmıştır. na! sıaranti altına aldığı için bU_ul 
bınııı yazdıklarından anlaşılıyor Belediye reislii?i tarafından A _ çamlıkları, yangın yeri arsaları gi- Şehrimizin •bazı semtlerinde ta- * Kok kömürü stkıntısını çek- Fa·kat, ya şu köprü direk- leketlerin i~ ;.,)erine karışıııv1,,,~ ki yuvarlak bir hesapla 150 sene tina belediyesinden satın alınan bi, parça parça satılığa mı çıka- vuk ve piliclerin satıldığı anla _ memek için Eti bankın semt ba- lerindeki, ta bir zamanlar l&hiyetini de"" elde etmiş o •j)lv, 
evvel böyle bir tasavvurun haki- rılmıştır. Herhalde, bu işte bir haşmetlu İngiliz hükümdarı p • 
kat sahasına çıkarılabilmesi Bona- 4 yeni ve modern otobüs bugün yanlı:,lık olacaktır. Eğer, hakika- şılını<tır. Bilhassa Ka<lı .. Jy ve yilerine hol kömür vermesi ve bulundukları sırada İstımbulu Binaenaleyh - Macar RuıJle ~ 
part gibi bir kumandan için daha yola çıkarılmıştır. Bu otobüslerin ten, Ada çamlıkları satılıyorsa, Moda semtlerinde bunların bazı ~lpariş üzerine depolardan ge - tesrülerinde Kral Edvart şe- lafı tehlikeli bir safhaya ii~9~ 
kolav sayılabilmiştir. Çünkü o lbelıeri 6500 liraya satın alınmış - derhal önüne geçmelidir. Halkın !arının çiçek hastalığı ile malul tirtme usulünün kaldırılması is- refine yapılan tenvirattan ha- takdirde Almanyanın .!Jl·ıiJl'lı'' 
zaman Ingilizlerin Bindistanda gezmesi, hava alması i•in ayrıl- Qldukları görülmüştür. teırmiştir. Diğer taraftan hfila ba- la· bu·«un·· e kadar ·baki ·'-·'an etmesi beklenir. Yani gos48fll seri, 

tJt. Belediye reisli/(i bunları Eyüp- Ş" h li vuk ·1· ı b ı ı nd " """' öyle azim kuvvetleri yoktu
1
. Bu- ması lazım gelen ı:üzelim ada çam- un e ta ve pı ıc er ay - zı semt erde to an aşağı satış dO"'küntü ampul QOllilaklarına 1940 senesinde Berlin, 1 -"'il' D 1 

gün Hindistan tamamile ngiliz- Keresteciler hattına tahsis ede - lıkları şuna buna satılır mı?. tar müdürlül(iinoe muayene edi- yapılmadığı da anlaşılarak taki - ne denir?> sinde Viyananın oY"'if°e&' 
!erin elinde olduğu gibi orada bü- oe'ktir. BÜRHAN CEVAT lecektir. bata geçilımiştir. (Devamı J ünciı salı 

=;~~;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;mııiii~ı=~~~~~~~;_;~~~~~~'bi;'.h~~:;:~:id~;;:;'~~~;sı~~;:::::::::::::::::::::~~:::::::::::~==ı=~~~~~:::d:i~~llt~ ıdll sevdada cisim yok, madde yok, ğını.k bir harabezar gibi duruyor- yağması esnasında tavasS .,-;~· 
şahıs yok, şekil yok, hat yok, hu- du. rek Teke kıt'asını garetteP 1 Son Telgrarın edebi romam : 69 

GÖZYAŞL~Rl 
ETEM iZZET BENiCE 

Ne olabilirsem olurum!. ı 
Ve .. bütün bunları söyle hula

ısa edebiliV-Orum: 
- Bedenimle, görünllşle, insan 

'kalo.balıl(ı i!e, muhit ile, zahiri hü
'kümlerle alakadar değilim. 

Kapluır:'ha:l;ı l'iıhi kr'ıul(unun 
içıne cckilm>t, b:r adamım. Bede
ni ) aşabınak için ekmel(e, yemel(e 
ihtiyaç varsa onun nereden ve ne 
şart !a geldiğini, gelecel(ini düşün
mei?e lüzum yok. O içe dei?il, dışa 
kabuğa ait bir keyfiyet! Beni, ici
.mı. öz benlil(imi alakadar etmez. 
Dc:ım için hiçbir ihtirasım, hi(lbir 
kay~m ve emelim yok. Kabuğum, 
Yani d~ım baııı:lıaşka. ben bam -
başkavnn!. 

- İPİP11ilah sivri külfilı .. 
Dedikleri ~ .işte tam ~ 

ifade ve tarifidir. Ben içimle ya -
sıyorum. Ruhumla yaşıyorum. 
Muhayyelemde y&Ş.>yorum. Bu ya
şayışta tek varlık, tek benlik, Na
ran ve .. onu kendi ı:ıönlüme göre 
cerceveliven büvük aşkundır. Bu 
aşk için; bir zamanlar var ola,n ve 
sonra çöküp göcen büyük bir ma
bedin harabesi ortasında tek ba
şına kalan bir dervişin itikadına, 
inanışına gösterdiği bağlılık, sabır 
ve itaat gibi, ben de ayni bağlılıl(ı, 
ayni itaat ve ayni sabrı gösteriyo
rum. Eskiden cisimlerini tay ve 
terkedıip nefislerini hakka nezre
denler gibi ben de cismimi tay ve 
terkedip nefsimi muhayyelemde 
her gün biraz daha genisletip bü
yüttü~ bu sevdava nezreyle -
dimt. Onun jçin yaşıyorum. Bu 

dut yok!. Beval(lu tipiden hiç gözükroü - ettirmişti. . r Jı~ 
Kiıh avuç jçine sığabilecek ka- }"Ordu!. Müteşekkir olan Tekelılt r'~ı 

dar kücük bir dava, kfilı Okyan~ Kar fırtınası deni-zi sislendir - anın tarikatine sapmışlar, o ~•lpıı1 
lardan daha aşkın ve taşkın bir imiş, bulutlandlrmıştı. Sarayıbur- d co~ 

nu fenerinin yamp sönü•ü, Kızku- tenberi Şiiler Anadolu ~ ~ 
hududa sığmıyan bir dava! ~ J~~~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!J!i~~~~~-iıili~~!ı!~!i!i""!ı!I b' ·ı h ı· · ı 'dı lesinin kırmızı lambası bile "Öze ır gaı e a ını a mıs 1 

• ı " O halde ben benim; kendi var- " L k ,.gıP .ı• 
zor görünüyordu!. Sünnilik ve Şiilik • bir ,.. 

lı~da, kendim için kendi hüvi- $asırdtm, titredim, sarsıldım. 1'o. l 72 Yazan: M. SAMI KABAYEL hudutlaruruzda amansız "'' 
:vetımle yaşıyorum!. • d ı Bu anda sanki biri kulaohma. e- ca e e hazırlıyordu. 

11 
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ihldi, seslendi: . u zu·n Hasan yıkıldıktan sonra... Bütün bu haller cer•Y• t•''~~ Kar, soğuk, rüzgar, ayaz!. 
Ümitsiz: 
- lhhhh .. burada barınamadık!. 
Dedim. yürüdüm. Çok yorgıın-

dum. Hemen bir yere yıkilmak, 

uyumak i.stiyordum. Ken<ğ kendi
me sordum: 

- Nereve giderim?. 
Ve .. beni barındıracak bir dam 

altı dllşünemedim! 

Köprünün üzerine çıktım. 
Kimsecikler yoktu!. 
Tipi başladı 
Kulaklarım, yüzüm kar tanele-

rinin çar:pı.şndm haşlanyordu. 
Ellerim, ayaklanın dondu. 
Gözlerinll açmyordum!. 
İstanbul, Yenicamiin arkasına sı-

ğınan oir iki ışııklı =n. darmada-

- Ne düşünüyorsun be ahmak? dururken Osmanlı i!";oar• 5;Mf 
At kendini şu denize kurtul!. Uzun Basanın oğulları post essiisüne miai olnrdu. rical ve vüzerası içınd.c de,,,·~ 

Fakat ,bunu yapmad.m. Rüzga- kavgasına diişmüşlerdi. Bu suretle Çünkü bu devlet kuvvet kes • şark hudutlarımız iiz~rıP ·ıeccı' ~ 
rın önünde savrula savrula yiırü - İran post kavgasile altüst olurken betmezden evvel bir müddet Türk bi tesirat vücude getırebı ., .. ~~ 
düm. şimalde Azerbaycan ile Şirvan imparatorluğu hududunda tevak- bilir tek bir kafa yoktıI· ·o'r." ~I 

serhadinde (Safevi) devletine e- kuf etti. JııY / 
k 1 tur kendi kendine hadis o fc Karaköyde durdum: 

- Kapıiçine d-0/(ru mu gitsem? 
Yüksekkaldırıma mı \•ursam. 
Karar veremedim. 
- Baloz kapılarını dolaşsam, bel

ki birinin antresinde pineklerim!. 
. Diyordum. Fakat, hiç ümidim 
yoktu: 

- Oralardan kovarlar!. 
Dilenci.. sanıp kapıda bile tut

muyorlar !. 
Dedim. Avaklarmıı kendi gidi

şine bıraktıtR!. 
(Devamı var) 

sas uru muş • Şirvan şahları Osmanlı impara- 1 dı·~or 
S f ·ı T" ktü'l t di kendine teşekkü e " ,( a evı er esasen ur er. - torluğuna tAbi Sünnilerden mü - ~· 

undan ziyade Şirvana mensup i- yüyordu. 'liP _,J 
diler. rekkepti. Anları kaldıran, Şlllerin Fazla olarak Şah is_Jll. ,•

0

1

1 
.J' .. ,.ı' 

hakimiyetini temin eden bir kuv- ' 
Şiiyyülmazhap bir şeyh ailesidir. leti kesbi kuvvet ve vus' rB • ı;> 

l\1üritllk ile esaslar vazedilmiştir. vet devlet için muzır addolunur kendini izhar ettikten. so11Pı•~ı'':r 
Fakat asıl muvaffakiyet kadın ve tedabir ittihaz edilirdi, d sı ,. 

'"-" Akk 1 h d Hem de bu tedbirler ya•-·- ser- !eti aliyyenin ben e ' ,,i)t ;il 
tarauıruan oyun u ane am- ına z·;Jk•"' i 

hadm' temini i..ln deg" il, dahili me- müttefiki bulunan ı ot' ·1' na nıensubiyetleridir, ~ k' .. tedi t ek balı•. 
1
,

1 
.. 

İşte bu sıralarda eğer Beyazıdı maliki ihtilalden vikaye için itti- ıınını P e m . • . .91;11 . 
Veli yerine bir Fatih Snltan Meh- haz olunurdu. hududn tecavüz ettiı:1 ~ ıııiıl 
met, ve yahut Yavuz Sultan Selim Çtiııkü, Tiınurlengin teveecil • ihtiyaten Ankaraya ~;\;~ti· ,ı1 
gibi bir padişah mevkide bulun - hünü kazanmış olİın Şevlı. Sadret- gönd'Crmekle ikila edı,:;... ' 
mili obaydı, Safed devletinin t. tin (Şah İsmailin ecdadı) Anadolu (De• 
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Norveç Meclisi 1 
Ve Partiler 
feshadildi 

~emle keti Almanların 
ayin ettiği bir meclis 

idare edecek 
l.orıd 

.\lıııa ra 26 (A.A.)- Norveçteki 
'•ı b n koıniseri Terboven Nor -
le,;Q 7liunentosu ile biitiin parti-
~! • hedildiğini bildirmiştir. 
· ••ut lııaı., •ket b_u_ııdan _2öyle Alman 

''~ llıları tarafından tayin edile
orı Yed' k' ·ı·k '" I "k' t bı.f!tl'. J ·ı~ı ı uır ıu ·ume 

~t, ısı tarafından idare edilecek-

to inden bu sa
, bir genç öldü 
._~t•z zehir iptiliı.sı yüzünden 
~, ,, ~h Galatada bir facia olmuş 
t~ı '4,~~e doyamıyarak fazla be-
Caı ır çeken biri ölmüştür: 

~'~•ta caddesinde 278 numaralı 
!\hd,rınacı fırınında ~alışan müs
b,, •dtrıler bugün saat 11 buçukta 
liıU1 t a~ın gizlice içeri girip fırın 
'•lıp •ıııııatııun bir kösesinde kıv
~~lle "•ttığ!nı görtnü~ier ve hay
•!~ h ~,•nına yaklastıkları vakit 
'L ~ lll ) " ''•Qrı u~ ardır. Uzerinde eroin 
lııtııı adamın hüviyeti anlasıla -
ıstı~'.~r. Cesedi morga kaldırıl -

ngılterede yağ 
ı., Ve et tayini 

ı,,::a ndra 26 (A.A.)- Röyter: İaşe 
t'd"retiııin tebliğine göre, ihtiyat Q,,.. 
•ııııcı.1 

.. 01arak, stokları muhafaza 
ı,,,. ~zere, insan başına lıaftalık 
dut lall'ı ve margarin tayini, mah
'"-'d llıevrııdat mevsimi için, dört 
İqen iki onse indirilmiştir. 

~laşt Ne-ıareti, et tayininin faz -
~l Jrılnuş olduğunu da bildir-
~t :.~dir. Et tayını, insan ba~ına, 
Ilı; n' ın 10 penslik etten iki şilin 
''r"•lik ete çı!<"'ılmı tır. 

as,, a1ansının 
bir tavzihi 

~lo•k 
b;ld· . ova 26 (A.A.)- Tass ajansi 

ırt" 
ltte,· • 0 r: Krosnaya Zvezda ga-
beı·a 1 

tahrir heyeti bugün bir 
bery:;ıanıe neşrederek, •ikinci em
~ttıe,.'~t harp ve Balkan memle
~I ·~ıı." ba5lıJi'ı altında gazetenin 
llttian Ul tarihli nüshasında Avia
"'1ıe . tarafından neşredilen ma
i\,,hnın tahrir heyetinin değil, mu
t • <ır' • 
'•de ının şahsi noktai nazartnı 
~ble;tti~ini bildirmiş~ir. Bu se
~)i ırki tahrir lıeyetı bu maka
•ıııı,ta1nlı~lıkta neşredilmiş telakki 

•dır, 

Aınerikada 
~-tniden askere 
" Çağrılanlar 

Veıı~ington 26 (A.A.) - B. Ruz
~ı·~ı:"'n Yeniden, milli muhafaza 
''ri ~an 35700 kisiyi, fili as
~ 4,,, . ete çaj!ırmıstır. Bunlar 
~~r •rınievvelde hizmete gire
~"'lııı Ve bir senelık askeri an-
~! ~n ııöreeekleroir. 

Vııı \ıuın oldlli!ıı üzere, B. Ruz • 

Malta'ya yeni 
hava hücumu 
Malta 26 ( A.A.) - Dün sa

bah erkenden düşman tayya
releri Maltaya hucüm etmiş
lerdir. Dafi topları harake
te geçmiştir. Bir tayyare dü
şürülmüf, ikisi de ciddi ha
sara uğra1ılm11tır. 

Yeniden ceza 
görenler 

'Dün sa'bah emniyet 6 ıncı şube 
memurları tarafından yapılan 
kontrollarda Tahtakalcde Uzun
çarsıda 15 nwnaralı Petronun 
fırınında 55 .kilo, Kantarcılarda 

136 numaralı Melıımet Erninir: fı
rınında 56 kilo, Sabuııc·.ı hanında 
Viktonun fırınında 37 kilo. Sirke
ci<ie Hocanaşada Serilin fırınında 
18 kilo eksik elınıek müs:ıdcre o
lunmustur. 

Hocapasada U numaralı Alinin 
ve Muradiye cack!esinde 45 nu -
ımaralı Panayotun hrınları da pis 
crörülmüstür. 9 beyaıınamcsiz o
t<)büs sahibi ve 3 kasketsiz, 8 sıh
hi muavenesiz soför de vakalan
mıştır. 

İSTANBULA AİT OLMIYAN 
PLAKALAR 

İstanbulda oturu diğer sehir 
pliıkaları ile hususi otomobil kul
lananların da vakalanmalarına ge
cilmiştir. Dün İroıit 6 plakalı oto
mobilin sahibi bu suçtan yaka -
lanmsıtır. 

Şanghayda grev 
Sanghay 26 (A.A.) - Rcuter: 
Enternasvonal imtivazlı mınta

kanın her tarafında bütün nakil 
vasıtalarında umwni grev ilan 
edilmistir. 

Grevciler, daha vü-ksek günde
lik istcmektedir. Fakat. şayialara 
~re, bu grevler, va<ıancı idare -
]eri müskül vazivette bırakmak 

gibi siyasi h«lefler güdülmı>kte
dir. * Barselon 26 (A.A.) - Ste -
fani: Sabık Belcika Başvekili B. 
Pi eri ot ile sabık mali ve nazırı 

B. Spaak burava :;elımislerdir. 
.... , ..... ~ ı • .... ' - :;.. . 

Talebe yeni 
kitap almıya 
zorlanmıy acak 

Maarif Vekili bu sabah 
maarif müdürlüğüne mü
him bir emir gönderdi 

1940 - 1941 yılında muallim, ti
caret ve san'at mekteplerile orta 
mekteplerde akutL1lac:ı.k kitapla -
rın listesi Maarif Vekiıletınce ha
zırlanarak ·blleün şehrimizdeki a
lakadarlara ~öndcrilınistır. 

Mezkür kitaplar bllj.(ünden iti
ibaren .memlı>ketlınizin her tara
fında satışa çıkarılmıstır. 

Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü
cel •bu münawbetle bu sabah ma
arif ·müdürliiiiüne bir emir gön-

. dermistir. Bu emiroe talebeler -

den münhasıran son baskı kitap 
istenilrnemesini, bir sene evvelki 
arkadaşlarından kullanılmış ki
tap teminine imkan verilmesini 
tashihlerin önceden talebelere ~ kıt•Utıo:lan evvel, milli muhafa-

~ al l lbildirilmesini tebliğ etııniştir. Ki-
lit; h<ttınctan 60.500 kişiyi da- toplar bütün ders yılında değiş -

~ ıznıete ça~ırmıstı. • tirilmivecektir. 

•lter Leyli mekteplerde talebelere 
tlıqh e ahnacak hususi milli mahsullerimizin verilmesi 

asebe Ye Belediye bir emirle Maarif Vekiiletirx:len 
ımel.:teplere tebliğ olunmuştur. 

'l'aı· lbernurları Bulama. pekımez. incir, üzüm gibi 
''•n ıın ve . . k V€'!11İşler talebelere haftada iki 
d· •n h ınaneHa ıçın as ere 1 defa verilecektir. 
,')c Ilı u. usi nıuhasebe ve bele- --------------

~ tert~~ıu~Jarının yerlerine; ma- .. -------------~ ııı '•rrur• •rınden yapılacak olan 
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''Biz, size karış
mıyoruz, sizde 

bize karışmayın,, 
Japonların Amerikalı
lara söyledikleri bu 
Tokyo 26 (A.A.)- D. N. B. Mi

yalıo Şimbun gazetesine göre, A
merika Birleşik devletleri hüku
meti, kendisini bütün dünyada po
lis vazifesi görmiye mecbur hisset
mektedir. 

japon siyasi mahfillerinde Hulün 
Hiııdirin1 hakkındaki beyanatı, 
anlaşılmaz beyanat diye tavsif e
dilmektedir. japon kıfaları, Fran
sız Hindiçinisine1 inızalanan an -
]aşma mucibince girmişlerdir. ja
ponyanıo, Amerika Bir1csik Dev
letlerinin muvafakatini almıya ih
ti~·acı yoktur. japonya hiç bir za
malı Amerika kıt'ası meselelerine 
karışmamıştır ve Amerika Birle
şik devletleri, İngiltere, Kanada ve 
Avustralya arasında bir askcrj mu
kavelename akdi takdirinde dahi 
karışmıyac:ı.ktır. 

Amerika Birlesik Devletleri, u
zak şark n1eselelcrine knrı!o;makla 
lüzu.msuz yere sinirlcnınektedir. 

Tokyo Nişi Nişi gazetesi diyor ki: 
Amerika Birleşik Devletleri, ja

pon siyasetine enı:el olmak için 
çalısırken, bunun doğura bileceği 
vahim neticeleri dü'\ünn1elidir. 

ıngilterede kafi 
erzak var 

Londra 26 (A.A.)- İaşe ~azm 
Lord Velton dün söylediJi'i bir 
nutukta, Büyük ~1'itany-.da mem
leketin ilıti"ncına kiifi erzak ithar 
edilmiş oldu;':unu bildirmiştir. 

Sovyetler, 
Balkanlar 

Roma mülakatı 
ve .. 

{Bıısmakaledcn devam l 
İtalya her cephede İngiltere ile 
harbi teşdide karar verirken yeni 
siyasi hareketlerle de bu kararını 
takviye etmek azmindedir. Bu si
yasi hareketler neler olacaktır?. 
Sadece İspan)aııın harbe ıniida
hale ettirilmesi veya diğer her
hangi ihtilatlar mı?. Bu wkta he
nüz tavazzuh eylememiş bulun -
·makta beraber mihver tarafından 
gelecek yeni bazı siyasi hamlele
rin beklenmesi lilzım ı:-eldiğini göz 
önüne koymaktadır. Bu siyasi ha
reketler arasında cenup Avrupa
sına ve Balkanlara taalluk eden 
bir cihet de acaba var mıdır?. 

Günün bir diğer dikkate şayan 
me\.-zuu da yazımıza baslarken te· 
mas eylediğimiz bir Sovyet gaze
tesinin nıütalcasdır. Anadolu ajan· 
sının hulcisas:nt nnl .. tcttiği bu mü
taleada Sovyet gazetesi sunu !Öy
lüyor: 
•- llalihanr lıarbinde sulhper

ver ve bitaraf si~·aıı;;ete sadık olan 
Sov:vetler, Balkan J·arımadası için 
yapılan mücadelenin dışmda bu
lunmaktadır. Sov:vetler kendisine 
ait ihtilafları mesela Besarabya ih
tilafını halletnı«lir .. • 

Bu ı:a,etenin mütaleası Berlin
deki .,1·1ıiyetli ıncnbaların yuka
rıya nakletliğin1iz Roına nıülfı -
katma ait müşahedelerinin ifadesi 
sırasında elbette ki bir hayli dik
kate şavandır. Berliu ve Roma, 
Ribbentrop - 1\1usolini görüşme
sinin «ayni zaınanda siyasi hare
ketleri• de tasavvur ettiğini kay
dederken Sovyet Rusyadaıı böyle 
bir sesin yükselmesi insana her
halde bu sesin 1\1oskova hükume
tinin noktai nazaruıı ifade mahi
yetinde gibi gelmemektedir. Zira, 
Tuna komisyonu bahsinde azami 
dikkat ve teyakkuzu gösteren Mos
kova hükumetinin Balkanlara 
karşı mihverin herhangi bir yeni 
siyasi hareketi vuku hulduğu tak
dirde buna karsı liıka:vt kalması 
kendisini böyle bir vakıanın dı
şında addetmesi mümkün olma • 
mak lazımdır. 

ti ı_~:;0 ki dı.'· I~alyan talebelerin- mrmc ne scıbep olmuştu. Bu aefa 
leltı"<e ı: f'l~k hır ı:-rııp da dün •eh- da ayn' ıh•ılaf, lıer ıkı mı_ in ı 

~itrrıi ·t~nı~ ve 100 tanesi İLmi- Ber inde rüktimran Cc "lllCn bo-
lit a~0:a~· "i .ınJurL altına il. m sebep 

Belki bu Sov~·et gazetesi J\fos
'kova hüki :netinin Balkanlarda 
bundan sonra olabilerek siyasi ha
reketlerin değil. mazideki vakıa
ların dısında kaldığ"1n1 ifade etınek 
istemistir. Bu halin aksi, SoYyct
Ierin Balkanlarda vukua gelebi
lecek her türlü mücadele ve sivasi 
harekete karşı lakayt kabcakİarı
nı şimdiden bir gazete dili ile iliin 
etmeleri tarzında bir i~ olur. Bn iş 
de. Roma ve Berlin tarafından 
Balkanlara karşı şimdilik yeni bir 
ihsas \'eya talep ortada mevcut 
hulunman1akla beraber, Roma mü· 
lakatı hakkındaki Berlinin umumi 
ve müphem tefsirlerini gözönüne 
getirenler icin, billıassa •si"·as:i 
lwreketler• bahsinde ve alakalı
lar neT.dinde bn bakımdan ~iiplıe 
ve tercddıit uyandırabilir. 

q0 
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(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 
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- Yarın akşam SARAY sinemasında-• 
Bolivudun ~ kamaştıran güzel vıldızlan 

BÜYÜK CAZ'ın ALJ·c.r;" F' A YE 
nııutulmaz yıldızı .... 4"t. 

OONSI'ANCE BENNET - N Ai 'CY KELL Y 
ile beraber yarattıkları Fransızca Sözhı 

KANATLI KADINLAR 
Bü?ilk aşk ve kahramanlık romanını takdim ediyor. 

Dakardak.i vaziyet hakkında son İhtiras oyununa yanan ma,llkaların dramı ... 

24 saatte gelen malı1nıata nazaran ~=~~~~~~~=~~~.,.,~-~! ~~~~~i~ıa~v~e~t~en~~FO~K~S~J~O~UR~N~AL~~-~Tre~I~: ~4~16:ı~6~~~~E İngiltere ile Fransa arasında mu- le:== 
harebeye bilfiil başlanmış nasa • 1 y A R I N M A T 1 N E L E R '[) E- N İ T İ B A R E N 
rile bakılabilir. Dakar önünde bu- BA YA NL A• , 
lunan İngiliz filosu Amiralinİll i-
kinci ültimatomu da reddedildik-
ten sonra, filo diin sabah saat en- RA Mu•• JDE 
da tekrar ateş açmıştır. Dakar is- : 
tihkatnları ve limanda bulunan 

Frans1z filosu da mukabeleye &eç
~tir. 

Fransız tebliği muharebe hak • 
kıııda şunları bildiriyor: 

24 eyllll sabahı İngiliz filosu ilk 
ültimatomu müteakip sahil batar
yalarına ve Fransızların Rişliyö 
ismindeki sallı harp gemisine ateş 
arnııştır. Fransız tayyarclc~inden 
atılan bombalardan bir iki lngiliz 
harp gemisine isabetler olmuştur. 
Fransa kruvazörlerinin ateşi ile 
de ·Barbam,., •Rezolley~in• ve 
«Kent• tipinde bir kruvazöre mü
teaddit obüsler isabet ettiği bil -
diril_mektcdir. Torpil isabet eden 
bir Ingiliz gemisi de yanı: yatmış 
vaziyette muharebeden uzaklaş -
mıştır. 

Frausu kaynakları General Dö 
Golü.n mnharebeden çekildiğini ve 
harekat teşebbüsünü İngiliz kuv
vetlerine bıraktığını bildirmekte
dir. Dakar makamlarına verilen 
iki ültimatomun ikisini de İngiliz 
Amiralinin imzalamış olduğu ila
ve edilmektedir. 

Üç İngiliz tayyaresi düşürül -
müştür. 

Cebelüttanktan ayrılan İngiliz 
har~ gemilerinin de Dakara git -
miş olmaları ihtimali vardır. 
CEBELÜ'ITARIKA YENİ HÜCUM 

Bircok Fransız hava filoları dün 
öP-leden sonra saat 14,45 de yeni
den Cebelüttarıka hücum etmiş
ler, kaleye ve liman tesisatına ağır 
çapta bombalar atını~lardır. ı•ran
sız tebligine göre,. bir gi.in evvel 
120 tayyare ile yapılan hücumda 
Cebelüttarık tersane ve rıhtımla
rına 45 ton bomba atıln1ış. linıan
da bir gemiye isabet olmuştur. 
BERLİNE YENİ HÜCUMLAR 
İngiliz bombardıman tayyare -

)eri salıyı çarşambaya bağlıyan 
gece Berline tekrar hücum etmiş
ler, şehrin göbeğindeki müteaddit 
hedeflere bombnlıır atn1ışlardır. 
Saat 22,30 da şalıyan hücum iki 
bucuk saat sürnıiiştiir. 

Baraj ateşini aşan İngiliz tay -
yareleri Simens fabrikasını bom
balamıslar, iki büyük yangın çı
karmışlardır. 

Berlinin bir çok yerlere elek
trik tevzi eden büyük traıısforma
törüne de iri çapta bombalar atıl
mıştır. Cenubu şarki ruıntakasında 
bir yüksek fırına da isabetler ol
muştur. 

lllanş sahilindeki istila üslerine 
sistematik surette yeniden lıü -
cuml:.ı.r yapılnııştır. Bir('Ok infi
laklar olmuş, yangınlar cıkarıl -
mıştır. Hinkel elektrik fabrikası, 
Ma~deburg deıniryolu iltisakı, bir 
çok tayyare meydanları, emtia ga
rajları ve Alman bataryaları bom
bardıman edilmiştir. 

inııiliz tayyareleri bir Alınan 
gemi kafilesine de hücuın etıniş· 
lcrdir. Üç bomba isabeti alan bir 
vapur batnııstır. . 

Gece lıarekitında iki Ingiliz tay
yaresi düşmüştür. 
İNGİLTEREYE YENİ HÜCUl\ILAR 

Dün, sahili aşan Alınan tayya
releri bu sefer Bristole hücum et
mişlerdir. Alman tebliğine göre, 
Bristol civarında bir tavyare mo
törü fabrikasına isabetler kayde
dilmiştir. 

Cenubu şarki muıtakasına da 
taii mahiyette hücumlar yapıl • 
mı~tır. 

Dün İngiltere üzerinde birçok 
hava muharebeleri olmuştur. Ge
ce Grinoviç saatile 19,40 da neş
redilen bir tebliğe göre, dün 23 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 
İngilizler 4 kayıpları olduğunu İ· 
!ılı> etmişlerdir. Fakat bu tayya • 
relerden biri geri dönmüştür. 

İtalyan tayyareleri de dün A
dene bir hava hücumu yapmışlar
sa da hasar ve telefat olmamıştır. 

HİNDİÇİNIDE VAZİYET 
Vi~i hükumeti, 22 e~·liılde Ha

noide imzalanan anlaşmaya ralt -
men, bir Fransız ist ihkiımınııı zaptı 
ile neticelenen muharebe hadise
sinin yatıştırıldığını bildirmekte 
ve anlaşn1anın icra mevkiine ko· 
nulacağı ümidini izhar etmekte
dir. 

Halbuki Hayfongtan gelen bir 
habere göre, cenubi Çinde bulu
nan japon Generali Andre anlaş
madan ınemnun de~ildir ve geniş 
mikyasta istila h3reketine taraf -
tardır. Generalin kiınseye danış· 
madan harekete geçmesinden de 
bahsedilmektedir. Bunun üzerine 
anlasınavı imzalamış olan Gene· 
ral 1İ•İ Hara General Andre ile 
ııörüşmek üzere cenubi Çindeki 

B~erde, çanta, eldiYen, 
çorap alacak bayanlara birkaç 
gün sabretmeleri tavsiye olu
nur. Beyoğlunda, İstiklal cad
desinde, Hacoplos pasa}ı kar
şı.sında 283 No. da meşhur 
BAY AN Mağazasının terki ti
caret hasebile en son model 
malları FEVKALADE TENZİ
LATLA saWacaktır. 

Bir ta v.ıih münasebetile 
Bazı kimselerin kendilerine baam. 

kurumu mensubu süsü vererek Uca -
rethanelere müracaat edip bir müaa -
mere. için para toplamağa kalkıştık -
larJ hakkında yapılan bir tavzih mii
nasebetile dün şu mektubu aldık: 

·Matbuat teknlıı,.enleri Birliği riya
setinden: 

(Matbuat namına cür~clkllrane mil
racaatlar) başlığı altında. gazetelerde 
intişar eden bir yazı gördük. Uzun se
nelerdenberi matbuata candan hizmet 
eden emektarlardan müteşekkil (Mat
buat Teknisyenleri Birliği) her sene 
olduğu gibi bu sene de viliı.yetin resml 
müsaadelerile bir konser tertip etmiştir. 
Basın Birliı:'i.n.tn (Eski Matbuat Ce

miyeti) mevzuubahs konserle esasen 
bir alfilc:ası olmadığına göre namlanna 
da para to?lanmad.ı.ğı ve top1anm.ıya -
cağı pek tabiidir. Meçhul müessesenin 
şik5.yetl mucibi teessür ve teessüf gö
rülnlliştür. Ticaret mümessillerin.in 
Matbuat Tek.nisyenleri BirliJ:i namına 
konser ve müsamere için bütçelerine 
koydı\kları tahsisat birliğimi.ce hil -
vjyet ve salahiyeti mu.saddak bir he
yet tarafından eükeUi mektup ve zart
lar içerisinde takdim edilen biletlerle 
tahsisatlarını talep ve tahsil etmekte 
ve S3J"IIl müessese sahipleri de birli
ğimize çok kıymetli olan yardımlarını 
memnUJ\i:;etle yapmakta bulunduk:la
rtnı arzcderiz. 

Tröstcü peynir tüccar
larından izahat 

İstenecek 
( 1 inci sahifeden devam J 

Bunun iizcrine mczkôr tröstü 
kuranlar celbolunarak kendilerin
den izahat istenmesi kararlaştı -
rılmıştır. Bu suretle fiatları se -
bepsiz surette yükseltenler mah -
kemeye \•erilecekler ve fiatlar da 
indirilecektir. 
Diğer taraftan Ur{a ve Trabzon 

,.aülarının şehrimizde sahs fiatları 
da yiiksek ıtörülmiistiir. Vali bu 
işle de alakadar olmaktndır. 

İhtikar komisyonu reısı vali 
muavini Ahmet de yağ fiatlarının 
komisyonca elıencmiyetle tetkik e
dildiğini söylemiş ve narh konul
duğu hakkındaki şayial~rı tekzip 
ederek: •- Sadece yaj{ların kir 
nisbetleri tesbit olunmu~tur. Bu 
da vüzde 15 dir. Fiatlar da sür'atle 
tesbit edilecektir .• deıniştir. 

Komisyon yarın toplanacak ve 
Kars, Erzurum yaj(ları ile Urfa, 
Trabzun yağları fiatlarını görü -
şecektir. Fiatların şimdiki yüksek 
hadden indirileceği anlaşılmakta
dır. 

japon ordusu karargahına hareket 
etınistir. 
Diğer taraftan da Hindiçinidelri 

Fransız umumi seferberliği sür'at
le ilerlemektedir. Hindicininin şi
malindeki muharebe sahaları ol
ması muhtemel yerler kadın ve 
çocuklardan tahliye edilmekte -
dir. 

SPANYA NE YAPACAK? 
Bitler dün öğleye do~u yanın

da Hariciye Nazırı Fon Ribbent
rop olduğu halde, Ber\inde bulun
makta olan İspanya d~hiliye na
zırı Serrano Suneri kabul etmiştir. 
l\fülakat bir saat kadar sürmüştür. 

Hariciye Nazırı da salı akşamı 
İspanyol nazırını tekrar kabul et
mis ve uzun bir mülakatta bulun
mu.stu. 
SOVYETLER BALKANLARIN 

DIŞINDA 
Krasnaya Svesda ismindeki Sov 

yet :{azctcsi, muazzam devletlerin 
Balkan devletlerine tahakküm i
çin yaptıkları mücadeleyi anlata"" 
bir :yazısında, sözü Sovyetlcrin va
ziyetine getirerek diyor ki: 

•Halihazır harbinde sulhperver 
ve bitaraf siyasetine sadık olan 
Sovyetler ,Balkan yarıma-Oası için 
vanılan ınücad~lenin dışında bu
lunmaktadır. Sovyetler kendisine ' 
ait ihtiliiOarı, mesela Besaraloya 
ilı til İli ını haile tıııiş tir •• 

Si NEMASINDA 
Şarkın tanınmış artistlerinden FATMA RÜŞDİ'nin 

Temsil ettiği Büyük Facia Filmi J SAADET YUVASI 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

ÖKSÜRENLERE 

KATRAN HAKKI EKREM 
Dö Golün arzusu - . 

uzerıne 

< ı ıııcı salolfedeıı devam ) 

General I>ö Gol'ün izhar ettiği ar-\ 
zu üzerine yapılmıştır. 

Tebliğde _iliıve edildiğine göre, 
zaten kraliyet hüklıımeti, Vişi hü
kfunetinin emirlerine itaat etme
b vazife sayan Fransızlara ~-arşı 
hiç bir zımıan harp harekatına gi
ri$nek niyetinde değildi. 
~iliz harp gemileri, daha ev

velden hücwna maruz kaldığı ve 
bütün ihtarlar dinlenmedi,iii. ci -
betle ateş a<;ımağa mecbur kal • 
ımşlardır. 

Harekat esnasında İngiliz ı?e -
mileri mürettebatı zaviııta uqa
mıstır. İki Fransız tahtelba:hri bat
rnıstır. Bunlardan birinin müret
tebatı kurtarılmıştır. Bunlar, ilk 
fırsatta Fran&aya gönderilecek -
tir. 

CEBELÜTI'ARIKA YAPILAN 
HÜOU'M 

Cebelüttarık 2ı6 (A.A.) - Res
men bildirildiğine ~re, Fransız 

tayyareleri dün Cebelütta.rıkı iki 
buçuk saat OOınbardwnan etmiş -
lerclir. Kavanın üzerine 300 den 
fazla bomba atılmıştır. 

Bu akma takriben yüz tayya
renin iştirak ett'.i!'i tahmin ııQ.il

mcktedir. Üç taHare di4üriılmü.ş
tür. 'Diğer iki tavvarenin de dü
sürüldüi?ü zannedilmektedir. 

Vişiden veril~iği zannedilen bir 
habere Jl'Öre de Hanoideki müza
kereler neticelenmiş, Fransızlarla 
japonlar arasında huduttaki mu
harebeler uihavet bulmuştur, 

Basra yolu ile yapa
cağımız ticaret 

( 1 lııd sahifeden denm ) 

Avustralya, Kanada ve diğer yer
lerden yapmak mümkün olacak
tır. 

Müzakerelerin iki haftaya ka -
dar tamaınlanacağı uınulmakta -
dır. 

Piyasaya bir milyon çuval gel
mistir. Hindistana gönderilen mü
messilimiz ziraat ve ticaret ile -
mimizin muhtaç oldu"u çuvanarı 
bir an evvel temine çalı"maktndır. 
Diğer taraftan Basra yolile Tiir

kiye)·e yapılacak ithalat ve ihra
catta tenzilatlı tarife esaslarını 
kararlaşırmak üzere Irak murah
hası ile Ankarada müzakereler 
yapılmaktadır. l\füzakerelere Su
riye ve cenup hattından da iki 
murahhas iştirak etmektedir. 

Belediye muhtekir es
nafa ceza keseb;lirmi 

(Birinci sahifeden devam) 
yapılamıyacai(ını iddia etmiştir. 

Halbuki sebze ve meyva fiat • 
ları fiat mürakabe komisyonu 
tarafından tesbit edilımiş ve bu 
fiattan fazlaya satanların milli 
•korunma kanununa göre cezalan
dırılacakları da resmen ilan edil
miş olduğuna göre belediye me
murlarının resen 5 lira ceza kes
meleri usulsüz görülmektedir. 
Muhakeme; memurların ihtikar 
fuıerine niçin K<ıçoyu hemen milli' 
<ı:oruruna kanununa göre müddei- 1 

un1umili~e vermeyip .para cezası · 
ke.ti:klerirı.in sorulmasını karar -
lastırrnıstır. Dava bu sebeple ta
lik olunmuştur. 

'Diğer taraftan Galatada İbra
him isminde bir sebzevatçı hak
kında taze fasulye fiatlarını kiloda 
5 kurus vükselfıınek su<:undan ta
kibata' gecilmistir. 

Tahtaıkalede mukavvacılık ya
pan Ali K€'!11al isminde biri de 
fiatları arttırdığı iddiasile asliye 
6 ıneı cezaya verilmiştir. Sabit -
ler fiatların mahsus derecede yük
selmiş olduil'unu söy!Emi•lerdir. I 
Dava diğer şahitlerin celbine kal
mıştır. 

\ Hindiçinide 
( 1 b1cl !i!.ahlfeden devam ) 

ter: Teeyyüt eden haberlere na • 
zaran Hindiçiniye taarruz et • 
mekte bulunan japon kıtaatmrı 
gerilerine Kvangsi eyaletinde Çin
liler bir hücumda bulunmu~lar -
dır. Çin gazeteleri kıtaatın yalnız 
hududu müdafaa değil, Fransızla
ra ''ardım etınek üzere bu budu· 
du geçmelerini de tavsiye etmek
tedir. 

ÇİNI.İLERİN BİR HÜCUMU 
Şungking 26 (A.A.)- Henüz te

yit edilmiyen haberlere göre Çin 
kuvvetleri K vangsi eyaletinin ce
nubu şarkisinde Hindiciniye ırir
mekte olan japon kıt'alarının cfüm. 
<!arlarına hücum etmişlerdir. 

FRANSIZLAR ÇEKİLİYOR 
Singapur 26 (A.A.)- ·Britiş U

nayted Pres- bildiriyor. Hanoiden 
resmen hildirildi~ne e'Öre, Fran
sız kuvvetleri japonlar tarafın -
dan ihata edilmemek için şimdi 
ric'at etmektedirler. 

Üzerine su dökülen 
odunlar 

( 1 inci salılfedrn drnm ) 

Bunun üzerine beledıvt.? reis 
muavıninin rei.sliğinde oduncular 
toplarunışlar ve fiatların kuru me 
se. yaş meşe, kuru gürgen, yaş 

gürgen diye rkıye ayrılmasını 'kıt 

rarlaştırmışlardır. 

Karar fıat mıira'irnbe komisvonu 
na bildirilip odun fiatları bu venı 
esaslara göre yeniden tesbıt olu
nacaktır. 

Bazı yerlerde oduncuların fazla 
çeki çekmesi için ist.Jkrc koi:a -
Iarla su döktükleri de iddia olu11-
dultundan yen: fiat ş<.>kli bu hileye 
de meydan bıra'-m•.vacaktır. Fa
kat bu sefer de Anadolu cinsi o
qunlarının RIJ'llleli cinsi diye ve
rileceğirx:len de şüphe olunm8'k -
tadır. 

1 Askerlik işleri 1 
336 doğurrluların son 

yoklaması 
Beyoğlu yabancı askı:r ık ~ulıc-~n -

den: 
336 doğumluların son yoklama müd

detı 25 Eylül 940 akşauu bileccktır. • 
Bei'iktaş ve Beyoglu kazalarında bulu .. 
nan 336 doğumlu ve bu doğumlularla 
muameleye tfabı yabancılardan son 

yoklamasını henüz yaptırmamış olan
ların 20 ve 24 eylül 940 gi.ınleri.nde fU- • 

bemize müracaat ederek yoklamalarını 
7apbrm.alarını ve bu müddet zarhnda 
yoklamalarını yaptırmıyanların cezaya 
tabi kalacakları ilin olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEIIASSISI 
1 Divanyolu 104 1 

':lfnayene oaaUerl: Z.S - 6. Ttl: Z%398 

1359 Hicri 

ŞABAN 

23 1 

1356 Rnml 
EYLCL 

13 

1!140, Ay 9, Gün 270, Hıdır H4 
26 Evliıl PERSEMBE 

Vakitler Vasati Ezani 
S.. Da. Sa. Dıı. --

Güneş 6 51 11 50 

Öğl~ 13 05 6 04 

İkindi 16 27 9 27 

Aksam 19 02 12 00 

1 
Yatsı ıo 33 1 31 1 
hrı.ııalı: 5 12 10 10 

Sahibi ve neşriııatı idare ed._ 
Baş mu.harriri 

ETE.t'll lZZET BENICK 
SoD Telgraf Matbua 
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'MAZO 1NK1 BAZ. HA l 1MS1lL1 K, M 1 O E BULAN T 1 
TEMBElliGIHOE, MiDE EKSiLiK 

re B O l U 1 L U G U H O A, B A R S AK 
y A N M A L A R 1 N o A emn~~~~ıft:.11·~ MEYVA TUZU ve 

Müferrih ve midevidir 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 

Aakeri Kıtaatı ilanları 1 
A,atıda yazılı mevat kapalı zarfla sutın ıı:Jınarakb:r. İh~leleri hizalarında yazılı glln saat ve mevldlerdeki aakerl 

sat1n alına kon1isyonlarında yapılacaktır. TaJıplenn ihale &:ün v~ saatinden bir saat evvel kanuni vesikalarile teklif 
mek.tuplannı ait olduğı..1 koınh.yona vermeleri. Şa-tnameleri Alıkara, İ!ta.nbul Lv. lmırlikleri satın alma küıni6,J'Ollla-
rındH da. &"Orulur. 1045 - 8579 
Ciuı ıbalenin yapılacajtı }Cr Miktarı Tutan Temİ1ıab llıale fl'ÜD va ıaatı \ 

Lira Ura 
Sam..ın 

Kuru ot 
Arpa. 

Edif'TM eü..i mil~irj1eı d,a.irnl 1290 Ton 111$5 
2700 
4043,38 

3819/940 
30/9/940 
30/9/940 

11 
9 

11 
Urta. 600 > 

> 1415 > 

Aşağıda ,..aZJlı mev::ı.dın pozarhkla eksiltmesi hizalarında ya.ı.ıh, ıün, aaat \'e marunıerdekl askeri satın alma ko
misyonlarında yapıJaclltır. Talıplerin kanuni ,:estı1alarile ihale sa.aUeriode ait oklutu komJ.ıs.yonda bul0 omalan. Şart-

namC'ler.i komisyonlarında aörulür. 1139 - 9150 

Oasi l:.ir.ıiltmeoıo yıp.i.caıtı aalııl Mıktan Tutarı TeaıiG&tı 

Lira 
lbaiı run " aaaU 

M~eodunu. 

Me~eodunu. 

Arpa. 
Arpa. 
Un. 
Kerc.tc. 
Sığır eti. 
Arp.•. 

Van. 

Van. 
Von. 
Van. 

Erzurum. 
F.dırne eski ~iriyet D. 
Çanakkale. 
Erzincan. 

1,400 Ton 
650 > 

975 • 
485 • 

250 > 

300 M.3 
aoo.ooo Kılo 
200.000 • 

Lira 

45,000 

84,000 
16,000 

.... 

8376 

1200 

3/10/940 
3/10/940 
.f/10/940 
4/10/940 

6/10/940 
27/9/940 
l/10/940 
10/10/94Q 

10 
11 
11,30 
10,30 

ıo 

11 
11 
]~ 

AışoiJda yazılı mcv:tdın kapalı zarfla ek!l!i1tmesi hizalaı:ında yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın alma 
ll:orNeyonlarında yapılacaktır. TaJiplerin kanuni vesikalarile t~klif mektuplan.nı ihale aaaUerinden bir saat evvel ait ol-
du;u lr:omisYona ve:rmelerı. Şartnameleri komf..,yonlarında görulür. 1137 - 8148 

Cloıi lııalenirı yapılaca~• yer Mılr. tarı Tutarı Teminatı lhalı riin 'H Matı 
Lın Lira 

s~\man. Enine an. 100 Ton 20,000 1500 15/10/940 11 

Balıkesir. 14,171,38 1062,85 11/10/940 17 

En urum. 98.000 Kilo 15,840 1188 11 
Bır bina 
Sığır etL 
Kuru oL > 1,649,200 > 41,230 301l3 

14/10/940 
14/10/940 15 

Afağıda yazılı yaı ""·bttler pazar - ı 
blda utın alınocaktır. ihalesi 30/9/940 
pa.:trt.l ıün\1 saat 9 da Kırklarehnde 
İğnecede asker1 satın alma komisyo -
nunda yapılacakbr. Taliplerin belli 

vakiite komisyona eelmeleri. 

Cinai 

PaUıcan. 

Bauıye. 

Doma\es. 
Faı;ulye. 

JHO - 9151 

Mik tın Tutarı 
Kllo Ura 
8018 
0018 

2004 

6011 ..,. 

782,34 
962,82 
120,18 
722,11 

remioatı 

Ura 
JJ8 
145 

19 
102 

20 ton fasulye, 30 lon pu-inç, 40 lon 
makama, 5 ton sehıiye, 15 ton ıaz yağı, 
ıoo ton yulaf, 1800 ton arpa, 1600 ton 
kuru ot pazarlıkla salın alınacaklır. 

ihaı..ı 30/9/940 paur!Hi gunü ıı.aat 
10 dan 17 ye kadar Vi?-ede 8'9kerj satın 
alma komJs:t"onunda yapılacaktır. Ta
l1plerln komi.syona ıelmeleri. 

110 - 9152 ... 
8/10,'940 tarıhlnde Bahk.,.irde bir 

a: keri bina tamiri eksiltmesinden aar
fııı..ur ecı.Jmiıtır. 1144 - 9155 ... 

... 
Lavemerin k:ömti.riınUn tahmin bedeli 
3000 hra ilk ~mınab 225 liradır. Ş:.rt

na~ komisyonda görü.hır. istekli -
lerın kıınwıt vesıkalarile tekW mek -
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komısyona vermeleri. 1037 - 8190 .... 

Beher adedine tahmin edilen fiati. 
18 kurut olan 800,000 adet portatif 
çadır direti ve beherine tabmjn edilen 
fialı 10 kuruş olan 800.000 adet porta
ti.f çadır kazığı pazarlıkla munaka -
aaya konmu~tur. İhalesi 28/9/940 cu
martesi gı.inü saat l l de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapı
lacaklır. Kafi temlnalı 19,300 liradır. 

Evsaf ve ,artnamesi 840 kuruşa ko
mlı;yondan alınır. Taliplerin belli va
kitte k.omiayona ıelmelt>ri. 

1120 - 9062 

* Aş~cıda yaz.ılı mı.ıytabiye mahe -

satın alına Ko. da yapı1aCftkbr. Şart
name sa lm alma Ko. da ıörülebiHr. İs
tekliler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü 
madd<"lerinde yazılı vesaik ve temi -
nat ile biı-likte teklit mektuplarını iha
le saatinden liıakal bir saat evvel Ko. 
na vermiş bulurunaları. 

l 1080,000 kilo buğday kırması kapalı 
zarf ile eksiltmeye konmuştur. Mu -
hammen bedeli 21600 lira olup ilk te
minatı 1620 liradır. Şartname satın 

alma Ko. da görülebilir. Eksiltmesi 
9/10/940 çarşamba ıü.ııU saat 18 da 
Aınas)'ada ~- satın aıma ko. da ya
pılocaklır. İstekliler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 i.ıncü maddelennde yazılı ve
saik vıe temiııaOarile birHkte teklif 
mt"ktuplannı ılıale saatinden liakal bir 
saat evvel Ko. na vermiş bulunmalan 
ıwmdır. 1114 - 8974 .. 

300 ton un pazarlıkla salın alına -
caklır. ihalesi 27/9/940 cuma günü saat 
15 de Esk~ehir askeri satın alma ko
m.iayonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. Tah
min bedeli 42,510 lira kat'ı teminatı 

8376 hra 50 kurUŞtur. Taliplerin belli 
sa.ıtıe komi&yona aeımeıeri. 

1116 - 9021 

.MiDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmıu ve yormaz. :&IAZON iıim ve HOROS markaaına dikkat. 

2 ıoenedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri metin, hassas ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Babçekapı Üç Kardeşler, Karaköy 
Könrii Cad. Panciris, Beyoğlu Fo
to Süreyya karşısı Burhan Ruhi 
mağazalarında satılır. Fiatlar mak-

tudur. 

DİŞ MACUNU 
1 . . 1 . 'erdikten Bütün diş ve diş et ennın erız;:t annı, gıcı 

Toı tan ıipari§ler H R K • Yeni gün 133 l 
için mür&l"IUlt yeri • • Oll inci aokak No.3 İzmir 

baska a!}ız kokusunu da izale eder. 
• 

Her yerde O E N T O 1. di• macununu arayınız. 

Ankarada M. M. V. Hava Satınalma 
Komisyonundaa : 

Eskişehir hava okulunda öğretmenlik yapmak üzere iki elektrik ve telsiz 
m\ılheodisi alınacaktır. Verilecek ücret mikdarı barem kanununa göre g~en 
devlet biuneUerl varsa bunlar da hesap ediJerek takdir ve tesbit edilccktir. Ta
liplerin yabancı kadınla evli olmaması ve herhangi bir Vek:1lete karşı mecburi 

ŞiRKETİ HA YRIYEDEN 
Boğaziçi vapurların• mahsus So nbalt•~ 

tarlfesı 3o. Eylül. 940 Pazartesi sabah•", 
dan itibaren tatbik :oıunacaktır. tarlfel9 

hizmeti bulunmaması şarttır. 
İstek:Werin evrakı müsbitelerile ve hal tnctimesj ile mekt<'P • şehadetname 

tasdikli sureUeri ve açık adreslerile birlikte dilekçelerile nihayet 10 birinciteş

rin 94-0 pervembe ak11amına kadar Ankarada MilU l\füdafaa Vek5Jeti hava n1üs-J 
teşarlıtma müracaatları llAn olunur. (1119) (9061) 

glt•lerde satılmaktadır. 
---- - -- ·---- ------ ----------·-----------:--:::.wıı""' 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk hA - - Fenni S .JI 
kimlitınden: j Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları Emin f!.~0.,, ti:"t. 

Yani Hiristo Malı tarafından Beyoğlu s. r lı.~ 
Muhamınen K. DİKKAT: ... 

Sakı:ıağacı 151 numarada oturan karısı 
Kutula kızı İunaro aleyhine mahke
menin 40/660 No. su ile açmış oldugtı 
talclltm subutu hakkınde:ıki davanın 

yapa.lan ınuhakemesi sonl,ll\da: İstan
bul Rwn patrilchanesinde verilen 1597 / 

372 s;cyılı ve dosyada mevcut veı.ik:.t n1u

cibince K. M. nin sureJi mer'iyete dair 
kanunun birinci maddesi mucibince 
tarhi mezkCırdan itibaren talAlun su-
butuna 6/9/940 tarihinde karar veril
miş olduğundan müddeaaleyhin tarihi 
UAndan itibaren on beş gün zarfında 

temyizi dava etmediği takdirde hük-
mün kat'iJeşeceii ilfın olunur. 

40/660 

rt ( 'I 
L. K. sahibi ha.Yra .a-ıd . 

üzere fakir k•.. • 
len sünnet çocııl'~,ı ' 
nn adedi bıne s~ 
rılmı.ştır. Ev: ~ 

450 00 Üsküdard• Selmanağa rnaha11esinin Bostan sokağında yeni 33/2 No. 
2/2 s<>yılı bahçeU ve: iki boluklı.ı ve ah~dP evin tamamı 1 

Üsküdarda icadıye mahallesinin esJU yeni sokak :reni Türkfuı hatun 
laj 2, 2/1, 

21 80 

sokajı eski 28 yeni 34 sayılı arsanın tam~mı n ... .::~ttl· .l ... 
İS\.aSYOOU yanı. Kabine: ~"/, :...._ 

284 56 Üsküdarda İcadıye mahallesinin Hacıbakkal ııoto•· 77 No. Ju evin · "' apartımanı. Tel: 44395. I 

efendi sokağı 20 No. ıu Satılık kıymetli 111obilf a..::· 
ars.."l.nın tamamı J:JJI 

3849 23 Erenköyünde Kozyatağı mahallesi tlıküdar caddesi 65, 65 ve Değirmen Ye'i'.ilköyde ı:tasyon cadd .ık 
• sokagt 13 No. ıu köşk ve müttemi1cltı ve ara:ti numarada Alman n1ark3 kuY· 1,J 

3153 G8 Üsku<larda İhsaniye mahalle::;inin büyük Must.ufa paşa sokağı 31 No. lu ı piyano, 14 parta kıymetli od:ı ı:,ıt 
evin tamamı bir büfe, 2 Salamandıra sob:ı 

1084 68 Ü!'küdarda Güllem hdtun ınahalle-sinin tepsi fırın sokağında 1-tNo. lu sile sattlıktır. ~ 
evin tamamı JJfft.1 

tamamı 

272 78 Kadıköy Rasimpa:;a mahallesi Hayrullah 

Yukarıda yazlı gayri menkullerin mülkiyeti .at.ımak üzere açık arttım.a- DEVREDİLECEK İHTİRı\ ,· 
Ü~kudar aıbye hukuk hfıkimlığın - ya ('ıkarılmıştır. ihaleleri 7/10/940 pazarne!>i ı:aat 14 dNlır. isteklılerın /< 7,5 te- •Lokomotif kazanı ve ya~ıl ~ 

den:- 1 mınaUarıle mudurluk akarat kaleırune miıraca::ıUarı •8999> zeri mevat için eyelenm~t f\ . 
KadıkOyunde ikbahye mahalle ve çi\·iler imali usulü• hak dE,, 

sokağında 12 No. ıu evde otur<m Re-

1 

ŞARK J N KAR L S ö AÜ 1 ihtira için lktısat Vekalett,ı ır . 
d lınmış olan 2 ilkte,rın 19 ıP 

~~a :::t:!::i~~c::
1

ıı.=~n:.a~:~~,: ;.= 
1 
1 uz LA •. ç M EL ER.. ve 1002 No. h ihtira bcra~~s~~ ~ 

vosında müddeaaleyhın lkomclgahı tıva ettıf(ı hukuk bu kere .. ~jıl'' ı 
na devir ve yahut icadı Tur rB Of 

meçhul olduğundan davet>yenın ılanen Umumi arzu üzerine ) 5 birinciteerine kadar a~ık mevkii fiile koymak içinedıc·~ıııe~ 
teblieıne karar verilmış ve tohkikat 1 1 • r k • hi verilebileceği teklıf '.ı~ 
18/10/940 perşembe günü saat ıı e ve tren er ış ıyece tir olmakla bu hususa fazla n':°AaP 
bırakılmış ve bu bapta yazılan davetıye K D E ., ı· K b •ık k } edinmek istiyenlerin Gala~.~" 
varakası mahkeme divanhanesine asıı-J • 0 reg ) aya aşı ) 0 U U lan Han 5 inci kal 1-.3 'iuP~f 
mış olduğu gibi keyfiyet tebliğ yerine müracaat eylemeleri nan o •" 
kaim olmak için ayrıca il~O/o;~~ıur. Baş Öğretmenl;ğinden: ÜSködar llıtnd sulh bul<•~ .... ~ ' 

:me-slnden: ~ . ,.,, 
Beylerbeyinde Bürhanıye rJ ,, Okulun ttcmıi mühüri.ınü k~ybtttim. Yenı!-· lcazdırılmıs olduğundan kaybolan 

DOKTOR ••11:1•1!' mühtlrün hükmü kolrnadığı il~n ol.ınur. 09133> 

ÇIPRUT 
cildi1e ve siüıren7e müıelıassuı 

İstanbul Belediyesinden: 

Bir kilosuna tahmin edılen tietı 2 
kuruş 65 santim olan 5000 ton odun 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ihoı .. ı 12/10/940 cumarl<wl gunü oaat 
11 de .Kanta askeri salın alma komis
yonunda yapılaraktır. İlk. teminatı 7875 
liradır. Evsaf ve ,.rtnaınesi 665 ku -
ruş<1 komisyondan alınır. Taliplerin 

kanuni veııüı:alarile teklif meKtupla -
nnı ihale aa~tınden bir saat evvel lw
nmyono vermeleri. 1142 - 9153 

me&i ~Zdrlıkla ekıill.n:ıeye konmuc;
tur. İhalesi "rl/9/940 cuma ıünü saat 
14 dt Ankara Lv. 6mirliği •alın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tah.min 
!><deli 82,050 lira kori ~mınab 10,705 
liradır. Her kalem ayrı ayrı ta1iplere 
de ihale edilir. Bu miktarlardan daha 
az teklıtler de kabul olunur 

Cin•L Miktan. 
* Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

18.000 odet palaska kay11ı satın alı- karsısında Posta sokağı kö~e-

27 eylôl 940 cuma günü b1; .. ,ük Türk Amirali Barbarosun ihtifal gunüdür.1 
Teşrjrata dalul zevat 9 ,~0 dn Bcşıktaşta Barbaros türbe.-ini teşri! buyurmalurı 

sinde Enveriyc sokağında 7 ,.ttı 
hanede •akin iken 17/9./940 ~ıı ş.< 
vefat eden Abdullah kızı "".rJ;.,.ı.ı P' 

kürdan alacak ''e borç iddıas. tdiJf 
lunnnların bir ay ve vera~et 1

' ,; 

bulunanların da üç ay için.dt> ~ 
kanuniyelerile birlikte mahl'~-~ \ 
rnuracaalları ve aksi halde. ~JI 

* 100 adet büy\ıll, 100 adet orta, 50 a-
det kuçUk lıple olmak uzere 250 adet 
halk ti.pi maden kömi.Jrli sobuı pa.zar
Wda satın alınacaktır. Pazarhtı 27/9/ 
940 C'ÜJlÜ ıaat 15 de Lüleburgnzda as
kPrl satm alma komüı:ronunda yapıla
caktır. istekliJerin komiııyona &t"lmelerJ 

1009 - 8782 

* 1000 ton ı.ömikok ve 200 ton 1ave-
marin kömiı.ni kapah zarfla eksiltme
ye konmuştur İhalesi 30/9/940 pazar
tf'si gi.ınü. saat 17 de Hadınıköyde as
keri sahn alma kom16yonunda yapı

lacaktır Sömikokun tahmin bedeli 
2.7 .000 lira ilk teminatı 2025 liradıt'. 

Çul. 
Belleme. 
Kolan. 
Yular maa aap. 
Yem torbası. 

Mek;k~ri urıanı. 

Gebre. .. 

Adet 
10,000 
8,500 

10,000 
10,000 
10 000 

G,000 
10,000 

J128 - 9111 

154.000 kilo sıt>r eti kapalı zarfla 
eksıltmcye konmuştur. İhalesi 7 /10/940 
pazartesi günG saat 18 da İzmir Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya
pıUıcaktır. Tahmin bedeli 40,810 lira 
ilk teminatı 3061 liradır. Şart.namesi 

komisyonda görülür. Taliplerin kanuni! 
ves1kalari1e tekli! melctuplarını ihale 
saatinden bir saat ev\·el komisyona 
vermeleri. 1107 - 8967 ... 

300,000 kilo kuru ot kapalı zarf ile 
ekliJtmeye konmujtur. Muhammen 
bedeli 15,000 lira olup ilk teıninatı 

l ı 25 liradır, Eksiltmesi l 1 /10/940 cu
ma e:u~ saat 16 da Amasyada a~ker1 
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-
\'azanlar: ıı.kender t. ~ertelli •Cevdet R~it Yularkıran 

Islamiyetin emrettiği ittihat yok 
Çünkü bu yeni fırkanın mak -

sat!ı bina,·i m~ruti' eti tahkime 
çalı an ce:ni~·ctin rn metin ,.c na
mu lu Kzalarından deıuek olan Ca
hil , Talat, Halil, EabanLade Hak
kı ve Ca\ it Beyler gibi muhterem 
ze\'ata hücumdur. Bunlaruı haya
tı hanlı de\·lellir. Bu a rı mede
nivcite hliklımetimiıin si,·aseti 
K~nva ve Ankara nırbn~larından 
Mu•İa!a ve Vthbi efrodiler hibi 
herkesin vicdanına miidahale edtn
lerle ııörülecekse e\·vah bu m.ılle
te ki. kurunu '\.'U taya do~n geri 
itiliyor. Zavallı gafiller bilmezler 
ki. islimi)· et daima l&al3~ ı ı-mre -
der. 

• işte bu hücumun; menfaati 

sahsiye okurunda yapılmak iste
nilen bu tefrikanın vatan ve bil
ha ><a islamiyet için ne kadar tehli
keli olacağını bütün Osmanlılara 
bütün l;lamlara urada lazmayı 
zait '?'örüvoruz. İste: Gözümüzün 
önıinde z~vallı Fas ve İran taksim 
olunuyor. Afriknda İslami\ etin bir 
rüknü metini olun seyb !>ünus I 
kabilesi mahvtdıli)·or. Sudan hü- , 
künleli Avrupa düşınan1arımızın 
pen,..ei kahrına geçi~or. Türkis -
tan Buhara ve llaiva gibi L.lam 
hükômetleri bu;:iin l!us mezalinıi 
altında inliyor. Ne icin? Çünkü a
r:ılarında tefrika var, ııe.ıamiyetin ı 
emrettij!i ittihat voktu.r. 
~amusumuda yaşamak, düş -

nacaktır. Pazarlığı 30/9/940 pa:r.artesi sinde Meymenet apartırnanı. 

günü saat 15 de İzmir Lv. Amirliği sa- :~!!!T!e!l!. !4!335![!!3!!!!!!!!R!!!!!!!!!!!~ 
tın alına komiS7onunda yapılacaktır. ·-= 1 
Tahmin bedeli 21,600 Ura temJnatı 1620 yündeki komutanlık satuı alma Ko. na 
lirad1r. Nilmune ve prtnamesl tomls- mUracaat etmeleri. 1035 - 8492 
,.onda görülür. Taliplerin belli vakitte ~· 
komisyona celrneleri. 1121 - 9063 İstanbul Derince silosundan mubte-* llt birliklere iki bin ton arpa ve yulaf 

2900 adet ınekkAri örtüsü pazarlık- nakil ettirilecektir. Teminatı 4500 li-
Ja satın almacutır. ihalesi 30/9/940 radır. İhalesi 9/10/940 çarşamba ıunü 
pazartesi günü saat 15,30 da İzmır Lv. saat 11 de Edirnede Süloğlunda askeri 
Amirl.iii satın alma komisyonunda ya - satın alnıa kom.ısyonunda yapılacak -
pllacakti.r. Tahmin bedeli 23.200 lira tır. Taliplerin muayyen vakitte lı:o -
ilk teminatı 1740 liradır. Taliplerin misyona &elmeleri. 1143 - 9154 
belli vakitte komisyona gelmeleri. .... 

1122 - 9064 Beherlne tahmin edilen fiatı 42 lira ... 
Yüz ton ~nzın kapalı zarf uau1ü ile 

ihalesi 30/9/940 pazartesi günü saat 
15 de yapılacakti.r. Muhammen tutan 
35,000 lira ilk teminatı 2625 liradlr. 
Şartnamesi Ko. dadır. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplarile J
haır sarıt nden bır saat evveline kadar 
trk' f rnektup1arile beraber Jtadırnkö-

manlarımızın ayakları altında bir 
köpek gibi sürünmemek bize Al
lah ve Peygamber tarafıudan veril
mis dini İslamı ila yevmelkıyame 
payidar etmek istersek tefrikayı 
bırakalım, ittihat edelim.• 

Hareket ordusu İstanbula varın
ca, umum kıtaat kumandanı Hüs
nü Paşa, ecnebi sefirlerine birer 
beyanname vererek: 

•Bu bir dahili. millet meselesi -
dir. Ecnebilerle alakası yoktur. 
Memleketin her köşesinde huzur 
ve asayis temin edilm~lir. Ecae
biler, hiçbir endişeye kapılmadan 
isltrile mesgul olabilirler.• 
Tarzında teminat vermİ$ti. Fa

kat. o sırada ecnebi süferası bizi 
bizden iyi görüyordu. İç yüzümü
zü o kadar acığa vurmuştuk ki .. 
kapanarak ve saklanacak bir tara
fımız kalmanııstı. 

Memleket içinde vüz gösteren 
bu kargasalıklara sebep neydi?. 

* Selanik valisi Hüseyin 
Kazım beyin görüşleri.. 

R.-it Pasaııın çok iyi dostu olan 
Seliinik valisi Hüseyin Kazını Bey 
bu vaziyeti şöyle tanir ediyor: 

olan 400 adet altlı üstlü karyola kapalı 
ı.a.rfla eltsHtmeye konmuştur. İhalesi 

28/9/940 cumartesi günü saat 11 de 
Ankarada 1.1. l\.f. V satın alma komis-
7onunda yapılacaktır. Şartnamesi ve 
evsafı komisyonda görülür. isteklile
rin kanunt vesikalarilc tekli! tn(:ktup
larını ihale saatinden biı sa~t evvel 
komi!'yona vermeleri. 1038 - 8522 

·~lilletlerin saadetlerini kendi 
mevtudiyetlerinden, tabiatlcrin -
den tezahür eden kabiliyetlerde a
ramak laZlm gelirdi. Tanzimatçı
ların da yeni inkılapçılar gibi bu
nu düşünmemiş olduklarını bu -
gün pek acı tecrübelerle, husran
larla görüp anladık. Fakat geriye 
rieate imkin kalmadı ve bütün 
yollar kapındı. Şimdi ya aklımızı 
başlllllla toplayıp yiirüyeeeğiz ve
ya etrafımızı sarmış olan dü••'nan
ların binman gayz ve adavetleri, 
rekabet ve ihtirasları karşısında 
istikHlli ınilliınizi kaybedeceğiz. 

İstipdadın zulümlere ve zulmet
lere vücut verdiği ~nlerde iadei 
meşrutiyetle bütün bu fenalıkla
rın bertaraf olabileceğine hepimiz 
itikat ediyorduk. Ben bunun aksi
ne kail olan bazı zevata miiliıki ol
muştuDL Onlar meşrutiyetin mem
leketi parralıyaca~t söylüyor -
!ardı. İlanı meşrutiyeti müteakip 
- Osmanlı milletinin me.rutiyet ile 
idare oluaoacak kadar henüz ke
male ermediğini ta ,dik eylerim -
sözlerini söyliyen Mahmut Şev -
ket Pasa da onların itikadında gö
rünüyordu. Bu durbin ve akıbet -
endis zevab böyle. makfıs bir tarz
da dllşündüreıı. memleketin fik -

rica olunur. 
Kıyafet - koyu renk kostüm. 8162 

f eknik Okulu Müdürlüğünden: hazineye devir ve tesHm edJl ./. 
1 - Muhendıs kısmı liri~ inıtihanJarı 1 teşrinievvel 940 salı güni.ı yapıla-1 olunur. 940/232 ~~ 

cakhr Kayıt olunanların karnclcrile o Cün ~at sekız buçukta mekteple haı.ır 

bulunmaları. 

2 - Fen memuru lrumn &iri~ imtihanları &ü.nü ayrıcn nan olunacağı, 
3 - Tedrisata 21 teırinlevvel 9~0 pazartesi e:unü bolışlanacağı ilAn olw • ...ır. 
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AGIZ. BOGAZ ilTiHABLARINDA SETi KANAMALARINDA 

RiDADI SUYU 
NUH iLiK OLARAK GARGARASl.BU ilTiHABLARIH 6iFASINI TEMiH EDER. 

Nişantaşında Karakol karşısmda . 

PROF. Dr· f' 
KEMAL CEN.A .ı· 
Muayenehanesini ve }k~r~ıı! 
'1fıhım Taksim DoJIU 1 ı ~' 
Apt. (Sladvum kars>5 

nakletmiştir. Tel: 439ı;.ı. ,,.. 
Birinci teşrinden ittb 

h3"la kabul eder. 

Yatılı Eski IŞIK 
Feyziye Yatını LİSESİ 

ANA - iLK • ORTA • LiSE ( Kız • Erk{,k ) 
Türkiy<'nin C'n esk husur-i lİ!.iesidir. kayıt ve trtdiıii kayıt i<'in her '1.in müracaat olunabili . T~~ ifnnn1e istcytnlı 

ren ve ruhan bir inkılaba hazır -
lanmamıs olması mütalea~ı jdi. 
Onlar, gayrimütecanh bir kütlede 
nıerkczi sıkletin talin edilemiye -
cejti hakikati mihanikiycsinl' ,,5 -
!of görünüyorlardı. Bu hakikat 
vaktile de düşünülmüş ve ona gö
re bir konfederasvon teşkili ve a
demi merkeziyeti idarenin ka -
bulii ııibi tedbirlere müracaat e
dilmiş olaa idi acaba netice :yine 
böyle mi olurdu?. Bunlar şayanı 
teemmül meselelerdir. Ne çare ki 
pek elim ihtirasların, şahsi men
faatlerin coşup taştı;;ı buhran za
manlarında ciddi bir~e) düşünü -
lemedi.. Biz, bu de,·letin bir •ad
razamını •mtmlekete İltihatnlnr 
bakim olacağına Bulgarlar gelsin, 
daha iyi ohır!a derken gördük! Bu 
sat vatanına, milliyetine kar~ı bir 
cürmümeşhut halinde yakalanmış
tı. Belki onun Türk olmaJ ıp bir 
Arnavut olduğunu itiraz ınaka .. 
manda derme_yan edenler bulunur. 
Şu kadar ki. Arnnutların, Arap
ların, Kiirtlerin, Lizların, Türk
lerin ... biitün bu anasırı milliye
nin kendi mevcudiyetlerini teınin 
etmek ve barice karşı daha kuv
vetli olmak i~in bir merkezi si)·a
set etrafında toplanınal:ırı liium 

Te!e!un: 80279 

"elmrz ınildi?. Bir reeli hükllme
tin en bii) ük vazifesi bö) le ma
kul bir si~aset takibi olmalı idi. 
Senelerce sedaret mevkiini işgal 
eden bir zatın bıı kadar basit bir 
hakikatten gafil olduj:ıına ve bir 
ihtirasa mağ!Uben kendi ve kavmi 
i~ zillet ve esareti tercih etmek 
istiyeceğine ihtimal verilebilir mi? 
Efradının ve anasırının birbirİl\e 
zıman ve kefaleti olmıyan millet
lerin payidar olabildiği nerede ve 
ne zaman görülnıüştü?. Sadrazam
ları bile cinayetler ikaına sevkeden 
bu ihtiraslar nereden geliyordu~. 
Bütün bu '•Ileri daba enci dü
siinmck , .e çarelerini aramak li
zım gelirdi. ~Ieşrutiyetten sonra 
is boşma gelenler buralardan gaf
let göstermişlerdi; ve belki bu 
gaflet n terahiilün scvkile ken
dileri de mııhnliflerine karşı böy
le fena ve tehlil;cli ihtiraslara ka- ' 
pılnlı!>lardı. Tiirki~·erlc n1esruti
yct inkılfıhının tarihi tecrübesiz
lik. itinıadınefs. en vazih hakikat
lerden gaflet. .. gibi birko( sözle 
bul.f!-ıa oluna bilir. 

Hürriyetin ilanile beraber bü -
tün ağızlar ncfr~t, gayz ve adavet 
kustular. Herkes baskasını itham 
ve terzil ik baI•i)cl H itibar ka-

------Y .ır 
ıl' · cD' 4r 

:ıanmak isti~ordu. AJenı 
9 

ı•''I" 
ıiun bertaraf olınası b~ş\ııtııl (. 
ki rczaile .mü~.ait z~mu~ }i.o~· lfl 
MemJeketı, kopeksız bır ii'~p ,~ 
renler istedikleri g;bi yur ·i 1ııi~,I> 
laşıyorlarılı. Bir fenalık 1(1 , 111

1·, 

fakat yerine bir iyilik gel~~rtP p 
Bir taraftan da ırazcteleti er' ı 
neşriyatlarile menılek~alk'-;,. 
veriyorlar ve bu biçare. 

1 
,.;p ( 

letlere, dalaletlere s~ru~ ',;,il~ı 
türüyorlardı. Hiıkim•_Y~ :,..b· ( 
yi tenısil eden mcdısı ı.ıaP ~~ 
bile bu cerayana kapılnı9J(iili 1 r 1ı1· 
dini kurtaramıyordu· d•r .. 1>'41 
teşniler, tahkirler. 01119~1 ~or ır 
tokatlar her tar3Han )•keti~!' 
Böyle bir sefalet .-e fel~ ı.rt ~i ' 
kiye için,ıle yüzen nıc~n c ,ör•l1 ~ ( 
bir ttteddüt ve inlala: 1;oııı:•4i1' 
~!. Bii~ün bu alı".ak :c»l1~1 ,ı ' 
tıden bihakkın yeıs 'e idiP I' 
diisnıüılerdi. AbdiilhP 111 

8 ,;dııt ,ı 
lüm ve tehdidi altınd~ P.n~--0~ ,1r 
la hilen eiili ve •iıri b•\:etlf•. ;Y 
huzur simdi {eysi hür<~ il<•'(!' 
bestii kelam ve matbıı• .,tt '';~ 
tilaf namı altında şe~aS•'''' ,ı.
tilale tebeddiil etıniş.tı. ~,;ı ı •·~,ıı 
maiycnin olınııdılı bır -:,.. ' 

(J)eV 


