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Sovyetler 
~li4e dışında 
~llerdir 
ı,ııo -
101la hya ile yapılan ittifaka 
~v~b llıadde hiç bir zaman 
~ıııi •llere karşı kat'i bir 
ltt : teşkil edemez. Sov
~ toJ~8Ya bir an ön~e tari
''ltt· hbij oynamak mocbu
~arşısındadır .. 

-~ ~-...... 
~ ' ~•Eı\t İZZET BENİCE 

,lo • itaı J · • it ik Yan - apon sıyası, 
1~~;~1Sadi ittifakı dün de 
ı~;~ gibi birinci safhası 
.. ;, ~- Ve Sovyet Rusyayı 
'ıi~ ikinci safhasında ve 
~'h'i~libiyeti takdirinde 

t~.' dünyayı istila ve 
iijb . ını tasavvurudur. 
hatla harbi halini alınası 

~ .. i~i~e iki şarta bağlıdır: 
ı~ Ilı ~renin Akdenizde ve 
ıt~•glıJp edilmesi; Akde-

!l.,ının açılması. 
1 liıı,d~t Rusya veya Ame
e ln~il •den harbe miidalıa

tere salında yer al-

~bij 
ib şte Pakt Sovyct Rus· 

~ lehY~emckte, Amerika
~ ~un dıdkar görünınekte

llu, .••bebi de mihverin 
L'hd'lanın bir müdahale
'~ ı;:~ etmemesidir. !'rlih· 'le · •de Amerikadan ürk
ı;;ıı.ı ~•dan İngiltereye ge
\'ltiıakn yardımların bir 

•I :Ve harbe müdahale 
t;dıtahıleceğinden korku 

İçj~ 
l ij de ba~ta Amerika 

İstanbul Nuruosmaniye No. 54 

"HUCUM 
DEVAM 
EDiYOR,; 

Almanlar, bombardıman 
tayyarelerinin yüzde elli
sinden fazlasını gaybetti 

Bir mühimmat 
fabrikasına 

hücum .•• 
Londra 29 (AA.) - iHava ve da· 

hili emniyet nazırlı.i!ınm dün a:k
smnki tebliğine ııöre, düşman tav
yareleriıtin İnıtiltere tizerinj.eki 

(Devamı 3 üncü sahitede) 

!l================ı• 
MUHRiPLER 
INGiLTERE
YE GELDi 
1200 er tonluk olan 
muhripl~rin sür'ati 

saatte 35 mil 
~ndra 29 (A.A.)-Amerika 

tarafından İngiltereye terke
dilen torpito muhriplerinden 
ilk filonun bir İngiliz limanı
na geldiği bildirilmektedir. 

1200 er tonluk olan bu muh
riplerin sürati saatte 35 mildir. 
Her birinde 4 pusluk toplar, 

1 21 pusluk torpito atış tüpleri 

11 11 
ve 3 pusluk hava dafi topu 
vardır, 

• • 

AMERiKADA 
MUHAREBE 
HAV ASI 

Bir Amerikan gazatesl: 
"Harbe doğru yürüme

yoruz, koşuyoruz,, diyor 

Japonya ile 
münasebet 

kesilecek mi? 
Vaşington 29 (A.A.)- Bütün 

Amerikan matbuatı Almanya, İtal
ya ve japonya arasındaki üçüzlü 
anlaşma hakkında mütalealar yü
rütmektedir. 

( Devamı 3 üncü sahifede ) 

\ 

RUZVELTiN 
YENi BiR 
NUTKU 

Vaşingtonda dünyanın 
en büyük tayyare mey

danı yapılıyor 

Şimdiden elli 
bin genç 

pilot hazır 
Vaşington 29 (A.A.)- Cumhur

reisi Ruzvelt, yeni Vaşington tay
yare meydanının temelatma me
rasiminde hazır bulunmuştur. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Oynayan bir çocuğun Florya arda metre-
üzerinden otomobil 
geçti, bacağını kırdı 
Dün saat 14 de şoför Abdülka

dirin idaresindeki 22:>6 numaralı 
otomobil, Vefada kahveci sokakta 
3 numarada oturan Sa1ihin oyna· 
makta olan 6 yasındaki oğluna 
çarpmış ve çocuğun sağ bacağını 
kırmıştı.r. ,... 

odunlar sol bac:ağ"ına düşmüş ve 
Şe\.'ket ağır surette yar~lanmıştlr. 

Taksimde Scrkis i~minde bir 
seyyar satıcı evvelki gece, biri se
kiz, diğeri .altı yaslarında iki ço
cuğunun yatttğı odadan acı acı 

bağırısıldıi{ını işiterek, derhal ye
rinden fırlamış ve çocukların oda
sına koşınustur. 

sin· k rnını deşen 
aşık dün yakalandı 

Be~<ığlundaki Floryabarda, met- 1 

rt'~İ Nernı~ııi iri t:ir bu·akla kar -
nınrlan ağır surette yaralı:yan Ke
mal dün yakalaıı:nı tır. 

mıştır: •Kemal, artık her şey bit
mistir. Beni aranıa! Kızınııza an
nem ve ben bakacağız. Artık >eni 
görmek istemiyorum.• 

Bu ayrılıştan sonra Nermin Flor
yabara girmi~tir. Bunu haber alan 
Kemal. dün sabaha dof:ru, bar 
kapandıktan sonra, herkesin dağı- J • 
lacağı sırada Floryabara gelmis 

r 
• PAZAR 

1 
• 
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Sahip 'le Başmuharriri: YIL: 4. 
ETEM İZZET BENİCE 

Rt:ZVELT NE YAPACAK'!. 

r 
1 ~'ı ıcre harp harici dev

i ~ lıi ~ .~u Pakt ile büyük 
t· V ~İ k urııayis yapılmıstır. 
:./. il v a11aatimiıc göre, Sov
'fl \. Viı~~a Amer:kadan bir 
', 'qtiıakı o!ma~~kç." ~apon • 
ı ~~i;,h 1 Şıındılık ışlıyenıez. 

Beyoğlunda Mesrutiyet mahal -
lesinde İkinciayazma sokağınd,ı 32 
numaraıl evde oturan Ali kızı Fat
ma v~ ayni yerde oturan Kürt Se
her ismindeki iki kadın kıskanç
lık yüzünden ka,·ga etmişler, Se
her eline geçirdijii kocaman bir 
taşı Fatmanın basına indirmiş ve 
Fatma ehemmiyetli surette yara
lanmıştır. 

Serlôs, elektrik düğmesini a -
çınca, çocukların irili utaklı fa
relerin hücumuna maruz kaldık
larını hayretle gö:ınüştür. 

Fareler cJc.ktri~in yanmasına ve 
Serkisi:ı odava girmesine rağmen 
kaçıuamıslarsa da, Serkis hunları 
en nihayet sopa ile kaçırmıstır. 

Barda Nernıinle beraber çalışan 
arkadaşlarının anlattıklarına gö
re, Nerminlc Kenıal bundan on 
dürt sene evvel tanışmışlardır. A
ralarındaki nıüna"ebet ekseriya 
kavgalı gecmiş, bununla beraber 
bir de kız çocukları olmuştur. 

En son kavga Üzerine birbirle
rinden ayrılmışlardır. Aslen Er
meni olan Nermin. l{enıalin arzusu 
üzerine islilm dinini de kabul et

ve Nern1ini görür görmez üzerine 
saldırarak, elindeki kocaman bı
çağı &...adının karnına saµ]anııştır. 

Kenıal v3k'a:vı ıniitcakitı kn~ -
mı~ \le yaralı kadın derhal bir 
imdadı sıhhi otonıobili ile Br.~·o,a-ln 
ha~tancsine knldırılınış \·e görü -
len lüzum üzerine hastanede ken
disine acil ameliyat yapılmıştır. 

·Cumhur Reisinin! İzmite ''İsmet,, 
Dil Kurumuna isminin konul-

l\ f ·~iz et şekilde i~li}-ebil-
, llıtitte havzasında cereyan 
~ ~ . re • Mihver muha· 

l~k. 81
.1<•sine bağlıdır. Ce-

1~.,,' hveuş d .... ··1·· Ak 
~""ar " usuru u;o -
l.t)a •1 •çdınadıkça Alı11an
•~i,i _Ja~onyanın fili te~

Ja hır ih~iliit vesilesi 
do .!'0 nya lngiltere ile 

ı • Ilı ~:va harbe tutuştu-
~lı .,:'tııkün değildir. Mih
bılar uhal bir zaferi, Ak-

\;~ lıı~d:n! açması, ablukayı 
1~. •a rınde ise harp der
ı.''litıe~s~na, ya~i,, diinya 
~~ ı\itd 1ntıkal ettırılir. Bu 

1•~ ~ •nizden çıkacak o-• ·ı "Ob .' e h~nması Japon do-
... ~~iıı d ırlcşir ve Alman 
1 ~. t e mümkün olabi· 
\:~ "ttilt eın;n olunarak de
~ ~ 3Ya, karada Sovyet ' ~,, !~ m~ydao okunma

~le,;· dunyayı yeniden 
~.~ ~.~e !(Öre gidilir. Fil
~"ıı., tada: 

'\ lı,;ıç\ mağlUp edildiği 
\ı t,3~ a, Hollanda, Dani· 
~,k,ıe ':ı W İngiltcrenin 
Gri ~ta rıh; Jaııonya - İt al-

' t ~•lıı, ••asında taksim et
. •t ltıı ez mi ki, Amerika 

\..'ı 11 .. 
8
hYa tecavüz olun

.,~ ,, ... 
1\.'~i, . "U • 
\ "\· · ı\ sual dogrudur ve 
~ 'he hcak, bunun böyle 
'I\ •l,'i hem totaliterlerin 

ı t ~. ltıiinidir, hem de 
ı,ı·, So t R \,' .., .. 'lıe v;ı:e usyanıo 

•i'\,ijteı d\'cudıyetleri müte
·\ 'il a dır. 

'k •r d.. • ., t. ·~d· .unyayt ıslila, 
'li,11•,,. :. nızamhrına göre ., .._ ....... dd· 
,. ~ ·~ i . ' ıasındadırlar. 
~ ·~~ ~'~a Cinde Amerika ve 

ı.;i ~''ile ~a dahildir. O hal· 
ı.ktkdi~'.0 Akdenizde gali
ı,, ·~i a;nde harbin dünya 

1 ~-· il; llıası ga~·ri kabili 
ı ~ 1 i: 'lı; ıı, ";~naleyh, harbin 
ı j a ıı~·etini iktisap et

\ ~~it· 
~'ı •ı ın·· lı ••i1ı1 Udafaasının Ak-

\ " 1~a., t <>imasına ve Al-
; ~ aarruzunun kırıl· 

' ~·-·-' ~ ... , ... ~~· 
· .'lı /'t ·banın bir vesile çı-

1· , ""- "Us j 'tı'° ··ıerik · ~a:va, ng'iltere-
~ .\ •Ya harp ilan et-
L ~.~'lika 
it~ ~a~g· ve Sovyet Rus-

11'. İ llıu~ birisinin şimdi • 
1 ı h~İli·, •hale e\•lemesine 

~ ı\~d ·lcrin b"t·· · •J· 'ıı· u un ım • 
' ;... '~de . l" Af . 

1 d ··ql> , Şıma ı rı-
o\ııı '~a~ aratorluğu yollar1 

ıtı~l,.h.'ilt acakları mubak • 
'lı.1 1 t i~~~ın harbe miiıla

Fındıklıda Mcb'usan caddesinde 
Orhanın odun deposunda çalı~an 
Şevket, omuzunda odun !aşı.rkeo, 

Fareler çocukları müte&ddit yer
lerinden ısırnuşlarrlır. 

miştir. 

Fakat bu kavgalara artık ta • 
har.'ID1iil cdenıi~·en Nermin bir I 
giin Kemale şiiyle bir mektup yaz-

Buna rağmen, yarr.··ı çoL aJlır o
lan karlının haJatı tehlikededir. 

----- - ---- --------- ---

Bütün açık ders-· ,-
1
-K•I ııırY:-.mE=N:ı.::1,ıcm:ııııı:ımı11m::ıı:ımmı::r:u:ı---' 

t ESERE BAŞLIYORUZ lere öğretmen -

tayin edildi D ·0· M ·1 y E 111 L o 
Memurların yüksek 
mekteplerde tahs ili 
hakkında bir karar 
Maarif müdürü Tevfik Kut bu . 

sabahki trenle Ankaradan şehri
mize dönmüstür. 

Maarif ınüdürü İstanbul orta 
tedrisat mektepleri yeni sene cet
velleri üzerinde V ekiıletçe tetki
kat yapıldığını, açık derslere Ü
niversite mezunu ehliyetnameli 
öğretmenler tayin edilmek sure
tile bütün açıkların kapatıldığını 
•öylenıişlir. 

MEMURLARL'IJ TAHSİLİ 
Yüksek mekteplc'.-e devaılı eden 

lise mezunu memurların senede 
110 gün vazifelerini J&rım gün 
görmelerine şimdiye kadar mü
saade ediliyordu. 

Fakat bunun memurlar aras.ın
a müsavatsızlık husule getirdiği ve 
işleri aksattığı görülmüştür. 

Bundan sonra, ancak son sınıfa 
ırelen memurların müktesep bir 
hak sahibi olarak bir sene daha 
mektebe devamlarına müsaade e
dilecek, aşağı sınıfa devam eden
ler ya memuriyeti, yahut mek
tebi tercih etmek vaziyetinde bı
rakılacaklardır. 

Boğazda kış 
tarifesi yarın 

başlıyor 
Köprüye son vapurlar 
erken saatlere alındı 
Boğaziçinde sonbahar tarifesi -

nin yarından itibaren tatbikine 
başlanacaktır. Tarifede yaz tarife
sine göre ha\ ti değişiklik vardır. 
Boğaz seferlerinde köprüye olan 

son •apurlar daha erken saatlere 
ahnmıstır. 

Türk bahriyesinin büvük harp_ içinde ve sonundaki efsanevi 
kahramanlığının RAHMİ YAGIZ tarafından en r;ahrem vesi
kalara dayanılar;ık :fa~~Yeni ve en son destanı. 

3 Birinci Teşrin günü başlıyor 
BU ESER: 

Büyük harbe iştirak ederek döiü- ı albay il· !im, kl'rmay albay Rahmi, 
~ün en heyeeanh sa01aht.r1na idrak çarkçı isma.11. f,kiidar, llaydarpaıa, 
etmit Türk denizcilerinin müşahed~- PaşaJimanı, Kınalı, Heybeli, Bura-az, 
terine, donanma şiire mmeuru bin- ~Iarma.ra, Pendik l'lbi İ.stanbul sula.
başı İhsanın notları.na, büyük harp~e rındaki Hmaıı rc~lerinin hatıralarına., 
deniz makamlarını ltl'al eden sayılı 

bahrJyelllerJm.izdf'n neurtt erk.:inı- ı 
harbiye reisi Amiral Vasıf, Albay 
Şükrü, Haliç komodoru Albay Remz\ 

deniz harp tarihi encümeninin tl'~bit 

etti il vnikahır, Osma.nh bahriye ne
:zarelnin m:ıhfuz şifrelerine istlna. 
den yar:Jmıştır. 

BU ESERDE': ____ ....;....; ___ ~ 
Rahmi Yağızın ~·ıl!;ırca etüd ederek yazdığı 
ettiği mevzulardan bazıları şunlardır: 

bu eserin n ... tiva 

1914 ğustos ev eylül aylarında Os-1 Tahtelbahir mürettebatının Allındiş 
manlı donanmasnın faa1iycti - tcş - Rıza kaptan tarafından esir edilme
rinievvel manevralan - Amiral So- 1 lerl - Yavuzun Karadeniz muhare -
ıonun emri vakii - Odesa ve Sivasto- ! beteri _ İkinci, üçüncü, dördüncü hu
pol bombardımanları - Osmanlı İmpa- 1 ruçJar - Siv~topol altını - Hopa, Or
ratorluğunun ftlen harbe girışi - Kara du, Of, Rize, Mapavri, Trabzon bom
denizcfe donanmr..nan harek&tı - düş- bardımanları - Yadig3rımilletin Morto,., 
man tahtelbahirlerinin Marmaraya 1imanında Golyata hücumu ve ba -
girişi - Nurulbahir vapurunun garkı- tırması - Trabzondı-ın Enver paşayı l 
Pelenglderya, Yunus, Barbaros. Pey- getiren Gülcemali Kağul kruvaıörb- · · 
kişevket, ~'luavenetimilliye harp ge- nün takibi - ctlsiz düellosu - Yavuzun 
milerile 'Ümit, Derseadet ve Şirketı- müdafaası ve kurtuıu~ - Binb~ı Fon 
hayriye vapurlarna tahtelbahir bü- Şlob;;ı:h'ın Vasıf kaptr.na ifşaatı - İm
cumıarı _ Vasıl kaptanın Soşon ta- ıoz baskını - Mondros akını ve Mi
rafından idam tehdidi - Tophane rıh- dillinin mayn tar1alanna saplanışı -
tımında Gülcemale yapılan tahtel - Yavuzun yaraları - Düşman muh -
bahjr hücumu - Marmara adasındaki ripleri1e deniz harbi - Turgudun tah
Yarhisar, Sultanhisar, Akhisardan li~ mesaisi - 'fayyare hücumları - Ya
rnürekkep takip müfrezesinin iaali- vuzun cumhuriyet donanmasına i1ti
yeti - SuJU:ınhisarın Avustralya tah - baka katlar geçirdtli vaz..iyet. ve hA
telbahri ile muharebesi ve batırması- diseler ..• 

Yavuz Halifeler diyarında 
(Dönmiven filo) ya başlarken gazetemiz ayrıca muazzam bir 
tarihi eseri daha tefrikaya başlamaktadır. Bu eser M. Sami 
Kara:>elin •Yavuz Sultan Selim Halifeler diyarında. adlı tarihi 
romanı olup fevkalade heyecanlı, meraklı ve "'"•lıarririnin 
ııah~seridir. 

3 Birinci Teşrin Perşembeye 

Burada dikiş 
tutturamıyan 

bir yankesici 
Çankırıda birisinin 400 
lirasını çarprı ve yolda 

yakalandı 
Şehrimizde dikiş tutturamıyan 

bazı yankesicilerin Anadolunun 
m1'htelif yerlerine dağıldıkları gö
rJlnıektedir. Ekscrh·a İzmir. Kon
ya, Adana gibi kalabalık selıirlere 

(Devamı 3 iirıcü sahifede ) 

T evratin Musa 
Peygambere 

nazil olduğu gün 
T ürkiyedeki bütün Mu
sevilerin Türkçe konuş
malarına yol açacak mı? 

İstanbuldaki l\lusevi kültür bir
liği cem;•·cti bütün Türkiye Mu
sevilerine 1-itaben bir beyanname 
neşretıniştir. Bu be,:annanıede, 
Tevratın Turisinada J\lusaya nazil 
oldu~u 3 teşrinievvelin 5701 inci 
yıldönüınü ınünascbetiJe, o gün 
bütün Muse' ilerin Siuagoglnrda 
toplanar:.k Türkiye Cumhuriyeti
nin selaıneti namına dua edilmesi 
ve beş ası<daniıeri Türkiyede otu
ran l\tttsC\·ilere gösterilen şefkatli 
muameleden dolayı, Musevilerin 
hundan böyle türkçeden baska hiç 
bir lisan kullanmamaları tavsiye 
edilmektedir. 

Satı.ş deposu: 
halefi 

Levi 

\lı •lar~~al bu miidafaa 
....... tır ve binaena-

3 wıcii oahllrdc) 1 

Karadeniz kı~ tarifesinin de ya
rından itiharen tatbikine geçile -
cektiı. Seferlerde deği~iklik ol -
mamakla beraber, her p<»ta bazı 
iskelelere uğramıyauk ve Kara
deniz se~·ahati bu suretle kısaltıl
mış olacaktır. 

FİLİPPO LEVİ 1 
Havuzlu han No. 1 İstanbul 

dir€ktifleri ması isteniyor 
(Yaıııu 3 üncil sahiff'de) 

Bazan, fara;:;a herhangi bir 
Kara,~aı{ t;;oLanının birricnbire 
zengin oldt•"unu dul nrız. Hiç 
bilmediAi bir kuldan, tanıınadı
ğı bir akraba~ı, ınescıa Ameri
kt.da öln1ü~ \'C bütüıı 5er\·eti 
ç<>Lana kalmı,tır. 

İşte, münekkit denilen büyük 
şiir ve {ik.ir ceşnicisi ve ölcü 
ustasının n1üccrrct isim ve sa
Jahi\·etine, bizin1 ınemlekettc, 
Karadağ cobanının nıirasl·edi
liği halinde konmuş bir örnek 
\iwrdır. Kaza ve kader tasının 
miithi~ istihzasını teınsil ctn1e
ğc memur, bu kendi kendisine 
,.e herscye r3ğnıen u1ünekkit 
rolündeki zayallı, Nurullah 
Ataçtır. 

Ne Türls kütüphanesinde, ki
taplık hacimde tek eseri, ne al
nında acı ve bü~·ük fikirden tek 
buruşuğu, ne beyninde tek d~~
ya görüsü, ne ruhunda tek şıır 
ve san'at ölçüsii bulunanj sade
ce insiyaki zevkile bir şeyler 
koklar ·gibi olan bu adamcağız, 
tam 13 sene müddetle, Ziya 
Gökalptan sonraki (Yeni mec
mua) dan (Ağaç) mecmuasına 
kadar, Kır un ineklerinin sii!ii 
halinde bol bol malik oldugu 
ölçüsi!z ve temelsiz hayranlık 
duiğularile yalnız beni met • 
hetmis, beni Aüklere cıkarmış, 
beni beğcnmiyenlere •gerı a
dam!.• diye hitap etmiş, beni 
kof vücudünün hikmetine kal
kr.u diye kullanmıştır. 

Ben (Ağaç) mecmuasını çı

karırken, bizdeki fikir ahlakına 
veya ahlaksızlığına uygun ola
rak hu boş kafanın kof medih
lerile sarhoş olmam iktiza eck!n 
bir saatte ona döndüm ve de
dim ki: 

- Eksik olsun stnden gelecek 
medihler! Bana kafası, kafasını 
dnvıvacağı desteği, ölçüsü ve 
dünyası olınıyan münekkit g~
rekmez. Hakiki san'atkiiır senın 
özsüz pohpcıhlarından gurur de
ğil, hicap duyma~ zorund~d~, 
Bize, Türk edebıyatına, fıkır, 
ölcü ve mimııri sahibi münekkit 
Jôzım!. 

İşte o gü11 bugiin bu adam, 
bana dargın ve düşmandır. Be
nim, kendisile şahsi hiç bir alıp 
verecekim olmadığı, aksine ta
rafından en faıla methedildi • 
ğim bir saatte çıkardığım bu 
muztarip, samimi ve dürüst ses, 

(YaZlıı 3 üncü sahifede) 

·kkit ! .. 
onun sinirli, ökstiz \'C cüce 1:-rn
liğini altü,ı etti; belki de tatııi 
olarak, içinde lıicbir soylu r.uy
gunun :vatıDadıgı hasis kalbini 
lurdı. 

Fakat yarı yarıya asil bir 
hüvi)'ct, bundan sonra o şair -
den arlık hic bahsetmez; onu 
bir daha açnııyacaj(ı bir ıınut
ganlık çekmecesine atar, dci;il ., 
mı .. 

Nurullah Atnç bunu yapa·
madı. Krndisinc, çalıştığı ı:;aı.e
teden •Necip Faıılın bo:\:una 
eserleri çıkıyor; niçin bah&~tn1i
yors1111• di:ye sordukları zaman 
~u cevabı \.'erdi: 

- Lehinde yazsam, bu 1' ha -
rısmak için c:ıo atıyor di~-ecek
ler; aleyhinde yazsam, fi.argın 
da ondan beğcnnıiy·or diyecek
Ier!. 

Bnna rağmen nıiinekkit göl
gesi, beni (Lebip Arif) diye 
isiınlcndircrek, ruh1Lmun en 
biiyük aşkı. çilesi ve dnası o
Jan islilmhl:unı, ziipael'.k dile 
tas\:İr etmekten çekinmedi. 

Birkaç gün evvel de (Ulus) 
gazetesinde, (Sabırtaşı) ;,imli 
piyesimi, h~bir sebep, ölçi.i, is
bat göstermeden, karaku i hü -
kümlerlc bahrmtya sarnsıyor. 

Eseri müdafaaya niyetim yok. 
O hu.usta memleket zevk ve 
anlayışı hiikmünü verecektir. 
Şu var ki, Avrupada bir mü -
nekkit böyle şahsi hınç ukdele
rile, (niçin) ve (nasıl) hW.mii
DÜ koymadan bö~le kar>ku~i id
djaJar savurur ,.c en ba;ya sah
siyatın en 3disini yaparsa, mii
nener halk tarafından kokmuş 
yumurta yağmuruna tutulacağı 
\gfüi, muharrir tarafından da, 
hazan maddeye kadar rlkan ma
nevi bir nefret tokalı yemeğe 
mustahak olur. 

l\lünekkit gölgesine ihtarım: 
Benden bu tarzda bahsedecek 

sizi düşkün görmeğe razı deği
lim. Benden lfıtfen bahsetme -
yiniz!. Ve bir giin bu memle -
kette kafasile genç ve dinç bir 
adamdan hakiki münekkit hey
kcllesince)·e kadar, medilıleri
nizi baskalarına tahsis etmekte 
ve münekkit gecinnıekte de -
''anı ediniz!. Bana. sizin tarafı
nızdan beğenilnırı~ıcnic bii)ük 
şerefini bik! IUtfcn çok gürünüa! 

, NECİP FAUL IUSA.KOREK 
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ı~ı 
PEYNİRİN 

ZARAFETİ / 

Şimdi de peynirlere bir hal arız 
oldu. Beyaz peynırin tenekesi 8 
liraya, Kars gravyerinin kilosu 
120 kurusa satılıyormw; .. Halbuki 
evvelce bcyaı peynirin tenekesi 
4 - 5 liraya, gravyerin kilosu da 
70 kuruşa imiş. 

Peynir ekmek en ucuz gıdadır. 
Bu fiat yüksekliği devam ed~rse, 
korkarım, bu maddeler lüks bir 
meta haline gelecek ve •peynir 
ekmek. büyük ve zengin ziyafet
lerin baş yemeği olacak'. 

SERBET 

İHTİYACI 

Osman Cemal Istan:buıun mü -
him bir ihtiyacı üzerinde duru -
vıor. Bu ihtiyaç nedir, bilir misi
niz?. Şerbet!. 

Efendi,,., İstanbulda su varm~. 
.ııazoz varmış, soda varmış, bira 
varmış, fakat, iyi şerbet yokmw;!. 

Halbuki, yakın zamana kadar, 
İstanbulun meşhur şerbetleri var
dı. Yaz günlerinde, henüz gazo -
zun, biranın taammüm etmediği 
zamanlarda, ala şerbetler, halkın 
en çok rajibet ettiği meşrubaltan
dı. 

Ne oldu, in&anlarlil zevkleri mi 
de~işiyor?. 

DURAK 

MAHALLt 

Köprünün üstünde p~dispanya 
dilimi gibi küçük parçalar haline 
;ıetirilen tramvay durak yerle -
rınin halk için tehlikeli olduğunu \ 
vazmıı;tık. Kim akıl etmişse, du
rak yerlerin~ üzerinde durulmaz 

• VRUPA HARBiNİ~ 

YENt MESELELERi 

Can sıkıntısı .•• 
İngilizlerin •Splcen• dedikleri 

içsıkıntısı ötedcnberi meşhurdur. 
Fakat bahsin daha dallaudıi:\ı gii
rlüyor. Çünkü Avrııpa ha rb inin 
hir ınesl'lcsi de cansıkuıtı~ın:t kar~H 
çare aramak olduğuna şüph~ rok. 
Hele cephe gerisindl· buluı .. ııılora 
karşı da zaten bir .. -ittrctle c..·nrl"~İ 
bulunamazsa cansıkıntısının hvr
ı::"ünkü hayatla herke<i ziyaret e
derek •aatlcrce berabt'r kaldıj!ı 
hep mdliım. 

hale getirmişti. Şimdi, anlamışlar 
ki, duraktan maksat, üzerinde du
rulup tramvay beklenecek mahal 
vücude ııetirmektir. Çok şükür, 
pandispanya dilimlerini büyü~. 
eski durakları ihya ediyorlar. 
Yan~ hesap Bağdattan döner 

mi.ş!. 

HA, GELDİ; 
HA, GELİYOR 

Bir gazetede şu serlevha vardı: 
•Belediye otobüsleri yola çıktı .. 
havadisi malıim .. Yunanistandan 
dört tane otnbüs almıyor. Yola çı
kan, bu otobüsler .. gelsin de göre
lim, bakalım ... Rivavete aöre, bu 
yeni otobüsler modern imis; hac
mi istiabisi de 32 kişilik imiş!. Fa
kat, tabii, burada icine 70 - 80 yolcu 
alınabilecek.. Neden böyle, o ter 
büslerde bir tek fazla yolcuya mü
saade etmiyorlar, diyeceksiniz. 
Fakat, unutuyorsunuz ki, bu ot<r 
biisler, belediye otı>büsleridir. 
Taksim ile Besiktaş arasında işli
yen belediye otobüsleri yolcularını 
bir kere 

AT İCİN 

MEZAR 

Himayei hayvanat cenıiyetı, ta
rihte. bilmem hangi oadi.şablar ta
rafından yaptırılmıı;, iki at meza
rını tamire karar ver!T>iş!. 

V aktile, at için hususi mezar ve
•·a türbe yaptıranlar sivriakıllı 
olabilir. Fakat, bu sivriakıllılığı 
tekrara ne lüzum var?. 

Ayol, yaşıyan hayvanların faz
la yükten çektiği ıztıraba bakın, 
evvela ... 

AHMET RAUF 

kayi olabilir?. lliıdbatı herkes ay
ni suretle takip cdcm~z. Fakat 
merak herb le şidd~,lidir; buna 
şüphe yok. 
Diğer bir bakıma göre de sinir

lere heyecan nrınek surelile vak
tin nasıl geçtii:' i bilmeı11ek, can
sıkıntıı,Ena bu suretle ınH.ni 0Jn1ak, 
daima •büyük· \'ckayi aranıak ise 
hakiki çareyi le kil e1ınek şöyle 
dursun, biliıkis ah~ıJdıkça tesirini 
kaybeden ilaçlara benzelilınek -
tedir. 

._.,kspirin tasvir ettiı{i •:'llakbet• 
derin bir vicdan azahı İ('inde, kar
şısıııdaki hekime ~iiyle soruyor
du: - Sen hafızaya yerleşmiş bir 
kederi çıkaramaz. tatlı bir unut
ganlıkla bir panzehir bulamu 
mısın?. 

Hekim ise bu g-ibi hallerde has
tanın kendi kendini tedavi etmesi 
lazım geldii:il'i ~öylemistir. 

Fakat cansıkıntmndan kurtul -
Ulanın en iyi çaresi bulunabilir: 
Baskalarına yarıyacak bir işle 
mesgul olmak. 

Bir taraftan ne nisbette olursa 
olsun faaliyet, dii:er taraftan baş
kalarına faydalı olduğuna insanın 
beslediği kanaatin verdii:i zevk sa
ywnde cansıkıntısının tedavis.i 
kabil görülmektedir. Fakat bu -
gün hem anavatanı, hem impn -
ratorluğu müdafaa vazifesinde o
lan İnı:Hizler için eau.,kıntısının 
yeri kalmaımş ol•a gerek: Böyle 
anlarda yalnız faalivet var. 

Ucuzcu 
kasaplar ' 

Vali, aynı caddede etin 
10 kuruş rekabetle sa

tılması sebeplerini 
tetkik ettiriyor !.. 

Son günlerde şehrimizin muh -
telif semtlerinde et fiatları yine 
garip garip tahavvüller arzetme
ğe başlamıştır. 

Ezcümle dün Nuruosmaniye ci
varında Carşıkapıda l - 2 kasap en 
ili koyun ellerini hem de koca
man birer etiket koyup kilosu 35 
kuruşa satarlarken bunların iki a
dım ilerisinde ve karşısında bulu
nan kasaplar 45 kurw; narh ilan 
etmişlerdir. 

Bal:kpazarmda maruf bir kuru 
kahvecinin yanındaki kasap 42 
kuruş fiat ilan ettiği halde lam 
karşısındaki kasanlar ve ayni semt
teki ekser kasaplar 45 ve 50 ku
ruştan sat1Ş fiatı ilan etmişlerdir. 

Halbuki a}•ni gün ve saatlerde 
Beyoğlunda ayni cins etler 50 ku
ruşa ve Büyükadada ise 55 - 60 
kuruşa alınabilmiştır. 

VALİNİN ALAKAsI 
Belediye reisliiii el fiatları üze

rindeki bu farkı tetkik etmiş ve 
neticede kasapların rekabetini 
nazarı dikkate alarak birlik hari
cinde çalışan kasaolara kolaylık 
gösterip halka nafi olmayı karar
laştırm•.ştır. İktısat müdürlüğü -
ve mezbaha müdürlüğii bizzat 
Vali ve Belediye Reisi Lütfı Kır
darın nazarı dikkati celbeden bu 
fiat farkı dolayısile bu mevzu ü
zerinde ehemmiyetle tetkikat ya
pıp çalısmaktadır. Netice valiye 
bildirilecektir. 

Edirnede bugünkü 
sayım toplaı h 11 

Elirnc (Hususi)- Ntiius sayı
mı hazır!,kbrı tamamlanmak ü
zeredir. 

Vilil\·etle teşkil olunJn sayım 
bürosuna nıifus b~katibi Alı, be
ledive başkatibi Hasan Fehmi me
mur edilm1sler ve yanlarına lü -
zumu kadar memur verilmiştir. 

Edirne 380 sayım mıntakasına 
ayr;Jmıs ve sayım memurları da 
tarın edilmiştir. Ayın ,onuna doğ
ru bilü.mum sayım memurlarının 
iıtirakile vilayette bir toplantı ya
pılacak \'e bu toplantıda sayımın 
ve vazifelerinin ehemmiyeti an
la ı, !arak say tm i:;leri etrafında 
bilgiler verilecektir. 
Bı:günkü pazar günü bütün sa

yım memurları kendi mıntaka -
!arını gezerek hem sayım yapa -
cakları sokakları, evleri görecek
ler, hem de ron defa olarak mın
takalarını kontrol ederek unutul
muş bina ve takılmamış numara 
levhaları varsa bunları bir raporla 
vilayet sayım bürosuna bildire -
ccklerdir. 

----<>--* İthal:ıt ve ihracat birlikleri 
hakkında yapılan kadro bu ay -
ibaşından ıtibaren tatbik edile -
cektir. 

"=1i'n:='.'~"':311 
1 D1111ıllnllkıoHıllu::JL.ll:U,1.:.'111 
Dahiliye Vekaleti mat- Arayan sora.o yok mu?. 

•• 

-~ 
Avukatların ıikayeti 

Bir avukat arkadaşım var. Ge
çen gün vapurda rasladım. Hoş, 
beş konuşuyorduk. Mevzu geçi
me, hayat pahalılığına intikal etti. 
Halinden şikayetçi idi, avukatlıkta 
İş ve para kalmadıj:ını anlattı, 
Sonra, şunları söyledi: 

- İstanbulda 700 bin kadar in
san yaşar. Topu topu 600 kadar 
avukat var. Bunlardan çoğunun 
da hali peri andır. İş yok .. Şahsi 
serveti olanlar, yahut, ayni za -
manda bir başka iş yapanlar ~ 
rinivor. Yalnız avukatlıkla geçi
nenler parmakla gösterilecek ka
dar az. İki liraya mahkemeye gi
ren ne meşhur ve emektar avu -
katlar gôrü,·oruz. Muntazaman, 
ayda 30 lirayı doj(rultaınıyan avu
kat mı ararsın?. Çok .. 

Bizde, halkın avukata müracaat 
gibi bir itiyadı yoktur. Hadiseler, 
ihtilaflar müzmin bir şekil aldık
tan, iltihaplaştıktan sonra avukata 
başvurmağa mecbnr kalırlar. O 
vakit ise, hem avukat, hem mah
kemeler uVraşır, durur. 

Dii>er garp memleketlerini bı
rakınız, Balkanlarda, mesela Ro
manyanın merkezi olan Bükreşte, 
İııtanbulun nüfusunun yarısı ka
dar insan yasar .. Fakat, Bükreşte, 
3 binden fazla avukat vardır. Ve 
hepsi de geçinir, gider. Çünkü, 
başka memleketlerde her müesse
senin, batta, hali vakti yerinde 
her ailenin bir avukatı vardır. Ki
ra mukavelcnamelerini dahi avu
kata yaptırırlar. 
Arkadaşımın derdi çoklu. B~n 

buraya bir kı~nıını yazdım. Fev -
kaliıde ahval, avukatların işine de 
!iickte \'Urn1uşa benziyor. 

Ne diyelim, Allah herkese ha
yırlı k:-.~anç versin!. 

REŞAT FEYZİ 

Bugünkü son tatil günü 
ve mektepliler f... 

Tekmil ilk, orta ve lise mek -
tepleri talebeleri bu.gün 1939 - 1940 
ders yılının son tatil gününü ve 
tatilin en son pazarını geçirmek -
tedirler. 
Yarın sabahtan itibaren şehri

mizdeki tekmil ilk okulkrla orta 
okullarda talebeler mekteplerine 
tekrar devama baslıyacaklardır. 

Fakat kız ve erkek orta okul, 
liselerdeki talebelerin yarısından 
fazlası bu tatili, ikmal ve olgun
luk imtihanlarının üzüntüsü ve 
heyecanı ile geçirmiş oldukların
dan tatil bunlar için ıztıraplı bir 
rüya gibi gelip .ııitmiştir. 

Eylül devresinde de bir dersten 
bırakılan ve bu tek ders uftruna bü
tün bir yılı evlerinde bomboş sü
rüklemeğe mecbur kalan kız, er
kek liseli talebeler is~ talihsizlik
lerine yanarlarken diğer arkadaş
larının yarın kavuşacakları yeni 
sınıf ve Üniversiteye kavıt olma 
saadetini düşünerek büsbütün ü
zi!!mektedirler. 

Bunlar ve aileleri yegane bir 
ümit olarak Maarif Vekaletinin 
yeni bir kararını bütün bir ümit 
ve emelle beklemektedirler. 

--o--

Bir Amerikalı profc,iir bir ki!~p 
:yazmış. Bunda mede:ı ·.ret ite;, Je
dikçe insanların caımkıntısına 

karşı ne türlü çareler hulabilece
!:ini tetkik ederken ôyl~ n1ıni ınini 
>inema makineleri yapılacak ki 
herkes bunları gözlük gibi gi•ıü· 
ne takarak türlü şeyler görecek; 
demiş.İn.sanlar yaradılalıberi birbir 
!erile döğü~ürken bir taraflau da 
hayatı güzelleştirmek içıa çalış -
maktan geri kalmamışlardır. 
Cansıkıntısı ruhu istila ed~nk in
... anın listüne çökerken huna karşı 
müdafaa çareleri aranmıştır: :1-le
deniyetin her dev ird~ki eserleri 
bunu gösteriyor. İnsan her şey -
den çabuk bıkarak daima de -
{;işiklik aradığı için sakin bir ha
yat ona -durgun, hareketsiz geli -
yor. Çok defa bu durgunlujl-un 
\:crdii{i cansıkıntısını öte tarafa 
utmak için hile bile kendini türlü 
tehlikelere attığı da oluyor.İı,te bir 
bakıma göre harp de bü) ledir. 
Harp en heyecanlı, o nisbette kor
kunç bir de!rişikliktir. Bunu ya
kından görenler için unutanııya
cakları tehlikelerin hatırası var
dır. Uzakta olanlara da büyük bir 
merak vermesi suretile hep ken
dinden bahsettirir. 

baaların vaziyetlerini Evvelki aksam bir gazinoda otu-
tetkik ettiriy ruyorduk. ~aat 22 sularında id.i. or Yanımızdakı masada bulunan bır 

Bayram resmi küşatları 

En yakın misal: On üç aydan
bcri Avrupada har~ hali yerleş -
mis bulunuyor. Harp Afrikaya da 
,irayet etti. Bu on üç aydanberi 
weçen safhalar kadar merak ve -
ren, sinirleri türlü tesirler altın
da tutan hakiki daha ne gibi ve-

Dahili• e Vekaleti dun belediye müşteri hesap verirken, garson -
dan tarife istedi. Garson, tarifeyi 

reısli!ri ile vilayete 1önderdiği bir getiremedi. Patron kilitlemiş, git-
emirle sehrimizde kaç matbaa bu- miş, dedi. Mü~leri ısrar etti, gar
lunduğunun bildirilmesini iste - S<>n, adeta sert bir tavırla vere -
miştir. miyeceğini söyledi. Müsteri daha 

Bu matbaaların vaziyetleri, ka- ileri gitmenin kendisi için zararlı 
zandan ve sahip!cri hakkında da olaca;;nı diisiinnıfu; olacak ki, ıs-

rar etmedi. l\lesele kapandı, gitti. 
ehemmiyetle tahkikat yapılıp Ve- Bu müessesede tasdikli fiat tari _ 
kalete bildirilecektir. Ayni malü- fesi olmadığı meydanda .. Acaba, , 
mat dığer vilayet ve belediyeler- neden arıyan, oran yok?. 
den de talep olunmuştur. BüRBAN CEVAT 

Son Telgraf'ın edebi romanı : 
~~~~;....~~~~~~~~~~~ 
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GÖZVAŞLARI 
~ETEM iZZET BENiCE 

Ve .. ilave ettim: 
- Hem işle, hem de anafor ver. 

Bana vızgelir!. . 
Z>bidinin hoşuna gitti. içini çekti: 
- Senden iyisi yok. imanına 

yan<.lı1iım biz yakayı sıyıramadık. 
Çakal ses çıkarmasa bile birinci 
işçi, ikınci işçi. anasının ~isi, ba
basının işçisi hepsi asılıyorlar. Za
ten ne çıkarıyoruz ki ne pay ve
relim?. Uçlanmadın mı yumruk 
enscndedir .. Amma ne yaparsın?. 

Ve .. vine hayretle sordu: 
- Pckı nmn:a ~ >ruk. sana na

S'.i di; neçiremiıoriar?. 
- Biz kaçın kur'asıvız be Zi

bıdL Afse hiç ııelemem. Bağırsa
ğını dökiiveririm. Şimdi değil ya. 
Çok eskiden, bir iki de bana astl
d,Jar, raconlarını başlarına lndi
nverdi:ın!. Hepsi tüydü. 

Zibidi ile çarçabuk ahbap ol -
muştuk. Dilim başka, içim başka 
söv lüyordu. Kendi çıkarıma bakı
yor, ben de bir yere kapılanmak 
isliyordum. Fakat düşkünliiğü belli 
etmemek lazımdı. Onun için hep 
yüksekten ahyordum. Tokatlı. • 
yandan beraber kalktık. 

Yolda da epeyce k<ınu.ştuk. Tek-
rar ettim ve: · 

- Beraber çalışalım.. 
Dedim. 
- Ne iş yaparsın?. 
Diyor, bunu öğrenmekte ısrar 

ediyordu. 
- Hepsini ... 
Dedim ve .. saydım: 
- Adam vuro L:m. 
Hı.rs.ızlık ettim. 
Kasa boşal.ttım. 

. . . . . 
Yürüye yürüye tünele kadar 

geİmiştik. Neredevse sabah ola -
caktı. Hava alacalandı. Zibıdı: 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de belediye reisliği tarafından yap. 
tırılan ve yaptırılmakta olan •ço
cuk bahçe !eri• ile yeni şehir ve 
köy mekteplerinin resmiküşatları
nın 29 tesrinievvcl Cumhuriyet 
bayramında yapılması kararla~ -
tırılmıştır. 

ı:::u münasebetle dün kayma -
kanılıklara gönder;!en bir emirle 
mezkür yerlerde inşaat;n o tarihe 
kadar ikmal olunması bildirilmiş-
tir. 

pazarcı 

esnaf 
Belediye, dört yerde 
üstü kapalı pazar yeri 

yaptırmayı 

kararlaştırdı ! 
-.?ehrimizin muhtelif semtlerin -

deki pazar yerlerinin gayrimun
tazam ve iptidai bir halde bulun
duğu ve yaklaşan kı.< mevsiminde 
bu pazar yerlerinin camur, yal' -
mur ve sellerle büsbütün fena bir 
hal alacağı hakkında belediyeye 
müteaddit şikayetler yapılmakta
dır. 

Bu meyanda Çarşamba pazarı i
le Beşiktaş pazarında da şikayetler 
artmıştır. Bu ve mümasili pazar 
yerlerinde kaldırımların bozuk 
olduğu ve pazarcı esnafın malla -
rını toz, toprak içinde sattıkları 
ve domates, biber, patlıcan, fasul
ye gibi taze sebzelerle kavun ve 
karpuz ıtibi meyvalann ekseriyet
le açıkta ve yerlere yayılarak müş
terilere arzolunduğu bilhassa şi
kayet olunmaktadır. 

MÜCADELE EMRİ 
Belediye reisliği bu şikayetler ü

zerine şehrimizin 4 semtinde bu 
kışa kadar üstü kapalı pazar yap
tırılması icin daimi encün1enden 
tahsisat istemiştir. Bu pazarların 
altları beton olacaktır. 
Diğer taraftan kaymakamlklara 

verilen bir emirle de pazar yer -
lerinde ka'iyyen yerlerde mal sat
tı.rılmaması ve alelıimum esnafın 
sıkı bir surette kontrol olunması 
ve bu konrolün her zaman sıkı bir 
mücadele ile tekrar edilmesi tami
men tebliğ olunmustur. 

RAMAZAN 
İstanbul Mıiılülllğıinden: 
3 birincitcşrin 940 tarihine mü

. adif Perşı.ı1T> be günü Ramazanı 
Serilin iptidası old, ~u il.an olu
nur. 

Ramazan hazırlıkları 
Ramazanın yaklaşması müna -

sebetile evkaf müdürlıiğü cami -
!erdeki hazırlıklarını bitirmiştir. 
İstanbul ve Beyoğlu müftülük

leri de camilerde vazedecek hoca
ları seçmi.;ler ve mevzularını ver
mişlerdir. 

Beyazıt camiinde bu yıl darama
zan sergisi kurulmasına müsaade 
olunmuştur. Büyük camilerde de 
ramazan .ı!Ccelerinde halkımızı 

tayyare cemiyetine ve Hilaliah -
mere yarduna davet eden mahya
lar kurulacaktır. Belediye de pi
de fiatlarını yarın tesbit edecektir. 

Bir parmağın fiatı 
Dört sene evvel Londra: biraha

nesinde çıkan bir kavaada piya -
nist İzidorun parmağı kırılmıı;tL 
O zamandanberi çalıı;amıyan İzi
dor, üçüncü asliye ceza mahke -
mesine müracaat ederek parma
ğını kıran kayınbira<ierinden 7520 
lira tazminat istemiştir. 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Taksım meydanındaki inşaa

tın Cumhuriyet bayramından ev
vel ikmal edilmesi için emir ve -
rilmiştir. Bayram merasimi Tak
simde hazırlanan daimi tribün -
!erde yapılacaktır. * Fiat muraka-be komisyonu ya
rın zücaciye, ve oerakende ka/Pt 
satışlarındaki kar nisbetini tayin 
edecektir. * Düzceden Hendeğe gelen İn
hisarlar Vekili İzmitte beklen -
mektedir. * Madeni eşya birliği umumi 
katibi Nacinin riyasetinde bir he
vet demir mübayaasL için Avru
paya gitmiştir. 
* İlk okullarda tedrisata ya -

rından itibaren baslanacakt:r. 

POLİS 1 
v~ 

MAHKEMELER ·--Otobüscü Halili 
öldüren polis 
Geçenlerde Beyoğlunda, Tarla

aşıııda otobüsçü Halil tabancası ile 
öldürdüğünü yazdığımız polis 
Bayrettinin ikinci ağırcezada du
ruşmasına devam edilmiştir. 

Şahit olarak dinlenen Nebahat, 
ai>lıya ağlıya şunları söylemiştir: 

- Namusum üzerine yemin e
diyorum ki, doğruyu söyliyece -
ğiın. Hayrettin, benim odamda 
Balili tabancasile öldürdü. Kız 

kardeşim Duhteri de )araladı. Ben 
Balili seviyordum. Evimin bir a
nahtarı da onda idi. Hayrettin ba
na helalı kesilmişti. O gece bende 
kaldı. Sabahleyin Halil geldi, a
nahtarla kazııyı açtı. Biz came
kanlı odada iken Halil içeri girdi. 
Bizi beraber görünce, Hayrettinle 
konuşmağa başladı. Konuşma çok 
sürmeden tabanca patladı. Halil 
vuruldu. 

Nebahatten sonra ifadesi sorulan 
Duhter de hadiseyi ablası gibi an
lattL 

Muhakeme müddeiumuminin 
mütaleasını hazırlamağa talik e
dildi. 

«Havay » adal~ 
.Yazan: ALİ KEl'ıfAL S .. ıı' 
ismi anıldıkça yalnız türlu ııı .• 

teş~nı a'!"açlari!e, bin çeş.it. c3~ 
besı uzaktakilerin hayalın• 0 ,. 
yan yerlerden biri de c}Ia\·&Y~ri
daları imiş. Vaktile •Loti• ll• ,,. 
mubitikebirdeki adalardan toP ,.. 
dıi:ı intıbaları da yazmıştı. odttıl 
hifeler unutulmamıştır. ııcr ;. 
babar olan yerlerin tatlı ba~-·~o 
çindeki süktin ve huzur da bır bf' 
gelip bozulacak mı?. DünY~'~ıeri 
günkü hali her türlü ihtıııı• 10 
düşündürüyor Bugün «HavaY' ~ 
güzelliği değil, deniz üssü oh\, 
itibarile aldığı hususiyetten b• 
lli<ldili)·or. . ti • 

Amerikada Reisicumhur ıd• • 
babı için girişilen ınücadel".r(el 
vanı ederken iki mühim ~e~ 1 'ı•· 
de dünyanın nazarı dikkatını 01, 0 
rafa çekmektedir. Gitıride .. •rbir. 
Anıdo Sakson teşriki mesatsı. ,ri· 
gitgide ehemmiyeti artan ı\fll 
rika - japonya vaziyeti, iki. <'~ 

Bu ikinci nokta üzerinde il' 
durmak lazım geliyor: japon.Y~, 
Amerika Birleşik devletJerıb ~ 
sında yakın bir zamanda her 8a · 
bir anlaşmıya varılamazsa, ~·. 
yük Okyaı;usta vaziyetin nr ' 

Yüz lirayı aşıran odacı 
dar gerginleşeceğini tahnıin e•;ı,~ 
kolaydır. Her iki taraf arasJJl IJ • 
ınünasebat gittikçe zorJaşırı1 ti 
dır. Bu itibarla şu zamanla< ·~,ıı 
saliıhivet sahibi denecek AJrler,, • Türk Ticaret Bankası odacılann

dan Faile, geçenlerde veznedar gör
meden bir yüz Hralığl aşırırken ya
kalannuştı. Birinci Sulh Ceza mah

kemesinde cereyan eden muhakeme
si neticesinde Faik dün 4 ay hapse 

ve bu kadar müddet emniyet neza
retinde bulundurulmala m.ah.ktim e
dilmiştir. 

---<>o----

"Türk yolu,, refikimiz 
İzmitte çıkan •Türk yolu• refi

kiıniz 15 inci intisar l·ılını bitire
rek 16 ıncı senesine basmı~tır. Fa
sılasız on beş yıldır memleket kül
türüne hizmet eden arkadaşımızı 
tebrik eder ve muvaffakiyet dile-
riz. 

---o---

Hikmet 
dünkü 

Bayur'un 
konferansı 

Manisa meb'usu ve esC:i maarif 
vekili Hikmet Bayur dün saat 15 
de Beyoğlunda eski Fransız tiyat
rosunda güzide bir kalabalık hu
zurunda ikinci konferansını ver
miştir. 

Hatip alaka ile dinlenen nut -
kunda bilhassa dem istir ki: 

«Seviyemizi daha yükseğe çı

karmak için sulhu isteriz. Fakat 
milli misak hudutları.mızın içinde 
tam istiklalimizin korunması şar-
1 ile sulhcuyuz .. 

Birimizin Derdi 
Hepi mızın Dırdl 
Y cdi mahalleye 

bir çeşme 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Cibali çevresinde yedi lllll

hallede ancak üç çeşme akı -
yor. Bunlardan ikisi de ya a
kıyor, ya akmıyor. Geriye yal
nız bir çeşme kalıyor ki, halk 
buradan su almak için saatler
ce nöbet bekliyor. 

Bundan başka Salihpaşa ead· 
desi, Üsktiplü caddesi, Küçük
mustafapaı;a ve Haydar cad -
deleri - ancak isimleri cadde
dir - ne otomobil, ne araba 
işliyebilecek haldedirler. Bu 
mahallelerin bu ihtiyaçlarına 
belediyenin nazarı dikkatini 
celbederiz.• 

muharrirlerin bu mevzudıı Yıl' 
dıklarından bir hulasa çıkart!l 
calısınak faydasız olmıyacs~ ·v 
Şöyle ~i: Holandarun, ~· ~

1

~y• 
nın ve nıhavet Fransanın ısı 

11
,a· 

uğraması Va~ington - TokY0 jjs • 
nasebalmda derhal kendin~ gjo • 
teren bir tesir hasıl etmişlı\1~ 
poıılar Holandanın Uzak şar "<it' 
miislemlekelerini elde etme~ d<j;İ 
dikleri ...:bi Fransızların eh0 \iıt' 
Hindiçiniye sahip çıkmak eoı< i'" 
dedirler. Mihver devletleri d;riP' 

1 ponların bu ılrzularını çok ) 
de buluvorlar. le er 

japonya o taraflarda nıes• ... 
J\ VC~IC 

kardıkça Amerikalılar da . ·r dil' 
islerile meşgul olamazlar; dı~ 
şiindükleri anlaşılıyor. . 1 ~V . ..hlU 

Ingiliz donanmasının rnu . 11 ısi 
kısmı Atlas Okyanusunda, l dır 
Avrupa ile Amerika arası~d•ııeP 
)aştıkça Amerikalılar bu cıbC biİ' 
rahattır. Donanmalarının en ıo~ 
yük kısmını Büyük Okyanus• ıst· 
lıyarak orada dolaştırabiliY0~1t' 
Eğer bir gün japonlnrl• 

9 
i~ 

rikahlar arasında harp çıl<~~·ıcril' 
safhada ba,·ai ve bahr! u~,ai' 
havadan bombardımanı '.le il~ • 

1 muharebeleri görülecektır. ın t' 
yük Okyanusta Amerikahl•'b~'" 
linde pek mü'!.im deniz ve 11,rıi· üsleri vardır. Tik safhada ı\ 0p · 
kalılar üstün bir mevki alD1111 pc~ 
mıyaeaklardır. Fakat erb• ;ı''' 
hunun pek o kadar cbernııı ,11 ·~ 
yoktur. Bilfıki• geçecek ı•!'",ar 
Amerikalıların lehine olacsl:\• • 
leııiyor. Büyük Okyanustıı ııtfl,9 
günkü halde Amerikan d0ll8 

.şu haldedir: y•" 
15 zırhlı, 37 kruvazör, 5 t•~.~· 

gemisi, 47 torpito, 31 fable~ ;J 
Fakat buna daha c~ki ~ bUi1• 

hafif gemiler de ilave ~dıl•f,-1d 
Lfıkin japonlann hakikı tcıI ~ ;.
nedir?. iaponların gizli bir c•bıııil 
şaat yaptıkları kat'iyetle t• ,,_. 
edilmektedir. Amerikuiılsrıl' ~·"' 
nıinlerine göre japonların rı b;Jif. 
bileceği başlıca kuvvet şu o •,,r.• 

9 zırhlı. japonların krU~c ıı'' 
torpito ve tahtelbahir itib•~,ı.I~ 
yük bir kuvvete malik oh»• ı'~ 
söylenmektedir. Amcrikad•. prol' 
kabul edilen tahsisat ile y•11;ırdi1' 
ramlara nasıl bir gayret sar••~ 
dij:ini göstermektedir. Ne ~~ec<~ 
emek ... Bic biri esirgenııı~Y,ı;ıı , 

Bugün japonyanın v~ııl carP 
mühim bir keyfiyet goı•. 1 b•" 
maktadır. Ej:er Amerika 1 :~ııııı
çıkarsa japonlar deniz hart ıııil< ' 
cereyan edeceği noktaya _'.=ıı.4'1 

(Deva.mı 3 tinci! --
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Besarabyadan 
Almanya ya 

giden Almanlar ... 

\Bulgar ziraat na
zırı neden davet 

edildi? 
(e 1 Sofya %9 (A.A.)- Stefani: Ro-

tn in' de VÜCUde getİ- ma ve Bedin hükumetleri, Bul -
tilen kamp end·ışe gar ziraat nazırının iki devlet ta

rahndan zirai sahada elde edilmiş 
uyandırdı olan tuakkiyatı görmesi için da-

11 vet etmişlerdir. 
Ilı elgrad 29 (A.A.)- Röyter: Al- Bulgar nazırı, 7 teşrinievvelde 
ıe:.ıı • Sovyet anlaşması hüküm - hareket edecek, Almanyaya gide-
lıı ıııe &:öre Almanyaya sevkedil- celc ve 15 teşrinievvelde Komada 
detk ~ere lUl Alman miiltecisin- bulunacaktır. 

il ıııurekkep ilk kafile Besarab- l •lllll-~------11111-.ıııllllııılllll'fl" )~~n buraya gelmiştir. 
v lc~',kaç saat önce Yugoslavya baş
e tli 'l'sevet.koviç ile hariciye na-
~~ ~arkoviç mülteciler için isti
o( at Dıahalli olarak inşa edilmiş 
ı,:: büyük kampı ziyaret etmiş
• •r. Hükumet azası da kampa 
•tsııı; 
lilı. ziyaret yapmışlardır. Genç
ltı!t te kilatı nazırı kampta bir nu
lııll Vererek kampın ihdasında i
t"1 •.lan fikir ve ruha karşı hay.,1 lıınnı bildirmiş \'e Yugoslav
•i) tlara bunu taklit etmelerini tav-

; eylemiştir. 
~ ~&'oslav askeri mahfilleri bıı 
b aııını süphe ile karşılamakta ve 
llı"."ıın biiyük bir sevkulceH ehem
•ı'Vtti haiz bir noktada yapılmış 
ltı ~asından dolayı endişe göster-

e tedirler. 

la~'~ilen malumata gi;re Alman
\'ıı ~Unde yarını kilo et alacak ve 
di/"•la,·lar gibi etsi2 ı:ün !ah -

81 ına tabi olmıyacaklardır. 

.l(ral Karolu 
tenl<it 

a llulcreş 29 (A.A.) - D. N. B. 
·~ı biidirivor: 

taı Sini bir foblilt<L eski Kral Ka
lı un ıo sene ~üren idaresi esna-
1~ sivasi faaliyetın istikrar ve 
tav ıtrnlııik ruhundan ari .~ldu~u 
llıt dedilınektcx!ir. Bu teblige gore 
ııı· &<,ne zarfında 390 nazır ve 213· 
~ar dei(işmiş!ir. Nezaretlerin 
<ıı <I ısı bu müddet zarfında 27 ila 
~iv efa adımı de!iistirmış, 30 har
~ ' nazırı aelmi; J?e<;'!Tliı;tir. 
01lı•nyaya solılulacak 

Ley miktarı 
lliiJı.. 2 ( . B "ilıı . eş 9 (A.A.)- Ste anı: u-

IOııo •ntışar eden bir kararname, 
lloıı leyden fazla kı~·ınelte bank
ili ttı~ın tekrar Romanyaya ithali-
~ netmektedir. 

ltııs:caristana, Bulgaristaııa ve 
dav" aya terkedilmiş arazide te -
bıı ~I Dıevküııde bulunan leyler, 
v,,ıt ''!Jleketlerin ihraç bankaları 
'tlı.ı;~'ıle tekrar ithal edilebile -

tiuıı ve bu sabah 
~~~a gören esnaf 

tııı .. 
~uıı •uvet altıncı şube memurları 
l~lerve bu sabah yaptıkları tef -
~otinlleticesinde, Cerrahpaşada 
ttı~ıı fırının.da 44 eksik ekmek 
~ ~a ere emislerdir. Avni cadde
:ıı.ı.1~D Sü!evınan kaba kağıt kul-
oı~an. Berber Ahmet pudra 

l:ın.ı_ llda kullanıhnıs pamuk bu
~lul'tlu.ihztıdan. bcl'ber Şevki tas
~<ltjar laı·ife bulundurmadığından 

l:ıa\ 11lda zabıt tutulmustiır. 
l>eıt 'lJ.tııasada yapılan tefL,şlerde 

Son harbin iki 
mühim silahı 

Saatte 52 mil yapan 
müsellah küçük gan

botlar ve pike inen bom
bardıman tayyareleri 
İnJ?ilterenin etrainu çevıren su

lara h&kim ol:mak ıçin, haftalar
danberi Pirişilcn büyük hava ve 
deniz n:ücadelcsi devam ediyor. 
Gazetelerde, her J?ün ajans tel -
graflarından her ıki tarafın teb
lu!,ıer1nı oKuvoruz. 
Bazaıı bu hab~rfor arasında, kü.- ' 

kucuk fakat torpıdo atan son de
ref.'c Ecri yeni bir tip gemilerden 
Jalıscdilıyor. 

llaıi:ıııki bu gerruler haddi za -
t.ııda yeni ackledllemcz.~r. Ital -
"anlar 19i8 de Adriyatikte A -
vustur~alıların buyük harp ge - 1 

müerıne ~arşı, bu küçük gambot-
1.ırı muvaffakıyetle kullannuş -
!ardı. 

Bu gemilerin bütün hususıyet
leri hava ve den.z muharebelerin
de sür'atlcrındcn istifade ederek 
bir :;ıirpriz halinde dij_,.na.ıı,n kar
sısına cıkıverm.:Ktır. Son sene -
!erin teknik terakkiler~ bilhassa 
ınotör imalinde elde edilen yem
likler, cvedet. denilen, bizim de 
cganbot. diyebıleceğım.iz bu ge
milerin hususiyetlerini büsbütün 
eskisine faik bir hale ı:!etimıiştir. 

Fransızlar da harpten evvel bu 
tip gemilere ehemmiyet vermiş -
ler; 1927 de bi.ı:ıkaç seri, 1933 de de 
yine birkaç seri gemiler inşa et
mişlerdi. Btı J?omilcre, küçük ha
cimlerine rağmen, 2000 beygir 
kuvvetinde motörler konmakta -
dır ve bu sııretle saatte 52, hatta 
55 mil sür'at ehle edılımekted'r. 
Yani saatte 100 kilo.metreden 
fazla .. 

Ondan sonra İn~ilizler de yap
tıkları avnı tip gemilcr!e ayni 
sür'atleri elde ettiler. İngilizler, 
bu goınilere 100 beygirli.k muavin 
motörler kovmak suretile saatte 
10 mil sür'atle 650 mil, 43 mil 
sür'atle 200 millik bir hareket sa
hası teımin ettiler. 
· Almanlar ise, bu seri küçük 
ı;?anbotlardan mühim istifadeler 
temin edeceklerini pek çabuk an
lamışlardır. Yalnız onlar bu ge
mileri 50 - 60 t.<ına çıkardıkları için 
2400 beycrirlik motörlere ra$nen, 
38 milden fazla sür'at elde ede -
.ınemişlcrdir. Alman vedetlerinde 
500 milimetrelik iki torpil \'e tay
yareye karşı kuvvetli bir mitral
yöz bulunmaktadır. 

Bitaraf büyük 
devletlere karşı 

ihtar 
Japonlar üçüılü misakı 
böyle tavs'f ediyorlar. 

Tokyo 29 (AA.) - Japcn gaze.. 
leleri Berlin misakının aktini u• 
ıınumi yetle alkışlamakta ve bu 
misaka müteallik olarak İmparator 
tarafından nesredilmis olan fer -
manın ehemmiyetine işaret etmek
tedirler. 

Gazeteler, üç mihver devletin 
Anglosakson boyunduruğıınu zor
lamak için zamanın hulul e1ıın.is 
oldui!unu vaııınaktadırlar. 

cAsahi> gazetesi, aktcdilen mu
ahedenin eski nizamın muhafazası 
namına mesai birliği yapmak iste
mekte bulunan bitaraf büyük dev
letlere karşı bir ihtar olduğunu 
kaydetmektedir. * Stmla 29 (A.A.) - Gandi pa
zartt"~i günü umumi vali ile veni 
bir görüsme daha yapacaktır. * Bombay 29 (A.A.) - Meşhur 
Hint şairi Rabindrant Tagor, der
hal amelivat yapılmak üzere Ben
galedeki KalimioonJ?'dan Kalki.ı -
taya nakledilmiştir. 

t'llll 1'ıtUW_,~ • ....,.__ ıw..- ~~ 

Sovyetler 
tehlike dışında 

değillerdır 
(13asmakaledr:n Uevam l 

leJ h !\adi eler in inki'"(ına bağlı· 
dır Japonyanın bir vesile çıka
rıp So\·yct Rusya:ya hiicuın etme
si de Avrı:pa harbi Avrupada kat'i 
neticesine vasıl o1uncıya kadar 
şüphelidir. Japonya, 5iındiki hal
ce, yani Avrupada boğuşmanın 
sürmesinden istifade ederek Sov
yet ltusyadan gayri hedefleri ü
zerinde fırsattan istifade etmeye, 
~·erlcşmeye, yayılma.va dikkat e
decektir. Anupa harbi İngiltere
nin alclhine bir netice verdiği 
t.akdirde, derhal L' Lak Şarktaki 
lngiliz müstemlekelerinden baş· 
lıyarak hatta Basra körfezine ka
dar bütün Hindi•t•nı \'e Hindis
taııın ıı-arbını istilaya kalkışacak
•;, Japouyanın bugün .vaptıih bi
raz dn Almanya ve İtalyayı tesci 
ederek Avrupa boğ"azlaşması ile 
onları daha sıkı bir surette alli
kolı kılmak, harbi uzatm"k ve U
zak Şarktaki harekatında serbest 
kalmak ve h;,rp yuknnda isaret 
ctt'2-in1iz ikinci safhasına gi~diği 
takdirde de umumi harekete ha
zır bulunmaktır. Ancak, harbin 
bütün safhaları ve Japonların hu
giiı;Ui hol \'e hareketleri ne olur 
sa olsun S!l\':vetler icin y~ni bir 
vazivel hadis olmııstur ve Sov
~·et~cr ~ ·eni jttifaka konan madde
ye raı.h~en tehlike dısında kalmış 

\ : e müstakil her tiirlü Sf"J3mrt ve 
güvenlerini ten1in etmis de,ği ller
dir. Sovyetler y~kın bir Japon 
tehlike,inden daha zivade Alman 
tarnıw ,.e Alman istilası tehlike
sin<' ınaruzdurlar. Çok deha cv .. 
\'Clden hıı siitunlarda müteaddit 
defalar izah ettiğimiz gibi galibi· 
J·et takrlirinde mııhakkak ve 
pla•lı bir srkilde. maii'hibiyete ve 
aclıi!a J'İiz tutuldui!u takdirde de 
can hevli ile Almanya Sovyet Rııs
ya ... ·a ~aldıracaktır. Bunun i"!n .. 
dir ki. Sovyet Rusla bir an önce 
t:ırihi roliinii OYnanı:lk mcrburi~ 
~·di kar~ısındadır. ~te~~ıı. icldli lokantası ve se -

btaıı ~il ııislikten, iskembeci 
~lıı-q ıııı ışkcmbeleri aç kta bulun-

~ ~ııdan, hakveci Halil, bak-
~ltıı Os, Hikmet. Mustafa pis -

lııtıııa.ı~ belediye talimatnamesin~ 
1•"ııt,11 ,_hareketlerinden cezaya 

ETEM İZZE1' llENİCE 

Bu gemilerin tc-kneleri ahşap- rr.:::=::::::;;;;::~ tır: seri Dizel, yahut benzinle mü-

;~~a::ce~~:l:ıe~~nz mot~.rle- r • • ıı-i :ı. j !i i1 :o] 
<lıı . •:nışJardır. 

'ııe ve ilt, otobüs sahibi bevanna -
l(ıriıl'jj !'ııı(.di~'inden, üc otomobil 
~ıı dıkız avnası kul!andıi!ın -
~at; aıtt ~oför sıhhi muavenesini 

ıı. t~~adıi!ından ve on be ksişi 
~~. e "avdan atladığından ce -
3ooı arııtll'ılanıslardır. 

~>.u~ ~Urnaralı Ahmedin otobüsü 
~ 8<,ı::tP:undan plakası alırunış 
r--..._~n menedilmiştir. 

Almaııva gıbı motör sanayun - L.~ .. ~~-~-~~-~-!!!~·~!-~~-~~-~-~!J-
de son derece mülekiımıl bır marn.il 
Jt.ket Hn. bu gemileri de halta 
muharebenin bi<lavetinden iti -
haren derhal tekemmül ettinınek 

0 kadar güç bir is olmaınıı;tır. Al
manlar. Norvecle, şimal denizin<ie, 
Dünkerk önünde, hatla 8 ağustos
ta vapur kafilelerine yapılan bü
vük hücumlarda bu gemilerd~ 
çok istifade etmişlerdir. 

Bu gemilerin bir mahzuru, an
cak kapalı denizlerde ve güzel ha
valarda kendilerinden istifade et
mek mümkün olmasıdır. Manş de
nizinde ise kış iptidalarına kadar 
deniz ekseriya sakindır. 

Bununla beraber, Almanlar bu 
Y"n, vasıtadan da istifl<ie etıne,i:ti 
hic ihmal etıınemişlcrdir. 

Hulasa, bugünkü hava ve deniz 
barplcrı muhariplere iki ver.· şey 

!!retti Biri pike UçUs!a düsrruıııı 
,~ııı.dan vura!' oombardı.ı!'.an 
t.ıyyarelen, otekı de torpıdo alı
veren bu son derece ser, k.....,"tik 
-.- >tlt .ırdır 

cc Ha vay» adaları 
(2 inci sahifeden devam. 

rini getirebileceklerdir. Bunun 
gibi japon tayyarolerinin kolayca 
iş görebileceği mühim bazı üsler 
de japonların elindedir. Buna mu
kabil Büyük Okyanusun ortasın
da hakim mevki olan Havay ada
ları ve daha ona benzer bir çok 
noktalar Amerikalılardadır. Ha vay 
Amerika sahillerinden 2 bin 250 
mil, japonvadan ise 3 bin 400 mil 
uzaktadır. 

Büyiik Okvanu.stalti adaların 
hepsi de güzelliklerile meşhur ol
muştur: fakat bugün galiba yalnız 
hava ve deniz üsleri olmak dolayı,. 
sile kendilerinden bahsediliyor. 
Bir gün iaponya - Amerika harbi 
de olursa Büyük Okyanus büyük 
harekata sahne olacak, sükun ve 
huzuru hiç hozulmaml!l o güzel 
adalar da harbin ne oldul:unu gö
recekler dernektir. 
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SON24SAAT 
içindeki .i · 

Hadiseler 1 
(Bu yazının metinleri Azla.. 
dolu Ajansı bii.ltenlerinden 

' alınmıstır.) 
Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Berlinde Alman.ya, balya ve 
Japonya arasında imza edilen ü
çüzlü paktın akisleri devam edi
yor. 

İngiliz gceteleri diyor ki: •Pakt 
beklenmiyor dei!'ildi. Bir kae za
mandır Japonya mihvere do~ 
meylediyordu. Çin Hindistanında 
Japon:,Oanın yaptıj{ı harekiita, Al
manya ve İtalyaiıın tam muvafa
katile tevessül edildiği işikiirdı .• 

' TAKSiM 
Mısırlı San'atkar FATMA RÜŞDİ'nin 

Herkesi bilhassa gençliii alakadar edeıl şaheseri .. 

SAADET YUVASI 
Çok alkııı ve takdir kazanmaktadır, Gerek mevz~u ve gerek oy

naaış itibarile hakikaten mükemmel olan bu filmde FATMA 
RlJŞDİ'nin kalplere hitap eden yakıcı sarlı:ılarile Şark sazı da 
oeyircileri heyı;,canlaııd.ırmaktadır. 

İlave olarak: Mısırdan tayyaı:e ile ıı:elen son harp barekiltınt 
gösterir Sinema Gazetesi. 

Seanslar: 11,15 (Tenzilatlı) - 1,45 - 4,15 - G,45 - 9, 15 

Şahane. İngiltere ... Cihanşümul 
bir imJıaratorluğun parlak ma
zisi. .. Tarilliıı en ..,refli safhaSL .. 

Zafer Seneleri 
Kraliçe VİCTORYA rolünde 

BUGÜN 

Sinemesmda 

Baştan Başa Bir 
Heyecan Kasırcı""51 ve 
Mevsimin İlk ı .... kçe 

Sözlü Şaheseri •Taymis• şu satırları yazıyor: 
•Avrupanın şark hudutları Pe- , 

lonyada Almanya ile Sovyetler 
arasında tesbit edilen siyasi hu
dutla ve belki de şimali Bukovi
na ve Bsarabyanın Sovyetlre il· 
tihakı ile Romanvada teessüs e
den hududa tekabül edebilir. Fa
kat Ifaradenizin bir hendek mi, 
bir yol mıı addedilmesi lazımgel
diği ve Uzak Şarkın garp hudut
larının nerede durduğu hiç sarih 
değildir.• 

ANNA NEAGLE 
Prens ALBEKT rolünde: 

Adolf Walbrook 
1.000.000 İngiliz lirasına mal 7 
olmuş TAMAMEN RENKLI 
muhteşem bir Film. Önümüz
deki Salı akşamı GALA olarak 

ŞERLOK HOLMES 
(KRALIN HAZiNESİ) 

Sovyet gazeteleri ise üçüzlü 
pakt hakkında hiç bir mütalea 
ne~retmemi~lerdir. Sadece ya -
hancı müşahitler, paktın, Ameri
kanın harbe girmemesini istihdaf 
ettiğini tahmin edivorlar. 

İsviçrede çıkan Bazler N• hrih
ten g-azetesinin Berlin n1uhabiri, 
paktın imzası esnasında Sovyet 
ntiimcssillerinin hazır bulunma .. 
ınasına dikkati çekmektedir. 

Alman matbuatı ise paktın Sov
yetler ale.vhine müteveccih olmad• 
i!"ını izah için pek ziyade gayretler 
sarfetmcktedir. 

A:IIERİKAYA G'. ",İNCE .. 
•:\'1'vyork llerald Tribün• ıı-a

:ıctcsinin Vaşingtondaki muhabi
ri sunJarı yazıyor: •\'aziyotin ha
li hazırdaki inki~nfları. iyi mali.ı
ınaf alan nıahafildc AınC"rikanııı 
daha evvel olnıa7. a da, önümüz
deki ilkbaharda harb~ gire<el:i ka
naatin~ uyandırmıştır. Şimdiki 
halde Inıı-iltere \'e Çine daha bü
~ iik mikyasta yardım )'apılması
nın ve Sovyetlerle de müııaseba -
tın. ıs!afı edilnıesinin yeni ittifaka 
kar!lı Vaşingtonun tam mukabe
lesi o!aca~ı s(iylenmektedir.• 
İSI'A~A HARBE GİRECEK lUİ? 

B~rlinde bulunan İtalyan Ha· 
riciye nazırı Kon.t Ciano,nun da 
Hitlcrden sonra ispanya Dahiliye 
nazırı Serra Suner ile uzun bir 
görüşıncde bulunduj!unu )·azmt~
tık. 

İsııanvanın vaziyetini tahlil e
den İngiliz gazeteleri, mihver der 
Jetlerinin İspanyayı harbe girme
ğe teşvik ettiklerini yazıyorlar. 

•Deyli Telgraf• divor ki: •Al-
111anya, Nazi plinlarının Afrika
da ınuvaffak olması irin İspanya
nın harbe girmesini esaslı telakki 
etınektedir. Şayet bu olmazsa. Al
manya planlarını tahakkuk ettir 
mek için İspanyayı istila etmek 
mecburivetindt> kalacaktır. Fakat 
Hit'••r. Ribbentrop ve Kont Ciano 
bu ifratlara düsnıeden önce, bel
ki de Cebelültarıkın işgali ~e Fa
sa doi:(ru bir gen isleme vaadlarile 
Suneri iknaa ('allşılorlar .• 

HAVA MUHAREBELERİ 
İngiliz gazeteleri, evvelki gün 

İngiltereJ·e hiicuın eden Alman 
hava kuvvetlerinin uğradıkları 
hezin1ctin ehemmiyetini tebarüz 
ettiriyorlar. 

Taarruza i~tirak eden Almnu 
tayyarelerinin adedi 1000 olarak 
tah;ıin edilmektedir. •Deyli Eks· 
pres• guetcsi, bu nıiktarı siınali 
Fransa üslerinde bulunan tayya
re adedinin azamisi olarak kabul 
ediyor. Zira her havalanan tay. 
l'&re~·e ınukaİ>il, bir de muhtelif 
sebepler dolavısile, üç veya dört 
tayyarenin kalması zaruridir. 

İngiliz Hava nezaretinin dün 
sabahki tebliğine göre, bir günde 
133 Alman tayyaresi düşürülmüs· 
tür. 34 İnıı-iliz avcı tayyaresi de 
kayıptır. Bunların pilotlarmdan 
15 i sağdır. 
Bombardımana maruz kalan 

mıntakalarda bir teftiş yapmakta 
olan İngiliz Kari ve Kraliçesi 
Londra üzerinde şiddetli bir ha
va muharebesine şahit olmuşlar
dır. 

Amerika gazeteleri, İngiltereyi 
istilii imkanlarının artık gittikçe 
azalmakta olduğunu yazmakta -
dırlar. 

AFRİKADAKİ MUHAREBELER 
İtalyan teblii{lerine göre, iki 

hava filosu diin Maltada iki tay
yare meydanına hücum etmişler
dir. İngiliz avcı tayyarelerile bir 
muharebe olmuştur. İtalyanlar 
iki İngiliz tayyaresinin düşürül -
diiğünü tahmin ediyorlar ve hü
cuma geçen biitün tayyarelerin 
avdet ettiğini söylüyorlar. 

İngiliz tayyareleri de şimali ve 
~arki Afrikada muhtelif üslere 
hücumlarda bulunmuslardır. 

MISIRDA 7000 İTALYAN 
MEVKUF 

Komada cıkan Tevere l!'azetesi, 
;\fısırda 7000 İtalyanın tevk;f edil
miı; olduğunu yazıyor ve bu ted- ı 

Sinemasında 

DiKKAT 
1 ilkteşriıı Salı günü 

Çemberlitaş 
Sinemasında 

l\tatine ,.e suvarede 
FEVKALADE GALA 

l\tÜSAlUERESİ 
Görülmemiş bir ,·aryete 

Programı 

Hücum devam ediyor 
( ı inci sahifeden devam ) 

dünkü faaliyetleri üç safha göster
mi:ştir: 

1 - Sabahleyin erkenden düş
man tayyareleri Londrava vamıd< 
maksadile cenubu şal'ki sahillerini 
aşmışlardır. 

Mühim İngiliz avcı tayyareleri 
düsmana hücum ederek •bunları 
daintmıstır. Bazı Alman tayyare
leri Londranm şarkına kadar J?el- 1 
meğe muvaffak olmuslardır. Birka~ 
bomba atılmıssa da hasar azdır. 

2 - Öğleden sonra dilter tayya
reler yine cenubu sarki sahilini aş· 
mıslarsa da hiç bir düsman tay -
yaresi, İnJ?iliz payıtahlına nra
unarnıstır. Cenup şehirlerinden bi
rine birçok bombalar atılmıştır. 
Birçok evlerde hasar olanuş:;a da, 
telefat yoktur. 

3 - Yine öğleden sonra düşman 
avcı tayyareleri Sutaınpton'a ulaş-; 
mak tesebbüsünde bulunmuşlar ve 
İngiliz avcılarının derhal muka - ! 
belesi ilzerinr geri dönmüşlerdir. 

Bu muharebelerde 6 Alman tay
yaresi düsürülmüştür. 7 İngiliz 
tavvaresi ka·.,,ptır. 

ALMAN BO~ffiARDThlAN 
TAYYARELERİ AZALDI 

Londra 29 (A.A.) - Dün, İn -
giltere üzerinde harekatta bulu
nan bütün Ahnan tavvareleri avcı 
tayyareleri idi. Bu da son ırünlerde 
bilhassa cuma J?Ünü cerevan eden 
muharebelerde Almanların yüzde 
elliden fazla bom bardı.rnan tav -
yaresi kaybettiklerine hamledil -
mektedir. 

HÜCUM DEVAM EiJİYOR 
Londra 29 (A.A.) - Geçen gece 

Kent sahillerinden Fransız sahille
rinde bomba infilaklarından husu
le J?elen simşckler ve ısrklar gö
rünüyordu. İngiliz tavvareleri ye
niden Alman istila üslerine hü -
cwn etmişlerdir. İnı?iliz radyosu 
spikeri ilave ediYQr: c.Hücum de
vam. ediyor.• 

BİR MÜHİM.MAT 
FABRİKASINA HÜCUM 

Londra 29 (A.A.) - Cuma -
cumartesi J?ecesi !nııiliz tavvarelerl 
Kale, Bolonva. Dünkerk. Havr, 
Ostant istila üslerin eyeniden hü
cum etımislerdir. 

Havr'e yapilan hücum son de -
recesiddetli ve müessir olmustur. 

1nı:riliz tayyareleri bundan başka ' 
askeri hedeflere ce Doseldorf'da 
mühimmat fabrikasına muvaffa -
kivetle hücum elımişlerdir. 

Bu harekata istirak eden bütün 
tayyareler J?eri dönmüşlerdir. 

ZAYİ 
!staribul belediyesi seyriiseferin

den alınış oldultwn ehliyetnamemi 
!kaybettim. Yenisini alacakırodan 
eskisin.in hükmü yoktur. 
Kum.kapı Telliodalar sokak No. 46 

Canik 

birin Mısır tarafından bilhassa 
son kabine buhranile izhar edi
len dostluk ve gayri muhariplik 
hissiyatile tezad te•kil rttiğini 
sövli)·erek, bu tedbirleri İnı:iliz 
tazyikine atfetmektedir. 

Ayrıca: RENKLİ MANZARA - 2 yeni FOKS DÜNYA gazetesi 

POKER T raş bıçaklan 
Dünyanın en iyi trq bıçaklanılq 

traş bıçakları geldi. Her yerr!e bu
lunur, markasına dikkat eUiniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şür., İstanbul Tahtakale No. 5L 

lzmite İsmet isminin 
konulması isteniyo!' 
İzmit Halkevi müze ve tarih şu

besi Halkevi riyasetine verdiği bir 
takrirle, İzıuit, İzmir, İznik isim
lerinin iltiba•larmdan bah•ederek 
İzmit isnıinin ·İsmet• olarak de
ğiştirilmesini ve kanuni formali
tesinin yapılmasını istcmislir. 

Halkevi reisliği müracaatı alaka 
He takip etmektedir. 

Amerikad<! harp 
havası 

( 1 inci sahifeden det•am ) 
•Nevyork Post• di~·or ki: •İngil

tere:ve vardın1ımızı iki misline çı
lcarnıak, Çine •eni ikrazlarla yar
dımımızı arttırmak ve japonya ile 
bütün ıniinasebetlerintizi kesmek 
mecburiyetindeyiz. 

Amerikan kültiirü tehdit altın
dadır. Çok geç kalmadan sür'atle 
hareket edelim.• 

•Nevyork Herald Tribuu• da 
Amerikanın cok gecınedeıı harbe 
gireceğİnİ söylemektedir. 

•Ne,•york Telegram• şunları ya- ı 
zıyor: 

•Biz harbe doğru artık yürü - ı 
mekle kalmıyoruz, koşuvoruz. He.m 
de o kadar sür'atle koşuyoruz kı, 
yolumuzun üzerindeki telgraf di
reklerini bile sa:yamıyoruz.• 

Ruzvelt'in yeai bir 
'O Utku 

(Birinci sahifeden devam) 
Cumhurreisi yüzlerce tayyare -

nin veni nıeydanın üzerinde uçuş
tui:'ıi sırada 

0

bir nutuk söylemiştir. 
Ruz ve it bilhas-a denıistir ki: 
•Tepemizde uçan bu yüzlerce 

tan·arenin motör sesleri, bizin1 de
nizde, karada ve havada her türlü 
taarruzlara karşı müdafaamızı teş
kilatlandırmak hususundaki azmi
mizin sembolüdür.• 

Cumburreisi, simdiden 50,000 
genç Amerikalınıu pilot şehadet
namesini haiz bulunduğunu ve pi
lot adedinfo ayda 2000 olarak art
makta bulunduğunu söylemiştir. 

Ruzvelt şunları ilave etmiştir: 
•Bunların hepsi askeri pilotlar 

değildir. Fakat Vaşington çiftçi -
leri nasıl ilk saf silahendazları ol
dularsa, onlar da ayni suretle ha
zır bulunmaktadır.• 

Vaşington tayyare me.\'dam dün
~·anın en büyük tan·are meydanı 
~lacak ve insaatı kiinunuevvelin 
ortalarına doğru bitecektir 

Gayelerimiz tahakkuk 
ettirmek için sebatlı 
çalışmıya muhtacız 

Ankara, 28 (A.A.) - Reisicüm-
hur İsmet İnönü, Burdur Saylavı 
ve Türk Dil Kurumu Genel Sek
reteri İbrahim Necmi Dilmen'e 
aşai!'ıdaki telgra[ı göndermişler
dir: 

•Dil Kurumunun yeni senesi 
müna<ebetile kurumun çalısmala
rı hakkında memlekete verilen 
malıiınatı ntandaşlar }akın bir 
ilgi ile dinlediler. Dil inkılabı ye
ni Tiirkiyenin büyük reform isle. 
riııde başlı ba~ına büyük bir mev
zudur. Türk dilinde istediğimiz 
gayeleri tahakkuk ettirmek için 
geniş mikJ·asta \'C çok sebatlı o
larak çalışmıya mecburuz. Kuru
mun idealist çalı\masını kola,vlns
hnnak için herkes ona yardun e
decektir. Vadettiğiniz yeni ve gü
zel eserleri itimatla bekliyoruz. 
Hepinizi tebrik ederim. 

İS'.\1ET İNÖNÜ 
REİSİC~HURL'MUZUN 

TE EKKÜRLERİ 
Ankara, 28 (A. A.) - Ri.vasti

ciimhıır Umumi katipliğinden : 
Reisicümhur İsmet İnönü Seki

zinci Dil bayramı miina.sehetile 
aldıkları telı:raflardan mütehassis 
olmuşlar ve te~ekkürlerinin ibli
ğına Anadolu Ajansını memur et
ınişlcrdir. 

Burada dikit tuttura• 
mıyan yankesici 

( 1 inci sahifeden devam) 
"İden bu sabıkalı yankesicilerden 
Arap Kamil isminde bir İstanbullu 
da kendine iş yeri olarak Çankırı
yı seçmiştir. 

Arap Kamil sabah sabah Çan
kırı camiine gidin sözde naınu 
kılacakmış gibi yapmış ve bili -
hare Bayraklı nahiyesinden ihti
yar bir köylünün arkasına gizlice 
pislik sürerek: 

- Paltonun arkası kirlenmiş! 

demiştir. Sonra beraberce cami -
den rıkıp temizliğe l·ardını eder
ken de adamcağızın içinde 400 lira 
bulunan cüzdanını aşırmıstır. 

Arap Kamil hemen trene atla
mış, fakat İldizin istasyonunda 
İstanbullu komiser Naim kendisi
ni tanın1ıstır. Üzeri aranınca bir 
ayna içinde, donunun uçkurunda, 
iskarpinia ökceleri nrn'111dan pa
ralar meydana cıkmış ve kendiai 
le\kif ~-.ınmu tur, 



t- S O N T E L G B A F -29 EYLUL IMO 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden Veril~a 

Aıkeri Kıtaatı ilanları 
Harici 1 

AşalJda J&Zllı mevadın pazarlıkla 

mlarında yapılacaktır. Taliplerin ib.ale 
elailbne hizala.mda yazılı gün, saat ve mahallerdeki askeri satın aıma komi!
saatinde ait olduiu komisyonda bultuımalar.. Şart.nameleri kuınısyon:ıin:ınd.ı 

>rU.lilr. 1157 - 92ti!; --ı...nsi Eksiltmenin yapılacajiı yer 

mercimek. Edirne eski müşiriyet D. 
.akama. Edirne eski mü')ı ıye! D. 
rpa şehriyesJ. Edirne eski mU~;riyct D. 
>gan. Edirne ~i nl.il .frıyet D. 
uru ot. Konya Lv. amirlil(i 
rpa. Konya Lv. Amirliği. 
Lllaf. Konya Lv. Amirliği 
uru fasulye Gelıboluda Bolayir. 
uru sot'"dll Çanakkale.. 
.tun. Çanakkale. 
ğır eti. Çanakkale. 
ıdc yajı. Çanakkale. 
1lumba ve teferrüatı. Edime estı 

müşiriyet D. 
az.ık ve çatal .Çivi. Edirne ~ki 

mü;iriyet D. 

Miktarı 

50 ton 
60 • 
30 • 

134,400 kilo 
500,000 • 

4,900,000 > 

1,000,000 > 
60,000 • 
84,000 • 

800,000 • 
80.000 • 

120,000 • 

Tut•n 
Lira 

10,000 
15,000 

7,500 
8,0H 

6,040 
12,000 
21,200 

150,000 

Temlnalı 

Lira 
1500 
2250 
1125 
1210 

378 
ıeo 

1590 
1750 

) fe!irilen nllmunelerden bei!enılenler 

) alnacaktır. 

ihale güa 

3/10/940 
7/10/940 
7/10/940 
? /10/940 
1/10/940 
2/10/940 
2/10/940 
30/0/940 
12/10/94G 
12/10/940 
12/10/940 
14/10/940 
3/10/940 
2110/940 

ve saaU 

11 
10 
11 
13,30 
15 
10 
10 
15 
10 
il 
12 
il 
10 
17 

Aşağıda yazılı mcva.dın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı mevktlerdeki a~kerı satın alma komiıcyon1a
ıda. hi2.ahırında yıızılt glin ve saatlerde yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikala-rile teklif mektuplarını ihale saatle-
1den bir saat evvel komisy0na vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında &örülür. 1067 - 8729 

hı! lbaleAin )&pılacaQı mal.al Miktarı Tutarı Tenıbatı lbale gün ve Saatı 
Lira Lira 

uru ol 
ode ,.alı. 

Erz.incan. 
Edirne sanavi Juilan. 
Hadım köy. 

uru ıo&an. Hadımköy. 

(lr eti. Hadımkö.:r. ~ 
uru ot. İzıniL 

~ 

750,000 kilo 
51,000 • 

210,000 • 
135,000 • 
786,000 • 

1,900.000 > 

750,000 > 
800,000 > 

1,400,000 • 

30.000 2250 
66,810 
18,900 
10.125 

23.'1,800 
95,000 
37.500 
30.000 
70,000 

• 

4590,50 
1418 
760 

17685 
7125) 
2212) 
2250) 
5~50) 

8/10/940 
4/10/940 
4/10/940 
4/10/ 940 
9/10/940 
7/10/940 

11 
16 
15 
17 
15 
15 

Kapalı zarfla 3:550 adet altı metrelik 
130 ndct fi <·k iz metrelik. telefon direği 
eksiltmeye konmuştur. 6 metrelik dl
reğın behennin tahmin bedeli 4 lira, 
sek~z metrelik diregin beherinin tah
rnın bedeli 5 liradır. $.artna1nesi komis
yonda görülilr İhalesi 10/10/940 per
,sembe gunü saat 16 da. Corluda askeri 
sa• .n alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatte kanuni 
vesi.kalarne komh~yona gelmelerL DIŞ l'v1ACUNUNU 

• 

Oripden Sonra 
•''En /rfükemmel Kuvvet ilacı ... 

i 

En eski Malaga şaraplarından 

)istihzar edilmiş olan QUINIUM 
LABARRAQUE, Zayıf ve 
l<ansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten 
"aUcanlar için en mükemmel kuvvet ilicJdır. 

Yemeklerden ıonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kilidir. Tcıiri mücen-ep 
ve Pariı Tıp Akademisi tarafından 
tavsi"e edilen 

• • lllNIUN 
ABAI 

Şarabı nı nıükmnıtl muJıavuıdi. 

1Deposu: Galata, Gümrük solc. No. 36 
Her E\Cz.aoede Satılır. 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydma devam olunmaktadır. 
c;:ehımdeba~ı poliıı karakolu arka9ında, Td: 22534 
~ 

ı ... y!i 

Erkek 

iLK - ORTA - LİSE 
'i':ıks'mde Sıraıf'rvilt"r 86 YENİ AÇILDI. 

Müdürü - E•ki Şisli Terakki Direktörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
Hw.usiyetlcn: YABANCI Dİ LlXR ôCRETt:Vtl:><E geniş 

mikvasta ehemmiyet vumek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek ·talebesinin ça~a ve inkişafı, sıhhat ,.e ınzıbatı ile yakından 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
0/o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 

Se'llfl 
Kartalda Üşki.J<lar caddesinde hadtll l 

Cınsl 

MuhammeD 
kıymeti 

500 Kiıgir bir dükk5nın tamamı 
mevkiinde 
Beylerbeyi Bostancıbaşı Abdullahağa tlç katta dokuz odalı ikı so!alı 
mahallesinde Fıstıklı sokak eski 32 ye- ahşap bjr evin tamam~ 
ni 54, 54 No. lı 

Maltepede vapur i~kelesi yeni çituilc 

900 

cadde~nde e~ki 519/JO yeni 7 No. ıu Kagir bir dükkanın tamamı. 450 

1 - Arttırma :I0/9/940 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 ten 16 ya ki> 
dar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yuzde 15 i nisbetinde pt11 
ak('esi yatırmak lfızımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bjrl peşin geri kalanı sekiz senede sekiz ~ 
savi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faiu abtidi.r. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığı birinci derecede ip<J

tekli kalır. 
5 - Binaların !ott,gratları sandık dahilindeki satış salonunda teşhir oıuıı-

maktadır. Fazla ta!silat almak için salona müracaat edilir. (8663) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
E••• 
No. 
C.23 

C.29 

C.30 

Yııi Kıy meli Ncv'ı Menhuı 

Kadıköy, Acı badem Es. 1800 Ahır ve arabalığı 
Hasan paşa ye. İkbaliye mti~tcmil hane 
mah. Nişanta51 elyevm 
Muhtarbey sokoığı es. 
29, mük , ye. 43 / 2, 43/3 
halen 9 No. asfalt üze -
rınd<'kf 94 No. k&;kün 
arkasına tc!tadüt et -
mektedir. C. 34 ve gayri 
menkule mutta~ıldır. 

Fatih Abdisubaşı mah. 
es. Kııburbrli. ye. İnce
bel sokağı e~. 78 1 yeni 80 
No. •llaliç feneri iskele
sine yakındır.> 

1~00 

1300 

Zemin kat Üzerine 
2 katlı hane 6 oda 
3 sofa, 1 mutfak, 
2 hala 

Zemin kat t'izerine 
3 katlı hane 4 oda, 
2 sofa, 1 tarasa 
1 hamam, 1 mutfak 
2 hala 

919 1142 

62 M2 

36 M2 

Oepo
zitoıu 

s6o.-

300.-

I 

1148 - 9182 

• Kul!anıırak dişlerinizin sağlamlığını ve göı 

tıran parlaklığını kazanınız. 

kam as-
1 al1ika~ar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriferli t-eneffüsha -• 
J ~"<ı ,.o jimnastikhanesı vaNiır. Her ııün saat (9 ile 18) aras,nda 

Kıu;ukmustafo:ıpaştı, Gül 
canli mah. E!i, camıi Se -
ri!, ye. Hisar altı sokağı 
es. 9, ye. 14 No. hı •GUl
camiı civarında ve 
Fener caddesinin ilk 

A} .. n ayrı yirmi be~er ton sade 
yağı pazarlıkla eksi.:meye konmuş
tur. İhaleleri 4110 1940 günü saat ll 
ve 12 de Diyarbakır askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Her 
birinin tahmin bedeli 31,250 lira te
mlııntları 4687 lira 50 şer kuruş -
tur. Şartnamesi komisyonda görü -
lür. Taliplerin belli saatte komis -

1 , , 

Her yerde O E N T O l. diş macununu ısıeylnız • l 
talebe kavıt ve kabıC olunur. Telefon: 4115~ 

Ankara Dil ve Tarih - Doğrafya Fakültesine 
1 Talebe Kayıt Şartları 
1 

ıona gelme(erL 1155 - 4267 

·EVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
·Lokomotif kazanı ve yahut ben
zeri mevat için eyelenmi.ş kama 
çıviler imali usulü• hakkındaki 
ihtira için 1ktısat Vekaletinden a
lınmı.ş olan 2 ilktesrin 1929 tarih 
ve 1002 No. lı ihtira beratının ih
tıva ettir:; hukuk bu kere baska.sı-
na devir ve yahut icadı Türkivede 
mevkii fiile koymak için icara da-
hi verilebileceği teklif edilmekte 
olmakla bu hususa fazla malumat 
edinmek isliyenlerin Galatada As-
lan Han 5 inci kat 1 - 3 No. lara 
mtiracaat eylemeleri ilan olunur. 

1359 Hicri 

1 

1356 Rumi 
ŞABAN EYLÜL 

26 16 
1940, Av 9, Gün 273, Hıdu 147 

Bandırma Belediyesinden : 
12" almsrler tazyike müethammil dııı telli beş kat bezli içi 35 dışı 55 mm, 

kurunda rekorlar ve rekor lAstikleri ile beraber olmak üzere beher metresi 820 
kuru~ muhammen bedelle alnacak olan 150 metre lAı;tik hortum bir ay müd

detle paz.arlıkla alınacaktır. 

ür. 
Fennt ve malt şartname bedelsiz olarak belediye muh?Sebesinden verilecek-

İşbu ihale pazarlık usuli.i iJe yapılacaktır. 
Pazarlık 1/10/940 sa;ı gOnü saat 15 de belediye encümeninde icra edile-

cekti.r. 
Pazarlığa girecekler 92 Ura 25 kuru.$ muvakkat teminatı beled:ye veznesine 

yahracaklardır. 
c92G0> Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere i15ın olunur. 

~~~~~--~~~~~-

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
l\ıtaarif Vekilliğı köy enstitüleri için satın alınacak aşağıda cins \'e 1 

miktarı yazılı pelerinler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bul 
pelerinlerin muhammen bedeli 61350 lira ve muvakkat teminatı (4601ı25) 
liradır. 1stek1Her bu pelerinlere ait şartname ve nümuneleri i~tanbul maarif 
mlidürlüğ:ü yardirektörlülünde görebilirler. 

Eksiltmenin 11 birincit.eşrin cuma günü saat 14 de İstanbul mrı:ırif mü
dürluğü binasında yapılacağı ve kapalı zarfın en geç saat 14 de a.~ınacağı 1 

Beherinin muhammen liatı 
Lıra, K. So. 

Yeküa 
ilin olunur. (9077) 

Enaaın ciosi Miktarı 

Ank~rr. d il ve tarih _ cotrafya faküUesine talebe kaydına eylôli.in ıs ıncı 
günü başlan<icak ve birinciteşri :ı sunuı1do. nihayet verilecektir. Fakultcde tedris 

olw1u.n :ıuınrel<.r ş~ınltırdır: 

Türk dil ve edebiyatı 
Fransız dil ve edebi yatı 

İngiliz dil ve edebiyatı 
Alman dil V<" t>de>biyatJ 
Arap 'tlı'! ve edcbıya tı 

Fars dJ v• cdeb :ya!ı 
Ru~ dil ve cdebiy<.otı 
Kl~:sik filoloji 
Tarih 

Felsefe 
Arkeoloji 
Si.ımeroloji 

Sinoloji 

llındolo.ii 
Hunııaroloji 
Antropoloji ve Etnoloji 
Coğr.Uya 

Hititoloji 
Talip o!anlar bir h;tidaya u~e ve olgunluk. diplomalarını, aşı ~ıhhnt rapor

larını bağ!ıy;ı rak ı;alı ve cuma günleri saat 9,30 dan 17 ye kadar fakülte dire~ 
törhı ği inc mi.ıracaat etmeleri lfızımdır. c5978> · c9033> 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
B. Postane bina• ı k :..lörifer! kışlık kömür ,J:ıtiyacı olarak 175 ton marin 

ıave cinsı m;:dcn koınUriınün alımı açık eksiltmeye konulmu~tur. 
Eksıltmc 16/ 10/ 94.0 çarşamba saat 14,45 de B. postane binası karşısında 

Valde hanının ikınci katında idaremiz umumi dePo muhasipliği odasında top
lanacak mudurlük a~ım salım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhi\mroen bedeli beher ton iCln 13,5 lira, muvakkat ten)inat 177 lira 19 

kuruştor • * , 
Taliplerin olbaptaki ıartn:ımelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ya- i 

29 Evlül PAZAR 

Vakitler Vasati Ezani Pelerin 

tınnak Uzere çalışma günlerınde B. po!itanede mezkür müdürlük idari kalem 
0000 10 22 !iC •61350> levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de 940 senesi iı;in muteber ticarc! 

&. Da. Sa. Da od<l~ ı vesika5 ı ve muvakkat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaat--- l Depolarımızda her nev'i -aıımı::ıcı1-ıı, ıarı. •0087• 

1 

Gün es 6 55 11 57 

Öj!le 13 04 6 08 

İkindi 16 24 9 28 Oyun Kağıtl rı ilim~Mmmmn 
Akşam 18 51) 12 00 

20 28 1 31 Mevcuttur. 
Yatsı 
İmsak 5 16 10 191 TOPTAN ve PERAKENDE 

Sahibi ";;:;::~~are eden UMUMİ SA TlŞ YERİ 

1 

Satış yapılır. Fiatlarımızda hiç bir fark yoktur. 

ETE.'1 İZZET BENİCE ·---•K• istpnbul: Kızılay Han No. 20 m=ın:•;c;ıa:ım &n Tel:ıraf ~ıatbaag 

--
Reşit Paşanın Hatıraları· No: Jl 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNİN IÇYÜZÜ · 

-\azanlar: Jekender l'. .Sertelli - Cevdet Reoit Yular kıran 

Anasırı osmaniye arasında ... 
asağı ve yukarı tabakalar arasında 
bir rabıta aranılamaz. Avam takı
mı daha yüksek tabakayı dinsiz
likle, his.s'iyatı diniyede mübalat
sızlıkla itJıama alışmıştı. Yukarı
dan a~ağı doğru daima bir nazarı 
i•tilıkar ile bakılıyordu. Siz buua 
anasırı Osmaniye arasındaki ihti

lafı efkar n amali, böyle bir mem
leketin idaresindeki müşkülatı, 
hükünıetin aciz ve ziifını ... da ila
\'C ediniz. o zaınan ınemlekctin ne
reye doğru gittiğini görebilirsiııiz!. 
Daha yukarıda balciıniyeti milli -
:)·enin tahakkümü 8\'Btn şeklini al
dıj;ını söylenüstik. Bu da bir cok 
esam _.,, iclafın memlekette ehem
miyet kazanmasına bais oldu ve 
tski den-in Fehim pa alarma, Şa
mil pa alarma~ rahmet okutacak 

Hamalbaşı Kerim ağa Selanikte 
icrayi hükümet ediyor ve her 
taraftan teşvikler ve alkışlar gö
rüyordu. Kaçakçı ve katil olmak
tan başka bir meziyeti olmıyan 
Abido hapishaneden çıkarıldıktan 
sonra Edirneye kadar bir seyahat 
yapıyor ve oradan Beyruta yaz -
dıiı bir telgrafta Osmanlı ordusu
nun hal ve vaziyetine dair beyaııı 
fikir ve mütalea ediyordu!. Birçok 
yerlerde eski devrin bakiyyetüs
süyufu olan mütegallibe meşruti
yet hükümetinde de kendilerine 
bir mevki temin edebili}'orlardı. 
Devletin, vatanın menafii itliyesi 
bu gibi adamlara tevdi edilmekte 
idi. Komitacılıitın bu ij;'Tenc şekli 

(retl öriltü,·ordu.. 

Hal ve vaziyet bu dereceyi bul
duktan sonra memleketi kurtara
bilmek ümitleri azaldı ve o zaman 
Irakta, Suriyede. Yemende, Kür
distanda. Arnavutlukta muhale -
fcller, iSyanlar "Örülmiye başladı. 
Hükümet bütün mevcudiyetilc or
tac!an kaibolmuştu. Bedbahtlık, 
sefalet e~ son dereceyi buldu. İt
tihatçılar artık birbirlerini yiyor
lar ve Abdülhamit bu hale uzak
tan gülüyordu.• 

Hüseyin Kazım bey, 31 m'\rt 
hadisesinde doğrudan doğruya it
tihatçıları mes'ul tutuyordu. •İtti
hat ve Terakki erkanı ziif göster
meseydi, Abdülhamit ve dolayı -
sile irtica taraftarları bas kaldır
mağa nasıl cesaret gösterebilirdi?• 
diyordu. 

Sait Pasanın iki yüzlü siyaseti 
de, nihayet İttihatçıların gafil av
lanmasına sebep olmuştu. 

Reşit Paşaya göre, sadrazam Sa
it Paşa bir taraftan Abdülhamidi 
- gilya - idare edivor, diğer taraf
tan da İttihat ve Terakki rüesa
sile anlasmış gibi görünerek, ken
dince dahivane bir siyaset tedvir 
ettiğine zahip oluyordıL hte, dev
let makanizmasının böyle tehlikeli 
ellerde kalması nihayet 3ı mart 
biıdi>esiııi doi!urmustu. -

3000 mt>lre kaputluk kuuıa.ş 2 - İlk tcnı.natı «8521 lira «75> ku-

l _ Tahmin edilen bedeli cll.236> 1 ruş olup şartnameı;i her gün komisyon-
dan oılınabilir. 

lira c60ı kurus olan c2000> :netre erat 3 _ İsteklilerin 2490 sayılı konunda 

kaputluk k _m şır. 4/1 teşrJn/940 cuma ,-azılı vesikalarile birlikte Kasımpa.şada 
günü saat 15 de ikinci pazarlık eksilt- bulunan koml!'yona,. müracaatları. 
mesi yapılacaktır. <9172> 

Merkeziyet- ademi 
merkeziyet davası 

Reşit pa~a, bu mühim dava üze
rinde nzıın müddet durmuştu. O 
•merkczi:yetı. ve •ademi merkezi
yet• fikirlerinde Hüseyin Kazım 
bey kadar ileriye varmıyordu. ' 

Reşit Paşa, sadece bükü.metin 
vilayetlere emin ve hürriyetper -
ver valiler tayin etmesini ve bu 
valilere geniş mikyasta salahiyet
ler verilmesini istiyordu. 

Halbuki, hiikfımeti idare eden 
adamlar arasında bile, henüz Türk 
milletinin hürriJete layık olmadı
ğını görenler vardı. l\Iesela, ~lah
mut Şevket Paşa da böyle düşü -
nenler arasında bulunuvordu. 

Bedbaht Mahmut Şevket paşa 
bile Mareşal i'on Dergoltze yazdığı 

mektupta: 
•Size karşı büyük bir hissi hür

met perverde eyliyen talebenizin 
eski Türk hükümetini, idarei müs

tebidei meş'u~ıeyi terk ve meşru
tiyeti kabule mecbur ettikler)ni 
zatıalinize tebliğ ile kesbi şeref 
eylerim .• 

Dedikten sonra, 6U sözleri ilave 
ediyordu: 

f Devamı voT) 

* 3 adet Aianyatolu masa telefonu 
48 adet Battaniye 
10 çift Basketbol ayakkabısı 
12 çift Güre$ ayakkabın 

1 adet Pulanya 
1 > Rende 
1 > Macun küşterisi 
2 > Keser 
2 > Tester-: 

1 > Batkı 

1 > lskarpel6 
1 > El makkabı ve tıllan 
1 , Tutkal tavası 
1 > Tutkal fırçası 
1 > Çekiç 
ı > Kerpeten 
1 > Gönye 

!. > Tesviye ruhu 
1 > Şakul 

ı > Tahta mezura 
1 > Tornavida 

1 > Tahta törpÜ!Ü 
1 > Bileyl taşı 
ı > Testere 't;lileme etesı 
3 >,, Balta 
3 > Kazmt 
5 > Kilrek 

Yukarıda cins ve mlktan yazuı mal
zemenin her bir kalemi a:yrı ayn 2. 

ı. teşrin/940 çarşamba gUnil 1111at 18 

dan itibaren pazarlıkla alınacakbr. İa
tekliterin belli gün ve saatte K.asımpa-
13da bulunan komisyona milracaatlan. 

<9171> 

C.34 

sokağındadır. 

Kadıköy eski Altuni 
zade ye, İkbaliye 
mah. Ni~antaşı soka
~ı es. 2!) mük. ye. 
4311 No, C. 23 No. 
gayri menkule mut -

800 Maa müştem;ı~t 

zemin kat üzerir• 
• katlı ev 

919 M2 ıso.-

tasıldır. 

Yukarıda adresi ve talsiliitı yazılı ~ayriınenkuller ilk taksit peşin :i~/ 
mak üzere dört taksitle ve yüzde 8 1/2'.'aizle satışa çıkarılmıştır. 1hnle ıoY"' 
940 cuma günü s:ıat ondadır. Müzayede sırasında verilen bedel mukadde~ ... 

' ' d ' . . beti d tezY•l •1 
meti gcçtigi takdirde taliplerin depozitolarını yüz e yırmı nıs n e . dıt~ 
ıemeleri ve muhfir kuJiananların mühürlerini noterden asd.ik ettirmelen ıazı~ te 

İsteklilt-·ri.n pey akçes i, nüfus tez-keresi ve üç kıt'a f~tografla bırlı'k 
bildirilen gün ve ı:aa.tte şubemiz em' lfik servisine gelmelerı. c8841) 

• 

18.-
18.03 
18.50 
19.30 
19.45 
20.15 
20.45 
21.l5 

; 

Program 
Rad vo caz orkestrası 
Türk müzii(i 
Ajans haberleri 
Fasıl Heveli 
Radyo ı:azetes 
Türk müziği 
Komısma (kahramrnlık 

21.30 

22.30 
22.50 
23.25 
23.30 

menkibeleri) 
Opera musikisinc'Pn ör 
nekkr 
Ajans haberlerı 
Cazbant (pl.) 
Yarınki 'Program 
Kapanış 

KENDiN BiRiKT·~ ~ 
---iiıiııııiıiiiııııiıııiı-lm"! 1940 1KRAMtYELEKI : 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lifi 
3 • 1000 • = 3000.- it 

6 • 500 • = 3000.- • 
12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • :c 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Keşideler. l ıubat, 1 ~~ 

1 ağustos, 1 ildnciteşriD -
leriııde yapılır. 


