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4rnerikanın 
kQzandığı ' 

• 
~mtihan 
~"ZVeltin tekrar Cum-
llr Reiai aeçilmeııi Au

;;P<l h<lrbinin mukad
I eratı üzerinde en hayır
ı ve Qğurlu fesirleri hu-
~e getirecektir. Ame
~.,alıfor Ruz.uelte uer
ı,,/er; reylerle aynı z.a

llıqrıda hür ue sali~ iJ. 
'<ıkirı de imtihanını ka
~'"'f bulunuyorlar. 

~M iz7ET BENiCE 

l,i;; ~kada Cumhur Reisi inti-
'~h 'e iıçüncü defa Ruzvelt 

~ı~, . ur seçildi. 
~QI '~kada bu delaki intiluıbın 
~~i~ ır hususiyeti vardı. Bu 
~'b~ı, bilhassa Avrupa harbi 

.'>ıill: "';nıerikanın tuttuiu yo· 
ı,~ 

1 
l ıdrak ve vicdanında 

\~d; 0ııup olunmadığı ve iıi
\ İti( h tu.tulacak yolun milli 
~11.•lınde ne şekilde tezahür 

lt~, ı edeceği idi. 
:•'rik•h! .demokrasinin yalnız 
~t11,~. ı~ı~ değil. bütün dünya 

: lı\, b ı ıçın )·egane salim in
"ii~~· bayat, hürriyet ve re

t.; ~Gad 1 olduğuna iuannanların 
\ li, .\:'· Bilha'5& bunun için-
1\,:j•ııı tupa harbi başlar başla· 
ı;j;'iıı ııı•krasileri tutmuş, demok
~..._ .ucadelesini kazandırmak 
1, "1 08~"miş ve arada bir itli
\i~İıııı •de~i olmamasına, batla 
\ı"~ııı., katı ve kanuı:ıi t~hditler 
~ ı,, 1 .. •ııa rağmen Ingıltereye 
"ı ~:h 11 Yardımı ila)·a baslamış-
~ti '•r de.Jetleri bütün kuv-

~•ıı~ı \•asıtalarile Ruzveltin 
:ı.,: •kı •re keti aleyhinde bu • 
\ , '" Çekinmediler n her 
'ı·,ı1 ~aı,·nrarak Amerikada 
I.,',~~~ t ~ •.ı hine seçimde rey al· 
r~d: hırlerini aradılar. Hatla, 
~1 1~ 1 J\lnıatı - İtalyan - Japon 

1
-.q l}\ tı stir'atle imzalanmasın~ 

ıı\~411 ~k'adın dahi miindemiç 
I\.~> ~unu •Öllemekte hata 
.ı.~ iıl\rı:ıerikan° milleti. bu mu· 

hi~d• lluzveltin dı~ politikası 
il.~• ~•brik edilmek, 

'•dı •rıka bu •i)·asctinde de
l'e ~'.~ Japonya ile harbe! -

~~ti\' u.ıı~·a harbine girismek 
~.lı,bi etınde kulaeaktır. İhtila
'l:' d:let \ermemek, t•m bita
tli~~nmek lazımdır ... 

~ıı.ta e bir kanaat ,,. propa -
·~ '• ~aptırılmak btendi. Ni

\.' ~i~ıın ~itti, Ru•vclt kazan-
~ tıkı 'orın bütün bu g•Jreti 
"' ı. 
~~u~ı 

\ ıe ~ ~ih\'er bir dela daha 
"-,de 1

1.~kı~ara uj'irarkeo Ame
ıı '"ııiJ;.ur ıdrnkiıı, milli \ieda
~lı ~'riı 1~ 9ını verdi. Artık vazi
' ' 1 1 

it• Aı 'k ·ıı . ~: (' tiıı · 11crı an JUt etı, 
\ 1,'llir.' dı~ polilikasını tasvip 

. 11 ~lif;~ilıH1 \'echcsini \·c umuıni 
'•I• ll.uzvcltin .,ah>ına ve 
~ '•tta 't• \; ı:;, . ı ımat etmekle !eza· 

'• 1· 1111>tir B"I" k lb. b" :S..IJ.lld ·1 • u un a ı, un· 
ı. .. "' .,,ret \'e az111i ile An1erika 
'i:ı;.4 1 e alenen Mmokrasilerin 

1, ''· !lir ~e lngiltere ile bera -

1~ııı~;;lice bu olmakla bera • 

1 ''likı kanın hemen İngiltere 
l~"'•ııı e harbe gireceği zannı 
~~~·\'~:lıd.ır. Amerika kendisi

' '«k •dılmcdik~e fılcn harbe 
,ı l\.ı'•i~e ~e lak31 harbe ı:;ir-

ı..···~ ı, lııgıltcreye elinden "'e-
i:"ı •r 1" " ~ (li l ~'•d ıırJii .vardımı yapacak, 
~'.\ı ~-~, •n, gıda. servet ve sa

,ı 1, l,~,~~klarını İngilterenin ve 
, ~'ı~~ilh. 1 •rin emrinde tutacak-
~ '1 .,,. 

t '. ~ ';, j · ve en başta bu kı, 
:\ ~ıı h~ı:iltere hesabına yapı· 
~'''nd•nlerce tannre Avrupa 
ı' ii:t.t ~ ve ıniilee,a\:İZlerin 
~~"'• ''nde uçınıya ba>ladU. -
l~~~'•tı Avrupa harbinin mu -

-/ ~.'~d•n J\taınaınile deJ:işecek, 
~i h'ı·, h lıııanya ve llalyaya 
t't., ıııun bşl~.ını~ olan harp ta
~~ik" utan onlardan yiiz çe-

tt' ~r"t ole esasında ınih\erc n1u· 
et' t! t~titatı •nar:ıUbi~·r-ti (e~ri e;y-

\"1~· . 
f ti, .. ' de, I\, 'k 1 b • 

ı.: ,~ t\\~lli <'h ~trrı ·n ı a u ,-nzıye-
~· ; id 1hv '.'." lııılunnıa<ı >İmdi
''· . \ 'a~ •r "'•rinde bir intibah 

~.~· 'ni~ı·andırma\ a amil ola
~ıı"'tt:!' t't.?':~zlt>ri daha ,-al.ıi!" 

• ~lııı ı·, a suruk!ennıomok ıçın 
~ t Un i ~'•na ,., kodoroklir. 
~ ıı.,,~~'ndir ki. Rıızvellin tek· 

t ur l' . . '! . A "llt})" , ı.et~I ~('('I lllt' J \'• 

ı.t~nın ınl!kaddt>rntı üze-
" \'e h3 ırlı bir safha ı 

YllDllDİ8tanm açık eelıir illin etti iti ve bir 11cundan öbür ucuna ka dar tarilıi abidelerle dolu olan 
Atine nın Akropol tepesinden bir ı:ö rünüşü 

~svicre -
bitaraf 

Yunan 
ordusuna 
yardım 

İngiltere beş 
mil yon İngiliz 
lirası gönderdi 

Londra 7 (A. A.) - İngil
tere hükiımeti, Yunaniatanın 
mali yardım hususundaki va
ki talebi üzerine, avana ola
rak 5,000,000 İnı:iliz liraaı 
göndermittir. 

Mektep kaçağı 
talebe bu sabah 

kahvelerde 
tutuldu 

Binden 
fazla 
esir 

,,, Bi~ geçeceğiz/ 
ve ita/yanları 

denize 
atacağız,, 

d ... ·ı -? egı mı. 
Polis ikinci şube müdü
rünün gazetemize izahatı 

ftalyanlar kendirik· 
lerinden teslim 

oluyorlar 

Vaziyet Yunan 
kıtaatına cok • 
müsait gidiyor 

Atinada neticeye iti
mat çok kuvvetlidir 

Atina 7 (A.A.)- •Katime
rini-. gazetesi yazıyor: •Zafe
re imanımız vardır. Bu ima-

Bir ltalyan gazetesi 
bu suali soruyor 

lsviçre gazetelerinin ltal
yaya ithali menedildt 

nıınız heyecanımızdan değil- Roma 7 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
tlir ,Çünkü yolumuzu iyi bili- bildiı-iyor: 
yoruz. Çünkü insanca ve mal- İsvicre ııazetelerinin kamilen İ-
zemece kuvvetliyiz. Ayİıi za- talya<la satışının yasak ediL"Tli;; ol-
manda manen de, mantıkan masını mevzuu bahseden Giornale 

Mektepten kaçarak ders sa· 
atlerini hariçte geçiren talebele· 
rin yakalanmalarına bu sabahtan 
itibaren başlanılmı~tır. Dün em
niyet müdürlüğü 2 inci şube mü
dürü Zeki ile emniyet müfettiş • 
leri; bu hususta 1ıabıianın maa -
rifle işbirliği etmesi kararile ma
arif müdürü Tedik Kutun ) anın
da toplanmısl:ırdır. Bu içtin1ada 
alınan kaıarlamı tatbikatına der
hal bu sabahtan itibaren başla -
nılınıştır. Emniyet ikinci şube mü-

(Devamı 3 iincü sahifede) da ku..vetliyiz. İtalyarılar ge- D'italia diyur ki: ı 
Beren diziden kalkan 40 eemiyeceklerdir. Biz ge~ece- Bütün İsviçre i(azeteleri, hemen 

tayyareden çog" u hedef-! iiz ve onlan denize atacağzı.• hemen istisnasız olarak Yunan mu· Askerlerı"mı" ::".. 2 (Devamı 3 üncü sahifede) - -

ja!~~.~iik:!"!;.;~~:~':~!~~na= Eroin almak için adam hediye teberruu 
deki muhabirinden: o 1 d .• k t · ı 1 t başla el ı 

Yunanlılar Görceye karşı yap· u ren a 1 an a ıyor 
DUŞ oldukları mm alfakyetli ta - Asker ailelerine yardın1 
amız netiresinde Makedonyaya 
binden !azla İtalyan esiri gelmiş· Üsküdarlı bakkal Kemalin katili Şadan "o gece içia de her eyden 50 -
tir. YaralılM, Selaniğe naklcdil -
mi,Ierdir. eroinsizlikten çıldıracaktım. Hırsızlık içi:ı 100 kuruş alın:ıcak 

Yaı:a1ı bir Yunan zabiti, bana d .. kk. d" K I" • ld'" d • d' Kahraman orduınuz.a kı lık he-baıı Italyan gruplarının ilk fır - u ana gir ım, ema 1 ô ur um,, ıyor diye verilmesi için şohrimiı llalk-
sattan isti iade ederek teslim ol- evlerinde ve Kızıla) da faaliyete 
duklarını ve Yunanlıların yanına Üskü<larda Atlamatasında Se - geçildiğini diin )·azmıştık. Üni • 
güler bir çehre ile gelerek Bella lamsız cad<lesinde 16 numaralı dü~ ( Det>amı 3 ;incii .<ahifede ) 
grecia •l'üzel Yunanistan• diye l<an<la bakkallık yapan Kemal na-

. haykırdıklarını söyledi. mı dii!er Kahramanın katilinin va-
Üç gün birbiri ardısıra lapılan kaland1,gını dün haber vermiştik 

ve laka! askeri hedeflere dokun- Şadan isminde bulunan l!enç ka· 
mıyan hava akınlarından sonra !il Üsküdar sulh ceza mahkeme • 
Seliınik, mürettebatı fena hava sine verilerek tevkif edilıniştir, 
seforcisi ve orta derecede nisancı Hayatını tütün ameleliiti, balıkçı-
olan İtalyan bombardıman' tay- !ık. hamallık ı?ibi işlerle kazanan 
yarelcrinin akınlarını istihfaf et- Şadanın ı·srar ve eroine de müp-
meğe başlamışlardır. tela oldui!u anlaşılmıştır. Sefil J!en<: 

T ayyarecilerin 
anlattıkları 

bu zehirleri tedarik etmek ıçın 
6 defa hısızlık yapıp yakalanmıs -
tır. 10 ay kadar evvel de Kemajın 
diikkiınına hırsızlı~a ııirmıs, fakat 
dlikkiının yanındaki ırumavın yar-

Esir edilmiş olan ta)yareciler • dı.mile yakalanıp döj!;ilerek k~J. 
den dördü, Brondizi . Selanik • mustur. 
Atina hına hatlı mensuplarından- KATİL NE DİYOR' 
dır. Tal')·arcleri, geçen eumartesi Manav evvelki l!iin hadiseyi ha-
günii Sclaniğe karşı yapılan bü - t ı rhyarak polise söyleyince cina -
yük akın ennasında Yunan toprak- ı vct masası memurları Sadanı ara-
larında .vere inmeğe mecbur ol - mai!a baslamıslar ve Üsküdar sa-
muştur. İçlcıfodcn biri, bu akına bilinde bir mavnanın içind~ el'O -
iştirak etmek için Brendi7iden 40 inden sızmış olarak bulmııslardır. 
ta)' ' 'arcnin ha,· nJanmış olduğunu, Katil sıkıştırılınca C'Ürmi.inü iı,iraf 
fakat bir çol<larının hedeflerine Pderek demistır ki: 
vasıl ol:ıınadıklarını söylcn1iştir. .&..--.- -

Malı.tul (fesli) Kemalin eski bir 
remıi ile kati! Şadan 

•- Allah kimseyi eroine. esrara 
vakalatmasın ... iBu çok fena şey<lli'. 
O akşam eroin bulamazsam çıl -
dıracaktım. Selamsız caddesinden 
ııecerken Kemalin bakkal dükka
nını acık ııördüm. Bir sev calııı 
satarak eroin almak ürnidile içe -
riye ııirdim. Kemal orada imiş. Ba-ı 
na hücum etti. Kalasına 5 kilohık 
d;rhemle vurup öldürdüm.!..> 

l\türrttebat. uçuş için .ıeıiıceıe Abdu"'lhak Hamı·- '.· ·----------... 
toplanmıs olduklarından birbiri•· 
rini kati',-~·en fanıınamaktad1riar. 1 

Buradaki ba" nıchafil, bundan, i- din vasiyetname• 
u • •• ,, 

ASKER GOZILE 
talyan tayyarecilerinde Yunanis
tana kar~ı ha\.·a akınları ,·apmak ı • d } ~ 
arzusunun pek zayıı olduğunu ve Sin e ne er var! 
a-.keri mnkan1atın •İhtiyari surette J • 

ınerburi 'ere iniş• tere m3ni ol- k 
mak kin bir takını tedbirler aı. Huku mahkemesi açı-
mak ıztırarında kalmıs oldukları 1 b' dava ·· · 
neticesini istihrar rtmek1edır. E· an lr UZerıne 
•asen bu istidlal, Yunan arazi5'nc rrıerhumUn eserlerine 
birrok Ital~an bomhardıman lay-
yarelerinin inme,; kc,fiyeti ilet.,_ kıymet koyuyor 
t'~·,·iit rtınekt~dir. 

Bu tavvarelcrın murettebatı tes
lım uld ıkları zam ar ta\ van•lcrını 1 

sai!'~ •c dokunul na!:'tS hır hal
dP bırakmak!Jdı•'a-

)" nan~ ırltr aru nda erıı sid-
<let!.. ta. .zlnr ıırrıınııs "' n Se-

( l vamı 'r diger lt-lgranar 

Saıri azam merhum Abdülhak 
Jlamidıtı varisı ve 6adaret müste -

( Devamı 3 üncü sahifede ) 
-------

C·E.P.H ELER 
>' . 

Göricede üç 
ihtimal 

İtalvanın komsu Elen devletini 
istiliıva kalkısma tesebbüsü üze -
rinden dokuz~ gech. Bu ııünler 
icinde vaziyetin nasıl bir inkisafa 
doilru vürüdüirünii biliyoruz. 

(Devamı 3 iiııcü sahifede) 

Ahırkapıda feci 
bir tren kazası 

Bir kadın da kendisine 
laf atan adamı taşla 

yarala:iı ! 
Dün akşam saat Hl buçukta A -

hırl<apıda Cankurtaran istasyonu
na ııelen bir lokomotif makinesi 
yol k.enarında duran bir ı?ence çar
pıp aihr surette yaralamı.stır. Ya
ralı Gülhane hastanesıne kaldı

rılmıshr. 
Tophanede oturan Nurettin is -

mimle birı dün aksam evinin ci • 
varmdan J(ecerken Neriman adın
da bir kadına laf atmıs buna !uzan 
Neriman da yerden bır tas kaptığı 
ııibi Nurettinm kafasına atmıs ve 
varalamıstır . 

ELBiSECİYİ Y ARALIY AN 
SABIK.ALI 

Etmeydanında mukım sabııkalı

lardan Hasan. Davutpaşada otu -
ran Temel ile hır elbise pazarlığı 
vüzünuden kav.l(a ederek Temeli 
sustalı ile yaralamıs ve yakalan -
mıstır. 
~ 
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Bütün Dünyada Meşhuratı _} 
Sab~ Depo!ll: 

Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO ı.ı:vt 

Havuzlu lum No. 1 btan1nal 

. . 

2nci 

Sahip ve Ba.,ııutıarrui: YIL : 4 
ETBM İZZET BENİCE 

Yunan tayyarecileri tebrik ediliyor 

Bu iş ıslah edilmelicI"r 

Kasap ar Beledi 
den şi ayet ed·yor 
Seyyar kasaplar her gün öğleye 
kadar etsiz, işsiz bırakılıyorlarmış! 

Şehrimizde et te\'zi isinin be - zünden saatlerce issiz bırakıldık-
lediveye ı?ecmcsinden sonra bazı !arı da beyan olunmaktadır. Sev • 
intizamsızlıklar olduğu ve cks<'ri yar kasaplar; etlerin te\'zi j~i be-
kasaplara tevziatın ı?ec yapıldıi!t ledivcye l'Pcmeden evvel munta-
hakkında sikavetler de\'3m etmek- zaman vaktinde etlen ııönd~rildii!' 
t.edir Bu mevanda bilhassa >evyer halde beledhc\e intikali ile bua
kasapların ihmal Pdılip eL<izlik vü- (Devamı 3 iincil salıifrde). 

-------

Sovyetlerin 
Yirmi üçüncü 
milli bayramı 

Bugün Sovyet Rusya
nın her köşesinde te

zahurat yapılıyor 
Bugün dost ,;e komşumu• Sov

yetlerin milli ba~ram giinii, Sov
)·et ih.til:ilinin Jİrmi iiciincü yıl
döniiınüdiir. Bu ınünasebetle Sov
\'et Rııs\·anın her tarafntda bü. -
;ük tez~hürat yapılmaktadır. Se
farethane ve konso)o,hanclcrde 
mera~in1 tertip edilmiştir. 

Bu meyanda şchrinıiz Sov~·ct 
konsoloshanesinde de mcrasiın ya
pılmaktadır. Ankara elciliiı;inde 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Dedi-Dedim 
NECiP FAZIL KJSAKVREK 

Dedi: 
- Had1sclerin kı)·met sırası

na göre, nokta nokta ,.e kısa 
kısa, politika ve harp \.a~İ.}eti
ni konuşalım! 

Dedim: 
- Hadiselerin kıymet sırn"1-

na göre. nokta nokta Te kısa 
kısa, politika ve harp vaziyetini 
konuşalım!. 

Dedi: 
- Ruzvelt kazandı! 
Dedim: 
- Rmvelt değil, İngiJi,\er 

kazandı. Ruzveltin (Gangster) 
kılıklı rakibi kazansaydı, Al· 
manlar kazanmış olacaktı Ar
tık Amerikadan İnı:ilterc) • ge
leeek her tüdii yardım ve iş -
birliğinin tepesinde valnız şu 
rakam vardır: 50,000 tayyare! 
Almanyanın her kilometre mu
rabbaı üzerinde bir İngiliz tay
yare<ıinin helezunlar çizeceğ-i 
günler yakındır. 

Dedi: 
-· Rıızveltin intihabı mihver 

üzerinde nasıl bir aksülamel 
yapar?. 

Dedim: 
- Artık maddi ye mann'i ke

selerini İngilizlere yüzde yils 
açacak olan Amerikalı!-

Pastahanede 
polisin falına 
bakan kadın ! 
Mahkemeye verilen 
Sofya "Fala ben de 

inanmam,, diyor! 
Bt odunda Mcsr> ıt ye\ ca\lde -

sin<le 195 numaralı Gü\ en p;,sta -
nesinde cereyan eden ııarıp bir ha· 
dise dün asli\c 8 inci ceza rr.:ılı1<<.
mesine intıkal et?:ııs ve paı.;tane 
sahibi ile bazı sahıtler dinlenmı.s -
tir. Hadise sudur: 

Paslanede oturmakta olan sivil 
bir polis merr.urunun yanına Ma· 
dam Sof va i«minde ihtivar hır ka
dın yaklaşarak: 

(Deı'an1ı 3 ÜHt."İi sahifede) 

)·ardımı en n1Hc~\İr sekli al -
n1adan 1 mİh'\·er, elinden gcle-n 
htr ~e!İ \C hL·ır.cn lapmı:~:a 
mecburdur. Artık beklenebile
cek ne bahar kalını~tır, ne de 
herhan"'i bir hilzırlık .. Alman
lar ve İtalyanlar, ) a bir ham
lede mahvolmak, ya bir ham
lede mah\'elmek tiibiy.-ile, 
simdi elelc "' her cephed~n hü
cuma ı:eçmekten ba~ka çıkar 
yola malik değil... 

Dedi: 
- Yunanlılar kazanırsa ne 

olur; lı:aybederse' ne t;ıkar? 

Dedinı: 

, 

- Yunanlılar kazanırsa Al
man.\ a pala~ pandıras. miida .. 
hale efn1t"ğe ıneeburdur: kay
bederse, bu dela planlarının ilk 
kısmı tahakkuk edeceği ici.n, 
yine palas pandıras boy göster· 
meğe n1ecbur ... Yani Vunani!r 
tan teşebbii"üniin, işleri nasıl 
olsa Balkanlarda temerküz et· 
tirecetine inan!. 

Dedi: 
- Ya Sovyet Rusya? 
Dedi""': 
- Ah o Sovyet Rusya. ah t 

SO\')'C! Rusya!. Fakat o so,·yet 
Rus~·a. yüzde elli bir kazanıl
mışa benziyor. 

Dedi: 
- Mihvere mnhtcşeın bir 

mezarlık arıyorum da. bir türlü 
şurasıdır diye tayin edemiyo • 
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OTOBÜS 

YAf\DJ! 

Koca Mustafapaşada, bir 
otobus, gece yarısı tutU§Up 
vanmıf! Otobüs uğruna ya -
nanlar, ocağı sönenler çoktur. 
Demek, talih, bizzat otobüa 
!erden de hıncını almıt oldu •• 

Otobüslerden bağrı yanan, 
ıçı yanan, ba,tı nare yanan 
az mıdır?. 

AYAKTA, 

OTURARAK .• 

Köylerde 
korunma 

Hava müdafaaıı için 
köylerde de esaslı 

tedbirler alınıyor 
Ankaradan bil<lirildimne göre, 

muhtelif sehirlerimiı.de umumi ih
tiyaçları karsılayabilecek mik~ 
da büyük sııtınaklar yapılacaktır. 
Belediveler hususi sıiıınakları Qa. 
esaslı blr surette tetkik edecek -
ler ve umumi büyük sıjiınaldar in
şası için bütçelerinden para vere
eeklerdır. Kôvlerde de haV1l mü
dafaası için esaslı tedbirler alına
caktır. 
Diğer taraftan sehrim.z havam. 

rumu reisi B. Ali Rıza Ankarava 
gitmistir. Hava kurumu; henüz 
askerlik cai?ına ı:elmis octa mek
tep talebesi arasından oasü mü
dafaa taburları teskil edecektir. 

Sade yağlar pahalılaş:nca 
kuyruk satıtları arttı 

Sinyor Goyda! 
Geçealcrde, 411 m bur İtalJ'&ll 

gazeteci Sinyor Gaydanın, helduı
l>azlık ve tubatlıklarU. dolu bir 
makalesi intişar etti. O yazıyı ilk 
ekuduium gün, bir cevap yazmak 
üzere, be.men kalemi ellıne aldı
iı.m halde, bu niyetimi, ancak, bu
gün üğıt üzerine dökebiliyorum. 

Bizim halk dilinde: 
•Gülmeden kimde can kalır? .• 
Diye bir söz \·ardır. Gaydaıım 

geçenki maknlesini okuyan her -
kes, böyle dakikalar, ..,..ııer ve 
ııünlerc:e gülmek.tea kendini ala
madL Şu İtalyan gazetecileri ne 
tuhaf insaıılar oluyor?. 

Sinyor Gaydaya göre, İtalyan -
!ar, masum, asil ve küçücük Yu
nanistana tecavüz etıncmiş. 

Yine bizim türkçede şöyle bir 
laf vardır: 

Sen, ya hiç da)·ak yememişsin, 
yahut, sa~·ı nedir, bilıniyorsun .• 

Derler. 
Galiha. Sinyor Gayda, bir gün, 

bir !Ugat kitabı karıştırıp •leca -

Ahşap kö
mürcOler 

Mahalle aralarındaki 
tekmil ahşap kömürcü 
dükkanları kaldırılacak 

Mahalle aralarındaki bazı kö -
rnürcü dükkanlarının evlerin oda
larının altında veya ahsa'!> binalara 
muttasıl bulundukları g&ülrnii.s -
tür. Bu kabil dükkanların mevcu
diveti yangın tehlikesine karsı I 
mahzurlu bulundukundan belediye 
reisliği ahşap ıkömürcü dükkanla -
rını peyderpey kfmıilen kaklırmaitı 
karar~tırmıstır. Bunlar va kii
kagire tahvil olunacaklar veya Jı:a
patılacaklardır. 

Halka 150 bi:ı fidan 
dağıtılacak 

DÖNMIYEN FiLO 
~üyük Tarihi Tefrika 

YAGIZ Yazan: RAHM' 

Telaşa düşüren ışık yağmuru 

No. 3t. 

Titremek sırası zavallı telgraf 
memuruua gelmişti. Adaıncağı~ 
titrhen parnıaklarife manipleyi 
gülçüle kımıldatarak teljp'af vcr
meğe u~raşıyor, çatık ka.şlarını 
yuınrnla~tıran paşa mütemadiyen 
soruyertlu: 

-Buldun mn? 
- Ceup verdiler mi?. 
- Te:grafı te~aıla .. 
Gül Cemal son hız!;. sahile dı;ğ

ru yak! ~makta de.-am ediyorvıı. 

ku tarassut eden süvari haber ver
di: 

- Takip cı!en Rus gemisi geri
ye dönmüş olacak paşam. Ufukta 
bir duman izi bile görünmüyor. 
Haberini verdi. 

AcabJ destroyer neden lın ta
kipten vazgeçmişti. 

Paşa; bu ilıbar üzerine artık ka
raya çıkmaktan vazgeçti. Gül Co
malin tebizi tekrar Ya .. uzu ara
dı, lıuldu. Ona GülCcmalin Aınu
ra limanında oldufunu, Ya\'uzu 
bckledi~ni bildirdi. 

O geceyi Giil Cemal AmasT3da 
geçiriyordu. Gece yarısına doğru 
liman, birdenbire bir projektör ı
şı~ına bo;,ılda. 

İatanbulda, ayakta kanıı 
doyurulabilen ve bir takım 
hazır, soğuk gıda meddeleri 

satan cmezeci1t azmanı dük

kanların çoğalma11, lokanta

cıların canını sıkıyormut ! Be
lediyeye müracaat ederek. 

bu gibi müeaseaelerin tahdi -
dini iatemitler. 

Son günlerde sehrimzide kuy -
nık ,atışları çok artmıştır. Buna 
sade ya<( fiatlarının vükselrr:esi -
run sebep olduı"!u tahm;ıı <'dilrnedt
tedir. Bu vüzdcr, kuyruk Ciatlan 
da yük Imıs ve b3ZI vai!cılar da 
kasaplarla götürü kuvruk al.ma.lı: 
için anlasmıslardır. 

''iİZ• kelimesinin manasını, bir • 

Halkımızı aiiaç dikmei(e tesvik 
i<;in Beykoz fidanlığından bu yıl 
100 bin yetişmiş fidanın ucuz bir 
ücretle tevzi olunması kararlaş -
tırılmıştır. Yine buradan İstan'hııl 
kazalarına 50 bin fidan dai(ıtıla
rak muhtelif yerlere ve sırtlara di
kilecektir, 

Gemi ~üvarisi O~nıanlı ba~ku
mandanını Ruslarm elıne esir dü
şürmemek iç-in bu :k.ar an verın.ş, 
destroyerle aralarmdaki mesafe
yi sür'ati sayesinde uzun zaman 
muhafaza ejeeeğini hesaplıyorak 
bu müddet zarfında da gemiyi sa
hile baştankara edip ı:enç dikta 
törü •elamet kıyısına çıkarm:.yı 
tasarlıyarou. 

Takip iki buçuk ~aat sürdü. 
Beyninde tabanca nı:mlusımun 

soğuk demir.ini his~cderek ~ •ru~a
dan manipleyi işleten zavallı tel
siz menıu..ru, kendisinden hiçhir 

Enver Paşa Gül Cemalden çık
mamıstL Bu ışık yağmurunu gö -
rünce :veniden t~li~a düştü. Ka -
raya çıkmağa hazırlandı. Fakat 
biraz sonra Giil Cemalde umumi 
bir sevine havası hasıl oldu. Pa
şanın maiyet erkanı Yavuzun gel
diğini, bu projektörlerin Osmanh 
Amiral gemisine ait olduğu.ııu kea
tlisine müjdelediler. 

Tic:ıret serbest değil mi?. 

Kimisi de ayakta karın doyu

rur. Sanki, lokantacılar, altı

mı:ı:a iskemle verip pek mi 
karın doyurtuyorlar. 

TALiHSiZ 

LiRALAR 

--o--

T akıi töfölerinin sigara 
memnuniyeti 

Taksi sofürkrinin otomobil ida
re ederken si_gara icmelerinin ve 
yernis yemelerinin menedilınis ol
duiiu seyrüsefer memurlarına bil
dirilerek bu memnuivetin ehem
miyetle tatbiki istenL.ınistir. Tak
siler boe dahi olsalar, hareket ha-

' !inde iseler soförleri .-ıne bu mem-
:ın.ıivete nHet edeceklerdir. 

--<>--

kerecik olsun, görmem.iş!. 
Sabahın saat üçünde paldır kül

dür bir BaS\·ekili y:ıta~ından kal
dırdılar. hakaretle dolu bir ültima
tom verdiler, aynj s~atte hududu 
gecliler. 

Bütün bunlar, tecavüz dej';-ilmiş. 
Bunlar, Yunanistanın istikliline, 
hiirriyetine, şerefine, milli izzeti
nefsine tecavüz değilmi~?. 

Ya nedir, {;ayda efendi!. 
Yoksa, sizin köyde ~rref, milli 

izzefuıefs baska şeyler midir?. 

REŞAT FEYZi 

Pamuklu mensücat hakkında 
yeni bir karar 

Pamulı:lu rrensucat ıle pamuk ip
Iıklerinllı imal, ilha 1 ve satı~ is! e
rinin hundan sonra İktısat ve Ti
caret Vek:iletlerince .mii1;tereken 
idare olunması kararlaştırılmıştır. • 

Üzerinde dOO kurut• ya

zan bir liralar, ne kadar talih

siz oldu? Bazısı, sahte, bau

sı da artık geçmiyor, diye, 

bu liralara rağbet gö.termi

yor. Halbu ki, bunların, teda

vülden kalkması için daha 

epeyce zaman var. Sonra da 

beğenmiyenler, bizim eve g.,. 

tirsin! Sahteliği, mehteli
ği, yok! 

Otobüslerde sigara icrr:~k esasen 
volcular için bile ya'n bulunmak-, 
tadır. 

Maarif heyeti teftişiye reisi ,rr-...,,,.,..--,., .. ----------, 
ıehrimizde ~UÇUK HABERLER . 

TENEKE 

SEYYAHATI 

Yeni bir 9ey duydum: Pi

yıuada Urfa yaiı ile eatılan 
yemek yağlarının mühim bir 

kıımı buradaki fabrikalarda 

imal edilir, yalınız, üzerine 

damga vurlmak üzere tene
keleri Urfa ya gönderilmit ! 

Bu zahmete ne hacet? Bu
rada da damga matbaası var. 
r enekelerin bu yol ·uluğuna 

nihayet vermeli; belki, yağ
ların maliyet fiatı da ucujl:la
blabilir. 

AHMET RAUF 

iki ayrı vapur 
!Caaıköye i;jliyen •apurların içi 

d~ha temiz. Ka.maralar hayaJan -
dırılmı~. Üsküdara i;liyen vapur
lar daha pis. Kamaralar kokulu. 
Kadıköy ıskclesinde ç,nıac!: 
- Gelmeyin efendim, iskele ve

dec<.'k.. Müsaade • 
Diye sesleniyor. 
Üsküdar iskelesinde: 

Dur, gelme, be yahu ... diye 
!ıagınyor, 

Bı. avrılık neden acaba? 

BÜRHANCEVAT 

Maarif Vekaleti heveti teftişive 
reisi B. Cevat di.ın Ankaradan seh
rimizc ııelmsi ve öğleden sonra 
mumailcvhin reisliihnde Vekalet 
müfettişleri toplanmışlardır. 

---0-

Dükki.nların tabela, 
ve ilan resimleri 

tente 

Tabeıa. ıe,·ha. il.in. tente ve si
perlere :ut beledtye resimleri tak
sitlerınin tahsil olunmasına önü
müzdeki ay mhavetınde bai;lanı • 1 
lacaktır. Kanunusani sonuua ka
dar borclarını ödemi ven dükkan ve 
ilan sahipleri hakkında haciz mu
amelesi yapılması dün belediye 
reisliğinden şubelere teblii! olun -
mııştur. - ... 

1 1 ---0--

1 Nakil vaaıtaları tramvay rayaln 
üstünden ııcçmiyecekler 

Bazı otomobıl ve arabaların oto
bi.i6lerın ek~eri;-a tramvay rayla
rını takip ederek sevrettikleri gö
rülmüstür. Sevrüsefer icin tehli
'keli olan bu halin men'i ile zaru• 
ret o1madıkca hicb!r nakil vasıta
sının tramvay ravları üstünde sev
retmemeleri dı.in a!..ikadarlara bil
dirilnıist\r. 

Açık it ve memuriyetler 
Tran1vay ıdar~sinin Şışli tanürh.a -

nesinde çalıştırtlmak ı.izere ımlihanla 

3 ~iökümcü usl<:.ısl aranmaktadır Bun
lara 160 _ ~O kuru$ yevmıye \'erile -
cektlr. 

Llcfterdarl k H~e ve orta mektep 
ml'zunlarınd.ın memur arama~tadır. I 
1-Iüracaat ayın 11 n~ kadardır . In1tihan 
ı.::·e ayın 15 indedir. f 

Son Telgraf'ın edebi rom~ 

• 
YAŞL - RI 

• . ETEM İZZET BENiCE 
' ... 

Sesi l(itti:tçe ywn~.uyor.:lu. S -
rurltar hır telkin l(ibi a,ızından ç -
kar her kelime benliğimi kamçı. 
lıvor, harekete ııetiriyor, tepeden 
tırn3!\a ~a~s.lıvor, değişik, dem
dcgı ık, bir adam oluyordum. 

- Hıç mi hatırına 11e:-ı,iyor?. 
D ~ı. 
- Nereye gelsın?. Hafızam yok 

kı. 
D~dım. 
- Demek onu l3mamile unut

tun .• .\•bk sevmiyorsun, ıstemi -
yorsurı. aramıyorsun?. 

Dcdı. Birden başımda bll' da 
~rın koptugunu ve kanadığını 
hıssettım. Genış hır nefes aldım. 

- On•ın y ızünu unuttum. ~ 
IE ~e ııelmlvor. Nerccıe- lmivo
r m. Gtrı:::m !beliı:, dl" tan ına:n. 

Fakat, o benim içimde. Kanıır.aı 
her zerresinde. Ben onunla yaşı
yorum. Ruhumda o var. Ben onu
num. 

Ve .. deYam ettim: 
- Biz, o da ben de, ikimiz de 

kalıplarımızdan çıktık, ruhları -
m.zla birleştik!. 

Ve.. havkırdını; 

- Susalım artık!. 
Bırakalım bunları. 
Ben 11eriye dönmek istem;yorura! 
Ben hicbır şevı veniden bilmek, 

hatırlamak. ıztırap çekmek istemi
yorutrı. 

BenJ kendı ka!Jbımla başbaşa 
bıralcuı' Hafızama sahip olmalı: 
istemiyorı ;:n_ 

Hau .ar.m. dırJtınek .ıatemi
y<>nım 

* Ekmekçiler cemiyeti idare he
yeti düo öğleden sonra belediyede ik

tısat müdürünün reisliginde toplan -
mış ve bugünden itibaren her fınnda 

asgari b"I günluk stok un bulundu -
rulması kararlaşltrılmı.ştır. * Kartal kazası ile Kısıklı nahiye
sine bağlı olan ve f1rınlan bulunmıyan 

köylere Ü,ı;küdar ve Kadı.köy fırınla -
rı.ndan geceleri noluan ekmek gönde

rildiği anlaşılorak tahkikata ııeçi!miı

tir. * Mili! piyanco bu akşam saat 18 de 
Anlcara ~tadyomtında çekılecekti.r. * Taksim \<~lası yıkılırken buradan 

çıkarılan muşambaları muiz, İspiro ve 

Vas.il isminde üç kişi aşırarak ıatm~

lardır. Yakalanan hınızlar asliye 6 ıncı 

ce:ıa mahkemesince tevki! edilmişler -
dir. 

* Eczacı tolcbe denleri buC(ın bat
lıyacaklır. * Bir tica~t heyelirniz ~tacaris -
tana gidecek, İ.svıç~e nde bir ticari 

hey~t .~ele<:ekt . 1 * Onurouzdelti halta içinde Beyoilu • 
ile Edirnekapı<la yeniden bırer orta 
mektep açıacak.tır. * Be~diye tarafınd;..ın aÇtlan nıuha
sebe kursunu muvaffakiyeUe bitiren
lere salı günü diplorrudarı verilecek -

tir. Cerrahpuşa ha:;f.anesinin çamaıır

hanesi de çar~amba gi.lnü açılacaktır. * İngiltere ve Amerikdan ıeçen gün 
gelen ınallar ar<l!ında mensucat fabri
k.alnrt için 39 bin kilo anelin boya ve 
mGhin1 miktarda tıbbl ecza. teneke 
levha, otonıobil lA.s,Uği gelmiştir. * İl..lısat \'ek:lleti kOy!ere dört bin 
adet dok 1Jma el tezgahı tevzi ede~k.
tir. 

Ve .. h ıçk.rıyordum; 
- Sesin bunları dırifli\"'r!. 
Korkuvorı.m!. 
f>aşka laşı~·orum ! • 
Kendi kendimi tanıyorum .. 
\'e .. titriyordum. Her titreyiste 

kafa:n.n ıçinde yeni bir dimai( hü
c~\ ıe;ini'l acılıp kuvvet buldu -
ğunu, ve .. her sarsılışla bir çok 
hatıra w ı,ayallerin gözlerim ö
nüne yını!dtğını ııörüyordum. 

-Aman. 
Dedhn. 
Bana ne verecekııen ver l(ideyim! 
Dedim. 
- Duramıvoru:m. 
Davanamıyorum!. 

Fenalaşıvorıım. 
Dedim. 
Yanıma ııeldi. 

- Ruhi.. 
Kendine ııel! 
Ushl ol! 

• 

Diye bai{ırdı ve.. onMı2.larllllı 
kavr;;ı<lı, sil.keledi. 
Susacai?ım. durae.aıhm, sükünet 

bu\acaii'ırn yerde boyuna cot>UYOr
dunı. Kafam fırtınava tutulan en
ıtin bir "JZ ı?ibi coııuvor. kaba
rıyor, zuııv ka.bınıd 1<i ~ 1 r' J< -

Çar~ıkapıda çocu!< dispanseri 
Ç. E. K. Eminönü kazasından: t' 
Divanvolunda Çarsıkapıda bir 

çocuk disııanseri açılmıstır. 
Çocuk hastası olan aileler bu dis

panserde cocuklarını paıasız olarak 
muayene ve tedavi ettirebilirler. 
Tramvaycılardan elbiseler 

geri alınmıyacak 
Tramvay ve Tünel müstahdemlerine 

verilen elbi:o;e ve paltolar baden-.a geri 
alınrnıyacaktır. Bunlara dııha iyi ku-
maş~:ttl yaz, kı, giyilebilecek elbiseler 
yaptırılmaktadır. Bunların k~sketleri 

de şo!'>rlcrin kil~ketlc;·i g~bi olacaktır. 

POLİS 
V". 

MAHKEMELER 

Bar alemi yap· 
mak i<.:in hırsız-• 
lığa kalkışan 

genç! 

hesap sor~1nııyacak olan pü.rku:.l· 
ret parma,?ın kıpırdanıaması it·;n 
ecelteri dökerek yalan söylüy.ır 
paşanın: 

- Ne oldu?. Telgrafı aldılar mı? 
Sualil!e tehalükle: 
- Evet paşam!. 
Cevabını \"eriyoı: 
:-- .N"e cc\·ap veriyorlar? 
Jstizithıııa da ayni ınüsbet rda 

ile: 
- Ynuz ~-ola cıktı .. Tebizlc ce

vap veriyor, gcJiyorun1 diyor!. 
Mukabelesinde bıılunuyor<lu. 
Maamafih bir telgraf memuru

na. bir de :,::eriden gelen d~tro -
yerin dumanına h.:!kan ba~kuınan
dan vekili, top men•ili h~ricinde 
olduklarını, Rus harp scfinesin -
den ate~ edilmediğinden anladığı 
cihetle geminin sahile doğru isti
kamet te)>dil edişi ile de bu sıkı ta
kipten, esaret varatasından yaka
yı kurtaracağını kestiriyordu. 

Bu cehennemi ta.kip, lıaşkıı -
nıandan vekilini hayli telaşa dü
~iirerek saatlerce devam etti. 

Gül Cemal sahile ynklaştığı sı-

Birkaç d3kika sonra Yavuz li -
mana girdi. Demir attı. Amiral ge
misinden inen bir moliir Gül Ce
male yanaştı. Bundan Amiral Sıı
şonla erkılnıharbi,·esi çıktılar. Gül 
Cemalin güvertesinde Enver pa
şayı bnldıılar, selam verdiler. En
ver nasanın keyfi yerine gelmişti. 
Anıira li gü !erek karşıladı. İltifat 
«üsterdi. Yavuz, 9 saat evvrl tel
sizi alını~, hemen yola f\Jkmı~, fa
kat harekd sırasında da Samsun 
civarında bulunan Hamidi)-eye 
malumat vererek sür'atle Gül Ce
malin yardımllla ko~ına'.l;ını em ... 
retmişti. 

Sultanahnıette ayakkabı deri - ralardaydı, artık Anıasranın li -
cisi İbrahimin depasunda çıraklık manı farkolunurken Ilııs destro -

Hamidiycnin :eli~i, Kağol kru
vazörile Gül Cemali takip eden A
miral Kolça~ın rasıtları tarafın -
dan görülmü~, bu dwnanı telgraf
la haber uçurulan Yavuza ait zan
netmişler, daha ziyade yaklaş -
1navı arzu etmediklerinden Ka -
ğolun bütün topları Gül Cemalin 
nrkasındau ateşlenmiş, fakat tep 
menzili dışında bnlunaa reminin 
ancak bir mil gerisinde mermiler 
denize düşerek su sütunları yük
seltmisti. 

yapan Hüseyin adında birifilnin son yerinin tesirsiz bir top ateşine 
zamanlarda Beyoğlu barlarında pa• başladığı, Giil Cemalin arkasından 
ra yedii!i nazarı dikkati celbetınİ3 bir mil uz~kta m sütunları mev
ve hakkında tahkikata ~eçihniştir. dana ııetiren salvolara yol verıİ.i-

"i «örüldü. 

Yavuz son sür'atile A.ınuraya 
gelmişti. En\'er paşa Suşonun taf
ra satarak verdiği iıahatı dinledi. 
Amiralin tekrar elini sıktı, iliıve 

etti: 

Tah«ikat neticesinde Hüsevin!n " " 
depodan deri calarak ayakkabı Gemidekiler: 
yaptırdığı ve üeer buçuk liraya - Acaba bu ateşe sebep ne?. 
sattığı anlaşıl.rnıs ve vakalanmııı- Cümlesile bn hareketi tefsir e- - Donanma kumandaalığında 

bulundu~unuz müdtlet zarfında 
ınuvaffakiyetle başardıitınn tek 
vazife bu olmuştur Amiral.. 

tır. derlerken Gül Cemal Amasra li-
Sultanahmet birinci sulh ceza manına ııirdi. İskeleye yakın bir 

mahkemesine verilen Hüseyin noktada demirledi. rnver p:ışa ka-
sor,gusun<la şunları sövJ,,.,-yıistir: raya çıkmağa hazırlanıyordu. Uf- 'Uoevnmı var) 

•- Zengin ~ocuklarının Beyoğlu --=============================-
·barlarına ııenc. ııüzel kızlarla ei!"- AVRUPA HARBİNİN Kitalıın müellifi bu harbi ki • 
lenip zevk etmelerine imrendim. Y-E-N-

1
.----------

1 
min kazanacafı bahsine de teınu 

Ben de genctim, fakat fakırdim. _____ M_E_S_E_L_E_L_E_R_ ile mevzuu Amerikanın noktai na-
Barlara gitmek. orada alemler yap- zarınca tahlil etmektedir. Diyor 
mak icin deri çaldım. Yaptırdığım Amerikaya ki: Harbi kimin kazanacafı me-
ayakkabıları satarak 5 - 10 geee selesi Amerikahlar için o kadar 
e~lerdim. Llkin burnumdan gel- k b t ehemmiyetli değıldir. Anıcrikalı-
<li!.> re a c ... lar bir zamandanber; iktısadi bir 

Hakim Hüsevini tevkif etmistir. harp ile meşgul bnlıınuyor. Bu da 
Mahkemeye intikal eden biı: Yuaıı: ALİ KEMAL SUNMAN onlar için büyük bir harp de -

Amerika şu A~upa harbinden mektir. 
motor kurtarma hi.diaesi uzak kalmalı .. İşte geçen sene bu Amerikalı müellifin bu seferki 
Geçenlerde Silivri önünde bir vokit Birleşik Amerikada balkın Avrupa harbini ve onun varacaiı 

kayaya bindiren Azim motörünün ekseriyeti tarafından belli edilen neticeleri daha 1iyade iktısadi ve 
kurtarılması ~emi kurtarma sirke- efkarı umumiye safhası. ticari bakımdan tetkik ettiğiniıı 
t'nden istenmis fakat kurtarma va- Meğer ki Amerika harbe girm.. en büyük delili de zaten bu bah-
puru ancak 48 saat sonra hadise ğe mecbur edHsin .. İşte bu sene- , sin buraya temas eden cihetinde 
maııalline ı?itmistir. O vakte ka- nin sonbaharında Amerikalıların yürütmüş olduiu mütaleadan an-
dar motör yarısrna ka<lar batmııı ekseriyeti tarafından söylenen de laşıfıyor. Yoksa Avrupa harbine 
ve nihayet Silivri motörünün var- bu oluyor. Hadisat malum: 937 de girmiş devletlerden hanzi tarafw 
<lımı ile kurtarılabilmiştir. Sirket, kazanıp kazanDJJyacağı me elesi 

ib Bolşevikliğe karşı diye ilan edl-motörü kendisini kurtarmı.ş g i · Amerikalıları öyle sadece seyirci 
leu Alınan - japon - ltalyan misakı 500 lira tazminat ve tahlisiye iie- bırakacak vaziyette kalmaktan çık-Tokyoda artık askeri fırkanın sö-reti istiyerek mahkemeye müra - nııştır artık. Bu kitabı yaun is-

ıla zünü iyiden iyiye yürütmesile ja-
caat etıniştir. Tetkikat yap caktır. !ikbalin tiirlü ihtimallerine göN 

ponyanııı da iştiraki suretinde bir 

ları sıyırıyor, hafızaı:nı açıyor. lıe
tıralarırnı diriltiyordu. 

Keske hic söylerr.ese, 
- Rutıi. 
Kendine gel. 
Uslu ol. 
Demeseydi.Bu ses bütün vücu

dü!!lü bir elektrik seyyalesinden 
geçiren. beynimdeki bütün ölmüs 
hüceyreleri dir!lten. uyandıran, 
faailyete ııetiren bir sesti! 

Tamamile kendime geliyordum. 
Artık her şeyi biliyordum! 
Her şey gözlerimin önüııe ııeli

yordu. 
Ve .. dünya ı?özlerimdı! a:Y'dmla

ruyordu1 
O, vine: 
- Bir soda, bir lim<ınata. bir '!/f!1 

icer misiniz? Sa.kin ol. 
Dedi. 
- Hiç bir ı;ey iste~. 
Dedim. 
A.rblt her $f!] bitmişti!. 
Hariciye şili'e'müdürii Ruhi beyi 

Bütün hayat silsilan ıtiiz]er.imin 
önündeydi' 

Giineşın alhncla kendimi ~ 
\ ıx'vml 

(Devamı var) ' 

"tt"fak ekl" · d"kte "" faraziyeyi de yürütmektedir: 
ı ı ş ıııe•gır ı n sonra, 
yeni dünyadakiler da!Kı ziyade Mihver devletleri harbi kazan-
snlhcu olmağa lüzum ııömıüyor- ılığı takdirde Birle~ik Amerika 
!ar demektir. bunlarla olan münasebetlerini de 

ona göre yeniden gözden geçire -
Birleşik Amerikanın harici ti- cektir. Mih\"er memleketleri Anıe

caret heyeti reislerinden K. u .. 
rikanın en birinci n1iişterileri o!a-

vard memleketinin altlıi"ı ve ala- caktır. 
cağı vaziyeti daha maddi ve ticart 
esaslara istinat ettirerek tetkik Amerikanın ticareti için mihwr 
ede ede bir de kitap vücude g.. devletlerinin en birinci müşteri <>-
tirmiştir. Kitabın intişarı her yer- lacaklan bahsi yeni tlünyada palı 
de büyük bir alaka uyandırdığıa- ehemmiyetle münakaşa edilen bir 
dan bundan biraz bahsetmek ıa- mevzudur, Avrupa harbinin yeai 
zım geliyor. meselelerinden Ameriluıya taal-

Bu Amerikalı iktısat mütcıu.- liık eden en mühimmi bu olsa ııe-
sın.ın tetkikatından çıkarıJıiı ,.. rek. Buna karşı ,unu müdafaa .. 
ticeleri şöyle sıralamak kabil ola- tlerek vatandaşlarının nazarı dik-
cak: • katini celbedenler de bulhat• 
1- Amerika tieart ft iktıs..n diyorlar ki: 

siyasetini tadil edecek, dünyama Mihver devletlerinin raleı.e.i 
büyük bir takım iktıaadt mıat.- halinıde lnuılar A:merikaJ'a en şid
kalara ayrıldığına göre vaziyet a- iet\i birer rııkip olacaklardır. El-
lacaktır; 2- Amerika bu ııefuW lerine geçirecekleri memleketle -
Avrupa harbiniıo cb~ın<Lı kalmah rm aendılı iptidııiyesindea ua-
ve her türlü lhtilM\ardan uzalı: mi istifaole edecekler, yaptıktan 
bulunmahılır; l- Fabl "' ..,rtıa qyayı her tuafta ueuz fiatla H· 

ki ken<li emniyeti için lın harı.. tacalı:lardır. Bıuıa ku41 Aınerib-
iştirak etmelı medıurivetinde "bt- lllll rekaltetl cil&ide zorlaşacaktır. 
rakılma.nn; 4- 919 da yapılıııım Onun l~n bn harbin iktısadl ,,. 
aksi.ne olarak bundan llUU'a dün- ticari balamından da l\lihTcr dev-
J'ada denmlı .,. iıdi\ine bir aullı J.,tlerinin galebe i Amerikanın za-
it s otuıeli. •arma olacaktır. 

Amerikadaki se ç'.ııı 
Yazan: Ahmen Sü.lırii Esırıef 

· cıııl"" 
Nermal zıımanlardıı bir ın ,rfl" 

kette yapılan seçim. )alnıı 0 ıııfr 
Ieketin halkını al:lkadar «!•:;'~i ;. 
kat Amerikada Cumhurreı< • e-
çin yapılan seçimin ~üınul ;~1r 
hemıniyeti, Amerikanın b~ J11T 
rını aşaralı: be,·n•lmi!cl bı~. ı\· 
hiyet ihraz etmektedir. (ıin .,.,.,. 
merikanın harp kar ı>IJl~ak• orf 
ziydi bu seçımın neticesın• i ~ h 

taa~ vün etmektedir. . b• ~., 
Normal \"aziyette ıtuz.-el.~(.ııJ 

dcfaki seçin1i kazannıasın• .b rrl'"' 
yoktu. Haıtiı belki de Curn .",ot· 
isi naınzctli~·ini bHc t.:o)")!J1' 

11 tıii~ 
tı. Fakat in~anlık, tarihi~ t• ı;o 
yük miicadele•i içiudcdır. ,\l· 
mücadele re'ınen bir taraft~U 

0 
dl 

~anva ve Italrn, diğer tara ~bt' 
Ingillere arasında bir mııh\,ıı• 
den ibaret gibi ise de bak~. ır 

.. tıı• yalnız "-vrupanın de-ğiJ. bLI 11113 t 

sanlığın mukadderatı, bu •1 \ıD.
rebenin nctieesinc hnJ(hdıt· J.,r • 
rik~ıun bu büyük nıücodcfe ki# 
şısında ala.kasız kalıu;ıSına l•'.,ı~ 
voldu. Bu itibarladır ki NU''v 
bu çetin '!Artlar altında ~~~$-
nın icra organında bir dciıŞ :iııı' 

"rı ~ ~ husule gelmesini zararlı go . J1I • 
den üçüncü bir devre için ıt~kti
zetliğini ko~·mıya karar veJ.'.'; f!' 

Bütün emarelerin gösteru'~ 
bi Ruzvelt kazanmıstır. .~ • 
Zamanın fcvkaladefiği_ıı•_ '.;acı 

men, Cumhuriyetçi ;ıartı, uc.: ,cd• 
devre meselesini a-ıanU der:,~~ 
istismar etmistir. Bundan d•,ı 
muhalefet partisi, en çok Nr"' ~ı·· 
mese_Jesi Ü7:erindc durm~t1.1r~ e•r 
lumdur ki Rıızvelt, sekiz seP oı" 
ve! iktidarı eline aldığı . ı~ •• r~ 
Amerika iktısadi ve malı 8 ri1"'' 
içinde idi. Cumhurreisi, Arıı; ;ci• 
,.ı bu anarsid~n k.ur~~rrııadi ~·l· 
New deal namıle hır ıJ<tı.5• • ıe
kınma pro<?t"amı tatbik etrıı<~01..
şebbüs elmis ve bu yüzden ··f<.<.I• 
rikanın büyük endüstri ve Y~ ff1İ1' 
sermaye sahiplerini ııüctı_ıd~iıtY 
ti. Binncnaleyb bu defakı .• 1~• 
de endüstri \·e sermnye Bot:" 
en büyiik Nıuhalifi oldu. rjıl' 

k .. "k bıl 
Buna karşı isçi. uçu fat· 

VAZİ ve çiftçi Ruzvcfti tutn,'. ri!/. 
Hakikat sudur ki C~IW'ııiir• • 

partisinin namzedi, c;ccını J11Jtuı: • 
delesinin ilk safbalarınd•. ısıl• 
velti Avrupa harbine kars~J<a)1 
alika göstrrmek w AJtıe~,;iPdl 
barı.e sürüklemek teşcbbU· i.O. 

)<t< 
bulunmakla itham etın~ fratcl 
Cumhuriyet partisinin ıo 1 Jııl'" 
bir politika takip edeceği ';:' .\,. 
lıyordu. Ancak Almanyllfl1 ~ fi' 
nıpay> tahakküm altına alıtı• ~,. 
lundaki politikaNDı açıi&. •;

1
' ,ı • 

sı, demokrasiye kıırşı vazı) iııı~ 
ıııası ve bil has.a üçlü ~-~ . .,.r 
lıyanık japonya il• i<birlil!ı .

1
, • 

ması. Amerika efkarı ...-ııı;uf· 
sinde cioldi endişe dojtuJ"111';!. 1# 

All.ıaanvanıa ve ıtalya rıı' • 
oftuz:..-elti seçtirmemeğe ~ ~ıı: 
lan bu şüpheyi takviye etrıı• tJel" 
dir. Hakikatte mihver •e~~,.Jı• ' 
nin Amerika seçimine .,.ıı fıfl" 
lesi, Kuzveltin vaziyetini .... el • 
taeağı yerde bilakis tak"ır• ~ 
mi$tir. İste bugünkü ııeQ111 

şartlar altında yapılnııstır/ 
(~ .. ııJ 

Halat fiatlanna buguo 
konuyor b~· 

Fiat murakab• koınisY0r:0 11JI 
gün to_planacaktır. B~ı. toP

3
rl• ~O' 

halat fiatları teshil cdıfıP ";0 ~;11,. 
nulaeakır. Diğer tar:ıft.n f 0 ol"" 
re ve Amerikadan son ge f ,j~) tı1' 
mobil lastiğ'i ve <0ir• k•~, ,,,. 
tarafından adilane bir sur< rl!l·ı • 
zi olunacaktır. Listeler h•" ".İ 
maktadır. ll 

~=====:::::::~· 
1 Birimizin oırdJ1 Hepimizin~ 

bıJS' 
halkı oto Rami 

ıüzhikteo şikaYet 
ediyor ~ 

"Ramide oturan okuYU~ bJf 
. . aıcıııııı' ııı· 

daD B. O<kandalı t otüb jjl 
melı:tupta Sirtı.ed nam geJd 
lerirun ihtlTaca ıavı-ik~~ 
bildirilerek 011yı. deııilm ..,,ı ,, 

,_ Son 7.arnanUırd• ~,P· 
Eyüpte nütu. kalab•}J]<l b~er 

ed"" oto ı1 
Sfrkeodeo harek•l dowı:ıl< e 
Fatibe ge!!ndyo kadar ,wot bil 

vo çoculı:lu kadınlaı:, h3S .._-el< 1~ 
Fatibde otobüı;Jere bu> •ozdeı' a 
bulamam•ktadırlar. il~ ~obiısV" 

th 1 ' tRamJO v ... saa atta ,., saa cdi!~ b ıl' 
bekliyenler vardır. B•1 daJı' ' 
rabalan çotaJtmaJı "e 
iıl~elidir., ~ 

Sruı Telrnl - O~~b~ 
bu h31tb dilettni ııeıecli1 t< 
lı:......,.onu rei11 " ~.,.,.,...~,.,.· 

1d'fJ • 
maavlııı.I B LW! A- ~·1d 

1 =• n~ dôl<kl~/ 

• 



r 

.. Binden fazla 
• 

esır 
( l inci sahlfrdf':n d,.va.m) 

."I" .... _ ' ... • • ,.:. ~ :o- .. • • • 

F ranaız fil osu 
Akdenizde ma-

: t :G.. 'nin maneviyatı, col< nevra yapıyor 
,ı ~şiddetli fa ar- Cenevre 7 (A. A.) - Fran-

t uz Akdeniz filosu manevra-
ll z Se!dniğe .. j ya ,ıkmıştır. Amiral Darlan 

1 manevraların cereyan tarzın
! "valıs.. B. Kvrivis. ceohe- dan memnun oldugu" nu söyle
'tı " berlerın gun gectıı<';e 
~·~e ivilesınekte oldulhınu. mittir. 

: • ::ık b~v~~~ ve melll!lU • Tanca açıkların-
.. "t.crcıe yr.pılan bir a - d b • • 
~~ında mahalli tayvare a ır gcmı 
1 '<lryaların bu akını yapan b ld 

'1' ~ tayyarcsinc!cn ticünü atı rı 1 
'. ı uzerine burada büyük ' 
ınc hüküm sünneğe başla -

":! 0u ->(!Yine Efzunlann ııarbt 
0ntadaki muvaffakivetleri 

s:ı:ıb~ilc~:iırti~~.' 
4lmanlar 

"ilikte bul<.1nan ve İtalvanlan 
!.! tuttukları halde serbest o- 1 
llıanlar, Almanvaya emtia 

.' ll!ınin etmeğe uğraşmakta-

'ı~evanda az bir zaman evvel 
~ bir itilaf mucibince sa

llı~ ıs olan 5 milyon 1nııi!U 
~\'ınetınde tütün stoku var

J.ir_at Yuı:oslavyaya doğru şi.
"'flerle ancak askeri nak -

Londra 1 (A.A.)- Londra sa
lahiyettar mahfillt!rindeıı öğrenil· 
diğine göre, İspanyaya 66,000 ton
luk şeker hamulesi nakletmekte 
olan bitaraf bir gemi İspaııy• sa
hilleri açıklarında bir Alman de
nizaltısı tarafından batırılmıştır. 
İspanyann mübrem ihtiya~la -

rnın karşılanmasına müsait bir 
sivaset takip edilcc~j::i hakk;uda 
yapılan beyanat dolayısile bu Iıa
diseye hus!'si bir alaka atredil -
mektcdir. lngiliz makamları bu 
gemiye s~yrüseferine tuh~ati~ 
vermiş bulunuyorlardı. 

Yeni bir sevki)"at yapılması la
zım gelecektir. Bu münasebetle İn
giliz makamlarının İspanyol itha
liıt~ılarma imkin dahilinde olan en 
bü,·ük kolaylıkları göstere<:eği ta
hidir. 

- • .J .... 1 \ .. ~ · \ 

, ,1 Dtlmaktadır. Ve Almanlar_ın v : crı şundi ye kadar başa 1?1t-I 

ilziyet Yunan Loı:dr? !ıarp 
~tdus .. .ti vazıyetını nasıl 
~ una musaı ı .. ? 

'h::r• 1 <A.A.)- Londraya ge- gorüvor . 
'ıbtg.'rlcrc nazaran, Arnavutluk Loftdra: 7 (A. A. - Dün iyi mahl-

'd. ~~~eki vaziyet~e eSB!\.lı hiç- mat alan ı. giliz nu•htillerinden tasrih 
'lıi) tı:ı,iklik olmaıııı~tır. A>k<ri cd;llyordu ki, Yunanıstandaki İngiliz 
M.. tt \" .. ·ı -..,it, 1 Unan kıl..ı.atına uıusaı haıı..·kitll hakkında. henti..ı: Loll.draya 
~J~lr devanı etmektedir. hatx>r gelmemiştir. Keza, MlôırcLalti 
t~ t,llııların muhtelif noktalar- \'aziyetın inki<;a!ına dair de ta!siltt 
'Iıan~rrudarı püskiirtiilınüı;tür. ıne\•cut degildır. 

"<; "ıhı'.~aı-, zaptettikleri mevzi- İtalyan teeavüzun~ar~ı Yun•n mu.. 
İtaı ~ etmekledirJer. kavemetıne gelince, cereyan edilınekte 
~~b3.11 tayyareleri, birçok Yu- olan :nuharei>eler hakkındaki do~ru ha-
~l b~lkrleri üzerinde, bilha5'a si- borler bır çok liOYialar da karışnıakta-
1~ın1 ıt tevcih edilen akınlar d.r. Belgrddan çıkan bu ,ayiaların 

~t'iııı• rdır. Hasara! \e telefat ekserisi biribirine nakzeder mahiyet-
~lll \l.\tur. Scl.iniğin cenup mın- tMir. Ve nlübalfığalıd•r. Sala -
1.'Ya~ da harekatta bulunan ZO f hı yelli İngıiiz mahCilleri, bu ı;a
~ i boınbardnnan tayyuresin- j yia!ara itimat Hilmemesi. li.zııngel -
~ d·~.1 .• ~~nan avcıları tarafın - dit:ı kan<.tu.tı.ndedir. Çünkü haberler a-
~ ~blltt~llrulmiiştür. rasında t.eerddtillcr uyandırmak: veba-
L~il'Q~n. tayvareleri Görice ve ~dkaLt mihver'Ciler lehine degiştirıti'ek 
:!ı•1 ~aı.trodaki tav.·are meydan-
~~ )' ,J"' mttksadını istihdaf eylemekte ve mih-

1,td .. ııiden bombardunan et- vercl!cr tarafından çıkarılmaktadır. 

~~bastıra 12 v.'.::~·~::v:!::.!"''k;:;~~ı·~: 
\'ıınanlstanın mütareke taleb etn1ck il-

tayyare 
~ gönderilcii 
~ t~~tad 7 (A.A.)- !\l:ına.tırda
.'llı~ •0•la,. askeri merkezlerini 
~I~ ~t~ıı:nan eden tavyarcl~rin 
~it~ lıııı tesLite memur edilen 

lıı;· assıs komisyon Manastıra 
t,.'11ır, • 

ı.ı.:·~· 1 ~~' av topraklarına kar~ı ya-
f; l i . ~ cııi hüruınları karşıla -
~~~;:~ . ~anaslıra 12 tayyare 

Napş~İi tekrar 
.~.~oın balandı 
l\ı;,~~rc 7 (A.A.l- Hava karar-

'•• te ·reıtiği resmi bir !ehli
~ ~~· ngiliı tayyareleri 5 teş
ı,;r<~iııl~ !liapoli ınıntakasını mu
ı .. •ir. ~•tlc bombudıman etmiş
,~i b· Otnbnlar, Ş"hrin civArın-
b ti~~ dcnıirJolu üzerinde iııii-

1; i~t ış_lerdir. 
~ ~e'İ lngiliz tayyareleri, Yu -

~. Etıır l•l)an suları üzeri.ııdc is
ı, ~'< ı. .J·apmışlardır. Bir ltalyan l dt ·1Yarcsine tc•adüf edilmi'-
~lld "•tice aııla~ılamaınıştır. 
~ ranın Yunanistan 
~Arnavutluk için 

t.ıradyo neşriyatı 
'' ~dra - . . 't ıı, • (A.A.)- Iııgiliz Jstih· 
~~d azırı Dııf Kupeı· bir bcya
,, ... • d"nıi tir ki· 
ı •n,. · 

li .._ılı •nııı her tarafında lnııi-
ll\ •a: 0 n'sriyahnın pek (Ok 

te~ rafından d;nıendi~inı za• 
l~'l _.ek gittik~c fazla sebt·ı•ler I 

~i\ t 
~•ı ıt kurh.!m!:ırıua yardım 

Ctad • 
~: n ' (A.A.)- Avala aJaıı

lı.ını a ' 'ıl 'l' ctko,··ç. Bitol· 
ı rba 1 rının 

nı d ak 

zere old1.&gu bldirilü·ken yi..ue Belgrad
dan tıkan djğ~r haberlerde büyük Yu
nan muz.:ı.rreriyeılerindcn bahsedil -
ıekt.e<lir ki her halde mübal<igalı ol

sa gerektir. 
Y~n.c Bele'add.:ın, İngilterenln Yu

nani !.!na yardım içın uzun zam;ın -
danbcri t~birler almış olduğu ve a
daları, deniz ve hava llslerini lı;ga: için 
Yunanistant harbe sevkettiii telkin e
dilo~k i:.teniliyor. 

Jliç şüphe yok ki, birbirine aylan 
bütiıo bu haberlerin hedefi cfkirı u
muıniyeyi kar~tırmak ve inkisar ha
yalleri mucip olmaktır. 

İngiltercnin biuat kendisi için isti
fadeler ten:in etruck gayesile Yuna -
nLSlanı harOe t.cşvik ettiği yolundaki 
alçakca telınihlere gelince mihverin 
ilhanı arı burada glyet aşikcirdır. 

Tanca hakkındJkı İspanyol teşebbü
sO nak;,:ında ine-iliz ınah!illerinJe su 
cihet ~barüz eUıriliyor iti, bu te~eb

bıls, :cçen ha.zirand:ı Fnı.nsa ve İngil
tcooentn rnuvatakatile enterua~yonal 

m ntaka İspanya ta.rafından işg:.ıl edil
diği zamandaki vaziyeti dcğitı;tırmez:. 

L;ıanyoıt ..... Tanca entcrnasyouat mm· 
takasının bitarallığuıa riayeti t~;.hhüt 
ettn!JlerdL Geçen pazar- &ünü, Ingiliz 
müıncssili, İspanyol iıgal kuvvetlcni 
kumandanr a1bay Yustcnin idareyi ele 
ldtf,ırdan ve komite:ı.ile t~rii nıecli

&uı ar k çıhşmıyacak!arından haber
dar cd.lrnJştir. 

Sal.lhi.retıi İngiliz mahfiJeri ia~ 
ctm. ~lcrd...r kı, bu hn::;usta hattı hare
Ketin.i tesbıt elr.ıcdeın evvel Böyük Bri
tanya h künetı Tanca vaziyetinin ay
dınJan_nasını bekleyecektir. Londrada
ki bazı mU~.ıhıtlerın intib:ıına bakılır
sa, İspıı.n.rawn bu tqcbbüae mihver 
d.,.,.etlerınln tavsiye vo tazyiklle te
v""5ul o<fJdjğjni IÖiterir biç bir delil 
y kt . HaW lsp:myollann mihverden 

Yle mClstaltil olarak haı rlaıt 

kı bu tıı :le 
"l1 tor .ıtu • 

ırbınoe 

;;fj 

!aıt r tar%-

jRuzvelt'in intiha
bından sonraki 

vaziyet 
Yeni bir diplomatik 
hareket bekleniyor 
Vaşin,ııton 7 (A.A.) - İvi haber 

alan mehafik eöre, Ruzvcltin in -
tihabından sonra, diplomatik bir 
hareket muhtemel ~örünmekte -
dir. 

Gazeteciler. simdi Amerikada bu
lunmakta olan Amerikanın Lon -
dra sefiri Kennedi'ye tekrar Lon
draya dönüp dönmiyecei(ini soc -
muşlardır. Kennedi su cevabı ver
·nistir: •Benim projelerim yoktur .• 

Emniyet amirleri ara
sında terfi ve nakiller 

İstanbul ikinci sımf emniyet a
mirlerinden Niyazi Maygan ve 
ikinci şube müdür muavini Tev
fik Doğan bu kere birinci sınıf 
emniyet imirliğine terfi etmiş -
lerdir. 

Birinci sıad enınivet inıirlerin
den Kanın polis °ınilfetti~liğine 
nakledilmiş ve Edirne ikinci sınıf 
emniyet imirlerinden Kaınil U
zunköprü emniyet i.mirliğiue, 
Kırklareli ikinci sınıf emniyet a
miri Elhcm Nm;,ı~·bin emniyet a
mirliğine nakloluıımuşlardır. Di
ğer taraftan Çat•lca kaymakanu 
Hikmet Arar da 50 liradan 60 lira
ya terfi etmi~tir. 

Askerlerimize kış 
h !diyesi 

r 1 inci sahif~de• devam) 
versitede de bu hususta bir komi
te se~ilıniş ve kız san'at okullan 
ile orta mekteplerde de kızlarınus 
askerlerimize yün örgüler örme
ğe baslamışlardır. 

Hediyeler yün çorap, yün göm
lek ve her nevi gömlek olmak Ü· 
zere üç çeşide münhasır buluna -
caktır. 

Makbuz mukabilinde her parti 
şubesi ve Halkevi hediyeleri al -
maktadır. 

Esnaf cemiyetleri de yardım i
çin bir heyet se(miştir. 
ASKER AİLELERİNE YARDIM 

İŞİ 
Diğer taraCtan askere gidenle -

rin ailelerine yardnn için bekçiler 
vnsıtasile evlere tebligat yapılarak 
ev başına 50 • 100 kuruş hazırlan
ması bildirilmiştir. Her kazada 
~·ardım cetvelleri tertip olunmak
tadır. 

---<>-

Kaçak mektepliler 
C 1 lncl sa.hileden devam ) 

dürü Zeki kendisile görüşen bir 
muharririmize bu sabah muhtelif 
semtlerde kahvelerde ve diğer u
mumi yerlerde görülen talebele -
rin yakalandığını söyliyrek şu 
izahatı vermiştir 

«--Polis ve maarif kanunları bu 
hususta bize icap eden saliıh iye~i 
vrrmekledir. Mekteplilerin ders 
s~... . ı.·,ui dışarıda geçirnıcıneleri 
için kat'i tedbirler aldık. Her semt
te her gün sıkı kontrollar yapıla
caktır.• 

Sinema ve kahve sahiplerine de 
talebe almamaları tebliğ edilmek
tedir. Alanlara da ceza verile -
cektir. 

Müteaddit sivil memurlar her 
gün her semtte firari talebeleri 
yakalıyacaklardır. 

A bdülhakhamidin 
vasiyetnamesi 

( 1 'inci sahifeden devam ) 
sarlarından merhum Eminin refi
kası Emine Hamit tarafından Ba
yan Lusyen aleyhine acılan vasi
vetname iptali davasına asliye 
3 tincü hukttk mahkemesinde de
vam olunmuştur. Sairi azam vefa
tı::Jan evvel 4 üncü Noter Mithat 
CC'lllale vaptırtı~ı vasivenamesile 
intioar etmis ve etmemiş tekmile
serlerinin telif hakkını havat ar -
ka<lası Bayan Lusvene bırırkınış, 
km Emineyi de miraSJndan mah
rum etmiştir. 

Ayrıca büyük sair, vücudü!lün 
Vlkanmadan ~örnülmesini. mezarı
nın başında telkin verilmemesini 
de vasivetnamesine vazmıstır. 

Dava<:ının avukatı Ahmet Nur, 
tekmil mirasın Madam Lusyene 
.bırakılmasının doğru olmadıitını 
sövliver<ık mahkemeden vasiyet
namenin bozuhna.~ını istemiştir. 

>.ta1''<Pme heyeti evveUi: Abdül
h !l'k Hamdin eS('rlerine kıvmet 
'rnnulm,151 icin profesör Ali '.lfihat 
ı urlan. Ahmet Hamdi Tanpınar ve 
Sel!M Nü•Jıctten müteşekkll bir 

li vukuf t<'Şekkül etıııi<"ir. Bu 
'uhıf vakınd r~rı ~a.ıı-

.... ~~····r f 

ISoN 24 SAA rl
içindeki 

Hadiseler --------
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajuw bültenlerindelı 
alınmıstır.) 

Telhis eden: ~IUAMMEK ALATUB 
Günün en mühiın ıneselesi, şiı:a-

diki halde, Ruzveltin yeniden Bir
leşik Amerika Cumhurreisliğine 
intihap edilmiş olmasıdır. 

Ruzveltin rakibi olan Vilkioin 
en sona bıraktığı bütün ümitleri 
de suya düşmüştür. Seçimin neti
cesi şudur: 

Ruzvelt: 20,G09,762 rey 
Vilki: 16,537,060 rey 

Ruzveltin bu zaferi Amerika ta
rihinde, Vaşington müstesna ol -
mak üzere, hiçbir Cumhurrcisiılİll 
yapamadığı bir iş olarak telakki• 
dilnıektedir. 
NETİCE HER YERDE NASll. 

KARŞILANDI? 
Evvelıi İngiltere mahfellcri Ru>

veltin zaferini büyük bir mem -
nun' yetle karşılamışlardır. Çünkü 
Ruzveltiıı intihabı ile İngiltcreye 
yardım yapılmasında teahbur teh
likesi bertaraf edilmiş olmaktadır. 

Seçim neticesinin Almanya ve 
İtalyada inkisar husule getirdiği 
anbşılıııaktadır. 

Kontrol altındaki memleketler 
matbuatından, denıokrasinin Bir
leşik Amerika devletlerinde ağır 
darbe yemi~ olduğunu ishal sa
dedinde alınıp yayılacak bir ,.ürü 
yazılarla kendisini göstereceği 
tahmin edilebilir. 

İTALYANLAr.A GÖRE 
Stefani ajansı, Ruzveltin yeni -

den intihap edilmiş olmasının İ
talyan meha(ilini hayrete düşür
medii?ini bildirmektedir. 

İtalyanlara göre, eğer Ruzvelt 
ekseriveti aldı ise, tıpkı rakibi gi
bi, Amerikanın İnıtiltereye yardı
ma devam edeceğini fakat bitaraf-

lığını muhafaza eyliyec<"ğini bildir
mek mecburiyetinde kalmıştır. Bn 
beyanat, seçim propagandası mec
buriyetleri için yap.Jmış olduğun
dan, büyük Amerika kütlesinin hm
kiki hissiyatını göstermektedir. 

YUNANİSTANDA HARP 
VAZİYETİ 

İtalyan tebliğine göre, Epir 
bölgesinde ve Pindus tepelerinde 
bazı hareketler yapılmaktadır. 

Kapeştista ge~idinin şimalinde ve 
Prespa .ııöhinin cenup kollan a
rasında Yunanhların teşebbüsleri 
pii•kürtülmüştür. 

İtalyan tayyare gmpları Yan -
ya, lfeçevo mıntakırlarındaki yol 
iltisak noktalarını bombardımaa 
etmişlerdir. Navarin. Pire, Argos
toli deniz iisleri ve Korfu ycnidea 
bombardıman edilmiştir. 

Avni İtalyan tebliği, merkezi 
Al.denizde scyrotmckte olan İtal
yan gemi kafilesinden birine hü
cuma teeşbbüs eden bir İngiliz 
denizaltı gemisi batırılıuı.ştır. 

Düsman tayyareleri dün gece 
Napoliye varmağa te~ebbiis et -
mişler<e de hava dafi bataryaları 
tarafmclan püskürtülmüşlerdi r. 

GÖRİCE MUHASARASI 
Şimal cephesinden gelen son 

haberlere göre, Efzun Jut'abn 
Göricevi sıkı bir muhasara altına 
almı~lardır. Yunan genelkurmayı 
ile trıiinascbeti olan mahfillerde, 
l?f'.>itelkurma~·ın harekii.tın seyrin
den tamamen mcnınun ve mat -
:ınain olduj{u bildirihnektedir. 
llİTLERİN SULH ŞARTLARI 
Röyter bildiriyor: Ecnebi siyasi 

mahfillerinden alınan maliiınata 
ı:öre. Ilitlerin İngiltereye tevdi e
dilmek üzere Fransa büyük elçisi 
vasıtasile Amerikaya bildirdiği 
sulh şartları aşağıdaki noktalan 
ihtiva etmektedir : 

1- İngiltere diğer devletlere •
it olup n1uhasamat esnasında iş -
gal ettiği toprakları tahliye et -
mek sartile imparatorluğunu mu
hafaza edecektir. 

2- Almanya ve diğer Avrupa 
devletleri kendi aralanndaki iş
leri hnlledinciye kadar İngiltere 
kıt'anın sh•asi işlerine müdahale 
eylemiyec;klir. 

3- Biitiin cephelerde muhas•
mıt duracak ve bütün kara, hava 
ve deniz kuvvetleri üslerine dö
necektir. 

4-- Alman,,a. İngillere ve Ame
rika arasında on senelik bir ademi 
tecavüz paktı imzalanacaktır. 

5- Canakkalc boğazı hakkında, 
buna Siivcys kanalında olduj{u gi
bi. enternasyonal bir mahi)·et ver
mek üzere biJahare müzakereler 
yapılacaktır. 

m;yterin diplomatik muharriri, 
Almanyaııın bu snh şartlan bak -
kında Londrada resmi hiç hir ma
lfımat olmadığını ilave etmektedir. 
MANASTffi BOMBARDIMANI 
Askeri bir merkez olan Manaa.

tır ~chrinin bombardnnarunı göz
Jerile görenler, hu harekata işti -
rak eden tayyarelerin İtalyan İŞ•
rctini taşıdığına emindirler. İt•l-1 
yan lann iddia<ına göre, bu tayya
reler Yunan i'81'etini taşımakta
dırlar. 

Yine Setefani ajan<ıının bildir
diğine gi;re, Manashr bonıbardı -
manı bakkında R<"lgratta bir teh
i ı'i ne r d lmi~tir. Sarih delillere 

Pastahanede 
polisin falına 
bakan kadın! 

( 1 inci sahifed"" devam ) 
.- Ben gayet ivi fala baık.arım 1• 

Gel senin d<! falına bakıp isti!Jdıa.. 
lini anlavavım.. Birer bir-er önüne 
dökevim'• demiştir. Memur; ken
tlisinin polis oktuiunu belli etme
den, ayağına ııelen bu suçluyu ya
kalamak için teklüe :razı olmuş ._ 

c- Bak bakalım!.• demiştir .. 
SUÇLU NE DİYOR? 

Salya falı açmak ÜU're 10 .lrunlt 
peşin alrrus ve koynundan çıkar -
dığı bir iskambil destesini dize..ek 
fala bakarken eürmü meşhut ha
linde vakalanm,..tır. Kanık.ola. ııö
türülen Sofva: •-1sin dıoi?rusunıı. 
ısterseniz fala ·ben de inamnam. 
Fakat İstanbulda safdiller o kadar 
wk ve ben de o kadar parasız= 
ki bu i$I! kalkıstını• demiştir. 

Dava şahit celbine kalmıstır. 

lsviçre bitaraf değilmi 
( 1 inci sa hı fedeıı devam J 

kaYemetınden dolavoı memnuni
yet bevan cdivorlar ve bunu gavet 
açık bir sekilde yapyıorlar. Umu- 1 
mivetle İtalyan kaynal!ından ver- 1 
dikleri bir habere mukabil Yunan, 
İnı!iliz veya Amerikan kavnaltla
rından altı. yedi haber verivorlar. 

İsvicrenin ve bilhassa matbua
tının aldığı vaziyetle ilk defa me,
ırul oluyor creltiliz. Bu vazivet mi:h
ver devletleri için açık ve itimat 
verici değildir. Hemen hemen İs
viçre basının ittifakla yaptıin bu 
tarafııirlik üzerine bu~n acıkça 
ııu suali sormak lazım ııelivor: 

•İsviçre hakikaten bitaraf mı -
dır?> 

--0--

Sovyetlerin . . -
yırmı u-

çüncü milli bayramı 
( 1 inci ııahifedm de-ı.•am) 

de bu gece için bir suare hazır -
lanmış bulunmaktadır. 
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Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
IC.rtaran pyet sıhhi, ufak, yumutak ve en ince elbiae

ler alhnda bile belli olmıyan 

FEMIL ve BAGI 
Yeni mrıbellj ..e d:ıh& mMelı:Amil bir tekilde 8 lılı: •e 12 lik kutularda yeni
den piya~aya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhaliye ve partümtti mağaubrında 

~ kadın berberlerinde h.izmetl~r .ne- hazır olduğunu an:edcriz 

Binlerce mü~terimllin telefo n, mektup ve halla telgrafla 
müracaat ve arzuları üztrine 

Geçen baft• eşsiz bir • unffaki:nt kaunmıs olaıı 

LEYLA ile MECNUN 
aa6Ün 1 "iPEK Sinema .. nJa t•lıraı 

m•tİn•'.r"-Y8 n 1 z 60.terilm•y• 
itıbar•n haılon•c•lıtır. 

Filııte ili.ve elarak: Türkiye Büyük Millet Mecfüinin 6 ncı dene

sinin 2 nci yılın açılışında M İ L L t Ş E F İ X Ö N Ü' nüıı 

SeneliJı: NUTKU. 

Filmin u:nınluğu .. layısile se •nslar: 2 - 4.15 - 1.30 ve 1 ıia. 

P<krakınd& ................ .. 

ŞARK 
sin ••nda 

..... 
ı 
ı 

1 ~EMBERliTA~ 
Menuaa aza.mollle ..Otenasfp Mır U..- ahu~e vazohı.aaa 

aublet- bir .,.-

J EN ER AL YEN 
Ti.~CE SÖZLtl BARBARA ST ANWICK 

Rejisör: FRANK KAPRA NILS ASTHER 

T~ ve ltlnn mnuml iiscriae 

lbfıarua m IKo'lllt .ınema mav:ıff:ıkiy..U 
TI) bllliiıı .... lı&l&JDJ ~ Alan 

AKASYA PALAS 
Paı1a1< ...., Dllblıalı umedl. 

Yclnız SARAY Sineması 
llİıt BM'TA DAHA GÖl!ll'EBllDGE DE\',~)( EDECFKTİn, 
Bq Rollerde: 

1IAZ1M - VASFİ UZA - CABİDR - ELfTTFB.İY.'l 
1ienm cöreme111~ olanlar iıçia soa f.wsat 

Dost komsumuzun bu mes'ut yıl , 
dönümü Türk.iye i<in de Türk -
Sovyet dostluğunun halıralard• 
yeniden canlanmasına güzel bir 
vesiledir ve Sovyetler Birliği ile ı 
ötedenberi iyi münasebetler ida- ı 

me ettirmiş olan Türk.iye Cumhu- ı, 
riyeti dost hükumetin bu mutlu 

bayramını samimiyetle tes'it eder. 1 ~~~~~~~~~~~~~:--;;::::::::::::::: 

Asker gözile MARMARA TA K S j M 
cepheler ela: Sineması 

Göriilm.eıniıf abn.. 
B1IPnlnı A.frikaıun hak.ı -.o

nna alt elanJı: oevrilmı. ve em&ali 
Tiki olmemıt ..-ilde niW C'ir-

Yarın ınatinclerden itit.a.rcn 
Göremiyen binlerce 1<i4inin 
müucut ve an1ılan üzerine 

( 1 inci sahifeden deı:am j 
İtalyan tebliğlerine rai(men, E

pirde ka yde değer veni bir şey . 
olmamıstır. Fakat oi•ndi bütün ııöz...ı' ..,._ mü:t olan 
ler, Görice cephesinde inkişaf et- . İkinci def- olarak 
mekte olan harekatın nihayet ne
rede )<arar kılacaji'ıru bekliyor. 
Görünüşe nazaran. Yunan cü~ü

tamlarının Görice etrafındaki ha -
reketleri ~ şekilde mütalea edile-

1 bilir: l - Göriceyi ele ııcçirmek, 
2 - Göriceyi muhasara halinde 1 

bırakarak daha ilerideki stratejik.· J 

noktalan tutmak, 3 - Ve bir mey
dan muharebesine intizar etmek. 

Su dakikaya kadar Yunan ve 
İtaly;:,,ı. külli kuvvetleri henüz te
mas haline ııelrniş değildir. Her iki 
taraf bir tabi ve hareketi içinde bo
calamaktadır. 

Her iki tarafın karşılıklı kuv -
vetlerini mukayese etmek Ih.mı 
ııelirse, İtalyanların Yunan hudu
duna yığdıkları kuvvetleri üç yüz 
binden fazla tutmamak Uzın:ıdır. 
Buna mukabil Yunan müdafaa 
kuvvetleri on üç fırkadır. Han ya 
ve Midillide de >ki müstakil !ırka
ları vardır. Diğer on bir fırka ih
tivatları da bulunmaktadır 

Yunan erk:anılıarhiyesinin pek i 
iyi tasarladığı ve muvaffak ol.mak 
üzere dahi ııöründüğü Görice ha- i 

KARA GÜNEŞ 
Devam ediyor. 

DİKKAT: İsdlhamdaa aoıa,-ı l>a
- sıcaia mani olaıı.k lçiıl 
Mi'* bava eüıub,._ lşlelll -
mektedir. 

Ayr>ea procram&! 

M . JUDY. GARLAND - 1 M 
LEV18 STONE i 

A 1 GENÇLER 1 A 
1 SEVİŞİYOL 

R 
Super filmi ili..,. R 

ol qiu•. 
12 İkinci teşrin 

M SALI AKŞAMI M 
MÜNİR · l 

A NURETTiN A 
R ı ye aıbclatlanaat. R 
Al,~ ::~'jlA 
dal Tddon: U... ~a 

reketinin Berkle büvlik neticele - ı "!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rine sahit olacai!unıza inanıyonu:. ...; 
Bizim tahminimize ııöre, Yunan or- Ka.&aplar beledi7edea 
dusu, Göri<:<!yi tuttuktıan sonra, İ- ] 
talvan ordusunu muhakkak surette ıikayet ediyor 
arkadan sarmağa calısacakır. Bu 

Şarkın ve Mısır\n taaıumıt 
facia mümessili 

FATMA ROŞTÜ'nUn 
oy..,.dığı 

Saadet Yuvası 
Türlıı;e sözlü, Arapea şarkılı 

filnı 

Pek ç<>k be(enilnıiş n mev
zuu tamamile hayatı hakiki
yeden alınmıştır. Çok ilıred
mis sahneler gö,tcreıı ı.. filM 
mevsimin en güzel flln11eridir. 

A~ rıca ilfive olaTak 

ONMARTR 
KIZLlR1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divıuıyolu 104 

'M-reae -ııerı: 2..5 - i. r.&: 1%311 
1 - -

harekat esnasında yerli Arnavut . . . l 1 
unsurlarının ve kendi akıncı cete- . ( 1 ıncı salııfeden deoom} ı Askerlik işleri 
!erinin büvük yardmıları olacal!:ml ber ınt~~ın aksayıp ha~ da du- ı -------------
zannedivçıruz. zel.medığinı vana vakıla soylemek· H Ok l • k 

Su bırkac .ııün içınde, ei!er İtal- tedirler. . •ı arp . ~ una gırme 
vanlar takviye kuvvetlen almaz - BIR SEYYAR KASAP NE. DIYOR. ıshyenler 
lar ve bozulmuş ıı>bi görünen ııoı l Ezcumle Çırçır caddeıı 16 nu-
cenahlannı düzeltemez!erse, Yu _ marada m~kım ve sevyar kasap - Beşllctaş Askerlik Ş"besinden: 
nanlıların herhanııi bir veni bü- j 1~.rdan _B._ Ismail Çandar sunlan c-ı kurm~ başk.ııılıtının 15/~ 
vük çarpışmayı dahi kazanacak - sovlemıstır: 940 ıu.. ve 3"55 sa,-ılı emırleri-. 
!arını ümit edebiliriz. •·-- İstanbulda benim ıV!:ıi UW. -

göre, mütecaviz tayyareler Blen
haym tipinde İngiliz tayyareleri 
imi,. 

Stokholınde çıkan Dagens Nih
te-r ~azetesinin Berlin muhabiri, 
Berlindeki Yngoslav mebafilin -
den aldığı malfunata atfen, Ma -
nastır ve Ohriyi bombardıman .. 
den tayyareler İtalyaa tipin•• 
tayyarelerd.ir. 
YUGOSLA V,llARRİYE NAZW 

ÇEKİLDİ 
Yngoslav Harbiye Nasırı Gea• 

~al Nedie istifa etmiş ve yerİIMt 
Petar Yesi~ tayin cdilmi~r. Yf'lli 
Harbiye Nazın dfuı ııa.at 18 de Y• 
min etmiştir,. 

teaddıt sevvar kasap vardır. Biz 
etleri.ı:nizi her ıtiin muayyen sem'
lerde kurulan umumi pazar ver -
terinde satarız. Fakat ekseri ııün
le-r mezbahadan öi!leve kadar et 

ne bup okulu umutanl.ıjı.ııdan gela 

ID/l~ tarih ve 2 S 73«> sayılı cı.. 

kuı madde,-1 lıavi talimatta yazı~ 
Uz.•re harp olwlwıa girrru,-e isteltll oı-

larııı müddetleri 31 iltincil<Anun Ml 

ııi)nderilmcdiiinden pazar verle - tıünline kadar mOddet ıızatı.Im11 .,. 
riRde i.siz beklesivoruz. Mesela Üll<Ti l>itlr•nleroen olmalı: nure 1cq1t 

evveHri ~ Kadıkövünde pazar 'I"!- Jcabul edilecetı anl"lılmıJtır. Bu ııw 
rinde saat 12 ~ kadar etlerimi.ıi isteklilttin talimatı ıörıııelı: ve lcabe
bekleıdiık gehnedi. Samııtva. Koca
m ustahpeu, Şişli ve sair veri erde
ki pazar ver~rinde de böyle olu
vor. Diier kasaplara et ııön<leri -
~iyor bizlere ıı6Drlerilmivor. Mez
baha bizi nıçin ishhf.a.' ediver. Biz 
J 1 ık cccuk ~cindiriyot"ız.> 

Bu vatm<Uışları Q&IZ bır.ıkıı: 

tien izahatı almak üzere ve takjbl nm
omele yapmak lt!n şubeye müracaat.
l:ır- 1Hn ol1B1ur. 

nı:ı:k ki,n hc:edlve reisliğin '1 f"e -
~ıeve ' kovması \'e bu ısı de ısla 
tmes. · 1 wn 
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Japon-
yayı Japonlar, Patagonyayı Patagonyahlar 
idare ettiği gibi, Türkiyeyide Türkler idare 

edecektir. » diyordu. 
Bu, o Jıiir>iin ııörüş!erine ııöre bir 

nevi .ittihadı anasır. siyasetiydi. 
.Oskan> efendinin ı:ıosta ve telııraf 
nezaretine ııetirili$i ıtibi, bazı ih
tısas sahiplerinin ihtısasından isti
fade etmek, belki. m~mleket icin 
fay<lalı olabilirdi, Zira, istilx';ttan 
hürriyete geçen bu intikal devre
sinde. kendi bilııinlerimızle mem -
leketi idareye imkan yoktu. Bu ba-ı 
knndan. hatta birçok ccııeb: mu
tehassıslar da celbedilmistL Adli
yede. ın.aarifte, ziraat ve ticare!te, 1 
beledıye<le olduğu ~ibi. Fakat, bu ı 
müteh::ıssısların - bas.ka memle -

Müferrih ve midevidir 

n 

fNKIBAZ, HAZIMSllllK, AflOf BUlANTI ve BOZUKlUGUNO~, BARSll 
TEM 8 El L İ 6 İ H O E, Mİ O E EKSİLİK ve Y l ff MALA~ 1 N O A emniyetleD~:i,\i~: 
Mide ve Barııııkları temizler, alıştırmıııı: ve yormaz. MAZON ilim ve HOROS markasına dii>k•' 

( 

_________., 
1 İstanbul asliye mahkemesi ikinci ti- ı L 

caret dairesinden: ~,Caj ~~ v~v. ,.. .... ,~,~-!'-' , 2 
Muddei hali tasfiyede H, J, Blümen.- >,~·~#·~~~· ~.~~~:~ ~.; 

tal biraderler şirketi tasfiye memur ... ~~ /O . ~~·~: 
ları vekiJi avukat İsak Hazan ve Sa- ~-~ ~ ~~~~j~ 
lamon Adat.o tarafından Şişlide Os - ~~17d . ".L,. 
rnanbeyde Nargileciyan eczanesinin ya... i.S: fJ. 
nmda kılıççı zade Bedri nile mutcağı
mn aah..ibi aleyhine ika.ine olunan (4492) 
lira (98) kurusun maa faiz ve masarifi 
muhakeme, avukatlık ücreti ve tazmj
natın tahsiline mütedair açılan davada: • 

Atüddei tasfiye memurları işbu da
vaya ait müstenidat ibraz edemedik -
lerini mliddeaaleyhe bu husu!oita yemin 
teklif eder o1duk1arını beyan etmişler 

Size birkaç bin odalı muazzam bir 
bina yaptırıyorlar. Siz bu binayı, 
elbirlii!ile, belki beş, belki on se
nede vücudc ,gctirebileceksiniz. 
Yalnız, hemen inanmanız icabeder 
ki, bu bir.a carcabuk meydana ge
lirse, temeli bozuk, çatısı çürük, 
derme çatma birşev olur, İ~me gı
ren cemiyeti kald;ramaz, yıkılır. 
Biz siz.den, saıilam, yıkılmaz, te -
melleri milletin ruhuna atılmı.s ve 
ufak tefek sarsıntılarla cökmiven 
l:ıir bina istiyoruz. Bu, zaman ve 
sabır meselesidir. Gençliği boıı ye
re heyecana düsüriip ortalığı vel
veleve wrmek doğru bir hareket 
ohnaz. Buna, kendi elimizle kendi 
çukurumuzu kazmak derler .. 

ketlerde olducu gibi - bir idareye,' T Eş EK K ü R 1 ZAYİ 
bir mes'ul şahsiyete bağlı olma - 1 Ebedi yuvasında bırnk1ıf."ımız lrarde-

Askeri nüfu~ tezkeremi za-

ve v<lki talep üzerine yemin davetiye
Einin tJıcametgQhı meçhul bulunan müd
deaalcyhe uan yolile tebliğ edi1miş ve 
mu~:ıileyh mahkemeye gelmemiş ol
duğundan tebligatın usulün muaddel 
337 ıncı maddesine tevti.kan ilanen teb
liğine \·e tarihi il<indan itibaren sekiz 
gün 7.arfında ba arzuhal mahkemeye 
müracaatla yemin edeceğini bildirme
diği ve muayyen olan 28/11/940 per
şembe &;\:;nü saat 14 de mahkemeye ge
lip yf'rr.in etmediği tnkdirdc müttchaz 
kararın kec::bi kat'iyyet edeceği .key -
fi yeti trb1iğ makamına kaim olmak 

1 tt 
., ı · 1 . . . )1. ett;ğib1den ve yenisini çıkaraca -

arı sar ı. ·ı.wıese a. posta ve te 2?'af şım?z :ıı.tnnı.sa ilk ok'JI öğ:retmcn1erin- 1 ~ d k .. , h 'k . 
nezaretine J:!etirilen O.!.!ı::<.ın ef~ndi den GüliZ.ar Dirckin ccna:~eslnd('I bulu- gım an c,; .ısının iJ mi.ı yoktur. Ahmet Rıza Beyin, sözlerini bü

yük bir havranlıkla ve dikkatle 
dinliyorduk, Seyit Bey, Ahmet Rı
za Beyin sözlerini tevit eder ma-

b , ı· ·· f tt' · 'd' p \ Mahmul oğlu L~li! So•118n 
ır ma.ıye m·u e ısı ı L osta ve nan, çelenk gönderen, evimize kadar 

te.Lı!raf idaresinde bir ha\ li ıslahat ceıerek güzel 1=:özleı ile, n-ıektup ve tel ı -
üzere il5'1 olunıır. 937/203 

ı
hiyette birka.; cümle ile bize hitap 
ettı, Ahmet Rıza Bey çok mahir w 

yapmı.s. mektup ve telgraf muha- yazılarile buyiık acımızı p•ylnşarak ı ZAYİ - Tramvay idaresinden 
beratını Jntızama sokmu,, basılı bu bizleri teselli eden buyuklerimi:oe, kıy- , almL> olduP;um 414 numaralı pa -
idareye disiplin ve mes'ulivet de- 1 metli dost, komşu ve arkadaşlarımıza somu za)'i. ettim. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Bas muharriri 

ETEM iZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaosı 

\

'kurnaz diplomat manevrasile bize 
bir tornistan işareti vermişti, Türk-

nilen sevlerin eirmesine vardun minnet ve şükranlarımızı arzederiı. \ 8222 numaralı tramvay idaresi 
etmişti, İyi amma, Oskan efendi, Binbaşı İdris Murguz Mazhar Dık<r amelesinden M<>hmet Yavuz 

~-esi ·bizi ilk hamlede avlanus ve 
1eşhir etmişti. Fazla hirşey dci;il, 
hatta tasarladıklarınuzın hiç birini 
ısöyleme,ğe vakit ve ımkan bulama

, dan avrılmıstık. 

bir Türkün hukukunu, bir Ermeni- --------

f iBu ziyaret, ruhu:muzda kaynı -
ı:van vatanseverlik duYı?ularını öl
)dürmese bile. küllendirmeğe vesile 
lolmustu. Bir daha ne Darülfünunda 
ıroz söylüvor. ne de cemivet içinde 
aıtz:rmızı açıyorduk, Kendimizde 
iıövle bir hak da ,ııömremeiie baş
lamıst>k. Zira, A:h.met Rıza Beyin 
balıscttiiti o muazzam binanın in
~ işini bize veren yoktu. Bu işi 
de, Abdülhamidi devirenler elle -
rine alınai!a başlamı.ştı. Günün bi
rinde Besiktaşta Seyit Bevc rast -
!adım, beni tanımak istedi Kendi
ıtlne hatırlattım, Elimi sıkarak bana 
iltifat etti: (Nasıl. d..m, o ı!iin Ah

nin hukukuna tercih ettiği Za."llan, 
bu adam mütehassıslıktan çıkıyor, 
l!enis sal3hiyetli bir idareci mev -
kiine ,ııeçivordu. Bahu>'us nazır o
lunca, i$ tamamlle devsivordu, 

Bunun ııibi, ikfoci, ücüncü, dör
diincü derecede resen mes'ul ol -
ması icabeden memuriyetlere de 
mesela su'be müdürlüklerine, mer
kez memurluklarına, nazeretlerde 
o ııün icin ehemmivetsiz ııörülen 
kavanin ve kalemi mahsus müdi
riyetlerine de anasırı ııayri müs
limeden birçok kimseler getirili -
vor. devlet makaniznıası ntillivet 
esasından tamamile uzaklastınl -
mak suretile - bu memleketle hic 
de alakası olmıvan - yabancı el
lere tl'rkedilivordu, 

CDnamı v•r) 

met Riza beyin e\'inde görüştüğü- ı·stanbul Do" rdu" ncu" icra 
müz binayı yapmal!a basladımz 
mı?> Seyit bc:ye şu cevabı verdim: Memu rlug· undan 
(Maalesef başlı yamadık, beyefendi! 
Çünkü biz Darüliünun edebiyat Bir borçlan dolayı mahcuz olup 
~ubesi mensuplarıydık. Ora.dan paraya cevrilmcsine .karar veri-
mezun olduk Bu isi, elinde mimar len 3523 sayılı gayri miilıadil L-
diploması olanlara bırakıyonız. tihkakının tasfiyfsine dair olan ka-
Temenni ederiz Jd, hürrivet binası nunla tedavüle çıkıorılmış olan ve 
pratik yetismis kalfalar tarafından dört senede itfası mukarrer bulu
deitiJ, tecrübeli ve diplomalı mi _ nan yüzde beş faizli (1600) lira 
marlar tarafından insa edilsin,,) kıymetinde 32 adet hazine talıvi-

Bu tesadüften sonra, Mondros ~'.n satılmasına karar verilmiş-
mütarekesine kadar, inşaatı uzak-
tan kontrol ettim, Aradan uzun }'ıl- 11/11/940 tarihine ra,Jıyan pa
lar geçtiği halde binanın temeli bir zartesi günü saat 13 - 14 de dai
kan~ bile vükselme<li ve temel remizde açık arttırma suretile sa
fa$3S1nda calısanların hepsi de diı>- tılacaktır. Muhammen kıymetle -
Jomasız ustalardı'• rinin yüzde yetmiş beşini buldu-

Bu arkadaşın sözleri acı bir ha- {u takdirde alıcısına satılacak. ak
ki'katin ifadesiydi, MemleketU! dö- si halde 14/11/940 tarihine raslı

yan perşembe günü ayni saatte 
nen entrikaları ''e cemı'eytı'n te - yapılacak olan ikinci arttırmasında 
rırkki değil, daima tedenni !'tlii!ini en fazla bedelle alıcılarına satıla_ 
o11ömıemekte ısrar e<len körler bile 
_ bı'lha••a Mondros mu·· ta-kesı'nı· cağından taliplerin mczklır gün ve 

·~ - ·~ saatte hazır bulunmaları ilan olu-
mütea·kıp - her facianın iç vüzünü 
l:ı ,, '--'n~u~r~·~~~~~~9~3~7~/5~9~4~6~~ utün cirkinli~ile ııördüler, ,. 

Mcmlekette. zaman zaman ~ene Üsküdar ikinci su!h tukuk mah -
kılıi(ına giren, tahrip edici ve her ıı:.m .. inden: 
veniliiii. her ııüzel ve iyi şeyi öl- Kuzguncukta Gülbahar sokağında 19

1 

dürücü bir (pinti!er saltanatı) ha- No, lu han"11in bir od•sında sakın iken 
kim olmuştu, 23/5/940 tarihinde vrlat eden ve te-

Bu memleketle ala· kası re1r.esıne mahkememizce vaz'ıyeı edn-
mis bulunan Menabcm Annadan a1a -

olmıyanlar iş başında 
(İttrhat ve Terakki) nin uzun 

7.aman sadık kaldığı hatta dört el 
ile sarıldığı ,ııarip bir siyaset daha 
vardı: Türk obuyan unsurları i$ 
basına ııetirmek. 

cak ve borç iddiasında bulunanların 

bir ay ve veraset iddiasında blllunan
larında da üç 11y içinde vesaik ve sene
dah kanuniyeJerile birlikte mahke -
memi:ıe mürıı.caatlan \;e aksi takdirde 
terekenin hazjneye de\·ir ve tesı:m e
dileccjıi ilan olµnur. 940/204 , 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 34 Yazan : M. SAMİ KARA YEL 

Şiilikle mücadele başladı 
Yeniçeri ocağı sarap ve her tür

lü içki içmeden mahrum oluyoı· 
du , Bu ocağın torunları olup \'Ü

zera \'e rical mevkiine ııe.:miş o
lanlar da mahrum oluyorlardı. 

Çıinkü bunların da ekserisi bek -
taşi idi. 

Görüyorsunuz kL Selimi iste -
mekte, Beyazıt Veliye karşı is
yan etmekte sebepler bıısbütün baı; 
i<adır. B·1 tarihin esrarıd;r, Bu s:r
lar bilinır.cdıkçe tarih biiınmiş ol-
11ıaz. 

Yeniçerilerin, Şiilik üzerine a
kınları bile ayrıca bir davadır. 
Ycnıccrı bilıimerha et i' · 

rine katliam eylemiştir, Bunun se
bebi aşikardır, Bektaşilik üzerine 
yüklenen bir tarikat kuvvet al
mış bulunuyordu, 

Bektasi babaları Şıilij(i öldürmek 
için yeniçeri ordusunu ileri sürü
yordu, 

Hadiseler de yardım ediyordu, 
Çünkü, Simk, Sünnilijii de Ana
doluda mahvedecekti. B\ı sebep
ten bekta<ilik ve Sünnilik birleşe
rek harekete geçmişlerdi, 

Hu 1:1rn: herşeyde yeniçerilik 
fikri hakimdi. Bu, fikir ise Bekta
şilik idi. 
Osmanlı 

Türkiye Cumhurivet Merkez Bankası 
"' 

3"' Teşrinievvel 1940 Vaziyeti 
PAS i F AKTiF l 

ltASA: •. L 
Allın:Sali kiloı;ram 71.814.5% 101 .012.88?,5 '. 

Serma7e 

İhtiyat Akçeııl 

T. L, 15,Cı-00.000,-

1 

r )ra 

BANKNOT ü,303.175.50 
l'FAKLIK 2.12L37~ 111,437,441,9'.? Atll Ye fevk.alide 

Bwıosl 

6, :SJ.666, J ) 
6.ooo.ooL 12.188.6t6.15 

Da.blldeki m:ahab!?"ler: 

Törlı liran 193.1~1.ll .193.151.11 T•dnüld<ki ba.nlı:ıııollar 
edilen evrakı 

Barict~kl Muhabirler: 15S.i, .563,-
Altın: Safı kliogram 5.:ZI 5.199 7.335.593,96 

Derubde 
nak:diy& 
Kanunun 8 - 8 iDci mad -
delerine tevfikan baz.i. Albna tahvili kabil serbett 

dövizler -.- 1:1ıe tarafından vlki te -
diyat 19 3Jl <1!4 --

Diler dövizler ve bortlu kli .. 
rinC bakiyeleri 25.5~5 591,76 32.881.185,74 Deruhde edilen evralıı 

- nakdıye bakiyesi 139,357.079,
Karşılıtı tamamen altın Hazine tahviJlui: 

Deruhde edilen evr>kı nak - Dlar;,ık ilftveten t.edavü -
eti.Ye karşılıiı 158.748.563,- Je vazedilen 11.o:ı~.000.-

Rf'e~kont mukabili il~-

vetcn. tı.dvüle vazedılen ~3G.COO.OOO,-

Hazineye yapılan attın ker-
&ılıkh av<1ns mukabili 3902 
No. lı k.anun mucibince il:l-
vrtcn t.eda\."üle vazedilen • - -.- ~92.357.079.-Kanunun 8 - 8 inci madde -

Jerlne tevfikan h~zine tara -
tından vaki tediya.t 11 391.48·1, -

MEVDUA'J': 

139.357.079,-Türk Lira.ı 
Altın safi k.lg. 

64.882.062,1< 
.125.709,39 Senedat r:ü::Can.ı: 89.372, 65,007.771.52 

2850 N'l. k;:ınura gi:irc hil
zincye açı'r.n :l·;~·r.F muka
bB: tevdi olt,nan altınlar . 

• SMi kilo,rr•m 55.5419,;0 78 124 i67.9J 78.124.167,90 
Döviz taahhüdatı: 

Ticari senedat: 

Esh.&m. -.e b.lıvllil C1i.s4aaı 

(Deruhde edilen evrakı 

2~6,9~8.376 41' 256,928.376,48/lıtına ~•hvili kabı! dö,•izl or 
Di~cr dövizler ve alacaklı 

.-,-
lılıring bakıyclerl 33, 98:>._liQ3, 17 - - 33.982, 693, 17 

114.57 ;,077,42 MuhttUfl A - (nakdiyenin karşıhlİ 
(Esham ve Tahvil.it 
(İtibari kıymetle) 47.055,036,93 

B- Serbest esham ve 
tah\"il<İt 

Avanalar: 
8.277.057,57 55.336,094.50 

Altın ve Döviz üzrine avans 

T3hvil:it üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hazin~ye 3850 No. lu kanu
na göre acı1an altın karşılıklı 
avana 

5.980Ji8 
7.808.722,-
1.178,000,-

80.584.926,75 89. 577,6'.'9,43 
4.500.000, -

21.0'.'6,-496. 9~ Hissedarlar: 
Muhldlf: 

Yol<b 711.237.455. 16 

elinde, bektaşi akidesi içinde, bek
taşi fikri altında hareket ctme{!c 
mecburdu, 

YeniçPri, Osmanlı tarihinde her 
ne talep etmiş ise olmuştu. Yeni
çeri bir kere kazan kaldırdı mı 
bunun önüne padişahlar bile du
ramazdı. Ne talepleri varsa verı
lirdL 
Eğer yenjçeri talepleri is'af o

lunmazsa padişahlar bilirlerdi ki 
kendileri ya katlolunurlar ve ya
hut hal'. .. 
Okuvucularım~ faydalı olurum 

kasdile yeniçerilerin teşekkülü -
nü ve veniçeriliği kısaca yaı.ma1< 
istiyoruz, 
Yeniçerilerin teşekkülünü ve asıl

larını anladıktan sonra bu, teşkila
tın ne demek istediğini ve Türk 
milletinin ve devletinin başına na
sıl bir ibela oldul!unu anlamak ko
laylaı;ır. 

Şurasını zikretmeden ,geçmek is
temem, Yeniçerileri göklere çıka
ran ve onlara paye veren, hatta 
Osmanlı i.ınparatorlu;(unu kuran 
ve onu itil~va sevkeden yeniçeri
dir dive bal!andıranlar hep ecnebi 
tari]ıleridir. Çünkü, bu hıristiyan 

hıristiyanlığı methetmiş olııtvor
lardı, 

Yeniçeriler aslen hıristiyan ol
dukları cihetle ecnebi tarihleri 
Osmanlı ımparatorluğunda vukua 
,gelen medeniyet, san'at, şiir ilab,, 
bütün varhkları bu hırlstiyan dev
~irmesine vermiş oluyorlardı. 

Yani, veniçerO~r olmamış ol -
saydı, Türkler ne medeniyet ve 
ne de cesaret ve şecaat göstererek 
akınlar ve istilalar yapamıyacak
tı, 

Maatteessüf, bir kısım tarihle
rimiz ve hatta ekseri tarihlerimiz 
ayni ecnebi tarihleri gibi yeniçl!
rilere paye verir !er , 

Halbuki tarihi y~radan Türk ço
cuklarıdır. Medeniveti ve istilala
rı vücude getirenler Türklerdir .. 
Halis Türklerdir. 

. Yeniceriler, teşekkülleri anından 
itibaren birer unsuru isyan olmuş
lardır. TüPk camiasının nizam ve 
ıntizamına halci vermislerdir. 

Bu bövle olmakla beraber yeni
ceriyi teıvkil edenler hiç de yanlış 
hare-ket etmemişlerdi, 

Yenkeriyi teş.kil edenler, bir 
kere her dönme veniçeriyi ölün
ciye kadar evlenmekten meney-

Yelı.6n 7 1L?37.455,l6 

Yani Türk camiası içinde bu 
devşirme hıristiyanlar kadın ala
rak cemiyete karışarnıyacaklardı, 
Bunlar, yalnız hartı ehli olarak 
kullanılacaktı. 

Görülüyor ki, vazolunan nizam 
ve kaide yerinde idi, Kurulurken 
iyi düşünülmüştü, 

Fakat, sonradan herşey altüst 
c;ılmuştu, Bu devsirmeler Türi< 
camiasının bünyesine arız olmuş
lardı, 

Şimdi gelelim yeniçeri nasıl teş
kil edildiğine: 

Evvelce bin neferden ibaret ol
mal< ve muıharebe uıınarunda lı:ıen
dilerine yevmiye bir akçe veril -
mek üzere tesis edilmiş olan yaya 
askerinin ahali üzerinde eziyet -
!eri görülmüştü. 

Bu yayalar Anad<ılu çocukla • 
rından alınırdı ve dai:mi bir niza
ma tiiıbi değillerdi, 

Veziriazam Çandarlı Karııhalil 
muntazam ve daiına qlalaı:da o
turur bir suııf asker teşkilini dü
fiindü. 

Bi~· 

AZ EMEK 
ı nlf!s bit.11~ yemeıı 

komprime hayat karşılığıdır 
En sıkışık zaımanda size en büyük yardımcıdır. , e 

Kalori, ,cıda, lezzet ve nefaset b&kınıındaaı tatmin edici maJıiyeli " 
yüksek evsafı haizdir. , 

Mercimek. bezelya, bul!day vesair çorbalılk ikoınprti:mc:crİ!!lliZI 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMAHKA MÜSTAHZARATI ıs 
M. NURi ÇAPA Kuruluş tarih~ 

t~fo!ts.a lar U. Müdürlüiü~enE::) 
' I - 5 ıX1/940 tarihinde 350 kilo üstüpüye talip zuhur cbned;gıııô" 
ek~i1tmcsi eski e:erait dairesinde on gün uıatılm19tır 

n - Eksiltme 15/11/940 cuma günü saat 14 de Kabataşta 
mübay3at !'Ubesind<'ki alım komisyonunda yapılacağı ilfın olunur. 

• 
DIŞ MACUNU 

Bütün di~ ve diş etlerinin arızalarını, giderdil<
180 

başka ağız kokusunu da izale eder. 

Her yerde O E N T O L dl~ macununu arayınız 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI ~ 
Alacaklı ve verecekli Bayanlara Müjde 
ve mirascılık ilanı: 
Sultanahmet 5 inri eulb 
hukuk hakimliğinden: 
Kumkapı Nişancı caddesi 56 No, 

haneci~ mukjm iken 13/3/940 ta -
rihinde \•efatı üzerine zabıtanın ih
barı ile terekesine mahkemem. izce 

1 

el konmuş olan Fatma Şebboy mi
raacılarının iS'bu ilan tarihınden 
itibaren üç ay ve alacaklı ve vere- 1 

ceklilerinin ise bir av zarfında Sul
tanahmette tapu dairesi alt katın
daki mahkememize müracaatla bil
dirmeleri lüzumu aksi ~irde 
haklarında alacaklılar i<;in kanu -
nu medeninin 561 ve 500 uncu 
maddeleri ahkamı ta~ edilecelli 
ilan olunur. 940/71 

İstanbul asliye on ikinci hukuk hi-
kimliğinden: 

Mahkememızin esas 9'0/«9 ve lıa-

130-160 LiraY• 
ISMAllLAMA KÜllK :ııJ"l'"f() 

yapıhr ve tamlr edili'·y.:'f'O 
A vrupadon kıslık ELBİSE, !<fA ılf· 
ve TUVALET ınod<>Heri grıwı: dl! 

İstikliıl cadd~i Karlt!n1an tııC'fıtl 
No. 292 ,. ~ .,-

Avrupa Akadenıisi kürkc;Liıı.ı 
terzilik şubelerinden n"'lcııı:,._,.ı 

SAADt.'T - MEBRl'KE '.fer<Uı ~ 
• T•l: 41492 g'"· 

Ş h
. . troıll 

e ır tıya tJ' 
, sr vıı 

TEPF,BA, pı\ il 
KJSMl1' , 03' 

Bu akşaDl sıı•J:ri,f. 
BİR ,,,~ıli 

İstiklal uddeoindc J(o · 

kısmında 0 d• 
Bu aksanı saat 2o.3 

D A D 1 ,. 1eıııiJI 
S 

. 0tobiı5 ehrın her tara una 
rar !M.0/557 No. lu dava dosyasında 
Hanife Özlnsan tarafından Cağaloğlu edihni.\>tır, tJ 
Hoca Rüstem mektep sokak No. 21 de lf 'f~ 05 
mukim iken halen ikamelglıhı meçhul RAŞİT RIZA TİY A fı~" 

!·de '' Osman Özinsan aleyhine açılan bo - 11 pazartesi J 2 salı Ba ı ;ıı;ıP" 
pnma davuı soounda: ta!alli kar&rda lk iııe1'1 
1=1ı olduğu üzere taraflar arasında beraber Bevoklu Ha ,, 

5 
eSer 

ıiddeUi geçimsizlilı: olup bu geçimsiz - beklenen ,,bü"':k , _,,,; 
ll~ davalı lıoauıın oebebiyel ve<di - (AKTOR :ıo!.fl ~ıP 
li:nden davacmm davalı kocasından bot-===~~~=. =""'.h~i~i~:11ıiif1 1~ı1'&' olmasuıa ve kabahatli bulunan kocanın rer verilmiş oiup ışbll c: gi.ir> ı> tıı»' 
da bir RDe müddetle evle:nmed&U men- tarihinden itibaren on b~ .. JıJ ,·tY" ~ 
mıl:retiee ve -öç cocutun da hakkı ve- bir hakkı itira.Zı varsa şi!a: inirı 1 ~ 
ıa:,etleri.Dhı davacı annesi yanında ip- rirl olarnk müracaat etrne5 ~· 
lı:asma ve (1211) lı:unıs masarifi ,.,_ mu tebllt yerin• ceçrn•lı: 


