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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

====-illi=~=-

PARTIGRUPU UGU 
Son söz silaha 

terkedildi! 
İngiliz Hariciye Nazırının beyanatından sonra 
her ~y ya Almaoyanıo siliih kuvveti ile iktisap 
edebileceği neticeye bağlanmı9tır, yahut da Al· 
ınaoytu11n milletlerin hürriyet, fikir ve İstiklal 
haJdanm teyid eden bir ıulhu teklif ve kabul 
etıoeaine kalmqtır. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
n·a· -nıi/ ıselerin inkişafı tahnıinleri-

N ı Y•nıltınıyor. İnıriliz Hariciye 
Bi~ı Lora Balifaksın dün gece 
fan ere radyoda verdiği cevap dün
iki ~ muka~~~atını ./ll.ınanyanın 
d. Y !dan hırını tercihine terke -
ıy or: -t Sonuna kadar harp 

deki bütün dehşet ve fecayie rağ
men mukadderdir, ol&J'aktır. 

Lord Halifaks: 
•-Bu mücadelede herşeyi kay

bedebileceğimizi müdrik bulunu
yoruz.> 

Diyor ve zafere inandığı kadar 
mai'IUbiycti ve kaybı da terazinin 
öbür kefesinde ve bir ihtimal ha
linde hesapta bulunduruyor. 

HARP 

· f ngilizler lrlanda 
sahillerine 

mayin döktüler 
lngiliz amirallık 

dairesinın bu sabah 
neşrettiği resmi tebliğ 

Londra 23 (A.A.) - Amirallılc 
daircı;inin bir tel;ılilii. İrlanıda de
niızine, seriıe&t İrlanda devleti de 
suları haricine, anayn dökülmüs 
olduğunu bildirmektedir. 

iDungarvandan Vexfordun cenu 
lbuna kadar elli mil kadar mesafe 
üzerinde İrlanda sahilleri açıkları 
maynlanmıştır. 

İngiliz sahili boyunca da, 
Barnstaple 'boyundan Pads -
toxw ve Wquaya kadar 35 mil 
mesafe üzerin.de Mavn tarlaları 

:.·.::~ ·:.-·.·-·:. 

riyct ~~anyanın nıilletlerin hür
riay~ti ~ ır v~ istiklal haklarına 
sulhu t ~a.hhut ve teyit eden bir 

Al e lıf ve kabul etmesi .. 
ırisin ına,11Yanın bu iki yoldan han. 
kar e gıdeceği hakkında yüzde yüz 
An::k ve~n_ıek mümkün değildir. 
kada 'h bır1 nci yola, yani, sonuna 
nıaı; r k arp yoluna gitmesi ihti -
rından uvvetlidir, Baltık kenarla
Man ' Romanya sırtlarına ve 
lar ş kıyılarından Pirene huclut-

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
vi.icude getirilmistir. Saint Georııe lll-llılll"11-..ııııii--~jiiii--llll---lll-W I 
kanalının ortalarına dohu. mavn 

ına k d · 
lundu • ar Italyayı da içinde hu-
Avru::n bir. hakimiyetle bütün 
ge.çen J~1•a~ıp o.lmu.ş bir vaziyete 
rnusebbib· erın cıdalın başı ve 
Alınanya ~ olan ezeli İngiltere -
Y~ tabi tut.':ıvı;:•.nı kat'i bir tasfiye
nı kaptırac ~ 1htirasına kendisi
ınez, Bunu:lp~da.'1 şüphe edile -
rııı İngili . ıçındır ki, bugün ya
ınay1 istib~a7'Paratorlu/:'unu yık
zunun ba 1 eden Alman taarru
rindc olu §;ma~ını beklemek ye
Planda h,· . ~iki bu taarruz birinci 
isti!' J:"ıliz adalarını tahrip ve 
be~ ~Yleınek gayesini güdecek, 
rab e. Britanya_ adaları ile be
birier. lngiliz imparatorluğunun 
rındncı derecede hayat damarla • 
he!. an olan Akdeniz üslerine; Ce
Süv~tarıka, Mısıra, Filistin ve 
ltaı Yşe de taarruz edilecek ve 
:nıaıyh Akdeniz harekatında ihti
hulun!a~ya ile .de teşriki mesaide 
aliyete 8 •uretıle geniş ölçüde fa-

n - geçecektir 
ogrudan d - · İn 

rına veva b og~uya giliz adala-
deki İn .

1
.ep bır arada Akdeniz-

'h·'- gı ız h"'-· · . '""U bula .... ımıyetıne karşı 
•eye kada cak bu taarruz ne dere
nu bugündr ınuva((ak olacak?. Bu-
• · en ta · 
·~Y lngilizleri Yın edemeyiz. Her 
ı:ostereceği n hazırlığına ve 
Fakat, herb ~ukavemete bağlıdır. 
dan kendi .8 .de her türlü huşu
teı;aretıe .sını sıyırmış azim ve 
••hbez blr 'f:d~ ve teknikle mü _ 
lund~i:undan gıl.terenin. mevcut bu
nun ıçindir k" şuplıe edılemez. Bu
Alınanl·n 1

' hundan sonra gerek 
t~dacakİ~r ~~rek Italya asıl harbi 
hnliği ile ke::'~h~rebe bütün çe
Caktır. ısını ortay·a koya -
Alnıan•·a z .• nın bu ·· k •nnıı~ old . gune adar ka _ 

l'et!eriu h. ubg.u. askeri muvaffaki-
ıç ır . ·ı ve Britauy . ısı ı e Britanyaya 

Merdiven köy 
• • • 

cınayetının 

esrarı anlaşıldı 
Katil Kastamonuda 

yakayi ele verdi 
Bundan bir ay evvel l\ferdiven

köyü civarında tarlalar arasında 
bulunan başı kopmuş ceset ile mü
teakıhen yine o civarda toprağa 
gömülü olarak ıncıdana cıkardan ı 
bu cesede ait kesik başın esrarı__! 
dün tamamile anlaşılmıştır. 

O vakit de haber verdiğimiz gi
bi bu korkunç cinayete kurban gi
den :\le\llÜt Molla isn1inde bir tan
zifat amelesidir. 

Katiller de Kastamonulu l\fus -
tafa ile dayısı Cevizoğlu Şükrü i

<Devamı 3 iıncü sahifede) 

tarlası elli mile kadar ııenislerne'k
te ve müvazi hatlar halin.de İrlan
da seı'best devleti kara suları kı
yı.sına kaıdar devam eylemekte -

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Arkadaşını 
koyun gibi 
kesmeğe 

kalkan çocuk 
Devrilen iki sandalda da 
beş kişi boğuluyordu 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 
j İngiliz anavatan tilosu kumandanı 

Amiral Çarles Forb 

-

Milli Şefimiz 
deniz köşkünde 

Reisi Cumhur İsmet İnönü dün 
gece Savarona yatile Ya\ovadan 
Floryaya gelmişlerdir. 

Milli Şefimiz akşam üzeri Yalo
vadan ayrılmışlar ve saat 22 de 
Savarona liman methaline kadar 
geldikten sonra Marmaraya açıl -
mıştır. . 

Milli Sef ve 63yan Inönü akşam 
yemeği,;i yatta yemişler ve Savo
rona yatı saat 1 de Florya önle -
rinde dcıııirlcmi~tir. 

Reisi Cumhur bugün deniz köş. 
künde istirahat etmişlerdir. Bu 
aksam Ankaraya dönecekleri hak· 
kındaki haberler doğru değildir. 

-

Şehrimizd~ki 
ecnebiler yeni 
vesika alacak 

Emniyet müdürlüğü ay 
başında yeni tezkere 
vermeğe başlıyor 
Şehrimide bulunan ecnebilerin 

ellerindeki eski ikamet tezkerele
( Devamı 3 üncü sahifede) 

Yarım milyona çık ni 
gazinonun taı· siz i ., i1 

LEYiN TO LA 
.. 

. ! • y \ 

Akdenizde muhtelif devletlerin bütün askeri üslerini gösterir harita 
------

EN SON DA 
Moskovada bir 
Alman hey'eti 
Besarabyadaki 

Almanları .ı tahliy.e
sini l!Ö üşzcsk 

Bu Almanların 
yüz bin Kadar 

miktarı 

tutuyor 
Mo.-kova 23 (A.A.) - Dün tay

yare ile Berlinden buraya on iki 
ki<;id<·n mürekkep bir Alıman hc
yetı ı:elmiştir. Heyet, son ııünlcrde. 
Rcıman,.a tarafıooan Sovvetler bir
Jiainc tcrkedilen Besarabya ve şi. 
mali Buko\•inada oturan Alman 
aslından ahalinin tahliyesini mü -
zakere edecektir. Bu tedbirin. ek
serisi köylü olmak üzere yüz bin 
kadar insanı alakadar ettiği tah -
min olunmaktadır. 

Peten Amerika 
hükumetini 
tanıyor 

Nevyoıik 23 (A.A. \ - Reuter: 
Amerika birlcı;ik devletlerinin 

Fransa büyü.k elcisi B. Bullit ıı:a
zetecilere şu beyanatta bulun!ll1uş
tur: 

Besarabyada 
geniş bir nüfus 

mübadelesi 
Romenlsrle 

Sovyetler yerlerini 
değiştiriyorlar 

Bin Be3arabyalı Rumen 
Yassiye geldi 

Bükreş 23 (A.A.) - D. N. B. 
Basarab;-a hakkında Romanya ile 
Sov~etler tirli:i arai;,nda h r nevi 
ahali mübadelesine baslanınsıtır. 
Bu mübadele, siyasi nokta: ı . 11ar
lara göre vı.ı;;:ua gelmektedir. Bin 
Basarabyalı Rumen, simdiden 
J assv've gelıınistir. Sovvetler bir
liğine gitmek istiyenler de Galatz 
yolu ile mübadele olunmaktadır. 
Bunlar, bilhassa Basarabyada doı-ı
mu.ş olan ve memleketlerine dön
mek istiyen ameledir. 

«Büyük Britanya 
Amerikanın 

Ma jinosudur » 
Va•ington 23 (A.A.)- Röyter: 

Vaşington İngiliz sefiri Lord Lot
hian, dün akşam radyoda Ameri
kan milletine bir hitabede buluna
rak ezcümle demiştir ki: 

Bugün sizin l\tajino hattınızız. 

İK 
Baltık devletle· 

iltihakın-• • 
rının 

dan sonra 
Bütü arazi milletin 
mah olarak kabul 

ediliyor 

Köylüye azami 30 
hektar ara?i veril€cek 

Riga 23 (A.A.) - D. N. B. 
Ziraat nazırı Vane: Ags'ın teklifi 

üzerine, parlii:mcnto. LetonLvada 
bütün araziyi milletin malı olarak 
kabul etmistir. Kövlülerin üze
rinde calıstıklan arazi miktarı o-
tuz hektarı geomiyecektir. Otuz 
h<lktarı geçen arazi, dev Jete ı:e -
çecek ve devlet bu araziyi arazisi 
oJ.,mıyanlara veyahut az arazisi 
olanlara dai(ıtacaıktır. 

Parlamento. avni zamanda, bü
tün büyük ticaret ve endüstri mü· 
esseselcri ile bankaları da milli -
lestirmevi ikara~astırmıstır. 

Kaunas 23 (A.A ı - D. N. B. 
Litvanva parlfırnentosu. toµrak 

meselesini halletmek üzere dün 
bir toplantı va~mıstırr. Ziraat na
zırı Mickisin teklifi üzerine bii'tün 
arazi milletin malı olarak kabul 
edilımistir. Kövlü. azami otuz hek
tar araziye sahin olacaktır. 

• 
,Amerikan filosu 

•- Aımcrlka birlesik devletleri 
ile Petain hükümeti arasındaki 
münas.>betler, Amerika birlesi'k 
Jevlctll:i ile eski Fransız rejimi 
arasındaki münasebetler, lama -
mile aynıdır. Petain hükfuneti -
nin tanınması •hakkında heriıanıti 
bir mesele bahis mevzuu olma -
mışlır. ÇüııJ<ü hicbir zaman mü
nasdbetleri.mizi kes'1ledik. • 

Bu hat düşerse, Hitlcrle miittefik_ 
]eri ve sizin aranızda her iki Ok -
yanusta da birşey kalmıy·acaktır. 
Hitlerden, harpten ve yapabile - nereye gidiyor 

Honolulu 23 (A.A.)- Ro)·ler: •rroz tnuk a ıınparatorlu&-una ta
gıcındaki ı •~ese. e~ilemez. Başlan
:.a_ııha, lini~°;ss~ın de, bitişindeki 
~gınj \'e ede er' e!ldisini kasdet • 

Yau. lnı:ilter c~gını pek iyi kavrı-
Taksimde zarar ve ziyan ne kadar? l, __ K _ı s_A _c A_ 

ceklerinden korkmuyoruz. Hitler 
İngiltere)·i şiddet veya desise ile 
ranıetınek mecburiyetindedir. Çün
kü bilir .lı.i hür İngiltere neticede 
hür bir Avruııa demektir \'C esa
ret inıparatorluğunun sonudur. ı 

Açık denizkrde gizli manena
]ar yapınak üzere Amerika don.:nı .. 
rnasına nırnsup n1ütemn1im cüzü .. 
tamlar Honolulu limanını terket
mişlerdir. r ıtnparaıo~l '."81 keııdi nefsini 

~lllek icin ugunu mudafaa ey
ftın inıı. - on buçuk ay içinde bu·· 
l anlara b • 
anınış ,.e h aşvurarak hazır-

dafaava tahe.ınen herşeyi bu mü-
B sıs etmi t• 

Bu sabah Taksim 
infilak 

gazinosunda bir keşif yapıldı, 
hadisesi nasıl oldu? 

u vaziyeti ş ır, 
nın da miidrilı;~an;ra ve İtalya
~sla ~ÜPhe etın ulunduklarından 

•t, Inaııt emek lazımdır Fa-
d ~· ere \•e Al • 

• mutıa.ka manya arasın-
~enfaat tesa~~ırl~rıll hazırladığı 
- at'! ne!Jte . llllıunu yapmak ve 
~re f:ua:.~~,ınuktazi oldu

c ~şına a\'Bkilt_in. 

Taksimde 4-00 bin liraya malolan 
yeni belediye gazinosunun alt ta
rafındaki mutfak kısmında dün ak
~am vukua gelen büyük bir infıJ3.lı. 
hadisesinin tahkikatına bu sabah 
baı;lanılmıştır. Talııki!lı.ata ~re 
vak'a şu şekilde olmuştur: 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

!\i.jfrilft1f Jl!J&1p:IJ§J il 
. 41-:::,~':1an!arın gece tavyare•i 
liaresi ıcat ııenı tıp bir Qece taıı
ını telçr f etmışler. Bunu 1/arı Tes
bi!dirdi. a haberleri dün dünııaııa 

l' •ni tip Q~c • . . 
ile kıırakte . • taııııaresının evsafı 

rı.ttğı hakkında henüz 

birşeıı söylenmiyor. Gece ucıı.şları 
yapacak taııyarelerin silahından 
ziyade ölçü, tarassut 1:e sair alet
lerine ehemmiyet verildi<ii malum
dur. Bir de bomba nişanqahları cok 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Hatayın ana vatana 
kavuştuğu gün . 

Bu.gün Hataylılar bayram yapıyor 
Bugün Halayın anarntana illi. 

bakının yıldönün1üdür. Bu ınüna
scbetle llata~·ın bütün şehir ve 
kö~·lcrinde \C bilhas'" Antak~·a 
ile iskendcrunda hi.ı\ i.ik ınerasını 
yapılmaktadır. · 

Hataylılar bu şanlı giinü kııtlu
lamak İçin giınlcrdenberi hazır -
!ıklar ~·apınakta idiler. Gelen ha
berlere göre Antakya \e İskende
run baştan başa donatılınıştır. 

Bugiin Halke\·lerinin önünde te
( Devamı 3 üncü sahifede) 

-
/KALENDOGDAF 

~~.ı 

Biz bize benzeriz 
Bugün Hatayın anavatana ilha

kının 3-'ıldönüınünii kutluluyoruz. 
Bu milli davanın tahrik \'e tahak
kukunda hanılc ve enerji sahibi 
olan .Son Telgraf müessislerinin 
böyle bir günde duydukları mane
vi ve milli zevk ölçüsüzdür. 

Hatay, Türk kurtuluşunun coğ • 
rafi tamamlanışı idi \•e haklı preıı.. 
sip halinde milli hakların umumi 
kefalet ve zımanı altına almanın 
ve bilfiil ilıkak etmenin Kemalist 
taktik ve diplomasi bakımından 
dünpp ders halinde verilmi~ son 
bir şaheser sembolü idi. 

Bu taktiğin mıırnffakil etindeki 
öz Ebedi Şef Atatürk'ün: 

- Biz bize benzeriz .. 
Diyen sözündeki asli cevherle 

hulasa ve tebarüz ettirilebilir . 
- Biz bize benzeriz .. 
Vecizesi bunun içindir ki Tiirk 

milleti, . Türk varlığı, Türk inkı
Hlprılıi:ı ve Türk istikbali için hu
susiyet nıuhafaza eden bir n1cş'ale, 
bir karakter rehberi halinde daima ı 
Türk baJrağının )·anında dalgala
nacak, hamlelerimize kaynaklık 
edecek hüylik düsturdur. • • 

Fena ha\·alar1n başladığı birinci 
teşrinc kadar üınit ctti~inıiz gibi 
dayanabilirsek, lıiıdiselerin gidişa- 1 

tı değiş~ektir. 

Amerika ve imparatorluğun sair 
kısımlarına fazla miktarda vereee
ğimiz siparişler dolayısi]e önümüz_ 
deki ilkbaharda tayyarelerimiz ve 
silahlarımız çok artacaktır . 

Öğrenildiğine göre, bugün ha
reket eden gemiler bazıları İngil
tere \'e Amerika tarafından müş -
tcreken idare edilen ve Pasifik Ok< 
yanosunun cenubunda bulunan 
Christmas adalarına gitmektedir •. 
ler. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Parti grupu toplanıyor . ' 

Bu sene ipka kalan. 
talebe neden çok?:· ~-~ 

Maarif Vekili, bugün, bu sualin 
cevabını Mecliste anlatıyor 

(Yazısı 3 üncü sahifede ) , 
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İNGİLTEREYI: 

1)"\RRUZ! 
.1 İngiltereye taarruz'. İşte gunun 
mevluu, bu ... Ne vakit, nasıl, ne 
şekllde olacak?. Yalnız, muharip 
iki taraf boyuna, işi yağlandırıp 
ballandırıyorlar. 

Bir adam saçlarını kestirmeğe 
g1tn:ı ; daha oturur oturmaz ber
bere sormuş: 

- Saçlarınıın rengi nasıl?. 
Berber cevap vermi~: 
- Şimdi önüne düşecek, görür

sün' 
Tıpkı o hesap, elbette bu işin 

mahiyeti de yakında anlaşılacak! 
Yalnız verilen haberlere göre İn
gilizlerin bir günlük harp masrafı 
on milyon sterling tutu.yorm~ 
Bana, parası bol olan düdüğü <:a
lacak .ıı>bi geliyor. 

DİL BAHSİ 

HARARETLENDİ 

Su <'Ünlerde gazetelerde vine bir 
dil bahsidir, !'idi•·or. Billıaıısa. ta
rıhl ceride, bu dil bahı;ine pek dil 
uzatıyor, pek diline dolaştırıyor. 
Dilimiz şöyle imis. dilimiz böyle 
imis .. Bir sürü lafü ııüzaf! Sanki. 
yazı vor:.-unuz, cızi vorsunu.z da, di
limize ne oh.ıyor? Yine herol<es bil
dllıi gibi yazı.vur. büdiıti ıtibi .öT
lüvor, bildiiti ııilıi oituvor. 
En iyisi diliınizi tutmak ~ mi? 

Mooela, evvela meşhur lıir se -
petçi. havası vardır. Milli oyunla -
rırnı:odandır. Kii<;iik te!M<iti ecli -
Jı,n adamlar için Karaınünsel. se
'Qeti mi zannettin, deciz. Kapı clı
•arı etımeık manasına. Slel'let hwvllSl 
çal.clılar, deriz. Avni manavı daha 
kısaca sepetlemek keliımesi ilıe 
ifade edebiliriz. 

YİNE CEZA 

ALDILAR 

Tamam M7 eaıaf ';'Clliden ceza 
ııörmiie! Bu ceza ı;ıören eoınaf ara
sında neler yok? Fırınlar, gazino
lar, kı.kantalar, berberler. muhalle
bici dükkinları ve saire .. Beledi
ye, mütemadiyen ceza V'erir, du -
rur. Neden acaba, bu varamaz eo
cuıklar derslerine mi ca]lŞJ'Illvor -
!ar, ikmale kalıp, sonra sınııfta too 
mu atıyorlar?. 

Falkat, halıire ceza veriliyor ıııın
ıına, bu mühareklcria de derslerini 
~endikleri ve artık cezaya mii&
tahak olmadıkları zaman vOk ... 
Ben, işte, bu mühim noktayı m.. 
rak eoer, durtm:ıım ve J:ıo~ dü
sünürüın!.. 

HALKIN 

ŞİKAYETLERİ 

Efendim, 'her belediye şu.besin
de yrni bir büro kurulmuş! & 
yerlerae, halkın en cok şikayet et
tii\i selıir .meseleleri neleıdir, bı.. SEPET 

~HDlı'tllY K"r1 • 
' öltrenilecek ve icabına bakılacak

mış! Fırka!, ha1kın en cxA< sikô.'Yet 
ettiiıi meseleler devince. bunull 
altından nasıl ka1kılacaık?. Cüııkii. 

bu ta!lııdirde, wun listeler tanzim 

Mıoır ei<i1"n sahalarda sepetçılil!i 
lnkisaf ettirmek icin yeni tedbirler 
alınacakmış! Bu havadiai gazet.>
lerde oıkuvunca, kendi ken<liıne, 
iste. dedim, mühim bir saııııvi şu.
besi! Sepet mühim bir maddedir. 
O kadar mühimdir kıi. istlkakı da
hi l:mtüıı diver kelimelerden daha 
zen<Tiadir. 

etımek liızı.m .. En iyisi, halkın P.. 
ktıyet etmedil?i şehir isleri neler
dir?. Diye sual oorulımalı. !bunlar, 
anlaeılır, ve üst tarafının da ısla
hına sev asılır .. 

AHMET RAUF 

r Avrupa Haırblnlr=ıı içinden J 
Kurşun yerine tavuk tüyü! 

Arocrikada, C»ıyo hüik.fımeti da
luıı ıııde kendı iraıdile kendi ha -
lınde vasıyan, fabt azada bir la!n
dlsınden bılbsettıren Hokaday iıs

minde bu: adam vardır. 
Bıı adam lıki ..ene rahat oturdııiıt

ta11 oonra, bir l"iin nasılfia yolunu 
bular.aık:, uımanın harbiye nazırı 
V adr~'in me;ai odasına gi.rmi$ 
ve nazu-ın rnesas•na bir toıba \a -
vıı.k tüyü dölcmü$til. Kendi>;i.ni ıo
tu.p ınalıkaıııeye verdiler. 
Hokaıdev muhareiıede Jc .tr4un ve

rine tavu:lı: :tüyü kullanıL - ı.mıı tav
sive etmek ~ nazı... • yanına 
~iıtti.~i:ni söy.lerniŞ9e de, !il .azel6t o
nu iiıc av haı>• oeza&ın lJlll ilı:ul'ta
raıınaıın.,tı. 

Son defa da VııeinQot<>na e"lerek 
bir aral• ı:ıotis kıortionunıı var 
mal< suretüe Ruzyeltin otomobili
nin baeune iiına ı;ıimı~ ve def'hal 
y a.kalanmıııtır. Mahıkemede Ruz
ve Jıtin paıbuıclarını J:xwamak iste
diilini, buna mukaıbil alacağı para 
ile ihtivarlann tekaüdiyesini arl
tıraeak bir t~ vücuı:le 2Ctire
cl'•ını söv .le:li. &l defa da altı ava 

Zavallı Fransa ! 
Fr~ Maı:tlı'.ııı ohnad:an evvel. 

İneiliz dootları Fransa vı iıil!ili% -
lere daha iyi tanıtımak icin •Ya -
- Fre.rıısa ! • isminde ucuz bir 
.kitao ne<met:ınislerdi. Bu kitapta 
eıııcümle ,avı .. satılar dkı.ımıvoodu: 

«Fransa Avrul)Qda et, buiıday 
süt mall$alleri itibarile 1tendi ken
ı:lisine veti$en bir mewnl.e!kettir. 
FmM&nın d<nıir ihracatı mü'"hir' n-1 
dir. Çelik i9tthaalatıo!a dünvada 
be;;inci llR6ml.et<et olarıık geli\ror. 
Amerikaclan sonra Franııa altın D
tiyatı en zenıtin olan memlekettir. 
Fransız lidırr len çok müıtevıınxlir. 
Löbrönün bııtıası bir kö!'Knür. 
Daladiyenin bıılıesı fırmıcııdlr. Her 
y.onlm. balbası ı:ıoıııta mootunldur. 
eu-aı Jorj'un babası demircidir.• 
Şimdi Fra.nsada kı.tlık 1-la -

mış. Erzakııı.ı ve QeliAİni Almanlar 
alnıor. Her halde altınını da ala -
cak. İnsan ı?aY!"İ ihtiyari czavalk 
Fran.ı;a! • deıne'kten kendini ala -
mıyor. 

malıiküm oklu. ı --------------
Geçen. dcla da bir kamvonla 

,..oh,"fullet" müerısesesinin önüne ıt:e
lıı>rek, kamvondaıki birkac viiz ta
vul'.."11 salwernnis ve ahalive kim ya
ka!~. tavuğun kendisine ait o
laca°'1ru söylemi.tir. Tavukları va-

kalı vanlar memnun en -i1:ın;,,lenlir. 
Simdi mahılumıe bu hareketin -

den do.lavı Hc*aıdeve CC7a vere -
mivoı:. Anlaı;ılan kanunda bu ha
reketi cezalandıran .,_ı,,ıe vok. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 

GÖZYAŞ 
ETEM İZZET 

Diyen onun sesi idi. Arkasından 
yalnız uc cümle söyledi: 

- Size gücendim.. 
- Beni hiç aramadınız?. 
- Bu akşam sinemaya gidebi-

lir miyiz?. 
Ve .. yine o il.ive etti: 
- Stı, Tünelde tam ~ buçuk-

ta bekliyeceğlm • 
- Evet.. 
Yahut da: 
- Hayır ... 
Diyem~dim. Yine telefon ka -

pandı, ) •ne bemm cümlelerim ağ_ 
zm.da kaldı. Fakat, telt'fonun ka
panma:.., benim sovliyeınemeın hiç 
l:ıirşeydi. Ben, unutan Ruhi, dü -
uınmıyen Ruhi, o saralı gecenin 
lriı~uk hatırasını sindiren ve öldü
ren Ruhi, yine birden ve daha 
müthiş o sar'anın hummasına tu
tulnıuştum .• Titriyordum. Ellerim 
ayaklarım kesilh·ermişti. 

Kalbim kuvvetle çarpıyor ve 
~marlarıma tekrar bayıltıcı, u
Y'l~turucu bir sızı yayılıyordu. Yi
ne ,ııözkapaıclanmın içi onun ha.. 
vali ile doldu, yine kulağımda <>
DWl ahenk dolu ı,jbir li ve şiirli se
sı u~ulcıuyordu. Aklunda ne na
ZUlll aöyledilrJer', ne önümde bek-

!iyen yazılacak, okunacak şeyler 
hiçbir şey kalmamıştı. Şimdiye ka
dar hayatımın hiçbir gününde 
böyle bir sarsıntı geçirmemiştim. 
Kadınsa, çeşitini görmüştüm. G<i
zelse en J?iizelleri ile tanışmıştım. 
F'ırkat, hiçbirisine ne önünde, ne 
oonunda böyle tutulmamış, hiçbir 
zaman işimi unutacak kadar bağ
lan~bm. İllt bunaltı ve t:t
reme nöbeti geçm.ce saate baktım: 
Dördü on geçıyordıı. Hemen mu
avinimi caJiırdım: 

- Nazıf bey. Ben daha fazla k.a
laınıyacabm. Kendimde bır kırık
lık ve hal>izlık hlı;ediyorwn. Gi -
oeceğinı;. 

Dedim. Yapilacak içleri, nazırın 
sôyledıklerini yarım yıım•lak ve 
çarçabuk aolatt11D. Daireden çıJt
tmı. Ne merdivenleri inişimde, ne 
daireden çık.ı.şınıda, ne sokakta 
sanki ııözlerim ve ~ım benimle 
berabe1· değildi. Kafamın içinde 
ondan r,elen tatlı bir sarhoşluk 
vardı. Saxhoc; ~rm ve sarsak a.. 
dımlaruııla bilmeden, W>aneden 
\'Ürüyordum!. 

Tünelin öırundeydim. Saate baılt
tmı. Daha OD beı; dakiJı.a var. Bü-

Japon 
kumaşları 
Şehrlmiz gümrüğünde 
bekliyen mallar hemen 

çıkanlıp pamuklu 
sıkıntısı önlenecek 

--~1111111!-0:::o;;;~- --

-~ 
G'..irü!tü ile mücadele 

Bir zamanlar, gürültü ıle müca. 
dele lakırdısını fazla etmiştik. Dik- ı 
kat ediniz, hangi i&in • lakırdısını 
fazla yapa.rsak, o iş, i.iylece lifta . 
kalır. 

Ja""nvadan sclıriınfz ııümrüi!D- Benhn şlliyetim, şu radyolar -
ne vevahut diğer ~ürnruklere gel- dan. Kimse radyo çahn._ demi
ımiş olan ı:ıaanuı1du manifaturalarm yorum. Fakat, elbette bı; i1iıı bir 
,gümrükten cıkarıhnaları tıaklcın- usulü, erkanı olmak gerek. Gtirül
da hazı.-JallQJl veni .kararname pro- tü ile mücadele ve radyonuıı ıuwl 
iesinin burun~ ta111ılltine baş- çalrnması icap ettiğini i>ittamelı: 
lanılacaJ!ı öi!Tenüınistir. için mütehassıs ı:etirtecek delil.iz, 

ya ... Radyoların verdiıii ve zanne-
Ticaret Vdtaleti 'bu J)l"Oievİ Ma- diyorum ki umumi •ikiyet mev-

•~·e V.._"le"'-- -"--L--'""ir. Ve- • '"• "'''"' .... .., ""'"""..,....,. zuu bilhassa, ııu iki noktada top-
kA!et de •~•n -"-''-"'-. ~ •~~· ~vıw""•~ !anıyor: 

Bu hıısul!lta va~ tımari - ıı:vvela, radyolar, gece yarısııı-
kata "Öre sehrimiz ııümriii!üııde dan,çok sonraya kadar habire ça-
ımühim mi.ktaııcla J aııon ı:ıaanuıklu , lınıyor. Halbuki, sabahleyin erken 
manifaturası bulunmaktadır. Bun- )uılkıp işine ı:Hmek mecburiyetia-
ların cıkanlması. ile Pivasamıroa de olan ve sıhhatini düşirnen bütün 
-amuklu me115ucat sıdcıntısının da insanlar, nihayet, &e<:e on birde 
azalaca~ ve fiatlarıın ucllZlıvacaJ!ı uyumak mecburiyetindedir. 
an]a.şılıınaktaıdır. Birde, radyoların sesi a:rar düğ-

Finlandiyadan neler 
alıp neler satacağız? 
Tüı.bve - Finlandiya ticareot.iniıı 

veni -1ar dahilinde fuva \'C in
kıAa!ı i""1 temaı;lar 'ı'!ll>ılımaktadır. 
Bu ~le ~rı.ıden Fin
landivava gönderilecek nıallar 

Smrvetler lbirliln araziısinllen tran
sit <»arak ı:!ececektir. 

Finland\yadan ı:ıctirilece'k mal
lar da tl'ıınsi.t olarak ııececekler -
dir. 

Finlandivadan bilhaesa ı:ıazete 
ikaıhdı., maden! esva ııetirtile'bile -
cel<til'. Finlandiya da bbıden tü -
tün, palrunut huliıısası.. üzüım ve 
incir <'ibi maddeler istemektedir. 

IKüÇÜK HABERLE~ 
* İBtaDbtıl - İ*enclerım arasında 

i$Ieyen Sıleıp seferlerinde navLun 
tarifelerine bir miktar zam yapı
lacaktır. 

* Ünivenıite haftası iocin Erzu
ruma ~n heyet <>ün şehrimize 
~- R61dıör Cemil Bilsel 
Erzunwda yü:krsek bir alılka llitr-
düklerini ve he~ azasından ta -
llibçi Mü.lmmıin Halil ile huıkUku 
eıııısiye prdfesörü Ali Tuadın kon
ferans veımek ~ Sıvaı;a davet 
oluııdui(unu ve orada kalWıldannı 
9'1ylıımU$tır. 

* Giimı:iilr varidatı aııaEnalk: -
tad.ıc. Yıllik varidatta 40 - 45 mil
yon liralık bir nolnoanlik olacaii'ı. 

taımı.in olUil'llna!ktadır. 

* İ2ımirde sıcaklar çdk siddet
lemniştir. Sevdi köyünde diin ha
reret gölgede 43 dereceye cık -
m.ıŞl;ır. 

* İııımirdle t\ll1iıstü. ''Olları Y9P8Jl 
Fransız $irket:i malzane btJ!ıranı 

dolavisile inr• atı dul'ldunnus ve 
mukavelenin fedıini isiemi>-tir. t. 
JLir vilaveti daini eooiiımeni Fran
sanın mütareke halinde bulun -
du bu ve lü:zwnh.ı malzeınevi ev
velce tedarik etmesi icabettilti mü
taleasile bu teklifi kabul etmemiş
tir. * Gire6UO<lan şarki Karahisara 
ıtiden bir ""Oleu kaınvorru Kodun 
l'.lle\<1kiinıde devr Hm.istir. Bir kisi 
ölmüş, beş ki$ "aralaıiını6tır. 

tün vüoudüm tirtir titriyor, göz. 
lerim sanki heyecandan yerlerin
den fırlatnJŞlar ve benden bir 
metre ileriye gitmişler gibi etrafı 
aranıyorlardı. 

Kalbim parçalanacak, yerinden 
sökülüp çıkacak gibi çıırp.yordu. 
Sağa baktım, sola baktım, ileriye 
baktım: Yok:. Yok!. 

- Daha vakit var. Beş buçukta 
gelecek .. 

Dedim. Dalgın dalgın yukarı a
şaj!ı dolaşmajia başladım. Düşü -
nüYQr ve .. ık.endi kendime soru _ 
yordum: 

- Ben ~ mı oldum?. 
Bu kadını n•çin böyle birdenbi

re sevdim?. Nasıl sevebildim?. 
Hangi kuvvet beni bu kadına 

bövle hiç tanımadan, bilmeden, e
sİI' etti, baıtladı?. 

Ser..e.ınledim. Bütün bu suallere 
cevap bWup veremiyordum. Dü -
şündükce, cevap vermiye çalıştık
ça zihnim daha büsbütün yorulu
yor, karışıyor, gözlerlnı yorulu -
yor ve sadece onun hayali ile bu.. 
lu tlanıyordıı. 

Tünelin saati tam beş buQUktu. 
Köşeden onu l{elirken ııön:lürıı. Si
Y.ab bir kO&tüın giyinmişti. İlk 
once: 

- O mu, değil mi?. 
Diye M!Peddiide diiştiim Bakıır 

!arım dtımanlamnıştı, gözlerim 
bunaltıdan iyi sıec;eıniyordu. Fakat, 
ayaıklarım ne ,ııt;zlerime ne kafa
ma danışmadan ona ~ yürü -
:ıııcr. kaibim. <Wıa QOk çarpıyordu. 

Bilmi;ıııarum, fakat, herhalde o 
4llba sak:iııdi, daha kendisine ha-

mesini parmajımızla çavirirken, 
hlç etrafımızı düşünıni: yor uz. Zan
nediyoruz ki, kendimir, tek başı
mıza Hayırsızadacia ikamet et -
mekteyiz. Yahut ela, bizim rady<>
muzun sesini, bütün mahalle halkı 
dinlemek mecburiyetindedir. Şüp
he yok ki, böyle bir meebııriyet 
yoktur. 

Mübaliga ehni:ı:ol'llm, dört yüz 
metre mesafede oturan lıir saygısız 
zatın radyosunun ses1, !o.abalı ka
ranlığından gece yarn.ından son
raya kadar bizim cviıı içinde!: Ne 
münuebet?. 
Şu gürültü ile müc~dele edebi -

yatını biraz lifügtlzaf olmaktaa 
çıkarsak, derlın. 

REŞAT FEYZİ 

Kuduz bir kopek 7 
insanla 4 hayvanı 

ısırdı 1 
Menemenden bildirilıdiifule ıııöre 

Kise kövünıde kuduz bir J...~ ye
di ki.sivi ısll1'.Il..tır. Sarı MUBtafa 
isminde lbir köıv"Hrve ait olan stvaıh 
renıkt"k bu kocaman kijpek bir -
denbire lrudunmw;, 7 kişi ile be
raber 3 köpek ve bir druıavı da 
ısumıştır. Bundan sonra car-···a 
da çıkıp etrafa saklııımaöa kovu
lan kuduz havvan ve ısuxbiiı di
• -r ..3 kir e'k tıııbanoa ile ölıdüriil.
mü.şlerdir. 

I:sırdı aı 7 kiı;i İzmir mem1aket 
ha.ıtanesilıe naklıolwımUolardır. 

---<>-

San'at şurası 
toplanamıyor r 

ÖnÜ!mÜ2ıdE!k:i av icinde An'karııda 
~!anması evvelce kararlaııtırı -
)'1J1 •san'at sfırası• .nın bu vıl da 
tomanaımıvM:aiiı anlasıbn1$tır. 

cSan 'ıat siıraııJ.> ancak l!'e!.ecE;k vıl 
dıa!ha hazır lJklı olaralk ~albi
lece'ktir, 

Yakalanan uygunsuz 
kadınlar 

Gizli fuhu.; müocadelcslııe hız ve
ren zıvbrtai ahlAltive meımurları 
son ııümer içinde muiıtelii semt -
lıei'de U~ll'Z 8 l(eDÇ kaıdm ya

lkaJaıruslaııdır. 
iBulardan ilkisi hastalıklı cık -

mı>tır. Ayrıca Bevoı?luntla bir de 
:ı:andevu e-W kııpat~. 

kimdi. Karşı karşıya gelir gelmez 
en evvel o bana: 

- Bonjur .. 
DedL Bu deyişte kalblmin, aklı

mın, sinirlerimin, irademin yer -
!erinden kolaylıkla çekilip alıruşı 
vardı.. Ve.. yeryii.ziinde sanki ben 
yoktum. Omın, 

- Yürü.. 
Demesi ile yürüyor, 
-Dur .. 
Demesi ile duruyordum. 
O insandı ve .. ben onun htıkimi

yetle çalıştırdığı bir makine idim. 
Aşk bu mu idi, ve: 
-Aşık.. 
Dedikleri böyle mi oluyordu?. 

Sine:naya giderilen yine o caydı: 
- Hiç koııuşaroıyacağız.. 
Dedi, ilave etti: 
- Mülatyeye girelim! 
Ve .. ı:ıirdik. Hemen kendimize 

başbaşa kalacak. bir kö;e yaptı:k! 

Konuşuyorduk. Aşk ile, humma 
ile konuşuyorduk. Ben eridikçe, e
zildıkçe, hayrete d~ce o açı
lıyor ,ferah konuşuyor, her şeyi 
sövkl.vor, 

- Beni tanıman için, beni iyi 
bilmen lilzundır. 

Diyordu. Buna da ben sebep ol
dum. 

- Siz kimsiniz, netıiniz, nasıl 
beni böyle bağlıyabildiniz?. Yaba.. 
na bir defa daha telefon etmesey
diniz ... Sizi n.aıııl ve nerede bula
bilecektim?. Ne adresinizi biliy<>
rwn, ne kendinizi tanıyorum. 

Dedim. 
(Devamı var) 

. :,...._ 

Olen .1 

san'aUar 
Hiç ustası kalmıyan 
bazı eski san'atların 

sür'atle ihyasına 
geçildi 

>ehrimi:ııdeıki bazı san'atlarm 
,.dnıde~ü:ne ölıdüiıü ve bunlııırı. 
ö<ıreteceık uııta kıalıınıaıdıöı teeiSÜl'
le ıı:öııükn eöte:l.iı". 

Bu meyanda lülecilik, oıımacılı!lt. 
sedef ~ suma isleme -
cilik, tcııpcalk kaltıı işı;iliılti, narııile 
seooi.li~. eı*i oıınm~ılık.. bı
C'aikeıbk ~ altuı rezvinat -
cılıih, ai1ır dakumacı.lık, kelı.ribal'

cılılk, saracivclik ve Aire .ıriılıi 
islerin mensıııı>ları ııek az.ııknış, 
ustaları ise ancak ~ irkac kisi've 
münhasır kalrrust r. 

.Memnuniüetle öğrendi~m 
ııöre İ'ktısat Vekaleti bu husu~ta 
tetıki!<lere 'lıaşlamıstır. Yapılacak 
tetkikler neticesinde sönen ve öl
mekte olunan her türı U eski sana
vi ile bunların usta mevcudu tes
tit olunacak ve ınvalan için lca
l>oc!en tedbırler sür'atle alına -
caktır. ---<><>---
Yeni 3 üncü ve 4 üncü 

umumi müfettişler 
4 üncü umum mi.Jetti:; General 

Alp Dol'an dün Ankaraya ı:ıelnıis
tir. General Alp D-'~an u.mwııı mü
fcttisli~e ait işler hakkın.cia Ve -
kalellerle to:na; etarıek icin An -
karada birkac gfuı kalacaktır. 

Di •er taraftan şehırianiııden AI>
karaya giden yeni 3 üncıü tamlA'll 
müfetti< B. Nazif Erkin de vazi -
fesine ba•lamıık üzere evvelki ak
sam Ankaradan Erzuruına hareket 
e1miştir. 

Karabük istihsalatı 
Kar~ demir ve c;elık falbri -

kalarımızın i.ııtilh6alatı pev'C\erpev 
ve küfüyetli '1)8rtiler halinde pi -
y~ya cıkanlmaktadır. 
Fabdkanın orta ve .kalın Kreozot 

val!ı ile, zift istilisalatı bu meovan
da büyük bir ra~ ııi)rme!kte ve 
hru-ke hi<i>ir ihtiyaç bırakıınaım*
tadır. 

Yerli :oiltin bir V<tQOl!U da 10 li
raya tenzil orummistur. 

ÜniYerıite notları 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

Kumarbazın 
hilekarlığı 

Sılblkalı ya.ılkesicileırlen Kbım 
ieminde biri Tahtaı!Wede bir ar -
ıkaıdaşı ile beraıber J)Ol'talkal san -
dı.ğı üz&inıde Nı::mAııille kuırnar 
ovnatarak Kamtac ~elmis olan i.io; 
sal!d.ilin 47 l!iraı:;ı alıımııştır. 

V alki sikayet üzerine yııl<alana -
~ aııliwan Karlım ~ san
dığını alıp basının Ü'9tüne koıoıımııı 
ve kendisine bir sevvar satlcı ~ 
iiİ.İ. vererek: - .. 

- 1 o kUJUN elıma !.. 
il)iye bdıl!l'.llaAıa ~. 
Fakat memurlar bu hilenin far...J 

'kına var.ınışlıar, Kaııımı vakallV'&
.nık adli~eve venni~'lerdir. 

1 inci sullı ceza ınalıkeımetıi Ka
zıııru 4 bu.ııı* ay '- mııl:ıiWıın et
m"'İltir. 

Kıza takılan birisi 1 
y hapse mahku moldu 
Kantarcıla:ıtia oturan Halil Ci -

1tar iımıinde evli bir adam pazar 
günü a'ksamı Çar<ııkapı.da annesi 
ile ııeoen Sarme isminde bir llel)(J 
kmı sarıkıntılı!k ettilti için 3 üooii 
sulh ceza mahkemesine verilmie
tir. 

Suçlu mah'loomede: 
•- Ben ramatiınn.a hastalığına 

müp\c!'<~·ııın. Anıda sıra.da sancı 
tutar. Tam o sırada yine sancı ba&
ladı. Dlişmcımek icin yanımdaki 
kızın ıröl\slinü (!) tuttu.m. Yoksa 
saI'kıniılık ett.ii>im doltru değil -
di.r'• demiştir. 

Mahkeme bu müdafaayı doi!ru 
ııöıırrıemiş ve Halil Çi<carı evlıi ol
duhınu da nazarı cl.ild<atıe alarak 
1 av 3 J?iin hapı;ıe mahıkimı etm;i
ti'!'. 

Belediyece 20 mües
ese daha cezalandırıldı 

Geçen hafta içinde yapılan beledi 
tefü<lerde şchriınizde 162 mües -
sesenin cezalandırıldığını va:anıs
tık. 

Son 1 hafta içinde icra olunan 
teılfrlerde de valnız Kadıköv. E
renkö GWtepc, Bostancı. Kızıl
toı:ırak Moda, B"'.Y:looz. Pas<1baıhce. 
Cuıbuklu. Kanlıca, Anadoluhisarı, 
K16ı:ldı Beyle~bevi mınt~ında 
9 kasar 1 pastmmacı, 1 cij?et'ci, 1 
manav, 1 sütçü. 3 idkilıi. lokanta. 1 
ıı?azino, 1 bQkıkal. h3ld<ında zaıbı.t 
tutulmuş, bozuk ve elk:sik 41 elmnı* 
müsadere olurnnuııtur. 

Dün de Sarıver Büvi.iıkıdere nınr 
takasında teftisler vapı1ınıstır. 

Neticede Mardiros naanıdiber 
Üan e ·ıe tale'M&inin den notu canlııbalfi< lokanta5ı ile teı><fuaşın-

ibtiyaeı meH\m Bu mevzu, yılla- da büvUk bir bah<'en.in mezesiz 
nn sliril(I &elen hİltflJ'.sidir. i..ı.i verdiklerin.den ha'ldannda vıl-

Yeni bir gueie bavadısi şu: Pr<>- dırım cezası ta11blk olumnuııtur. 
fesörler, verdikleri dersleri kitap - -<>--
tek1iııcle yuacaldarmış, ve ı.u not- J Açık iş ve memuriyetler 
-~· ~- . Bu lAkırdılar çolı: eslriclir ve se.. İlldısat V elkiıleti me,-,_ez ve . vı-
ııelercli..r, söyJ....J.., yuılu, çizilir. !ayetlerdeki t~i!Hınıda 1 O~ !ıra: 
Eaıebi prol<ıoörlerile vaktile mu- dan 210 lirava kadal' avlık ucretli 
kavele yapı.lırbn, bu kitap yazdır- vazifelere mem~r aramaktadır .• 
ma işi de vardı . .Aeaba, o zaman- Canl<ırı belecli"esı d<ık~rlu"" 
danbewi mukavelenın l>tı madd.eııi miinıhaldir. TalJPler me:tkur ıbe -
neden hal8 ;v<orine a'<ltirilemedi!. leı:liye müdürlüğüne bire!" istida 

BÜRHAN CEVAT ile müracaat edebilirler. 

fAVRUPA 

lngiltere 

HARBiN~ YEN~ESELELERİ 1 

bu harbi kazanacak mı? 
İngiltere bu harbi kazanacak 

ını? Aınerikalı askeri mütehas -
sıslar bu huııusta bazı mülihaza
lar l ürü tın.ektedir. Yeni dünya 
elkiirı umumiyesi İngiltereııin bu 
harbi kazanınasuıı istodiii için, 
bu mülahazalar belki de tarııfgi
rane olabilir, akat yabana da atıl
maı:. 

Amerikalı mütehassıslar daha 
ziyade, İngiltereniıl servet ve 
.kuvvet kaynaklarının gcaişliğine 
işaret ediyorlar. Fakat bu menba
ları işletmek ve onlardan iktiza et
tiği kadar istifade edebilmek için, 
diğer pek miihim bir muvaffııkiyet 
amili olan zamana da ihtiyaç var_ 
du. 4te bu zamanı kazanmak mak
sadile gerek asker, gerek dipl<>
mat cihetinden şimdiye kadar a
zami çalışılmış ve mühim netice
lerde alınmıştır. 

Fransız cephesinde harekiıt bit
miş olmakla beraber, Alınanyanm 
harbi sonbaharda bitirebileceği 
pek zannedilmemektcdir. Alman
lar kat'i qeticevi henüz kendi leh. 
terine temin edebilmiş olmaktan 
uzaktırlar. Şimdi iki taraf arasın
da bir yıpratma harbi devam ede
cek dem~ktir. Bu ise İngilterenin 
lehinde ve Almanların çok aley
hinde olacaktır. Burada zaman 
denilen amil en miihim rolü oynı
yacaktır. Aylar geçtikçe İn&iltere 
daha ziyade kuvvetlenecektir. A
merikalılar arasında vüzuh ve sa
rahat kcsbeden kanaatin bu oL 
duğu görülüyor. Zamanın İngil
tere lehine 4;11lışauğı kanaati böy
le kendini gösterirken, Amerika
nın İngiltere lehinde Avrupa har
binde tesirlerini arjtıracaEtrıa da 1 
işaret edilmektedir • 

Bu tesirler wwl olacak? Anı&-

rikalılar Avrupa harbine girmek 
istemiyorlar. Avrupa harbinin uz
amasıru istcmiyen Amerikalılar 
arasında, bir an evvel Alınanyaya 
harp ilan ederek işi kısa kesmeyi 
tavsiye edenler de yok değildir. 
Şimdiye kadar Cumhur Reisi in.. 
tihabının bu işi geciktirdiği iddia 
ediliyordu. Fakat hadiselerin seyir 
ve cereyanında Amerikanın fili 
müdahalesine yol açacatını göS
teren alıimetler pek o kadar yok
tur. 

Muhakkak olan keyfiyet Avru
pa harbinin Amerikaqian gittikçe 
daha ziyade düşündürmekte o!ına_ 
sıd.ır. Bunun tezahürü, deniz, ka
ra ve hava müdafaa vasıtalaruıın 
arttırılması için girişilen faaliyet
tir. Artık engin denizlerden aşırı 
bir kıt'ada kendi aleminden yaşa. 
mak mümkün görülmemektedir. 

Tay-ıare ve tahtelbahir gibi va
ntalar kuvvetli birer taarruz si
liıhı olmuş, ı.uuıar için büyük me
safeler bir miıni olınak vaziyetin
den çıkmıştır. Bahsin bu cihetin
de fazla durmağa lazum olma•a 
gerek. Yalnız ~u noktanın kayde
dilmesi bu&iin Amerika efkarı u.. 
mumiyesindeki tezahüratı takip 
ederken pek lüzumludur. Kayzer 
Almanyasmın geçen sefer tahtel
bahir harbini olanca şiddetine ka
dar vardırması üzerine, Amerika 
o zaman Avrupa kavgasına karış
mıştı. Fakat şimdi ayni vaziyet 

· devam ederken, Amerika yerinde 
duruyor. 

Yalnız Rıızvcltin son nutkun -
dan tıkarılan mana, yeni intihap
tan sonra, Amerikanın Almanya
ya karşı daha müessir bir vaziyet 
~ına ı;ü.pbe lıırakmamaktadır. 

•• 

Dünkü ve bugünkü 
İrlanda 

Yazan: Ali Kemal SUN~ 
trlanda bahsi uzun süreccğ• 

benziyor. Cenubi İrlundaııın so • 
nunda alacağı nzi~·ct İngiltercııiP 
müdafa1191nda en Jlllihiııı rolü oy· 
•ıyacak deniyordu. Buna bakarak 
İngilterenin Alman taarrularııı~ 
karşı müşkülat çekeceğini şimdi·1 ılen söyliyenler de vardır. Cenub 
İrlanda serltest devicti İngiltercY' 
hiçbir »uretle keaılini bağlı gör • 
memektedir. Hatta krala sedak•t 
yemini olarak devam edegelen il' 
slliü. bile kaldırmak için ne kadııtil 
ulra,thnıştır. Fakat buna mukab'. 
iki taraf da birbirlerine madd1 

meıtfııatlerle pek bağlıdırlar. ir • 
lııadaJlm mahsullerini İngiltere 
satın alır, para yollar, İngiltcrcni~ 
kumaşları, makineleri, yaııılmıl 
hazır euası da İrlandaya gider• 
İri.anda kendini büsbütün müsto' 
kil &örmek ister. Buna diyecek yo• 

Fakat bu maddi ve iktısadi nıe
•afiin İngiltere ile İrlandayı ı,it' 
birine bağlı tutınasma da şüphe •• 
d.ilıııiyor. HMhalde cenubi İrlaııd• 
bu cihet!Mi hep nazarı dikkate al· 
makta<ltr. 

Geçen harpteki.'velaı)'i ile şiıı•• 
diki ar»mdaki benzeyi~e gelinc4'1 
geçen sefer cenubi İrlandalılar iıı· 
ı:iltercye karşı her suretle dii~ ~ 
man olduklarını ve intikam aıınak 
isteıiiklerini saklaınıycıılardı. 111' 
gilizlcr de lrlandanın isyan ede • 
ceğinden endijeye düsnıüşlcrdi. l' 
kinci olarak da Kayzer Alnıanyssı 
en becerikli casuslarını İrlunday• 
yollaınıstı. O zaman imparator• 
verilen malumat Almanya ile llY 
giltllf"e harbe tutuşur tutu~maz W 
landanın da kanlı bir ihtilale sü • 
rüklenprek İngilizleri son derce• 
meşgul edece'i merkezinde olın•~: 
la beraber bu Herlinde beklendi~ 
&ibi olmamıştır. İrlandalılar o ı•· 
man İagiltere ile olan davalarıııJ 
harbin sonuna bırakmayı daha ııf" 
gun bulmuşlar, Almanlara kari' 
harbe gitmi~lerdi. 

İngiltere hükumeti de geçen bat' 
bin ilk aylannda Papalık makalJl1 

ile resmi münasebat tesisiuc ~ 
Vatikana daimi elçi gönderme~~ 
karar vermek suretilc ceııuptnlı' 
katolik İrlandanın gönlünü nim•~ 
İngilterenin p vakitki hariciye ıı•' 
Zll'ı meşhur Sir Edvar Grey, uzı.ııl 
zanıandanberi katolik kilisesi ili 
protestan İngiltere arasınd~ki reS' 
mi soğukluğu böylece sıcağa tab • 
vil edebilmişti. 

İrlandalılar geçen harpte İngİ ' 
!izlerle birlikte kanlarını döknıiiı' 
!erdir. Çetin mücadelelerden soı~ 
ra istiklcllini kazanmış olan cenıı. 
İrlanda bu harpte İngiltere ale)Jıı• 
ne herhangi bir hnre.L..ctc girişuıe' 
ğe mutlaka neden lüı.uın görsün?• 
diye düşünülebilir. Şimali Jrland•• 
nın protestan halkı İngilterc)1 

bağlıdır, Cenup istiyor ki şimal dl 
kendisile birleşsin ve İrlanda ad•; 
sı müstakil ve yekpare bir devi< 
olsun, lngilterenin orada biç b!1 

alakası k'1lmasın. Bu maksat Jıı( 
gizli değildir. Diğer taraftan />' 
merika)·a gitmiş, yerleşmiş, zen~~ 
olmuş İrlandaWar da orada cfkiıl' 
unıumiyef i İngiltere aleyhine tal•' 
rik için uğraşmaktan geri kaln•3'. 
mışlard.ır. Dün böyle olı!.ııiu gib' 
bu~ün de bıı böyledir. Kayzcr d~ 
nanmasına mensup denizaltı geııı• 
!eri geçen sefer İrlanda sahilleri_~ 
de barınacak yer bulmakta güçlı 
çekmemislerdi. Hulasa Kayzer !>!' 
man)·asının İrlandadaki huzırl•~' 
öyle istihfaf edilecek gibi dcği!d~; 
Fakat buna rağmen İrlanda harb' 
sonunu beklemiye razı olmuştıı
Eğer yirmi beş sene evvelki vel>ll' 
yi ile bugünkü hadisat arasııı~' 
bir müşabehet aramak lazım gel~ 
~-aralarında bu ~aılar menafi b~ 
liii bulunan İD&"ıltere ile ceıııı 
İrlandanm belki yine bir antaŞııı' 
zemini bulacak!,;rma ihtimal vl' 
rilebilir. Mesbıır sözdür: Kanı J>Jır 
la yuğu.rınazlar, ,.,;1 

Blrlrnizin Derdi 1 

Hepimizin Derdi --Sirkeci, Florya treJJ 
yolculuğu 

Bir dkuyuct.tınuz vazıvor: 
•Pazar ı:?iınlcrı Florya i!C 

Sirtkeci arasında isliven tretı • 
ler, mevsim dolansıle. vin' 
QOk kalabalık olu~'Or. O l<3 • 
dar ki, bu hal, art.ıt ct'1<iı.nı<'1~ 
bir bıd:iham manzarasıtlır. '/" 
cular, ekseriya aynı saatıerCC 
gi<liyorlar veya dönüvor191,. 
Ac b ı

. ,. 
a a, a'V'!li saatte, mesc ıı ... 

1 
tren tahrik emnok mu.ırıJ«'~ 
değil mi?. Floryaıdan itibıır<'i' 
dönüııte, ara i&tasvonlarda )ı • 

bir yolC'llnun binmesine i~ 
kan kalmıyor. Sonra. bes 11• 
sırrdaki rocırl<lardan bilet 8 , 
nıvor. Bu haddin mektM> c~ 
i!ı olan vedi yasına kadar -" 
mil edilme-ıi miimkün olııl" 
mı?.• 



Parti grupunda 
bugi1nki1: 
toplantı 

Martinik' deki 1 Gafenkonun Bern şehrinde 
YÜz Fransız 

tayyaresi 
Mukavcı; hükümlerine 

Moskova sefirliği lranlı bir miralay 

göre lngiltereıe 
verilemiyor 

Sovyetlerle Romanya 
arasında bir muka
renet tesis ediliyor 

Mihver devletleri bu 
politikayı tasvip ediyor 

öldürüldü 
Miralayı öldüren yüz 

başı intihar etti 

Prınsii" mübayaa 
komisyonunun verdiği 

malumat 

Bern 23 (AA.) - Berndeki İran 
aSkeri heyetine de riyaset etmek
te olan İran asker! atese-si miralav 
Sadaıı Seylbani maivetinıde bulu • 

Bükreş 23 (A.A.)- Röyter: nan bir vü:zıbası tarafından katle-
Ronıanya hükı'.ımeti, sabık bari- dilmiştir. YüZbaşı bilahare intihar 

ciye nazırı Gafenkonun Ronıan - etmiştir. . . 1 
yamn Moskou sefaretine tayini Avni heyete mensu'> bır bırıhaosı 

~k 23 (A.A.} - Reuter: 
ibe. "'1nerikada bulunan ~):ansız mü
,ı.; Vaat koıniswnunun haber ver
;, ~ne ııöre, İn;:ıilizlerle Fransızlar 
~nda mün'akit mukavek! hü -

hakkında Sovyet hükumetinden is- da katil tarafından varalanmı.s ise 
timzacta bulunmuştur. Halihaur de yarası ağır değitdir. YüıJba~ı -
rejiminde daha demokratik bir nın fena ahliıılch olduğu ve mam-
temavül ııösteren teboddülilt tale- leketine ııönderileceiii iç.in bu ci-

!erine 1'evfikan Amerika kara 
Stüa 

bini havi bir notanın Sovyetler ta- naveti islediği söylenrnekted:ir. 
rafından Roınanyaya tevdi edil • ç ı J 

rını !erkeden malzcmcnin her 
~ ~uretle olursa olsun devri caiz 
ot tnaJııhndan, Fransız hilkı'.mıeti 
Arafr-"an .. "-

difône dair )abancı memleketler- in e aponya 
de deveran eden şayialar burada 
teyit edilmemektedir. Bununla be- } 
raber, mihver devletlerinin (anı uyuşuyor ar 

'"' mu.,..vaa edılen Ye el-
Yevm. Mart· "k ,_ mı le bulunan Ameri-
"an ta~- 1 -

hareketiııin R-Omanya ile So\lyet • Tokyo 23 (A.A.)- Merkezi Çin-
ler arasında bir mukarenet derpi- de yeni bir hükumet tee11süs et -__, . .__ • .are erı lngiltereye dev -

yıunlvecektir. şini i>ıihdaf edecegi, Romen siyasi ı:nesi neticesinde japonya ile Çin 
mahfillerinde kalıul edilmektedir. arasındaki münasebatın istinat e--unanistandan ızmir 

fuarına gelecekler 
Gafenkunun tayini bu istikametin decegi kaideleri tanzim etmek 
ilk safhası olacaktır. Çünkü Ga • ınaksadile bir müddetten beri Nan. 
feuko Sov)etler hükumetinin hüs- kinde Çinlilerle japonlar arasında İzmir 23 (A.A.) ı lel d . - Yunan de\1-

~ıııa cmıryolları idaresi İzmir fua
tatb·felec~-~ler için geçen yıllarda 
ııe 1 ettıgı teıızilatlı tarifeyi bu 
lj-~e de tatbik edecc~ilıi fuar reis-

nUnazaruıa mazhardır. yapılmakta elan müzakereler, bir 
Pazar tatillcrlırt Karadeniz sa • itilafa müncer olmak üzeredir. 

hillerinde bir pH'ıjda gcçirntl~ alan !I: ~· ~"~1'1~ ... :;ıı<-~;ı;'4ti15i~;ı(;~ 
Romanya hariciye nazırı Gafenko ,.. ı 

IPne bildirmiştir. 

l:zmir t..ıristik 
ve Almanya ve İtalya sefirleri bu- Hatayın kavuş ... 
gün Bükre-şe dönmüşlerdir. 

Pan Amerik&n yollarını 
konferansı reisliği 

1 
yapan şirket 

tik <nıir 23 (A.A.}- i:.mir t..ris _ La Havana 23 (A.A.}- Küba 
İt- Yollarını in a etmekte olan reji hark:iye nazırı R. Ca;npa, Pan"'1lle-
Va07raJ şirketinin Pransadaki son rikan konferansı rclslıgine seçil -
de "~e~ dolayısile kredi teminin- mi.ştır. 
atıntcız bir hale geldiğini ve inşa- -

111 .;~·ı nıctburiyetinde kalacağı. " K il m k 
teık;'k"Yete bildirmiştir. Keyfiyet iZi r a n 
ketin h'1 :;:nıakadır. Gazeeler şir- f ) " · ı 
inşaatı;.)"~~ a01:u~.~~~ttö~~--~sen ay a arınln aı e-
Zarak şik• ft ynnı. ı:ınıu ya- d 
ıar -Yitay:~e!ı~L bulunmaktadır - }erine yar ım 
ısteıni tir ~ .. etten yeni izahat 

C b · Geçen yıl Zonguldak ci 
e efu" tta k varında batan Kızılıııma:k vapuru rı u··zerı'nde b kazazedelerinin ailelerine yardım 
ya ancı tayyareler iQin 3000 lira toplannuş!ır. 
M dıit Anmatörler birliği bu parayı da-

"'- a . a:! (A.A } D N B bil · · • 20 d . . . -..ıri~"Or; · - · · • - j!ı1ımak ıçın lxıı:ulan enı:zx:mm 
Dii.n saat 11/IO ailelerini aramaktadır. 

Cebeiiittar da ve 14/30 da A Z "/ 
Yare! ık ÜUlriJld<: .v..,.ncı tay- ma&ya, ı e ve 
da!; : ~ueıtur. Inııılız tavvare 

Boınba ~~:ı;~~ a=ıardır. Antalyada 
Meıhur bir Ruı l l 

Pl·y . t' ··ıd- ze ze e anıı ı o u 
PiLon_dr~ 23 (A.A.)- Meşhur Rus Dün Aımsva, Zile ve Anıtalyada 

Yanıstı Vladnı.ir C nik ff GO şiddetli zelzeleler olıınustur. 
Vaşınd L er 0 

' Amasya ve Zilede'ki sarsıntılar 
VBe~at :tnıi:~~~ada bir hastanede saat il ile 11,10 da duyulmuş "" 

1 r s 3-5 saniye devam etınıişl.ir. Aımas-
ovyet komisyonu yada harap taş hanın bir kısmı yı-

>ı Tuna da kılmıştır. Antalvadılk:i ze1ze1e ere 
'"~ j?ece saat 24 de olmuştur. Ni.iıl'uBı;a 

nana e,.,. 23 (A.A.} - ~a~ Tu- zayiat yoktur. 
niden bı:,ı""' V'Olcu naklivatına ve- Nafıa ve Maliye 
Iaıxıa but arıması_ kin hazırlı:k - Vekı"lleri gittiler 
koıniııvon unnıak 117A:'re bir Sovyet 
l?i'!ırn;Şı · u Besarabyada Reniye 

..... ..!_r._ -
-%----~---- - - -41.L~ 

Şehrimizde bulunma!:la olan Na
fıa ye Maliye Vekilleri dün akşam 
Ankaraya dönmüşlerdir. 

tuğu muz 
•• gun 

r ı inci sahifeden devam) 
zahtirler yapılacak, nutuklar söy. 
Ienccektir. Ayrıca Düyük l\Jillet 
Meclisiııe ve büyüklerimize bu 
kudsi yıldöııüınü münasebctile ta
zim lelgra Iarı çekilecektir. 

Yarııı; Türk milletinin hakimi
yet ve ta1uamiyetiııi temin eden 
L<>zan sulh muahedesinin imza • 
sının yıldönüntüdür. Ayni zaınan
da chukııkçular_bayraını. olarak 
kabul olunan bu mutlu gün me
rasimle kutlulanacaktır. 

Bu münasebetle yarın saat 15 de 
Üniversi~cdc bii;vük ıncrasinı ya
pılacaktır. !Hera•ime Rektör Cemil 
Bilselin bir nutku ile başlanacak • 
tır. Bundan sonra doçent Yavuz 
Abadan ile hukuk mezunlarından 
Haydar Geçen, son sınıf talebele
rinden Semiha Eğriboz \le Orhan 
Kutbay birer hitabe irat edecek -
!erdir. 

HARP 
(Birinci sahifeden devam) 

cür. Bu ınayn tarlaları. gemilere. 
bu noktada, İrlanda denizine ve -
yahut Bristol bo.i!azına girisi teh· 
tikeli bir hale kovmakta ve İrlanda 
set1bcst devleti saiıjlinin bu kısrnı
nı tecrit eylemektedir. Bir gemi -
nin Falmoutilxlen Bristola gitme
si icin. İrlanda se~best devletini 
ve şimali İrlandayı dolaşması la -
zmı J?elecoktir. 

Şehrimizdeki 
ecnebiler 

.Büy(Ik Millet mecliısi parti ıırır 
pu buııün ö_ğlecien sonra t.oolan • 
makladır. Gazetemizi elinize al • 
dıitınız şu saatlet'dıe, parti ııruvu 
tıoplanımaın devam ~ktodir. 

lçtİ'lllaın hararetle devııan ettiiti 
anlaşılıyor. Bt>!!ünkü ı>arti gru'PU 
)Ctimaında, Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel, orta mektep ve Iisele -
rin haziran devresi son s111ıf im -
tihan netioelerı elırafında izahat 
wıımak.tedir. 
Hatıdardadır ki. orta tedcisa.t 

m.ii seselerinin haziran devresi. 
imtihanları netice iyi vermemişti. 
Ekseri sınıflarda muvaffttkivet de
rece<ii yüııde 2.0 - 30 arasında idi. 
Hatta, bazı mekteplerde OOJ1a az 
randıman alınınıstı. Bu sene. bil
hassa orta mekteplerde, rivazive. 
tabiiye ve türkçe gruplarından ya
pılan eleme imtihanlannda mu • 
vaffak olan taleıbe QC)k a7Xlı. İmti· 
han evrakının ilk totkıki muvaf
fak olanlarm vü:.ode ni!Jbeti pclt 
oüzi bir ra.kaımla ifade ettiirt için 
Vekalet, imtiıhan evrakının yeni
den tetık.iık olunmasını emretmi<'ti. 
Kağ.tların ikinci okunuşunda ba
zı mekteplerde, mı.ıvaffalüvet nis
beti bir dereceye kadar yüi<sel -
ınis. fakat. bazı mekteplerde ni>t>et 
yine değişmemişti. Haziranda, bu 
vaziyet bi.rQok tale'be velisinin 
şikayetini muııip olmuıstu. 

Bu sene, elde edilen imtihan ne
ticelerinin böv le neden az verimli 
olduj!u no.k.tasını Maarif Vekaleti. 
tetk;k etmelkte idi. 

J3ugtin Parti gmounda. Vekil. 
bu meselenin sebeplerini izah et· 
ı:nektedir. 

~·>-.....o~~t>-----

Ar ~~adaşını' 
kesen çocuk 

Kasımp:lşada Yahyakahya so
kağında Hudayerdi apartımanında 
otıuan llalimcnin ('.Ocul· u 5 l aşında 
Dinçer ayni mahallede 6 yaşların
da Ali ile oynarken Ali cliııe kör 
bir des•ere geçirmiş ve: 

«- Ben adaını kescriın!:. liti -
fc ,"le Dinçeri yere yatırın kör des
tereyi boğazına getirmiş ve koyun 
gibi kesmeğe ko_yulınuştur. Etraf
tan yetişenler Dinçeri Alinin elin. 
den kurtarmışlarsa da o vakla ka
dar yaraınaz <;ocuk arkadaşının bo
i'azıoı ebeınmiyelli surette yara -
lamıştır. Dinçer hastaneye kal -
dınlıp tll!'a\li altma alınmıştır. 

Son söz silaha 
terkedildi ! 

(Başmakaleden de\lam) 
Bitlerin de şıı anlarda ayn.i te

hassüs içinde bulunduğuna inan
mak lazımdır. O da mulıakkak ki 
Lord Halifaks gibi ayni cümleyi, 
bütün muyaffakiyet gı.ıruruna rağ. 
me& dudaklarında tekrarlıyor. Fa
kat, tarihin hazırladığı ve nihayet 

. punduna getirdiği bu tesadüınün 
önüne geçmek mümkün değildir. 
Behemehal iki devlet çarpışacak
lar ve Bitlerin garp taarruzuna 
geçtiği zaman emriyevmisinde tek

. rarladığı gibi liiakal bin senelik bir 
istikbali tayin ed.,ceklerdir. 

Biz, şahs~n İngiltcrenin bu mü
cadelede hl:< ne Pahasına olursa 
olsun bütün azmi, bütün takati, 
bütün yarlıll'ı ile gelecek taarruzu 

!Birinci sahıfeden devam) önlemiye çalışacağıııdaıı eminiz. 
İstanb 1 E • M "d- } "w " d rinin değiştirilmesi ye bunlara ye- Yalnız çarpışma muhakkak ki, be-

U 'mntyet U Ur ugun en : ni tezkereler yerilmesi kararlaştı- şeriyetin bugüne kadar kaydet -
Polis ııuvarı ~- 1 medig"i bir dehşet içinde cere•an as.ooo ~ "":YV1lnlan için alınına sı kapalı zartla eksiltmeye konulan azı rı nustır. J 

w"'· 90 ""d"" ı··· .. b . edecek ve h'r iki taraf da insau •og· 6
" ,000 kik> wuJaf ile ••ı 92,000 -"-· 95,000 kilo yemlik ot ve azı 61,000 Emniyet mu ur ugu U ışe a-

' u 65 o ' ~ """w · - t · ·· ·· b kanını sel gibi akıtmak meykiinde . oo kUo . Mildir. gustosun 2 ıncı pazar esı gunu aş-
\inıiz binas d sap samanın alınması 30/7 /940 salı gUnU saat 15 ele ıye- lıyacaktır. izdiham ve karışıklığa kalacaktır. 
kııosu 7 kın • kurulu komisyonda yapılacaktır. Muhammen fiyat yulafın beher meydan verilmemesi için ecnebi - Ancak, hiçbir harbin bütün na. 
sap uru, 25 ııaııtun yemlilı: otun beher kilosu 8 kuruş 50 santim yataklık ]er, ellerindeki ikamet tezkerele. zariyelere, ilmi düşünüşlere, in -
<ı aanıaıun kilosu 3 '"··-·- muvakkat teminat 1098 lira 75 k~ruştur. İsteklile- rinin sıra numarasına göre miira- sani ümitlere rağmen hiçbir şeyi 

n lek!lf - "" ki d' k t•• kW nıektu.plarxu ayni rün saat 14 e kadar komisyon reisli&ıne vermelerini caat edece ~r ır... 3 1 şe e ve nıuayyen zaman 
ve •lınıcak . . .. . .. .. .. Bu suretle ılk gun 1 numaradan garantisi ile tesbit etmediği yine 
""' ... ıı. malların evsaf ve Jer&ltini öırenmelt !çın de Ş. 3 müdurlüğilne mu- . 1500 numaraya kadar olanlar de- tarihin ye vakıaların denemesi ile 
-- r~ t:8041> lı · ~ ğiştiı·ileceklerdir. Müteakıp gün- l!'özönüne a wrsa Ingiliz - Alman f t !erde de hep bin beşyüzer numa- · davasmın kat'i tasfiyesi de bir ta-

s anbul Emniyet Müdürlüğünden : raya bakııacaktır. ribi zaruret olmasına rağmen biç 
Müdinyeıı · . . Memleketimizde 5 yıldan fazla birşeyi kat'i surette hal ve tahkim 

ti25 ad llUz Uniformalı zabıta memurları için 625 adet yazlık ceket ile oturan \IC yıllık kazaııçları 240 li- edemiyecektir. 
et kask.et k lıt 

ıın k 1 ı diktirilınesi ~ eksiltmeye konulrm.lftur. Ceket ile kılı- radan aşağı olanlara yeni ikamet Bunun içindir ki, hillen sulhu 
ile kı':'ı awı biıden diiier levazım ve hareı müteahhide ait olmak üzere beher ceket tezkereleri 125 kuruşa \'erilecek- kazanmanın ümidi harbe başlıyan 

diltunınin · · ı· B d • · (' 1 · 1 AI ı· d d' l'Uştu<. '~'lt muhammen bedeli 200kuruş muvakkat temınat.ı 93 lira 75 ku- ır. u egış ırmc muame esı ıer manyanın e ın e ır ve h.ila Al-
'""" nıe 3017 yıl yapılan mutad bir usuldür, manya milletlere istikta• I ı ·· · t C•ktır İ /114-0 salı günu saatı5 de mildlriyetimlz binası içinde yapıla- , ıurrıye 

-.... > ııteklilerin '8.rt.nameyi ~ek ;,.in Ş. 3 müdürlUğüne müracaaUan. c6040> . ,.----- ve fikir hakkı tanıyan müsbet bir 

r 
--·-· - . iki sandal devrildi sulhu teklif et.nıek fırsat \le mey-

- · .. . kiini kaybetmiş değildir. 

ı c - Dun 5 kencm ~oda ~çk_ların_d~ ETEM İZZET RENİCE stanbul Beledi . tt" nl boğulma tehlıkesı geçırdıklerını , •. "!:"--~ ..... --------~~ .. ı 
yesı a arJ yazm~tık. Dün akşam da bu ka- 1 J d b 

i~~"i::-----............. __ ,:_ ___________ .J bil yeni bir hcdise daha olmuştur: an arma su ayı 
1<;.,ş f ille 1- Cerrahpaşada Hobyar ma - k 

1 bedel; hall~sinde _ot.ura_n Rahmi, Necati, 0 U Unda 
8378,55 lernıaat Racı, Recaı ısmınde 4 genç Sa • 

628,39 Kabatq isle lesi matyadan kiraladıkları bir sandal d • ı t •• • vapur • yanında yapılacak nhtun "" kaldırım ıp oma o 
779 

inşaatı. ile yelken açıp Ycnikapıya gelirler- renJ 
. aa 5 ken sandal devrilmiştir. Denize dö-

8'40 Fl~ryada kaza ve belediye binaları ile Carı;ı anısında yapılacak külcn 4 genç atraftan yetişilerek 
l<t>: . _ fldı kaldırun inşaab.. kurtar1lmıştır. 

~i.l ve tahmın bedeli ı ·ıe 'lk · · 2-- Y 'ka d ( K. '! •tık eL·· er ı ı teminat ıniktorları yukarıda yazılı ilılor ayn ayn enı pı a o uran amı 
"'"''lın•ye konulınuıt K i! Toros Yenikapıda kiraladıkları bir 

lU&ıı kalenundt görUJeceJtti ur.. "' ve ııar1nameler zabıt ve muamaıat mildür- sandal ile Büyükadaya gitmişler 
ın.eu<Je r, Ilıal.e 26/7/940 cuma günü saat 14 de daimi encii- ye Yüriikali plajına çıkmışlardır. 

Y•Pılaca.ktır Taliplerin ilk •·-'·-• don a iiln · ...,.......... makbuz "'"1& mektuplan, ihale tarihin- Bunlar plajda iken Fethi isminde 
evveı Fen iıleri mildürl .. m'-- b' d l 1 k . t 9'0 n.lın . U5uu.. müraca.auıa. alacaklan femıl ~hliyet ve ır genç san a ı a ıp gezme ıs e-

de buı • aıt ticaret odası veoilıw.arile ihale Cilnil muanen ııaatte claim1 .. mişse de fazla açıldığından sandal 
Ullmaları. (59ll8) encwnen.. devrili- denize yuvarlanmış ve 

lwrtarılmıştır. 

Dahiliye Vekili mezun
lara bir nutuk söyledi 
Aııkarada:ki iandarma subav o

kulunun 4 üncü devre mezunları 
ile J?ed.ikli eriıas okulunun 10 unou 
devresi mezunlarına dün diploma
ları b;;yük merru;imle Yerüıniştir. 

Bu münas<ibetle Dalıilive Ve -
kili B. Fa.ik Öztraık yeni mezun -

Mcrdiyenköyü 
• • 

cınayetı 
(Birinı'i •alııfeden detıam) 

simlerinde ilı:i l<Qidir. 
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38 SON TELGRAF'ın tarihi tefrik- ı .. 
Reşit Paşanın Hatıratı· 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
\'azaalar ı 

lııkelldelo F. SERTEL.LI _.._ C...-deı Retil Y\JLAttK.ıRAN 

Maktul Mev!Ut MoIJıı, ~hrimia.. 
de çöpçülükten aldığı paralum 
bir kısmını saklıyarak 250 lira bi
riktirmiştir. Me\lluda son zaman· 
larda piyangodan da 30Q lira çık
mıştır. 

Üsküdar müddeiumumiliği bu 
ciheti tesbit etlikten sonra Rasime 
ismi1>de bir kadın da nıüddeiumu
mifiae müracaat ederek bazı şa
)'Bnı dikkat ihbarda bulunmuştur. 

Avrupadan dönen İttihat ve teıakki 
ricali arasında çekememezlikler 

Bu ihbara göre MevIUt; yanın
da dayısı Şükrü ye Mustafa ol • 
duğu halde Kadıköyünde Rasipıe
nin evinin bir odasında oturmuş, 
biliıhare kira paruıaı ödemeden 
ortadan kaybolmuştur. 

Üsküdar müddeiumumiliii bu 
ihbar üzerine Şükrü ve .Mustafayı 
celbederek sorguya çekmiştir. 

Bunlar: •- Biz Ruimenin evin
den çıktık. Yaz geldiği için kira 
parası vermeyip geceleri kırlarda 
yatmak istedik. Bir gece Mevlutla 
berabe• Haydarpaşa sırtlarmda bir 
tarlad!' uyurken bir adam Mev • 
lı'.ıduu başının altındaki ceketini 
kapıp kaçtı. Bizi de tabanca ile 
tehdit etti. Bu adamııı Raşit is
minde bir sabıkalı olduğunu son
radan öğrendik?. 

Müddeiumumilik bunun üzerine 
tahkikatı derinleştirnıislir. Fakat 
vak'arun uydurma olduğu anla1ııııl
mıştır. Bu sıralarda Mu•tafa ve 

ükrü Kastamonuya gitmek i~in 
ınilıtaade isteınişlerdir. 

l\Iüıtw.ade verilıni1ı1, 18.kiu orada. 
ki hareketleri adım adını kontrol 
edilip fazla para harepdıkları gö
rülünce tekrar uorgııya çekilmiş -
lerJlr. 

Bu sefer ikisi de suclarını itiraf 
etmişler ve paraya tamaan bu i~i 
yaptıklarını sö)·Iemişlerdir, 

Asker göziie 
cepheler 

!Birinci sahifeden devam) 
nazik bir meseledir. 

Hava harekcitınııı başlarıqıcın -
ıianbri İnqiliz taınıcrec lıiıı uçuş
larındaki faikiııetini i;bat etti. ôıı
le zannediliııor ki, Jnqiliz taı;ııa • 
recilerinin bu üstünlVderi dalıa 
uzun uçu<;l.arla 11etiş1niş olmaların
dandır. Taııııareler dcrhilindeki ter
tibatın da lnqiliz pil.otlarına ııar
dım ettiqi muhakkaktır. 

İnqiıtere ile Almanı;a arasında 
başlıııcıcak kat'i ve şiddetli hava 
muharebelerinde qece uçuşlarının 
haııati eher.»ııiııeti olcıcaktır. De
vamlı hava hücumlarını mütema
di11en qündüz ııa1Y1nak. büııük za
yiata mal olmaktadır. 

Çok uzun sürrnıımesi muhte • 
mel olan hava harekatında müm
kün olabildiqi kadar az zaııiat 
vermek de esastır. Bu itibarla Al
manların şimdi11e kadar ikinci 
m.inda qördükleri qece uçuşlarını 
bundan sonra birinci plti"a alma
ları tabiidir. 

Alman ta1mareterinin İnqiliz 
tayyareleri kadar sık qece uçuşu 
yapamamalarının diiier sebebi de, 
l_nqiliz arazisinin keşfinde maruz 
kalınan .Qü.<;liiklerdir. lnqiliz ada
larının ana yolları, kasaba ve köu

.lerinin sırası, demirııolları ve sa
ir hava keşfir,e yarwcıcak qibi o
ltm arızaları diqer Avrupa m.em -
teketıerindeki qibi fl'untazam de 
ği!dir. lnqiliz mıııhafazakarlıöı. ba
zı kasabaları ve yolları ta eski za-
1nanlarda olduqu halinde bırak • 
tırmıştır. Alman fehirleri rıibi sıra 
sıra muntazam fasılalarla. muaıı
ııen ııollarla aıırılan l nqiliz mın -
takaları azdır. Yüksekten uçan 
taııııareler için bu hal, hele qece, 
fevkalade müşkülatı muciı> ol -
maktadır. lnqiliz adalarında de -
qil havadan, otomobille dahi 1101 -
!arı ve merkezleri kolaııca bulmak 
mümkün değildir. Böyle bir mem
lekete qece h~m!arı yııpmak 
mecburiııetinde bulunan Alman -
lar kısa uçuşlarla yetişen pilotla
nıım kifaııetsizliklerini telıifi için 
yeni bir taııııare icat etmiş olabi
lirler. Fakat icat olunan taııııare
lerin ne aııarda olduQı.ınu anla • 
mak için zaman qeçmelidir. 

Birkaçını düşürüp nwdelleri an
laşılmadan ~·e-ıı baundan sonraki 
gece hücumlarında elde edilen 
tesirler belli olmadan yeni qece 
tayııarelerine dair kafi bir hüküm 
veremeyiz. 

Eiier bir a11 sonra da qece hü
cumları bahsinde İnqilizler 1/ine 
Almanlara faik qÖt'ünürlerse 11eni 
tcat olundukları sö11lenen taıı11a-

relerin de umulan mükemmeli -
yette olmadıklarını farketmis olı.ı
ru.z. Zammı. her şeııde olduciu qibi 
bu işte de deq4mez rolünü oıın .. 
yacaktır. 

!ara hitaben nutuk SÖ>Vlernis ve 
vazifelerinde muvailfakiye>t dile • 
diklen sonra: 

•- Asil bir milletin c;ocukları • 
sınız. Ona lavı« ofilıı-va mecbur • 
sunuz. Vatandaşlara daiıına neza
ket ve şefkatle muamele ediniz. 
Haık'kıniyotten ayrılmayınız• de • 
mşi.tir. 

Babam telgrafhaneye avdet .,_ 
dip de olandan merdini haberdar 
edince, aradan yarım saat ge(ıne.. 
den aHı umumi haberi geldi. Ba
bamın bu haber üzerine başını ul-
lıyarak söylediği söz hala kula • 
ğımda çınlıyor: •Ahmak herifler 
bunu bir saat evvel yapamaz nuy
dmız ... 

Aradan birkaç gün daha ııeçti. 28 
temn1uz günü babanı Edirne \'ali· 
liğine tayin edildiVi enırini aldı. 
İşte bu sıralarda Anuı>adan döıı
mcğc ba lıyan İıtihal n Terakki 
rüesası arasında bir takını çeke. 
meınezliklerden doğan miicad le -
ler \le boi\u malar ba~lamı~tı. l{an
sız yapılan hürriyet inkılabı acaba 
son una ı. adar böyle mi devam e
decekti?. 

Reşit Pnşanm, hürriyetin ili • 
nından on sekiz gün sonra, Edirne 
yalilii:ine tayin ed•l rek Serezden 
a~rılması Serezlileri olduil'u kadar 
Rumclideki ecnebileri de endişeye 
düşürmü tü. Zira, R.,.ıı Pa~anın, 
birçok ıniicssif hiidC.oleri nasıl 
önliyerek, boşyere kan dökülme
sine nıeydan vernıcdiğini berk 
bilivordu. 

Bu itibarla, bu kısa günler için
de Sclanik ve Screzde geçen ve 
tarih sahifeleriııe henüz geçme -
miş olan bazı mühim ve siya•i ko
nuşmaları ,gelect'k ne>illere bir 
ders olnıak üzere, biraz sonra ay
ııcn kayJedeceğiz. 

. . . . . . . . . . 
Bay Cevdctin notları burada 

bitti. Şimdi Reşit Paşı.nın İttihat 
ve Terakki erkanı hakkındaki not
larına geçiyoruz. 

+ 
Tarihi konuşmalar ve 
siya5İ mücadeleler 
Binbaşı Enver Bey Sclaniğe 

döndüğü zaman parlak merasiwle 
karşılandı. }'akat, bunu .parlak> 
kelııııcsile ifade etmek mümkün 
değildir. Tan gazetesinin bir nüs. 
hasını birlikte okuyalım: 

.Hürriyet mücahitlerinden er
k.ıinıhanp biriba~ı Enver Bey, 
imparatorlara bile nru;ıp ohnıyan 
çok parl:ık, çok muhtc:;em mera
simle istikbal ediliyordu. Seliınik 
baştan başa donanmış, bütün dill<
kiınlar. bu kahramaııın şerefme 
kapallilliş ve herkes kendi.sini gö
rebilmek için sokaklara, caddele
re ookülmuştü. Enver Bey bir 
aralık elüstunde gi:itürülyordu. İs
tikbalde birçok hatipler söz ala. 
rak:, mücahidi tebrik ettiler. Enver 
Bey büyük bir tevazula cevap 
verdi: 

cBen ve arkadaşlarım vazife • 
mizi yaptık. Bu muvafiakiyetin 
şerefi bizden ziyade İttihat ve 
Terakki cemiyetinin :;ah.sı mane
visine aittir .• Enver Beyin bu ce
vabı halk tarafından alkışlanıyoı:-
du. Tarihte hiçbir kahraman, ken
disine teveccüh eden böyle bir 
şerefi, herhaiıJıi bir cemiyetin ve
ya teşekkülün şahsiyeti manevi.. 
yesine izale et.mek tevazuunu göı;
termem.i.ştir .. iliih .• 

Görülüyor ki, Eı1vcrin, hürri
yetin ilanında büyük rolü ve te
siri vardı. Perdenin arkasındaki 
şahsiyetler henüz tamamile mey
dana ı;ıkmamakla beraber, ortada 
canlı bir hürriyet abidesi ıtibi du
ran En\lere halkın gösterdiği bu 
coşkun hissİ)·at gittikçe büyüyor, 
artıyor ve büyük bir samimiyet 
çercevesi içinde derinleşiyordu. 

Seliınikte, onun nanunı ebedi
leştirmek için birçok şeyler düşü.. 
nülüyordu. İlk iş olarak, mühim 
bir meydan (En\lerbey meydanı) 
olarak tevsim edilmiş ve büyük 
toplantılar bu meydanda yapıl • 
mağa başlanmıştı. 

* İlk kıskançlık - Selanik posta 
ve telgraf başmüdiriyeti başkatibi 
Taü.t bey de cemiyetiıı mühim 
erkiinından bulunuyordu. Talat 
bey çok zeki bir adamdı. Enveri 
yakından tanırdı. Hatla bir gün, 
Enverin dağa çıkacağını duyduğu 
zaınan, Scliinikte arkadaşlarına: 
•Bu, çok saf bir zahittir. Dağa çılc
masile mühim bir i~ göreceğini 
ummuyorum. Hiç olmazsa binbaşı 
Tosun ve kaymakam Salllhatlin 
beylerle müştereken hareket et
se ... tarz)nda mütalea beyan etliğj 
de şayi olmuştu. 
B~ beyana !tan anl~ılıyordu ki, 

Talat bey le Em-er arasında başlı
yan bu kıskançlık pek de yeni de-

ğildi. Talat bey, EnHrin sadece 
atılgan, cür'etkiır bir genç oldugu
ııu, siyasi işlere aklı ernıedilini 
sık sık ileri sürüyordu. Acaba İtti. 
hat ve Terakki cemiyeti erkinı ta
mamile bu fikir ve kanaatinde mi 
idiler? Yani Eııver bey hakkındaki 
telakki ve tehassüsleri bundan i
baret miydi? Yoksa, cemiyet için
de onun lahsi meziyetlerini tak
dir eden, gören var ııuydı? Bunu 
keşfetmek kabil değildi. Galiba, 
o devrin tarihinde de bu muam
maıun düğümlerini çözmek kabil 
olmıyacak. 

Yalnız, kolayca hilkmedilebilir 
kl, Taliitla En\·er ara,ındaki çeke
memezlik, Enveriıı Selanikte bir 
imparator gibi muhleş m mera • 
simle J.arşılandıgı gündeu başia
IlllŞtı. 

Zira, aradan be~ on gün geç -
meden - yani hilrrl) el fodailerl 
Anupadan gclmeğe ba~Iamadan. 
bu mücadelelerin için için devam 
ettil:i ve taınamile sivillerden mü
rekkep bir İttihat ve Terakki hi
kiıuiyeti kurulmak istenildiği ..,_ 
ziliyordu. ~ 

(Devamı tıat) 
1 

AC'IK KONUŞMALAR: l 

Emekli binbaşı Bay Hüseyin 
Hüsnü Emeç - Mektubunuzu al
dım. Sorduğunuz me ele (otuz bir 
mart hfıdisesi) arasuıda ı:eçnıi~tir. 
Dıı bahse geldiğimiz zaman, tafsj, .. 
Uitlle okuyacaksınız. Saygılarım. 

1. F. S, 

Yarım milyon 
liralık gazinonun 

talisizliği 
(Birinci sahifeden devam) 

Ekreıın Hakkı isminde bir miir 
tea.hıhiıde ihale olunan bu gazino .. 
mın mutfak konında havaııı:azi 6İıl 
keti tarafından yapılmakta 01-
b.avagazi tesisatı borularından bi-
rinin ağzı açık bırakllın181ır. 1 

Buradan çıkan gazler de vavaıs 
yavas l?&Zinonun bulaşıkhane. anı.
bar ve kıoriıdor kkirınlarına vavıl· 
mıştır. Biraz sonra J?azino bek • 
çilerinıden biri içeri girerek lrori.
dordaki bir pencereı;j kapamıtk is
temiş ve koridordan gece~en de 
liiParasını ateısleıınek kin bir kiibril 
yakımıştır. 

İşte bu k.ibıri.ti cak]Ş]a beraber 
de yayılan hava gazleri müthis bir 
~tü ile infiliok etııniştir. 
B~ henüz kapı önünde oldu

irundan hemen kaomalta muvaJ'faiı; 
olahil.miştir. 

İnfilak neticesindıe bulasıldl ':le. 
mutfak ve korkkıun her iki tar~
fında bulunan modern tesisat ha
rtııP olıınuştın:. Camların mühir. ua 
kısmı kırılırıuştır. 

Havagazi borusunu Osman is • 
minde bir havagazi şirketi i<çi.. 
sinin açık bıraktı~ı anlaşılmıst,r. 
Bu sabah mumaileyhin ifadesı a
lınmıştır. 

Hadise mahallinri~ bu sabah be
lediye reis muavini Rifat Ytr.al 
ile heyeti fenniye ır.udürü ve ır.u
hendisler taraf.ndan bir keşif ya
pıhnıştır. Rifat Yenal bu hususta 
bir muharririmize demiştir ki: 

c- HadisP izam edilecek kadar 
büyük bir~y değildir. Yalnız cam
lar ve bazı bölmeler kırılm~tır. 
Zarar ve ziyan 500 liradır. Bu para 
tahkikat neticesine göre ya müle. 
ahhide veyahut havagazi şirketi· 
ne tazmin ettirilecektir. İn;,aat;n 
dı.ırnıaması için tedbir ılınm~ ve 
tekrar faaliyete başlanınıştr. 

Bir tavzih 
Liiıllaye elçimiz B. Yaku<p Kao<rıaen 
aldığı.mız bir m<•ktupta denivor ki: 

•- Berlinde buluıı.duitum es -
nada bombardunana uğradığımız 
ve Avrupada bulunan bir kısım 
taletıeınizin bası bo• bırakıldıi!ı yo
lunda bazı ciimlelerin gazeteniz.de 
verdiğim beyanat arru;ında int;..ar 
ettiğini l!ôrdüm. Her halde ba. ~a 
bir yolcunun sözlerilc karışmış ola
cak. İşaret ettiğim cümlelerin ba
na ait olmadığını tavzih etmenizi 
rica ederim.• 

ZAYİ - 1581 sicil numaralı a
rabacı ehliyetnamcıni za)·ettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü )·ok
tur. Mehmet İncegül 

iLAN 
.,!,OZAN aıOMü. 24/Teınmuz/ Çarşamba günü saat cl5> de tl'nl 

vcrsilc Konferans salonunda kutlulanacaktır. 
Bütün Hukuk •a*"-i bu merasime iştirak edeN'ktir. ,5447, 

Huıkuik Talebesi Adına 



'-S Olf 

V AKIT, NAKiTTiR 1.. 
5 porsiyonluk bir komprime ile (Su ve •teııten gayri har~ hiç 
bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 

15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iftihalı bir sofra 
hazırlıyabilirsiniz. 

Marut ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir 
çorbayı her zaman bulamazsıııız.. _, -

'-, -
Büyük yardım ve faydası aııikar olan çorbalık sebze komprimele

rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
şahit olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA. NOHUT ve sair hububat sebze ve çor
balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak : Tasarruf edilmiı servet gibi
dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek tem ini ı,abildir. BalCkallarınızdan 1 

50 gramlık bir komprime 9/ 100 ı;ıramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ, ÇAP AMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Devlet DemiryoJlan Ye Limanları İıletme 
U . idaresi ilanları 

Erzurum - Sarıkamış, Mudanya - Bursa, Samsun, Çaqamba baUan hariç beynel
milel münasebetlerde satılan müşterek bilcller ve Avrupa hattında işliyen Se.mplon 

sür'at trenleri hariç olmak üzere bütün §ebekeye mahsus DD/101. halle ticaret bilet 

\eri için D. D/102, amele için D. D/ 103, şebeke ve İzmir - Denizli D. D/104, Sir
keci - Edirne - Kırklareli D. D/105, Samı.un - Sıvas D. D/ 106, Mersin - Mamu

re - İskenderun lil. D/ 107 No. lı mıntaka tari!eleri ihdas edilmiştir. 

Bu tariielerin tatbiluna 16/ 8/940 tarihinden itibaren başlanacaktir. Mezkür 
tarihten iübaren D. D/7, 59, 65, 67, 71, 74, 84, 88, 97, 105, 110, 111, 125, 126, 134, 

96, 116, 115, 130, 87, 73 No. lu tariieler l~ivedilrniştir. Yeni tarifelere göre ı>Jmdi
ye kadar gidiş seyahatlerinde tenzilAt yapılmamış mıntakalarda mühim miktarda 

tenzi.!At :r<ıpılıruhe uzun meoatelerde g!dlf ve 7Ü% kilomekeden itibaren de gidiş -
dön~ tenzili! nisbeUeri çoğalt~tir. Bu münasebetle bazı mınlakalarda ve 
halk ticaret bileli ücreUerinde tadilA.t yapılm.ıitır. Tarife şartlarma göre bin kilo

metreden fazla mesafe için bilet alan ;yolcularla bilılmum gidiş - dön~ yqlcuları

nil ilk tevakkuf edecekleri istasyonu azimet istasyonunda bilet alırken, müteak.ı

ben tevakkuf decekleri istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri istasyondan hareket 

ederken tayin etmek ve tevakkuf edecekleri istasyonlarda biletlerini biri mu

vasalatı müteakıp diğeri de hareket edecekleri gün olmak üzere ilci defa vize 

ettirmek prtile tevakkuf hakkı verilmiştir. Bu prtlara riayet etmeden tevakkuf 
edecek yolculann tevakkuf etükleri istasyondan itibaren Jidiş veya dönüş istas

yonuna kadar yeniden bilet almaları icabeder. 

Grup ve aile biletleri katann hareketinden on beş dakika evvel tedarik edilme
lidir. 

.Anadolu Torcs ve Semplon ıür'at trenlerine binmeden evvel bu 'trnlere 

mahsus munzam ücrtl biletini almıyaıı yolcuların bilet ve halle ticaret bileUeri 

muteber tutuımıyacakbr. 
Tam ücretli halk ticaret bileti bAmlllerinin rnecaınen nakledilecek 30 kiloya 

kadar bağajlan arasında kısmen veya tamamen nümunelik ticret eşysı da bu

lunabilir. Demiryol ;yolcu rehberlerinde eski tarifelere ıı~ konulm111 olan ücret 
ve prtlar yeni tari!elerin mer'iyete girdiCinden itibaren Jlüküını;üzdür. 

Fazla tafsili! için istasyonlara müracaat edilebilir. c38511> <6298> 

.l\o. l 22 Yazan: 11'.L SAl\11 KA.RAYEl. 

Şehzade Cem, Papa tarafından kabul edildiğ~ 
halde, Franıa kralı kabul etmemişti 

Sonra Papanın oturduı";<u tahtın . 
basamaklsrına çıktı. Başı kapalı 
idi. Hatta Papanın adamları en son 
olarak Ş10hzadeye baŞill.l açmasını 
aö)llemişlerdi. , 
Şehzade cevap vermişti: · 
- Biz baş açmayuz •. 
Şehzade Papanın elini sıkarak 

musafaha etti. Papa, şehzadenin 
boynunun iki taraflarındrl'I'· öptü 
ve: 

- Hoş geldin, kadem getirdin 
dedi. 

Sultan Cem de bilmükabele, ter
tümanı vasıtasile, Papanın yanın .. 
da bulunduğundan dolayı ne de
rece memnun olduğunu ye ken
di.sile sureti hususiyetle görüşmek 
istediğitı:i söyJcdi. 

Papa, şehzadenin hu dileğine 
maka bele etti: 

- Sizinle sureti hususiyede mü
lakat edecei;ım .. Esasen Komaya 
&izi sırf kendi iyiliğiniz için ııe -
tirttim. Buna kat'iyyen şüphe 
etmeyiniz. Bu hale kat'i bir netice 
verceeğim, Kal iyyen meraka düş-
Jn~yiniz. ~ • •. 

Cem_ cevap verdi: ı 

- Sözlerinize itimat ediyprum.. 
Teşekkür ederim .. dedi. 

Ve tahtın basamaklarından İn
di. Kardinallardan bazılaril~ gidip 
musafaha etti. Daha sonra, Sultan 
Cemin maiyeti P apaya dofru iler
ledi. 

Türk beyleri pek vakur idi. P a
paya birer birer selam verip çe
kildiler ve şehzadelerinin ardına 
dizildiler. 

l\terasim bitmişti. Ayni nizam 
ve ayni maiyetle dairelerine dön
düler .. Şehzade Cem, Papa tara-. 
fından kabul edildiği halde Fransa 
kralı bir kere olsun şehzadeyi ka
bul eı!ip görmemişti. 

Sultan Cem, yedi sene Fransada 
kaldığı halde kral Şarl şehzadeyi 
görmemişti. 

Fkat Fransa karalı şehzadeyi 
görmek istemişti. Llıkin, şövalye. 
!er mimi olmuşlardı. 

Kral her ne vakit şehzadeyi gör
mek dilese yanında bulunanl,a:r: _ 

- Ol yavuz bir kime:medir. Ya
nındaki Fransızlara söğer .. Ben 
anlara vaMıazın der .. Kendim.i he
liık 1Jl.İ edeyiıı, der- -

EMiR 
TRAŞ BIÇAKLARI bu -

1nnduiu halde yerli olmıyan 
bıçaklar kulla.nmak'8. mina 

yoktur. 

EMi R 
Traş Bıçakları 

Senelerdenberi herkes t& -

rafından kullanılmakta ve 

takdir edllmekledlr. Her 

vatandaşın vazifesi, YERLİ 

MALINI TECRtlBE ETMEK 

KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinden : 
Münak asa Sureti le 

3 0.200 metre kolan 
5.100 ,, k a n a v iç e 

1 00.000 adet kapsül 

Satın alınacaktı r • 
Nümunelerini görmek istlyenlerin hergün Kızılay satıı5 deposu Direk .. 

törJtiğüne müracaa.Uarı. 

1 İhalenin 2517/ 940 perşembe saat (il) de icra edileeeği ilan olunur. 

Maarif V ckilliğindcn : 
ve işçilerimizi korumaktır. EMİR traı bıçaklarını kullanınız. Bölge san'at okulları özel 4 üncü sınd elektrikçilik §Ubesine parasız yaull 

( Askerlik işle ri 
Fatih askerlik şubesinden: 

Ta li:rn ve terbiye dolayısile sevke t1bi 
bulunan 327, 328, 329 dotumlulardan 
(jandarma sınıtı hariç) diğer sınıflara 
mensup sağlam, sakat, isltun, a:ayri is
!Am ihtiyat eratın behemehal itJbeye 
müracaaUan ilan olunur. 

1

- Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 K c/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m . 9465 Kc/ s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 K c/ s. 2°..!!'.: 

18.- PrOçtTam 
18.05 Cazbant (pl.) 1 

18.30 Çocuk saati 
19.- Çocuklar için müzik (pi.) 
19.15 Fası! heyeti 
19.45 Ajans hııbe-rleri 
20.- Çiftiçinin saati 
20.15 Kon~a (çiftçinin saati) 
20.30 Küme ses ve saz heııeti 
21.15 Se-rbe.st saat 
21 .30 Radyo gazeteri 
21.45 Rad110 !alon 01"kestTası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Rad110 satan orktstmsı 
23.- Cazbant (pi J 
2-1.25 Yarmki vroımım 
2330 Kapanış 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 
23 temmuz sah günü akşamı 

Bakır~öy Miltiyadi bahçesinde 
cSÜRTL'~ 

Komedi 3 perde 

• E. Sadi Tek 
TİYATROSU 

Bu gece (Kadıköy H~lede) ;yann 
ı:eee (Büyükderede) Hamlet 7 perde. 

- -- -~ 

1559 H icri \ 1356 Rumi 
m aziyelahir Temının: 

ı-_,..,--:-1~7- -....,.,,_~,.-.10~~-· 
1940, Ay 7, Gün 205, Hıdır 79 

23 Temmuz SAL=I _ __ 1 

Vakitler Vıuati Exanl 

----ı~S~•~-~D::;,,;• Sa. Da --Güneş 5 43 9 13 
Öi(le 13 20 4 46 
!kindi 11 ıs ı 43 
Akşam 20 34 12 00 

Yatsı 2'2 29 1 541 l .... 1mmmsmak _____ 3_3_9.__7_0_5 

Sahibi ve neşriyatı idaTe eden 
Bil§ muhaTTiri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telı:raf l\latbaaa 

Diye krala anlatırlardı. Kral bu 
sözleri işiterek ısrar etmezdi. Sul
tan Cem ekseriya şövalye lerden 
rahatsız olur: 

- Beni rife Fransaya eletin, ah
valimi söyleşin. Ne zamanedek 
böyle hapis çekerin. Yohsa ömrüm 
bu hapis içinde mi ahir olur. 

Dedikçe şövalyeler: 
- Hay Sultanım .. Rife (1) Fran

sa, şehrine. Türk vardugın istemez. 
Edo.r ki benim memkketime Türk 
ayağı bastığı yoktur. Yine bas _ 
masun dcyu y3sağ etmiştir. Sizi 
anda eletmeğe kadar korkarız. Na
gah bir zararı yetişe .. 

Derlerdi. Bu suretle bir taraftan 
kral Şarli, diğer taraftan Sultan 
Cemi bin türlü yalanlarla oyalar
lardı. 

Sultan Cem, bu yalanlara kanar
dı. Fakat, şövalyelerin bu hileler i 
n ihayet, bir Fransız asılzadesi 
tarahndan meydana çıkarılmıştı. 
Fransız asılzadesi şövalyele -

rin dalaplarını olduğu gibi krala 
söylemişti. Şehzade Cemin Fran
sız kralına küfür ettjğinin yalan
dan ve uydurmadan ibaret oldu_ 
ğunu söyledi. 
Şehzade Borganoftan Romaya 

ge,tirilirken, kral •ekizinci Şarlin 
gönderdiği muhafızlar arasında 
zadegandan jimel de vardı. 

Zadegan yolda şehzade ile gö -
rüşmüş, Ceınin ahlak ve terbiye
s.ine meftun olmuştu. 
Şehzade de ası !zadeye meftun 

olmuştu. Yolda jimel ile görüşürdü. 
jimel şairdi. Alim fazıl bir a

damdL Şehzad<>yi de şair, illin ve 
fa2ıl ' bu!mu~tu. (Devamı var) 

o> Rlie, kral deme:ktiı: 

llmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillili:iiiiiiiiiiiııiiiiiiiliııiilialili_ıi_iiiii_ııl:miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiı talebe alınacaktır. 
, Namzetlerd~ aranılacak: vasıtlar: 

a 1 o aranıyor b - Enaz orta okul mezunu olmak 

Seri ;yazan daktilo aranıyor. Verilecek para ayda 40 liradır. İsteklilerin c - Yaıı 19 dan yukarı olmamak 

D kt •ı 1 a - Türk olmak 

resim ve mektupla Istanbul 753 posta kutusuna müracaatları. d - Sıhhi ve bedeni hali san1at okulu tahsiline müsait olduğu okuldaki ht' 

~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İİ: yeti sıhhiyece sabit olmak. 

İstanbul .Erkek Muallim Mektebi Satınalma e - Fizik liinıya ve matematikten orta okul müfredat programına göre y•· 

K • B k 1 d pılacak müsabaka imtihanını kazanmak. 
omısyonu aı an ığın an : Kayıt !~\erine 25 temmuz 1940 perşembe günü baı;lanacak cumartesinde' 

C insi Miktarı Muhamaen Tutarı ilk ~ka günlerde 9 _ 12 ve 13 - 15 e kac!Qr devam edilecektir. 
Azı Çotu bedeli Lira Kr. tominmt En son müracaat günü 29/Vll/940 perşembe günüdür. 

(6396) 
_EJun __ .ıc_· ______ ..;,25;.;o;,;o.;.o....;a.;.2.;.oo;.;3;....--....;1;,;o.:,;,2;,;5 __ ..;3~ 239 Faıla taısirnt için: 
Daflıç 3000 3SOO 56 1960 Ankara, İstanbul, İzmir, san'at okullarına bas vurulması. 

Kuzu 800 ıovo 46 460 272 
Karaman 1200 lm> 52 936 

...;.s~~~~;...;•~ti;....~~---....;5~0~0-...;.100;;,;.. ___ ..;3~9;.... __ ...:255 

•K-ok_k_a_·m_ın_· _ü-----~6;,;0..;t;,;on;;,..;8;,;0..;t;,;on;;.. __ ~2~0---,;,;l60ü 121. 

-Un ekstr.ı 1500 2000 13,20 264 
Makarna 200 300 24 72 3Q 
Şehriytı 100 150 24 36 

_lrmik,;,;·,;;,;,;.;.;...~~~~~~....:l,;,;00:;........;l.;,5,;,;0~~~..;1~5~~~, 2~50 
Beyaz peynir 400 700 42 294 

1 _K_.•şar;,;,.,-----~-....;2;,;00;;__3;.;o;,;o _ _ _ ....;5.;.9•~5---~ 
Kuru soğaa 1500 2000 5,5 110 13 

_Pa_1a_ıe_•-------~o;,;o~o-~1-00_0 ____ ~6----60 
_Y;;.;;;u~m~ur,;,;t~a,;,;a,;,;d;.;e~t----,;,;10;,;0;,;0.;.0....;l.;.5,;,;00;.;0 ____ .;.ı~,3.;,9 ___ ~ 18 

188 s.a~d~e~y~a~ğ~•-~--~....;1,;,;5~0-o~-2-00_0_~~-1,;,;2,;,;5 _ _ _ ,;,;25~ 
Patlıcan baş '- 1800 2000 3,5 

' 
70 

> orta 1500 2000 2,1 50 
T. bakla cİzmir> 300 500 13 ' 65 
Yerli bakla 400 500 
Kabak cİzrnir> 300 500 

> yerli 800 1000 
İç araka 200 300 
Kırmızı barbunya 200 300 

Yeşil barbunya 500 700 
Taze çalı 300 500. 
Ayşe fasulya 900 1000 
Kır domatesi 800 1000 
Dolmalık domates 300 500 

Dolmalık biber 300 ~00 

Taze bamya 200 300 
Taze soğan 
Maydanoz 

Dereotu 
Limon 

Semiwtl! 

Ispanak 
Prasa 
LAhana 

Havuç 
Kök kereviz 1 

Taze yaprak 

Yeşil salata 

Karrubahar 

Ba,ı enginar 

200 
1000 

100 
2500 

1 300 
1500 
1500 
1500 
300 
300 
100 
500 
500 

400 

300 
1500 
200 

4000 
500 

2000 
2000 
2000 

500 
500 
150 
700 
600 
500 

5 

13 
5 

19 
12,70 
8,6~ 

9,25 
9,71 
4,20 

4,Q5 

5,4; 

11,ll 

1 
1 
1 

2,5:ı 

6 

3,26 
2,58 

2.90 

3,50 
4,30 

10,88 
1 

11,80 
4,51 

25 
65 
50 
57 
38,10 
60,62 
46,25 
97,10 
42 
24,15 

27,10 
33,33 
3,00 

15 
2,00 

100,00 
30 
65,20 
51,60 
58 
17,50 
21,50 
16,32 
7,00 

70,üO 

22,55 

93 

Mektebim.izin yiyttek, yakacak ve ıaebze ihtiyacı açık eksiltmeye .konmuş

tur. Eksiltme 30 Temmuz 1940 Salı günü '3at 13.5 da Beyoğlunda Liseler Muba
oebeciliğinde yapılacaklir. Taliplerin pr\narneyi görmek üzere mektebe ve eksilt

meye girmek için de ilk tıemiııat makbuz veya mektuplarile komisyo.ıı.a müraca-
atıon ilAn olunur. c6007> 

'[ 4> il H.IRSIZ KiM? il ~ ]ı · 
Y.azan: Iskender F. SERTELLİ 

Cemal bey, kaysılardan bir kaç 
tane yedikten sonra: 

- Artık elbiselerim kurudu .. 
Şcbsüvar bevin insaniyetine, ne
zaketine me<lyıınum. Bu dostluğu 
unut.ınıyacajtım. Müsaadenizi is
tiyor:ını. 

Dedi ve her ikisinin de ellerini 
sıkarak ayrıldı . 

* Gerdanlık işi gittik~e 
muammalaşıyor 

Şehsüvarın odasında .. 
Nerimanla Şehsüvar ilk defa 

baııbaşa kalışor .. Fakat, Neriman 
ayılmıştı.-. Köşkte ve Fcnerbahce
de gösterdiği hafiflikten eser yok. 

Bir koltuğa oturdu .. 
Siııarasmı yaktı.. 

Soğukkanlı ve ihtiyatkar bir 
kadın edasile konuşuyor: 

- Cemal bey çok garip bir adam 
değil mi?. 

- Aman efendim, bu adam ga
rip kclimesile ifade edilemiycn bir 
muammaya benziyor. Her sözünü 
ltı.stik gibi çek çek .:ur .. 

- Maamafih görüşleri hiçbir za
man yabana atılmaz. Amerikada 
boş yere üç sene kalmamış. 

- Ona şüphe yok. Mesleki ihti
sası çok kuvvetli. Fakat, acemi çay
laklıktaıı bir türlü kurtulamamış. 

• 

Aşk ve macera romanı: 70 

Her sözlinde tenakuz, her hare • 
ketinde manasızlık var. 

- Siz de onun yerinde olsanız, 
her ~ü pheli nokta üzerinde dur -
mağa mecbur olurdunuz. Ne yap
sın zavallı! Esaslı bir ipucu 'bula
madı, Bu arada bizim kızın ger
danlığt da kaynadı gitti. 
Şehsüvar başını sallıyarak önü

ne baktı: 
- Allah size ömürler versin, Ne

riman hanım! Hayatı.tıızı hirleş • 
tirdikten sonra, bütün bu muzta
rip günleri unutursunuz. Her acı, 
unutulmaj.ta mahkfun değil midir? 

Şehsüvar, Nerimanın oınuzlına 
dayandı. Kolhı.rım genç kadının 
boynu.na doladı: 

- Biraz da kendimizden, istik • 
'halden bahsedelim, canımın içi. 
Köşkiin bahçesindeki serçeleri 
gördlinüz ya... Ne güzel seviş.ip 
gülüşüyorlardı. Bizim de onlar ııi
bi gülüşüp sevişmemize mani yok
tur. Haydi, sen de sarıl boynuma!. 

* 
Şehsuvar meydanda yok! 

Yıldırım Cemal, Göztepedeki 
şairin evinden ayrılır ayrılmaz 
ımüdiriyete geldi. Muavinine ve 
müicieiuıırı.umiye vaziyeti anlattı.. 
Şairin masasının üstünde bulduğu 
pusulayı gösterdi. 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

- Bu a.da.m, gerdanlık mesele
sinde zabıtaea şüphe altındadır. 

Dedi. Adliye, gerdanlık işinde 
~pheli olanların hepsini tevkife 
ve muhakeme sonuna kadar tah
liye etmemeğe karar vermişti. 

Zaten mühendis Sa<li bey deke
falete rapten bırakıl.mıstı. 

Ressam Şekip, adliy.eye istida 
vererek ve mühendis Sadiyi misal 
göstererek, kendisinin de kaflete 
rapten tahliye edilmesin,i. istedi. 
Mahkeme red cevabı verdi. 
Yıldırım Cemal adliyeden akbi(ı 

emir üzerine Şehsü varın da tev
ktfine teşebbüs etmişti. Muavinini 
bir memurla bu işe gönderdi. Er
tesi gün Göztepeye giden Cemal 
beyin muavini, yaptığı araştırma
dan sonra, Cemal beye polis mer
k ezinden telefon!~ şu maliimatı ve
r iyordu: 

cÜstad! Bu sabah erkenden, 
Şehsüvaı: bey çantasını ala. 
rak, oturduğu pansiyondan çı
ik.ıp gitmiş. Ev sahibini sıkış
tırdım. ,Sairin nereye gittiğini 
bilmiyor. Emrinize muntazı -
rım.> 

Cemal bey bu malfunatı alınca, 
beyninden yıldırımla vurulmuşa 
döndü. Kendi kendine: 

- Şchsüvar, hakiki hırsızdı. Ne 
yazık.. Hırsızı kaçırdık. 

Diye söylendi ve derhal vapura 
binerek, !stanbulda.iı Kadıköyüne, 
oradan da otomobil ile Göztcpeye 
l(eçti. 

Cemal bey, tamamile muavinine 
terkedonediği bu işin peşini bir 
türlü bırakamıyordu. Bu mesele, 
polis müdiriyetinde de adeta bir 
alay mevzuu olınağa başlamı,>tı. 

ı adet 2000 littlı.k = 2000.- liri 
3 • 1000 • = 3000.- > 

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

210 > 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubd, 1 ma)'l9, 
1 ağustos, 1 iltiııciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

•-Cemal bey bir gerdanlığı !ıtl' 
lup meydana çıkaramadı!.> 

DiyorlardL Bu dedıkodular Ce' 
ımalin canını sıkmağa başlamıştı· 
Birçok hırsız kumpanyalarını, pı".3 
fesyonel yankesicileri ~·akaıarna~ 
muvaffak olan Cemal bey, nas 
ohır da bu kadar basit bir işin iÇI 
yüzünü keı,.fedemezdi? 

Cemal bey Göztepe polis met' 
kezine gitti... Orada kendisini ııe~ 
!iyen muavinini buldu. 

- Evi iyice aradın mı?. 
-Aradım, hocam! Şair, eşyıısııı' 

alıp gitmiş.. '' 
- Neriye gittiği belli değil ıııı~ 
- Hayır. Bir telgraf aldığını' 

kısa bir seyahate çıkacağ:ını sili' 
liyerek ayr~. 

- Ne tarafa gitmiş?. 
- Bir arabaya binmiş. . üskii ' 

<ıara doğru gitı:nlş . 
Cemal bey yumruklarını sıl<9" 

rak bağırdı: ~ 
- Vay alçak v ay!. Ef(ıır oıı, 

bir daha ele geçiremezsem, ]<aÇ 
masma ben meydan vermiş olD', 
cağım. Bu i.in vıiodan azbauıd:ı0 ' 
lünciye kadar k.urtulamıyaca~.1 ııı; 

- Şimdi ne yapmak fikrinvl 
.. ? 

smız.. . 
- Hemen Neriman hanuna ~r, 

dip meseleyi kendisine açmak ı> 
terim. ,, 

- Davacı vaziyetinde ola_n -~~
kadına !(itmek bizim için ]ciıÇO 
lük olmaz mı., üstad?. . JC' 

- Hayır. Çünkü, onlar birlı_~f.ııf 
rile sevişiyorlardı. Eğer .şe~s:ı'. 3c Nerimanı aldatmıyorsa, ncrıYe ~:;i 
tığını herhalde ona da söyltııl' , 
icap eder. ..,J 

(Devaıns ,,.... 


