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lngilizlere göre 
Alman taarruzu 
Pek yakında 

Vaziyet /n6iliz/•rİn I•· 
hincle 6Örunüyor; /nıi· 
l iz lıumanclanları m• &J
•ııl O• meliım ıartlar• 
6Öre, allerinclelıi •a•ı· 
tolorı, iyi oe hat•••Z 
lıullanırl•r•• 6ir Al 
rn11n ihracını mao•lla
lı iye ı • i sli l • aır•· 
tabilirler. 

Başvekil Yarın 
Şehrimize Geliyor 
Refik Saydam dün Ankaraya döndü 
Ankara, 24 (İkdant muhabi • 

rinden) - Başvekil Doktor Re
fik Saydam, refakatinde H:ı
rıcıye Vekili Şiikrü Sara -
<of:lu, İktisat Vekili Hüsnü Ça
kır olduğu halde Karahüke yap_ 

mıs olduğu tetkik gezisinden bu
gün saat 9.30 da şehrimize dön
müş ve istasyonda bulunan Ve
killer, meb'uslar, Parti genel 
sekreteri ve yük•ek erkanı, Baş
nkalet, Hariciye ve İktisat Ve
kaletleri yüksek memurları, An-

kara Vali ve Belediye Reisi ve 
Merkez Komutanı tarafından is
tikbal edilmişlerdir. 
Başvekil Dr. Refik Saydamın 

yarın İstanbula hareket etmesi 
ku\'vetle muhtemeldir. 

Yazan : ABiDiN DAVER Bulgar-Rumen!Macar-Rumen 1 in gilterenin 

iL 
ondradan gelen haber
ler, Alnıonlar tarafın
dan İngiliz adalarına 

kar ı _apılauğı iki aydır siiyle
nen ihraç hareketinin artık ge
<ikmiyeceği merkezindedir. Y~rı 
resmi bir İngiliz ınenhaı, in_ıı.il: 
terede bu kanaatin beslcndıgını 
bildiriyor ve şöyle dhor: 

·lııi haber alan m~~~~ııe.r, her 
saat bir istila teşebusun" bek
lemektedir. Hücıımun . artlk 
ııecikmiyeceqine hiç bır ş":phe 
ııoktur. Diijer taraft~ıı lnııı~te
re de son tedbirlermı almakta, 
anav~ıan muhafaza Joıtaıa.r\.M 
sillihlarını vermekte ve butun 
memleketi, bir çok mınta~.a şef
lerinin emri altında müdafaa 
mmtal·ıuı ilan eıılem~ktedır.• 

Bu haber ingilizlerın, Alman 
' k bek taarruzunu sabaha a ~a~a -

lediklerini &östermektedı~. Kale 
boğazının Frans ız sabillerıne yer
leştirilen ağır Alman batar~ala
rının boğazdan geçen geoıılere 
ve İngiliz kıyılarına ateş aç.m.a: 
lan da ingilizlerin tahmınını 
teyit edici bir hadisedir. Bu ~~m
bardımanlar, sahile yerleştı~ıl: 
mis olan topların ateş tanzımı 
içi~ y8Jlhkları ilk tecrübe ateş
Jeridir. İngilizler d~ hemen mu. 
kabele etmek •urctıle hazır bu
lunduklarını düşmanlarına ~n -
!atmak istemişlerdir. Bununla 
beraber her iki t arafın, bilhassa 
ingilizl;rin, bütün batarya -
farını kullanmadıkları ve asıl 
taarruz başladığı zaman düşma
nı ateş baskınına uğratmak için, 
bunların oıühim bir kısmını la· 
manıile gizli tuttukları muhak. 
kaktır. 

j 11giltercye karşı yapılan bava 
taarruzlarının geçen hafta çok 
§iddetlendiği halde, bu hafta 
~iddetiııi k11Ybctmesi, ilk ba'. 
kışta, Alman hava ordusunun 
ağır ıa~' iata uğrayarak yoruld u
ğuna delalet ederse de, bu aıal-
111aıı ın asıl büyük ihraç taarru -
zu es~asuıda, azanıi .şiddetle \•ur
ınak ıçın, baıırlanmak maksa -
d ile }apılını~ olması ihtimali de 
mevcuttur. Her halde, ~· aziyctle 
ç?~ l alı.ından alakadar olan İn. 
gı~ızleri~ , taarruzun artık gecik· 
nıı:ı e<·et ı hn!ikıııdaki kanaatleri 
b?~ d~i:i ldir; gizli istihbarat ser· 
vıslerıııin elde ettikleri maili· 
i:'ata ve bunlara inzimam eden r:1 _alametlere istinat etmekte 
0 ~gıına ~üpbe yoktur. 
eıf~'· daima, ba,·a hakimiyeti 

cdılıncdikçe İngiltere)e ta-
arruz ed"I .. ettik Al 1 emez, kanaatiuı ızhar 
i . d. . manlar, şu bir kaç gün 
:ını c, ılıraç tcşcbbiisüne kalkı· 
'i'ır arsa h 
olduk! ' '.'~U ya hnalara bakim 

b 
arı ıtımadile ya pacaklar· 

ya ut ta .h " ' 
sında b . .' .. • raç ıaarruzu esna -
İngilt utun hava kuvvetlcrile 
k " . . er~ye hücum ederek bu ha_ 
IDll)efı .. 1 d •al • O g~ın er e, elde etmiye 
'>acaklardır 

,., ~~m~ııların. ihrac ve i ngilte
lahili~stıla, hareketi muvaffak 0 • 

ıııek k ı~ı Bu suale cevap ver -
"""ıl ~l •)· deırildir. İki tarafın 
'<"ti 1 1 kııllaııabilccckleri kuv· 
rih ~1r '° . .' va~ıf alar hakkında sa
rafın ıa~ını atınıız )·oktur. iki ta
i3 i nıi /t kuvvet ve \'asıtaları, 
nıı kı 'ıı c ıı . ı nıı doğru mu, yanlış 
lıatt . ı a nac·aklarını ise kiınse 

a h nd "l . d . • ' lf cr 
1 

• 1 erı c bılenıezler. 
aına 'l ·· .1 .. dt·f. 

1
, o-' u;\"oruz: llarl1in en 

~ nıcz k .d . 
bddcn . "' esı . meçhullerle, 
yen l ı~~ ~~ c ı \ 'C tahn.in edilcmi. 
Jll rsela ~de rle dolu olmasıdır. 
Aluıan ' ~ las ı~ta başlıvan biiyiik 

taa .. ruzunu ele alalını: 
r Arkası 3 üııcü saııfada) 

ABİDİN DAVER 

Müzakereler i Jl,füzakereleri tayyare imalatı 
Nihayet l endi lnkıtaa uğradı gittikçe artıyor 

Anlaşma imzalanıyor Heyetler geri dönüyor 
Romanya Saltan a t Her iki taraf da askeri 
Mec li si T o p lan d ı hazırbklara ba ı ladı ---- -- - ----
S~i-ya_s_•,t ~t·~s~v~ip--~e~d~il9di,_~..;;;.;,;,;,;.;.~i~m~k~a~A n;,;.;.• ~yok 

RO!ıfANYANIN TAKSİMİNDEN EVVELKi HARiTASI 

Crajol'a, 24 (A.A.) - Dobr0r ı' 
<a hakkında Rumenlerle Bulgar-
lar arasında cereyan eden mü - ı 
ıakereler neticesi bu akşam ni
hai bir anla<maya ,·arılnnstır. 

(Arkası 3 .üncü sayfada) 

Tur~u - Severin, 24 (A.A.) _ 
Stefanı: Saat 14.10 da iki hey'et. 
konfera~sın toplandığı sarayı 
terketmış ve müzakerelerin in
kı_ta:; uğramış olduğunu bildir_ 
mı~tır. (Arkası 3 üncü sa}fada) 

Oduna konan narh 
Bu Fiatların Muvakkat Olduğu Zannediliyor 

Beledil}e lkitsat Müdürü fiat
lar hakkında izahat verdi 

Odun fiatlarına konulan narh 
diin sabah gazdelcrlc re•men i
Jôn olunmuş ve hemen de tat -
bikala ge~ilnıiştir. 

Fakat bu fiatlar halkı mem -
ıaııı etmcnıiştil'. Bir kere fiatlar 
geçen yıldan çok Jiikscktir. \ ' c 

l talya · Yu nanistan 

GERGiNLiK 
AZALMADI 

--- - ---
Yunanistan bazı sınıf-
ları sila h a ltına a lıyor 
Atina. 24 (A.A.) - D. N. B. 

Bazı ihti!iinS silUb sınıflarına ait 
ihtiyatlar, bir ay müddetle ma
ne\·ralarda bulunnıak üzere bu
güıı da\"et edilmişlerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Rcutcr: 
Dailv Telegraph gazetesinin Bal· 
kanlar ınubabiri, gazele ·ine a -
~ağıdaki telg~afı göndermiştir: 

Atinadaki Jngiliz sözcüsii, ev
»•lki gün, eğer Yunanistan bir 

(Arkası 3 üncü sııı.facia) 

en iyi cins mrse ile 3di gürı;cn 
de a)·nt fiata titbi tutuJmu~tur. 

Beledi) e İktisat miidtirii Sarceı 
Sc7cr dün bir muharririınize bu 
şika.\ etlere kar~1 :şunları ... ,.,le -
uıi~fir: · 

(Arkası 3 iincii saııfada) 

A meri kaya Karşı 

SOVYETLER 
ÜS YAPIYOR 

~--·.... ~ 

Sovyetlerin yeni hava 

üssü Amerikaya 5 Km. 
Kopcnlıag, 24 (A.A.) - Stefa

ni: •National Tidende. gazetesi
nin bildirdiğine göre Rusya, Be
ring bo~a.ında Sinıali Amerika 
topraklarına 'ani Kiiçiik Dio -
mcde ada.,ına 5 kilometre mesa .. 
lede Bü)·ük Dionıedc adasında 
bir ha\'a ü~ü tesis ı·ttnh~tir. 

.Malı'.ıın olduğu .-eçhile Ameri
ka Alaskadaki bava iislerini tak· 
\·iı c etmek için 30 milyon dolar 
sarf et ıııektedi r. 

---Senede 35000 
tay yare yapıhyor 

Londra, 24 (A.A.) _ Reuter 
Ajansının havacılık muharriri 
yazıyor; 

__İngilterenin tayyare imalatım 
ııı;osteren rakamlar harbin bl -
davetindeki rakan:ıarla muka
yese edilecek olursa adeta bas 
döndürücü bir fark t~barüz eder. 
. Söv lcndiğine nazaran. bugün, 
lngiltere imalata sıfırdan bas
lıyacak olsa, antrenman tayya
releri de dahil olmak üzere Al
manyanın b ir sene evvel maille 
olduiiu 30,000 - 35.000 tayyareyi 
on ikı ayda imal etmiyc mukte
dir buTunmaktaılır. Binaenaleyh 
ekseriyetle kabul edildiği vec -
hile. Almanlar ayda 1,800 tav
vare i.ıııalıne devam etmekte 
bulunuyorlarsa. bu rakamın İn
ııilizler tara'fından aşılmıs oldu
i!u muhakkaktır. 

11 Lmir Fuarı bu 
Yıl pek fazla 

Rağbet 
•• •• goruyor -Cuma günü Fuarı 

18 bin kişi gezdi 
İzmir, 24 (A.A.) - Onuncu 

İ:1J111ir Enternasyonal Fuarının 
bu sene ~ördüjlü raiibet tahmin
den üstündür. Büvük ziyaretçi 
kafileleri her l!Üll •ehire ııelmek
te devam ediyor. Dünkü ııün 
Fuarı gezenlerin yekı'.ınu 18 bin 
altı vüz selıscn kişiye varmış

t!l' · 

jfjSARETLER ı 
F estiv•I gene başlıyor! 

Eııııniınii, Beııoiilu llalkevleri 
bir arava qelerek ls'anbul Be
ledıııcsir<in öldürdüiiii. festivali 
dirilteceklermiş! 

lNGlLlZ TA yy AltE DA Fi T OPLARINDAN BIRl 

AMERiKA I MISIRIN 
INGiLTERE KARAR / 

Kanada Müdafaa 
Konseyi toplanıyor 
Acele tedbirler alındı 

Panama, 24 (A.A.) - E.Iti mo
del dört Amerikan destroyeri -
nin ani olarak Panama mm taka
sının şark sahillerine doğru ha
reket etmeleri, mahalli müşa -

(Arka.n 3 üncü ıoyjad4) 

-

ITALYAYI SUKUTIJ 
HAYALE UGRATTI 
ltalyanın niy•ti nedir 7 
Nevyork, 24 (A.A.) - C'l:york 

Times gazetesi Komadan aldığı 

bir telgrafa naıarau, şunları yaz
maktadır: 

Mısırın istilliya uğradığı tak -
( Arkcıst 3 ünciL sayfada.) 

Inqiltereııe sevkedilen Yeni Zelandalı askerler 
. Gazetelerin yazdığına göre, 
lstanbul Festivali kırk ııiin kırk -------------- ----- --- ----

ııece .rurecektir; Tıpkı bir za- F·ıat murakabe komı·s 
ma'I Belediııenin Festivali l)ibi. 

Festival eglenceleri Boğaziçi, 
Adalar ve lstanbul ~ihetinin 11ıtıhtelif 11erlerinde ııamlacak. yonu takvı·ye edı·ıı·yor 
tır Tıpkı bir =aman Belediııenin 
•ıaptıqı qıbi . 

Fes ıit•ale memleketin iter tara- F• } d h k k Jından ıırupıar iştirak edecektir. ıat arın a a Si l ontro}Ü 
Belediyenin yaptıcjı Festivallere 
iştirak ettikleri qibi. • • • d d " t d b • J 

Ve pek tabii, Festivalde milli ıçın Cl ı e ı r a ın ıyor 
oyunlar ouııaııacak, mehtap a
lemleri uapıiurnk , orta oııunu, 
Karaqöz , M eddalı söyletilip 0 y. 
natılacak.. 
Pekı anıma, dört sene tccni

be ed ı l ip muvaffak olunamı· 
11aıı bir taı zı 11eniden · tekrar
lamakta ne faııda vardır? Fes
tival yapılmalıdır, eski festival
ler taklid edilmemek şıırtile. 
Aslı boZ1ık olaıı bır şeııiıı takli
di berbad olur! M. K. 

Fiat ınürakabc komisyonu ta
rafından satış fiatları teshil edi
len maddeleri daimi olarak kon
trol edecek ve bunların teshil 
edilen r:"atlardan pahalıya satıl. 
mamasını temin edecek kontrol 
büroları le kilatına ait kadrolar 
dün Ankaradan alakadarlara teb
liğ olunmuştur. Bürolar bugün
lerde derhal kurulacak ve faa -
liyete g~çeceklerdir. Büro me • 
murlarmdan bir kısmı ,ehrimiz· 

de Vekalet memur u mu··r tt• 
1 . d d. F e ı • 
erın en ır. akat baricten de 
bazı memurlar alınac~ktır. Za • 
bıta memurları da kontrol işine 
esaslı yar~ımlarda bulunacak -
!ardır. İhtıkirla asıl m·· d 1 
b

.. 
1 

uca e e, 
uro ar kurulduktan ıonra ba . 

lamış olacaktır. ihtikar uçlula
rının kısa bir zamanda cezalan
dırılm~ ı için, pofü, müddeiu • 
muınilık ve mahkemeler birlik 
halinde çalışa<aklardır. 

°'GIR TOPLAR 
ARASINDA BAŞ
LIY AN DÜELLO 
DEVAM EDİYOR 

----- --
İngiliz bombardıman 

Tayyareleri Alman 
Mevzilerini bombaladı -muharebele ri o ldu 

Londra, 24 (A.A.) - Bu •ab,; h 
Mans .denizi üzerinde, top,'u Jn_ 
alıy.etı oın,ıuş ve biliıharc İngiliz 
sahıllerı u zerinde ·bir ha,·a m u -
harebesi cereyan etıniş tır. 

Saat ona doğru, pc r<cmbe "k
şamı mermilerin düı.müs oldugu 

( ATkası 3 iincii sav fada) 

ALMANLAR IN 
İDDIALARI 

DOGRU DEGİL ____ , __ _ 
/ngilter•y • yapıl•n hao• • · 
lıınları Almanl• rın yaydıfı 
Jı •el• r lahri6at )'•pmaclı 

Alman Zayiatı 
Daha Ağır! .. 

lngi lte rede, düşü rü le n 
A 1 m an tayya re lerinin 

adedi zev kl e müna-

kaşa ediliyor 
Londra, 24 (AA.) - Anadc

lu Ajansının hususi muhal:*iri 
bildiriyor: 

İnııiltereye gel<lıii:ımdcnbcri Al 
manların yaptıkları hava akın
larının müthiş tahribatı hakkın
da haric memleketlerde haber
ler yanlmakta oldui:unu işit
mekte idim. 

Alman propal(andası, lnl!ihz
lerin panik halinde oldu~nu, cı
kan vanııınların şehirleri kesif 

(Arkası .1 üncü sayfada) 
• I!_ KD A MI 

Mündericatın ı yeniden 

Takviye Etti :::::::::::::::::==: 
ikdam, uzun müddettenberi o

kuyucularının göstermekte ol
duğu alakaya bir karşılık ola • 
rak mündericatını )·enidcıı tak
viye etmiştir. Bu meyanda de
ğerli bir muharrir arkadaşımız 
gazetemize A. D. imzasile her 
gün f1kralar yazmağı kabul et
miştir. ilk yazı)·ı bugün 3 üncü 
say famızda )·arı şaka, yarı ciddi 
başlığı altında, bulacaksınız. 

Diğer taraftan Ba~muharriri _ 
D!i~ Abidi~ Daver, diğer )· a,.ları 
ıtıbı askerı makalelerini de mün
h~•ıran ikdam'da neşretmekle _ 
ılir. "Üstadın ehemmiyetli bir 
yazısın.ı bugün 2 JICİ sayfamızda 
neşredıyoruz. 

yarın 

. İkdanı oku~ucuları Türkb·e _ 
nın en iyi muharrirlerini oku -
yacaklar .. 

Askerlik bahisleri siitunumu.:da 
Abidin Da,·er, &:ünün mt·,·zuunu 
teşkil eden l\lısır ordu u lıak -
kında mübim izahatı ihtha eden 
bir makale neşrede<"ek, kıy. 
metli edip arkada~ıınız ı:.İS İk
dam oku:yuculuına nefi~ bir hi
kaye sunacaktır. ~. D. nın, Os
man Cemal Kan:ılı \C A. !,e _ 
kib'in fıkralarill', llanu t ?\uri Ir
mak'ın siyasi yaz1!'<.1nı gene ya _ 
rınki mündericatınnı ara ıııda 
bulacalmnız. Haber tdr "ıka 
d• ıJ ' \'e 
ığer yaz arımızııı kalitA b 11 k h . . , , o ll 

ve e. enımıyetı okuyucularımızı 
tatmın edecek ekildedir 
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• ASKER L-::::1K=B=A==-H1SLER1 
\\lanş denizi 

sahille r i n e 
)erleştirilm i ş 
olan ağır Al -
maıı bata-r.va -
ları, bekl~n -
digi J?İbi, Ka .. 
Je boğazının 

en dar yerini 
ve ln~iliz sa -
hilleriui ateş 

altma aldılar. 
En· ela, bir 
İngiliz. Üca -
ret vepurfarı 
kafilesi topa 
tutuldu; arka -
suıdan da İn
gilte r e n i n 
Kent Kont -
1 uğu kıy ıJarı 
bonıbardım a n 
edildi. İnıi -
l.izlerin ver • 
dikleri tafsi -
!attan bu ba
tarJ•alann sa -
bil müdafaa -
sına mahsus a
ğ-ır toplar \"C • 

ya gemi top -

Fransız sahille
rinden İngiliz 
kıyılarını döven 
Alman topları 

ra teslim ola -
r:ık .'\.lnıaı~ !a • 
ra hediye el. 
tikleri bu çok 
ağır batarya -
lar ol~a gercl:;
tir. Fransızle -
rın g-arp sahil· 
terindeki müı;;

tahkeın mcv -
kilerinin ve 
harp liınanla • 
rınm bir kısım 
topları da, biç 
~üphc~iz, Mun~ 

ııleniz.ini ve İn
giliz sahillerini 
dövmek içia 
en münasip 
"·erlere tabi -
;e edilmişler -
dir. B ü y ü k 
Harpte Fran -
sızlar. de.mir -
yolu üzerinde 
hareket eden 
40 santimetre • 
lik toplar kul -
!andıkları gi
bi, 250 tik ha
vanları dahi 

-------
Afm•nl•r biiyüAı harpt• ••
mi toplarile 62 lıilom•tr•yİ 

ı/6r1diı k I e ri 6 i b i ı i ı m • n 
Bertha'larla da 120 lı il o-
metr•d•n Parİ•İ bom6or

dım•n etmiılerdi 

ları olduiu anlaşılıyor. Henüz 
1918 mayısında 120 kilometreden 
Parisi lı~mbardıman eden cŞiş -
man Bertha. lar kt:'\'luşnıağa baş
lamamışlardır. Çünkü bunlar da 
faali)·ete geçselerdi, Fransız sa -
hilinden gelen ak:;, yalnız İngil. 
tere kıyılarını dövmekle kalmaz, 
en az adanın 75 - 80 kilometre i
(erilerine kadar uzanması lıi -
ıımgclirdi. İn~ilizlerin verdikle-
ri tafsilat arasında, Almanlar ta
raiından dövülen yerlerin isim -
lcri yoksa da, yalnız kıyılardan 
bahsedildiğine göre, Şişman Ber. 
tha'lar, - eğer bu harpte kullanı
lacaklarsa - şairin: 

Adet bö-ıileclir, en S011r4 qe!ir 
bezme ekıibir 1 

Sözü.•e tevfikan, en saıı:ra or· 1 
\aya çıkacaklardır. 

Bugün İngiliz sahillerine ateş 

1 
eden büyük çaplı sahil veya ıe
ani topları, Büyük harpte de lml
lanılmı~lardı. O zaman Alman -
lar, daha ziyade, 1ngilizler ta -
rahaılaıı Bdçika kı,.ılarıaa loU 
ihraç hareketine maai olmak L 
çia, bu sahillere ağır toplar tabi
ye etm~lerdi. Bıınılua yapıbı -
cak t.ir ihraç, Aı..'tlan eırdlllHlDlllil 
sa,!i' cenahı gerilerine müessir o
lac:ııiı içia Almanla.rı lıu. ibtiya- l 
ti tedbiri alma!a sevlı:etmişti. Bu 
araola. Alman 98hil toplarınm 
menziline pe.a lngiliz cemileriae 
de ateş edillıdi. fngilizler, Jıir za
man, 38& lik toplarla t~hia et -
tikleri monitör sınıh az su çe. 
kea r;em.ilerle Almaa salıil lıa -
taryalaruıa ate, açarak onları 
taluip ve iz'aca çalıştılar. Al -
manlar, Belçika kıyılarına yer -
leştirıfilderi 3811 lik gemi foplıo
rile 45 kilometre mesafeden Fran
sızların Döokerk limaıunı bom -
bardıman ederlerdi; Fransızlar 
da, vagonlar üzerinde hareket 
eden ağır gemi toplarile Alıwı11.. 
lara mukabeleden geri dıırmu -
Iardı. 

Bn kış, si.nem:ll:ı.rda, bJlrp jur
nal filimlerinde, Fransızların de
miryolıı vagonları üzerinde ha
reket eden 340 lık ağu topluını 
görmiişsü.nüıdür. 811 toplar iki 
çeşitti; biri uz11n ve 270 ağırlı -
iJnda, diğeri kısa 166 ton sikle -
tinde. <l5 derece zaviye ile ateş 
edebilen bu topların namlıları 
l:i metre uzunluğunda, mermi _ 
)eri 45t kile ağırlığında; azami 
menzilleri 40 kilometre idi. Bun
lar ateş ettiği zaman alevleri, 
namlının femindcn, yani ağzın· 
dan 75 metreye kadar uzanıyor
du. Top ateş etüği sırada 71141 
metre öteden bir tayvare g-eçse, 
cehennemi nefesi onu düşürme
ğe kafi idi. Belki de, bugün İn -
gilia sahilleriDi bombardıman e
den toplar, FransızlarıD, seneler. 
denberi hazırlayıp hazırlayıp da, 
§iiyle böyle bir çarp~adaD wn-

)apm.ı.ılardL Bunlar Alman -
ların me bur 4Z lilı.lerine karşı, 

111 santimetre daha bü ·ük ol•
rak iınal edilmişlerdi. Bu 40 san
timetrelik Fransız toplarının da 
Almanların eline geçmiş olması 
nıuhtemeldir. ~çmemiş oba 
dahi, Almanya, top bakımından 
tok zengindir. Çekoslovakyaıun, 
Lebistanın, UoUandanın, Belçika.. 
nın ağır, vasat, hafif bütün top. 
!arını ele geçirdiği gibi, Krupp 
fabrikası da dünyanın en meş -
bur toplarım bu arada IZO kilo
metreye ateş eden meşhur şiş -
man Bedba'ları yapac:alı; kud -
rette bir müessesedir. Almaalıı
rın yeni 38e lik gemi toplarıam 
uami menzilleri hakkında aıa -
lı1mat neşredilmemişse de, baıı.. 
!arın karada miiııasip mevıilere 
tabiye edildikleri takdirde, 1914-
18 harbiadeki üsleri gilıi. eıı az 
'2 kilometreye ateş edebilecek
leri mıılWtkaktır. 4;iinJı.ii geçen 
harote, Almanlar, daha harptea 
evvel, namlısını·n mualağu 5Z 
keuk çap tulunda, 35.S luk tep
larbı 5% tle.rettlik bir zaviye ile 
ateş ettikleri ve ~ lıepi mer
mi lrull...ı.ldan talulinle iZ ki
lometre 200 metreye ateş etmek 
mümkün olduğunu INliyerlanlL 
1915 de bu loı>iar.w-'apWar. ve 
Fraasızların ceJhe gerisindeki 
mühim mevkileri bombardıman 
ettiler. Harp içİılde Yllkulnılan 

bu 35 lı.ile.-tnden G2 kilomet -
reye mcm.il fırlayışıdır ki AL 
maulara ş~man Bert.ha 1arı yap. 
mal fibiai n cesaretiai v~ 
tir. Şişnıaa Bert:lıa'lar Zl ve 24. 
tüktür; fakat hususi şekilde imal 
olaamu'1ardı. 

Fransıa sahilleriaıılea İngiliz 
kıyıları ise, e• dar yerinde, yani 
Pas - de - Calais (Pa - dö - Kale) 
b..Vuııteb 31 lıilomet:nden iloa • 
rettir. Toplar, ya beton. ve :nrh 
taltk.'mat içinde sahile tal>iye e
tiilmis; yahut ıla sabitin hemen 
gerisindelri ağaçblılar arasına 
gizlenmiş olsa gerektir. 
&ğa:ıda Fransız sabili:ıdeki 

Kale ile İagiliz luyıı;ındaki Duvr 
ve Fransız Bulonya ile İngiliz 
Folkeston liaıanları karşı karşı
yadır. Boğazın en dar yeri bu 
limanlar arasındaki kısmıdır. 
Sonra boğaz yavaş yavaş geııq. 
liyerek bir taraftan Şimal deai
zi.ne, di~er taraCtan M nş deni
zine ınüntehi olur. İngilizlerin 
verdikleri tafsilıita nazaran, Al
man bataryaları 88 kilometre 
imlidadıaca bir ateş seddi vü • 
tude getirmişlerdir. DelDl!k ki 
Bulonya limanının karsısından 

itibaren Duvr'un şimalinde l>ir 
aoktava kadar, Fran ız sahille -
rinden takrilıen 50 - 60 kilomet
re uzakta bulunan bütün İngiliz 

(Arkası 4 üncü uıl/fada) 
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Lüiz şaşaladı: 
- Bana m•?. 
- Evet size. Sizi harilr.uliıde 

güzel buluyorum. 
- Bunu kardeşçe söyleyiniz. 
- Karde$İlıiz.e ilanı aşk etme-

diğimi biliyorsmıu..z.. 
- Haydi canını! 
- Eğer siz.in hissiyatınız.ı anla-

mak için Şarlota sokulduğumu 
anlamadııın.sa kaılm tieğihim!. 
!\asıl ln:ı.dU1J2.!. Ben çok seviA
dim ve müınküıa olduğu kaur 
nazik davraaarak ~alma sir.i dii
fÜJldiiğümü ihsas et\lın-

Onanla hiç böyle kcmwpn&
mışb. Göisü s.evi~e,, ilüha.da 
kabardı. 

Gontran devam etti: 
- Kanleşini:ae kar ı iyi hare

ket etmediğimi biliyorum. Aın. 
ma ne yapayım. O aldaıımatiı 
merak etmeyin ... Görüyorsunuz 
ya, yııkarda kaldı, bizi takip et
medi.. Anladı o, anladı ... 

Lüizin elini tulunıuş, parmak
larının ucuau öpüyor. 

- Siz ne zazifsiniz.- Ne ince 
kızsınız!_ Diyordu. 

Lüi:ı, livlann kenarı.na olur -
maş.ses c;ıkarmadan dinliyor, 
kalbi lmlı lu:ıh c;arpıyordn. Alı:
hntla yalııu bir eey vardı: Su
lotı1 yfıl'1 •i1ti f 

Maiar&1Un lıaJısında lıir plı
ce lıeliN.i. Pel ..ıara bakqorchı. 
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Portsaitte bulunan ı· 

iNGiLiZ dakika geç, lüzuın görülürse ya
nın saat, batta bir saat geç de 

ithalat mallarımız 
Bunların h ~enderundan aktarma suret ile 

1 Li ALARI 
Kadıköyüne ve Adalara işli -

yen \.'apurların sür'atlerini a - 1 
z.altınaları üz•rine yarı latife 1 
yazdığımız bir yazıya tbir damla 1 
su içinde bit· (ıriına deyip şa. 
kayı vatan miıdafaası hedefine 

1 kadar vardırarak, sahiden bir 
danıla suda fırtına koparan bir 
arkadaş •Acaba dün üç saatle 
gittiğimiz yere 55 dakika. 2% sa
niye, 40 salisede gidersek kıya _ 
met mi kopar'!• diyor. 

gidilir. . 
Ancak Denizyolları idaresi 

saniyenin kıymetini takdir eden 
iş gii- sahibi vatandaşlara, ken
disinin de halk kadar bu kıyme
ti takdir ettiğini göstern1cli, va .. 
putların hızını azaltırken, halk· 
tan özür dilemeli, n1azeretini 
serdetmeli idi. 

getirilmesi için teşebbüslere girişildi 

Porlsai<:ld<! bulunan 500 ton ı çuval ile ınühiro miktarda cav. 
kalay ve dı~er maddelerin memlekete nakli için teşebbüsler neti
celenmek Ü<eredir. Yalnız şimdi veni bır müşkülat baş göstermiş, 
lngıliz ve Mısır hükıimetlerınin Mısıra h2rhanıü bir sureti<! gir
mı.s malların ihracını menettıkJcri duyulrnustur. Bu hususla te
sebbüslerdc bulunması icin Mısırdakı lıcaret miımessilimize emir 
\"erilmistır. 

Cm·al ve kanaviçe ithalat birlii!i de Portsaiddcki malların nakli 
için şilep ve büyük ır.otör sahiplerile temasa geçmisllr. Fakat 1 
Miınaka!at Vekalel.ı Akdenizin maynlerle kapalı oması yüzün
den s.ılep sefcrıne müsaade vermemektedır. Bur.ı.ın icin Tunadan 
gelen motiırlü tanklarla bu naklhatın İskenderuna kadar vapıl -
ması ve oradan da şileplere nakledılerek limanımıza gelinlmesi 
diışünülmektedır. 

Dii?er taraftan bir kac gün evvel bir Yunan şilebilc Hindislan
dan getirilen 6000 ton kadar bir parti cu val ve kanaviçe baska 
memleket hesabına oldui!u ileri sürülerek Osmanlı Bo.nkası ta
rafından transit depolarına nakledılınistir. 

Alakadarlar Osmanlı. Bankası ve malların sahiplerile !Eımasla
ra girismislerdır. 

Zafer bayramı / Romanyaya ve
e ğ len c el eri rilecek tiftikler 

Birliğin taahhüdü 15 

Dün posta ile Lon
dra ya g~nderildi 
İııgiliz hükiınıetinin, Fran -

sadaki İngiliz liralarının Al -
manların eline geçmesi üzeri .. 
ne alınağa mecbur olduğu ted-
bir malitmdur. 1 
Merkeı Bankasının cl1erin- l 

de İngiliz lirası bulunanların 
müracaatini dün saat on bire 
kadar kabul edeceği ilan e -
dilmişti. Fakat o kadar çok 
müracaat eden olmuştur ki, 
Ankaraya vaziyet bildirilmiş 
ve bunun üzerine geç vakte 
kadar müddet uzatılmıştır. 

Bir çok kimselerin uzak 
yerlerde bulunan paralarını 
bu kadar kısa bir müddette 
getiremedikleri zanncdilnıck · 
tedir. l\Ierkez Bankasına ve
rihniycn paralar Fransada 
kalmış gibi farzedilecek ve 
bu nunı:ıra ve seriler iptal o
lunacaCTından bundan sonra 
ge~miyecektir. Merkez Ban -
kası İngiltere hiikUmetinin 
tebliğine göre, diin akşaıu, 
aldığı paraları postaya tes -
!im etmiştir. 

-~~~~~~~~~~~~-M 

Yarnn asır evvel Çinliye: cTi· 
ren ynptnız, üç günlük yola yir
mi dört saatte varırsınız. demiş· 
ı.,r, Çinli diişiinmüş, başını sal
lanıış: Lüzun1 yok demiş, üç 
günlük yolu bit· günde aşarsaın, 
g~ri kalan iki giin ne yaparım?• 

Bize d~rs vermiye kalkan ar
kadaşın zihniyeti de bu Çinlinin 
düşüncesinden farklı değil: Atıl 
Şark zihniyeti, köhne bir zihni. 
yet! .. 

* Danizyoll3rının vapurların sür
atini kısmaklaki maksadı çak 8-
şikiırdır ve bu hususta kaptan. 
lara verilen enıir çok yerinde
dir. Bu fevkalade ahval içinde 
elbetteki kömiı.rdcn de azami ta
sarruf lemin edilecek her çare
ye baş V'1racağız, Kadıkövünc, 
Haydarpaşaya, Adalara değil beş 

1 

Biz Denizyollarından, kaptan
lara: cSür'ati azaltınız! . emrini 
\•erirken, halka da vaziyeti bil
dirmesini beklerdik. İdare gaze
telere halka hitap eden bir mek
tup ..,.findermeli: t Kömürden a ... 
zami tasarruf yapmak zaruretin_ 
de bulunduğumuzdan, yarından 
itibaren, Kadıköyüne, Haydarpa
sava. Adalara işliyen vapurların 
sür'atini azaltmak mecburiyetin .. 
de kaldık, halka be~ dakika kay
bettirecepmizden dolayı muhte
rem yolcularımızın bizi mazur 
görmelerini rica ederi'.! > demeli 
idi. 

Cumhuriyet idaresi yurdun 
dört bucağını dolaşıp halkın di
leklerini, şik3yetlerini dinler -
ken, Denizyolluı idaresinin hal 
lrı bir yana bırakıp sade kaptan
larile konuşmasın? doğru bir ha
reket telakki ede!Ileyiz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 
İki balo ve Halkevlerinde 

müsamereler verilecek 
30 Aitustos Zafer bavraını ııü

nü ııecesi de şehrimizın muh
telif semtlerinde ei!le.nceler ter
tip olunması kararlaştırılmıştır. 
O gece Beylerbevi hava kuru
mu tarafından bir balo verilecek 
ve Bakırköv hava kurumu da 
31 aiiustos cumartesi gecesi Flor
va plailarında bir balo verecek
tir. Ayrıca cuma ııecesi her , 
halk.evinde merasını yapılacak- 1 
tır. BeyOJllu halkevinde de o 

1 
asam n:ıerasinı tertip olunmıı&
tur. Bu merasime saat 17,30 da 
İstiklal marşı ile baslanılacak ve 
Zarer hak.kında nutuk söylen -
dikten sonra bir de konser veri
lecektir. 

. gün gecikiyor 
Ticaret Vekaletile temaslarda 

bulunmak üzere Ankarava git
mis olan ithalat ve ihracat bir
likleri umumi kati;bi Salih şeh
rimize dönmüştür. 

Yabancıları dolandı
. ran kumarbaz şebeke 

ADLDVE VE POLiS 

Iki polis memuru rüşvet alır
ken suç üstünde yakalandı 

Bevoi!lu sevrüsefer memurlarıOOan Talat, Altıncı dairede bir 
arabacının yolsuz h:ıreketini görmüş ve ken<iisıne ceza zabıtı tut
mustur. Fakat sonra bu zabtı iptal için arabacı ile rüsvet pa
zarlııtıııa girmiş, üc lir:ıva UY'USmuştur. Fakat arabacının üzerın
de 55 kurus çıkmış, memur bunu almış mütebaki 250 kurusu da 
bir bakkala bırakmasını tenbih etmistir. Vukubulan ihbar üze
rine Talat bakkala bırakılan 250 kw·uşu alırken cÜI'lllü meehut ha-

-------
BELEDtlt'E 

Dünkü beledive 
kontrollırı 

Dün Belediyece selırimizde 
vapılan kontrollerde tramvaya 
aUı van 36 kişi yakalanmış, iki 
seker imaliıhanesine pislilı::ten. 
üç sucuva hile yapmaktan ceza 
verilmiştir. Aynca bir kamvon 
sıoförü ile bir otobüsÇÜye de 
ceza kesilmistir. 

IK'llaAI' 

Sert buğday yükseliyor 
Serl buğday fiatlarının yük

selmesi devam etmektedir. Dün 
bu yükselme 7 kurus 30 paravı 
bulmuştur. Bu vaziyet her t:.
rafta havret uvandırmaktadtr. 
En ivi cins vumusak bu~v ise 
7 lı:uruş 10 para ve 7 kuruş 20 
l)ara arasındadrr. 

TİCABET 

Ticaret Vekili bugün 
geliyor 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu -
oğlu bu akşam üzeri Tırhan v:t
puru ile İzmirden ııelecek ve 
bir müddet şehrimizde istira -
hal decektir. 

Gontran dlldalrlarmdaki eli bı. 
raktı ve sonra: 

- Vay, sen ınisiıı?- Yalnn: 
mısın? .. 

- Evet. Si•in gözden kaybol
ınıuuza şaştık. 

- Geliyoruz azizim, geliyo -
ruz ... Burasını seyrediyorduk. 

Liü. ~al.aklarına kadar ktzar
dı, önden çıktı. Arkasından Pol 
ile Gontran, yavaş sesle konu -
şarak yi ,..;iyorlardı. 

Kristiyanla Şarlot, ya.n yana, 
elele oturmuşlar bekti,.orlardı 

Aralwıya gitüler ve Anvala 
döndüler ... Birden bire, bir ~am 
ormanı•ın ortasında araba dur
du, .':"'abacı küfür etıni)e başla
dı. Olmiiş bir eşek yohı kapat. 
mı.ııtı. 

Hepsi arabadan indiler. Ara -
bacı leşi arka ayaklarıadaıı tutup 
blı hendeğe sürülı.ledi ve hay -
kınlı: 

- Bu leş Iıöıle yolun ortasın
da bıralulır mı? .. 

Baslıa kimse konuşmamıştı.. 
Tekrar arabaya biAdilcr. Gon -
tran damdan düşer gibi: 

- Bu gece lıep beraber Lıgi -
lia kallvesinde yemek yemek is-

Tiflık ve vaoa1tı ihracat bir
liği Romanyalılara yaptıj(ı ta
ahhüdünü verine getireme.ıniştir. 

Tüccarlar ise tiftikleri tama -
men !edim elmislerdir. 

Bırlik ancak 15 
vaoailtları teslim 
bildirmiştir. 

eyltlle kadar 
edebileceğini 

Ticaret Vekaletinin bu husus
ta tahkikat vapmakta oldui?u 
söylemnektedir. 

İKTiSAT 

Peynir, deri, paçavra 
beyannameleri müddeti 

Pevnir. deri paçavra, balık ve 
balık konservelerinin stokları 
hakkında Mıntaka Ticaret Mü -
dürlü.ii:üne beyanname verilmesi 
müddeti dün öğle üz.eri bitmiş
tir. Beyannameler tasnif edıle
rek netice Veki'ık!te bildirilecek
tir . 

Küçük haberter 

* Senelik mezunivetini istimal 
etmekle olan 1stanbul müddei
umumisi Hikmet Onat lzmire qit
miştir. 1 
* Dünkil tl!f~!erde 14 dilenci 
daha bulunmuştur. Bunlardan 
Kadıkiiyünde yıık<ılaııan bir di
lencinin üzerinde 97 lira bulun
muştur. 

* Sabıkalı Selim, Nuruosmani
ye camii avlusunda biT paket 
eroin satarken suç üstü. 11alcalan-

ı 
m~. üzeri araştırılarak beş pa
ket eroin bulunmuş, yakalaıı,
m~tır. 

l 
* Sabıkalılardan Sabahat ile 
Cemilin eroin kullandıklan ha-
ber alın4Tak üzerleri aranmış. 
iki paket eroin bulunmuştur. 

!edim. Bulnrı özlemişim! Dedi: 
Marki mırıldandı: 
- Burası gayet iyi. Yeni otel 

eski otelden çok daha mükem • 
mel 

Turnoelin önünden geçiyor -
lardL Krislian bir kestane ağacı 
görünce kalbi bir hatıra ile çarp
tı. Pole baktı: Pot gözlerini ka -
pamıştı. 

Biraz sonra arabanın önüne 
iki adam çıktı; işten geleu iki 
bağcı iili. Kazmalarını omuzla
rına vu.rmuş_lar, yorg-Un adımlar
la yürü.Yorlardı. 

Küçük Oriollar şakaklarına 
kadar kızardılar. Bu iki bağcı 
babalarile kardeşleriydi. 

İki köylü arabadakilere selam 
verdiler, arabadakiler el salla -
dılar. 

Otele gelir gelmez, Gontran 
indi, ga3İooya doğru yürüdü. Pol 
takip etti. Konuştular. 

- Beni dinle azizinı, yaptığınt 
beyenmediın, kardeııine seninle 
konuşacağımı söyledim. 

- Neye dair? 
- Son günlerdeki hareketine 

dair .• Takındığın tavra dair. 
Goatran küsta.blığııu ele aldı: 

Polonya:ı doktoru soydu

lar ve yakalandılar 
Zabıta. vabancıları içlerine a

lıp kumarda sovan hır sebeke 
vakalamıstır. Hadıse şöyle ol
mustur: 

' lınde yakalanmış ve Dördüncü SOrl!u hakimliğine verilerek tevkif 
olunmustur. 

İktısat do!<toru olan Ogüsl 
adında bir Polon valı Beyoğlw1-
da Nisuaz paslahanesınde otu
rurken kendısini Celal dive lanı- 1 
tan birile ahbap olmuş ve sami
mivet biraz ılerledikten iioOltra 
Celal doktoru kumar oyna.mı ya 
davet etmistır. Ogüst bu teklifi 
safiyetle kabul etmiş ve Celiil 
Polonyalıyı alarak Taksimde A
nadolu sokaıhnda Ali apartma
nının 3 nwnaralı Madam Zabele 
ait dairesine gıötiirmüş•.ür. Po
lonyalı burada Şeref. Nuri ve 
'Mibal adlarında üç kiı;i ile ta
nıstırılıruş ve sonra masa başına 
oturulup oyuna baslanroıştır. Saf· 
dil Polonyalının bir saat içinde 
30 dolar. 150 İsvicre fran~nı 
ve 25 Tiirk lirasından mürekkep 
serveti elinden gi~mis ve on 
parasız kalan adam şaskın bir 
halde sokakta kalmıştır. Kendı
sine yapılan tavsiye üzerine po
lise müracaat etmis, emniy~t İ
kinci sube kumar masası memur
ları derhal faaliyete geçerek evi 
bulmuşlar Serci. Nuri, Mihal ve 
bunlara dellfillık vaptıı1ı anla
sılan Celali yakalamışlar, pa
raları da istirdat ederek sahi
bine iade evlemislerd:ır. Yaka
lananlar ha.klarmdaki lahklı.ka
tın ikmalini müteakip Adliyeye 
verileceklerdir. 

GCMRÜK 

inhisarlar Vekili geldi 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Raif Karadeniz dün Ankaradan 
sehrimize gchııiı;tir. Bir müddet 
iıitirahat edecektir. 

- Kime karşı tavır talr.ıruyo_ 
rum? 

- Yüz üstü bıraktığın çocuğa 
karşı. 

- Sahi mi söyliyorsun! 
- Sahi söyliyorum ve söyle -

mekte de haklıyım. 
- Allah Allah! ... Yüz üstü bı

rakmak hakkında pek vicdanlı 
davranıyorsun. 

- Burada adi bir kadın mev -
zuubahis değil- Bir genç kız. .. 

- Malum ... Bunu nazarı dik
kate alarak kendime metres yap
madım. Demek farkını biliyo. 
run1. 

Yan yana yürüyorlardı. Gon -
tranın hali Polıııı asabını bozdu. 
Devam etti: 

- E:ıi'er arkadaşın olmasam 
sana çok ağır şeyler söylerdim. 

- Ben de söyletmezdim. 
- Beni dinle Gontran. o kızın 

haline acıyorum. Biraz evvel 
ağladı. 

- Ya_ Ağladı mı? .. Hoşuma 
gitti dof:rusu, göğsüm kabardı. 

- Alay etme. Ne yapmak fik.. 
rindesin? 

- Bc.n mi? Hiç. 
( Arlcoıı ııar) 

Nuri adında d' i!cr bir oolis memuru da bir kadına .sarkıntı
lık ederken 1ıörüo vakaladıı?ı bir Anadolulu tacirden 20 lira rüş
vet ealmak ddıası ile tevkif olunmuş ve Altıncı Asliye ceza mah
kem~ine verilmistir. 

Tecavüze uğ
rayan kadın 

Kendisini kurtaran j•n· 

darm.eya hakaret etti 
Adalet adında genç bir kadın 

şoför Nizameddinin otomobilile 
Floryaya gitmiş, deniz.e girmıs -
!er, Mustafa ve lsmail adın<ia 
iki şoförle daha buluşarak eg
lenmişlerdir. Hep beraber oto
mobille dönerlerken şoförler Zev 
tinburnunda tenha bir yerde bo
zuldu diye oLomobili durdurmuş
lar, hepsi birden sıra ile Adalete 
tecavüz etmek istem1';ler, boga
zını sıkmıslardır. Kadın bai\'ır
mıs. oradan "eçen bir taksinin 
ihbarile şoförler iandarmalar ta· 
rafından yakalanmıştır. Fakat 
jandarma karakolunda Adalet ken 
disini kurtaran jandarma kara
kol kumandanı Tevfiğe hakaret 
etmis. bu suçundan dolayı Ad-

E~ER 

LAR 

OLSA 

BU FALS0-

0 L M A M l Ş 

Dünkü Tasviri ECkiir'da 
Şöyle bir haber vardı: Siyasi 
suçların askeri mahkemelerde 
görülmesi hakkındaki kanu -
nun Meclisin bugünkii toplan
tısında miistacelen görüşü! -
mesinin istenmesi muhtemel... 
dir. 

NanemoUa bu havadisi oku
)'Unca: 

_ A .. iki gözüm, Meclis hir 
gün evvel toplandı ve yirmi 
giinlük tatil ;ıaptı. Bu yanlışı 
mı tashih edeyim, Mevznu -
balı• ı.anunun çıktıfını mı 
tashih edeyim.. Hangisini ve 
neyi? .• 

Diye benden sordu. Ben sa
dece şu cevabı verdim: 

- A .. üstadım, eğer bu fal
solar olmamış olsa biz neyi 
yazıp neyi çizeceğ,iz?. 

DÜNYA SELAMETE 

ÇIKIYOR -------------Nanemolla 
dDk: 

- Üstat, 
kavnşuyor .. 

Miijdesini 

ile konuşuyor -

dünya selamete 

verdim. 

Ceketle uçan 
100 lira •. 

Remzi 2 ay 10 gün 
hapse mahkum oldu 
Tapu dairesi önündeki otomo

bili icinde uvuvan bir soförün 
cebinde 100 lira bulunan caketi
ni çalan ve bu oaravı gezip eğ
lenmekle harcıvan Yugoslavva
lı Remzinin Birinci Sulh ceza 
mahkeınesindekı muhakemesi 
bıtmiş ve suçu sabit olan Remzi 
rki av on gün hapse mahkıiın e
dılmistir. 

liveve verilmiştir. Adalet dün 
sabah Aslive 8 inci ceza mahke
mesinde bir ay hapse mahküm ol
mu.~tur. Tecavüz hadisesi hak
kında şoförler alevbindeki ta
kibata avrıca devam edilmekte
dir. 

- KQyamı gördün, hayrola? 
Deyince !U .cevabı verdim: 
- Troçkinin katili •Dünya-

n1n selimeti için kendisini or
tadan kaldırdım .• diyor. Bina
enaleyh mesele kalmamış ol. 
malı gerek değil mi? ... 

BÜRBAN CABİT 

ÖYLE DEMİŞ! 

Rivayete göre Bürhan Cabit 
bir yazısında: 

- Dört lise bırakıp üst la -
rafını kapa !alım .• 
Demiş. Buna sebep olarak 

ta nıotörcü ve makineci yetiş. 
tirmek ihüyac.ını gösteriyor -
muş. 

Meseleyi Nanemolladan blı 
ntifsar edelim.. dediğimizde 
üstat şu ce'\o·abı verdi: 

- Bürhan Cahil öyle demiş 
olabilir. Nihayet o o kadardır. 
Fakat. aslında hakıkaten dün
ya bir motör ve makine dev· 
rine girmi~tir, Buhar devrin .. 
de geriye kalanlar için vaziyet 
ne idi:yse bu devirde de aynı 
vaziyet tekerrür edebilir. Bina
enaleyh gerçekten motörleş.. 
me ve makineleşmenin bütün 
icaplarını yerine gelirmiye ih
tiyaç ıi.şikiirdır. Ferdi ve cem'i 
halde her kes bu yolda blltüıı 
imkan ve enerjisini seferber 
etruiye mecbıırdur. A. SEKİP 
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Almanya 
Polonyayı 
ilhak etti 

1 
1 
1 

UÇAN 
ZIRHLI 

ingilizler yeni 
tayyareler yapıyor 

!Japon hariciye 
nezareti şef !eri 
azlediliyor 

Polonya Almanya
oın bir cüz'ü olmuş 
Berlio, 2'l (A.A.) - GoebbcL. 

sin g:uetcsi Volki>eher Beobah : 
ter diyor ki: Polonya hükumeti 
cişgal altında bulunan topra~• 
mahiyetini büsbütün kaybeinı•s 
ve büyük Almanyanın bir cüz'ü 
olmuştur. -----------Almanların 

iddiaları 
( Ba.ştaraı l inci saııfada) 

dumanlara boğdul!unu, cenup_~~ 
l ·nd vao.ı eenubu şarki sehLr crı e 

olan tahribat dolavısıle bura
ların oturulmaz bir hale ııeldi
ğini. her yerde du~an_la.~ı ~ıkan 
fabrika enkaz< eörulduııunu, . a
halinın yollarda ka!ıleler halın-
de kaçtığını yaymakta_dır . ... 

Bılakis Londrada _ııordugu:n 
şey yüzlerinde sükun ve aııın 
vaı;h ııı;anların tahribattan hiç 
te ürkmemıs olarak dolastığı<f.•:· 
Hakikatin nerede olduğunu oıı
rcnınck istedim. Röportaj servı
siıne başlamadan evvel, akınla,
rın yaptığı tesirleri ııözürnle gor· 
>mek isledim. . 

On günlük bir seyahat musa
adesi atarak 600 kilometre bır 
mesafe üzerinı / ccnuP ve cenu~ 
bu sarki şchirıerile büyük hava 
muharebelerine sahne olaca!< D<>
uvres limanını ziyaret ettım. Se
yahatim esnasında memur. asker 
sivil her sınıf halk ile bir har: 
ket serbestisi ile görllst.üm- lfa
kim olan ilk tesir, iki hafla sıLren 
ve Almanlara 700 tayyareden 
fazla va mal olan hücumların yap
tıtıı basa.ratın son derece mah -
dut olmasıdır. Çok zaman şe
hirler ve kırlarda uzun dolaş
malardan sonra bir bombanln 
.açtı.i!ı çukıLru eörebildınl. 

Bilahare arkadaşlarımla. - . ço_k 
ha;ara uğradığını zannettıgımız 
Easbourne ve cıvarındaki şehır
lere gittik. Bir Alınan tayyare • 
sinin atmıs olduğu bombalarla 
bir sokakta beş evin tahrin edil
miş olduğunu ve diğ:er on evin 
de eiddi hasara ugradığını gör -
dük. insanca zayiatın pek hafif 
olduğunu öğrendik. Easbmırne' • 
un ilerisinde çiçekli bir _çayırda 
sıra ile bombaların açtıgı çu -
kurlar ~örülüyordu. .. . . 

Hava filoları kuvvetleniyor 
Londra, 24 (A.A.) .-:-- Londra: 

dan öğrenildiğine gere, modelı 
. ı· tutulan yem bombardııınan 

gızı . . .1. h 
tayyareleri yakınd_a lru?• ız a
va kuvvetleri emrıne verılecek_
tir. Çok büyük olmalarına raıı
men bu yeni tayyareler_. son de
rece sür'atli ve kendılcrınd~n 
eok hafif tayyarcle~ kadar k'.'"" 
la Y manevra kabıli vetındediı -
!er. Bu •hava zırhlıları• Kana· 
dava sipariş edilmistır. . -
Bulgar - Rumen 

(Bastaraı l inci saııfada) 
Anlaşmanın bu hatla sonunda 
imza edilmesi muhtemedldır .. 

Bükreş, (A.A.) - Ra or aJ~~
sı bildiriyor: Saltanat m~clisı, 
dün saat 11 de, sara)da Kralın 
yüksek riyasetinde toplanmışt~r. 

Hükün1ctin Turnu - ~,,crın 
\'e Craçova'daki ddegel~rı, M~
caristan ve Bulgarıstan .. ıle g_o
rüşn1clcrin inki~afını gosterıtıış-
lerdir. . 

Saltanat nıcclisi, seraıte . ve 
milletin daimi uıe~(aatlcrıne 
muvafık olduğunu muşa~~e e
derek hükünıetin siyasetını tas. 
vip eylemiştir. 

KISAAJANS 
HA &ERLERi 

* Bükreş, 24 - (D.N.B·) Res
men bildirildiğine qöre, Ba.şve
kil muavini qeııeral Mihail ka
bineden çekilm4 ve Rumen qe
nelkurnıaıı b~kanlığına tayin 
olunmuştur. * Vi~i, 24 - Dün nazırlar lıeııe
ti, Almaıı - Fransız mii.tareke 
mukavelesinin sureti tatbik• lıak
kında Wiesbaden'de bulunan ko· 
mi3yonım :ııııpmakta olduğu mü
zakerata mütedair raporunu gön
dermiştir.· * Bueııos-Aires, 24 - Teşrii 
tnecli.s, Reisicu.mlıur Ortiz'in 
istifası meselesini tetkik etmek 
ÜZeTe buqijn içtimaa davet edil
miştir. 

Hulasa olarak şunu soylıyebı-
lirim ki hasarat, prop;uıandasının 
t~svir ettiğine yaklaşmaktan bı
le uzak olduğu gibi, Almanların ı 
zayiatını teliıfi etmek.ten de çok 
~e"ri bulunmaktadır. 

Gazettler hararetli 
münakaşalar yapıyor 

Tol<yo, 24 (A.A.) - D- N. B. 
bıldirıyor: 

Tokyo maobuatı ve siyasi ma
hafili, yakınaa ıtra edilecek <>
la.l dipJomaLik tebeddiiliıt hak
kında hararetli ml.ln.kasalar yap
maktadırlar. 

Gazelelcr, •henüz alınmamış 
bulunan cıddi ve sıtmullll• ted
bırlerden bahsetmektedırler. 

Tokyo Asah-Chinbun gazetesi 
Matsuokanın makamlarına ya
k ~an şahsiyetlcrı ıcab.xlcn mev
kilere getireceğini ve bariciye 
nezaretini. Ingtliz - Amrıkan 
eruPll denilen unsurlardan tat
hir edeccğınt yaznıaktaa1r. Mez
kur gazete. har.cive nezaretinin 
bi.itün !>Ubc . ~unırlcrinın azlcdile
cctııni n1Ujd.eliyccck!ıni yazmak
tadır. Azl<ıdılccek olan bazı 
dıploıno.tik mllmcssillere belki 
vazıfe verilecektir. Fakat ekse
risi tekauue sevk<ıdılecektır. 

Mısırın kararı 
(Bastaraı 1 inci saııfada) 

dirdc harbe gıreceğıne daır ver
miş oldugu karar, ltalyada su -
kutu hayali mucip olmuştur. Dün 
akşamki İtalvan gazeteleri, llal
yan propagandasının hedefine 
varamadığını ispat eden Mısırın 
bu kararı hakkında bir tek keli
me vazmaP.tışlardır. 

Roma. 24 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Mısll" - İtalya münasebetleri 
hakkında Roma si vasi mahfılle
rinde, italyanm Mısıra kar.ı olan 
hattı hareketi, İtalyanın harbe 
ıririsi esnasında tesbit edilmistir 
dcmnektedır. İtalya, Mısıra hü -
cum etmivecektir ve diğer İta!- · 
van kıta\arı Libya hududundan 
öteye ilerlerse. •bu hareketi. Mı
sırda bulunan İngiliz cüzütarn
larını istihdaf edecektir. İngil
tere, Mısır ile aktolunan muahe
deler hükümleri hılatına olarak. 
bu memleketi müstahkem bir 
hüctım üssü haline kovmuş ve 
bu mcrnfoketten bu tarzda is
tifade elınıistir. İtalya. aksül:l
meldc bulunmaksızın buna mü
saade eyli vem ez. 

Ayni mahfillerin tebarüz ettir
diihrıe göre, su tarz.da düşünmek 
mümkündür ki eğer Mısırın 
üzerinde İnııillere tarafından 
icra edilen tazyik bulunmasa i
di, bu memleketin hattı hareke
ti. bugün ııösterdiği hattı hare -
ketin tarnamile aksi bulunacakı. 

I&.D-A:M 

KernerL uı gaz alem:! 
KöIÜn bol gölgeli, bol sulu, 

bol ve ler temiz havalı uusı::-, ' 
dontatcs, patlıtan ve karpuL ka
vun bahç~leri :ırasında kuzu dol
ınası ile aıa sakız gibi köy yo~ur
duna kıy~.ıya kasık '\aJ.mak ga
yet hos kaçıyor anıırıa bu köye 
gidip gelirk<n, yolda çektiğimiz 
o unululına:.c. toı;, toprak ınc~ak
kati olınasa itli. Anıa.n Allah•nı, 
eneli>i gün Sil:lhl.ra~atl:ın Ke-
1ncrbu.ı-go.'"-ına gidince\ c ka.!ar, 
otobiisüıı iç:nde uiraJiğinıiz toz 
felaketi ve yuttuğumuz toz mik
tarı, anlatmakla bilmez. Yolda 
hazan öyle anlar geliyordu ki, 
zayallı şoför, toz ,.c dumandan 
ınir adım ilerisini göremediği i
tin arabayı istop ediyor ve oldu
ğu :verde hu eşsiz sağnağııı geç
mesini bekliyordu. Kö)e vardı-
9-ın11z zanıan üstl.:ınüzün ba~ı -
mızın aldığı manzara ile u.n dc
idrnıeni amelcsinden farksız bir 
hale ı:-elmiştik. Umumi harpte 
içinde blr buçuk ay kadar kalmış 
olduğuın ha\'ası suyu \"C mah:;u
lfıtile meı-hur ol;n l(enıerburgaz
da evvelki giin, yolJarda yeıniş 
olduğum müthiş toz sağnakları
na rağnıen ne güzel, ne tatlı blr 
alem geçirdik. 

Ne yazık ki felekt•n bir gün
cük ":llarak gitiğimiz Kemerbur
gazda o gün fazla kalamadık ve 
biraz daha gerideki me bur Ma
lova çayırının yanındaki yük• 
sek tepelere çıkıp, oradan, aşa -
ğıdaki sulak ve uçsuz bucaksız 
çayırlarda- otlıyan, İstanbulun 
sütnineleri binlerce ıuanda, inek 
ve koyunu bir arada seyredeme
dik ve yine ne yazık ki dönüşte 
Petnehor civarından Belgrat or· 
manına dalıp aksam üstü, solugu 
Büyiikderede alamadık ... Ne ise, 
onlar da gelecek yılki sergiden 
sonra olur inş.aallah! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

ANADOLU 
HABERLERi 

Atatürk ün Çankırıyı 

teşrif ettikleri gün 

Oluna Ko
nan Narh 
( Bw;Laraı l iflcı saııfada) 

Bu yıl orını.n rü~uınu artmış
tır. Gecen yıl ormandan kesnıe 
ve sa hı le iı / .rn1c "eki ba~ır.:ı llO 
kı;ru:?ken bu yıl 120 kuru~a çık. 
1111~ \."C nakliye ınast·a{ı da çeki 
ba~tna 60 kuru~ fazla!asmı~tır. 

Geren yıl hnziranda b.r çeki 
odun toptan 215 k.uru~a, temınuz
da 230 kuruşa, agu~lo~ta ı.ıu ku
ru~a sahhııışlır. Y:nc geçen ,yıl 
p °'·keude fiallar için ise çeki 
başına bu kıymetlere bir lira zam 1 
yapıhnı!;tır. Yani geçen sene a
ğW>ıo;!a bir çeki perakende o-
dun ~O kuruşa "·criltniştir. ! 

Fakat bu sene yukarıda söyle- 1 
diainı rü>unılardan başka depo
da ~ti{ için çeki başına 10 1-tı -
ru .... ke!tnıc ücreti 20 kuruş. na -
kil' parası 3;; kuruş, evde istif 10 
kuru-b fire nıa~raiı olnrak da 25 
kuruş ilive olunuucn bir çeki o
dunun perakende 150 kuruşa sa
tılması icap etıncktcdir. Lakin 
Valiıniz halkınıızı dü~üneı·ek 
bunL~an 1:.i kuruş tenzilat yap -
tırmıs 'c re.snıi narh da pcra -
kcn~; 4J5 kuruş olarak tesbit o
lunnıu .... tur. Cinslerin &Jrılmama
sına g~lince: Her oduncu halkı· 
ınıza en iyi cins odun vcrmcğc 
nıecburdur. Bunu tcnıin için de 
her an koııtröllcr ~·npılacaktır. 
ş:kaycl sahipleri derhal bize 
gelmelidirler!.• 

Diücr •~'lraftau bu (iatların da 
muvakkat oldu'u •·c ~chri.mizde 
odun bollasınca fiatların bir mik
tar ineceği anıa~ıln1aktadır. 

Kömür fiatlarııın konulacak O· 

lan narh da haftaya ka,~er tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Macar - Rumen 
(Ba.ştaraı 1 inci saııfada) 

Macar ve Runıcn noktai nazar
ları arasında bir anlaşn1a esası ı 
bulmak imkanı hasıl olamamış
tır. 
Bükreş, M (A.A.) - D. N. B. 

Cankırı. 24 - Ebedi Şef Ata
türkün Çankırı ya ük gelişleri
nin vıldönümü ııünü olan dün, 
burada Atatürk anıtı önünde bü-j 
vük bir tören yapılmıs ve anı-

Turnu - Severin görüsmelcrinin 
inkıtaa uğraması hakkında öğ -
renildiğinc göre, Macar hey'eti, 
bu sabah, müukerelerin ) eni -
den başlamasında, ilk Macar tek
liflerinde bazı dcğişiklik.ler ya -
pan yeni bir 01ukt1ra vermiş ve 
Rumen bey'eti nezdinde, Bu.men 
tekliflerini, arazi iadesi hakkın
da müzakerelere bir esas teşkil 
edecek tarzda müsbet bir mahi
) et vermesi için tazyik etmiştir. 

Bunun üzerine saat 1-i.lS de 
celseye nihayet verilmiştir. 

ta relenk konmw;tur. 1 
KARAMANDA BED"ElN TERBİ-

YESİ ÇALIŞMALARI 
K:ıraman. 24 - Beden Terbi

yesi kanunu mükellefiyetine ti.
bi gençler merasimle çalısmala
rına ba~lamıslardır. 

SİMAV PANAYIRI AÇILDI 
Simav, 24 - Her sene oljujzu 

gibi bu sene de tabii ııüzellii!:i 
ve havat verıci ılıcaları ile ka
za merkezınde eylülun üçiincü 
günü Simav panayırı açılııeak -
tır. 

BOR }{ALKEVİ GENÇLERİ 

Macar bey'eti, bugün öğleden 
sonra Budapcşteye dönecektir. 
Dıger cıhetten Maniu'nun Ma

carıst.ana arazi terkcdilmemesi 
icin teşkil ettii?i Transilvanva 
hareketi hiç bir zaaf eseri ııös
term<'mektedir. 

Hava akınlarına karsı tedbir
ler alınması ve nihayet 15 ey
lü.la kadar sı.j!ınakların ha= 
bulunması icin eqıirler verilmis· 
tir. 

AMERiKA 
(Baştaraı 1 inci saııfada~ 

hitlcr tarafından Bırleşik Aırn 
rikanın. İngiltereye elli eskı <l.es
troyer satmak hususunda_ mus ." 
tacel tedbirler aldığına bır delil 
olarak telakki edilınekteÇiır. 

* Changhai, 24 - East Surev 
alayına mensup o!dukca: mühim 
miktarda: lnqiliz kıtaatı dün 
Şanqlıa~dan hareket etm4tir. * Tokyo, 24 - (D.NB.) Horıg
koııqdon alınan habeTlere qöre, 
mareşal Çankayşek, Çunkinqin 
japon hava kuvvetleri tarafından 
marıız kaldı<iı müteaddit bom -
bardımaıılar dolavısile, lıükü -
met merkezini, Setı:uan eııcile
tinin qaııı Hinterlandında kain 
Yaen şehrine nakletmiııe karar 

Ağır toplar ara
sında düello 

Budapeste, 24 (A.A.) - Reu
tcr: Bugun Macarıstanda neşre
dilen emirnameler ile umumi 
nakliye servisleri tehdide tiıbi 
tutulmu,tur. 
Yarı resmi menbadan verilen 

haberlere göre, Sark mıntakası
na doi(ru giden trenler adedi de 
şiddetli tehditlere tabi tutulmus
tur. venniştir. ( A.A.J 

l~gilteraye göre Al
man taarruzu yakın ı 

( J3ııor;ıal;ıılden de1•a •n.l 
Jfolandalıların bir köpı ü~·ü mu· 
halaza e:lenıiyerck harbin dür: 
düncü günü l!.~~01mı yaln.ı on bnı 
zayiat verdikten sonra silahlarını 
at;,. kollarını hava)a kaldıra · 
cakları önced~n ke~[cJıle!:ıılir 
mi idı? Bekil..alıl:•rın Alber ka· 
nalı köprül~rini dinamitlcnmi~ 
olduğu halde yıkaınıyacakla"ı 
ve Bf"lçıka kralının, Fransız!ar1~, 
İngilizleri imdadına çajtırdıktan 
~onra, ınücadelenin en kızgın za
manında, ordusuna tC.!;İını olm;ık 
eınrinı vereceği hatıra gelir mi 
jdi? 

Evet harp meçhuller, beklen
miyen hadiseler ve tahmin edil
oU~·en vak·aıarla doludur; onun 
için, her hangi bir hareket şekli 
ve nelicc.•i hakkında, tam ve 
kat'i bir tahmin yürütülemez. 
Şrındi, Almanların ve lngilizlcrin 
ellerindeki ,·asıla ve kun·etlerle 
bunların na!ıııl kullanılacağını 
bilmeden, hi\di"eler iizerinde n1ü
essir olacak amilleri keşfetmek 
imk811ından mahrum iken n~ıl 
olur da, böJle bir taarruz nıutla
ka muvaffak olur veya asla mu
vaffak olamaz, diyebiliriz. Böyle 
bir iddia, ya kehanet, yahut da, 
muhasımlardan bir tarafa karsı 
fazla itimadın veya t~mayülün 
doğurduğu bir tahmin olabilir. 

BJ tiheti böylece ka}dctf;klen 
sonra, iki tarafın bize n\ahim o .. 
lan Ltt\'vet ve '\'asıtalarıoı tetkik 
edersek cörilrüz ki; 

1 - Almanlar ha,ada sayıca 
üstün olınakla beraber, hu üs -
tünlük tam ve kat'i değildir. 

2 - Deniza~ırı bir lıareket icin 
deniz h3kiıniycti de mühin1dir; 
İngiliz donanması, bu bakımdan 
kat'i bir ii>tünlüğe sahiptir ve 
zayiata bakmadan bütün kuvve
tile mücadeleye iştirak edecek
tir. 

3 - Alman kara ordusu sayı, 
talim ve terbiye Y.._e sevk ve ida
re bakımından üstündllr; fakat 
bu üstünlükten istifade edilebil. 
mesi için, İngiltereye çıkarılmış 
olması lfızımdır. Bunu da ancak 
ha\'a ve deniz kuvvetlerinin üs
tünlüğü temin edecektir. Hava 
üstünlüğü bilkuv.-e vardır; fa -
kat hava hii.kimiyetini heniiz ele 
ıe(İrememiştir; deniz ii~tünlüğli 
ise yoktur. 

İn.,iltereye karsı dostluk ve 
sevgi hisleri beslemedikleri mu
hakkak olan Sovyet askeri mu.. 
harrirlerine göre, İngilizler böy
le bir Alman taarruzunu muvaf
fakiyctle karş1lıyabilirler. Bun
lardan biri cCereyan eden bü -
yük hava muharebelerinde tec
rübe sahibi olduğundan yıldırım 
harbinin İngiliz m1i.dafaasım ya
rarak yakında muvaffak ohoa
sını bııklomemek lii.zım geldiği• 
mütaleasındad.ır. 
Diğer bir Sovyet askeri mu • 

barriri de, denizden istiliyı tet
kik ederek: 

•Bunun muvaffak olabilmesi 
için sonbahardan evvel yapıl -
ması icap ettiğini ve bu istila 
teşebbüsünün büyük gemilerin 
çektikleri Man~ denizi sahilleri... 
ne yapılabileceğini, fakat buna 
mukabil bu kısımda İngilizlerin 
büyük mikyasta askeri k;taat 
tahsit ettiklerini, ihraç Jıareketi 
ba<ka bir sahile tevcih edildiği 
takdirde, düşman g~milerinin 
İn"iliz donanmasına karşı koy -
maları lazım geldiğini yazmak. 
tadır. 

Karaya çıkmak İ\in Alman 

SAYFA_,-

YARI Şaka Ciddi 

Meçhul denizaltı 
Y·ln:...n, ·tanın H'.ı Lı ~ru\:OA..törunil 

n1e·,hul bir denizaltı gcnusi bal.Jn.lL 
Akderıli..de ı.ıe\,:hui denı.u:!.ı gemııe-

ri, ilk dcla gorulen ~Y deju.dır. ı .. -
panya dahili harbinde de bOyle meç· 

bul bir deni:ıalt1 a:en1ileri, CBJıak
kale bo;azı açLkliılrına ko.J.ar geit: .. 
rck OC"ada, Sovyel Vü.purlarıru lor
plliemi~lerdı, O zman, bu 01eçbu.l 
den~lt:ılann, milli)ettı lspanyol ıe .. 
~ri oldugu iddıa edilmışL 

Bu defa da, He:ıı knıvuoriıntl tor .. 
pilliyen met;hul geminin, bır Arnavut 
deruza11'::>1 olduğu ve Amavut mılll 
kahramanl Da\.-ud Hocanın intika
mını alınak jçi.D, Hellıyi ~tırdıil 
iddia edilebılır. Diyecek.sın.iz ki Ar
na\'Ullugun Tırana. Sardaııa, Avlun· 
,.a, Draç isminde ~ tonluk. ve 17 nlil 
sUr'at.ınde dört motö.rboltlılll başka 

gemisi olmadıgı gibi tek deniz.altı 
genıisı de yok\.ur. Hakkınız var am
ma bu itira..2.ınıza ıu cevap verilebi
lir. 

- Anl.erik.a, İngilt.ereye 50 muh· 
rip verir de Italya, Arnavutluğ;ıı bir 
tek denizaltı geınisı öciunç veremez 
veya kiralıyamaz mı~ 

Esbabı Kehfteo mi? .. 
Atinada çıkan Proı.a gazete:-.ı, c.San'· 

al ve Hayat.> ~üt\.lııunda ~f'. K. Z. 
yani cSan'at ve Hayat• ımzasHe 

clr1etoni Mitrepolidi Grigorios> baş

lığı altında bir yazı ne~retmi.ş; bu 
yazıya göre Mitrepolid Grigorios şa
kı olmak i.ızeı·e dağa çıkmak istedi-
ği halde, babasınan israrı tlı;erine 

papas olmuıı; ve O.sınanlı İmparator-
luğuna karşı isyan eden ihtilal ko-
mitesi ile anlaşm1,, Nhant dairesi da· 
hilinde bulunan ve kalelelere sıgı-

nan Turltieı·le mücadele etmiş.. Ne 
mi.ı.nasebeı.le cSan'at ve Hayat• im
z~ını kuıtandığını anlıyamadığımız 

muharrir, bu mucadelenin kanlı taf
silci.tını da yazmış amma biz Türk -
Yunan dostluğu namına bunlardan 
bahse lüzum görmüyoruz. Sonra, es
ki hatıraları karıştıran bu yau._ bi-
rinci de değilmiş; muharrir, daha 
ev·vel de bu mevzu üzerinde bır ve
ya birkaç yazı daha yaı:m11. Türki
ye ile Yunanistan ara_ında sıkı bır 

dostluk bulunduııu İtalyanın. Yuna
nistanı tazyike b;ıalad.ığı şu sırada 

eski huınımetleri canlandırmak isti
yen bu yeniz yazılar k:a111sında söy
le di..ışündük: 

Bu muharrir, 7a Esbabı Keht &ibi 
uzun bir uykudan uyanmıştır, olup 
bitenlerden haberi yoktur, yahut da 
beşinci koldandır. A. D. 

lii%um olduğu hakkındaki fikri 
mubaliplı ise de diğrr mütale
aları doğrudur. Fakat ihraç edi
lecek kuvvet 1%0 tleiil, 20 tümen 
dahi olsa, bu tümenleri, denize 
hakim olm.ıyan Almanların de -
niu hakim lngiJi .. donanması ö
nünde nakledebilmelcri uim 
bir davadır. Bütün ağırlıkları, 
tankları, zırhlı otomobilleri, a • 
ğu: topları, cephanesi ve erukı 
ile bu 211 tümeni nakletmek için, 
öyle bir gemi kalabalığına lü • 
manevra yapmak için mii.şk.il.ii.t 
zum vardır ki bunların İngiliz 
ta)·) arelerinin gö.z.ünden kaç
madan bir sahilde toplanması, 
sonra denize açılıp İngiltere yo_ 
lunu tutması l'e ihraç esnasında 
İngiliz hava ve kara kuvvetleri
nin, arkasından da İngiliz do -
nann1asmın taarruzuna uiranıa .. 
ması inıkans.ızdır. 

Vasington, 24 (A.A.) - Ruz
velt ve Mackenzie'nin beya?a
tına nazaran, Birleşik Aı:n~rıka 
ve Kanadanın müdafaası !cın _te
sekkül etmis olan dai~ı :n:'"~ 
dafaa konseyi, pazartesı ~unu 
"ttavada toplanacaktır. 

Şimdiki tarzile 
umumileşen harp 

YAZAN: e. NU&İ )Jl.llAI[ 

1914 savaşına Umumi _Harp is
. erilınişti. 1939 barbı başlan

mı v A upaya münhasır kaldı. 

( Baştaraı 1 inci saııfada) 
mahaUe, yani. Donrcs civarına bir 
Alman mermisi d~mllştür. Der
hal uzun menzilli lıı,giliz bahri
ve topları mukabeleye geçerek 
Fransız ~ilinde bulunan düş
man bataryalarına ateş açmıs ve 
bir topçu düellosu başlamı.stır. 
Manş denizinin her iki sahilin· 

deki bataryJ!lar ateşlerini kesti.. 
!er ve tngiliz hava müdafaa top
ları, çok yüksekten uçarak sahil
leri aşmıva çal~n Alman avcı
larına karşı ateş etmive başla -
ciılar. İngiliz avcıları düsman 
tayyarelerıle karşılaştılar ve gü
neşli semada bLr sehrın üzerin -
de şiddetli muharebe başladı. 

Bor. 24 - Kazamız ~vl~rin
de muhtelif mevzular uzerınde 
korıferanslar vermek ve buralar
da bulunan eski eserleri tetkik 
ve köy havatının muhtelü saf
halarını fotoıırafla tesbit ederek 
bir kÖV albümü yapmak üzere 
bir tetkik ııezisine cıkmı;; olan 
Bor halkcvi dil, tarih, edcbivat 
kolu gençleri buraya dönmlıs
lcrdir. 

ZEYTlNYAÔc REKOLTESİ 
İzmir. 24 - Yapılan tetkik

lere nazaran Ege mıntakasında 
1940 - 1941 yılı zeytinyağı re
koltesi 25 bin ton kadar tahmin 
edilmektedir. 

Şurası sarih gibi gözükmekte
dir ki Macar hükumetı. Roman
va ile müzakerelerde bir çıkma
za varılmasına müsaade etmiye 
ımütcınavil dııi!ıldir. 

Budapeştede iyi haber alan 
mahfillerdeki kanaat, Ahnanya
nın hakemliiiine müracaatın ö
nüne geçilmez bir mahiyet gös
terdı~ı merkezindedir. 

kuvvetlerinin 100 ila 120 fırka 
raddelcrindıı alınası lazımdır. Bu 
kuvvetlerin nakli için icap eden 
gemi kalabalığı ise İngiliz filo- \ 
sunun hücumundan kaçamaz .• 

Bu Sovyet muharririnin ka -
raya ihraç için 100-120 tümene 

Hülasa mevcut ve malum şart
lar, İngilizlerin lehinde görünü
yor; İ~liz kunıandallları elle
rindeki vasıtaları, iyi ve hatasız 
kullanırlarsa bir Alnıan ihracım 
muvaffakiyetsizliğe uğratabilir
ler. 

ABİDiN DA VER 

iıalya - Yunanistan 
(Baştaraı l inci saııfada) 

hücuma mukavemet ederse, in: 
giliz hava ve deruz kuvvetlerı 
derhal Yunanistanııı yardımına 
koşacaktır demiştir. 

İtalya il~ Yunanistan arasın -
daki hadiselerin sonuntusu, Yu
nan hududunu geçnıiye çalışır -
ken iki tayyarenin tahrip edilmiş 
olıuasıdır. . ı 

Reuterin diplomatik muharrı -
ri yazıyor: İngiliz garantisinden 
\'azgccmesi için Elen hükfune -
tine bir ültimatom verildiği bak
lundaki haber İtalya tarafından 
te~ip edilmiş olma.k.la beraber, 
iki hükumet arasındaki gergin -
lı.k azalmamıştır. 

Reuter'in diplomatik muhar
riri yazıyor: 

•İta.lııa - Yunanistan mesele
sinde Yunanlılar, Jta!yan ı:rro -
1>Qqaııda•-ının şıddeıi karşısında 
buııük bir sükun qöstermekte -
dır. 

Tam bu esnada bir Elen ck.o
nomi heyetinin Berline qit~k
e olması şayanı kayıttır. ltal

'.l/an propaqandası, belki ııalnız 
s,n;r lıarbi ile aUikadar bulun
maktadır. Fakat bü.tün Balkan• 
kırda vahim akisler doi;urabi!e
cek ihtil<it!ar ııaratması da miiun
kiindur. 

Türkiye11e qelince, Türki11e, 
hadiseleri derin bir alıika ile ve 
m 1 cvdJckız bir ilıtiıııat ile ta· 
kip etmektedir.• 

gıçta vr . 1 Al 
3 a kıtdar evvel ita yanın -

Y ·a lehine harbe karışması 
man) Af :~. Akdeni 
muhasamatın r.,...ya, -
ze filen yayılmasına sebep__ ol
du. Bö)•lece Sudan. v~ Suveyş 
kanalına taarruz uz~rıne ~ısır-

1 İngiliz hava kuvvetlerine men· 

1 
su~ bombardıman tayyareleri 
Gris-ncı burnunu hedef olarak 
alm'-'1 ve baıarvaların mevzıleri 

\ üzerıne muhtelıf capla vüksek 
d ). ııgiltcrc ıle bırlıkte 

lıların a · 
.. d faa hareketlerine filen ıs-

ınu a · b" kıt.anın 
t . ki kararları, yem ır 
ıra b. muba -
halkını 1939 har ıne ve . 
. 1 ·riu lelılcrine, aleyhlcrme 

~:.~,~asamaya iştirake mecbur e-

diyor. Çiııden sonra Hin-
Japonyanın . F 1 . . . Annam Sıyam. e e-

di Çını. ' ıı· d" t a • k llindi>tanı \'C ın ıs an 
nh .. n . w • ı isti13 arzu~ 
tevcih ile dıger ~g11d, hi Atlas 
!arı, hareketlcrı a ' i 1-
0kyaııusu yolile Alm_anya, ta 
y•ya Pasifik, Çin, Hınt Okya -
ııusl:;rı yollarile de Japonyaya 
Birleşik Amerikanın bılkuvve 
harp hareketlerine ~n~!I oldu. 
Bilkuvve harplerle bılful muha
rebeleri bir arada tetkik edince 
şu ncticeı-i elde ederiz: 1939 ha_r
bi 1914 h,.biııden daha g•nıŞ, 
şiddetli bir Umumi Harp şekli
ni almaktadır. Şimdiki harbin 
sulhiiııdcn sonraki iktisadi, içti
mai hnyat ve şartlar, 1914 har
binden sonrakine nislıetle daha 
katmerli olacaktır. 

Ham.it Nuri IRMAK 

• infılak edıcı bombalar ile yan
gın bombaları almıştLr. 

inııiliz cevabı uzun saatler 
sürmuştür. llk bombardıman 
tayvaresı, evvelkı I?un saat 21 ,30 
dan bıraz sonra hedefi llzerıne 
vasıl olınus ve bunu dıi!er tay
yareler. bırıbın ardına. dun s~
bah saat J.Jj e kadar takıp ev· 
Jem~ır. ınııılız tavvareleri. cal
vo ııstüne salvo bombalarını at-

mıslardır. 
A
. mıntakada Audenburg 
vuı . t d 
S t _ Jnglever cıvarın aw aın . 

k Alman bataryalarının mevzıı 
· d~ bombardımana tabi tutulmuş-

tur- k"t · Bır taraftan bu hare a ıcra e-
. dilırken. İngiliz tayyarelerı. dı

eer taraftan daha cenupta. Sa-
t Onıerde dinardd" brest cı

ın da Lanveoc'da, Caen'de, 
varın L" . 'd Dea 
Saınt-Brieuc'de. ısıeu e. -
uvolla'da. Tours'de. Orlenas'da ve 
Chataureo'da düsman ısl!alı a.ı-
tında.kı hava mevdanlarına hu -
cumlar .vaıınııslardır. 

istitrat olarak sunu da arze
dclim ki; bu meselede mühim 
ihtilaflar \•ardır ... Hazreti (Ali) 
nin. Kufe c:ı.misinde suikasta uğ
radığını iddia edenler, onun mü
barek na.5ının da cmni avlusun
da de!nedıldigini rivayet edıvor
lar. Cerh hadisesinin, sokakta 
vukua gcldii!ini nakledenler ise, 
yukarıda arzettiğimiz şekilde ri
vavette bulu.:.uyorlar. Biz, ekse- 1 
rivetc tabi o:o rak ikinci şekli 
ka-bul cttık... }'akat muhakkak 
olan bir :;ey Yarsa, (Ali) nin na-
5ı. takrıben 330 sene kadar ora
da kaldıktan sonra. (Ali Bıive) 
hükümdarlarının dördüncüsü o
lan (Adudul - Devle) tarafından 
(Necef) kasabasında, suretı ınah
susad~ yaptirılan türbeve nak
leltırüınıstır. 

Bu türbe. fevkJlade müzen·en 
olup. - ıwavete nazaran - bir 
milvonu mütecaviz dın:ır ile vu
cudc ııelıniştir. 

O tarihe kadar. iıdi bir köyden 
ibaret olan (Necdı ka,abası, on
dan sonra ehenunı yet kesbetmis. 
bütlln ınulıitı, (Alı) ve muhab
belı olanlar - yani ($ia) ıarafın
dan ihata edilmiştir. \'e Necef 
adı (~~şhe<li Ali) \C ccvrılmis-

tır. 
Günesin tulu ve gurup zaman-

larında. bır altın kütlesi g>'bi pı
rıl. pırıl parlıvan ve göz __ kamas· 
t.ıran o muauJolll ve muzeyyen 
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türbenin et'rafında. buııün, ser
dap halftıde yuz b;nlerce (Şia) 
nın mezarı bulunuyor. Her sene, 
YllZ bınlerce insan tarafından zi
yaret olunuYQr. 

Muaviye, (Ali) nin vefatını 
haber alır, almaz. derhal ,,.,fer
berlik iliın ettı. O mub.i.m biidi
senın her tarafa verdıln hav -
ret ve 0a,;kınlık ara;mda. der
hal (lrli) iızcrıne yllrµverek 
bır hanılcde (Basra) va kadar 
mmek istedi. 

Muavivenin sekrberhk hava
dısı (Küfe) de buyı.i.k bir tesir 
husule getırdi. Her tarafta, harp 
l<'hınde niımayısler bas göster
dı. (Kıs bın Sad) derhal veni 
Halıfe (imamı Hasan) a müra
caat ederek: 

- Yiı Emirülmüminin!.. Vazi
feni ifa etmenin sırası geldi.. 
Babanın düsmanı olan ('Muavi
ye), tabiidir ki sana dosUuk YÜ.• 

zü j?ÖSterrniyecektir. Nitekim, 
iste, düşmanlık a.limetiniR en 
bariz alarncllcri zuhur etti. Biz 
de. derhal ordumuzu toplıyalım. 
Bır ıbaskına u~amadan, Mua
vıvenin ordusunu karşılıyalun. 

Dedi. 
(Ha;an), hanı taraftarı değil.

dı. Hatta bunu, kendısıne bıat 
edildii!:ı zaman da bissettll'mış.. 
K" bm Sad: 

- Ya Hasan!., Allahm emrini 
Pevgamberın sünnetini ifa et -
mek ve düsmanlarımız ile ci
hada girismck sartile, iste sana 
biat ediwrum. 

Dediği zaman. (Ha;;an) derhal 
mukabele ederek: 

- Ya Sad!.. Düşmanlar ile 
cihada girismek, Allahın emri ve 
Resulfıllahın sünnetı cfunlesine 
dahildir. Bunu, ayrıca tasrihe lıa· 
cet yoktur. 
~ cevap verznjfti. 

O zaman bu cevabı !silenler, 
(İmamı Hasan) ın muharebeye 
taraftar olınadığını lıbsetmio; • 
!erdi. 

Sulh b.aliııde. bu cevap, tabii 
görülebilirdı. Nitekim ı;ıerek 
Resulıillah Erendhniz ve ııerek 
dünyanın en büyük muhariple
rinden olan (Ali) de, sebepsiz 
vere kan dökmekten son derece
ver kan dökmekten son derece-

. de ihtiraz ederlerdi .. Fakat sim
di, vaziyet değışmişti. Mevki· 
ini talı.ltiın etmek i.(;ın h~ bir fır· 
satı kacırmıyan (Muaviye) U;te 
seferberlik emri vermis. ve 
(Şam) beldesınin cıvarı. muaz· 
zam bir karargah halıne ııel
mısti. 

İnıamı Hasan, Kıs bin S:id'· 
ın teklifini zaruri olarak kabul 
etti: 

_ Bize tecavüz eden bir düş
. manı, lii.yik olduğu şekilde kar· 
şılamalı)'lZ ... Su halde, bız de bır 
ordu topJıyalım· 

Dedı. 
Derhal faaliyete geçti. Hicaz, 

YE<men. Basra havalisı ile, Ml!iır 
ve Horasan'a. adamlar ııönder
dı. Bunlar, hem kendisinin hi· 
Iiı.!et mevkiine l!e<;tığini halka 
haber verecekler. hem de oralar· 
da seferb!'rlilt emrini ilan evli· 
veceklerdı.. 

C Arkası 1lGT J 
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Askerlik Bahisleri 
Fransız sahillcrindeu lngiliz kı
yılarını döven Alman topları 

kıyılatı. Alwaıılar tarafından 
&l o viilc b; l~cel. tir. 

Acaba, bu bRlar)alar, Kale 
b<t&!aı:anı inoiljı:Jer i~i.n >etc.;ihncrı: 
bır lıalr getirebilir mi?, İlk alış 
tccrübcımıc hedef te~kil ede• ıe
nıi kafilesi, lııgilizlere ııöıe, bu 
ateş vaf!Wni luızasız belioıa U. 
latmışbr, Fakat bu, diğer kafi -
lelerin de ayni parlak şansa .. _ 
hin olacaklarına delile! etmes; 
bununla beraber, Alman batar
yalarının İngiliz sahiline yakın 
geccc:ek gemilere isabetler temin 
etmesi ihtimali gayet azdır. Ben, 
şimdiye kadar hepsi yaza rasgel
mek üzere alb defa Kale boğa
ıundan ge(tim; her defasında ha
va gavet açık ve güzeldi; hiç bir 
defasında, hatta dürbinle bile 
vapıırumır.ı, limandan çıkar çık
maz karşı •ahili göremedim. 
f'ünkü, buralarda ufuk ve hava, 
blzinı memleketimiz cibi. bcrralı. 
değildir ve gözün alabildii'ine 
her şey görünmez. İst.anbuldan 
bakınu, takriben 30 mil mesa -
lede bulunan Boxburun her ıa. 
man alirünür, bazı cok berrak ve 
sakin havalarda, Kapıdağı yarım
ada" ile Marmara adası bile gö
rünür. Bu ada, İstanbuldan tak
riben 72 mil mesafededir, Fakat 
ı-imal deni,ııi mıntakasında bu 
J"ıerraklık ve bu rüyet şartı, hiç 
bir zaman mevcut değildir. Kale 
boğazının en dar yerinde bile 31 
lı ilometrelik mesafeden karşı sa
hil hemen hemen hiç ı:örünmez, 
belki, en berrak havada müphem 
bir hayal ve çizgi gibi göründü
ğü olur, fakat an.ettiğim gibi en 
ı;iizel yaz günlerinde vaki olan 
;,ltı geçişimde, dil.katle bakıp a
rn•tırdığım halde, karşı kıyıyı 
ı;iircmedim: Rüyet sartlarıom 
rck iyi olduj:u mahdut günler bu· 
lundui:ı;nu kabul edelim. O za
man da, iı·~ilizJerin yaptığı gibi 
dı.. ı...:_i sun ·i sis ,.e dumana boğa. 
raı. gemileri görünmez bir hale 
getirmek, ~:ani rüyet şartlarını 
bozmak kabildir. Rüyet şartları 
ivi olmayınca, topçu attığını \iU· 

ramaz, cünkü göremez. Bunun i
(İn, tarassud tayyareleri ise her 
zaman ingiliz avc::ılarının hüc::u
muna u~ra)- arak bu \1azifelcrini 
ifa edemiyeceklerdir. Fakat bu 
tarassuda rağmen, gemiler, ha
reket halinde oldulıları için, zik
zak seyretmek, sür'atlerini azal· 
tıp çoıl,altmak sıırctile de dii,mn. 
nın atışını bozabilirler. Ayrıca 
sun'i sis ve duman perde.si arka
!'ına saklanabilirler. Oz.anıan, i
>abet tamamile tesadüfe bağlı 
kalır. Gece seferlerinde ise hiç 
bir projektör 31 kilometre me -
safcyi tenvir edemez. Tayyare -
ler de, ı:ece karanlığında batar
yaların grmilere karşı atışını 
tanzim edemezler. Hulisa, Fran
sız sahiline konulan bataryalar, 
Kale boğazını lngiliz gemilerine 
karsı tamanıile seddemezler ,.e 
onların ateşi, tepe-len inme tay. 
,vnre hücumlarından daha tehli
keli dei(ildir. 

Eoğazdan geçecek gemiler 
için böyle olan ,·aziyet, karşıki 

1 
Ingiliz sahilleri için böyle değil
dir. Alman toplarının menzili 
dahilicde bulunan her sehir, her 
liman, her kasaba, her köy az 
(Ok isabetlere maruz kalarak ha. 
rap olmağa mahkümdurlar. Bu 
nuntakanm halktun tahliye edil
dikine ve askerlerin de sığınak, 
siper ve islihkamlara girdiğine 
şüphe yoktur. 

Burada faaliyete geçen Alman 
bataryalarına kar$ı iki (are 'ar
dır: 

1 - İn;tiliz sahillerine, a3·ni 
suretle u1un menzilli toplar ko
yarak Almanlara ~iddetle ınuka. 
hele etmclı. 

2 - Alman toplarının mevki
lerini kesfcdnek buralara tay • 

~ arelerle mütemadiyen hücnm 
etmek. 

}'ransızlar 1918 mayısında Pa
risi bombardıman eden topların 
ın~vkilerini, metresine varınca
ya kadar, modern topçnluğun 
mükemmel ölçme usullerlle ve 
tayyarelerin çektikleri fotoğraf
larla bnlmw;lar; •onn buraları.. 
nı top ve tayyare bombardıman· 
larile mütemadiyen döverek 
Bertha'ları ateş kesmef:e mecbur 
et1ikleri gibi tahribe de nıuva!
fak olmuşlardır. İngilizlerin, he
men bu ik.i çareye de başvurduk
ları, yani bir taraftan uzun men
zilli toplarla Fransız sahillerine 
mukabele ederken diğer taraftan 
Alman toplarının mevzilerine 
havadan hücum ettikleri Röyter 
ajansı tara!ından verilen haber
lerden anlaşılıyor. İngilizler, 
Dönkerk ile Kale'yi tahliye et • 
tikleri günden itibaren, bu Al -
man bombardımanlarına karşı 
hazcrlanmakta oldukları için ha
zırlıksız ve gafil avlanmış def:il
dirler, Yalnız İngiliz hava ordmu
na yeni bir vazife daha düşmüş 
oluyor. Bu vazifenin en mühim 
.kısmı, Almanların, ağır topları
nın ales himayesi. altında, boğa_ 
zın bir kısmında lngiltereye ih
raç yapacak bir kanal vücude ge
tirmelerine mini ol ınaktır. 

ABİDİN DAVER 

DALGA UZUNLOOU 
TA.l'. 3L71 m. 94'5 Km. 20 Kw 
T.A.Q. ıt,•7 m. ısın Km.29 Kw 
ıua ... w Km. ı.ıo ıt w. ....;. ___________ -

25 Ağustos Pazar 
8.30 Proqram 
8.J5 Hafif müzik 
9.- Ajans haberleri 
9.10 Ev kadwı - ııeınek li$tesi 
9.20 Hafif mii::ik {p!.) 

12.30 Proqram 
21.35 Türk müziği 
21.50 Ajans haberleri 

13.05 Türk müziiji 
13. 0 5 Radyo salon orkestrası 
14.- Kapan~ 
18.- Proqrum 
18.05 Pawr çaııı (pi.) 
18.30 Hafif melodiler (pi.) 
18.45 Radııo ca: orkestrası 
19.30 Türküler 
19.45 Aıans haberleri 
20.- Türk muzıqı 
20.15 Fasıl heycıı 
20.45 Kom ma 
21.- Seı:;ılmış sarkt ve türküler 
21.30 Yarasa nrıerctiniıı kL~al-

tılmış ~ekli 
22.30 A ians haberleri 
22.45 A ians spor servisi 
23.- Cazbant (pi.) 
23.25 Y crınki proqram 
23.30 Kapanış 

Askerlik işleri 

Askere davet 
Yerli Eminönü A.<kerlik $1J -

besinden: 
Emsallcrı S•"·kf.dı idi.ti halde 

herhangi bit "'~µıe sube,·e mü
racaat etmıyerek bakayada kal
mıs 316 ila a;ı5 dahil dol!llnılu
lara kt.dar topçu ve dıiier sıruf 
erat >tvkcdileceklefüıden su
beve müracaatları 

Tam ehliyetnamelilerc 
Sarıyu Askerlik. 1ub("'.'llindeo: 
Şul,cırizdc m~ıkayye~ tam ehliyet 

n;ınıeli kı~·a hi~""J,f'tlilcrin 1 ry:tıı 

!J il.! t.ırihınrle ~·telek subay ~· .... ..altına 
sc\ kedileceklerinden 29 <:1ğustos 040 per-
şembe &:ününde doğum k;J.gıtlarile 

beraber şubeye ge!ıı1eleri. 

' BOYCJK TARiHİ ROMAN:~~ 
ı 

ŞEKERPARE SULTAN l 
1 

1 Yazanı M. SAMI KARAYEL 
-

Kahraman vezir. der ha: ileri 
,1 '!e.rn Anadolu avanını etrafına 

topla<iı. Uzun uzadıva ııörüş · 
tü. Nihayet şu karar hasıl ol -
du: 

- Valıler sık sık deliistirilme
mek .. Üc sene ııecmedikcc ma
nnsıb• S<?Vfive tebdil olunmamak .. 

Bu sayede, hic olmazsa Arıa
dolu halkı sık sık yapılar. ı.al
ı: rıkrdan kurtulabilecekt:. 

Crtirülüyor ki, devrin en bü
vuk felaketi valilerin ve k~dı

forııı sık, sık tebdili ııe hal!<a 
olıın akınları idı. 

Yani, hn ıki avda bir vali ve 
!<adı dei!ıştikce veni gele'1ler 

halk üzerine çullanıvor. Nesi 
- . varsa SO}uvor .. Verdıııı ruşvetı 

eıkardıkt;.n baska kendi t'<'blcri· 
ni dolduııınıya calısıyordu. 

Ali paşanın ır.a!:sadı çıban ba
sı koparmaktı. Ayan ile bera
ber verdiği k.arat tatbık olıınur
sa:hic olmazsa Anadolu kö\'lu•Ü 
biraz o!;un nefes !abilecektı 

:Binaenaleyh bÜtun huk1<am ve 
bilada haberler gönderdi. asker 
toolamı,·a başladı. Maksadı L
taPbula do,ğru yılrume],ti. 

Fi!hakika. pa<an:n ma:vetine 
oek cok asker toolandı. Bütıln 
i\nadolu çocutu sı!fıha sar.ı1arak 
bu sahibi zulıurDn emrine inKi-

IKP.ı\111 

Deniz levazım Satınal
ma Komisyonu ll4nları 

... 
2 adet dökıim pota<1:1 100 hık. ~a~a

monde.r 
1 > Döküm puıa~ı 50 lık a.al.a

n1onder 
1 > Oöktim µoıa~ı 25 lik sala

rııvı:..deJ 

150 > Ateş ıuglası (alev) 
2 ton sarı kum 
2 • Kok komurtı 
1 adet Duı. rende 
2 > Tıg 65 enır.de agzı asla.1 
2 > Kıl t.esıeresı ınce d~ ai.Jan 
2 > Keser 
ı > El ıesteresı 

2 > t.larangoz ınengenetıı büyük 
4. > ·re~ıere cıgzı uç koşe 
5 kilo ıeçme 
3 • Çelik ıeı 0.03 kutrunda 
4 > Bronz. tel 0.03 kuırunda 
2 kutu samonta!'iyoo 
1 adet Gurgen oğacı 15X35X4 

300 > Muhtkli! e~ki eğclerın dış

lenmCj;J 

8 > Ruliıııe.u rnuhleW nümunegj 
ııcıbi 

2.40 > Jlelezon wak.k.ap muhtelit 
100 kilo pirınç çubuk 20 m/m kut

run<lu 
100 > l u aıç 1,:~tıuk :.:.:> m/m kut-

ruııda 

ıoo adet <,:ıft ağuh t~tcJ·e 

150 > Z1n1p~ra kfığıdı 

400 > Den1ir çatal pin 
5 kilo kalay 

30 adet Demir testere ağızı 
2 > 5 ve 3 kiloluk balyoz 
Yukarıda cins ve miktarı yazıh 

29 ka1em muhtelit eşya ve malzeme 
28 aiw;tos 940 çarşan~ba &ünü pa
:u:ı.rlıkla alınacaktır. 

i~teklilerin konuayona rnürac~atla-
rı. (7619) 

* 4500 adet demır. wmun 5/8 pusluk ı 
l M pantogr.d 
2 > 1.2()0 ıle 1.260 arasında kc· 

S<Jfet ôlçmiyc mahs\us boma, 
4 > 25;:!0 kiloluk hasırlı da-

ma<:-Jnn 
2 ... l vcy;i .. ıltre.lik tsk.simatlı 

cam blc;ek 
13100 Metre Çelik izolelı k;lblo (muh

teli!) 
~5 > Sırrna şr·nt 

500 > Pijamalık hez 
50 > Kremrdi dok 

Yukarıda cio~ \'e unktnr. yaııh 9 
ko.it'nı q:yu '\e ınJlı.eırıe 3 eylül 940 
salı gunu a~t 15 30 d:l pazarlıkla 

alınacaktır. l~teklilcrin Kasımpaşada 

bulunan kon-l.'"'.J onn n1tlracnutl.arı 

(7616) 

* 1 - Tc.ıhmin t"tiıl~n bf'rl("h (8925) 
lı.ra olan (7500) nletre tityah dibe
tin, 29 agı.ı?tos lt40 JH.o <."ınbc günü 

t•ıat 16 <la )JaZt:ırııkla 1."itsıltn:ıe:u yo.ı

pılac~k!ır 

Z - 1 k t{'mi..1.ıtı (t;Gfl) lır.:ı 38 ku-

nış olı:p prtrıame• her.gün konıL;·-

;>on<ıarı alınab.llr. 

3 l::.tekhıerin 24tl0 cırı)·ılı kanun·- 1 
da yv.1~ h \ csJkalarla birlıktc b1>lli gun 
\'e ~~•ıttc Ka~·ımpaş..ı('la buhnı~ın ko-

1 L K ORTA - LiSE 
Taksimde Sıraaelvllerde YENi AÇILDI. 

Miidü.rü. - Eski Şi$1i Terakki Dircktöru M. Ali H~ı Kırcıı. 

Hususiyeıleri. YABANCI DİLLER ÖC!R.ETi.MİNE geniş 
mikyasta clıemrnıyet vermek. s:nıflarını az mevcutla teşkil 
ederek talebesının ealışma ve inkısalı, sıhhat ve ınzıbatı ile 
vakından ali'ıkaclar olmaktır. Mekteb:n denıze naı.ır kalörifer
Ji lencffüshane ve ıımnastikhanesı vardır. Her 2ün saat (9 
ıle 18) arasında lale-be kayıt ve kabul olunur. Telefon; 41159 

İstanbul P. T. Müdürlüğünden 
İdaremiz oak.ıl vasıtaları ihliya.cı içın 36 kalem malzemenin aJımı açık 

eksiltmıye konuln1uştur. Ek5iltme 28/8/940 çarşamba saat 14.30 da B. Pos

tahane bınasının karşısında Valde hanının jkinci kaunda idaremiz umum! 
depo nluhasipHğl odaı;ında ıoplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 950 lira muvakkat teminat 71 lıra 25 kuruştur. İstek
lilerın olbaptc:ıki şartnamelerini görmek ve muvakkat temınatıarını yatırmak 
üzere çalışma gunlerinde mezk1lr müdürlük idari kalem levazım kısmına ek

siltme gtin ve ~atinde de 940 senesi için muteber Ticaı·et \·e Sanayi Odası ve-
sika~• ve muvakkat teminat makbuz:ile lcomisyona müracaatlan. (7271) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastt.lıklarm m.i.lmıp
lannı kökünden temizlemek için BELMOBLÖ kullanmıs. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çah.şmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorlıukla
rıru, eski ve venı belsoğultlujtunu, mesane iltihabım, bel ajirısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmalı. ruı,J'lerini ıtiderir. Bol idrar te
m n eder. İdrarda kum 'arın, mesanede taşların teşekkii1üne mAni olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizlıyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekiiletiınin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

.J ı '. ! ' • : ( . 

Gümrük Muhafaza Genel Komut•nlık lst•nbul 
Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

6 Eyliil. 940 cuma günü saat 11 de 3207 lira 66 kuruş muhammen 
brocllc ve açık eksiltme ile 3250 giyim nal ve 25,400 adet ruıl mıhı alına

c;ıktır. jık teminatı 2.fO Ura 58 kunışter. Evsaf ve nümuncleri komisyon
dadır. !Ter gün görülebilir. İstek1ilerin ilk teminat makbuzlarile gün ve 
saatinde Galatada Mun1hanc caddesi İbrahıim Rilat han ikincr kattaki ko-
mjsyona gelmeJeri. (7577) 

lnhisarlar Umum MUdUrf UOUndın 
I - Şartnamesi mucibince 6/VIII/940 tarihinde 4 adet emaye tankın 

kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden yeniden pa
zarlığa konmuştur. 

Jl - Pazarlık ~/lX/940 perşembe günü saat 16,30 da Kaba taşta Leva 
Zım ve Mübayaat şubesindeki alım komi.ı;yonunda yaptırılacaktır. 

)Jl - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri tiat üzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mez.kür komis-
yona müracaatları. (7575) 

* I - Muhtelif eb'atta 14 kalem bronz fostore ;,çık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 
Jl - Muhammen bedeli 1560 lira muvakkat teminatı lJ7 lir::ıdır. 

JJI - Eksiltme 27 /Vlll/940 salı günü saat 10 da KabaWljta le-vazım ve 
miıbayeat şubeısindeki alım komisyonu1.da yapılacaktır. 

ıv - l:ksiltmıye girecekler münakasa gününden evvel nUmuneJcrini 
Cıbalı fabrikamızın teknik ~ubesinde tetkik ettirmeleri ve fabrikaca mü -
hürlenmiş nüınuncleri, yüzde 715 güvenme paralarilc birlikte yukarıda adı 

'rcen komicy-ona n.ürac~atları. c7686> 

ı-
mısyona nıüruc:u;ıl.;ı ı. (iGl-i) 

* ; isfan~ur levazıfu ·Amirliği' Satın alma .Ko-~iSt~nu.: ilan lan : 21 Adtf GX o ıu.: ... (j, IJU ı 

}500 ?,1:(;tie Jfu t\.UJ U (C:ıt.:illn ~ahra 

k;..U~t1:.u h.urdeınu 

!>O Adet 7 No.lı l'incan .L.~l;..ıtOr 

nlaa ~pmun suplama 
Yukarıda yazılı 3 ko1cm e~ya 29 

~icusto5 940 perşembe günü saat 17 
de pazarlıkla ahnacaktır 

İstekJiler.in Kasın1p;ış~da bulunan 
komhyona muracaatlurı. (7615) 

ZAYi - S<:tnd;:ılırrıın 6389 pla
kasını zayi ettim. Kaydını sildirece
ı,:imdcn hul.mli olınadığı ilftn olu-
nur. 

Aleko oila Yani 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cll.ıqe n ~· möle.haıısuı 

Adra: Babıali Cafalofla. 
rokatu lli!ş••lnde No. C3. T•I. nsn 

lmtiyaz Sah.i!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Bıısıldıg, yer 

SON TELGRAF Basımevi.. 

vad cyled'i. 
Fakat. bunların maksatları cok 

dard1. Sonra. f vkaliıde fakır 
dılı;tükleri ıçin navanın malına 
tasallut etmhe velt.erunışlerdi. 

li oa•a, cal>tllci.ıhıi!a razı ol -
rnadı. • 

Ali paşanın dürüst hareketi 
toplanan askeri daitıttı. Her biri 
bir tarafa çekilip l!itti. 

Zaten, Ali 'Oasanın etrafına 
toplanan askerin varısından faz
lası Anadolu askerinden zivade 
dicer devşirmeler idi. Bunlar 
kalcierden, ~ehirlerden silahla
r1nı kapıp eelt>n müsteYli \'e 
dömne n•'kcrlerdi. 

Ali pasa:nın ha.'ek[ıtını baha
ne ederek etrafı va[?ma edecek 
olan bu müstevlı a<k<:r Anadolu 
cocuciie ·beraber Sivasa l!Cl ,ış
tı. Yenireri ruhu tasıvan ve 
RumeH Sipahisi olan bu a>ker- ı 
ler r!avanın malını vaıtma ede
cd e'"<I Bunlal"n içinde Ycni
ceriler de vartir. 

Alı uasanın ~·ıvend.i!i valnız 
An~d,,Ju Sip"hısı idi. Fakat. 
Dıırı!nrır r':l:-di a7<l1. 
Müstevııler hu vesileden ıs-

' . . 

40 ton sadeyağı .dınu.caktır. Pa
zarlıkla ek~iltmesi 26/3/940 pazarte
si giınü saat 16 da Tophanede Lv. il
miriiği s:atınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli c47600> 
lira kat'! teminatı .7140> liradır. 

isteklilerin kanuni \'Csikalar:le bel
li saatte komiı;yona ı;clmelcrl. 

(295) <7753• 

* 450 kilo 3/25 balıkçı ağı ipliği alJ-
naraktır. Paz<ırlıkla eksiltnle.:;i 28/8/ 
940 çarşamba günü s:ıat 15 de Top
ha.--ıede Lv. Amirliği sabnalma ko
mb~yonunda yapılac;ıktır. Ni.iınunesi 

komisyonda görülür. isteklilerin 

kat'! tcmlnatlarile belli ;aatte ko -
mif::yona ge~mcleri. (287) "7G36> 

* 91 ton kuru . t•t;<ırıa talip ı.,·ıkmadı-
gınt1cın tekrar paı . .ır ı~ı 28/8/940 çar
~1mb •. ı:ünü ;..ı<Jl 15,':0 d;ı Tophane
de Lv. Amir:ı.:,ı satın alına kumısyo-

!ifade ederek ortalığı ya~aya 
ah ·tıklan ıçın Ali paşa bu as
kerlere ve bunların ba;lanna 
siddelle müdahalede bulun -
mustu. 

Müstevliler, fırsatlardan isti
fadeye alışuuslardı. Her vaoil
mak istenilen vatani hareketleri 
birer yakm.acılık suretinde va
oıvorlardı. Bu sebeple vatan icin 
vücude ~!irilen isyanların ma
hiyetini değistirerek capulcuiu- ' 
ca alet oluyorlardı. Ali Pasa, tec
rübeli bir vatanperver veziria
zam olduğu cihetle derhal bu 
toplanan mü,tevli askerleri ba
sından defeyledi. 

Bu mü..;tcvll~er saltonatına, 
is~ibtlada karsı ko\'ma~.; nırıksa
dını \'asıla ittihaz ederek önü
ne ~elen yerleri SO\.'UP soı:ana 
C'(""Vİrcceklerdi. 

Filhakika Al! na<anın başın
dan defolup ııiden bu mıis:cvli 
askerler ui!Tadı'..ları k sı:baları 
şovdular. )~ktılar, ortalığı ha
rabezare cevirdikr .. O derece ki, 
vakt'lc valilerd~n zulüm ııörcn
l<'r. o idareyi kcnd:leri icin lu
tUI ve merhamet telakki ev-

nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5232,!5 lira ıJk tcıı1inab 392 1ira 44. 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. isteklilerin be1l1 saatte ko
misyona gelmeleri. (293) c2816» 

* On bin ki.lo kadar penc:elik Avru-
pa k<h:ielesi aJinacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 27 /8/940 sah günü baat 16 
da Tophanede ist. Lv. ,\ıniı·liği ~atın 
alma komb.yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 27,250 lira kat'i te
minatı 4087 lira 50 klıru~tur. İstek
lilerin bclH saatte konlisyona gel-
meleri. (296) .7815-. 

* On be~ gün zarfında Sirkecide an-
bara teslim ş:.ırtile 25 ton kuru so
ğan alınacaktır. Pnzarlıkla eksiltnıe

si 28/8/940 çarşamba günü saat 14,30 
da Tophanede L\'. An. rliği s-ıtın al
ına kon'lisyonunda yapılacnktır. İs
tf'klilcrin tenıinatLırile be~li s;::ı:atte 

komütyona ge-lmelcrı. (300) c78l9• 

Jediler. 
Gariptı: 

·Bütün !dikel hal.l<ın ba~ına 
ızelivordu.• 

ÇüıL<Ü, h~rhan~i samimi ve 
vatani hareketten ııene müstev
liler istifade ediyordu. Halas
kar olarak haraket eden!cr:n 
maiyetine dilsen bu herifler ev
vela halka tasallut evliyordu. Bu. 
dönme n·üsliiman!arın Türkler
le aliikabrı olmadığı icin cıbil
liyetlcri ik~iLası \'<'.lf?'macı o1uYor
lardı. Ceoler\ni doldurmıya rn
lışıyorlardı. 

İrfansızlık, b:lırisizıik Aıo.;do
luvu mah,·cdiyord:.. E~r /\ a
dolu irfon sahibi ol!T'uş olsay
dı. Bu müste\'likr hic de iste
dıklc ı ıribi o\•nı\amazlardı. 

Ana· ılu "rfan sal: l:ıi o:mus 
c1say '· M 'I[ t idaresinde ba~a 

•. zulümden ve sc!a .... t -
teıı l• ;l1u< U<,, ou'\ .le s~ı
tan İbr~'ıi:n'n ta' tıı ı hus:na 
vık&cn.ktı. 

Fakat. bü:.:n b , .ı_· Aııodolu 
tocı.itur:un rL'l , ;bi olması 

(Arkası VGT) 

Yozun: Naz•n M. Kayahan 

Peçeteleri 
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1 - Kalın keten bezden ve 
tuğla renıi ipekle işlenmiş örtü. 

2 - Dört köşe örtü. Jl.luhtelif 
renkte ipekle i~lemeli. 

3 - Bu müstatil örtü kaba ke-

iç çamaşırları 

• 

.. 
~ ... , . 

r 
.. 

tendendir. Üzerinde kelebek, çi
çek ve jeometrik eekiller işlene
bilir. 

4 - Kaba keten llrtü. Sarı, ye
şil veya sair renklerle süslene
bilir. 

Yemek Liıtesi 

_' Sebzeli kuzu budu, yUk· 
sUk makarna, t•tkbl 
KUZU BUTU: - Malzeme: B.ir 

J 

,/ 

/ 

taze .kuzu butu bır w~ba kasığı 
tere-ya~ı. bir kahve kası.iiı .pata

tes unu, 250 ıı.r. Bezelye, 250 )!r. 
:fasulye, 250 ıır. patates. 
Butun bılyi.ıdc ıkem.iği kırılarak 

cıkarıhr, vııkanır, tuzlanır. Sade
ya.fı'da kızartılır. Y aırım bardak 

; ""' su ili\ ve edilir ve ıbu suyu çe -
• lkioceye kadar ~ırıııda vevaelaP 

ıkinceve kartlar fırında veva haiıf 
ateşte Jcaynatilır. Sonra but. baş-

I ' ;> ka bir kaba alınır. Tencerede ka-
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İç çamaşırları da modaya tfı -
bidir. Süsleri her sene değişir. 

Bunlardan birkaçının modelini 
veriyoruz: 

1 - Giizel bir Lizöz. Bt>yaz sa
tenden \'e beyaz jorjet pli<elerle 
süslü. 

2 - Pembe satenden gecelik. 
Çok genis kollu ve ajurlu dante
lalarla siislü. 

3 - Bir gecelik daha. Açılı ha
,·ai ına\·i jorjctten. 

4 - Gömlek - külot pembe jor-ı 
jetten ve mavi satenle süslü. 

5 - Dantelalı Sutyen. 
6 - Donuk sarı krepdö,inden 

kombinezon ve külot. 
7 - Pembe satenden sık bir Li

zöı;. 

FYDALI 
-=- BiLGİLER 

* \"e bir Fa.nib JJarı;a.ın Ue krrml 

(~il•rı) sUrünüs.. Jkyaz "e a tılJı..h 

fırea u~ fırpla,ymız. Sonra. tenıta 

bir yü.nJii be%1e veya kadUot Ue JlıU'

lailDı.z. * İyi b6r bo1a •e krem kD.Jlanmız. 
Kutularının kapaklarını iy'ce kapa

yınız. Afık hırakırsanız kurur ve 

ça.Ua.r, l!fc yar.a.maı. Böyle bir hal ,·u~ 

kuunda bir lkJ damla ~H:be-.ntin ru
bu dıunlahp yumu~tınu. 

* Po dö Süed ayaU;1.bıl&r1, ya..- ik:ı-n 

t.tmJzlcrunez. Bırakınız. kurusun. 
Soııra. sert bir rırç.a ile t.oı.larını alı· 

nız. tizerJe.rindeki kirleri, parlak
lıktan izah· i<'in ara sıra., hu. i ma
yiden biraz. sürünüz. 

Cocuk II ekımi 
ür.~ l.hmet Akkoyunlu 

T:ıksim-Talimhane Pala• No. 4 
Pazardan maada her gün saat 
ı 5 ılen •onra. Tel: 4nt27 

lan yağa !bir bardak su ioonulur. 
Patates'. ·bezeJove ve fasulye haş
lanır, .dökülür. Tenceredeki ya
.i(a karı•tırılarak kavnatılıır. But. 
bir oamıoak kalınl~ında diilln
lere a··rılır. Bix lkavill< tabaiıa 
dizıli.r, sakası da üzerine kD -
nulur. 1 

YÜKSÜK MAKARNA: Mal
zeme; 250 ıır. makarna, bir ~r
·ba ıkasıi!ı yait, 2 domates. 100 
ıır. kıyma, 1/4 ooi:an, tuz \'C ibi
ber. 

Y APILIS: Ma:kama haslanır. 

Dıiter taraftan soj!an incecik doğ
ranır. Bır k~>k )'a~ il.; pembe
leşın«'Ve ikadar kızartılır. Kıy

ma ilave edilır ve l<avrulur. Ka
bu~ıı soyulup doi!:ramnıs doma
tes karıştırılır. Biraz daha kav
rulur. evvelce haşlanan makar
na, tuz, l>ıber atılır, karw;tı.rılır. 
ta:bafra bo6altıbr. 

Çocuk elbiseleri 

ı - Z-5 )·a~ındaki küçük kız 
çocuklar için rop. Pembe krep 
döşinden l&pılır ve ~onuk ma\·İ 
ipekle Mcnir. 

2 - Koyu mavi kuma üzeri
ne açık mavi i•lemcl.-rlc süslü 
rob. 

3 - Linondan ve mavi fisto ile 
süslü rop. 


