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YIL: 4 Sahip Ye BafD'.luharri:rF. 
ETEM İZZET BENİCE 

Gene Romanya 
bahsi .. 

Romanyanın Bulgarlarla 
aol&§maaı ve Macarlara 
kar§ı daha mukavemetli 
hir tavır lı.azanma81 
ihtimalden uzalı. tutu
lamaz. 

Meb'uslarımız ·Semt Semt Dolaşarak 
Halkın Bütün Dileklerini Dinleyecekler 

l' •zan: 1"'TEM İZZET BENİCE 

tu ltoınanya hakkında yine bu sü
'U 01~.•-da bir iki gün evvel ileriye 
't"ı:umüz tahmin yeni yeni ha

ıi"' hrle takviye! bulmaktadır. 
nı:~ •ide Romanya kendine gel
.. u \e buhranın sarsıntısından 
doftulnıak devresine girmiş ad -
•ı·~•nabilir .Bunun en bariz mü
Ci •delerinden biri de Başvekil 
fi gllrtunun dün radyoda söyledi
da ~tııktur. Baş-.kil bu nutkun. 
tak 0ınanyanın geni!'! ül<:üde top
ıııa/~dakarlığına mütehammil ol-

n·ı .. gını tebarüz cttirıniştir. 
gar,>ı:er taraftan Romanya ile Bul
ha~tan arasında cenubi Dobrke 

, h:ıs 
1 
ında bir prensip anlaşması 

huk'. olduğu bildirilmektedir. Hal-
1\ıa ;· ~acaristanla yapılan ilk te
lı.a; ar bu şekilde miisbet olmadıiı 

it ar Pek de ümit verici dl'ğildir. 
ııos:m~nyanın Roma büyük elçisi 
~iya:n~n Peşteye l·apmış olduğu 
ha ~tı. takiben Macar matbuatı
llilıh~aki~ olan neşriyat sistemi 
liist ".hır bava me\'cut olmadığını 

a:••yor. 

ihtilamanyanın Macarlarla olan 
Çok f fı Bulgarlarla olanınkinden 
ticed:•~lıdır. Nihayet cenubi Dob. 
lıı•sk ,kı 182 bin Bul garın kesafetle 
tiııd un_ bulunduğu kısımlar üze
lııaıı e .h~r İlilif elde etmek her za
lıuı ıç_ın mümkün olduğu kadar 
dUb~•rıstanın şimali garbi hudu
lııeııi a ın~.skun 123 bin kadar Ru
•ıııa 0 ıııubadelesi hu,usunda bir 
den sııı~ elde edilmesi de ibtimal
~lıı IDusteb'at görülemez. Ayni 
tras anda Romanya ile Bulgaristan 
İhtil~~daki kadim münasebetlerin 
tek hın halline yardım ed~bile
l'ttaca ~susiyeti de vardır. Fakat, 
tilat h arla lılen mevcut olan ib. 
iades· e.m daha geniş ölçüde arazi 
de R 1111 istilzam eylemekte, hem 
liııi i~~anyanın tamamii hareke
lttabi:v al edebilecek bir kasti taşır 
llad;S ett~ lelik.ki olunmaktadır. 
<eğ; elerın ne tarzda inkişaf ede
lıaca ."• nasıl bir neticeye bağla
lııaı8~1 dbugünden kestirilip atıla
raı:m a, Rumenlerin her ~eye 
"• Şa:~ Macar taleplerini kayıtsız 
ltıadıı.ı sız kabule mütemayil ol
lııatb., arı sezilmektedir. Macar 
"• ltıU atının mihver siyasetinden 
~iıh;, ı;beretinden aldığı cesaretle 
"'Ollıa edakirlığa yanaşmaksJZm 
"•: llYadan mutavaat beklemesi 

..... ll 
"••ece ?~anyanın ne yapacağı, ne 
t~hliğ g~· Salzburgda kendisine 
llıy0,, e •imiştir .. Hala ne bekle-

'!' •. 
il arıınd k" . 

•ıı ıııuk 8 ı n~şrıyatı Romanya. 
daki d" 8'enıetinden ve Salzburg-

•tekrf '•ket 1 e tamam.ile uygun ha-
0larak •:~•k istemeyişinden, delil 
ltıaııl·a B rolunabilir. ihtimal, Ro
lıalkan ulgaristan ile anlasacak 
lıı Pakt · ' •sini ve . ına Bulgarların da gir-
~lınas ~a onun alıkilmıııa sadık 
,., •nı teın · •••rist ın etmiye çalışarak 
)•ristaıı ana muka,·emeti ve Ma
•nıekıe' ,;"akut olmıya davet ey

lııel·i ter .~ha keskin hareket et. 
l>İlhak~ı edecektir. 

der bir .'k~ bu noktada nıukad -
._ !\I ua vardır: 

ilan llıa ına?Ya ve İtalyaya daya
llı~nYad~~rı~tan _bu takdirde Ro -
llııısell'h ıslediklerini filen ve 
llıi?. a an almak yoluna girmez 

ıı .. b" 
ıt sualdi 

._ ~et r aınına, hemen: 
t·~tVabı~ .. 
•• 

1
• dit. Bö ı "e~ınek mümkün de

ı "nde dif~e hır vaziyet tahaddü
ar vardır: ate alınacak şu nokta-

(1)-lbı a ·· uncü sahifede) 

• • 

INGiLiZLER 
TAARRUZA 

GEÇECEKLER 
Polonya Başvekilinin 

radyoda bir 
hitabesi 

• Londra 11 (A.A.)- Polonya baş.. 
vekili ve Polonya orduları kuman
danı General Sirkorski Londra 

' radyosunda son İngiliz - Polonya 
anlaşması hakkında bir hit2hede 
bulunmuştur. 

İngiliz filosu ve tayyareleri Ak.denizde dolaşıyor 

,,..,_.~~""""~HALKIN DERT VE DİLEKLERi 

Milli Şef Mebuslarımız bütün 
Sivaslılar · İstanbuludolaşacaklar 
arasında ı 

Sıvas 10 (A.A.)- Reisicumhur 
Milli Şef İsmet İnönü bugün saat 
17,15 te Sıvası teşrif ettiler. İstas
yonda Tümkomutanı, vilayet, par. 
ti erkanı ve on binlerce halk küt
lesinin candan sevgi tezahürlerile 
karşılanmış ve doğruca ikametle
rine tahsis edilen \•ali konağına 
inmişlerdir. 

Sıvaslılar Milli Şefe olan bağlı
lıklarını duyurmak fırsatını bir 
daha bulduklarından sevinç ve 
neş'e içinde bayram yapmaktadır
lar. 

Istanbul mebuslarının her kazaya! 
ne gün geleceklerini yazıyoruz 
İstanbul meb'uslarının geçen yıl 

olduğu gibi bu yıl da şehrimizin 
her kazasını dolaşarak halkın dert 
ve dileklerini dinlemeleri karar
lastırılmıştır. 

Bu hususta hazırlanan program 
mucibince yarmdan başlamak ü
zere muayyen günlerde yapılacak 
temaslarda meb"uslarımız geçen 
seneki dileklerin yerine getirilmiş 
olanları hakkında malı1mat ve iıa
hat verecekler ve yeni dilekleri 

de dinleyip not edeceklerdir. Top
lantılar Halkevi bulunan kozalar. 
da Halkevlerinde ve bulunmıyan 
yerlerde parti merkezlerinde ya
Tlllacak ve arzu eden bütün o ci
var halkı iştirak edecektir. 

Toplant~ların han&i tarihlerde 
haqgi kaza ve semtte yapılacağını 
yazıyoruz: 

12 ağustosta yani yarın Beşiktaş 
ve Beyoğlunda, 13 ağustosta Eıni

(Dcvamı 3 üncü sahifede) 

YENİ BİR PLAJ HADİSESİ DAHA! 
.............................................................................. ~ ... 

Son bir haf .ada im. 
ler cezala d rı dı? 

Suadiye gazinosu sahibi mahkemeye müracaat 
etti, Vali hadiseyi izah ediyor 

Belediye tarafından dükkan
farın ve esnafın teftişlerine sıkı 
bir surette devam olun -
maktadır. Son teftişler neticesinde 
Divanyolunda Sıtkı isimli bir fı

rınc::ın1n ekmek hamur]arını pis 
bezlere sardığı görülerek mezkı1r 
fırın 15 gün müddetle mahkeme 
kararile kapatılmıştır. 

Bir hafta içinde de muhtelif 

semtlerde 3 berber, 2 lokanta, 2 
ahçı, 2 kebapçı, 8 fırın. 1 kasap, 1 
yağcı, ve 10 gazino cezalandırıl
mıştır. 

Kücük Moda. İnci, Mavi Tuna, 
Yenikapıda Mehmet, Büyükadada 
Çankaya otel ve lokantası, Sümer 
Palas otel ve lokantası hakkında 

da ayrıca takibata geçilmiştir. 
Diğer taraftan dün Salacık pla

(Devamı 3 üncü sahifede) 

,._Yakında.._~, 
SON TELGRAF'ta 

2 mühim tefrika 
birden başhyor 

~llGIHlAR KlOBO 

General demiştir ki: 
•Bu anlaşma ile İngiltere H Po

lonya ittifakı takviye edilmiştir. 
Polonya devlet adamlarile yaptı
itıın göriişmelerde, küçük Polon
ya milletinin miistevlilere karşı 
gösterdiği mukavemet hakkında 
geniş bir anlayış müşahede ettim. 

İngilizlerin galip geleceklerine 
zerre kadar şüphe etmiyorum .• 

General bundan sonra İngiliz 
muharip]crini methüsena ederek, 
demiştir ki: 

cBugiin onlar annvalnn toprak.. 
]arını müdafaa ediyorlar. Yarın ta
arruza geçecekler ve Avrupada 
maalfıp edilen ve Alman hakimi- j 
yetine geçen memleketlerin hürri-
yetlerini iade edeceklerdir .• 

Beşiktaşta feci 
bir tramvay 
kazası oldu 

Bir fabrikatorun 
ayağı kesildi 

iki 

Dün Beşilrta.sla feci bir tramvay 
kazası okıııustur : 

Vatman İbrah imin idaresin
deki 247 numaralı tramvava Be

(Devamı 3 üncU sa.hilede) 

Rüşvet alan bir 
polis hemen 
tevkif edildi 

Konyadan gelen gencin 
20 lirası nasıl alınmış! 

(Yaz.ısı 3 üncü sa.hilede) 

1 Ki SACA 

Bir yanlışı tashih 
Ebüzziynzade Velid, yani, Ziya. 

nın babasının oğlu Velid, namı di
ğer Selim Sabit şöyle diyor: 

- Eski derirkrindzi bozan faz
la tahkir, t chzii ı •e iCZ'lif ediııo
ruz. Fakat, insafla dUşü~ıclim bu 
qün İ stanbu lda. ! .ıtanbu!un ı;e 
hatta bütün Türkhıe rıı ıı hastala
rına bakan, onla1 uı b-~~"!ıir der -
dile uğraşan , 01 ~la~ a deMnan 'L'er
m iye çabışan hust.ı'1elcrin hepsi 
babalarımızın , dcdeler!n1izin biz
lere yadiqıir bıraktıkları şifaha -
nelerdir. . 

ırıq;z~ingapur filt ., u Akdenizde ! 
4kd er Sınqanı d ı· · · 

ihmal yüzünden 
ölen çocuk 

Aksaray polisi hakkında 
da !akibat yapılıyor 
Recep isimli bir nıuhacir çocu

ğunun Fatih belediye doktoru Sa
miniu kendisini muayene etıne -
mesi üzerine öldüğü~ü \"C Sami 
hakkında takibata geçildiğini yaz. 
llll'\tık. 

r;-;---"" Y a:ı:ıı n: --=-:::-t 
L!~~der F. S~I 

Yalnız on beş yıl içinde lstnn -
bulda Haydarpaşa Nümune, Zey
nep Kamil, Kuduz, Beyoğlu zü
kfır, Emrazı akliye ve asabiye, 
Deniz hastanelerinden başlıyarak 
bütün hastanelerde arttırdığımız 
yatak adedi, klinik, enstitü, pav
yon, sanatoryom, prevantoryom 
sayıslnı ve saircyi ve yine memle· 
ket içinde on beş yılda vücude 
getirilen irili ııfaklı yüzlerce mem. 
lcket hastanesini, dispanseri göz
öni.lne j!etirirsek tabii Ebüzziya
zac:!enin bu satırları niçin ve nasıl 
haksız bir mantık H yanlış görüş 
ile yazdığı anlaşılır. Fakat, bizim 
m ahut arkadaşla konu~uyorduk 
da o daha ba~ka bir~ey söyledi: 

- İçiıniz.de eski dc\'ir"lerimizi 
fazla tahkir, tehzil ve tezyif eden 
yok; fakat eski kafalıları, eskiye 
dönmeyi gözetliyenleri, fırsat kol
lıyanları tahkir, tehzil ve tezyif 
edenlerimiz ,·ardır. En önce Ebiiz
ziyazadenin bu yanlı~ı tashih ve 
bu faı·kı kaydetmesi gerektir .. 

d· rııize : ~ ır a ' ' fılolarını 1 
•l•r. a,, Q•'1rmeöc karar ver -

f•>ıımiııet karar i.ki cep heden e
llgjt;t · lıdır: Bıri, Uzakşarktaki 

t<ııı g6,~~'.;f~atleriııin Amerika
~. l>i ~Qüne bırakılmı.ı ol _ 
\'eıı ııı • ılerı de, Akdeniz Mkimi-

arıında tadilc!ı '1Ja1J,Jması. 

Birincisi, Uzakşarka ait ve as
keriden ziyade shıas: bir mahi -
yet arzetmesi itibarile bizi ikinci 
derecede aliikadar ettiliinden in
celemeqe lüzum qörmii ııoruz. 

Akdeniz hiikimhıetiııe ait kısmı 
ise, doğrudan doqTU'IJ<l a•keri ma

(Devamı 3 uncü ıahil~de) 

Suçlu doktor sıhhat miifettiş -
]eri tarafından istic,·ap olunrnu~ \'C 

bazı mazeretler ileri siirmÜ$tür. 
(Devamı 3 lincü sahllede) 

YAVUZ SUl TAN S[lİM 
Ya.zan: LM_. _s_a_m_i_K_a_r_a_y_e_ı _,, 

-BEKLEYİNiZ..-~ J\labud'u herhalde siz de benim 
gibi haklı bulacaksıııız!. • * 

~---------

Almanlar uzun / "BiZ ZATEN 
bir harbe HARP iÇiNDE 

hazırlanıyorlar 
ltalyanlar Mısır hududu
nun henüz hiç bir nokta
sından ileri geçmediler 

Londra 11 (A.A.)- İsveç Af
tonbladet gazetesinin Danimarka
da seyahatten dönen bir muhabi. 
rinin yazdığına göre, Alnıanların 
bu memlekette almış oldukları ted
birler, uzun bir harbe hazırlan -
dıklarını göstermektedir. 
İTALYANLAR, LİBYA HU -

DUDUNDA BEKLİYOR 
Londra 11 A.A.)- İngilizler, İ

talyanların Libyadaki tahşidatını 
sıkı surette tarassutta bulundur _ 
maktadırlar. 
Romanın. J\fısırın istilasına baş

lanıldığını ilan etmiş olmasından
beri bir hafta geçtiği halde, hu
dut -;mdiye ka dar hiçbir noktasın
dan geçilmiş değildir. 

Bir İngiliz denizalusı kayıp 
Loudra 11 (A.A.) - . Ondin> 

tahtelbahiri üssüne dönmekte ge
ciktiği için, bıı gemiye ka) bolmuş 
nazarile bakılmaktadır. 

SAYILIRIZ,, 
Eski Amerikan filosu 
kumandanı böyle 

aöylüyor 
Londra 11 (A.A.)- Amerikalı 

bir şahsiyet, Amerikan donanma. 
sındaki fazla destroyerlerin lngil
tereye gönderilmesi lehinde beya
natta bulunmuştur. 

Bu zat, eski Amerikan filosu ku
mandanı Amiral Stanleydir. Dün 
radyoda söylediği nutukta bilhas
sa deın ! stir ki: 

.. İng i liz filosu. nazi hırsı ile A
merika arasında Amerikan kudre
tini himaye etmektedir. Eğer in. 
gilterenin gemiye ihtiyacı \"arsa, 
bilatereddlit göndermeliyiz.> 

Amiral Stanley mecburi asker
lik usıılüniin kabulii lüzu mundan 
da bahsetmiştir. 

Amiral bundan başka Fllhrere 
doğrudan dohııya telmihte bulu
narak, sözlerini şöyle bitirmi~lir: 

•- Bir muharebe tehlikesinden 
bahsetmekten vazgeçelim. Biz 
zaten bilkııvve harbin içindeyiz.> 

BUGÜNKÜ YARIŞLAR 
.................. , .................... ~ .... --

Hangi atların şansı 
fazla görünüyor? 

Dördüncü at yarışlarına giren hay
vanlar hakkındaki tahminlerimiz 

(1:'a:ıısı 3 ün~iı saldfede) 

ÇERÇEVE 

Bizde saadet şekilleri 
Muharrir - Politikacı - İş adamı 

-1 
MUHARRİR 

Sakın bir eser sahibi olayım 
diye (atışmayınız! Hatta kaza 
eseri olarak birkaç eseriniz 
varsa onları nnutturmıya gay
ret edin! Yoksa size, cıkruaz ve 
dolambaçlı yolların miskin ve 
meçzup yolcusu diye bakarlar. 

İlk sermaye olarak, biiyük, 
namütenahi bül ük bir kiistah
lığa iJıtiyacınız var. Ne kazanır
sanız bu küstahlık yüzünden 
kazanacaksınız. 

Mesela Anupalı bir eser ..• 
Hemen onu yarın1yamalak dili
n1ize çevirip üstüne imzanızı 
atıverin! Kin1sc farkında ol -
maz: farkıııda olanlar haber 
\iermeğe tenezzül etmez haber 

• ,~erenler sesini kiın~eye du_yu
ramaı:. 

Sahibi olmanız gereken kül. 
türün, hap şeklinde son derece 
tesirli bir ilacı vardır: Kiiçük 
(Larousse)!. 

Orada bütün isimlerin ve 
mefhumların, büyük emeklerle 
dörder satıra indirilmiş tarifle
rini bulacaksın1z. Tek şeyi iyi 
bileceğinize, kimsenin bilmedi
ği bin şeyi kötü bilmeniz daha 
karlı değil mi?. Oradan öğren
diklerinizi;her fırsat düştükçe, 
sanki daha derin izahlara za. 
man ve mekan müsait değilmiş 
gibi, sıralar durursunuz; herkes 
de size ene bilgiç, ne bilgiç in
san! der. 

Taklit kabiliyetinizi, her sa
bah kö'Peğinize ekmek doğrar
easına beslemekten bir an bile 
geri kalmayın!. Mesela, Allah 
vergisi halinde bir takım :v-i 
üslup ve tabir oyunları beceren 
saffetli bir yazıcı gördiiuüz. 
Çalı\'crin onun ne kadar serveti 
'1'&rsa!. Hatti ona çatarken bile 
onun buluslarını kullanabilirsi
niz. K"a bir nıiiddet <On ıa her 
kes, taklide asıl ve asla taklit 

güzile bakabilir. Eh·erir ki ga
zeteleriniz arasında . sizin lehi
nize bir slirünı farkı bulunsun. 

O kadar küstah olacaksınız ki, 
başkalarının fikrini kendi fik. 
riniz diye gösterebileceğiniz gi
bi, icabında kendi fikrinizi de, 
salllhiyet tanınmış ba~kalarına 
hnat edebileceksiniz. 

Mesela. herhangi bir taktika 
icabı di~· eceksiniz ki: 

•Softalarla ah1'ık çığ ırtkan
ları arasında sıkı \ : c n1ahrem 
bir münasebet \· ardır . • 
Şöy]c derseniz inanırlar : 
• Büyiik Yunan filozofu (Aris

tote), (lllorale a Nicomaquc) 
isimli kitabında diyor ki: Softa
larla ahlak çığırtkanları arasııı
da sıkı ve mahrem bir münase
bet \iardır. 

Kim çıkıp ıhı sizi yalanlıya. 
bilecek?. Bu eser 10 ciltliktir 
ve Türkiyede ancak birkaç ki
şinin okumuş olması mümkün 
olan eseri, hatta bütün dünyada 
bile ezberinde gezdiren kim~c 
yoktur. 

Her mesleğin saadet şartına 
eş olarak mnharrirlikte de vü
ze karşı methetmek. ark;dan 
kuyu kazmak, pireye dC\·c ,.e 
deveye pire muamelesi etıncyi 
bilmek, münakkide hoş görün
mek. genç adama hulus çatmak, 
halkın ayranını kabartab ilnıek, 
dünyada en ucuz ve kola)" ne~
ne olan halk güzya~ i le halk kah· 
kabas ı uğrunda üslıibunu k C' pa
zelikten kepazel iğe siiriikle _ 
mek gibi hünerler, cabas ı ... 

Kendi kendisile ihtilafı olmı
'·an, ruhunda bir (Ali mahke
~·) tasımıyan . he,ap gününe 
ınanmır~n. \ 'C 24 saatlik hayat 
çerçe\·csın ı n misklıı ,· eriınine 
razı olan seciye, bu şartlar al
tında mes•ut olabilir. 
.NECİP FAZil.. KlSAK~'REK 



HARP VE 

JURTASİYE 

Geçen ~ün, bir njans telgrafı 
arasında okumw:tum: Almanlar 
muka'\.-vc::-Jnn fabrıkalar yapıyor -
larmıF Bu. sahte harp he.defi mi
dir, yoks:ı, hakikaten kullan:lır 
müe~~e~eıer midtr, ajansın garip 
lisanından bunu pek ıyicc anlıya
madı.ın. Ora<la, her şeyin sun'i.sı 
yapıldığına göre, fabrikanın da 
mukavva<lan nı.ishaı saniyeleri ya. 
pılabilir. · 

Harp basında, İngilızler, Alınan
ya üzerinde QOk beyanname ın -
mışlardı. Son gü!llerde Almanlar 
da beyannameler at.mağa başla -
dılar. Mukavvadan fabrikalar da 
yaptıklarına göre, artık onlarda 
mı işi kırtasiyeciliğe dıökt.üler?. 

HALK NEREDE 

EGLENİYOR?. 

Sun.diye gazinosunda Münir Nu
redJınin konseri ne garip hadise
lere yol açtı. Ef endi.m, bu mesc _ 
lenın kabahati, yine müessese sa
hibinı::le, o gece için, yalnız kon
ser \ erileceğini değil, ayni za -
manda, sahnede muhtelif numara-
lar da ,gösterileccjtini ilan ede<:ek
~L Baksanıza, sahneye çıkıp ko -
nuşmıyan hiç kimse kalmamış!. 

Bu arada, belediye iktısat mü. 
dürünün talihsızlıgine yandun. 
Onun h kk.nda da, iki maliye me
muru zabıt tutmağa kalkışmış!. 
Haydı hayırlısı, bu sene İstan

bul, gazinolnı·da eğlenmiyor, çı
kan gazino meselelerinde eğle -

• r 
nıyor .. 

KUŞ PAZARI 

VE SİKAYETİ 

Beleclıye, asırlı.k kuş pazarım, 
bulunduğu yerden kaldırın ' Bü-

r . 

tün kuşçular, lwşbazlar, kuş me
raklıları şikayetçi!. 

- Efendim, diyorlar, belediye, 
lbiziın krrk yıllık yerimizden ne 
istiyor?. Kuşların kime ne zararı 
görülmüştür?. Sonra, kuşlar, muh
tacı himaye, şayanı merhamet hay
vanlardır. 

Biz, bek-diyenin, kuş pazarının 
yerini neden değiştirdiğini bilmi
yoruz. F akat, olabilir eki, beledi -
yemiz, tahliye edilen bu yere de, 
yeni bir gazino insa ettirecektir. 

ANKET 

AÇILACAK 

Güzel 
bir karar 

Maarif Vekaleti, mektep 
levazrmatl piyasasmm 
sıkı kontrolünü istedi 

Kursun kalom faUe.ı.nda bazı 
so.mtlerde 2 - 2,5 kurus ihtikar ya
pıldığı anlaşılmıştır. 

Ezcümle eskiden 2,5 ikurus olan 
~azı marka kalemler aecenlerde 
3 kuruşa çlkmısken simdi bazı sa
tıcılar bunları 5 kurusa vermei!e 
baş] a mısla rd ır. 
Di~er taraf tan mekteplerin acıl

ma zamanının vaklastı~ı bu sıra
larda halkımızın ve çocuk baba-

Romanyaya mracat yapan tüc- larııun mutazarrır olmamaları 
car arasında, bilmem hatıRi ma- için Maarif Vekaletince tedbir a-
kam veya t~l lbir anket aça- lınması kararlaştırılmıstır. 
cakmış!. Vekalet ekseriya bu mevsimler-

GariP.l Tüccar, bu sıkıntılı za. de kalem S?i.bi. ®fler. kai?ıt. mü-
manında, işini gücünü bırakacak, rekkep, boya, karton ve ems..t.i 
kağıt kağıt ankete cevap mı ve- ımekteo lcvazımnlının ,da paha-
recek? · Iılastıli'ını nazarı i tibare alarak 

Demek, tüccarın, bu işle tr.ı{ra- !kırtasiye piyasasının hemen ciddi 
şan makamların işi gücü ıkalma- · ve sıkı bir surette kontrol edıl -
yınca, meseleyi nazariyat ve an- mesini alfı:kadarlara bıldirmistir. 
ketçiliğe döktüler!. Mekteplerde, oo>-----
yeni yetişen. bazı. c;ocukıarın a~- . Orta okullara girebile
ket defterlerı vardır. Bu anket l!:ı, 
daha zivade. insanların his ve ha- cek talebeler , 
yali devirlerinde olur.!. 

BİR TÜRLÜ 

TOPLANAJ\1IYOil. 

Üsküdar halk tra.mvaylan Jıe_ 
yeti umumiyesi yine toplanama -
mış, yine ekseriyet olamamış! Bu 
sefer de, içtima eylUle kalmış! Hal
buki, gayet hayati bir mevzu ko
nuşulacak: İdarenin hali pı.irme
lali!. 

Ayol, bu şirketin hissroarhm 
ne kadar so~ukkanh insanlar?. Bir 
ar.ıya g lip, bır türlü iki çıft Ja
kmh edemiyorlar!. 

AHMET RAUF 

Sehrimiz orta okul ve liselerin
de ikmal imtihanları ıle kavıt ve 
kabul işlerinin yaklaşması müna
sebetile veni ders vılı lhazırlıkları
na ba~lanılmıstır. 
Dığer taraftan her semtteki ilk 

okullal'dan bu yıl mezun olan ta
lebe !erin hant!ı orta okullara gi
rebilecekleri de ayrı ayrı tcsbit 
olunmustur. Bu husustaki listeler 
ilk okullara ı::önderilrnistir. 

---oo----
y eni pamuk m hsulü-

müze t lcpler 

içtimai müesseseler 
nasıl vücut bulur? 
Zeki ve edip dostum Selami İz

zet Serle , İkdamdaki fıkrasında, 
beninı, birknç gün evvel bu sütun.. 
larda rıkan •ırayrisa.nı.imi giiriil
tü-. isimli yazımı ele alarak, hüs
nüniyet rahlesinde fahri müfes -
sirliğinıi yapıyor. 

Sevimli arkada mnn, hakkını -
da sarfettiği iltifat cümlelerine 
teşekkürden sonra, kendh.ile iş
tirakim olan ve olmıyan fikrrlere 
işaret etmek iste.rim. 

l\lodcrn gazino ve Romanyalı 
mütehassıs garson bahsi etrafında, 
o kadar cok mugalata yapılıyor ki, 
bu .deryayı hicv ve fıskı fücur 
i~e,. halis fikri bulup çıkarmak 
nf zor!. 

lherkes, kendi tarafına yontun
ca, şüphesiz, ortada yalnız budak 
kalıyor. Halbuki, mesele de ak.. 
sine ne kadar çok dal budak sal
n11ş bir vnzivettc!. 

Bizde garsonluk diye bir mes
lek var mıdır, yok mudur?. Bence 
asıl dava budur. Belki, yetişmiş 
ve hakikaten mesleğinin eri beş on 
vatanda~ vardır. Fakat, bunlarm 
mevcudiyeti. memlekette modern 1 
gazinolarda hizmet görebi•ecek bir 
garsonlar ziimresi. daha doğrusu, 1 
bir garsonluk mesleği bulundu
y una deliilct etmez. 

Nitekim, bizde, beynelmilel kıy
mette hirkac fıliın vardır .. Fakat, 
bu, Türkiyedc ilim yapan bir mu
hit vardır. manasına ıısln ~elnıcz. 
Çiinkü, 'l'iirkiyede, hun garp ma
nasında, bir ilim muhiti maalesef 
heniiz teessüs etmemiştir. 

Kaçakçı 
.hilesi 

Bazı kimselerin seyyar 
satıcı kisvesile kaçak
çılık yaptıkları anlaşıldı 
Bazı şahısların seyyar satıcı kı

vafetindc kacakçılık yaptıkları 
ı:r()rtilmüstür. 
Dahıliye Vekaleti dün bu mü

nasebetle alakadarlara bir emir 
f?()ndermistir. 

Bu emirde ımahalli satıcılar dı
-• nda se· .. 1ar satıcılık yapanlar -
dan vesika sorulmasını ve ibun -
!arın dikkatle takip olurı.malarıoı 
bildirmistir. 

Di<ter taraftan sevvar esnafın 
zabıt ve rabıt altına alınmaları ve 
ini mal satmalarını temin kin de 
bunların çalıştıkları belediye -
!erce muhakkak tescil olunmaları 
nnecburiyeti de konulacaktır. 

---oo----
On reatamın yurt 

seyyahatı 
Her yıl olduğu ,gibi bu vıl da 

Cumhurıvet Halk partisi genel 
sekreterliği ressamlarımızı mem
leket kinde bir resim yapma se
yahatine ıı!Önderme{!e karar vr
miştir. 

Bu vıl on vilavateimize on res
sam ~önderilecektır. Ankaradan 
B. Saip Tuna Marasa. B. &ref 
Üren Yoz.gara, B. Nurettin Erı?ü
ven Kastamonuva. Arif Kaptan 
İs"' arta ya rtidccek lerdir. 
Diğer ressamı ızüzel san 'atlar a

kademisi sc<;ecektir. 
----<00>----

Eski ti p nra ve 
tahtalar 

PC>LIS 
V[ 

MAHKEMELER 

Müekkilini atla-
tan avukat 

Sekizinci asliye ceza mahkeme
sinde dün garip bir cürmümeşhut 
davasına bakılmıştır. · 

Hadise şudur: 
Bahkpazarmda Nafıa hanında 

:o numarada avukat Behçet Kü
tükçüoğlu bundan 19 ay evvel dev. 
let dairelerinden birinde memur 
bulunan ve Lalelide tramvı.ıy cad
desinde bir apartımanda mukim 
Salihattin Sezerin 2500 liralık bir 
alacak davasını 250 lira ücreti ve-
kaletle kabal ~tmiş ve 15 lira da 
haiç parası almıştır. Aradan bir ay 
geçtikten sonra tekrar miiekkiline 
başvuran avukat 150 lira daha ko
parmıştır. 

Fakat avukat dava ile alakadar 
olmamıştır. Salahattin işi birkaç 
defa kendisinden sormuşsa da 
mulıtelif bahanelerle atlatmış ve 
nihayet kendisinden şiiphclcnen 
Salahattin parasını geri istemiştir. 

Avukat bu parayı geri vermek 
istememiştir. Nihayet Salahattin 
Ilaroya şikayette bıılmıacnğını söy
liyerek avukatı tehdit edince avu
kat rekinmiş ı.-e: 

«-- Ben size 400 liralık bir taz
minat senedi vere~ im. 100 lirasını 
da yarın ağabeyinizin Lalelideki 
turşucu dükkanına getiririm!.- de. 
mictir. 

Bu suretle bir de eline senet ' 'e
rilen Salıihattin cvveJki giin ran
de\'u saatinde Laleliye gitmiş ve 
ayni saatte oraya gelen avukat 
Behçet Kfüiikçüoğlunun getirdiği 
50 lira)'ı almak istememiştir. A-
vukat kendisini ikna etmiş ''e 50 
liran iki gün &onra vereceğini, bu 
işe yine kefil olnrak fırıncı Salibi 
göstereceğini bildirmiş. Sali'tlınt-

tin fırıncı Salibe giderek kefil o
lup olmadığını sorup da turşucuya 

ı A ~ ır ll:JJ LQ)a IFil@l ır l'§> n ifil n lnl 
\.,. 

~ 
D~n lfll©'J~lfil ___ J 

Müteaddit Yueoslav ve Yunan 
tüccarları memleketimizden veni 
mahsul prunur: satın almak iste -
dıklerıni bilduımislerdir. 

DiC--er taraftan serbest dövizle 
JaPonva ve Fınlrmdivava Adana 
pamuklarını satma teşebbüsleri -
:nin henüz müsbet bir neticeye 
intikal edcmedil!i anlasılmıstır. 

Dostum Selimıi İzzet Sedcsin de. 
diği gibi, bir yeni içtimai müesse
se kurmak için, yalnız bir iki diri
gcant kafn kafi gelseydi, İstanbul 
Üııh·ersitcsi kurulurken, sadece, 
mütehassıs profesör Mnrche ile 
mukavele akdedilir, 40 - 50 ecnebi 
bocanın ayda biner liradan hesabı 
görülmezdi. 

Şehrimiz mekteolerinde'l<i eski 
tin sıraların peyderpey dci!istı - 1 
rnmesi kararlastırılmıstır. ilk par
tide 800 veni tip sıra yaptırılarak 
hu yıl veni acılacak olan ~ektep
lerde .kullanılacnktır. 

döııdiiğü ve henüz J>arnları dn elin
de bulunduğu sırada içeriye nvu. 
katia iki polis memuru girerek: 

1870-71 mütarekesi 1 
Fransızlarla Almanlar arasında 

muhaı ebeler ve mütarekeler veni 
dell'ildir. 

It.tU ı;enesi cylul ayında, Fran
sız Harıch c Nazırı jül Favr, Al
man baş\ ekili Prens Bismark ile 
yaptıgı ıki gizlı miıliıkatta hare
kata nihayet verılmcsi ve müta. 
rekc akdi için beyhude uğrac:mıştı. 

Son kanunda, Paris cıvarında ve 
Fransada çarpışmalar devaım e
der.ken, Almanlar Versayda Al -
man imparatorluğunu ilan etlllLŞ
lerdı. 

Muhasara altın<la bulunan Pa
ris halkı, neticeyi büyük bir sa
bırsızlık ve heyecanla bekliyor -
du. Bütün rk-urtulma ümitlen mah
volmuştu. 

1870 - 71 kışı da QOk şiddetli idi. 
Ahali soğuktan, açlıktan ne ya
pacağını bilmiyordu. Her gün bir 
çok kimseler ölüyordu. 

Ahalı, muhasara hattını yarı:p 
çıkmak istedi. Fakat, bu nev.mi -
dane teşebbüs aklın kaldı. İhtilal
cilerin cesareti artmı.şt.ı. Belediye 
binasına hucum ettiler. Milli mu
hafız tabuvu, içeri giıırnelerine ma
ni oldu. Nihayet Bismark, müta. 
rcke nkdine razı oldu. Pek ağ.r 
şartları havi olan mütareken~une 
1871 senesı son kanununun 28 inci 
günü akşamı saat 10 da Versayda 
imzalandı. 

± 

Patatesin tarih i 
Harp dıolayı5ile stoku biten, kıy

meti artan gıd:ı maddelerinın ba
!:tnCia patates gelmektedır. Birçok 
sebzeler gibi patates ae Amerika
dan getirilmiştir. On sekizinci yüz 
yılın bidayetinde İrlandada ve 
Ingillerroo ekilmiye ba~lanmış -
tır. Fnırnada, on altıncı Lüi za
manında tamlmıştır. Kral, hab:ı 
patates zer'ine teşv1k için yakası. 
na u!ak bir patates çw;eği takıyor
du. 

Harp hileleri 
Muharebe. her devirde ıbir fe -

laket bir Met olarak telakki edil
miştir. Fakat bütün insani duv
ıı:!Uların tekemmülüne ral!:ıtnen, 
beşerivet muharebeden kurtula -
mıvor. Duşrrianı altetmek icin ak-
la eelmedik hileler ·icadedilıvor. 

Bunlardan bır tanesi de tarih. 
tc meşhurdur: Trova muharebesi. 
Milattan on asır evvel vukua ge
len bu muharebede Yunanlılar 

Tahtadan bir at vaomıslar. icine 
in.san saklamıslar ve muhacim or
du ~uya ,.ekilmiN Tru'vahlar da 
aı.ı icerive abııslar. Fakat .ı?ecele
yin atın içindeki insanlar dışarıya 
çıkmı.ş ve kalenin kaı:ıısını aaınıs
lar. Aylarca devam eden hir mu
lhasara. bu ITTile vüziinden o f!iin 
neticelenmis. 

Telgrafın edebi romanı : 27 

ÖZYAŞLA 1 
ETEM İZZET BENiCE 

Ölebilir ... 
Onu çok üzmekten korikarım!. 
Diyor ve .. beni te:.elli ediyordu: 
- Sen <;ocuk musun!. 
Ben her vakit seninim. 
Bır j!ececik yalnız yatıver'.. 
Yarın sabah yanındayım!. 
Erkenden gelcce~im!. 
Hep senin olacaf!ı:m .. 
D ;;nin de söyledim ya. 
Ve .. arkamı okşıya okşıya beni 

kap dan cı.kardı. Zaten ben çık • 
n:n. am da annesi arkasından ba
aırı) rdu: 

- Naran ... Nnran ... 
H le bu ses kulagıma gelince 

daha fazla duramaaım, scndeliye 
sen ,liye sokagın :Karanl.klarına 
dalci•m. 

l\IADALYANIN TERS TARAFI 

Küçük bir oda, 
Tek kar', la!. 
K ıdi e.ile i~lt:diği perdeler. 
Hu ~ün değişen çiçekler ... 
B.s· k, puf yastıklar .. 
D ı a k kö~esi. .. 
Çıl,..,ın k hkahalar!. 

ne boi!:ulan ve cılızlanan birer ha
yal imiş. Tam bir ay oluyor. 

Bu odanın içinde ve yapyalnı-
• zun!. 

İki günde, üç günde bir defa ge-
liyor. 

- Sabret. .. 
Dur ... 
Annemi kandı.rıyorum!. 
Yarı muvafakatini altlun. 
Muhakkak kanacak!. 
Diyor ve temin ediyor: 
- Hiç bir yere çıkmıyorwn!. 
Yalnız seni düşünüyorum .. 
Sana ge\ıyorurn, <Wğru eve gi_ 

diyorum!. • 
Gün l{eçtikçe seni daha çok sevi

yorum .. 
Ve .. ook kat'i söylüyor: 
- İstanbuldaki butün erkekler 

:benim içın ölseler yine senden ay- 1 

nlmam.. Yine sana hiç kimseyi 
değişmem!. 

inanıyorum. Kendimi inandır
mağa calışworum. Ümitleniyo -
rum!. Bekliyorum: 

- Bir gün elbette düzel<>cek. 
Di) orum. Eğer, insan sözune i

nanmak lazımsa ben bu kadının 

----<.10 

Bahçeka pıda yeni 
asfalt yollar 

Yeni 'l"')Staneden dördüncü va
kıf hanının önüne inen caddenin 
asfalta çevrilmesi icin buradaki 
narkeler sökülmüştür. Bu cad -
denin asfaltlanması eylul 15 e ka
dar bitirilmis olaeaktır. 

Bilahare de Bahcekapı - Oroz
dibak ve Orozdibak - Yenioostane 
önü asfalta tahvil olunacaktır. 

IKüÇÜK HABERLERi 

Modern gazino, biz.im için, yep-
yeni bir atmosfer, bambaşka bir 
alem, tamamen yabanCL<;ı oldu -
ğuınuz içtimai bir mücssesed_ir. 

Kıymetli dostum Selilıni izzet 
Sedcs de takdir eder ki, içtimai 
müesseseler, tek adam, parlamen
to kanunu, belediye e\·amiri ile 
imı>0ser edilemez. Her nevi soı:;yal 
müessesenin teşekkül, tanzzuv \'e 
tekevvüni'.inde muayyen illetler, 
şartlar ve ma'şeri bir ruh hırçın. 
hih lazımdır. 

Zaman ve nesil dcği.şmcsi, bir 
içtimai müessesenin tekemmiil 
merhalelerinde, adeta, bir çayır -
lıktaki kaplumbağa izini andırır. 

REŞAT I<'EYZİ 

Şüpheli bir.ılar hemen 
tahlil edilecek 

Avni suretle tekmil okullardaki 
kara yazı tahtulcırı da veni bir 1 

<=cilde sokulacaktır. 

Fena bir netice 

- O paraları bize veriniz ve 
karakola kadar geliniz. Para 1111-

maralarını kaydt'dcrck bir zalııt 
tutacağız .. demi<:lcrdir. 

Neticede avukatın J>olise nıiira
caatla cebir ve tehditle ı>nra \'er
meğe mecbur kaldığını söyliycrek 
bu cürmümeşhudu yaptırdığı an
laşılnuştır. Muhakeme dosyayı 
müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

----00 
Kadıköy sem tile yakından ve. a-

lahiyetle aliikadar olnn bir zat ge- y :!lovada otobiis 
çen gün şu ifodede bulundu: 

<- Kadıkö.v semtinde ceza ke- İntizamsızlığı 
silmiyen gazino yoktur.> 

Biz, bu cümleden çıkan mana Yalovada isleven kaplıcalar o-
üzerinde ürperdik. Şehrin he-men tobüslerinde bilet kesilmedif!i: ba-
bütüıı gazinoları mı belediye emir zan da eski dip kocanlarının bilet 
ve talimatına ,taınamcıı riayet et- verine verilmek surctile ve«!inin 
m iyor?. Bütün diğer belediye ya- ziyaa uğratıklıih hakkında bazı 
saklarının aJdsJeri de acaba böyle ... ;ır:>··~tler yapılmıstır. 
midir?. Bu hadiseden ~u \'.ıltar: Ya Dii'!er taraftan bu otobüslere 
halk, aldm~ etmiyor. yahut da be. had<lt istiabisinden 'Pek fazla vol-

* Bakırköy bez fabrikası usta
larından Selim makineyi temizler
ken elini makineye kaptırmış,, par. 
rnakları kesilmiştir. * hmir fuarına tenzilatlı vapur 
ve tren biletleri verilmesine bu
.günden baslanılmı.ştır. 

lediye ahkum ve talimatı tııtbikn- cu almdıi'!ı da anla~ıldıi?ından bu 
Bazı semtlerdeki ı:razino ve iç- ta satih değildir. İkisi de acı!. intizamsızhkların düzeltilmesi a-

kili birahane sahiplerinin biralara BÜRHAN CEVAT lakadarlara bildirilmiştir. 
fazlaca su kattıkları anlasılanıstır. ============================== 

Bu suretle hem halka bira ni-* Maarif Vekiıletin<:e taşradan 
şehrimize 20 muallim tayin olun
muştur. stanbuldan da diğer vila
yetlere 7 muallim verilmi,.tir. 

yetine terkos suyu icırilmekte ve 
hem de halkımızda •inhisar fena 

(ERUPA HARBİNİN YENİ WıESELELERİ 

* Ticaret Vekaleti teşkilatlan
dırma bürosu mudür muavini Şey
da dün şehrimize gelerek buğday 
ve ekmek fiatların:n vaziyeti et
rafında görüşmüştür. 

'bira çıkarıvor• zihniveti uvan - M v J b• t• 
makta oldui!undan al~kada:larca ag U Jye JD Se
icabeden takibata J?ecılmıstır. Be-
lediye memurları süphelendi~leri be ble ri aranırken 1 

sulu biraları hemen alrp tahlıl et-

celcrin s ızısına, peri.şanh~ına o
nun için, tek ıoııun: 

- İnan ... Yalnız seninim .. 
Demesi için katlanıyorum! Ben 

yine buna da, bu kadarına da razı
yun. Geldiği geceler bayılı\}'orum, 
kendimden geçiyorum, bütün sı
zılar.mı unutuyorum ve onun bü
yülü, çeken, b::ığlıyan, sürükle -
yen sihirli gözleri içinde bütün 
irademi eritiyorum!. . Ve Allaha 
yalvarıyorum: 

-Sen onu benden ayırma!. 
Aşkta bu esareti benden başka 

kim duydu, o acıyı benden başka 
kim tattı bilmiyorum?. Fakat, bu 
sevgi ne kadar ıztıraplı, ne kndar 
dayanılmaz olursa olsun her şeye 
katlanabiliyorum, her gün için ü
midimi biraz daha arttırarak bek. 
liyorum: 

Annesi muhakkak razı olacak
tır!. 

Herhalde Naranın dediği ola -
caktır ... 

tireceklerdir. 

kıola gülüştüğünü, yürüdüğünü 
görür ~ibi oluyorum. O ~.am~n de
lirecek gibi, ikisinin ?e. uze~ıne a
tılacak, boğuşacak gıbı .yerımden 
kalkıyor, yürüyorum! hır an sonra 
yine kendime geliyor;. boşluğumu, 
beyhudeliğimi hissedıyor ve. sa
raran renğlın, daralan nefesımle 
başbaşa kalıyorum!. 

Dü.n gc~e beraberdik.. . 
- Çılgın bir gece geçırelım .. 
D edim. Onun da çı.lgınlı~ı üze-

rindeydi, 
-:__Haydi.. 

Dedi, kalktık. Gitmediğimiz yer 
kalmadı. Bar bar dolaştık ve .. sa
bahı Sultansuyunda ettik!. 

Bi; haftad
0

ır yine çok iyile.ştik. 
Hemen her ı?ece beraberiz. 

- Görüyorsun ya, annemi yo -
luna koyuvorum. Ne kadar aksi -
lik ederse etsin, ben yıne onu de
diğime ,getiririm .. Sen hiç merak
lanma. Herşey senin istediğin gi
bi olacak ... 

Diyor!. 

Ve .. gün geçtikçe onu dnha çok 
severek, daha çok kıskanarak göz
lerimin, kalbimin her taraf.na so
kuyor, sıkıştırıyorum. Hele, bı.ı 
kıskançlık ne müthiş şey! . Arada sırada ecnebi ~azete ve 

Yurürken, mecmuaları okumaktan zevk du-
Otururken1 yuyor. Hele en QOk Timesi okuyor. 
Gezerken, Başmakalelerinden uzun uzun ah-
Giderkcn, kam ç.kanyor. 
Gelirken.. - Canım sen böyle şeylerle uğ-
Dnirna onu hatırlıyor, daima o. raşma. Politika'Cı mısın?. Dünya-

nu kıskanıyorum!. nın en ~zel, en sihırli kadınına 
Bu zamanlarımda kalbim ezili- siyaset dedikoduları hiç iyi git-

• 1 
yor ve bir cenderenin içınde solu- mıvor .. 
ya soluya can verecek gibi oluyo- Diyorum. Üzülüyor: 
rum!. - Ne hotbin şeylersiniz. Sanki 

Mesela da=rede otururken bir - siyaset mee>lı>lerine sizin aklınız 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Fransmun 940 haziranında uğ
radığı .Celakete nasıl sürüklendi. 
ği bahsine temas edildikçe ortaya 
sebep olarak konan ne varsa bun
ların daha lazım olduğu kadar 
vü.ıuh \'e saı-ahate malik olma
dığı görülmüyor değil. Bugünkü 
Vişi hükümetinin başında bulu -
nanlara göre bu mağlUbiyetin :se
bepleri şu son yirmi senedenberi 
birikmiş, gelmiştir. Yirmi sene -
deoberi iş başına gelmiş fırkala
nn teşkil ettiği hükumetlerin u. 
yanık olamaması bugünkü bezi -
meti hazırlaını~tır... ve saire-
• Görülüyor ki kabahat samUI' 
kürk olsa da bunu giyıncğe kim
senin niyeti yoktur. Fakat zaman 
geçecek, gizli kalmış ne "arsa aşi
ıkar olacak. Fransanın bugünkü 
mağlfıbiyetini şu son yirmi sene
dcnberi birikmiş sebeplerde arı
yarak öyle gösterenlerin dediği
ne göre en büyük ilk hata Avru. 
padn Almnnynnın iştirakile de -
vaınlı bir sulhun temini kabil o
labileccrrine inanmak olmuştur. 
Sonra d.. Cenenedeki Milletler 
Cemiyetinin tesis edeceği miişte
rek emni,·et ile hakikaten Avru
panın rahat ynşıyabilcccğine ih
timal vermek ikinci en mühim ha
tayı teşkil etmiştir. Fa~at Fransa 
bunda yalnız değildir. 

etmek yolunda çalışan devlet a
damlarını temsil eden Fransada 
Hariciye Nazırı meşhur Briyan 
vardı. Briyaıı ki malum Versay 
muahedesinin akti esnasında iş -
başından uzakta kalmış olduğu 
için harpten sonra iktidar mevki. 
ine geldikten, Hariciye Nazırı ol
duktan sonra bu muahedcnin kar
şısında kendisini scrhest buluyor, 
Almanlarla konuşurken Fransa -
nm galip olduğunu ağzına alım -
yordu. 

Briyan birkaç fasıla ile yedi se
kiz sene Fransanın harici siyase
tini idare etmiştir. Onun bu ma. 
kamda kalması demek Alınanya
nın iştiraki ile Avrupada emniyeti 
tesis etmek yolunda calışıldığını 
,österıniştir. Bu hususta Londra 
hükumeti de Mak Donald gittik
ten, uzun bir fasıladan sonra tek
rar işbaşına geldikten sonra da o 
siyasette devam etmiştir. 

Fakat 933 denberi ortalık çok 
değişmiş, Almanyadn artık ~im
diki idare işbaşına gelmiş, harp 
hazırlığına girişilmiştir. Almanya
nın ~imdiki devlet reisi ne Bis -
markın, ne de sabık Kayzerin ya. 
pamadığnu yapmış oldu: Yani ge
çen harpten sonra galiplerin artık 
silnlıları azaltmak c:nrelcri anya
rak karşılıklı taahhütlerle sulhu 
devam ettirmek istedikleri bir de
virde Almanya varkuvvetile silih
lanmağa başlamıştır. Yedi sene 
zarfındaki hazırlık nihayet Alman
yayı Avrupada Fransayı yenmeğe 
kadar götürmüştür. Daha 939 Jıar
bin~n evvel ileriyi görmeğe çalı. 
can bir Fransız muharriri şöyle 
diyordu: Londrada işini bilen bir 
hükumet daima vardır. Fransada 
da vazifesini baen bir ordu mev
cuttur. Avrupanın istikbali bu iki-
sinin teşriki mesaisine tabidir. 

Bu söz yanlış değildi. Fakat 940 
haziranı ne çare ki A vrupada 
Fransanın mağlftbiyetine şahit 

Afrikada lngiHere 
ve İtalya ,1 

Yazan: AHMET SÜKRÜ ı;S •df 

Bir ka<: günde~beri AfriJ.lliif 
gelen haberler, Ingiliz1<'rle ıdı• 
yanların bu kıt'a iizerinrlc tl 1,v 
ça geniş ölçiide bir mii~l~1'i,a 
mücadelesine giriştiklerıııı 

dirmektedir. . ~ 
Son haberler, İtalyanın b•~ıd 

cephede taarruza geçtiğini· ~·rl 
riyor. Bu harekatın nıal~ı)sJ, 
anla·abilmek irin şimıılı 

11 • ~ ~11 

Afrikasının haritasını göz ~o~ 
getirmek lazımdır. Ş'mali 
Afrikası, Akdenizde Trabhı 
tan başlıvarak şarka ve sonrll 
nuba doi:'"l'u, Mısır ve Su~ıını' 
Kızıldeniz sahillerinde Jtıı t 
Eritresi !'onra sahil hoyunc.ıt•. 1 

sız Somalisi, İngiliz Somııfr;ı 
nihayet İtalvan Somnlisi vc

1 
~ 

ınaliİerin hi~tcrlaııdı ohm l ~ 
şistandan terek! iiı> eder. IVl•d' 
Sudan ~imalden ccııuha "[c 
İtalyanın Afrihdaki miic;tcJl~ 
kelerini iki~·c a~·ırmnktacır. 

·' ·' • 11 
naenalcyh İngilizlerle Jtab 9 

arasında ayrı a;o. rı dört '% 
noktn ... ı, ~ nni di'rt cephe 'Jf 

11 l - Mısır ile TrnblusgarP 
sındaki hudut. d~ 

2 - Sudan - Hah<.>~ hııdtt ,le 
3 - Kenya ile Habcşistaıı tıı 

sındaki hudut. Yani cenup ccP 
si. 

4 - İngiliz Somalisi ile Jl~ 
şistan arasımlaki hhclut. 

Bu hudutların uzunlui:ıt 
bin kilometre olduğm·e 1ıcr, 
devletin elinde de anralı: bir "r 
asker bulunduj!u naznrı itibı:tfr.ı 
lınacak oh-rı-a, Afr''rndaki ııı 
rebenin ınnlıiy~ti anlnşılır. 11 

Afrik:ulnki ln!{iliz ve itıı 1 
km'vetlcri nrnsıncln bir nıu'-11'. 
se yapılacak ohmm, miktaJ' 
hnrilc İtalyanların fnik 0Jdt1ı1 
siinhe yoktur. Bunun bir J<:ıC ı 
behi "ardır: bir defo itah'1111 , 
Afriknd:-ki iınparrıtorhıkJnrı11~, 
ni kurduklarmdan hu ınıfltıı ıı 
larda ycrles<.>bilmck için Aft 
da kuvvetli kıt'alar bulundıır. j 

mecburiyetindedirler. kiııet51' 
·ıt talya Afrikada yalnız iııg• 111 

ile değil, Fransa ile knrşılıt 
11 

kin de nskcri lı::ızırlıkta bıılı'/ 
muştu. Fransa yıkıldıktnı1 ~ef 
biitiin kuv,·etleriyle f JJ~ il' 
müstemlekeleri üzerine yıı"!I 
miştir. Başlıca iki cepheden ( 
sediliyor : Mısır - TrabJnsgnrP . .,, 
hesi ki tabii daha elıcnır111·p1' 
cephe de hudur. Eğer bu ce t 
)erdeki taarruz inld af cdcrcı~t· 
tn~··:ınfor Mısırı tehdit edefflll 

ikinci ve son giinler z~r • 
daha r.nk bahsedilen cephe t~':ıf 
mali . IJnbP-ş cephesidir ftıı ?/ 
tarın, şarki Afrika snhitlct~p 
kararlan her t arafı İtalyan. t /. 
raklnriy]e ihata ecli!mi~ "trıf' 
vaziyetinde bulunnıı bu 1~/ müstemlekesine karşı üç 1<0 ~ 
taarruza j:!eçtikJeri ve Zc~·l?'S"'fll 
gal ettikleri hildirilmektcdır· 1ş 
hrlardndır ki İngilizler ze• 1. 
üc, be sene evvel itnlvantıırıı 1 1 
meği teklif etmişlerdi. Fd!f~ 
talyanJar lloheşishım taın8 ı 
istemekte isrnr cttil.lcrindcJ1 
la':n kabul etmediler. 

In~ilizlrr deııi~t,~rc Jıükiıt1' 
duklarından Zevln'nın ve ~~el 
Somalilcrdeki diğer Iinıcır', t_ 
iş~ali İtal~·anlaı m Afrikndal<~I 
ziyetlerini mahsuc; &ckilrlc '/tr'-,i 
~tmez. Ciinkü her şeve rıı ·ıctİ' 
ltalyanlar kendi mii h•mlekr. 
de mahsur yazi~·ettcdirlcr. ~ 

Kaldı ki Italya taraf ındtıtl ri!lil 
lanan bu taarruz hareketle (fl 
muvaffnkiyetJi hir inkişafıı,.,il 
har olacai!ı cok siiphelidir. v· ~ 
Afrika muharebelerinde ~,"I 
kazanıp arazi knybetmek b•

1 
.. ;f 

mana ifade etmez. Mücadele ~l 
de sonunda bir )'ıpratma ""' d'I. 
besi mahiyetini alacak vt: 11 ~ 
çok vasıtası oJan devlet ele ~ti ,ııl 
tada daha zayıf oJan devlet• 
lup edecektir. 

Birimizin Derdi.' 
Hepimizin D~ 

Neden acaba? 
91' 

Bir arkad:ışınnz şunıı 
lattı: ı-i~ 

<Cuma sabahı sant .sc 0ıır 
beş kala Knraköydcn bıt fl"~ 
büsc bindim. Numara~ı tıf' 
rımda değil .. Faknt, Cıh~.;ııS· 
arabası idi. Araba dolf!1 i ~t 
Buna rağmen sekiz kıŞı-li'' 
ayakta yolcu vardı. J{artı ~9' 
den belediyenin önüne .ı.~lil". 
bu halde geldik. Evvelıı ı-t-~' 
rü iistiinde, sonra, nıuvıı011~' 
tahta köprü başında, tı~' 
sonra Eminönü meyda~ı tı'.;ı 
daha sonra da paket poS

1
11
0;'' 

önünde dört zabıtai be ~,dil
memuru bu manzarayı go ~( 
ler, hiç aldırış etmediler· 
den acaba!.» 

Kalpleı ·n beraberliği.. Dudak
ıar.n b::raberligı... Aşk, şehvet, 
bu . ...:!buz bir sevgi!. 

.Butun bunlar .ealiba Eiinden ati.-
sözüne en çok inananlardan biri
siY.lın. Yalmzlıb .. onsuz gecen e • 

den gözlerimin karardı~ını ve ba- erer de bizimki ermez mi?. 
d nun bir erkekle kol-:.......!.-----~--CDevıuıu vu 

Geçen harpten sonra İngiltere.. 
de işbaşına gelmiş olan sosyalist 
l\lak Donald hükumeti de Avru
pada dulhun devamlı bir surette 
tesisi kahil olacağı kanaatinde gö
rünüyordu. Yine o sırada Fransada 
işbaşına gelmiş bulwıan radikal 
sosyalist Heı-yo hükuıneti de Av
rupada yeni bir sulh ve sükun 
devresi açılacağı ünlldinde idi. Al
~· ile anla arak sulhu temin oldu.~~~~~~~~~~~~~---------_. 
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I T ~yyarelerile ltalyan kuvvetie-'Ingiltereye atılan 
;;~lterey~ gelen ri Berb~~a .. üze- Alman risale ve 
. nsız pılotları rine yuruyor beyannameleri 

Şıındi yeniden harbe 
iştiralıte hazır 

kq~~,,._ 11 (A.A.)- Peten hil -
llıan t, sılahlarını teslim ettiği za
Jı.v, a?sız pilotlar tarafından 
h g,/~/•le Fransadan Jngiltere
lıy8n ~1 en .ve muharebe izleri ta
lı.tr b ınerıka mamulatından mu• 

e e t illa I ayyareleri az sonra Al ; · 
n •ra ka · lerd· rşı harekele geçmiş _ 

"'•ti Bu hafta İngilterede bir 
danı~dde bulunan tayyare mey -
llıir ed~ General dö Gol, şimdi ta
leceı. hılıııiş ve derhal harbedebi-
10,.1

1 
ale sokulmuş bu tavyare -

eit' . . •. 
bircok ış etmı~hr. General dö Gol 
lard 1 •rı harp salibini ve son ay
l•rı ~ i~arp cephesinde kazandık. 
ıııu .. er madalyaları taşıyan 

t rııta, \·e k" h · · 

Yerli lngiliz kuvvetleri 
mukavemet etmiyorlar 

Clermont • Ferrand 11 (A.A.)
Havas: İngiliz - İtalyan hava ve 
deniz mnharebesi yeni bir safha-
ya girmektedir. 
Muhasım kuvvetler Afrikada 

dört kara cephesinde karşılaşmak
ta bıılunmaktadırlıır. 

Libya cephesinde harekat dur
gun vaziyette olup İngilizler, İtal
yan mukavemetini kırmış gibi gö
rünmektedirler. 

Sudan cephesinde, Habeşistıının 
garp huJudu bo"unca ve Kasala. 
nın İtalyanlar tara(mdan işgalin 
den sonra, harbin bidayetinden -
beri vaziyette deği~iklık yoktur. 

Satışa çıkarılıyor ve 
epeyce hasılat oluyor 

eft· es ı ınu arıp pılotları 
ıs etnı· · ıJı ıştır. Bu tayyareler İn-
•reve ld 'k . •unı ge ı lerı zaman kur • 

Radolye gölünden Hint Okya
nusuna kadar imtidat eti.en üçün
cü Afrika cephesinde, İngilizler 
Habeşistanın cenu~ hududunda 
l\ioya\i mevzilerini terkedip Ken- \ 
yanın müdafaası ile iktifaya karar t'l!lltıı~dl~R~tf'1;F.t-ld=-ıA;()) 

ihmal yüzünden ölen 
çocuk 

haıu~~a. delik deşik cdilmi~ bir 
laı·Ya dılc~. Bu kahraman pilotlar 
ıııı:. •el<•rıni diişman eline düş -
"' g" tıti~ad ormcktense, zafere kadar 

•liııııe e~_e .~·tıııck icin sarsılmaz bir 
lttcih olunı tehlikesine atılmayı 

G ctnu,ıerdir. 

b •neraı d" G İlırirk o ol, kısa hitabesini 

verdikten soııTa, burada da vazi
yet tebeddül arzetmemekte<lir. 

Ilalyan kıtaatı Berberanın üze
rine yürümektedirler. Hemen yal. 
nız y~rli nslı.erlerden müteşekkil 
olan lngiliz kuvvetleri, fazla mu
ka,·emet gösttmııez gibi görün • 
m ektedir. Buna mukabil İngiliz 
hava kuvvetlerinin faaliyeti çok 
müessir görülmektedir. 

garları e,".: tayyare meyda111 han
it le . 1 

: uk~elen c. Ya :ısın Fl'ansa• l •ıııı aksettiriyorlardı. 

ll.giliz ordusu 
l 1,300,000 

Amerikan Kızıl
haçinın yardımı 

lı, ~11\dra 11 (A.A.)- İn!;"iliz Kra-
10<111 ~ _:ınnvatan knvvetlerinden 
·~••at'~ıyı teftiş etmiştir. İngiliz 
llııkt an oı-du.,s,unun kuvvetlerinin 
Ilı arı lıiıleu 1 300 000 ki · · bul lt lur. , , şıyı -

Londra 11 (A.A.) - Amerika 
Kızılhaç cemiyeti her gün İngil
tere.ve vasati 30 ton malzeme gön
de!·r1ektcdjr. 

Londradaki Amerika sc!iri Ke
nedi, İngilteredeki Amel'İkan Kı
zılhaç komites:niu reisi bulun -
maktadır. 

s ugü kü yarış ar 
hu~~en[n dördıincu at :1-arışları 
c.,~lır Yıne Velıefendıdc yapıla-

şeyi ııöstereıniven ve birinci ge -
leceı!i yerde ücü.,c'.ı gelen Yük
sel bakalım bugün ne yap&caktır. 
Vakıta Yüksel varın ;ıeçen haf -
takinden 6 kilo noksan ile kO"a
c&ktır. Fakat şimdi tam ayarında 
olduinı söylenen Karaknısun bi
rinciliği almak ihtimali de cok
tur. Tomurcuk b•ı varışta plase 
verebilir. 

lı. llu•Ünk'" ~Şu Y u Yarı~lardan birinci 
ti.ıve ~0~<>rt_: ikıncive dört, üciın-
0•nc1y dordıincu ve bes ve bc
bu, .. e altı havvan nırecek ve 
. 'UJ1k" ~ 
llorı u Vdrıslarda bu senenin en 
lıanu,~elcn ı;ampıyon atlarından 
nın b' Povraz, halta gecen baita-

ır·n · ıı. ~ cı • arıs kahramanı Ya-
lı bulunınıvacaktır. 

Uç Bi!UNCi YARIS 
lr.•l: Yasıııdaki halıs kan Arap er

Ye d' . llu ısı tayla.-ına miLhsustur. 
b'lılt •• havvaıuarcıan · Sevimden 
t· -ını ~ l:r tanımıvuruz. Bu ya -
naı Qı ır Çoklaruun favurisi (Tu
S..vaıur. l .ı • .ıt avr:i ahırdan olan 
ç.,'•ur n kazanmak ıh tımali de 

ı . 
. IQ., Ci Y ARiS. BEYKOZ 
tl KO"USU h Çy "' aıı.ıı ~ dah;; vukarı yaştaki yerli 

r-'"" ltı·n lngiliz at , .. , kısrakla -
't<ı, ın ahsu•tur. Ikramivesi 470 
llu esafc 2000 metredir. 

la oı~/~rışuı favurisi her yarış
lııan~~gu gibi yine Prensin Ro
tefi~ ır. Geçen haftaki 2800 met-
~·lin e~- zorlu ko,.u1a Salih Te
b;ıg ı arıaı,ile ye ,ıncak yarım 
i•rın~[kla ikınci ııeleı. Roroans 
,:·ah v rukıı.ıleri ara. ,,,da ıierah 

1nc
1 

e .0o.,; büyük b;r farkla bi
~"n ~eür · Anca«, su da var ki 
h~'rııv ''Panın pek de yabana a-
atla bacak olan Tomrusu ve 

~Ylect/r . çok at ..• cı ~kJılarının 
V 1 fkanı < erıne !!Öre F, .. ı uhun Se
v •oabn· ~u Yatısta h;r s~"ırt:ma ı 
Sanı ll, ır er. Bitcc hu y,.ıışın ııan-
•~ıtk "tnans, plfıst>kri Tumru ve 

tı aptır 
ÇtJ . 

. NCü YARJS, SATIS 
li Uc Ye K.OSUSU 
.,;',""-n l dalıa vukarı \ ~ştaki ha
V"lll&Ust n .... luz at Ve k! ... C4kla~ına 
e ııı.,. ~ · İkram•~~.;; 225 lira 

n llı, y • • _ 1400 ı , td r. 
k:~ı \ a~l$ıa Martbiı, geçen se -
;j1"C!t!Jı '.Şla vaptı~ı ;tıbı bir fcv
c ı., s._ . gustcrirsc :b _ ındliğ"\ 
e lıu,, 1 Y•fkapla Tomruva gclın

c ı ar ~ e,; ik· • c~~r bu kc,,,;Jdan ön-
~., •ne· B il; erk,

11 
1 evkoz kC'•uı;una da 

la Utıc0 ~ 2000 mctı dik olan bu I 
/ı •tin .0ş1Jdan vorgun cıkacak-
ılerı11d u~uncü kos <-a aı·tık ken-

C) en k ı;. ~.altıarı 0~ ha\ ır beklenemez. 
Ca.~l.iıta, T asıl cekı<m'e Martbir, 
~~lıt. l'ı" aşoınar arasıı ıfa ola -

favu"Ylc. oldui.J takdirde bi
l'! b()~~~. Martbirdir. 

"' ~ Yaı· UNCÜ YARIS 
~ ~ 01 ışta herke~in rözü vük-

llııı b~Caktır. Fakat ııeçen haf
!Ucı Yarı3•nda beklenilen 

BEŞİNCİ YARTS - HENDİKAP 
Dört ve daha ,-u~·;rı vastaki 

yerli ve \arım ık:..ı.ı İnaaiz atlarına 
mahsustur. !'<ramiye 255 lira, 

En uzun ınes~feıi olan bu yarıs
ta Alceyli'ın, Olga, Mevzıkı-. çeki
şeceğe benziyor. Ki;r·"u tok hafif 
olan Cesurun b;r sürpriz vapmak 
ihtimali coktur. B•zim favurimiz 
l\.\ceylanla Olg~1:r. Mevzika pla
se veri!Eibilir. 

Bu yarışlarda çite bahisler i-
kinci rle ücünc'•d 1 üclü bahis ü
çüncü, dördüncii. besinci varış
larda ikili de bEs.r.ci varıstadır. 

-Meb'uslarımız - bütün-
Istanbulu gezecekler 

( 1 inci sahifeden devam ) 

niinü ve Fatihte, ağustosun 14 ün
de Eyüpte, 15 inde Üsküdar ve 
Kadıköyüııde, 16 sında Yalovada,' 
10 günlük bir fasıladan sonra 2G 
ağustosta Beykozda, 27 sinde Ba
kırköyünde, 28 inde Kartalda, 29 
1ında Sarıyerde, 30 unda Çatalca
da ve yine 10 günlük bir fasıladan 
sonra 9 eylillde Silivride, 10 ey. 
lfılde Şişli ve Şehremininde, 11 ey
!Ulde Şilede, H eylillde Büyükada
da toplantı )&pılacak!ır. 

Beş~ktaşta bir 
tramvay .kazası 

( 1 inci sahifeden devam ) 

s;ktaş deposu önundc arkadan 
atlıvan Adana milli mensucat fab
rikası ı;ahibi Mehınd Said Tek 
romorkun altında kalmış ve iki 
avağı da kesilmistır. 

Zarnllı adam bırdenbire bayıl-
mış ve volda gözlerini acarak: 

•- Beni Sisli sıhhat yurduna 
ııötürün ... Hayatımı kurtarın!• 

dedikten sonra yıne ıztırnbının 

tesirile bayılıp kendinden ıı.e<: -
mistir. 

Şişli Sıhhat Yurduna kaldırılan 
zavallı bir müddet sonra vefat et
miştir. 

Nöbetçi müddeiumumi Orhan 
hadise mahallinde tahkikat ya-p _ 
ıru:ş, vatman İbrahim hakıkında ta
kibata geçilmiştir. 

( 1 luc~ fil:t.hireden deva.m ) 

Fakat bu .ııazerctlcrin şayanı 
kabul bir mahiyette olmadığı söy
lenmektedir. Sıhhat iskri müdür
lüğü hazırlanan tahkikat rapor -
!arını İstanbulda bulunan Sıhhat 
Vekaleti nıütcıti~leriııe verecek 
ve bunlar birkoç giin içinde lü
zumlu <:elen takibatı ~·apacaklar -
dır. Ancak bundan sonra suçlu 
bcle<liye doktorunun \"aziycli te. 
barüz edecektir. 
Diğer taraftan Sıhhat Vekaleti 

de bu miiessif H'ı'.!ise ile ali.kadar 
olarak sıhhat nıütlürlügündcn iza
hat istemi~ ve tahkokata gcçmi:;tir. 
Ayrıca bedbaht yavrunun defin 

k&ğıdının geç inızalandı;.ıuı ve ?Jc
lediye doktorunun gelmediğini gö
rünce hasta çocuğu herhangi bir 
hMtancye yat1"r1nağa teveı=iül et
mediği icôn de Aksaray polis ka
rakolu hakkında ehemmiyetle 13-
kibat yapılmaUa-'ır. 

Bu ihmalleri ile masum bir va. 
tandaşın ölümüne sebep olan po
lis nıemurları cezaya çarptırıla -
caklardır. 

Yeni bir plaj 
hadisesi 

( 1 inci sahifeden devam ) 

jında y:l!H.lan ani bir tefti~ netice
sinde halk tarafından fiat yübek. 
lii:i hakkında müteaddit :;'kiıyet -
lcr yapıln11ştır. 
Ayrıca bu plajdaki kabinclere 

birbirlerini tanınuyaıı nıü~terile -
rin üstilste alınnıa! "iurctile usul- . 
süz bir yer istifadesi temin edil -
diği göriilmü:;tür. Bu yeni pliıj ha
disesi hakkında da takibat yapıl
maktadır. 
SUADİYE GAZİNOSU MESELESİ 

Suadiye gazinosunda yapılan 

teftiş esnasında Münir N urettinin 
okuduğu bir gece halktan adam 
başına 50 kuruş fazla para a1uıına. 
sı üzerine tutulan miitekabil zabıt
lardan sonra burasının 10 gün miid
detle kapatılması kararlaştırıl -
ıwşh. 

Suadiye l!'BZinosn sahibi Mus(a
fa mahkemeye müracaatla bu ka
rara itiraz etmiş ve ayrıca tica -
retinin mahvolduğu ve haksızlık 
yapıldığı iddiasile de yüksek ma. 
kamlara telgrafla şikayette bulun
muştur. 
Diğer taraftan Vali ve Belediye 

Reisi Lı1tfi Kırdar, o gece iki ma
liye memurunun; belediye mü -
fettişlel'İ aleyhine hazineyi ızrar 
iddiasile zabıt tutmaları ve teftiş 
hadisesinin esası hakkında bir ınu
harririmize beyanatta bulunarak 
şunları söylemiştir: 

c- Tiyatro, sinema ve tiyatro
larda verilecek konserlerin bilet 
ücretleri miktarının daimi eııcü • 
men tarafından tesbit olunması 
3702 numaralı ka'lun iktizasından. 
dır. Halbuki gazino sahibi btınıt 

yapmamıştır. Ve gazino, plaj, bah
çelerde şöhret sahibi kinısele;in 
şarkı söylemeleri konser değil -
'dir. Binaenaleyh dühuliye bileti 
Jrnllanılamaz. 

Suadiye plajı sahibi kapıda da 
bilet almakla belediye tarifesin -
den fazla para almış ve Kadıköy 
kaymakamı da pek tabii olarak bu 
usulsüz bilet satışını ınenetıniştir. 
Maliye memurlarının belediye mü
fettişleri ve kaymakam aleyhine 
zabıt tutmadıkları, sadece kesilen 
biletleri tcsbit etikleri de anlaşıl
mıştır .• 

SON 24 SAAT 
1 

- Bu tahlit 11azısının metinleri Anadolu ııiansı 
servısı bii!terı !erinden hulasa edilmiştir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Cebelüttarıkta cıkarı resmi İn- varesi yerde tahrip edilmistir. 
!(iliz gazetesinin yazdığına ııöre, BİR İNGİLİL. HARP 
Imıiliz hükiı.mcti, .-\lmar.lar ta - GEMİSİNE İSABET 
rafından işl(al eiibıemi:, olan ı· t· ı.. t bli • ı ~-'an e · g er;, şon hava ta-
Fransız &na vat,n topraklarile arzularından birinde İn)(ilizlerin 
Cezayir, Fas ve 'T .ııınsu düsınan Resolution ismindel.ki bır saffıı 
toprakları addetme!ie karar ver - harp ıremisinin kıc tarctinin ağır 
mll;tir. hasara uiiratıldığıru bıldirınek • 
. İnı?ilizler ıınütarekeden evvel tedir. 
Iskenderiyede buLııum Pomene Ayni teblil?e güre, İngiliz Soına-
ye Roksan isimlerindeki iki Fran- lisindeki İtalyan '• ürü~üşü de • 
sız petrol ııemisine S~dan liman- yam etımektedir. 1talvanlar Adu
larından •birine ı?Hmek üzere emir cinvavı da işııal etmişlerdir. 
vermişlerdir. Kaptanlar protesto BALKANLARA GELİNCE ... 
etmişlerse de, bu vapurların Ya- '.Macar eazcteleri, Homanva 
racakları Sudan limanuıda mü Başvekili Giı?urtu'nun geteıı gün 
sa.dere edileceği anlaşıl.rnıştır. radyoda sövkdigı nutukla ve Ro-
İNGİLTERENİN HAV AfrAN m~nva elcisi Bossi'nin tem&s!arile 

ABLUKASI meşl(ul olmllktadır. Ortada her -
İngiliz gazeteleri, Manş üze - hanı?i bir kombi1'ezon ıçın en kü

rindc bir günde altmış Alman tav- çük bir emare bile gf.riilmemek
yaresinin düşürütrr.t,i i.e neti - tedir. Bununla bera;,er bu va -
celenen son hava mı..lıaı ebesin _ ziyetini daha uzun müddet devam 
den elan bahsetn.ektcdiı lcr. Al - edemiyeceği, iki üç ı;:t:ne kadar 
n1anlar bir deniz lc:-ıfil~;:,aıc hü - yeni bir unsurun mevciarı.a çıka -
cwn etmek üzere şi:-;ıd:v~ kadar rak, hadiselerin müstakbel iııki
bu kadar mühim ha'~ k?.:vvetle- safına istinat noktası teskil ede
rini ilk defa kull.,,.,115 bulunmak- ccği umuln,aktadır. 
tadırlar. l\lalümdur ki, L:ı muha- Cenubi Dabric~ye .ıclin~e. Ro _ 
rebeye Alınanların as:zari 400 tav- manvanın bu to~·ra'<.!arı Bı.:lga -
varesi ~~tir-k ctmisti. Bu hare _ ristana iade etmesı i• .. in bır pren
ketin, lnglltereniıı ~bluh~sını te- sip anla,;maoı hın>ule geldigi ma-

lLımdur. 

3- S O N T E L G R A F - l l A(;USTOS 1940 

Komutanlık kıt'aları ihtiyacı jçin 14/8/940 günü saat 16 da paı.arlıkıa 4500 
giyim muhtelif numara nal ile 300 bin adet küçük boy cnümunesine gOre> mıh 
ıra.tın alınacaktır. Şartnamısi her i:ün komisyonda görülebilir. l\ıluhammcn be
deli nal için 3600 mlh için 1950 liradır. Bunlar ayrı ayrı taliplere de ihale edile
bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatları ile birlikte Fın-
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 70:;6 • Komutanlık ihtiyacı için pazarlık.la 12 adet seyyar fınn yaphrtlacalJır. Pa
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zarlık 14/8/94.0 günü saat 11 dedir. muhammen bedeli 9000 liradır. Şartnnm~t 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on be, 
teminaUarı ile birlikte Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelme-

leri. 7035 

Komutanlık ihtiyacı ıçm 13/8/940 
günü saat 16 da pauirlıkla 40 ton sade 
yağı alınacak!.;., Muhmmen bedeli 48 
bin liradır. Şartname her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 

ve !aatt.e tr'ındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna y(lzde on beş te -
m.inatıarüe birlikte müracaatları. 

(7041) 

Komutanlık k1t'alan ihtiyacı ıc;ın 

13/8/940 günü saat 15 de pazarlıkla 
50 ton kuru fasıılya ile 30 ton Nohat 
satın alınacaktır. Bunlaıın her biri 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

_!asulyenin muhammen fiatı on bin 
lira, nohudun üç bin altı yüz. liradır. 
İst.eklilerin belli gün ve saatte yÜzde 
on beş teminatları ile birlikte Fındık
lıda komutanlık satın alma komlısyo -

nuna gelmeleri. •7129• ... 
Konıutan.lık Birlikleri ihtiy:'.i~t için 

16/ 8/940 saat il de pazarhk'a ~o ton 
toz şekeı:: satın alınacakhr. :M"u•ın•nmer 
bedeli 7800 liradır. İstekliler~n ~.,:lli 
gün ve saatle yüzde on br-ş t"'ıııin:·t -
ları ile birlikle Fındıklıda Kon.ı..ıUın -
ltk: sntın alma kon1isyl>n11na gelme -

leri. .<ı:7173_. 

1 - Tahmin edilen bedeli (2925) lira olan (150) adet kary1Jl· nın, 14 ağus
tos 940 c;arşmba günü snaat 16 da pazarlıkla eksih.r.'!esi y::qnlo.c:ıktır 

2 - Kat'i t.eminntı ( 438) lira (75) kuruş olup şartname~i hergün komis .. 

yondı.n parasız olarak alınabilir. .. 
3 - isteklilerin 24.90 sayıh kanunda yazılı vesıkalarile birlikte K:ı_,ınıpa .. 

şada bulunan koıni::.-yona belli gün ve f;3atte müracaatları. (70-tG) 

** vesaik le 
Marmara Üssübahri Komutanlı -
ğından: 

1 - 1';"0 lira aylık ücretle yüksek 

2 - İsteklilerin gereken 

İı.mitte komı..ıtanlt~a ınurnca:ıUarı ilii.n 

olunur. c.6995> mın etmek için giri::;ilecek vasi İNGİLTHtE t;İNDEKİ 
ıınikyasta harekiılın ba>langıcı te-l .kk' d"l . KIT'ALlı.HINl ÇEKiYOR ehliyetli bir mimar alınacaktır. a · ı e ı mekterıir. Fakaı bu bas- Ingilizler, Şanghaydaki kıt'ala. \ _.::....:;..:.;.,.:_:__....:;,;_:_;_..:.;..-__________________ _ 
!angıç Almanlar it';" buvuk bir ,.----------------------------,, 

ff 
. rmı cek.meğe kar lf \ Cl.'ll;! J~rdır. ( h • 1 u '"idu"" rl u""Ou"" nd muı.a crıvet tc~kıi tl.1wmi•tir. .. I" --r n: ,..., .., Fakat bu kttaatın hangi. tarınte. • • " cm • 

Zira Almanlar bu muharebede nereye gideceklcrı söYl•enmemek· ı - Krolı:.i ve şartnamesi y~hile c4> kaleın el vinci ve d:şı si ac;ık eksilt-
kaybettik;c·ri 60 tavv.ırt'niıı verini tedir. Japonlar lııgılterenin bu 
derhal dolduraına1lar. Bu rakam kararından memn'Jr.<l.ur. :t""ransız me usuL1e yaptırılacJktır. 
da kontrol edilehilmis olan ra - kuvvetlerinin çekilmesi t.J.~avvur ıı _ r..1ı:hamnıen bede1ı c750> lira muvakkat teminatı <55~5-. liradır. 
kanıdır. Ihsara u'iratılan di"er -~·ı k d A ·ı 1 ~ A "'-'' meme tc ır. n'eruan ve - ııı _ Eksiltme !9/Vlll/940 p3zarle9 günü saat 16 da Kabataş\a levazım 

\'e mübayaat şubesındı.;ki alım komi.syo nunda yapılacaktır. ·bir Cok Alman tavv:ırelerinin üs- talvan makamları ise ~arih hıw: 
lerine dönn1i.ıs olab 1ln:.ç.Jt•ri :;,;.ip - bir sev sövlemc1nektcJir. 
heli ı?Örıinmekted:r. japon gazetelerı Ingil t~renın b:.ı-

IV - $"-rtnarre si>1..ü gl--ı:en ıubeden para::;.ız alınabilir. 
v - i • klilc-rin ekslltıne için tayin olunan gün ve sa.:ıttc yüzde 7,5 gnvl't r r.c 

Bu ra:.a:na mukabil in:ı:ilizlerin günkü fevkaliide müşkül ~ynel-azamı 16 tayyare ;.a•liat vermiş n1ilel vaziyet içinde başka türlü paralarilc bir.ık'r- ınC?".kÜr komLo:;yona mi.ır:ıc~atları. 
olmaları da bir muvaffakivet sa- hareket etmek imkanını J,ulamadı- -.:,:::_:.:.:.:::...-------'------------------yıl.maktadır. ıtın• yazmaktadır. İstanbul Ha va t 1ıntaka Depo Auıirliği . dea: 

İtalyanlar dün yenLcn Adeni Jponva ile Hmdicini arasında 
bombardııman cLmi.;lerdir. Yerli- bu yolı:an Cine sev~iyat yapıl-
lcrde,ı1 ve İngilizlerden birkac ölü maması h~kkıncia bir aı, laşma 
ve yaralı vardır. hasıl oldu.li:u ania.;ılnıı.stıL Bu 

İngiliz tavyareleri ct~ Trablu,,_ maksadı temin ıcın Hlndkıniye 
da Tobruk limanını tckraı bom- gitrnis olan J apoıı tef tıs heveti 
balamışlar, rıhtımda l:ı'19:lı bir va- reisi General ~lisihar<. tekrar 
puru vakrnşılard:r. Hanoi've diinr.11;.istür. 

ı - 2000 metre hiıki elbiselik kumaş ve 1000 metre pat(~ka alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 14/8/940 çarşaınba günü saat 15 de Yeşilköy hava 

mıntaka deposu satın alına komisyor Jnda yapılacaktır. 
3 - İf'iteklilerin nümune ve şartnan1e-yi görmek üzere her gün ve p.ızarhğa 

gireceklerin mczkUr günde 400 lir-3 muvakkat tm:natlarırlı Bak1rki:ıy malıni.1-
dürlüğü.ne yatırıp mo.kbuzlarile belligün ve saatte komisyona mürac-a:ıUa.rı. 

c7~08> 

Şarki Afribda :la İtah an yol- Bu avd"t. Jap.Jn hükl,mctinin 
}arının ve kollarının \"L tav-..,·are ·Hind.içini ile dost-u1~ aıi.lna3ebet-rneydanlarının bombardımanı de- 1erini idame arzus:ınd~ bui:ındu- ı - 4 17 1940 giınü yapılan pazarlıkta teklif edilen !ıat vohah görüıdüğün-
vam f'tmekt'"'dir. İki İta1van tav- !!"t.•·ıa bir delil .ı.d<lcdilmc:ktedir. I den 50,000 ınetre çanıaşırlık bezin pazarlıkla yeniden ihalesi 14/8/!140 çarşamba 
;;,:;;,,;;:;;,;;;;;.,;;;;;;~;;;.,;;;;;;,;,;;;~;;,~~;;,,;~;;;=========== gUnü saat 11 de Yeşllköy hava mınla.ka deposu satın alma koınısyonunda yapı-

İstanbul l-lava f\-Iıntaka Depo Amirliğinden: 

Ask er güzile 1 Gene Romanya lacaktır. 
2 - isteklilerin nümune ve r,artnameyi gOnnek ü.r.ere her gün ve pazarlığa 

gireceklerin 1125 lira muvakkat ı,eminatlarını Bakırköy malnıüdurh.igune yatırıp 
ınakbuzlarilc belli gün ve saatte komisyona müracaatl:.ırı. c7205• ( 1 lnt:i ı::a.hireden de-.am ) 

nada olduğundan buıriin o mese
leyi biraz iıalı edeccôiz. Fraıısız
ı~rın 111iitareke akdetmesi!e Alc
denizde 11alnız kalan i nqiltz deniz 
kuvvetlerinin o qün~t,-e mahsu.s 1 
olarak aldıijı terti?;atı evvelki 11a
zı!arırııızda anlatmı,ıık. 

Singapur fılom.ııııııı Akdenize 
geqirilmesi sebeµlcriıü ıctk.'ik e
deceij<miz bu yatıda, Fransız mü
tarekesi1ıden sonraki vaıtyeti bi
raz daha hatırlatmak ııerektir. 
İngilder Fransızlarla müstere

keıı Akdenizi k•>ııtrol ederken o
raııı şark ve qarıı olarak iki~e a
yırnııflardı. ltalııanların Pante
larııa iisleriniıı vazıyeti lnqi!iz fi
ıu: ırını ikbıe aııırm11iia sevket -
'11: .• li. Pante!erua'dan Cebeli.it -
tarıka kadar olan qarp kısmındaki 
filonun hattı harp zırlıltlarının 
ekserisi Fransızlarındı. Garp kıs
mındakinde ise, İ nqıliz zırhlıları
bu.!unııyordu. Bu taksim,ıla na -
zaran, İtalyan filosu bı~ıiin ııemi
Lerile denize ııçı lıp garp veya 
şarktaki filolardan biri!e kat'i bir 
harbe tutuşsa da o kts7J;ı tama -
men lıak!ıyamı?ıacakt" Gemilerin 
taksiminde lııikim olan fıkir bu 
idi. Tabiatile qarp veııa şark fı
lolarından biriııin kaı'i haı be tu
tuştuğu takdirde ııalnı• kalma -
maları da diişiiniilTı.üştu. Bunun 
için İnqiliz filosunun b:rkaç par
çası icabında her iki turc..ja 11eti· 
şebilecek bir halde l\falı.ı ada -
sıııda bekliyordu. 
Fransızlar işten el çekince, İn

gilizler esas kuvvetlerini Akde -
nizin şarkına 11eçirditer. Garp ta
rafını da maıııı!erle ve },aiif kru
vazörierle koııırc;! edebilecek qibi 
muvakkat bir çare11i ta>bik etti -
!er. 

Bu vaziııetin saqlam biT su -
rette devamı için .1kdcııiz kwı -
larındaki kara hardcdtrnın a11ni 
şekilde, yani bü11ü.k 11.1.ıharebe -
tere iııkilıip etmi~ecek tarzda u
zaması lcizımdı. 

bahsi .. 
(Başmalrnlerlcn de\•oml 

1- Alınauya ve ·tal ya Macaris.. 
tana (ilen askHi yardımda bulu
nacaklar n11?. 

0

2 - l\.lacaristanın Roınanyaya 
Almanya ve İtalya ile birlikte ve
ya müstakill('n ~aldırnıası ınevzii 
kalabilecek mi?. Kalmadıf(ı ve bir 
ihtil3ta scbeb: "ct \.'erdiği takP,irde 
Balkanlarda bir cephe açılmasına 
Almanya \'e İtalya razı olacaklar 
mı?. 

Bugünkii v_aziyette ne Alman
yanın, ne de ltalyanın Balkanlaz
da bir harp ~ıkmasuıa taraftar o
lamıyacakları iktısadi ve a•keri 
sebeplerle ıtözönüııde bulunduğu
na göre görülüyor ki, Macaris.ta. 
nın Romanyadan :~tediklcrini zor
la alması biraz değil, bir hayli 
meşkuktür. Buna rağmen Maca
ristan tekbasına Romanyaya sal
dırmıya kalkışırsa, Romenlerin 
yalnız Macaristana karşı kendile
rini korumaya muktedir olabile -
eeklerinden de şüphe etmemek ge
rektir. Nihayet Sovyet Rusyadan, 
Bulgaristandan ve Yugoslavyadan 
emin olan bir Romanya tek cep. 
hede Macarlarla müsavi şartlar 
altında döı'.;<üşebilir. Bunun içindir 
ki, Romanya - Macar - Bulgar mü
zakereleri inkişaf seyri bakımın
dan orta Avrupada ve Balkanlar
da hiilil günün en mühim ve nazik 
me~elc.si olarak ehen1miyetini mu· 
hafazada devam etmektedir. 
--------

Yeşilköy Tohum Islah istasyonu 
Sa.tınalma Komisyonundan: 

Ne:v 1i Tahmini 
1\1,k'.arı 

TahmiD 
be.leli 
L. K. 
875 00 

Munkk•t 
t•mi ııtı 
L. K. 
65 62 

Saman tı:ı1yJ h ğlanmas1 230 - 350 ton 
Yeş..ı1koy tuhuın ıslah istasyonunda tahminen 250 - 350 ton kadar <iöküm 

• halindeki san1an atık eksı~•ıne ile balya yaptırılacaktır. Eksiltme 20 a~io.s 940 

salı günü saat 15 de Beyoğlu İsti.ki.Al caddesinde 349 numaralı binada liseler 

muhasebeciliğinde yap1lacaktır. Şartnamesi Yeşilköyde tohum ıslah ist.."'\SY"onund.ı 
heı-gü.n görülebilir. Taliplerin muayyen gun ve saatte muvakkat 

birlikte kon1isyona müracaatları. c6963> 

t.errnnatları ile 

Rüıvet alan Polis 
Konvadan gelen Mcl.:net is -

minde bir ııenç Kasın,pasada bir 
kadına sarkıntılık etmis ve ka -
dının şikayeti üzerine palis me
murların<ian Nuri t.ırafından va-

. kalannustır. , 
İddiaya ~re, Nuri de, iMeh

metten 20 lira riişv~t alarak onu 
serbest bıraloını.slır. Bilaahre 
iMehmedin ihbarı üz~rine :Nuri 
yakalanmıstır. 

VEFAT 
Değerli kon1ulanlar 1n117d<ın Ko -

raınct.t.in Kocan1anın annesi, Bursa 
saylavL General Naci Tu1oz.ın kayinva· 

lides.i Bayan Hayriye Kocaınan bu 
perşembe günü Allahın rahmetine ka-

vuşmu15tur. 
Cenazesi dün Karacaahmel mezar

lığında aile kabristanına defnedil
miştir. Merhumenin aile»ine taziyet-
lerimizi beyan ederiz. 

w 
Dün 4 üncü sorgu hfokiımliği 

Rü.svet hadisesiru s~bit görınüs l!!l•m•••••••••••mıl 
ve polis mamuru Nuriyi derhal 
tevkif etm.W;tir. 

cc Cumhuriyet» gazetesi 
.cumhnriyet. gazetesi Vekiller 1 

Heyeti kararile bugün kapatıl • i 
ınıştır. --,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

eski 8 yeni 10 \ 

1 
1000 Beyoğlunda Çukur mahallesinin Trişe sokağında 

Na. lu kcigir ev, 
100, 100 yeni 56 

sokağında eski J 
1200 Boğaziçinde SarlJ'Ol'de Dere sok•i!Jnda eıık 100, 

No. lu ahşap ev, 

400 BoyacıköyÜJ'lde Reşitıpqa mahallesinin 'Mektep 
Son zamanlarda milıvercilerin 

hem Cebeliittarık iistiine, hem de mükerrer yeni 84/1, 84 No. lu ahşap ev, 
Mmra doıjru yiiklenme!eri ilıti- 1600 Hasköyde Keçeci piri mahallesinin Çöplülı:: sokağında eskl 4 mQ-
mali artLı. Bu ihtimal karsısında keıTer yeni 12, 14 ve No. taj 14 12 say.!! ve beheri sekizer yüz lira 

Akdenizin iki tarafında da de - kıymetinde iki ev, 
vamlı bir deııiz hıU:iuıi~eti fngil- . . .. .. .. tere için elzem oldu. İşte Sinqapur Yukarıda yazılı gayrı menkuller. peı;m para ile saWmak uzere 15 gun mud-
filosu.nun Akdeniu qeçirilmesi bu•deUe açık arttırmaya çU<arılmıştır. Th •• ıeleri 12/8/940 pazaneoi günü .... ı 15 

~ecburiııetten ;leri qelmişti~ dedir. İsteklilerin akarat, ınahlıllAt ~· müracaatları. (6617) 

Piyasaya çıkmıştır. 

Her eczahanede bıılunur 



• 
4. - S O N T E L G R A F - 11 A~USTOS lMO 

''KOÇOK MAHFEL,, Ana Nizamnamesi 
Merkezi: Beyoğlu, lstlklaı caddesi: No, 187 Hazzopulo apartımanının 4 Nolu dairesi 

Mad~ 1-Küçük Mahfelin maluadı U;sisi teneııüs ve müsahıdıe ıruretile aza
larının vakit geçirme1erint temindir. 

Aladde 2 - M:ahfel ;iz.ası, Mah!elde siyaset, din, meıbep, ve cemaata 
müteallik ve buna mümasil mesai) ile Jiti&alden ve kumar oynamaktan 
memnudur. 

Madde 3 - Mahfel Azalan daimi ve muvakkat olabilir ve adetlerı mah
dut değildir. 

Madde 4 - Mahfe! her sabah saat 10 da açıktır. 
Madde 5 - On sekiz yaşını bltirmil ve medeni haklara sahip olan her 

talip mahfele ~za olmak için mahfelin azayı daimesinden ikisi taraiından tek
lif edilmek iktiza eder# Heyeti idare evvelemirde teklil' olunan namzedi ba
lotaja vazedip etmem.iye karar verir. Balotaja vaz'ı Jı::arargir olduğu halde 
namı.edin ismi, teklif eden ilU Azanın isimleri ile beraber mahfelin salonla
rına sekiz &ün talik olunur ve bu müddet zarfında mahfelin yalnız daimi flz.a_ 
lan reylerini hafiyyen ita ederler. 

Madde 9 - Balotajm tamam olması lc;in liakal yirmi bir daimi Azanın 
reyi inzimam etmek iktiza eder. İta edHen beher altı reyden yalnız birisinin 
muhalif (yani beş beyaz bily&ya karşı bir siyah bilya) olması namı.edin tavi
k.ine kAfi olur. Maamafih, rey verenlerin adedi ber kaça baliğ olursa olsun, 
haddi 4zam1 olarak beı siJ'ah bilyanm vücudu, na.mzedj SW"eti kat'1yede red
detmiye k3!idir. 

Madde 7 - Re7 sandığının l<üfıdında yirmi bir rey zuhur etmezS& ba 
lotaj daha ik:J gün temdit olunur. :Bu müddetin müruru ile ıene y.irmi blr 
rey toplanmış olmaz.sa namzetliği altı ay müddeUe tavik olunur. 

Madde 8 - Balotaj daima ha!iyyen cereyan eder ve talik olunan beher 
namzet için bir rey sandığı tahsis olunur . 

Madde 9 - Sandıklan küşat ve reyleri tasnif etmek heyeti idare azala
rından ikisi tarafından icra olunur. 

Madde 10 - NarnzeUeri tek.li1 eden Azalar aaııdıklan küşat ve anıyı tas
ni! sırasında hazır bulunamazlar. 

Madde 11 - Neticei ara bervec;hizlr sicili mahsusunda dert ve kaydolunur: 
Kabul, netiCfliz, talile. 

Balotajdan müs !esna olanlar. 
Madde 12 - Tür'kiye Cumhuriyeti Millet Moclisl Reisi, Başvekil ve He

yeti Vekile azalan, ecnebi devlet mümessilleri, İstanbul askeri kumar.danı, vali, 
Belediye .Reisi, Emniyet Müdürü, Beyoğlu Kaymakamı yalnız kendi talep
leri ÜZ$rlne mahfcl ha.lığına kabul olunurlar. 

Madde 13 - Hariçten gelip İstanbuida rouvakk:aten oturanlar bir daimJ 
fızan.ın ta.lobile üç ay müddetle ve altı lira tediyesi mukabilinde muvakkat 
Aza olarak kabul olunabilirler ve kendilerine reis veya reisisant tarafından 
mümza bir kart ita olunur. Bu kart yalnız bir deta tecdit olunabilir. 

J..tuvakkat .b.a veyahut (yalnız on beş günlük ve meccanen kartı h3mil 
olmak üzere) zait sıfatı ile tavsiye edecekleri zevatın mahfele olacak borç
larından dolayı, bunları tavsiye eden daimi fizalar mes'ul olurlar. 

Madde 14 - İstanbuJda mi.satir olarak bulunanlar bir dai.mt Azanın tale
bile, on beş gün müddeUe, :uıir sıfatı ile Mahfele meccanen devam edebilir
ler. Kendjlerine reis veya reisis3.ni veya heyeti idare Azalarından birisinin im
zasiyle mümia bir kart verilir. On beş günün mürurunda devam arzusunda 
bulunan zai.rler kendilerini muvakkat aza sıfatı ile kaydettirmiye mecburdur

lar. 
Senei Maliye 

Madde 15 - Mahfelin senei maliye iptidası 1 şubattır. 

Duhuliye ' 'e ücreti seneviyenin sureti tediyesi 
Madde 16 - Mahfele yeni kaydolunan daimi aza keyfiyeti kabulden 

haberdar olur olmaz duhulıye ücretini tamamen ve on iki lira ücreti senevi
yeyi altışar ay :fasıla ile iki taksitte tesviyeye mecburdur. Altı aylığın ni
bayeUerine doğru kabul edilmiş olan namzet o altı aylığın tamamını vermi-
7e mecburdur. Altı aylık taksiUerin mebdeleri bir k.Anunusani ve bir t.P.m

rnuzdur. 
Namzetlerin ~lıklarıru teklU eden daimt halar işbu namzetlerin duhu

liye i.ıcreti ile birinci ücreti seneviyeden dolayı kefaleti müteı'felsile ile mes' -
uldürler. İşbu duhuliye, taahhüdatı eehriye ile beraber, senevi yirmi dört li
rayı geçmiyecekt.ir. 

Madde 17 - Derhal tatbik edilebilmek ve badehu heyeti umumiyei adi
ye veya fevkalade canibinden tasdik edilmek üzere, mecli~i idare, ücreti du
huliye ve seneviyeyi, her ikisi birlikte nihayet yirmi dört lirayı ge~memek ü

zere. tczyid edebilir. 
Madde 18 - Uzun müddet İ " tanbul haricinde kalanlar mü~tesna ola

rak, bir senelik ücreti tesviye etmiyen daimt Auı.Jar mahfe] ile kat'ı al~a 
etmiş addolunacaklanndan, 15 haziran ve 15 kiı.nunuevvel tarihlerinde, 
o aylar içinde tedahülleri.ni tesviye etmeleri için tahriren davet olunurlar. 
Ademi tesviyeleri halinde isimleri mahfelin defterinden tayyolunur. Bir se
neden ziyade bir müddetle İstanbuldan ayrılmış bulunan dain1i tlz.alar yalnız 
cart senenin ücretini verme~:? mükelleftirler. 

Heyeti idare 
Madde 19 - Mahfelin idare heyeti 7 kişiden ibaret olup umumi heyet 

tarafından intihap olunur. Her sene heyeti idareden Uç iı.za ekseriyeti Ara 
ıı.~ tebdil olunur. Tebdil edilecek az.alan kur'a ke~idesile tayin edilir, Fakat 
bunlar heyeti umumiyl>Ce tekrar inühap olunabilirler. Heyeti ida:-e, birinci 
içtimaında kendi içlerinden reisi, reisisciniyi, veznedar ve katibi jntihap eder. 
Heyeti idare istifa eden Azaların yerine diğerlerini ikame ve bu isti!a eden
ler meyanında reis, reisisi\ni, veznedar ve klitip var ise anlan dahi intihap 

eder. • 
Madde 20 - Heyeti idare ayda lAakal bir defa adlyen ve reis veya re

lsisaninin veyahut ikJ Azanın gösterecekleri lüzum üzerine fevkaUde olarak 
içtuna eder. Heyeti idarenin nisabı içtimaına dört 3.zanın huzuru k~!idir. 

Madde 21 _ .. Heyeti idarenin mukarreratı ekseriyetle ittihaz olunur. Tesa
vti Ara vukuunda o içtimada riyaset edenin reyi muraccahtır. Azadan biri
sinin talebinde reyi ha!tye müracaat olunur. 

Madde 22 - İdare heyetinin kararlan tarih ''e numara aıraA:le karar 
defterine yaıılır ve kararların altı Azaların imzalıırile tasdik olunur. 

Madde 23 - İdare heyeti dahill ta1imatnameleri tertip ve cemiyet umu -
ronun intizam dahilinde idaresi içın munasip göreceti her türlü tedal.irj ittihaz 
eyler. 

Mesailerine rr.ah.telin diğer f:ıalarını teşrike salih olmak şartile heyeti 
jdare kendi içmden üçer c1z:adan mürekkep iki komisyon intihap eder: Birin
cisi: Bü!e ve mti.5tahdemin komigyonudur. Mahlcl Azalarının memnunyetini 
temin etmek üZere büienin büsnti sureUe tutulmasına ve müstahdeminin ta-
1.ışmuına nezaret edecek ve mahfelin hizmetine halel gelmemek prWe 
nlüstahdemine mezuniyet verecektir. 

İkincisi: Me1ru~at ve intizam dahiJi kom~syonudur. Mahfelin mevcut eş-
7ası septi defter, tepdil ve tamir ve intizamı d<Ahiliyi temin edecekür. Bu ko
misyonların mWıim mukarreratı ancak heyeti idarenin tasvibilc icra olunur. 

İdare heyetleri, resmi ve hususi işlerde cemiyeti temsil eder. 
İdare heyeti kendi 4ız.asından bir vrya bir kaçına temsil sal~hi.yeti ve -

ı-ebilir. 

idare heyeti her sene o sene içindeki muameleleri, he'iaplarl v~ gelecek 
5eneye ait bütçeyi umumi heyetin tasdikine arzetmiye mecburdur. 

Madde 24' - Az.anın şikayet ve metalibini yaunak üzere bir defter tu
tulacak ve elkAyet veya metalipte bulWlan azalar tarafından tahrir ve im
za edilecektir. Heyeti idare ilk içtimada nazarı dJ.kkate alacaktır. 

Heyeti umumiye içtimalarL 
Madde 25 - Adi ve .tevk:alfide u.mumt heyet ic;:timaları sekiz veya üç gün 

evvel daimi Azalara ruzname ile beraber tebliğ ve da\"etnamelerle bildirile
cektir. Üç gi.ın evvel içtimaın günü, aaati, yeri nwıanıesi en az iki gazete 
Ue ilfı.n olunur ve bük:Umete bildirHır. 

Umumi heyetin içtimaı, ilAn olunan ve hü.kUmc.te bildirilen ıün ve saat
te ve muayyen yerde yap1lır. İçtima geri bırakıldığı takdirde en az 3 gün ev
vel aza yeniden tağrılır ve geri bırakılma sebeplerile yeni içtimaın tarihi ve 
yeri ruzname ile beraber iki gazete ile ilfuı olunur ve bükUmete bildirilir. 

Umumi heyet içthnaının birden ziyade geri bırakılması caiz değildir. 
Madde 26 - Her senenin şubat ayında heyeti umumiye sureti adiye

de jçtima ve 31 k41nunusaniye kadar geçen seneye ait heyeti idarenin tan
zim ettiği muamelatı adiye ve maJiye raporunun kıraatını i.stima eder. 

· Tanzim edilecek hcsabatı umumiye ve bilfınço, evvelki senenin heyeti u
lnumiyesi canibinden müntehap i.ki müfettiş tarafından tetkik ve ta.sdik olun
duktan sonra, Mahfel ıizaları canibinden mündereeatına kesbi tttilfı ile lüzum 
görülecek itirazatın dermeyanı emrinde heyeti umumiyenin içtimaından se
kiz gün mukaddem l'!ahfclin salonlarında talik edilecektir. 

?tfadde 27 - Senelik umumi heyet içtimaı. heyeti idare reisinin veya 
varsa vekili, yoksa idare heyeti fızalarından se<;>ilecek birisinin riyaseti al
tında açılarak içUma nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapılır. İçtima ni
sabı hasıl olduğu takdirde umumi heyet ruznamede münderiç bi1cü.mle husus 
ve mesaili müuıkere eder ve karara lSağlar. ''erilen kararlar içtimada hazır 
bulunmıyan Azalara tahriren tebliğ: edilir. İçtima njsabı hasıl olınad ;ğı takdir

de tqplanma geri bırakılır ve 25 inci madde mucibince muamele yapılır. 

Madde 28--Umumı heyet .fe\!kallde olarak: 
a) İdare heyetinin lüzum göreceği zamanlarda, 
b) Azalardan beşte biri imzalarını muhtevi idare heyeti.ne hitaben 

verilen esbabı mucibeli bir takrir üzerine 25 inci madde ahk&mı
na tevfikan içtima edebilir. 

Madde 29 - Adi ve fevkalade umumi heyetlerin nisabı içtimaları için 
21 azanın hazır bulunması lazım.dır. Aksi takdirde içtima başka güne bı
rakılır ve 25 inci madde mucibince muamele yapılır. Geri bırakılon günde 
mevcut Aza adedi kaça baliğ olursa olsun umumt heyet içtima etmiş addolu
nur. Adl ve fevkalade olarak içtima eden umum! heyet kararları bütün mah
fe! Azaları için ittibaı mecburidir. 

Madde 30 - Heyeti umumiyelerin mukarreratı ekseriyetle ittihaz ve ilci 
Azanın talebile reyi hafiye mi.ıracaat olunur. Reyler şahsi olur; klmse heye
ti urnumiyede itayı rey etmek üzere diğerini tevkil edemez. 

Nizamnameye muhalif hareket edenler 
Madde 31 - Herhangi bir Aıa, nizamnameye muhalif olarak kavaid ve u

sulü muasereti ve Mah!etin intizamı dahiliailc haysiyet ve itibarını muhil bir 
fiil ve hareket irtikflp edersP., heyeti idare, resen veya azayı daimeden beş 
zatın talebi üzerine, kur'a ile tayin olunacak altı daimt ~zarun inzimamile 
bir mecJısi mahsus teşkil ederek, hareketin derecesine göre şifahl veya tah
rirt ihtarda bulunmak veyahut kaydının terkini Jcabedip etmediğini müza
kere edecektir. 

Heyeti idarenin altı azası ve kur'a ile muntebap işbu alb daimt fizanın 
huzuru, celsenin in'ikadına Jd!idır. Müortenkifler hariç olmak üzere mukar
rerat reyi hafi ve sülüsanı ek~eriyetlE' ittihaz. olunur. Beyanı reyi mutaı.am
mın olmıyanlar müstenkif addolunur. 

İşbu meclisi hu..qıslnin karan, kusuru görillen haya şifahen veya tah -
riren tebliğ edip etmemekte heyeti idare muhtardır. 

Kaydının terkini karargir olan Aı.a bir daha Mahfele dahil olamaz. 
Madde 32 - Mahfelin nız.amnamei dah!lislle talimatnamelerinin tefsirin

den mütevellid ibtilfilatın, gelecek heyeti umum.iyen.in içtimaına kadar, yegA
ne mercii halli heyeti idared.i '!". 

iane cem'i 
Madde 33 - Herhangi bir mtiessesei bayriye ve hususiye için Mahfelin 

denmunda iane cem'i memnudur. 
Gazete kitap ve resail 

Madde 34 - Mahfele alt gazete, kltap ve resall Mahfe! derununda Aza
ların emrine Amade olup her ne bahane ile olursa olsun bunları alıp bera
ber götürmek kat'iyyen memnudur. 

- Büfe hesapları 
Madde 85 - Mahfele ait Azanın büfeye olan besaplan behemehal her 

hafta nlhayetinde tesviye edilmelidir. Üç hatta zarfında tesviye olunmıyan
Jar için heyeti idare ıifahen veya tahriren ihtarda bulunacaktır. Yine tes
viye etmedikleri halde, heyeti idare bu gibilerin esamislııi talik hakkını mu

hafaza eder. 
Madde 36 - İşbu nzamnamenin lclffei meva<imın süveri tatbikive 

lıtaabuf LeTazım :ı: -~·Uğindea verilen .Harici ı 
Aakeri Kıtaatı iliaları ·------------Aşağıda yazılı mevat kapalı zartla hiza1armda yazılı gün ve saatlerde Dört

yolda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesW
lariJe teklif mektuplarını ihalt- ~atinden 

1
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Şartnameleri komisyonda görülür. 
Cııui Mıktan Tutarı 

Kilo Lira 
Un. 540,000 74,250 
Sabun. 9,000 3,00 
Bulgur. 108,000 11,340 
K. fasulye 8,ooo 1,080 
Nohut. 35 000 2,800 
Sade yağı 19,500 21,937,50 
Patates 50,000 3,500 
K . Üzüm. 12,000 1,620 
Pirinç. 18,000 5,870 
Soian. 27,000 945 .. 

Temi.lalı 

.. 

Lıra 
5568,75 
256,~ 

8M,50 
81 

210 
164~,31 

262,50 
121,50 
42.5.25 

70,88 

ihale ııünü aaati 

2/9/9~0 

3/9/940 
(612) 

lO 

13 
(7178) 

~ağıda miktarlan yaı.ıh unlar hizalarında yazılı eün ve saaUerde kapab 
zartla eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin ihael gün ve saatinden bir saat evvel 
kanuni vesaik ve tcminaUaJ:ile teklif mektuplarını İspartada askeri satu:ı al
ma komisyonuna vermeleri. Şartnameleri komisyonda ve Ankara, İstanbul Lv. 
Amirlikleri satın alına komisyonlarmd;ıı &örülür. 

Miktarı Tutarı Teminatı !balo a-iinü ve 
klo Lira Lir11 

ıaatl 

619,000 74,280 5571 
870.000 48,100 8607,50 
ll0,000 15,400 1155 

4/9/940 
8/9/940 
2/9/9(0 

11 
15 
15 

H9 - 6971 

.. * 
Yol hafriyatı ve ka~dırım yaptırıia

c.·:ı.ktır. Kapalı zarfla eksiltmesi !?9/ 8/ 
D<C perşembe günü saat 17 de Halı -
kesirde askeri sabn alma komis.\'C'I -
nunda yapılacaktır. Birinci yolun kr.
!".:! bedeli 3111 lira 45 kuruş temi.ıınb 

233 lira 36 kuruş. İkinci yolun tutan 
13,566 lira 14 kuruş ilk teminatı 1017 
1ira 47 kuruştur. İş.bu yollar ayrı ayrı 
ve ikisi birden verilebilir. Keşif ve 

13rtname komi.!:.-yooda görülür. İstek
lilerin kanuni vesilcalarile teklif mek
tuplnrını ihale san.tinden bir sa3t evvel 
komiı:yona vermeleri. (600) (7148) 

K ütahyada yapı.Jacak 15' binaya talip 
çıkmadığından pazarlığı 15/8/940 per
tembe gt.ınü saat 16,30 da Balık.esirde 
mmtaka satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. Beher binanın keşli bedeli 

4859 lira 95 kuruş ilk teminatı 364 lira 
50 kuruştur. Umum tutarı 72,899 lira 
25 kuruş binalar toptan veya beşer 

adet olmak üzere üç talibe verilebilir. 
Keşil ve ~art.nam~1eri Ankara, İstan-

bul Lv. Amirlikleri ve ~r satın 
alına komisyonJarında göriiJür. 

(536) (6911) 

1000 adet top cephane semeri pazar
lıkla 13/8/940 Salı günü saat 15 de 
Esldşehirde mıntaka K. satın alma 
komisyonunda yaptırılacaktır. Şartna

mesi komisyonda görülür. Tahmin be
deli 30,000 lira kat'! teminatı 4500 li
radır. İsteklilerin kanuni vesikalarHe 
belli saatte kornisyono gelmeleri. 

(573} (7060) 

RASİT KİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 
11 ağustos pazar günü akşamı 

Gedikpa~ada Azak bahçesinde 
cYataklı Vagonlar Kontrolörü> 

Vodvil 3 perde ... 
E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Taksim Aıtmtepe bahçesinde 
SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 

ve icraiyesinde Türkiye Cumhuriyetinin ahkamı ikanuniye ve ni
~am.iyesine tamamen riavei. olu nacaktır. 

Madde 37 - Aş<ığıda yazılı hususlarda umumi heyet tarafından tarar 
verilir: 

a) Ana nlzamnamesinlıı tacUU. 
b) Hesapların tetkiki 
c) Bütçenin tasdi.ki, 
d) Cemiyetin feshi. 

Madde 38 - Cemiyetin feshine karar verildiği takdirde, idare heyetinin 
teklifi ve umum! heyet.in tasdikile cemiyet.in bütün emval ve mevcudatı mü
nasip görillecek hayrl müesseselere terk ve teberrii edilecektir. 

Madde 39 - Cemiyetin müessislerj aşağıda gösterilmiştir: 

Adı Soyadı MNlek veya sa.ıı'&t.ı: İl<amelcih Tabiiyet Mülihu&t 
- - -
HayaU Öı.genalp Avukat Beyoğlu Meşrutiyet T.C.T. 

Cad. Bodui apart. 

Allıert Kamhl Fabrikatör Sultan hamam T.C.T. 
Boyacı han No. 3 

Moiz Menahem Ölmüştür 

Joze! isto:rn Ölınüştür 

Şimon Levi İstifa etmiştir 

jak Pinluul Ölmilştür 

Rıza Benzon Sabık banka Beyoğlu Tepeabıı T.C.T. 
müdürü İımıai1 ve Mustafa ap. 

Milel Hatem Türklyeden 
sitml~ 

Leon Mizralıl Halen işi yoktur Ayazpaşa Niyego İtalyalı 
apart. No. 3 

Selim Dana Türklyederı eitmiatir 
Bohor Geron Hahambaşılıı.ta Pangaltı Zafer 

sokak Bereket T.C,T. 
apartman No. 4 

ıuı Be har Ölmüştür 

nıişti. 
Paııa Burcia, Venedik hükll.me

tinin vesayasını ehemmivetle te
lakki etti. Sultan Cemin firar te
şebbüslerine mani olmak için ken
disinin Sentanj şatosuna naklediL 
mesini emretti. 

Reşit Paşanın Hatırati; 
muru adliyesi bu derece tefzih o
lunınamıı; olurdu. 

Reis- Muhakeme bitmiştir. Ben 
size muhakemenin kararını teblii; 
ediyorum. 

Yazan: M. SAMİ KABAYEl. 

• 
Yeni Papanın yenı siyaseti ne .d. ? l ı . 

Diverek sıvrıldı. Papanın etra
fındakiler de Sultan Ceme Cart~ 
muhabbetlerinden dolayı . kendı 
dinlerinde olmasını temennı eyle
diklerini, fakat dininde ııebatını da 
takdir ettiklerini söylediler. (1). 

Papa, tekrar hasta olmuş!~. S~
hati günden güne muhteldı. Nı. -
hayet birdenbire hastalandı. Bır 
iki gün içinde hali ihtizarda bu
lunduğu haber alındı. 

Vatikan tahkim edildi. Hariçten 
askerler getirildi. Sultan Cem, alt 
katta l(ayet mahfuz bir daireye 
indirildi. 

Papa sekizinci İnosan, altmış ya
şında olduğu halde, geceleyin ve
fat etti. 

Sultan Cem, Papanın vefatın
dan sonra, yirmi gün kadar alt 
katta kaldı. Nihayet Paoanın ye
rine Burcia namında birisi inti
hap olundu. 

Burcia faal, müdebbir, yorul -
mak bilmez bir zattı. Yeni Papa, 
altıncı Alekı;andr namını aldı. O 
da Türkiyeye kar~ı seleflerinin si
yasetini takibe başladı. 

Sultan Cem, yirmi ıriin sonra, 

(1) Vakıatı Sultan Ce.ııı Ş, Z4 

1 
tekrar eski dairesine getirildi. 
Papanın vefatile Venedik hü -

kümeli hilekirane siyasetine baş-
ladı. Sultan Cemin firar teşebbü
sünde bulunduğunu, gördüğü mu
amelelerden dilgir olduğunu Pa
paya haber verdi. 

Sultan Cem, hakikaten Papanın 
vefatından veni papa intihap o
lununcıya kadar çektiği sıkıntıdan 
muztaripti. 

Sultan Cem, paradan da sıkıntı 
çekıneğe başlamıştı. Para da ve
rilmiyordu. Halbuki kardeşi ken
disine avuç dolusu para yolluyor
du. 

Sultan Beyazıdın lıer •ene ver
dii(i kırk bin altından her ay Sul
tan Ceıne hususi masrafları için 
üç vüz düka altını verilecekti. 

Venedik hükll.meti, Papaya Sul
tan Cem için tebligatta bulundu
ğu gibi Sultan Ceme de adam yol
lamc;, firar tesebbüsünden vazgeç
mesini, sabırlı olmasını, Papa ve 
Fransa ile hoş geçinecek olursa iyi 
olacağı, emellerinin ku..-veden fi
ile gelmesine çok hirşey kalmadı
ğını, aksi surette hareket ettiği 
takdirde, hatırına gelmiyen fela
Jı;.etlerin hııı;ule gclecei::ini SÖl' !et-

Sonra hal.kın nazarı dikkatini 
celbelmemek i~in de Sultan Ceme 
karşı ,·ukubulan zehirleme teşeb
büslerine mani olmak fikrile hu 
suretle hareket edildiğini işaa ey-
ledi. • 

Sultan Cem ,firar etmek için 
lrer türlü teşebbüslere başvuru -
yordu. Bu doğru idi. 
Burcianın Papa olması Rodos şö

valyelerini memnun etmişti. Bur
cia en ziyade Sultan Cemin firarı 
meselesile meşguldü. Hatta Vene
dik elçisini •ıkıştırdı. Sultan Ce.. 
min firar edeceğini kimin haber 
verdiğini öğrenmek istedi. 

Papa Venediğe soruyordu: 
- Firar planının kimin tarafın

dan ve ne suretle hazırlandığını 
bildiriniz. 

Vencdik hükumeti, bu ısrar Üze
rine, Sultan Cemin kendiliğinden 
bu teşebbü•le bulurunıya karar 
verdiğini, bunun da bilhassa şeh
zadenin utık mehpusiyetten u
sanmış olmasından ileri geldiğini 
söyledi. 

Venedik hükfuı;ıetinin bu mua
melesi sırf iki yüzlü hareket ede
rek menfaatini teminden başka bir 
maksada mebni değildi. 

Bu sıralarda Napoli kralı da ken_ 
dini göstermeğe başladı. Kral, Sul
tan Cemin kendisine teslimi arzu
larını ortaya sürdü. 

(Devanu var) 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
50 \'azanlu: 

lakeoder F. SERTELLi ,........., vvdeı Rqi_! YULARKIRAN 

Mithat paşanın mahkemede hücumları 
Mithat paşa- Efendi, bu sizin 

dediğiniz faili müşterek lakırdısı 
imiri mücbir sözünden ziyade yan
lıştır. Kanunun 45 inci maddesin
de bir cürmün müşterek. failleri 
kanunun sarahati olnuyan mevad
da ol cürmün faili müstakili gibi 
mücazat olunnr diye muharrerdir. 
Halbuki dediğiniz adamların bil
farz ve1takdir töhmetleri müte -
hakkik olsa bile fail oldukları cür
mü müşterek nedir? Eğer ı:ehli -
van ile refiklerinin Sultan Azizi 
öldürmeleri faslı ise benimle Rüş
tü paşanın fiili katilde maazallah 
faillerle iştirake münasebet ala
cak bir haline şöyle dursun. llikır_ 
dmnda bile methalimize dellilet e
debilecek hiç kimse tarafından 
zımni ve sarihi bir söz vuku bul
mayıp yalnız itham mazbatasın
da hayali bir takım isnada! ve 
müfteriyattan ibarettir. Mahmut 
paşa ile Nuri paşaya gelince bun
lar dahi fiili katlin neresinde iş
tirak etmişlerdir. Eğer iddia ve 
isnat olunduğu veçhile bunların 
..,ehlivana emir ve talimat vermiş 
olmaları sabit olup da anın için ce_ 
ı.a ta,·in olunacak ise imiri 2avri-

mücbir olacakları cihetle bunun 
için kannn tertip edecek ceza mu
ııarrahtır. Hatta Fahri bey ve Ce
zayerli Mustafa ile Ali ve Necip 
beylerin bile töbmetleri sabit ol
mak ilham gelııe kanunen ne ka
tili mutaammüt ve ne de fili katilde 
müşterek dinlemek doğrn olmayıp 
gayeti muavini katil olmaları ik· 
tiza eder. Zira muavin katilin ce
zası dahi kanunun aynca bir mad
dei mahsusasmda müııderictir. 
Kaldı ki mücrim hakkında tayini 
ceza bahsi muhakemenin hitamile 
tebeyyün edecek hale göre ohnak 
Hızını gelir. Siz muhakeme hitam 
buldu diyonunuz. İki gündür mu
hakemede söylenilen sözler nerede 
kaldı. Andan birşey söylemiyor
sunuz. Bu fiil acayip muhakeme. 
Demek oluyor ki itham mazbata
sında ne kadar yalan ve musni 
şeyler yazılımı; ise bilfıtegayyür 
anlar sahih gibi addolunup icra 
olunacak, öyle ise muhakeme na
mile bu mahalle halkı toplamağa 
hacet neydi? İstenilen cezalar mu
hakemesiz de icra olunurdu. Bel
ki o suret daha ehven ve eslem 
idi. Zira hiç olmazsa devletin u-

Bunun üzerine tahtı muhake -
mede bulunanların ekseri kıyam 
etti. Hep•i de bu nasıl adalettir, 
nasıl kanundur diye şikayet etti
ler. Fakat bunların hiçbirine ku.. 
lak asan olmadı. 

O gün muhakeme tatil edildi. 
Ertesi çarşamba günü mahpusin 
mahkemeye celbolundu. Mitbat 
paşa karakolhanede hapsedildi. 
Heyeti mahkeme ile reisievvel Sü
ruri efendi gelerek Mahmut paşa
ya hitaben: 

- Dünkt1 karara bir diyecei;inia 
'Yar mı? 

Dedi. Mahmut paşa: 
- Evet vardır. Hani Mithat pa

şa? O da gelsin, birlikte ııöylerU. 
Demek istedi. Fakat reis efendi 

Mahmut paşayı susturduktan son
ra pehlivan Mustafa, Hacı Meh
met, Cezayirli Mustafa ile Fahri, 
Ali ve Necip beylerin kanunun 
yüz yetmişinci maddesi hükmün
ce idamına; :Mahmut Nuri, Rüştü 
ve Mithat paşaların da kanunun 
kırk beşinci maddesinde muhar • 
rer faili müşterek cezasile keza
lik idamlarına; Seyit ve İzzet be
yin muavini katil olmak üzere o
nar sene müddetle küreğe lronnl
malarma mahkemece bilittifak 
karar verildiğini tebliğ etti. 

Badehu Hithat paşa mahkeme
ye celedilerek kanunu cezanın kırk 
beşinci madde&i hükmünce ida -
mıaa hükmolundui(uııu kendisine 

f Askerlik işleri J 
Aıkere davet 

IFatMı askerlik suıbesinden: 
336 dıoğumJ.ularla ıbunlarl~ ~ 

aımeleye tabi daha yü.kse/k OOI'~. 
lulaııdan lise ve muadili okull:'.1".;ı 
dan mezun oluı:ı da yüksek tal';" 
devam etımfryecek olan tam elıl' 
~tn1mıelilerin yoklamaları ııe i 
6'ktas askerlik suihesinde tes!' 
edilen askerlik meclisinde 5 a~ 
tos 940 dan 20 ~tosa ıkadaT ' 
lamaları ya-pılac&ktır. ~u ~ 
tıaız şuıbemi.z kısa hi:ıımetıilerıt' 
yoklamaları yaptı.rılmı& üozer<? ~ 
men 6Ubeve ıııelıııeleri ilan oıun 

• • • eı> 
Eminönü Yalb. As. şııtıesirııl 
Taşra subelerine mensup olııt 

da Eminönü, Fatih ve Eyüp kaZ" 

ları anıntaıkalarııııda oturan Y3 ~ 
lbancı 335 d~umlu ve i:ıunlaf 
ınıumnele sroren kısa hizımtelile1 

celp ve sev>k emrine göre lise 'ı 
muadil .. okullardan mezun ohıP .,ııı' 
d'aha vuksek okula ııiıımek ı.st 51 ıı 
Yen okur laruı son wklaanaiarı 

Ait.us1.l:Jô/ 940 tarilhinden 20/ /\:: 
t;;Js/ 940 ıl!'ksımnna kaıdar dc\I • 
~ek olan Beşiktaş As. ~ , 
sınde toplanan As. ımeclisin.de ~ 
aweneleri vamınlmak ürere e _,. 
!erindeki sdba.detnaımc ve .ı<s-Otıl 
senetlerile birlikte Sultan""'"1"e İi 
dikili tas karsısında va.hancı 6. ) 
minönü As. 5libesine müracaat t 

!arı ilan olunur. ../'' t 
t 

~l:Eml ' : 
- ~ Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 182 S:c/s. 120 J{.:~ 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 120 f(~ 
T .A.Q. 19. 75m. L5195 Kc/s. 20 

18.- Proqra.m 
18.05 Pazar çaJ1ı (pi. ) 
18.30 Melodiler (pi.) 
18.45 RadJio caz orkestra•-ı 
19.30 Türk müziqi 
19.45 Ajans haberleri 
20~ Ha.lk türküleri 
20.15 Fasıl heyeti 
20.45 Kon~na 
21.- Türk müziiii 
21.30 4 üncü uvertifr 
22.30 Ajam haberleri 
22.45 Ajans ve spor serviS1 
23.- Cazbant (pl, ) 
23.25 Yarınki proqrar.ı 
23.30 Kapanı$ 

Dr. Hatız Cemal ı ~ · 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI ·. 

1 

Divar.yolu 104 91 Muayene sa.atltrl: 2.5 - 6. Tel; zz3 _.,. 
- - .:... 

155t Hicri 1 1356 RUJJIİ , 
Recep TemınUS " 

6 29 _....,ı 

1940, Ay 8, Gün 224, Hıdır 9S 
11 Ağustos PAZ1!-Q' : 

Vakitler s':~~I~: 
-- • 06 9 5ı 

Güneş J 

Öl(le 12 19 5 ~ ı 
İkindi 16 11 • ~ 
Akşam 19 14 121 4411 
Yatsı 20 59 '" 
İnuıalr. 3 11 1 ~ 

ff/ 
Sahibi ve neşriyatı idare ecle1 

Bil§ muharriri 
ETEM İZZJ<.'T BENiCS 

Son Tclııraf Matba&Sl 
__,./ 

tebliğ edildi. Mithat paşa bll ;; 
rara karşı hiç ses çıkarmadı .. il'' 
nız bu engizisyon cemiyeti reı!' 
•on defa olarak: ~r 

- Altmış yaşından sonra ~~ıt 
yei ömrün hundan ziyadesi»~~( 
hammülü yoktur. dil erek JJ13 

meden çıktı. ~ıl 
Mithat paşa arabaya birı•'~ı' 

halini temaşa etmek için topl"~·~· 
esafil arasında Kısasıcnbif~ f 
ellili ve Adliye Nazırı CHdd ~t 
şa ile Ragıp bey de hazır bııl "';tr 

Mithat paşa arabaya biıı•d,1-
Arada Ragıp beye döndü. pıı 14.r 
larında acıklı bir tebessüm 0 

ğu halde: f 
- Beyefendi! Hayli çalı~ıı:ı~ 

Siy ve emeğiniz boşa gitıneıl1 · ,ııl' 
!et ve devlete büyük biı:nıet .4,ı' 
niz. Eseri himmetiniz olara1' ı ııt' 
cezasile mahkfım olmuşuz. ~ıPıı' 
da seyrütemaşa buyurduı;-111~ 
gibi icra esnasında da bizzat b 1,,r 
narak daha ziyade memnUJI 0 

ınınuz. ·t~'ı 
Diyerek arabaya bindi. ~~d41f 

paşayı hamil olan araba ~ ~· 
köşküne doğru hareket edi~or~ııl 
yük bir vatanperveri bamı~iil~~ 
hu arabanın etrafında Ab .. 1~~ 
midin rövelverli casusları, sıll e i~ 
tüfekçileri bir savleti ukura~ 
koşuyorlardı!. ..,l 

Birkaç gün s.onra, Çadır 1<~;1 ff 
nün odalarından birinde, va~9 ~l 
!&ketten kurtarmaiıı çalıştıı:ı ı / 
de idama mahkum edilen. sa~ı. ~ 
kalı ağarmış muhterem bit ~,;.' 
damı için verilen hükmü U,3 el' 
müdafaatını kaleme alın•ır91 ;4Y 
roord11- Bu zat: Mithat paŞ 4ı11 

(DevaJJll 
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