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ETEM İZZET BE.NİCE 

4rnavutluktaki M •ı L L"'ı 
hadiseler 

Arnavutluktaki . isya~ın 
tniirettep bir iıy•n ol- t 
ınıııı ihtimali var mıdır, 
Runıen - Bulaar müza
kereleri başla~keo Bul• 
glll'larıo 15 sıoıf a8ke
ri silah altına davet 
etınelerioio miioaeı ne 
olabilir? .• 

~n: ETEM İZZET BENİCE 
lng;ı· 

llıuh •z adaları üzerinde bava 
\a,,k,'•heleri sıklaşır, Afrikadaki 
ltt •tler dikkati calip bir vazi-
4ı,d:~etrniye başlarken Balkan
~lı bazı faaliyetler de gözden 
if.d .tutularnıyacak bir mahiyet es, .. d 

tıu •çın e bulunmaktadır. 

ISTAN 
'' 

l'11ıı n hu sütunlarda Arnavutluk -
lııt ~n hududunda ve fakat Arna
•uth oıırağı içinde öldürülen Da
ten ~•a hadisesinden bahseder -
~'•ri ~nadan yükselen tehdit sesi 
discn~ • bilhassa durmuş ve ba
leııı,ı:n. seyrini dikkatle takip ey
l'•ni •cap ettiğini ilave etmiştik. 
''nın gelen haberler ve Atina ajan- . 
b'dis ".er.diği izahat Darnthoca 
\en i~sının içyüzünü aydınlatır
ıılahi :ı.Y~dan y üksclen tehdidin 
'••su~ lı ıızerinde bir kat daha te_ 
llo18 'n \'e teyakkuzu arttmyor. 
toP•alı.J 8"ut, yirmi yıl önce Yunan 
~· \' arı İçinde şeka\•ct yapan 
'~•arı:';~an !•ükfunctin~e kellesine 
tu,_ il le \·adolunan hır Arnavut
).in0 ik·Arnavudu yirmi sene sonra 
ı•llcr ~ Arnavut öldiirmüş ve ka
•r; 

2 
Unan topraklarına gird.ik

hakla •manda da tevkif olunarak 
"'.'Hır~•nda .adli takibata başla~
!•gi İle llatta, bu bapta İtalya elçı
•atta ~~ temaslar yapılmış ve 
"'•lit rucrirnlerin muayyen for
hiik~~ er~ uyularak Arnavutluk 
"'•ııu •tıne iadeleri bile bahis 
~. taıı u olmuştur. Çünkü, Yuna
t•tınınnhvuthoca hakkındaki taki
uıund , enı yirmi yıl önceye ait 

Bir zamanlar şimali Arnavutlukta çetesile büyük faaliyet göstermiş 
olanlardan 2 metre 0,5 boyunda ve altmış yaşında Prenk Kale ve karısı 

Şimdi sokaklarında İtalyan tank
larının dolaşmakta olduğu Tiran 

~•n \· ngunu, hem de o ,·akitki \'a-
1•ab1 ~nan toprakları içinde infaz 
bu hilh Yapılmış bir vait olduğu-
avuı1ı assa tebarüz ettirmiş ve 

:•kkın;••nı!' bugünkü katilleri 
! h;, 

111 
a dogrudan doğruya ecnc-

11na,·er eıntekette işlenmiş adi bir 
l'-Pl~a 111 suçluları muamelesini 
•ltııi~ti:.-ı adli takibine esas ittihaz 
flltt Rer. .Buna \·e aradan J-·İrmi 
itaıl'anjınış bulunmasına rağmen 
an;.nın ar~n. ve _İtalyan _resmi a

llı~·,, t h<1dıseyı parnıagına dola_ 
~n'•i; ~dillere kalkışması, 17 yıl 
d~ \'un °~fo işgalini hatırlatması 

1 Urıllıtkn~tanı Da\'uthocayı öl -
~''ddul~ ıtham etmesi bir bayii 
d.and8 .~ nıuriptir ''e ayni za -
'•: Wyte bir sualin müvellidi-

\.' ltaı 
,'' Yeıı·yh Arnavutlukta herhangi 
;aha h arekette bulunmak için 
•atııaıtterdhangi bir çıbanbaşı mı 

. llu a ırt, 
1nk· sualin • . · ik" •ıaı, cevabını badı.elerın 
\•ne; ın~~~ahatle vereceği kadar 
ıı,UtJukta . •ın bir nokta da Arna
lıı ''•dır Fs~·anlardan bahsolun -
l •kaın~t •lbakika resmi İtahan 
n•tııekıe ~ hu isyanları tekzip ey
h~nh llakıe~~~~er Anadolu ajansı
\ •rler' lıı.:ı bazı knnakların 
' h •ne g" d . • .\ •tıa b ore e ısyaıı \•ardır 

-.'na,.Ut) u ~üna-ebetle İtall a 

b ı tak,.·1 Uktakı askeri kunetleri-
u · Ye t o) ''l'aııı e ın~ktedir. Eğer varsa 

ıu"'•dııh ~rın hır tertip eseri olup 
r; Udur. Jl.Ia ayrıca bir sual mev
li !taıı v •hver devletleri Maca
) ~~•inde~· llulgaristnnı Romanya 
~ 0 larıa h taleplerini muslihane 
h~ hatta balletnıiye sevketmişler 
det llıehi) du hu~usta Romanyaya 
tld ~••fınd e tayın. ederek o müd
haı' ed;ı, 111

8 ~-~slıhane bir itilaf 
ı. •de but •dıgı takdirde müda
\>'dı" llaı~na~aklnrını bildirmiş-

Unani,tan ukı, Yugosıa,·)a ve 
~Dev ı Salzburga da,·et et

.ilMI 3 üncü sahifedeı 

c.t,
1
.. iki tarafın 

lııan l uttarık 
.\~d • ı &e ler .tnra!Jarından yine 

FRANSADA 
KARIŞIKLIK 
Tuluzda halk nüma

yişler yaptı 
Londra 14 ( A.A.) - Bıil 

şehrinden qelen haberleri? 
qöre, işqal edilmemiş olan 
Fransız arazisinin muhtelif 
mırıt<tkalarında loarışıkhklar 
cıkmıştır. 

Bunlar meııanında, Tuluz 
şehrinde, nümaııiscilcrin o -

1 
tellere qirmelerİnP mani o!- ı 
mak icin barikatlar ııaınnak 
mecburiııeti hasıl olmuştur. 

İZMIR FUARINDAKI HAZIRLIKLAR -
Yugoslav Ticaret 
Nazırı geliyor 

Istanbuldan fuara iştirak eden fir
maların mümessilleri de gidiyor 
Ayın 20 inci ııüniı acılacak olafl 

be,·nelmild İzmir fuarına ait ha
zırlıklar bitirilmistir. Milli Sefi
miz İsmet İnönünü ve Basvekili 
foarın resmi küsadına davet et-

mtk üzere Ankaraya Enden 1ımir 
belediye reisi doktor B. Beh<·et Ul 
dün Basvekille ııörüsmüstür. 
İzmir belediye reisi cumartesi 

(Devamı 3 uncü sa.hilede) 

BU İŞİN DE ARKASI GETiRİLEMEDİ ! 

H h ma arı he .. ı 
• • men n çın apatı dı? 

Fakir halkın ihtiyacına yarıyan bu hamamların 
şimdiki hali de bir hazin maceradır ! 

atmışlar .. Gerçi hamamlar şimdi 
Belediyece daha heniiz pel< kısa 

bir müddet ev\'el Balat ve Kaomı
pa•ada açılan halk h"nıamlarının 
kapandıi7ı tcessiirl(• nnlaşılmıştır. 
Balatta oturan bir okuyucumuz 
bu husustn "' şayanı dikkat izaha
tı vernH~1.tecHr: 

«- Halk hamamları açılınca he
pimiz sevinml!;tik. Fakat beledi~e, 
her nedense ekser İşlerinde oldu
ğu gibi, bu hamam meselesinde de 
sonunu getircınedi!. İntlzaınsızlık 
hemen ba~lndı: Bir giin makinist 
gelmedi, bir gün; n1akinedc itrıza 

· oldu, bir gün; sular az geliyor di)·e 
i•eriye aldıkları balkı azalta azalta 
günde 200 kişiden nihayet 50 kişi
ye indirdiler. Nihayet hamamlar 
da kapandı. Kadınlar kısmında 8 
lbanyo, erkekler tarafında da 4 
banyo musluğu kırılmış!. 

Bu hallerden şiknyette bulunan 
eski kapıcı Salih Sakaryayı da: 
•- \'ay sen şikayet mi ediyor -
sun?. diye scbcosiz yere işinden 

zorlukları 

tamir edilip yakında açılacakmış, 
fakat bu iş tıpkı geçenlerde bele
di~·cce açıldığı gibi kapanan kö
mür denolarına benziyor; bir dalla 
açılnııyacak diye fakir halk endi
şe ediyor!., ---

Diğer taraftan belediyede ala _ 
kadarlar bu hamamların tamir için 
kapatıldıklarını ve en kısa bir za
manda açılacağını söylemektedir
ler. 

Bir işçi damdan 
düşerek öldü 

Bir kadın da keserle oda komşusu
nu yaraladı, iki yaralama daha oldu 

line bir keser kaptığı l!ibi Asiveve 
vurmus ve yaralamıştır. Zahide 
vakalanmıstır. 

Karakövdeki börekci Mehmedin 
(De\·amı 3 üncü sahllede) 

Fatihde Sinanağa mahallesinde 
İbadethane sokağında oturan 
Mehmet karısı Asive ayni verde 
ımukim kiracı Zahide ile kavııa 
etmişlerdir. Zahide bir aralık e-

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

Ecnebi garsonlar ' l . mes e esı 

Em·ni et müdürü bu 
sabah mOddeiumumi 
ile aziyeti g ···roştü 

UL 
INGiL TERE 
MUHAREBESi 
BAŞLADI 

D 
JAPONLAR 
HİNDİ ÇiNİYE 
GİRECEK 

ovo 
• MiLLİ ŞEF~ 
ÇOR~DA 

Fakat Hitler'in dediği İleriye sürdükleri talep- Halkın coşkun teza-
gibi ıarın Londraya . · hüratile karşılandı 

Jerın mahiyeti bu hedefi Çorum 13 (A.A.) _ Reisi-
fİremiyecekler gösteriyor cumhur Milli Şef İnönü, bu-

Londra 14 (A.A.) - Londra ııa- güıı saat 17,50 de şebrimiz.i 
zeteleri, cinııiltere muharebesi> Londra 14 (A.A.) - Manil'den şereflendirmişlerdir. 
nin artık baslamıs olduğunu te - ııelen bir habere ııöre. Hindicini- Vali, askeri komutan, şehri-
vit ebınekte müttefikdırler. de bulıınan Jaoon kamisvonu, mizde bulunan Büyük J\tillet 

Gazeteler. İnl!iJi, pilotlarının Hanoi'de bir Jaoon radyo istas - J\"'clisi azaları, Parti ve bele-
elde ettikleri rnuvaffakivetleri vonunun insasını isternistir. diye reisleri tarafından vilft-
kaydetmekte ve bu pilotların ıme- Japonlar bundan baska. on se- yet hududunda karşılanan 
baretlerini tebarüz ettirmekte - neden az bir zamandanberi Hin- Cumhurreisimiz, şehir metha-
dirler. diçinide bulunan Çinlilerin hudut !inden itibaren sevgili Şefleri-

•Tavımis• ııazetesi diyor ki: harici edilımesini istemişlerdir. ni selamlamak üzere (ok er-
..Husule ııelen tahavvülü ııörün- Avni habere ııöre. Japonların kenden güzergahı dolduran 
ee hayret etmemek kabil değil - maksadı ııavet asikiırdır: Hindici- ıı yirmi beş bin Çorum halkına 1 
dir .. Birkaç hafta evvel. macera- ilaveten kaza ve köylerden ge-

k 
'l h ı .. k niyi ele ııecirmek, len bı'nlercc halkııı co<kun te. 

va katılıma az.mı e ava ara \'U - , 
selen bu ııenc pilotlar. bul!Ün ÇANKAYŞEK'İN BİR HİTABESİ 1 zahürat, yaşa, ,·arol, yiicc ~·-
mümkün olduğu kadar fazla Al- Londra 14 (A.A.) - General fimiz nidaları ve alkı<ları a- ıı 
man tayyaresi düsürmek icin sid- Çankavşek. Jaoonların işgali al- 1 rasın~a P~rti binasın; şeref 
detli bir hevesle havalanmakta- tındaki arazideki bütün Cinlilere vernu~lerdır. 
dırlar.> j hitabede bulunarak. Japon ordu- (Dın:amı 3 füırü salıifede) 

__ <_»_•_va_m_ı_a_un_·· _<_ü_sa_h_lf_•d_•_> __ s_un~~m_ernderini bildirmist~ir::·~~-~~~~~~::=:~~~~§~a~ 

BiR KiLO EKMEGIN 20 KURUŞA SA TILDIGI YER 1 

Y alovada Belediye yok 
111u? Varsa uyuyor mu? 
Pazar günü şehrimizden Yalovaya gidenlar garip 

bir vaziyet ve ihtikarla karşılaştılar! 
Yalo,·ada bckdh c kontrolkri -

nin hiç yap:lmad.ğını ve mesela 
kaplıcalar arasında işliycn otobüs
lere balık istüi gibi adam alına
rak bilet de ke;;il!nediğini yaz -
ımıştık. Dün bu kıOntrolsüzlüğü 
gösteren yeni bir vak'ayı daha te
esı,ürle öğrenerek bugün ehem
miyetle alakadarların di':kat na
zarına koyu~·oruz: 

Pazar günü şehrimizden Yalo -
vaya giden kalabalık halk oto
büslere sıkışarak kaplıcalara da

(Deva.mı 3 ünrü sahift'dt) 

MOSKOVA 
SEFİRİMİZ 
GELİYOR 

Sefirin seyahatine 
hususi bir ehemmi

yet veriliyor 
İstanbul 14 (A.A.)- D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Türkiyenin Moskova büyük 

elçisi Ali Haydar Aktay ra
porunu vermek üzere kısa bir 
ziyaret için 15 ağustosta An
karaya gelecektir. 

Gazetecilik mahfillerinde 
sefirin Ankaraye Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında da
ha iyi münasebetler imkanını 
müzakere etnı.ck üzere çağı
rıld.ığı bildirilmektedir. 

Bu mahfillerde beyan edil
diğine görç, karşılıklı münase
betlerin bugünkü vaziyetinde 
sefirin bu seyahatine hususi 
bir ehemmiyet atfedilmek icap 
eder. Balımus ki Sovyetler 
Birliğinin Ankara büyük elçisi 
Tcrentief de bir aydanbcri 
Türkiyede değildir. 

AMLE 
Fikir ve san'at mecmuası 

MüeHisi: CELALEDDİN 

Belediye Florya 
plajına haciz 

koydurdu 

Uyuyan adamın 
... .. 

agzına uc , 
kurşun sıktı 

Bir Fransız şirketinin de ntikam kasdile işlenen 
95 bin lirası haczedildi feci bir cinayet 

(Ya.:ı.ısı 3 Uncü u.hilede) (Ya:r.ı ı 3 Uncü sahlfede) 

ÇERÇEVE 

Bizde saadet şekilleri 
Muharrir - Politikacı - iş adamı 

-3-
İŞ ADAMI 
Dünyanın hangi köşesinde 

olursa olsun bütün ku\·,·eti, 
temsil ettiği meçhulde. Senet 
ve saadeti ..Cuk gibi gözü dol
duracak, fakat üzerine gittikçe 
ufuk gibi kaçacak Ye ele geç
mi\'Ccek. Herkes onun hakkın- • 
da 

0

istediğiııi tahmin etsin, fakat 
hiçbir şe~· bilmesin. 

Bankalar onun sabit ve ma. 
lüm varlıklarına göre para ,·er· 
memeli, Ycreccği paraya göre, 
ona istihbarat fi !erinde varlık 
tesbit etmeli. O, servetinin ilk 
nüvesi olan bir banka avan
sından biri, bu hünerin en ya
nılmaz mütehassısıdır. 

Mutlak ve tam samimiyetsiz
lik, hüviyetinin belkemiği sa
yesinde sen·et yaptığı salahi
yet ve nüfuz nıünıessilindcn, 
karısına, çocuklarına ve dost
larına kadar, en küçük hakika
tini paylaştığı hiç kimse yok
tur. Buna rağınen herkes onun 
yardııneı'1. Zira inekler taşıdık
ları süt miktarını nasıl bilmez
se. ona faydası dokunanların da 
temiıı ettikleri şeyi tam olarak 
biln1cmC'si Jiızun; yalnız o bile
cektir.· 

lü oynamaktan geri durmaz. 
Büyük dilenci sıfatile küçük 
dilencilere para dağıtır, i~ isti
yenlere ta,·siye mektupları \·e
rir, Allah rizası için kefil ol -
duklarınııı borçlarını öder, kcn· 
di emrile bankanın alacağını iic; 
gün geciktiren ınuhasebccisini 
ko,·up ~onra ba~ka bir iş:c 3-cr
le tirir, hafifçe iskillendiği •a
hısları, efendiliği ve cömertliği 
altında ezer, filan falan ... 

Ne madde, ne ruh, ne fert, 
ne cemiyet, ne aije, ne kıt'a, ne 
dünva, inandığı hic;hil' ey oJ
ruadığı için bütün ihtiyatları 
tam olarak alınmıştır. 

Merihte banka yok diye pa
rası Arncrikada, bor(ları meın
leketindedir, Elindeki seyyal 
kı~·metJeri, hin1aye ettiği "·e 
sedakatlerinden emin olduğu, 
ekalliyetıcn bir kaç tüccara kul
landırmaktadır. O, tücc:ırl:ıra 
rehber ve hfımi, tüccarlar da 
ona ınaskl!' ve pnra\·ana. 

ilan. apartnnan. konak~ arsn, 
mağaza, tarla, çiftlik gibi sc' ·al 
olmıyan varlılı;ları, 3.ciz knrı
s.ıyla .!'afdif annesinin üzcıinc 
ka)·ıtlı. 

EZİNE i ler ' i~iıı ukselme~e ba~ladı. 
l'ı> llıııu •na kapısını mih\'Crci-
lı~ıaııh~~a n ~ap~~·acagı 'öylenen 

'l' arın, t ıuJıırn a•krri hazır -
~ •ianaınaınJadığı bildiriliyor. 

sının \'erdıgl ma1ünıata 

bakılma. bütün İspanyol gemileri 
limanlarına avdet için emir al -
mışla•dır Bö~·le cınirlerin ne za
manlarda ,·erildiğiııe birkaç defa 
şahit olduk. Tam harp arifesinde 
verilen bu çeşit enıirlcrin sonu ek. 

Müddeiumuminin yeni beyanatı L tK~~~! 1~~5··-[ (Xnısı 3 uncu sahifede) l g Ç 

Bazan ve çok defa içtimai bir 
icap. hazan \'e çok defa ~ah•i v·e 
ailevi bir istirham, hazan ,.c 
çok defa ilmi ve iktısad! bir da
,.a, her müracaatinin )"erine 
getirilmetıini enırcdcr. 

Pliınının topyekun ifla, bo
rusunu çalacağı güne kadar, 
mutlDk bir nJUlıus H ahlak ro-

İ~tf\ yine <liln)'anın han~,i kö
şec;inde olur!=ia olsun hnlk na • 
zarında ahliik..,ız \'C rezil, \ o .. an 
nazarında hain \'C şeni , faknt 
n:eçhuller n01arında sadı · v·e 
fedakar geçinen bu secivr sa
dece nıes'uttnr ,.c bc\ll~lm Jel 
tavsifi ile atlı üstündedir; rhom
nıe d'afCaire. 
.~mctP l'AZIL Kl<;AKCI?LK 

(Dtvamı 3 Uncu ..ahlfe:de) 
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KA:-1 ALJP 

VERMEK.-

Amerikadan İngiltereye 300 litre 
kan gönderileceğin. ajans telgraf
ları haber veriyordt.. Hatırlarsı -
n:z, bivle de hır kan verme ens. 
ti lüsıi kurnld u. 

Bu kan alıp verme işi, yeni tıb
bın rok nazik V<' mühim bir şu
be.si oldu. E.~kiden )<ankardeşl>ği 
vardı. Demek, o an'ane, pek ya
bana atılır bir mesele değihniş!. 
ş;mdi de, baksanıza, maddi, ma
nevi rabıtaları çoğaltmak için kan 
alıp verıyorlax!. 

BİR KiLO 

PEY. 'İR 

Gazinoların kontrolü belediye
nin başına da iş açt!.. Bir gazinoda 
yenecek içecek şeylerın tarifeden 
çok daha faz!a;;ına satıldıi(ı yazılı.
yordu. Acaba, ne kadar fazlasma 
satılıyor, diye merak ettiım. 

Bir arkada.~. bir gazino hakkın. 
ria şunları söyledi: 

c Orada bir tabak beyaz pey
nir belediye tarifesi mucibınce, 25 
kur~tur. Filvaki fazla almıyorlar. 
Yine 25 kuruş alıyorlar. Ancak, es
kiden verdikleri peynirin yarısını 
veriyorlar. Yani bir kilo peynirin 
fiat., bın kuruşa ~atılıvor, deıoek
tır. 

~~ 
KABİNEDE ..• 

Bır plaj da \'Ok daha garip bir iş 
yapır-~!. Efcn<lım, yerden tasar
ruf olsun dive, birbirkrile hiç ah
bapJ>ı.:ı, arkadaşlıqı oLınıyan in -

sanları ayni kabineye sokuyorlar. 
mış!. Fakat, bu kabineler esasen, 
kü<.;ücük, daracı.k bir yoerdir. İki 
kiı;i, bura.da, nasıl soyunup giyinir? 
Yahu, Allah aş.kına i.n&anı gilııaha 
sokmayın!. 

.Plajda ne kadar kabine varsa, 
o ka<lar müşteri alınır, daha fazlası 
a1ınıx •m?. 

BİR KPEK 

İÇİN, HA-

Kartalda. köpelc yüzünden öl
dürülen adam.ın hazin hikayesini 
okudunuz mu?. Bir adam, bir lıaır 
ka ada.mm köpeğini öldürüyor. 
Hata ... Fakat o.lmuş bir kere ... Fa
kat öteki adam da, gidiyor, köpeği 
öldüren vatandaŞ1 öldürüyor. Ya
hu, bir köpek, bir adamla ayni 
krvmette midir?. Bir köpek için bir 
adam öldürülür mu?. Ne gari:p dü
şi.ince tar:ıı, yarabbi?. 

50 DAKİKADA 

GİDİLİR Mİ?. 

Otobüslerden istedii(iniz kadar 
şıkiıyet edin, ağır g.d.iyor, vaktin
de yerinden kalkınıyor, ve saire ve 
saire .. Bir gazetede okudum; me. 
rakh bır vatandaş, geçen gün saat 
tutm~: Bır otobüs Şişliden Kara
köye tamam elli dakıka<la gitmiş!. 
Peki amma, bu, çok bir zaman mı
dır?. Ya, Allah, göstermesin oto
büs de trall'vay da ol.ınaı;aydı, Şiş
liden Karaköye vürümek mecbu
riyetinde kalsa1xhk, bu sıcak yaz 
ı::ününde, 50 daklkada gidebılir 
mivdik?. 

AHMET RAUF 
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Tayyareciliğin 

piştarları 
Fra ~•L tanareclıcnnden Lui 

Bkry.ı. 25 le • .muz 1900 layyare 
ile ! _J..1:..S deniz"~ ceı..ti. Bu o za
rnü.n ı ... ln i.K ve büvuk bir mu -
vaf~dvetti. Dunva gazeteleri. 
Blen·uııun bu m~vafiakhetıni al
kı,ladı. 

Tny;arelerin nakliyatta kullanı-
1.ıc~~ı. sürat nden istifade olu -
naca~ı düşümılt.iyor; buna ça -
lısanlar tcsci edıl,y<ırdu. l!ic k.m
se bunun. bir gün en müthls bir 
harp ve tahrip iılcti olabikceğini ; 
akla ı:ıet;rmi;-ordu. ) 

1909 - 1910 ocneleri, tavvareci -

!iğın kahramanlık ve fedakiır - \ 
!ık devresidir, Hakıkaten. bu se- 1 
nelerde. lavvareciliı:in ·besıi!i olan 
Fransada birook tecrube ucusları I 
yapılmıs, bu ucuslarda. birook tav
vareciler düsüp ölmüştür. Bircok-\ 
lan da şeref ve san kazanmıslar
dır 

Fransanın Rens, Bethnev mev
danında, bilahare Po. Kan. Nis. 
Livon, Amerikanın Los-Anieles, 
l\lısırın Heh·opolıs sehirlerinde 
vam,an ımit..nııler. ucuslar halkın 
aliikasını uyandırdı. Tavvareci -
lii!"e ra !'!bet 
Ç<)(.illdı. 

ııosterenlerin savısı 

Blervoııun, kahramanca tec -
ri}besinl'.! '1 birkaç av sonra. 25 
cvliıl 1909 da, meshur pılot Huber 
Lalhan (Blervonun talihsiz ra -
kibi) ilk defa olarak hüvük bir 

şehir üzerinden ııçtu. Berlin.den 
J ohannısthale ııi tti. 

Ayni scııenın 18 ilk tesrininde, 
K.:mt do Lamber. Juvisv'den ha
rehtlc Parise ııeldi, Evfcl kule
sin.n etrafında iki defa cllindü. Bu 
iki sür'at rekoru. bir sene sonra 
cesur tavvareci Dübone tarafın
dan kırıldı. 

Dübone, 3 nisan 1910 da Juvisv
den hareket etti. 1 ~aat 50 daklol<a 
sonra Ferle Sen - Oben'e indi. Sa
atte 110 kilometre mesafe katet -
misti. 

•Devli Telgraf• ııazetesinin bü
vük mükafatı 27 - 28 nisan 1910 da 
tayyareci Polhan tarafından ka
zanıldı. Polhan, Londra ile Man
csU-r arasındaki 400 kilometrelik 
mescfevi. yalnız bir kere yere in
mek sartile on bir saatle almıstı. 

Hayatlarını tehlikeye kovan bu 
cesur adamların o zamanki ka -
zançları da iv i idi. 
Polhan, Londra - Macster müsa
bakasında 250,000 altın frank 
(bugünkü para ile 3 milvon frank, 
yani 120 bin Türk lirası) müka
fat almıştı. Hanri Farman. Sam -
panv tavvare mitinginde 750,000 
frank; Lathanı da 600,000 frank al
mıstı. Meşhur otomobil sampi -
yonu H. Ruiive, Helyop0lis mü -
sabakasında 90.000 franlklık mü -
kafalı kazanmıştı. 

O devirdeki pı1otların kazanc
ları pek yüksek idi. Fakat. tav -
vare volculuihmun simd."ki ııibi 
müterakki ve lehlik<"Si az olduitu 
düsünülürse, bu da rxok cok gö
rülmez. 

Son Telgrafın edebi romanı: 29 

•• 

IGOZ~!~z~r R 

Ve .. bu sırada hiıımetçinm mı -
rıldanı.şı kulaıı=a bir takını. cı.ım
lcler getiriyordu: 

- Naran hamını uyandırmasa. 
ruz çok iyi edeceksiniz. 

Uyandı((ı zaman ben kendisine 
geldıjl"inizi, arad:ğu\ı:<ı haber ve
recelflın. 

k sevinecek ı 
Biraz da açılıyordu•. 
- Siz onu seviyorsunuz. Zah-

met V<!rmek istemez.sin iz değil mi?. 
Bırakın uyusun.. 
O da si:ı1 seviy<ır!. 
Ye. bir saniye sonra, koridorda 

a:vu" ,ses1 rı oldu ve .. annenin sesi 
kulaklarım& geldi: 

- Ruhi bey gelir misiniz? 
Bu asabi, kıisk..:n ve emreden 

bir sesti. Cevap ' =cksızin ona 
do cm yürii<lüm. Zaten dimağım J 

ke; ""1mde dcgildi. A; aklarım tabii 
bir al...şkanlıkla beni sürü üp gö
türtiyor ve bak:.şlarım bugulu, sisli 
bır deknr ıçindc kuçlile kü~·üle i
lerilere doğru suzulıip gidiyordu!. 

Yiııe .lk <•z.ı o s()yledi; 
- Ne .. an ı. sta .. 
Qı J uyc..ndır ayır·cz!. 

D ı lerımı ıka sıka cevap ver -
dim: 

- Omı ben ha;;ta et:im. 

BENİCE 

G<inlünü al.ınağa geldim!. 
Simdi iyi olur ... 
Bırakın ı:ıöreyim!. 
Ve .. sövliyemeden ağumda tıkı

lıp kalıyordu: ' 
- Alla seni kahret.sin. Zaten 

senin mcndchurluğ'unun yüzün -
den ondan ayrL Yoksa ne kavga 
ederdı , ne arı.mıza bir soğukluk 
l(irerdi, ne de b<:iyle şe '!er olurdu. 
Ara<lan sen çe<.ıliver~en herşey 
birde. bire ke..ıdiliginııen duzcle. 
rek'. 

Fakat bunu sövlemeğe imkan 
mı vardı? Onu, b tü .. ııücendir
mekten sinırlendirıp her şeye: 

- Hayır .. 
01.ınaz. 

Ded.rtmrkıen korkuyordum. 
Şiı .. di, hiç olmazsa içerive al.ınış 
bcn.mle konuşuyordu. Tamamile 
gucendi;.?i zaman: 

- Evime ayak basma!. 
Diy('Uillr ve .. kızının da vüzünü 

bana ııastermemi. Herkes Ruhi 
dc!!ıl ki, bir i!Ö1'Ül macerası icın 
>karısını, çol~unu cocul!unu bı

raktıran delil•ğe kilPıl>ın da an
nesini, evini .bıraksın cıa ç1ksın' 

K<"caknrı beni dinledi dinkdı, 
.lce..tıriP attı: 

Kapanan 
ately~ler 

Büyük kundura imalat
haneleri verği mesele
sinden kapanıp evlere 

çekiliyorlar ! 
$ehrimizdoki ıkun.du:ra imaW

hanelerinin savısının bir müd -
clettenberi azalmakta old:uihı ııö
rü.iınüı;lür. Kala balık i.sci calıs -
tıran ilıüvük \kundura imalatha
neleri ise bilhassa azalmıslardır. 
Buna mukabil; han ve ev odala
rında, ikıınıetgahlarda kücük, kü
çiiık ıkundura atelveleri tesis olun
.maktadır. Aliıkadarlar; bu vazi
yetin hir kısım imalathaneler icin 
verıti nisbetinin iyi hcsaplanma
ıınasından ileri geldil!ini ve bu vük 
sek verııivi vcremivecek olan ima-

lathane sah;...lerinin müesseselerini 
k&pamaih tıercth ettiklerini. lbir 
kısmının ise yine verıti nisbeti icin 
işçi savısını azaltıp, evlere. han
lara çdkildiklerinı sövleımekte -
dider. 
Kunduracı esnafının bu ehem

miyetli derdi dün de İstanbul 
mebuslar hevetine anlatı.l.m.ıstır. 

!Meb'uslar ehemmi vetle not almıs
lar ve Maliye Vekaleti nezdinde 
tesebbüste bulunacaklarını vadet
mi$lerdir. 

Beyoğlunda bir döviz 
kaçakçı şebekesi 

Şehrimiz ı;ıümrük muhaiaza tes
kilatı memurları BevoiHunda !!İz· 
lice ecnobi parası satın al.mal< ve J 

satmak suretile döviz kacakcılığı 
yapan bir sebekcvi dün suc üs - ı 
tünde vakalamıslardır. 

Kendisine Bevoğlunda EJ:hamra 
pasaiında kitapçılık susu veren 
Macar tebaasından bulunan İm -
rcsaz i:mıindeki bu adam \le ar
ka<lası gizlice dolar alısı yapar
larken tertibat alan ııü.mrük mu
hafaza memurları tarafından 
cürmü meshut halinde tutulup 
adliyeye verilımislerdir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
*Yarından it;baren şehrimizde 

ekmek fiatlarına kilo başına yir
mi para znımedilmesi belediye 
enc;:;:;y,eni tarafmdan karar !aştı -
rıl.ınıştır. 

* Divanyolundaki ııenç Türk 
bakkaliyesine cumartesi gecesi gi
rerek 36 saat içerıde kalıp bira i-

çen Hasan oi!lu Ali. Kasımpasalı 
Yaşar ve Aksarayda Turşucunun 
oğlu Servet dün yakalanmı.>lar • 
dır. Bunların hep.si 1.3 - 14 yaşla
rındad:rlar. * Hava Kurumunun Elirrıes'ut 
tayyare ve İnönü planör, paraşüt
çülük kamplarında şimdiye kadar 
26 bin :xı3 uçuş yapı lrruştır. 

* Beyko apartımanısahlbi Yor
gi kira yükseltmek suçile dün a&

liye 7 inci ceza mah keımesine ve
rilmiştir. Fakat milli kıorunma 
kanunundan evvel .vükseltmi.ş oL 
duğundan beraet etmiştir. 

* Ankaradan verilen emir üze
rine şehrimizdeki çivi fabrikala
rına ınce tel yaparak ot ve çayır 
sahiplerine satmaları tebliğ olun
mu-stur. 

- Naranı u,•anC' 1 rmayın!. 
Ve .. ih,as ettı: 
- Gilseniz çok iyi olacak. 
Ve .. kendı kendisıne söyleniyor-

du: , 
- Soi:'Uk değil mi? 
Gccel(:rı de avaz oluyor .. 
Yataktan çıkmıstım!. 
Galiba tisüdüm!. 
Bari, kızım ııibi ben de hasta

lan.ma!::iam!. 
Bütün bunlar hic süphe vok ki 

teker teker: 
- Haydi git artık!. 
Fazla geldin .. 
Daha dw·uyor musun? 
Demekti. Dağınık zihnimi bir a

raya toplayıp bir kaıar vcrmeğe 
çalıştım: 

- Gitsem mi?, 
Hiçbir tarata Jnmı!.:lamayıpta 

burada kals;ım mı? 
Kapıya bir tekme vurup ica -

rive ı!irsem rr.i?. 
Naran neredesin .. dive bağırsam 

mı? 
Onu almachn hıcbir vere ııil -

menıezlık etsem mi? 
Bilmiyorum. Bir sanive nas:l 

oldu. Kendi kenJirr.c korhu ile ka
rışık bir muha1<eıne silsilc~'ne 
daldım: 

- Ya onu !:ıütiin butün ka; -
bedcroem?. 

Ya git ben senın gibı adanı is
temem .. derse!. 

Ya bu sırnasıklığımdan ııos -
lanmazsa!. 

Ya beni kovarsa .. 
Ve .. Bunun kirdir ki: 
- Onu bi:itlin 1'ütün kaybet -

ntlvevtm. 

lr;i !';;;;.ı Zehirliyen 
. Ql9Rt filimler 

Ka·nşık b;r fikir 
Va - Nu'nun, Akşamda, bize ha.. 

kikaten garip gelen: •Alaturka 
fenne uymuyorsa, fen alaturkaya 
uysım! • başlıklı bir yazısı var. İti
raf edelim ki, bu hkrııyı gayet 
dikkatli okumaklığımıza rağmen 
sarih bir mana çıkarmış değiliZ: 
Müdafaa edilen fikir, yazının ser
levhası içinde takdim edilmekte
dir. 

Alaturka müziğin, modern garp 
musiki tekniğine, Va - Nu·nun ta
birile, fenne uymadığı muhakkak.. 

Buraya kadar olan ifade kalı •. 
hından mana çıkarabiliyoruz. Fa
kat, fen alaturkaya uysun, ne 
demek?. Doğrusu, bunu pek kes
tiremedik. İster, bizim anlayışsız.. 
l_ığlmıza, ister, musiki bahsi etra
fındaki bibehreliğinıize verin!. 

Bizim bildiğimize göre. alatur
kanın tlayandığı mevzuat tama -
men bir başka 8.lemin n3mer'i sil ... 
tunlarıdır. Halbuki, alafranga mu
ayyen ölçü ve kıyıneller üstülle 
bina edilıni~ bir san'at şubesidir. 

Fenni, alaturka miiziğe nasıl uy
iuracak,;ınız?. Yani, beynelmilel 
müzik esaslarını altüst nıü ede - · 
ceksiniz?. Anlamıyorun1, yani, a
laturkayı tamir edilmis, hoyatıl
ınış, tersyüz yapılınış, boyanmış, 

kurdelası deği~lirilmiş bir şapka 
haline mi sokacaksınız?. 

Bir gün, müzik hakkında ihtisas 
sahibi bir zat bana ı;öyle demişti 
ki: 

- Alaturka ıslah edilemez. Bu, 
tarihi bir Türk müzij(i olarak ka
lır. Fakat, garp nHL'<iki tekniğin. 
de )"epyeni bir Türk musikisi ya
ratmak kabildir, Bunun icin ç~lı
şıhyor. Garp tekniğini alacaksınız, 
halk musikisinin ını:sralarını, yerli, 
mahalli bazı tonlarını malzeme o
larak kullanacaksınu, yine halk 
musikisinin ınotiflcrinden istifade 
edeceksiniz \'e Ti.irk danıgtt.sını ta
şıyan, fakat modern teknikte bir 
musiki nıeydana .t:<"lccck!. 

REŞAT FEYZİ 

Açık iş ve memuriyetler 
Müdafaai millive hava volları 

müsteşarlığı 170 lira avlık ücret
le bir doktor aramaktadır. Ba -
vındır belcdivesı 84 lira ücretle 
bir bir fen memuru aramaktadır. 
Ankara memurlar koooeratifi 
sirkeli mağazası icin bir kasa me
muru erkek vevahut bavan aran
maktadır. 1000 liralık kefalet ica
beden bu iş icin talipler simdiye 
kadar bulundukları isleri de ııös
terecek bir sekilde ve kendi el 
vazılarile birer mektup vazıp 

şirkete müracaat edebilirler. 
Edremit beledive hastanesine 

35 lira aylık ücretle bir hasla ba
kıcı aranmatadır. Mezkür hasta
neye müracaat. 

Gençliğe, Çocuklara 
müessir olan rnacera 
ve hafiye filimleri mem-
lekete sokulmıyacak 
Sehrimiz sinemalarında gös -

terilen macera ve aşk fiJımleIOin
den birçoğunun ı;ıerv,:lerimizi ve 
çocuklarımızı zehirliverek bunları 
serııüzeste sevkettikleri hakkında 
alakadarlara müteaddit sikiıvet
ler yapılmıstır. 

Ezcümle dün Fatih Halkevinde 
toplanan şehrinıiz meb'uslarına 
da IJu dert hakkında oocuk. baba
ları vanavakıla sikavetlerde bu -
lurunuslardır. 
Saımatva 28 inci ilk okııl mual

liıplerinden B. Arif ülkü sunları 
sövlemistir: 

•- Maalesef oocuklarımızda 
sinema merakı cıleın bir iptila 
halini alınıstır. Hatta bir ııün ben
den habersiz sinemaya gidip bir 
.ııan!!CSter filimi sevreden kendi 
çocuitumun bile ekı;am eve dö -
nünce basına vaprakJ.ıır sarıp e
line tahta tabanca alarak filimde 
sevrettiiiini taklide kalkıstığını • 
havret ve tees~-ürle gördüm. Kü
çük vastaki oocuklar sinemalara 
nasıl kabul olunuvorlar? Bu fi -
!imlerin h<.-men menolumnası ica
betmektedir• dernislcrdir. 

Meb'uslarırnız bu ımenuda not 
almıslar ve bu kabil filimlerin ı 
men'i icin Dahiliye Vekaletine 
ehemmiyetle müracaat etmei!i ka
rar\astırmıslardır. 

Bu suretle. zehirli filimler 
memlekete sokulmıvaeaklardır. 

Caddebostanı ve Kü
çükçekmece yolları 
Florrn ile Kücük<'ckıne 'e ara

~ındaki voluıı 6800 Hra sarfilc e
saslı bir şekilde tamir olunması 
ve ayrıca Caddebostanı ile Cifte
havuzlar. Seliıımicesnıe volunun 
da 5000 liraya insası bcledivece 
münakasa.va ('ıkarılmıstır. 

İstanbul ıneh'uı.ları sehrin semt
lerini dolaşarak halkla tema'n haş
ladılar. Bu temas ,.e tetkiklerin 
çok faydalı neticeler doğurduğu, 
bundan evvelki tecrübelerden an
laşılmıştır. İstanbul, eksij:,-i, gediği 
çok olan bir şehirdir. Bu şehrin 
topyekun bütün noksanlarını bir 
anda yaptırn1ak rrrünıkiln değil -
d.ir. Nihayet, bu, büyiik masraf 
kapısı actmr. Fakat, vatandaşlar, 
en evvel elzem mese)cler üzerinde 
durmalıdır. 

BÜRHAN CEVAT 

POLiS 
vıı: 

MAHKEMELER 

Soyduğu evi 
yakan hır•ız.! 
Çok cür'etkaraııe bir hırsızlık 

vakasının birkac cin evvel Me-
ı:ıemenin Sasallı Jwvünde cerevan 
ettiği haber veril.ınektedir . 

Bu kövde oturan Havri karısı 
Şerife- evinin damında uykuda bu
lunur.ken eve hüviyeti mechul bir' 
hırsız girınis ve üc sandık icinde 
bulunan ıııuhtelif esvavı calmıı;
tır. Hırsız; bunların arasındaki 2() 

altın lira ile 200 lira kağıt parayı. 
1 altın saati. 2 ebnas yü1Jii.ğii ve 
2 karyola takımını da asırmıstır. 
Hırsız bununla da iktifa etm:i ve
rek yatak. vasdık ve sair esvavı 
odanın ortasına toplayıp kibritle 
ateslemi•tir. Yangını etraftan ve
tişen komşular söndürmüslerdir. 
!Meçhul hırsız ararııınakladır. 

Sabit olmıyan Kumar 
iddiaları 

Birkac' ııün evvel Cihanııirde 
bir kı.ıımo.r baskını yapıldıi!ı ve B. 
Niyazi Keskinin evinde Parlak 
Ahmet. Cevdet, Osman ve Osman 
Nuri isimlerinde 4 ku;inin iskam
bil ile kumar ovnarken vakalan
dıkları oolis raP<>rlarından va -

zilmıstı. 
Halbuki Beyoğlu 3 üncü sulh 

ceza mahkemesi bu vak'ada ku
mar unsuru. hatta suc delıli de 
mevcut olmadıgını ııörmüs ve 
B. Niyazi Keskin ile arkadaşla -
rının ademi mes'ulıvetine karar 

vermiş Ur. 
Ayrıca; ckunıar ov·nuvorlar! .. • 

dive polis memurlar:nca vaka -
JanıP cunasa üzerır de ıfis ve oara 
da bulundu• beyanıle adliveve 
verilen bu zallann oadcce ooker 
oynadıkları ve fis de kullanmı -
yara!< vakit E!L>çirmek i<:in eski, 
tarihi par 'arı fis verine istimal 
ettikleri de mahkemece tesbit o
lunmuslur. 

Yine gc>Çcnlerde buna mümasil 
bir vak'a daha Bcvoi'!lunda ce -
revan etmis ve Rumeli hanı ci -
varında bir apartımanda toplanan 
9 arkadas kumar ovnadıkları id
dia,\le palis tarafından mahke 
ımeve tevdi edilmişi.erse de bun
ların da kumarla alakadar olma
dıkları anlasılarak ademi mes'u
livetlerine karar verilmistir. 

----<X> 

Beylerbeğinde bir 
mendirek yapılacak 
Bevlerbevinde veni bir men -

direk yapılması kararlastırılmı.s
tır. Bu iş icin icabeden tahsisat 
dün daimi encümen tarafından 
ayrılarak in~aatın hemen müna
kasava c'ıkarılması lkararlru.;lırıl
mıstır. 

~ 1 

Fransa niçin mütart~ 
akdetti J 

ruıua: AHMET scıcııtı ıs· 
F 

. ,n~ 
ransanın logilteredcn ~' ~ 

rak Almanya ile ayrı nıu~•,ır: 
akdetmesi, süphesiz, her t r·ıI' 
zın yüreğinde bir ukte b•"'~ 
tır. Bu sebepledir ki bunu ysr 
lar, ikide bir neşrett;klcri b<\ 
namelerle bu hareketin pıcl 
yetini omuzlarından atrn1Y8 

lışmaktadırlar. Bu bcyaıır••"'' 
rin sonuncusu Frans;z • A- 11 

kan cemiyeti tarafından ne ·r ı 
miştir. Hakik11tte beyann•"'' 
şi'de yazıldığına göre, Pcta10. 

kiimeti tarafından neşredil•' 
Ve bunda İngiltere"yi I'r:ın. 
rın ve dünya cfkir1un1unıiY& 
nazarında kiiçük d ii~ünuck t 
bi.r maksad da bariz surettr,. 
zc çarptığına göre, Aln1an) a 
da parınağı ohna~ı ku,·,-ctlr ı1' 
kmeldir. Beyanname FrorıS' 
ayrı miitareke akdetmesinde~ı 
bepler! söyle izah ediyor: .; 
1- lngiltcre Fransa,,·a. e,., 

girişilen taalıhüdiin i~tilı•";.,ı 
tiği askeri ~ardımda bultıP 
nııstır. 

2~ İngilizler, FlanderS ' 11~ 
rebesinde ihata edilen ordU ~ 
kendil<>rine ait olan kısnıını ~ 
tardıkları halde t'ransız(arı 
tarmamışlardır. . I 

3-- Flanders muharcbcsıP 
sonra İngiltere Fransaya . ·J 
kuvvetler yollamaktan çeJ<ıll 

tir. ·ııı 
4- Fransa Almanva ile 1 

ladığı mlitareke ile donunn1 
• 

Alıııany::ıya tcrketnıenıi~tir. 

5 
lt.'~ 

- Zaruret karşısında 11 ·I• 
taahhütlere rağmen bir d<' 
a1·rı sulh akdetmesi caiıdir· 1 

Bu izahın kiıns('yi tatn1İJ1 t 

t yeceği meydanda.dır. Ger(İ 1 
\ giltcre ile }i"ransa arasında_.' t 

dilen ittifakın şı.rtlnrı hen'~ 
ce ınaliım d, "ildir. l'akat 1 ·~ 
ler, daima, l•'ransaya gir·~u \"i 
taahhüt miktarında asker SC' ı 
tiklerini i<l!lia etın;~ltrdit·b 
Frausız kumıındaulı,2"ınuı 
hataları vlizünden l'landcrs 
6laı·ebesi ka~·hedildikten sonr'.1 

gilizlerin Fransızlardan e\ 
kendi a'kcrlerini geri çd<ll~ 
pek tabiidir. Esasen hu fr P~ 
ten sonra l"raıısıı;Jar, ayrı 11~ 
reke imzalamaklan baiı>• 1 

başlamışlardı. 
Fransız tebliğini yozıP 

Fransız vatanının nıüdafaai1~ 
birinci derecede n1cs"'ul \'8'

1
' 

te bulunan devletin, Fran'' c f 
ğunu unutu.Yorlar. inı:-iJtcrr fi'"' 
nizlerdcki hakimiyeti ile ~r~bi 
ya bir müttefikten beklcnıl• 
cek yardımın en bü~·iiğiinİİ 
makta idi. Fransa kendi to~ 
!arını bile n1iirlafa3dan acı~, 
dıığunu itiraf cttijii gün, b 1 ı 
ılevlel olmaklan çıkıyor r'~~j 
bugün düşlüğü vaziyet t.c ~lt 

Şehrimize va.kın limanlardan 
birinde 90 lira ücretli bır do\tor
luk münhaldir. Taliplerin Gala
tada devlet limanları isletmesi u
mum müdürlüğü saiilık servisine 
müracaatları icabetmektedir. 

j AVRUPA HARBiNiN YENi l'/ıESELELERi j 
ı- japon meselesi .. Bunda İn

giltere müsaadekarlıkta ileri git
meğc lüzum görıniyceek. japonya 
ile dcva!nlı bir anlaşınıya \'arınak 
istenıni~lir. Fakat fiiliyatta bu o_ 
lamıyor. O halde Tokyoya karşı 
daha ziyade müsaadekiırlık gös -
term<nin faydasızlığı anlaşılmış
tır. Londra hükluncti jaı>oıı)'aya 
karşı vaziyet alırkrn Vaşington 
ile de istişare etmektedir. Bu nokta 
bilhassa kaydedilmektedir. 

Bununla hcrnher, in~ ~ 
muztar vaziyette kalan fr~ 
yı taahhütlerinden ibra el~ 
razı olmuştu. Ancak donuıııı' 
nın Almanlara tcrkcdilınC ı 

Belgrat ormanlarında odun kes
mek ve istif etmek üzere müte -
ad.dit isciler ile sair orrr an isleri 
için müstahdemler aranmaktadır. 

Büvükderecle Bahcek.övde orman 
fakültesi binasında me:ıklır or -
manlar isletmesi idaresınc müra
caat olunacaktır. 

Dedım ve son lriikmümü ver
di.m: 

- Gideyi.m. Sabahleyin vine 
gelirim. 

Ve .. annesine: 
- Pekala gideyim. Naran ra -

hatsız oJrnasın. 
Onun üzülme:;ini istemem. Sa

bahleyin yine gelirim! 
Dedim, yürüdüm. Fakat, bütünı 

bunları söyler ve ka:pdan çtkar. 
ken içim içimi yiy.ordu. En çok 
üzüldüiiüm ve kendi kendimi hırs
la yediğim nokta şuvdu. 

- Bu kızın beni sevdiğine ina-
nayım mı, inarunayayLtn mı?. 

O, bana: 
- Seviyorum .. 
Diyordu. Acaba bu hN dal,gın 

k:zın ,:ar »ına ç:kan bir haftalık, 
iki haftalık ztv.< r ·adaşı erneğe 
söyledi 'i: 

- ~ \_ye um ... 
mu • ..:ı. Yoksa benim'< gibi ıçten 
g"ı n, kalbı. bcvnı, c erlerı .()küp 
beraber j, tiren bir vgı miydi?. 

Haia bur:u bilmemtn, tavın ede
memek ne zor şey yarahbi!. 

* Sokaaa çıkınc..ı ne yapacağımı 
bibıiyordum. Bılf!'iyorum ne ka
dar .. Bir .;aal mi, Lü saat mi, üç 
sa:1t n:i''. 

D1..ı.rrn;ı,nıacasın~ bir serseri gi·bi 
caooelerı dolaştını:. 

San.>.ı kalbım y;kık, viran bir 
'l' L. rLlı ve .. ben İJC}lll çı.h.ar•l!nış 
l;.r ud~mc n!. 

Eve ne zaman geldım!, 
Nasıl geldim~. 
N ~ yaptın1?. 

r Det,amı var) 

İngilterenin 
düşüncesi 

•• uç 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

İngilizler bir taraftan Britanya 
adalarını her manasile nıüstalı
Jıem bırer mevki haline koyarak 
düşnıan taarruzunu beklerken tam 
bir sabır ve sükün gösteriyorlar. 
İn~iltere için bu pek çetin bir tec
rübe olduğuna şüphe yok. Fakat 
millelleriu başına türlü haller ge
lebilir. Da ha ilk sadme de yıkılmak 
olmaz. Uğraşmak, yine uğra~ -

mak, daiına u~"Ta~mak lıizım. In
giliz milletinin caklı selinti• ne 
müracaat edilerek harbe devanı. 
dan vazgeçmesi nasihat ve tehdit 
yollu söylendi amma mazisi ve 
hali şüphesiz ki istikbali de olan 
bir mill'etin •aklı seliın .. i evveli 
kendisine ecdadının bırakmı~ ol
duğu n1irası sonuna kadar nıüda
faadır. İ~te İngilizler de şimdi bu
nu yanıyor. 
Bugünkü halde ise İngiltere dev
let adamlarını anlaşılan ba~lıca 
meseleleri üçe indirmek kabildir 
d,yorlar. 

1- BalkanlAr meselesi. Bunda 
İngiliz nır'ı:ıfi1i Romanyanın mih
\·er de\·ktlcrinc daha ne gibi fe. 
dakarlıl"·•rda bulunacağını dü • 
şiinnu .. •kL ... Jir. Londranın tahmini 
Roınanyanın komşularına daha zi
yade toprak vermiyeceiii merke
zindedir-. Bununla beraber alaka
darlar arasında doğ-rodan doğruya 
müzak,·reye Jriri~ilecektir. Bükreş 
hiikiııneti gerek lliacarlarla, ge -
rek Bulgarlarla konusarak. 

Sonra Lundı·unuı gö~ü~ü şöyle
dir: Ronıa,ıya iki kuvvetli cere -
Jan ara:>ıntla kahnı~, ınüşkül bir 
vazi)e!te bulunuyor: İslavlık ve 
Cermaıılık ara>ında kendine isti
kaınet vel·nıcğe uğraşırken İngi .. 
!izleri darıltacak hareketlerde bu
lunmu~tur. İngiltere kendi ıuena
r:t"'in höyle altii!!tt edH . .ınesine razı 
dcgıldir. 

3-- Abluka meselesi .. İngilizler 
Almanyaya kar~ı harbin başlan -
gıeındanberi tatbik edilegelen de
niz ablukasının müessir olduğuna 
daima kani bulunuyorlar. Öyle ki 
Almanya ile müttefiki İtalyanın 
iaşe menbalarının abluka yüzün
den kuruyup kalacağını, komşu 
bitaraflardan istediklerini alamı
yacaklarını hesap ediyorlar. Ablu. 
ka isine daha ehemmiyet veril
mek~edir. 

Ablukanın tatbikinde İspanya -
nın vaziyeti de ihmal edilir gibi 
değildir. İspanyaya gidecek ne 
varsa bunların oradan mihver dev
letlerine gönderilmemesi için İn
gilizlerin Madrit hükfımeti ile icap 
eden mü2akerelere giı·işildiği söy
lenmektedir. Buna rağmen yine 
mihver devletlerine dolayısile vu
ku bulacak yardımların derecesi 
ne olursa olsun ablukanın müessir 
olduğu hakkında İngilizlerce bes
lenen kanaatin yerinde olduğu an
lasılıyor. Abluka şüphe yok ki 
mihver devletlerine kar~-ı yegane 
çare değildir. Fakat deniz kuvve
tini elinde tutan İngiltere ıçın 
miiracaat edilecek nıiie!-ısir çare
lerden biridir. Gelecek kış ayla -
rında Avrupada muharip devlet
lerin uğrıyacağı mü kiiliit işgal al
tındaki yerlerden temin edecek 
!eri ne vars.a onunla izale edile • 
miyecek kadar şiddetlenecektir. 

İste İngiliz tarafının düsüncesi 
bu merkezde. Sabır ve sebat harbi 
sayılan bu mücadeleyi başarabil
mek için İngilizler her yoldan gi-

' tlııcek görünüyor. 

~artiyle. Fransız po1itikarı1~1' 1,I 
manya ile akdettikleri ın<il' 
muka\'elcsinin bir nıad(1esi0~1 
ret ederek, donanmaların• ~ r 
!ara terkctnıcdiklcrini iddı~,,.. 
mektedirler. Bu iddianın ıı.1' j 
sızlığı ıneydandadır. Çi.iıık11, 1ı 
nanma Ahnanların isgaJlrrJ 1 tında bulunan bir Iinıann :!."' ~ı 
orada silühtan tecrit edilf~ 
Tecrit edilmediği :vahut d~ ıı' 
edild.ikten sonra tekrar siln~11,; 
rak lngiltereye karşı kuJlaı1• r 
yacağı h:ıkkında ne gibi 1>1

' 

ranti vardı. 
Hakikat şudur ki FrnO. 

mukaı!de_rahnı o dakikad• .~;11 
edenler lngiltcreye karsı ~ "'ı 
cak ihanellc kendi m~.,,tr~1~ 
namına bazı menfaatler 
edebileceklerini zannettiler· 11 ,,. 

Fakat bunlara karşılık fı! 
elde etmeği diisündiiğü ııı<~ 
leri temin cdcmiyeceğini ı 
gösterecektir. 

·-----~ 

Birimizin oerdJ1 Hepimizin D~ 
Odun şimdideı> 

pahah , 
ot·~ 

Bir okuvucumu:l )·oı•~1,1,., 
cYaz ortasından•· JU 

levazımatı ucuz . ol<U11
1
, 1/ 

şimdiden hazırlamak ~ı• ~f 
dır. Bunların başında od•'c~'' 
fü. HallJuki odunun \l 
şimdiden beş liradır. ı< ,ı~ 
rün de kilosunu b~~·rı•" 
~ruştan_ alı.yoruz._. 1\1•\ııt_. 
fıatları şımdıden bo~·lc? ~l 
Acaba kısın ne _radd•J: !•~~ 
caktır?. Bütün 1'tanb11 ,e"' 
k.ını alakadar eden b•1 11 

1 

1 
ile alakadar makaııılar1 ~,ıl 
bemmiyetle meşgul oh' 

erektir snnı\'Orııın.• 

l 
b 

\ 

' 
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l<üçük f ngilİL 
botları bir 

hücuma kalktı 
bl3ir Al man gemisine 

Irlandalılar Amerika kıtaları· 
müdafaaya hazır nın Çinden çekil· 

bulunuyorlar mesi talep edildi 
Dovalera Jrlandanın 

0 rn balar ve mitralyöz- vaziyetini anlattı 
ferle saldırdılar Nevyork 14 (A.A.) - B. de Va-

lo d lera, sunları Cbristıan Scıence {!a-
hit 1\~.a H (A.A.)- Amiralliğin zetesinin mu.habırine yaptı~ı be-
boıı: •gıne göre, İngiliz torpito yanalla sunları sövlemistir: 
du ıtırı bu sabah erkenden hafif Eire'nin mütecaviz icin. Dani -
llıi8l• adn. kuvvetlerile temasa geç- marka ve saır memleketlerin ol-

- -.;f l.t 
!lir t · duğu ııibi kolavlıkJa avlıvabil~eği 

)tik birorpitobot kendisinden bü- bir av teşkil edeceitıni zannetıme-
1ka •t .duşnıan gemisine hasarlar mesinin esbabını izah etmiştir. 
boııarnııştir: Bundan sonra torpito 1 - Memleketimiz ieOi!rafik va-
boınb '~•.nııye mitralyözler ve el ziyeti ili bari le muhtelif unsurlar 
nuuu a ~•le hücum etmişlerdir. icin büyük müşkülat irae etmek-
'"'' 16nıuteakip bir Alınan tayya- tedir. 
tııı:ı, ı ~ ınetre irtifadan botları - 2 - İyi techiz edilmis olan mo-
'• i aı:~~I~m etmiştir. Botlar kesif törize İrlanda ordusu. 20 seneden-
~!niu ate ı ~~e. a~mışlar ve tay ya. beri bir islilava karsı kovmak 
ı:lnj ı:ü .a ıgını ve yükı.elemecli- icin en ivi bir vasıtavı teşkil et-

a.,1. •muşlcrdir. 
lerd

1
-. Un botlar üslerine dönmüş- miştir. 

• • 3 - Gönüllü tcskilatı tarafın -/r, . dan ahiren toolanan kıtaat ile sa-

gif teredekı• ec-' hillerin nezareti icin alı.,an ted - ı 
birler anürbfaamızı çok takvıve 

nebı' o d l etmistir. r U ar 4 - M~mleket. bitara[lı~ını mu-' 
Lon.ır ı hafaza etmekte lıPr zamankinden 

llıı.ra:, a 4 (A.A.J - Lortlar ka- daha nıtitte>hit ulunmaktadır. 
<-Onta ı. •kinci defa ukundu\· ın 5 - Memlrht dahilinde muha-
lıı .,·l reve müracaat ~Jılnıcl<.sızın d'" · '"'' el'~d • rinlt:-rrlen bir'.r.e vPva ıc'"Tıne 
v~tltr· e bulunan mu lcfık kuv-1 vardım e<lehileceklerin adedi hic 
tunt. ırı statüsünü tanzim eden 
~.:ıı,.oroıesın. ta.ilik etmı:;ur. ';'csabesind~l'r. 

~ını ı:ve müstesarı, kanun pro- 1 'ngı.lterede barış 
Vonıa ır COK bakım<lan doının - l i 
hu .;.. kuvvetlerinın tabi olduihı, / • h kk 
li\oa ('ere benzer hükümleri ih· ıgaye erı a ın
bi"e" t.~!tıni izah ellrıstir. Har -
ttl'ıe l!ıustesarı. Yaziveti tanzim da bı•r sual 
ı ın !(! ıstılıd,.f eden kanun pro- ı 
hah ;"' llltısta~el oldul!unu ciinkü 
li.ııı .~"~n kuvvetlerin artı:k ta
ıı-,lt ~?tınek ve teskilatlandırıl - ı 
llıişt llzere olduklarını il&ve et -

r. 

Londra 14 (A.A.)- Avam ka
nıara<ında Attleeden, Avrupada 
veni bir iktısadi blok teşkili hak. 
kında Almanya tarafınJa11 yapı
lan propaganda dolayısile pek ya-

İ' ı kında Inı:iliz hükumetinin barış 
~ C h b gayeleri hakkında beyanatta bu-

ı ıe i gar son- Junup bulunmıyaeağı sorulmuştur. 

l 1 Attlee verdiği cevapta bu me
. ar meselesi 1 

selenin ehemmiyeti aznn.'.anma -
'S•hr· . dığını bildirmiş, hükiımet azası-

bi •ınızde bazı yerlerde ecne- nın mevzuu bahis gayeleri daha 
dri~arson.ların çalı~ma mm müd- evvel ilan etmiş olduklarını ve 
rU!e~UlJtılik~e kanuna aykırı gö- bunların zamanı gelince yazı ile 
•usı •lı; nıiiddciumuminin bu hu- teshil edileceğini ilave eylemiştir. 
ilaha »hıta müracaat ettiği dünkü İ 
t:ı:ıt~r 

1
gazetesi ve bn <abahki bazı . ki Vapur çarpıştı 

tiiıı • er tarafından yazılmıştı. Bu Kap 14 (A.A.) _ Gecen hafta 
ttişı:~~t t.ı buçukta kcndisilc gö- sonunda 18,713 haomindeki Sera-
lııet Ö ınuz müddeiumumi Hik- mik İIU!iliz vapuru Ue 5.083 tonluk 
tderet ııaı .. bunu knt'iyetle tekzip 
bir 

11
' 11>uddeiuıııumiliğin böyle Fcstbank şilebinin cenubi Atlan-

hu h •uraraatta bulunmadığım ve tikte müsademe ettikleri resmen 
g(i11d"'0sta gazetelere bir tavzih bildirilmektedir. Her iki 2emi de 

t.-re "' 1 b be ~·et ltı" ••gini ıöylcnıiştir. Eınııi. hasara uğramıs o malda era r 
hu •abıdüru .. Mu~affer ~im d~ bir limana sıiıınabilmislerdir. 
lııtv,u ah ınuddeıumumı ıle ayllı * Çek Cuıınhur reisi B. Benes 
ıic;~.,, •!rafında görüşmüş ve mud- ile e<i ve Bav ve Bayan Clıurclıill. 
:atrirh~~i Hikmet Onat bir mu- dün öğle yemeğini Buck:inaham 
'lı.ıtu,. •ıe ~u beyanatta bulun - sarayında Kral ve Kralice ile ve-
...._ · mislerdir. 

Qu~~ Gerek kii~ü k san 'atlar ka- i lıııillıiııl~--1":l~ıı-.~'4-~lllti1'11WJ"1 
til 1 :un l inci nıadde~inin A fık~ 
"1atna• ııe~ek bu husustaki tali -
('hiııc;l\~nın 17 inci maddesi mu .. 
a'da ecnebi garsonlar lokanta
~;, b ~alışııbilirlcr. Memuriyeti -
•Yan~ nıevzu etrafında hiç bir 

de ltıii a hulunnrnmıshr Ve mese
)okıu,118k,aşal ı mucip bir cihet de 
1•liıııa( l:sascn zabıta kanun ve 
~" •tta~anı~deki 'aralı.at karşısı11-

•tıaeı at hır suç da gorınenuştır . 
'•kıu,' •yh hiç bir ihtiliıfıınız •• 
~G"i . --<>--

tı;, Yctı anlaşılan ceset 
d ~11 ıtr 1~ıın1 8 ıçte bulunduğunu yaz-
lııı~ı,/ a"•din hüviyeti anlaşıl -
llel'• gid u; evvelki giin Kağıtha. 
~·-<iıh krken kazaen devrilen te-
1~n kund ayığından dü~üp boğu -
ıt, Uracl kalfası Osnıaııa ait-

°Plo~ına 
.. ,haciz kondu 

llı fJtva ı ... 
e i i ·~· P •Jlarının kiraya veril-

11" ır •ne dedikodulu bir hal al-
' lv,: 1 " t te .:hn)'tni lllukavele fe holuaı~uş-
~ hıı llıthukavcle yapılan mute
usu, 1 illetten belediye 10 bin 
~a,a v ıra tolep etmektedir. Bu 
'" " •rılııı-~· .. d . 
d 

\lai10 . çyıgın en belediv~ ıc-
llt • ı:oıııc ı ·· .~ 

M ,ltııı~tur .nur~c~atla hacll koy. 
q "ıda hek ~ınıdı ıcra memurları 
"'''kt~· lıyerck varidatı haciz 

MiLLi ŞEF 
Halk büyük l-ayram giinle

rindcn birini ya~aınaktadır. 
Ankara H (Hususi muhabiri -

mizden)- Milli Şef hmct İnönü 
Anadoludaki tetkik seyahatlerini 
bitirdikten sonra tekrar İstaııbula 
döneceklerdir. Milli Şefin, İzmir
lilerin şehre şeref vermeleri için 
vaki olan davetlerini kabul bu
yurmaları ve fuar ınünasebetile 
de İzmiri şereflendirmeleri muh
temeldir. 

----O-

Uyuya n adamın ağzı-

na üç kurşun sıktı 
İntikam kasdile TJrenin Kahrat 

k-Oyünde foci bir cınayet i~len

mü;tir. 
Mustafa oğlu İbrahim Karadisin 

koyunları Ali isminde birinin tü
tün tarlasına gimıis ve bu vüz
den ikisi kavga etmişlerdir. Alive 
kızıp intikam hisleri besliven İb
rahim kavgadan sonra onun pe -
sini takip ctmis ve Alinin cardak
ta uvkuda bulundul!u bir sırada 
.ırizlice yanına ya.klası.P tabanca
sını Alinin aE?zına dayayarak za
vallı adamın ağzına üstüste üc 
kursun sıkmıstır. Ali ölmüs. tb
rahim kacmıstır. 

---<>--

Dayaktan ölen 

Bunların Şanghaydaki 
mevcudiyeti gayrt 

kanuni imiş 
Şanghay 14 (A.A.)- D. N. B. 

aiansı bildiriyor: Nankin hüku
meti sefiri vasıtasile, Amerikan 
kıtaatının Çiııden çekilmesini ta. 
lep etmiştir. Bunların Şanghay -
daki mevcudiyeti, İngiliz kıtaatı -
nın mevcudiyeti kadar gayri ka
nuni bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar muharip devlet

ler kıtaatınııı geri çekilme>ini ta
lep etmekle iktifa etmiş olan ja
pon metalihatınuı fevkinde olına. 
sı dolayı:-,ile Nankinin bu son ıne
talibesi büJük iıir tesir yapmış
t1r. 

F ransad~ yeni 
kanunlar 

Visi 14 (A.A.)- Havas ajansı 
bildiriyor: Nazırlar he:, etinin top
lantısını müteakip dahiliye nuırı 
~larquet, nıatbuat n1ün1l•ssillcrine 
şu beyanatı okunıu~tur: 

Saat 18 de Mareşal Pctenin ri
y~ti altında nazırlar lıe)·cti top
lannıı. tır. Nazırlar heye-ti yüksek 
adalet divanının itrayi faaliyeti, 
gizli ceınİ)etlcrin liiğvı ve ecnebi 
ana babadan doğnıuş olan n1emur
lara mütedair C\ velcc nc~retlilıniş 
olan kanunu tadil CÜ\.· el y\•ni ka
nun layihal3r1111 ve sair kanu:..:a
rı kabul etıaiştır. 

İki mayn tarayici battı 
Londra 14 (A.A.)- Amiralligın 

tebliği: l\Iayn tarayırı Tamarisk ve 
Pirop gemileri hasara uğran11~ ve 
batmışlardır. 

Ingiliz gazetelerine 
vergi zammı yok 

Londra 14 (A.A.) - Malive Na
zırı B. Kingsley W ood. ı?azetelere 
bir vergi korunıvacağını Avam 
kamarasında beyan etmiştir. Bu
na sebep olarak da ivi tevzi edil
miş olan bir serbest matbuatın 

umwni :menfaat noktasından e
ibemmiyeti olduğunu ileri sür -
ımüstüT. Kitap ve risaleler de ver
ai<len muaf bulun.maktadır. 

Rumen - Macar müza-
kereleri 

Bükres 14 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

Haber alındığına ıı:öre. Tran -
silvanya hakkındaki Rumen - ma
car mmü:zakeratı bu hafta Kral 
Karol'un yazlık saravının bulun
duğu Sinaia mev'<iindc baslıva -
cak:tır. Varsovanın sabık Macar 
elçisi ve Transilvanva islerinin 
eksperi bulunan B. Horv Macar 
hevetine rivaset edecektir. 
..,.- - - - - -<A .. ...__ vıxı:ıvır- ;w 

Y alovada bele
diye yok mu? 

( 1 inci sahifeden devam ) 

ğılmışlar, bunlardan bir kısmı da 
oradaki Üçkardeşler gazinosuna 
gitmişlcroir. 

Bu gazinodaki masalara ailele -
rile yerleşenlerden birkaç kişi ye
meklerini yiyip hesap istedikleri 
vakit hayretten şaşırmışlardır. 

Cü.nkü kendilerine verilen ok -
kalık ekııneklerin beher kil<ısuna 
20 şer kuruş, bomboş masaların 
beheri iı;in kira parası olarak 30 
kurus. yanlarında akan cesıne -
den doldurulmus küciik bir sise 
suya 15 kuru.s istenildii!ini ve av
rı<:a kahve. çwv parası da talep 
edildii!ini ııörnıüslerdir. 

Halk: bilhassa resmi narh 1ro -
nulrrnus olan olmıeiiin 10 bucuk 
kuruştan fazla va kat'ivven satı -
lamıvacağını bildiklerinıl.en bu 
vaziveti gazino sahibi Havri Car
listona sövleınlslerdir. Fakat :mu
ımailevh: •- Bize beledive karıs
maz• demistir. Biraz sonra civar
dan fakir bir adam ııelerek has -
tası oldu!ronu bildimnis ve 15 ku
rt!; verip bir kilo ekıınek istemi9-
se de verilmediitinden :müsteri
lerden bir merhametli adam Ü9-
tüne 5 kurus kovarak bir ldlo ek
m!"k almıs ve fakire vermistir. 

3- S O N T E L G R A F - 1 4 AôUSTOS 1940 -
SON 24 SAAT A rna autluktaki hadiseler 

(Başmakaleden de\•am) 
medikleri gibi bu bahis üzerinde 
hic bir yeni şey söylememişlerdir. 
Halbuki, o vakit tahmin yolu ile 
şu da söylenmiŞti: Almanya ve 
İtalya ~Iacaristan H Bulguristanı 
Romanyan1n sırtından muslihane 
bir surette tatmin ederek yatı~tır
mak; Yugoslavya ve Yunnnistanı 
ise kendi emellerini de tatmin et
mek iiiere şimdilik bir tavize tabi 
tutmuş bulunuyorlar. 

tehditlerde bulunması ve Arna 
vutluğa yeni askeri sc\·ki)"at ya· 
pılması pek tabii olarak mrrakı 
ve muhtelif tahminleri cclbet -
ınekte ve )İne pek tabii olarak (e. 
şitli ı·e miitecc,,,.is suallere yol 
açn1aktadır. 

Ha ise erin iza 1 
- Bu tahlil ı.ı azıt .. Jnın metinleri Anadolu 11iansı 
servisi bii!te11. lerinden hul.dsa edilmiştir -

Diğer taraftan tan1 Rumenlerle 
müzakerenin ba~lan1a.· üzere bu .. 
lunduğu bir sırada 15 sınıf Bulga
rın bir talim denesi için silah al
tına davet olunıuası da ayrıca bir 
tetkik ve tecessüs ıne\'zuu olmak .. 
tadır. Bütün bu hadiseleri biribi
rine bağlayınca şu iki sual kendi
liğinden doğmaktadır: 

Telhis eden: MUA~IJl.IER AI..ATUR 

Jl1.anşta hava muharehelcri sık- l 
)aştı ve sertlc~ti. İngiliz mille -
hassıslarına göre, bu hava harp
leri pek yakın bir istilanın mu -
kaddimesi değildir. Fakat üç he
def gözetmektedir: Deniz üslerini 
ve tesislerini hasara uğratmak, 
hava üslerini tahrip etmek ve ba.. 
rai balonlarını düşürmek, bu su
retle de Alman halkını uzun za
mandan beri ilin edilen taarruzun 
muvaffakiyetle devam ettiğine 
inandırmak. 

SON HAVA MUHAREBELERİ 
Bu cüınledcu olmak üzere, dün 

ak~aın da Alman tayyareleri Su
tampton ve diğer şehirler üzerine 
ve muhtelif İngiliz tayyare mey
danlarına, büyük tan·are kafilele
rilc yeni hürun1lar yaı>n1ışlardır. 
Bazı şehidere bombalar atılmış 
ve yangınlar cıkarılnııstır. 

İn;;il;, tebli~lerine ıiöre, dünkü 
muharebelerde Almanlar 62 tay
yare kayıp ve asgari 100 pilot feda 
etmişlerdir. Alnıanlarııı bu ,cfer. 
ki bürunıda da ~OU kadar tanare 
kullandıkları anla ılnuştır. 

Alrnaıılar i~c l4. tayyare kay -
bcttiltlcrinl, Portsmut linıa.nı ile, 
büyük bir elektrik s.uıtı·alıı:ın, 
"yosper tleniz tezgiıhlarının '.'ı akıl
dığmı, muhtelif tan arc me;·daıı
Jarındn hangarlar, tt..·zgilhlar \-C 

kışlaların j.ahrip edildi •ini bildir-
mektedir. ~ 

İngiliz tayyareleri de l\lınan
ların Gota ta)'·;-ı·are f&!.ııikaı:nıı, ay. 
ni zamanda 17 iu.} yare mcyd;tn111a, 
Borkuııı den· .. tayyareleri ii•.süne 
boLıbalar ahn1şlnrd1r. Dört İngiliz 
ta~ yercsi iislcrinc dö.1mcn1iştir. 

A IERİKANI,. YARDil'llI 
Aıncrikarlaki İngiliz nıiibayaa 

koınısyonuna ''erilen lıir prugra
ına göre, İng-iltereyc a)·.rla 13CO ile 
1400 arasmıhı tanaı·c veril ı·ck -
tir. Bununla heraber İngillerr ay
da 3000 tayyare satın almak arzu
sundadır. 

:Cu yeni sipRri>lerin ilk tesli -
matı 19'11 de yapılabilecektir. 

AVVSTRALYADA BİR TAYYARE 
KAZASINDA İKİ NAZIR ÖLDÜ 

Bu ara Avustralyada Kanberra 
ile Melburn arasında i~liycn bir 
tayyare diic:müş, içinde bulunan 
on kişi kömür haline gelmiştir. Ö
lenler arasında Harbiye Nazırı Ge. 
neral Strit. Hava Nazırı Fcrbiyan 

Yugoslav ticaret 
nazırı geliyor 

( 1 inci sahifeden deV&m ) 

$?iinü Ankaradan şehrimize gele
cek ve pazara İzmire dönecektir. 
Ticaret Vekili B. Na:ı.mi Topçu o~ 
lunun da iıımire gitmek üzere bu
.l?İinlerde sehrimize gelmesi cJt
muhtemeldir. 

YUJ?oslav ticaret nazırının da 
stıhrimize ııelerok Ticaret Veki1i 
ile birlikte İzmire hareketi ihti
mal dahilindedir. 

Sehrimizdeıı İzmir fuanno is -
tirak edeceıl< firmaların n me9' 
sil ve memurları ile halk kafileleri 
pazar ı!iiniinden itibaren İmnire 
ııitmeğe baslamıslardır. 
Avın 16 sında da tenziltıltı ta

rife baslayacaktır. 

lngiltere muharebesi 
baıladı 

( 1 lnel oalilteden devam ) 

Londra 14 (A.A.) - İnı?iliz tav
yareleriıtin muvaf:ta.kivetleri A -
merikada daha ivi tesirler hasıl 
etmektedir. 

Gaııek!ler. Hitlerin kehaneti hi
lafına olarak simdi Alımanla -
rın 15 ağustosta Londrada bulu
namıvacaklannın muhakıkak ol -
doğunu vazmakta<hr. 
DAKİKADA BİR ALMAN 
TAYYARESİ DÜSÜRÜLDÜ 
Londra 14 (A.A.) - Bildirildi· 

ğine ıtöre. dünkü. büvük hava mu.
harebesinde, dakıkada bır Alman 
tavvaresi düsüriBmüstür. 

Bir işçi damdan 
düşerek öldü 

< ı 1ıtoı a.bifedeo a.- > 
fırınında çırakhk eden Hüsımnet
tin bir alacak vüziinden ustası ta
rafından sert bir cisimle varalan
nustıT. 

da bulunmaktadır. Bunlar nazırlar 
toplantısına iştirak etn1ek üı.ere 
Kanberraya gidiyorl~rdı. 

DİGER CEPHELERDE 
Diğer cephelerde de hava ve 

kara muharebeleri devam ediyor. 
İngiliz tebli~ine göre, Somalide 
Yugorgan boğazındaki İngiliz kuv
vetleri İtalyan taarruzunu püs -
kürtmüşler ve bir bombardıman 
tayyar~i düşiirmiişlerdir. 

İtalyan tebliğleri be, İngiliz ki:l
li kuvvetlerile yapılan şiddetli bir 
mııharebeden sonra Adadeh ka
sabasmın işgal edildiğini bildir -
mektedir. 
CENUBU ŞARKİ AVRUPASINDA 
Budape~tc ile Bükreş arasmda 

teati edilen nıuhtıralardan sonra, 
Transİl\'anya işi İ('İtt n1üzakere • 
!ere bugünlerde Karpatlarda, Si. 
naya yakininde Sosada ~chrinde 
ba~lanacağı bildiriln1ektedir. '1a
cari5taııın bu teklifi kabul edeceği 
teyit olunmaktadır. 

Dohrice meselesine gelince, Ro
man\·a n1tizakerrlerc başlannınsı 
icin · Soiya hiiki'ınıetine n1üsbet 
cc\'ap \'4.'tıni~tir • .: ·ihai anla~ına -
nın akdi için bashyal·ak ıniizake
rclerln !!Ccik.ıniyecegi tahnıin e
diln1ektcdir. 

ARNAVUTLUKTA NELER 
OLUYOlP 

Şimali Arııa\'ullukta 7000 kişi
nin is,·un çıkardıkları hal·kında 
dün ~ ·aıdığımı:.ı habcrc dair, son 
~;irnıi dürt saat znrf tn(!a yeni n1a
Jun1at eeln1l"mist!r. 

Bununla tebarüz ettirilmek is
tenen hedef aşikardı: Alınan ve 
İtalyan politikası Balkanları ikiye 
ayırıyor, şarkında süklın ve istik
rarı temine çalışıyor; garbında ve 
cenubu garbisiııde bir taksimi 
derpiş ediyor. Tak im mevzuuna 
gelince, ötcdenberi tahmin olunan 
plan Yugoslavyanuı Avusturya -
dan alını$ bulunduğu şi1nal vili.
yetlcrini Avusturyanın virisi olan 
Almanyaya iadesi, Dalmaçya sa
hillerinin İtal)•aya verilmesi, ce .. 
nubi Sırbistanın şin1ali Yunanis
tan ile birlikte Arnanıtluğa ilhak 
ediln1csi, Yunan adalarının ve 
Ynnanistanın garp sahillerinin 
Italyaya. terkolunmasıdır. Hatta, 
bu pHinı tahakkuk ettirmek için 
Bulgaristana bir kısım Yunan ara
zisinin de vadedilmiş olduğu si;y_ 
lennıiştir. 

Şimdi Rumenlerle Bulgarlar ve 
l\tacnrlar arasında mi.i,-akere bas
lan1ak iizcrcdir. nu ınüzakcreni~ 
tak;p edeceği inki~of şekli dikkat 
ve ıncrakla hcklrnirkcn Arnavut
lukta isyan ~ıkınnsı ve~·a (,'.tkarıl
ınnsı, bir Hoca Uavut h3disesinin 
izaııı oluıınıası. ltoına ajansının 

1- Acaba Bulgar ve l\lacarla. 
rın Rumenlerle yaptıkları müza
kereler üzerinde müessir olmak 
icin ayni zamanda askeri bir taz
yik ve tehdit havasıda mı yaratıl
mak isteniyor?. 

2- Acaba Bulgar ve Macarların 
Rumenlerle yapacakları ınüzake
relerin esasında itilaf edilir edil
mez Balkanlarda ınüteakip vaı.i

yetler zuhuruna fırsat nreeek 
bazı vekayi n1i hazırlanıyor?. Yok .. 
sa hakikat' halde İtalya Arnavut
lukta mii~kül vaziyette mid;r ve 
Arnavutların isyanı sahici ve ınii

essir bir hareket ıuid;r?, 
Herhalde, bu iki sualden birinin 

ce"·ablnı hiidi~clcrin inki~arı ile 
birlikle almt.1 nıiiınkün olo.caktır. 
Bu iti har!adır ki, bugünlerde ) ınc 
Balkanlar mcst•lesi \'(" BalkaTilar
dan J::f"iccck her türlu lınlıl•r tek .. 
rar hus.usi bir cht·mmiyet kazan
ınış bulunuyor. 

Istanbul Gümrükleri Başıniidür
lüğünden: 

GüınrülJerdeki sahipsiz eşya satılıyor 
SL.kec Reşa~iye C"lddesi b ~ antreposu dahilindeki .ış müdur ığü 

tahtasında K,ıruç~me antrepasunda ve beled,ye r: czut salj nt: ılfuı t ~ 

ı~ın 

ında 

Ancak .:uııan hududuna ~·akın 
bir verde iildöriilen Jtnlyan do>lu 
Dav.utlıoca hakkındaki İtalyan id
diaıarınn Ati11a ajansı cevap \·cr
mi::~tir. 

Bu cevaba göre, Davuthoca bir 
Arnavut vatanperveri dc;lH, bun
dr.n yiruıi sene evvel ba~ıuı gcti
:rcne mükiıfat vadedilen alelade 
bir şakidi ... Katiller, Yunanlı de
ğil, Arııavuttur. İtalyan makam
ları da bundan haberdardırlar. 
Şakinin başı köy köy dolaştırıl -
mamı~tır. 

ınıı'"redatı yp. ılı listelerde gô t~ıilm , olan muhtelif cins ya 16, 20, 2-t 8 40 

1 günlerinde ı;aat on üçte satı müdürlugunde ve 21, 22/8/1940 t.ır ılerırde de 

j saat on liı;te Kuru~·ı..-şme antr~posunda gUınrük kunununun 15~9 nurıar.alı ka· 

nunla değıştırilcn 4:~ uneli maddesı mucibince açık a:tt.ırına e satılacaktır. 

Katlo.iilmiş diğer bir Arııavu
dun üzerinde, bundan sonra da bu 
cinavetlerin tevali edeceğine dair 
bir pafta bulunduğu hakkındaki 
İtalyan iddiası da Atiııa ajansının 
verdiği cevaba göre. masaldJ!:.__ 

Asker göziyle 
cephe 

Telefon: 23219 c7287a. 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levaııın 
A. Satın Alma Komisyo .• undan 

1 - Kapalı zarrıa eksiltmeye k· _.ıu lan 1000 tane kaputwı bır tnnC3i ı ı lira 
40 kurusa genel komut.anhk'-·a pahalı görülmüştlir. Yeniden paı.artık ı.:k:siltn\esi 

15/8/940 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 
2 - Tahminl fiatı 12,000 lira, ilk teminatı 900 liradır. Şartname, numune 

komisyondadır Görülebilir. 
3 - İsteklilerin gün ve saatinde Ga latada ~1umhane coddesinde İbrahim 

Rifat han ikinci kattaki komisyona ıeı mt>h~ri. •6728> 

l•tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlct
meleı:i Umum Müdürlüğünden : · 

1 - İdare ihtiyacı içln 61 kalem muhtelif boya ve boya 
palı mektupla teklif istemek suretile sa tın alınacaktır. 

2 - Muvakkat temınat 260 lirad1r. 

nıalzeıncsi kn-

( 1 inel sahlfeden devam ) 

seriya kanlı muharebelere daya
nı~or. 

Ispanyollarm bu hazırlıklarla 
gözdağı vererek açıktnn bir şeyler 
nı; temin etmek istediklerini veya 
hakikaten harbe mi karar verdik
lerini kat'i olarak kestirmek müm
kün değildir. 

3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek şnrlnarnesindeki tari
ı tata uygun olarak 23/8/940 cuma günü saat 17 ye kadar Aletro h.uwıın .ı ün"Ü 
kabndaki levazım ınüdurlu,,J.nE:. imza mukabilinde verilmiş olması liızımdır. 

t.69&4• 

Maarnafib İspanyanın Cebelüt- ı 
tarıkı almakla mühim birı;ey elde 
edemiyeceğini de burada işaret et- ı 
meden gc(eıniveceğiz. 

Çünkü, Akdeniz hakimiyetini 
esas uındelcri arasına koymuş bu
lunan İspanyadan daha kuvvetli 
diğer milletler mevcut oldukça 
Akdenizin kapısını elinde bulun. 
durmakla bulundurmamak ara -
sında büyük bir fark olamaz. Ak
denizin kapısına hakkile hükme
debilmek için o yalçın kaya par
çasına yalnız karadan sahip olmak 
kifayet edemez. Kuvvetli, büyük 
ve rakiplere kafa tuiacak kudret
te bir filoya da malik olmak ge
raktir. 

Böyle bir filoyu bugünkü İs • 
panyol takati meydan'! getirmek
.ten nzaktır. Şu halde ispanyadan 
tekrar yükselen bu sesler olsa ol
sa mihverciler namına yapılmış 
bir taahhüdüa sadece sözle ve teh
ditle ifası için gösterilen gayret
lerden ibarettir, hükmünil vı>re -
biliriz. 

Makul düşüncelerin neticesi &

lan bu gibi hükümlerde aldan • 
ınak da mümküudür. Fakat, yanlış 
hesap Bağdattan döner, ,.özünü. 
batırlıyarak görünürdeki eınare
rere rai{ınen lspanyanın tek ba
şına Cebelüttarık işine atılamı;ııa
ca~nı söyliyebiliriz. 

BEBEK 
BELEDİYE BAHÇESİ 

Her ııün 17 den itibaren 

LANTOS orkestrası 
Mokrofon Şantörü 

Lilo Aleksandır 
Yeni varyete 

Deniz Levezı• aebnel
me Komleroıuı lıınıarı 

1000 kilo Fosfor Dökals7um. alm~ 
1000 kilo Fosfor Dökalsyum 17 ağus

tos ll40 cumartesi günü saat 12 de pa

zarlıltla alınacaktır. İsteklilerin Ka -
sımpqada bulunan lromisyooa belli 
gün v. aaatte mU.racaatları. c'JlSQ> 

• 1 - Talımia edilen bedeli ( 12.500) 
Ura olan 8-000 lı:llo Hint ;yağı, 16 ajtus
tos 940 cuma gllnö saat 16 da pazar
lıkla alınacaktır 

2 - İlk temlntı (937) lira (&o) ku
ruıı olup şartnamesi her illin lromis -
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılı ..,,,...ı]<kı blr!lkOe belli gün ve 
saatte Kasnnp-da bırlunall lromis -
yona llrtiracaatları. <7190> .. 

l\lıınıımft - balllt K. -
alma 

~onUBdoa: 

Cinsi Kilon Tahmin! Tu· 

lsıanbııL Kadastro lıakı.m!ıcıuı
den: 

Esa.: 761. - Karar 621 
Haki:ın: Kemal Ko\'acı 1807 
Katıp: Rabıa Kızlan 
Davacı: .Fener Hacı İsa 7 No. 

da Bonor Abw·esi. vekili avu -
kal Ekrnm İllıami. 

Karar: 22/ti/940 tarihinde ö
len ve Hacı Isa mahallesi Kürk
çü çe$mesi 7 No.lı hanede kavıt
lı bulunan Bohur kızı 331 do -
ğumlu Vi<lanın veresesi babası 
Bolıor Abores ve Anası Yuda kı
zı Mazaltoya münhasır bulun
du~ dinlenen sahıtleriıı saha
deti ve nüfus kavdı mündercca· 
tile sabit oldu ilundan kanunu 
ımedeninin 440 ıncı maddesine 
tevfikan miras me.;eleleri iki his 
seden ibaret olun birer sehminin 
kendilerine aidivetine 12/7 /940 
tarihinde karar verilerek hazır 
bulunan davacı vekiline acıkca 
anlatıld1. (28587) 

ILASİT ıtt7.A TİYATROSU 
HALİDE PlSKİN beraber 

14 ağustos çarşamba e;iinü ~kşaıru 
Üsküdar, Bağlarbaşı Hale 

bahçesinde 
YATAKLI VAGONLAR 

KONTROLÖRÜ 
Vodvil 3 perde 

• 
E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece Büyü kdere aile 
bahçesinde 

SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde 

tarL 1ıkla ve def'aten satın alınacaktır. fiyatı 

Kuruı 

Baısur 11000 ıs 

ç.,.. 340 500 lli · ıı·lcr ,. ~er t . 

1
111 01'11', nruftan buradaki tali ga
a,,l\ı tö •;ı_uı~ahhitten kiraladık -
~'•ıl:ı b ~ 'Y•nlrrle te nhun iddia-

zavallı genç 
Bevoil:lunda Saksı sokağında l 7 

İhtikarı da ıı~en bu kevltiveti 
Vali ve bel!'<live reisiııniz B. Lii.tft 
Kırdara bik\irivoruz. 

Kercst~ilerde Tezis naklivlıt 
şirketinde calısan haıınal Nuri. 
;mevva Jroopertaifinde müstah • 
dem M<'hmetle vük indirme :me
selesinden kavııa e_tmis ve ve 
Mehmet koca<man l:>ır tahta 1le 
Nurivi varalamıstır. 

Galatada Yelkenci caddes!Tde 
bir dö'kmeci dükkiınınd'a calısan. 
R11a dükkanının üstıündeki de
ımirleri alrrnak icin dükıkanın da
mına cıktıitı bir sırada vere dıü
'erek vücudiinün muhtelif ver -
]erinden ve ba.'1ndan aihr !!Uretteı 
varalanmıstır. Zavallı adam 'Be- 1 
voiilu hastanesinde ölm\istür. 

Ispanyollar bu maceraya ancak 
Fransa hudutlarına yığıldığı ha
ber verilen Alınan kuvvetlorile 
müştereken atılabilirler. Yahın 
böyle bir harbin İngilizler ~ ol
duğu kadar, mütearnzlar için de 
büyük zorltıkları vard.ıı:. Bu zor • 
Juklan göze alabilmek ~in 11.ime... 
tin külfete değer olması gerektir. 

Bizce bit yük möşküllerin yeniA
mcsile mümkün olabilecek Ccbe
liittarık hücumunun sarfedileeek 
külfete değer bir nimet temin ecl&
miyeceğini ililve edebilir.iz. 

Kııru ~ 24000 

Nonnı 22000 

Mak'lmll 15000 
11000 

2ll 
11 
21 
15 

Lira 2 _ Pazarlığı 16 ağustoo 940 cuma 
92SO günü saat H de İunitte tersane kapı-
1?00 smdaki komisyon bina&lnda yapılacak 

~~20 b.r. 
3740 I 3 _ İşbu maddeler bir veya ayn 
3150 ayrı mttteabhitlere ihale edilebilreel:\in-
1650: den temina\lan ihaleyi müteekıp yüzdı 
~o· 15 nisbetinde derhal alınacaktır. ~ı:ı'.•r. 11 

unanlar da ortaya çık • , . 
>a ~•r in 
Ilı ~ınaı, U rnftıın İzmir yollarını 
11 lı~avoı zere lzmir belediyesi ile 
d~a) şir~ ) ~Pan Fransız Reji je-
~IQd "<·tı laahh" d" ·· ~"t· aıı 9• . u unu yapma-

l h~cz t bın lira teminat ak. 
0 unnıustur 

. numaralı evde oturan Naci ismin
de bir seyyar satı<:ı bir alacak me
sele=inden 4 - 5 l!iin evvel Ahmet 
adında birile kırvııa etmistir. 

Ahmetten fena halde dava.!< vi
ven Naci dün -OJ.müstür. 

N adnin ailesi adli Y<!;"e ımüra • 
caatla Ahmedi vakalat:mıstır. 

Kasımnasnda Abdı.ılla.h cadde -
sinde Bakkal Salim Sener ile ar
kadasları da hadkeve sa>hittirler. 
İnsan bu kontrolsuzlul!'u öi!renince 
ıravri ihtiyari kendi lrendisine ııo-
ruvor· 

- Yalıwada bek>dive 
Varsa uvuvor mu? .. 

vo.k mu? 

Cebelilttarılruı :ıa~e 
elde edileeek faydalar ve nantaj
lar bn harbi mihverdlerin lehine 
halledecek kadar kuvvetli olamı
J'f'caktır-

Mer{'i"""1:: 
~az pe,uil' 
2'ley tın J'8b 
Zeytin 

211()0 

3000 

l!OOO 
llOOO 

38 
55 

22 
37 

1650 4 _ İsteklilerin bu iılerle al 'kadar 
1320 olduldanm gösterir ticaret ve<> kalan 
i220 ile birlikte meı:ke.r gfuı ve saatte ko-s:m.m 

l _ Yuk:mda cl:as w miktarı ,,._ misyon baska-ıhğına mi.Uac:aatları il!uJ 
lak an ltalem ~ maddıılerl paaar- ohtnur· ••22h 



F O S F A R S O L 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kJSmı oları kırının o"'' Rrlacıkla n tazeliverek çoğaltır. Tatlı itta)ı temin eder. Vüeude deT11mlı ıen~lik, dinçlik Terir. Sinirleri canla,,. 

~ak asabi buhranluı, uykwıuzlııJu giderir. Muannit in:..ıba;ı:larda. barsak tembelli(inde, Tifo, Grip, Zatürrieyc, Sıtma nckabetlerinde. ııelgevşeldiği ve ademi iktidarda fe 

kilo almekta ııayanı ha~Tet faydalar temin eder. 

F ~ .s. F A R S O L'iin: diğer bütün kuvvet ~uruplar112dan üstüıılüf'U DEVAl\'ll..I Bİlt SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA '"";'• ...... •ETMESİ ,,., ı"lk 
-----------------------------fesiriıı.i derhal ıriisterme.idi<. uınu.n kullananlarda 

KAN, KUVVET, IŞTIHA Ş1 rubu S•hhat Vekiiletinin resmi müsaadesi:1i haizdir Her ecza!tGde b_ulunur. 

1 
Devlet Demiryollan Ye Limanları lıletme 

U. idaresi ilanları 
·---ı 

Muhammen bedeli 18,000 (on l"kiz bin) lira olan Sterilizaiyon cihuları ve 
teterniatı 24 ı;.yıaı 1940 Salı günü ııaat 15 de kapalı zarf usulü ~ Anlı:anıda 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ı,e girmek iati;yenlerin (1350) (Bin üç 7ÖZ elli) liralık muvakkat teml
aat ile kanunun tayin ettili vesi.kalan ve tekliflerini ayni &ün aaat 14 e ka-

dar komisyon rei_,liiine vermeleri !Azımdır. 

ı.~:0--1"."s-ta_n_b_u_ı_L_e_v_a_z_ı_m __ A_m_ir-li·g-in .. d_e_n __ v_e_r_iı_e_n_H_a_ri_c_i_A_s_k_e_r_ı_K_ıt_a_•_tı_l_ı_a_n_ıa_r_ı __ ı 
~ğıda yazılı mevat hizalarında yat.1.lı gUn ve saatlerde kapalı utla cksilt

meJerı Kırklarelinde a~kert salın alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 
kanuni vesikaJarHe tekli( mektupJannı ihale saaUerinden bir saat evvel komis-. 
yon_a vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve komisyondôıı 
gOnih.ır. 

Cinıi 

Leve kömilrO. 

MI lırı 
Kilo 

Tutuı 

L'r .. 
ltmônatı 

Lir11 

kanuni veeikalarile teklıf melduplannı 

komisyona vermeleri. (592) (7109) 
.... 

ibalo günü ve uatl 

llstanb~l Komutanlı; Satuıalrna JtomiayoDu 11~ 
Komut.anlık birlikleri ihtiyacı ;, 

8/940 gunü saat 11 de pazarlıld• ' 
toz şeker satın alınacaktır. fl1ı.ıtı.1 

::e~e 7!~ıt:r;~~-e i::~~e~~.~~rl 
!arı ile bırlikte FındıklJda Kon·" 
hk satın alma komisyonuna ge1" 

Şartnameler para.BJ.Z olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hydarpaşada Yulaf çuvallı. 
2,800,000 
3,600,000 

67,200• 
288,000 
252,000 
448,000 
384,000 
H0,160 

4,620 
15,650 
13,850 
23,650 
20.450 

30/8/940 17 

Beher kilosuna tahmin edilen fiab 
330 kuruş olan 100 ton sarı sabunlu 
kösele kapa}J zarfla eksiltmeye kon -
muştur. İhalesi 2/9/940 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. 25 tondan aşagı ol
mamak tizere teklifler kabul edilir. 
İlk' teminatl 161950 1iradır. Evsaf ve 
şartnamesi 1650 kuru~a komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Keşi1 bedeli (50,721) lira (89) ku
ruş olan Zincideerde askeri binaların 
tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 2/9/!140 pazar
tesi ünü saat J 1 de Kayseri askeri sa
bn alma komısyonunda yapıJacaktır. 

İlle teminatı (3,78&) lira 44 kuruwtur. 
Şar' :ıınesi (,.255) kuruş mukabilinde 
Ankara, İstanbul levazım ilmirliklerj ve 
Kayseri ruıkerl satın alma komisyon
larından alınabilir. Eksiltmeye lire -
eek:Jer teminat ve kanunun 2, 3 mad
delerindeki yazılı vesaik ve bu gibi 
işlerle lştl&al ettiklerin~ dair mahalll 
nafıa ve ticaret odasından alacakları 

vesikalarla bir' kte teklif mektupla -
rını ihale saatinden bir saat evvel ko
Jltisyona vermeleri. (641) (7308) 

~ri. •7173> .,,._ 
Gümüşsuyu askeri hastane;i ıtı 

için 16/8/940 günü saat 15 de Jl"" 
lık.la beş bın kilo koyun eti satı1 

nacaktlJ'. isteklilerin belli gun .,,e 
atte yüzde on beş teminat paraları 
birlikte Fındıklıda komutanlık 
alma komU;yonuna gelmeleri. 

Tesellum ve Sevk. ~fliğinden daiiıtılacaktır. (7042) ....... 
bedeli 1875 lira olan 1500 Kg. Lok.oloit bo7a (22/8/1940) per-

<;embe l\IDÜ saat 10,30 on buçukta Hatrdarpaşada Gar binası dabilindelti ko-

Çuvalsız. 

Arpa çuvalh. 6,4CO,OOO 
çuvalsız. 

Saman 7,008,000 8,258 

26/8/940 

26/8/940 
27/8/940 

11,30 

,niayon tarafından açı" eiuilltme usul.ile sat.ı.n alınacaktır. . .... 17 
11,30 

(584) (7101) 
823 - 7254 

Bu ıııe girmelı: · istıJ'ealerio (140) lira (63) Iı:uru~luk. muvakkat tıeminat 

ve kanunwı ta,.ın ettip v...u.le birlilı:te eksiltme ıunü saatine kadar komisyona 

müracaatları lh.ımdır. 

Bu işe ali şartnameler komio}'ondan parasız olarak dağıtılmalttadır. (6979) 

1 ~~•-n_h_hla __ rı_a_r~U_._lll~iicl~O-rl_ü=i_ün_d_•-~-·~f 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 150,945 kilo sert lıistik mtiteahhidi nam 

te hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. i II - Pazarlık 19/VIII/940 pzartesi günü saat 16.30 da Kabataşda Levazım 

;e Mübayaat şubesindeki allm komisyonunda YilPılaC'aktır. 1 
111 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi nümune de ı 

:örülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede-

ekleri fiat üzerinden yüzde 7,5 güvenme parasıle birlikte mezkür komisyona 

.1üracaaU3n. •7264, 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - İstanbuldaki hava birlikleri için 32400 ltilo sıtır eü kapalJ zarfla el<silt

:ıeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 22/ arıstos/ 940 ~embe günü saat 15,30 da Yejil.k.öy hava 
nıntaka deposu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mılhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat teminatı 972 liradır. 
4 - İsteklilerin kanun! vesikala.rile birlikte teminatlarını Bakırköy mal 

nüdürlüğüne y'atınp ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını komis

·ona vermeleri ve tıarlnameyi gön:nek üı.ere her gün k.ooıisyona müracaatları 

ica olunur. c8785• 

lstanbul hava mıntaka depo amirliğinden: 
1 - İs\anbuldaki hava birlikleri için 243000 kilo ekm•k kapalı zarfla eksilt-

1eye konmuıjtur. 
2 - Eksiltmesi 22 agus!os 940 perŞembe günü saat 15 de Yeşilkö7 hava 

· ııntaka deposu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

s - Mubaın.ıııeA bedeli 24907 lira 50 kuruş ve muvakkat teırunatı 1868 lira 
, kuruştur. 

4 - İsteklilerin kanuni vesi.kalarile birlikte teminatlarını Bakırköy mal 
liidtirlüğüne ;rabı1P ihale saatinden bir sa.at evvel tekill mektuplarını ko-

1isyona vermeleri gönnek üzere her gün komisyona müracaat-

Aşatıda cinsleri yazılı çelikleroen 
satın alınacaktır. Elinde mevcut olan
ların eb'at ve miktarlarilc beraber 
20/ 8/ 9"t0 Salı gUoü akşamına kadar 
Ankarada M. M. V. harbiye daire -
sine kkli.1 yapm<ılan. 

Semantasyon evv veya bu vasıfta 

başka marka çelik. 
Mariiilton krom nikelmolipten bsvv 

veya bu vasıfta başka bir marka çelik. 
Maraton krom nikel Molipden yağ

da sulama çeliği Dcno yahut bu vasıfta 
~ka bır marka çelik. (578) (7065) 

• -4 adet yük deniz motörü He bir a-
det binek deniz moıorü kiral:tnması 

pazarlığı 15/8/940 perşembe günü s:ı

at l 1 de Canakkalede a~ert sc:ıtın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Kira
lanacak motörlerin ve kaptanlarının 

ne gibl va!'ıfları ha.iz bulun~caklan 
ayni mahallin askerlik şubesinde gô -

rülebllir. Bu şartlar ı haiz bulunm.yan 
kaptan veya motörü tutulrnıyacakt•r. 

(630) (7261 l .... 
600 adet tevhit oemeri kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 31/ 8/ 
940 cwnartesi günü saat 11 de Enu

nmıda Lv. amırliğl aatın alma koaıis-
7onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
29,l 00 lira ilk teminatı 2182 lira 50 ku· 
ruştur. İsteklilerin b<tlli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar kanuni ve
sikalarile teklif mektuplarını komis
yona vermeleri. Şartnamesi Ankara, 
İstanbul, Enurum Lv. lmirlilı:\eri sa
tın alma komisyonunda göril.lür. 

(593) (7110) 

• Beher adedine tahmin edilen !i :ı tı 
400 kuruş olan 5000 adet tevhit semeri 
iskel(>ti pa:tarlıkla eksiltmeye l;unnv1~
tur. 1000 den aşağı olmamak üz<':-c 
teklifler de kabul edilir. İh-a1esi 1? / 

Bu akıam: Harbiyede 

BELVÜ BAHÇESİNDE 
Bcıtekôr: SALAHADDİN PINAR'ın ku~ı~ı~:~cf~!~r. 

Bu l'tte:re aa.n'aUli.n ttven butU:n mo.s.i.kl u.rladları edeceii ctbl bilhassa 

Bayan M U A L L A : 
Ostad BlMEN ŞEN : Bestekar 

Kemani 
MUSTAFA 

8/940 cumartesi ctınü saat ıo.:ı~ da 
Anknrada M. M. V. satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 

k c..misyonda görülür. İsteklilerin 5000 
tevhit semeri iskeleti için 300(1 lira 
kat'i teminat daha az teklif edcı:<.•kier 

için verecekleri miktar Gzerincten k~_t'I 

teminatlarile ihale gün ve saatinô.e 
komisyona gelmeleri. (617) (7248) .,,.. 

1.800.000 kilo buğday kırması kapalı 
zartla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
19/ 0/ 940 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada Lv. amirliği satın alma ko
mü;yonunda yapılacaktır. Tahmin be.
deli 28,800 lira ilk teminatı 2700 1ira
dır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
Amirlikleri satın alma komisyonlann
da görülür. İsteklilerin kanuni vesika
ları lc tcklı! mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyona 
venneleri. 529 - 6872 

.... 
Balıkesir ve Susurluk-ta 10 adet as

ker! bina yaptırılacaktır. Kapalı zarf
la ihalesi 21/8/940 çarşamba günü sa
at 16 da Balıkesir satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Binalann behe
rinin keşıf bedeli 4843 lira 70 kuruş 

· umum tutarı 48,437 liradır. İlk temi
nat 363 lira 28 k:unış umum teminat 
3632 lira 78 kuruştur. Pl3n, ı;artname 
ve keşifleri Ankara, İstanbul Lv. A -
mirlikleri ve Balıkesir mıntaka K. sa
tın alma komisyonunda görülür. Ta
liplerin ihale saatinden bir saat evvel 
k:ınlır'i v~iltnlarile teminat ve tek.lil 
nlektuplarıru komisyona vermeleri. 

525 - 6868 

... 
2.471,830 kilo tezek kapalı zarfla 

ek<;iJtmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
29,662 lira ilk teminatı 2222 lira 65 ku
ruştur. İha1esi 2/ 9/9-40 pazartesi günü 
saat 11 •dedir. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İstek:hlerin kanuni vesikala -
r i1e teklil mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ağrıda askeri satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(607) 

Birliklere kadar nakliyesi 

(7155) 

kırıcıya 

ait olmak şartile 3806 ton buğday kır
dırılacaktır. Tahmin bedeli 89,441 lira 
ilk teminatı 5722 lira 5 kuruştur. Ek
siltmesi kapalı zarfla 2/ 9/ 940 pazar -
tesi günü ~ant 11 de Bnbaeskide as -
keri satın alma komjsyonund<ı yapı

lacaktır. Şartnamesi komi~onda gö -
rülür. İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evvel kanuni vesikalarilc teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri. 

(645) (7312) .,,.. 
300,000 kilo buğday kapah zarfla 

.... 
Mukavele tarihinden itibaren bir ay 

zarfında teslim şartile 800 ton döküm 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 23/ 8/ 940 cuma gıinü saat 16 da 
Erzurumda Kor salın a1ma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
48,000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 

~ (631) (7298) 

.Aşf!ğıda yazılı mevat pazarlıkla 17/ 

1 8/940 <·unıartesi günü hizalDrında ya
zılı ~1erde izmirde Lv. fımirliği sa
tın alma komü:yonunda yapılacaktır. 

isteklilerin kanuni vesiktılnrile ko -
misyona gelmeleri. 

Cınsi Mi~- Tutarı Temi· iha· 
tarı netı le 

Kilo Lira Lira Suli 
Pilavlık pirinç 50,000 16.ooo 1200 ıo 

> 
Sabun 
Zeytin yağı 

> 50,000 16,000 1200 10.30 
J 50,000 52,500 3875 9 
50,000 25,000 1875 12 

(632) (7299) 
ek!'>iltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/ ,,.. 

.,,.. 
Komutanlık Birlikleri için 2o4~ 

Xok köml.ırü kapah zarf usuJilC 
nakaşaya konmuştur. 

ihalesi 3 Eylül 940 günü saat 1' 
dir. Muhammen bedeli 51100 tir' 
ill< teminatı 3832 Hra clh kllfll' 

ne:)i her gün komi~yondıl 
ru . 1.~ ı, ıır. İsteklilerin belli gi.ın ve~ 
ten bir saat evveline kadar teklıf,;;;; 
tuplarını Fındıklıda komutanlık .. 
alına komi~yonuna vrrı neJeri. '

1 

Jf. 
Komutanlık kıtaatı hayvan9t1 

19/ 8/940 günü saat 11 de paıJ!l 
600 ton kuru ot ile 300 t0n • • ..ıı 
satın alnacaktır. Muhtımmen btov 

için 39()0 ~aman irin 11 ~5 Ur:ıdıf' 
namesi her gt.ın komııtyonda gör 
bilir. İstekJilerin bell i gün vC' 
yüzde on beş tem i natl:ırı ile t~ır 
Fındıklıda komutanlık s.1tın atol 
misyonuna gemeleri. Ot ve cııt 
ayrı ayn taliple.re de ihale erli e 

c7322' 

940 giinü saat 13,30 da Midyatta as-
keri satın alma komisyonunda yapı- Aşağıda yaz.ılı mevad hizalarında •1... I 
lacaktır. Tahmin bedeli 15.000 lira ilk yazılı gün ve saaUerde pazar1ık:Ja ek- yonı1 ı an ar~ 
t · t 1125 l. · siltmeleri Edirnede Hacıumur köyün- . 
emına ı ıradır. isteklilerin ka- Birliklerin her biri için 

nunt vesikala.rile tekill mektuplannı d~ askeri satın alma komisyonunda olmak üzer~ 2500 liralık arpJı 
ihale saatinden bir saat evvel komis- y_pıJacaktır. liralık yulaf, 2500 liralık ot, ıscıe.J 
70na vermeleri. (642) (7309) Cinıi Ton Teminatı lbale ırün liralık odun, 1000 liralık ,aman ır 

.,,._ Lira Saat :ıarlıkla satın alınnc. aktır. llıolfS'ııı 
Bir milyon kilo saman kapalı zarfla Patates 816 4271,76 17 /8/940 11 8/940 perşembe gtinti ,a.l d0~ 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedelı Bulgur 216 2737,80 17/ 8/ 940 10 başlıyarak saat 17 ye kadar dev0 

20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. Sade yağ 70 5975 16/8/ 940 16 decekUr. Taliplerin mezkur ı:ı>" 
.. İhalesi 29/8/940 pe~embe günü saat Kuru ot 15,264,50 15/8/940 11 saatte Kavaklı köyündeki aoı-erl 

1 Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 11 de Erzincand.a tUmen satınalma (633) (7300) alına komisyonuna kat'i trrniJ19 

75 kuruş olan 20,000 il:\ 25,000 kilo komisyonunda yapılacaktır. Evs.a! ve • ı 1< T" kanuni vesika1arile bırliktc ge 11 

eğer sabunu kapalı zarna eksiltmeye şartnamesi komisyonda görülür. Tek- z3t 

konmu•tur. Th. alesi 27/8/9'0 Salı gilnu·· 5000 kilo birinci yemeklik zeytin <72 ~ "J, lif mektupları ihale saatinden bir saat 1---------------;.ı 
Saat JJ dedir. I-.~ temı·natı ll25 lır' a- yağı alınacaktır. Tahmin fiatı 58 ku- edı,. ~~ ~ evveline kadar komisyona verilmesi Sahibi ve neşriıJatı idare 1 .' 

dır. Şartnamesi komisyonda görülür. ııı.zımdır. (637) (7304) ruştur. Pazarlığı 16181940 günü saat Baş mtthaTriri ~ı 
Taliplerin ihale saatinden bır saat .,,._ 11 de Sıiloğlunda asker! satın alına ko- ETEM İZZET BENiCJ> .ı 

misyonunda yapılacaktır. (635) (7302) •• 
evveline ka.dar teklif mekluplanr.ı (4,400,000) kilo buğdayın kırma üc- .ıııı. Son Tclg<nf l\Intba&S) 
Ankarada M. M. V. nbn alnı:ı ko - reti kapalı zarrla eksiltmeye konul - T" 
misYonuna vermeleri. (591) (';108j muştur. 18 ton tuz pazarlJkla satın alına - kalarile komisyona gelnu:·lcri. 1Bf(' 

.,,._ Muhammen bedeli (79,200) lira ilk caktır. Tahmin bedeli 6 kuruş 50 san- bedeli 25,457 lira 90 kuruş ilk ıt 
600 adet tevhit semeri kapalı zarfla teminatı (5210) liradır. Eksiltmesi timdir. İhalesi Silloğlunda askeri sa- nah 1909 lira 35 kuru::;tur. İ!>tt·1'~ 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi 3/ 9/940 2/9/940 pazartesi günü saat 16 da ya- tın alma komisyonunda 17/ 8/ 940 cu- rin komisyona gelmeleri. (6-43) l 
Salı günü saat 16 da Erzurumda Lv. ptlacaktır. Şartnamesi İstanbul, An - martesi günü saat 11 de yapılacaktır. + 

1 · Ka (636) (7303) 300 ton Bulgura verilen fı:ıı. l 
ami rli ği satın alma komisyonunda ya- kara Lv. fımirlik en ve yseri as - ti ... görüldug' ünden pazarlıkla eks~l 
pı~a cr. ktır. Tahmin bedeli 29,100 lira kert satın alına komieyonunda görüle- T" •l 
ilk wminatı 2182 lira 50 kuruştur. bilir. isteldiler kanunun 213 madde- Bir bina inıasına ta1ip cı1cmad1ğın- 15/8/ 940 perşembe gUnü ssu:ıt 
Şartname.si Ankara, İstanbul, Erzurum ]erinde yazılı vesaik ve teminaila bir- dan ikinci pazarlığı 17/ 8/940 cumar- Konyada Kor salın a!ma koııı.t ı 't 
Lv. amirlikleri satın alma komfa,'Yon- likte teklif mektuplarını ihale sa:ıün- tesi günü saat 11 de Konyada Lv. §- nunda yapılacaktır. i ~ t<:kJilcrln t~ 
larında görülür. İsteklilerin ihale ıtm den lbkal bi.r saat evvel komisyona mirliği satın alma kon1isyonunda ya- saatte komisyona gclınl·lc-ri. ...,1 ı' 
ve saatinden bir saat evveline kadar vermi~ bulunmaları. (638) ('1305) pılacaktır. İsteklilerin kanuni veıa.i - (644) ( 

1 

q 

~:;;;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::~~=:'.".=:=~=:=:=.=:===~~=ı==~~~~~~~~~~~~~;;~~~~;;;;;;~~~~~~;==ı=;,:::::~=::::::::::::=;::=:::::=r=ı::~:::='.;;:'~:;:::::~:::::· 1 ~ duklarını zannetmem. Zira ahret man paşa ile Malııont NediP:.r~ 1, 
eğlenceler birbirini takip ediyor- R • p H t t ve adaleti İJ5hiyeyi mutekit ve Cevdet paşalar m~hkemedc r,· ' 

Tel: 

--
Yuan: 111. SAMİ KABAYEl.. 

Cem'in Romada olduğu teyit edildi 

Kral, •ayet Sultan Cem kendis!
ne verilecek olursa, Türklerin ı
talya sahillerine tecaviiı:~?'i halin
de bıristiyanlığın menafıt nam~a 
bundan pek ziyade istifade edıle-
cekti. 

Batta Sultan Cemi kendisinin 
muhafaza eylediğini de her tarafa 
işaa etmeğe başladL 

Sultan Beyaz.ıt, bu havadis üze. 
rine Venedif:e elçi gönderdi. Me
sele Venedik hükiımeti tarafından 
sureti kafiyede tekzip edildi. 

Sultan Bcya1.1dın gönderdiği el
çi i kender ı•aşa idi. Kendisine Sul· 
tan Cemin Komada bulwıdul:u •ÖY· 
lendı. Hatta, arzu ederse kendi de 

gidip görebilil' dı. 

1 

Napuli kralın~ gelince bu Sul· 
tan Cemi almak ŞÖJ le dur~un, ken
disin in Papa ılc bile arası iyi de. 
··ıd· 1 gı ı. 

Bıınunla beraber Papa Venedik 
ve Mililn hiikfımetkri ar"-'1nda bir 
ittihat husule gelmi ti. VeDedik 
hükümeti İstanbula yaptı!ı teb· 
ligaıtn bu ittlliadın Sultan c.,m me
sel< ini a. la tai:..,.-ir etmiyeceğini, 
Sult:ııı Cemin Papanın muhafa - 1 
~asında bulunduğunu yazmıştL 

Sultan Cem, Papa İnıısan za -
manından daha rahattı. Papanın 
oğlu Don joan Sultan Cemle ga -
yet samimi dost olmuştu. 

Don joan on clolnıı, Snltan Cem 
otuz dört ya~larında idi. Şehzade 
Cem Don joanla ekseriya ata bi
nerler, ııeznıeğe çıkarlardL 

Papa, hazan da oğlu ve Sultan 
Cemle müdebdep bir alayla gez
meğe çıkardı. Muhterem misnlir. 
!erinin hatırına riayette kusur et
miyorlardı. Sultan Cem ba~da 
sarık milli kıyafeti ile geziyordu. 

Bil' gün yine Sultan Cem, Papa 
Pananın oğlu, kardinnllar ve nıa
i)·etleri atla gczmeğc çık tılar .. Bir 
kiliseye girdiler. Aizzeden birinin 
kabrini ziyaret ettiler. Bu esnada 
Papa Vatikana dönmüştü. O gün 
Papanın Sultan Ceınle gezintisi
ne bircok kişiler hayret etmişlerdi . 

İtalyanın siya•i vaziyeti tehli· 
keli idi. Zaten, İtalya kü~k kü
çük hlikümetlere ayrılmış bulu
nuyordu. 

Fran•a kralı aekizinci Şarl ita!. 
ya seferine haurlanırordu. Tlirk
ler Erde! ve Nemse toprakların
da mnzaffcrane akınlar icra edi
yorlardı. Vntikanda ise ziyafetler, 

du. eşıt aşanın a ıra ı muteriz olan bir adamın bu de- len hiikrnün icrasını iltizanı c. 

~:n:n~~r~;~~y:k~:ıri-a;:ı.: ABDOLH MiT N.A. Sl ... l--DE~ -VRIL, 01· '· ~:~aıeıyl~~~:~a,.~ti~.:iye:::;e~ yo;~ı;;::-İngiltere •diri Lor" v~, 1 
ğa belki o kadar dokunmazdı. Fa. derkiU"dır. rin Abdülharnidi görerek iılo 1'İ 1 
kat topun ai:zında Venedik bulu- Tahir ağa bu sözltri tamamen rarının feshini talep etti . Btı 1'.,t 
nm·ordu. Dunun için herkesten Abdülhaınide anlattı. kabul olunmadıgı takdirde rı• ·ıı ~ 
Zı·ya. de o kork~·yordu. 51 "·~aftlar A t k d hk · d 

011 
•" ı - - • r ı on an sonra ma emeı si \·ahim olacağını si.' ylc i. v ~ 1 

Nihayet, Ven. :lik hükiımeti tek- lıkeııder F. SERTELLi uvdrt Rqit \'ULARKIRAN isti n im hükmüne intizar ohm· süfcra miittehim!cri iı!amıl .. 11
. 1 I,; 

rar harekete geçti. Papaya mür" dı.: . , el ki hükmii mnhke.ınei is- tarnıak için ittifak eti ı. Ah<•• 
eaat etti. Sultan Cemi ileri süre· Tahir ağa paşanın ağzını arıyordu tina( da tasdik etti. Bu kararın ka. mit siifcrar.m veSa)osını .... 
rek Padişahı akınlardan vaz ge- vanini şer'iyeye muvafık olup ol- dikkate almadı. Bu esun<'a I> 
çirmesine gayret etmesini tavsiye Mithat paşa müdafaa tını tama- şeyhuhetten ve Alemde misli gö- madığı ınek.amı Meşihattcn sual firi Muhsin harım fe\ I.ah"!r,: , 
etti. men kaleme aldı. Bu esnada Ah- rölmiyen böyle bir vahşiyane ve olunduğu zaman Şeyhülislim da reti görüldü. Niha)'ct Ah!l~''r~ 

Papa, Venedik hfilı:(l:metinin dülhamit tarafından Mitbat paşa- gadd.arane muameleye uğradık _ bu karan tasdik eyledi ise de fetva mit iki damadını affetti. ı.;•'.,,. 
-'· · · .. d ·ı t h yd · t'L-ah ·ı emininin ciddetli itirazına hedef el v· tavsivelerine kulak asmadı. O sı- nın ağzJnı aramaa. ıçın gon erı en an sonra erse en ıs """ ı e 1 •• Şe h r fiili katlin Sultan Mura ııı ~f 

ralarda da Sultan Beyıwdın yeni adamların ardı arası kesilmedi. mevtimi temenni ve tercih etmi- 0 du. Fetva emini Y ü ıslamın · resile irtikiıp edildiğiı::i ileti s f 

imi t . Yine bir ..ıın tüfekçil-aşı Tahir a- şimdir. Şu saatte başka emelim ·bu hareketi tabaabuskiiranesine d ıı " 
bir elçisi Romaya ge ş ı. ..- kar<ı <u sözlerle mukabele etti: rek müttehimleri de idauı 8 l 

Türk elçisi, Sultan Cemin ma. fu1f':nnın~!kl~~t~::!efe'::d~: ie~~e~~ı:.~;e~ !!.n:::~ .:_Yaşadığım şu müddet zarhn· feyled~ ~bbdülhedamiclibbu ~:,i 
sarif bedeli olan yüz elli bin dü- bahis a~dı. Mithat Pasa bn ha- düğünüz bir cisimdir !alım ve şahın da bilerek hiçbir vakit haksız bir vermege ıc ar en se ep, "'ııi~' 
kayı getirmişti. Papalığa kuu - vadisin yalan olduğunu ve kendi- ve demden ibaret olup o da ziya- lı.ü.küm vermedim. Şimdi bir aya- efkarı umurniyesinin mütte 
dundan dolavı da Papa Burciayı lerini idama mahldbn etmek için de eskiyip harap oldui,>"Dndan ba- ğım mezarda iken tariki istika - ıer lehinde olması idi .. > . ·ıı ~ 
tebrik edecekti. mahsusan tertiıı edilmiş bulundu. na lüzumu kahnatm>1hr. Dünya _ metten ayntmayı hiç arzu etmem. Mitbat paşa muhakeme<Jfll ~~I' 

Türk elçisi. Sultan· Cemin mu - ğuııu söyledi. .ıa mazlfun olanlar zalimden hak.. Kaide ve nsulünü bilmediğimiz küçük safhasını te~kil cde!l ~d 
hafazasım vl' kendisine hüsnii- Ve dedi ki: kını almak için pıı~ha müra _ mahk

1
emei ~dliye vasıtasile müt- rıdaki satırlardan 'onrn, !'.-i;ıı' 

muamele edilmesi ni Sultaıı Be · _ Benim dünyada has bel beşe _ caat ederler. Padişahtan hakkını tehim er is tın tak olunarak aleyhle- hamidin dessas ruhunu ve ı(, ıı'· 
yazıt tarahndan da rica edecekti. riye her nevi knsur ve hatiatımla istiyenler için hakimi mutlak o- rinde hüküm verilmiş oldu~n • nü anlamak kola)·laşır satırı ıl 

Papa Burcia, Türk elçisini mu- beraber en büyük sermayei ifti- lan Bariteal:.d.aD ba~kn merci yok- dan eğer şimdi bizim bu bapta Mithat paşa gibi bir Iıiırri)J~~l 
azzezcn kabul eylediği gibi, Su!. karun sözümün ve öziimün doğ - tur. Süruri efendinin reis olduğu reyimize müracaat edilerek şer'i nisini Istanbulda mahkcnıe ıı 

1 • d V b 1 ld ğum hk · · dil d · tin" f -rif mııcibince bir hüküm istcni- ı·t' tan Cemi görmesine de müsaade ru ugu ur. e en vası o u ma enıeSlllın nya a ıs n ı ve ~- rile öldürtenıediyse, TııiHc ' ,t« li 
etti. mertebeye isal eden birşey varsa mahal ve temyizi yok ise mahke- liyorsa ııeriatin emrettiği veçbile . 1ı 

o da bu istikamettir. Vatan ve mei kührayi ahret hepsine .kafi - muhakemeye yeniden başlamak ea boğdurmağ-a ve geniş Jıırdiil~( Şaka değil, Türk elçisi yüz elli d ~--dır. Bın· aenaleyh meselenin almağa mıı..affak olan ı\b ı' ~ 
d ' k ltı t" · t " o devlet ve milletin hisseme düşen dir. Ora a Arnavut ve Boşnak til- ..,_,,ı , 1 

bin iı a a nı ge ırıru~ 1• va- fek•;Jen" ve Çerke• .... rdiyanl·•ı b--"-'"' renk ve haline ""'·e - ıni.t, e"'er l'line fırsat d!işers•• .ı • hizmetini ifa için hal ve istitaatım ~ • .- - .... ~~u "~ "" " b ( 
kitler için bu para çok bir yekfuı derecesine göre kuk be~ sene mü· yoktıır. Efendimi~ dahi bizim gibi riat bir CC"f'ap veremiyece&inden temmıız inkılfıpçılarmı da ı ~~ 
teşkil edi ·ordu. temadiyen çalı!ıtım. Hevesimi aı- yalnız ve çıplak ırcleeektir. Orada talep , eGilen fetT11nm verilme,;i he yok ki, birer birer ortada" 

Elri ~m Sultanı gördü ve Ro- dım. İyi ve fena ne yaptım ise Iıesabımu görülür. Eğer kendileri pyrl kabildir. dıracaktı. • 1 
madan hareket etmezden evvel meydandadır, dünyada emelim burasını itikat ededonıe aleyhin.. Keza vö:zeradan birka~ı da ayııi Bereket versin ki, l\lnnY99~ 
Papa Sultan Jlcyazıda hitaben bir kalmadı. Altmış ynşına geldim. de istinaf edecee;miz davamn da- suretle beıram mütalea etti. Alel- de ~fi.k bey bu tehlikeyi bet 
name verdi. Benim için hayat ve memat mü- hi nasıl kolay ve çabuk ıröriilece- lnısus HaJ!ft:UİD paşa, bu hareketi ten önce sezmişti. , 

(Devamı \'ar) savi iken şimdi şıı siıı.iberm ve tini aıılarlar. Lllrin 111utekit ol- ltlilli)'uı tııldıilı. eylıe4l.i. Gazi Os- (Devaıllı 


