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Balkanlar 
bir çırpı işi 
değildir ! 

Başvekil Bu Sabah Ankaradan Geldi 
~taly~nı!' Yunani•tana her 
angı hır tcca \: iizdc bu)un

nıası harbe yepyeni bir is
~ıkaın«'t vereceğine nazaran 
~lalyoıı!arın simdiki halde 

1 
°ı. lc bır lıarckl'le teşebbüs
erı ancak kendi aleyhleri-

. ne bir netice \'('rir .. • 
\' . -

~: ETE!\I İZZET BENİCE 

llünı· k 

İngiltereye dün 
bin tayyare 

saldırdı 
Bunlardan 144 Ü 

düşürüldü 

I 

AKDENiZ 
MÜCADELESi 
EHEMMiYET 
PEYDA ETTi 

---
Sovyetler vaziyeti 
na _ ı l görüyor ? 

, 

~ıva, a ·uruldu kurulalı kanlı, 
ıııü1 l~•lli harplerin ~·~idi göriil

,, '\İdi .r. Fakat, bugünkü harbin 
rl~ h~l<i~ok~ur. Bu öyle bir harp ki, 

lı~lııı dunya harptcdir ve fakat 
,:t l.l'Ltt$1 Pkı~ına bir csenaryo> dan 
ıııt letİQj •:dır'. Hareketsiz olanlar rol
s:ı' hQtun. eklıyorlar, sahneye çıknuş 

g.' loUet~nlar teshil eılildiği kadar 

Londra 16 (A.A.)- Dün, İngiliz 
sahilleri üzerinde vukua gelen ha
va akınlarında 144 Alman tayya
resi düsiirüluıüştür. 27 İngiliz tay
yaresi tahrip edilmiştir. 6 İngiliz 
pilotu sağ ve salimdir. 

Londra 16 (A.A.) - Mosko\'a 
radyosu, Akdenizdeki vazıyet , 1k
kında clzvestiva• nın bir maka -
lesini okumu•tur. Bu makalede, 
Akdenizdeki mücadelenin bu mu
harebede esaslı bir rol oynadıf(ı 
söylenmektedir 

l 

f 

e. 
a • 
~ıı 

v• 
d• 
il· 

ur· 

I İllıdiını i(a ediyorlar. Bu itibarla 
lııın dl~ kadar oynanan kanlı dra
&ahne 8. a ka~ perdesi ve kaç türlü 
llıııtıat'ı. vardı r, bilinmez. Yalnız 
hn~, . a lan tek şey, harbin 
llıiı b~: bir safhanın eşiğine gel-

ller ~n~asıdır. 
harbin ~~kıt söylediğimiz ı:;ibi bu 
A- ı t mesi iki şeı·e bağlıdır: 

ııı.,.i Almanyanın mağlüp edil-

a_ İn ·ı· »ilıı~ ı:ı ız imparatorluğunun 

il u•ası l u ik'. . •nk •t 1 •h.tımalden birinin tahak-
lu leza~~sıne kadar harp her tür
•de<ekr ur kaydı içinde devam 
llıdur· ır. Simdiki halde vaziyet 
ler, ;j Almanya ve İtalya İngil
l;ıı.,,1 ~ karşı karşıya ve haşhaşa 
s.Uı·tyş ardır. İtalya Cebelüttarık, 
lın, ~ ş kapılarını kapamak, Filis
d,nizdısırı almak, İngiltereyi Ak
ta üıı en .ç~kartmak; Kıbrıs, Mal
Alııı. •tın~ ısı;al etmek rolündedir. 
•ı·ı • .,:'Yk ıse lngiliz adalarını istila 

tak e 'Vazifesindedir. 
•oıı,/1.• .her iki de\'letin de bu 
l•lin 101 ı(a eyliyebilınelerinin pek 
ti İrıı~rtlara bağlı olduğu ve hat. 
•it i. İn •ı;ı~ız bulunduğu tahakkuk 
.\ı ıııa ı:ıl 12 adaları üzerine uçan 
11 ~rin: ~•yYareleri daha a dalar ü
Uvorı varmadan sapır sapır dökü-

l ltaı;':'. 
••aın ~ Akdenize filosunu çı-

~ic birad ıgı gibi denizaltıları ile de 
~ildir ~uvaUakiyet kazanmış de
"'leri~ ebelüttarık, U:ıbrıs, Malla 
)ılaııı e esaslı hiç bir taarruz ya-
1.aatru"ın!şlır. Mısır ve Süveyşe 
lııuhaı' ıse şimdilik bir arzunun 

I} ha~zasından ibarettir. 
•flt;,1l de, bu dakikalarda Alman 
'll u~umiyesinin: 

~·~a ~c"1 on beş ağustosta Lond
~••kte~ alaı !arımız girmiş bu
tı, ~ .. 

~lh~esı mümkün olduğu gibi İ-
lıcey,•rın ~a içte.n içe şu suali 

lııuhı, tevcıh etmış bulunmaları 

il~ lt~~dir_: 
1
. • a g· de gırmekle ne kazandık?. 

\>lete ~ iğimiz gibiyiz ve ingi
•zanın arsı hiçbir mu\'affakiyet 
• İ\te b~ş değiliz. 

;u\ hav ılhassa bu suallerin !"ah
•re • 1~s;dır ki, kat'i netice lngil. 

ter,,.a 8 la - Almanya arasında 
ııı·nd · Ulıareb •. e~ek muharebenin ve 
~! •dil,~·lerın en sonunda istih-

144 tayyareden 128 i İngiln tay. 
yereleri tarafından tahrip edil -
mjstir. 

İngiliz sahilleri üzerinde mu -
harebeye iştirak eden Alman avcı 
ve muharebe tavvarelerinin mik
tarının 1000 e baliğ olduğu bildi
rilmektedir. İngilterenin şimdiye 
kadar maruz kaldığı en biiyük ha-

(Devamı 3 üntü sahifede) 

Uçuştan dönen IIngiliz tayya reciler i, düşürdükleri bir Alınan 
tayyaresinin baçı nı gösteriyorlar 

lngiltercye atılan 
bir çok boş 
paraşütler 

·------

Fransa da ki 
et rol tasfiye ha

neler ine hücum 

Londrada hür 
Fransızlara 
bir ziyafet 

Almanların kullandık- lngiliz tayyareleri Ko- A miral Müzelye'nin 
lan yeni bir usül lonyada bir elektrik bazı sözleri 
Londra 16 (A.A.) - Almanlar, fab r ik a sın ı bombaladı Lcındra 16 (A.A.) - Dün akşam, 

İngiliz halkının manevıyatını tec- Vişi hükUıneti tarafından hiya -
rübe etmek için Şimdi yeni bir Londra 16 (A.A.)- Hava Ne - neti vataniye suçu ile mahkUın e-
metod kullanmaktadır. Almanlar, zareti bu sabah tebliğ ediyor: dilen 60 !hür Fransız şerefine Lcın-
İn,gilterenin muhtelif mıntakala- Geçen gece, kuvvetli İngiliz h a- drada bir ziyafet verilmiştir. 
rına, icinde parasütçü bulurum - va kuvvetleri, Fransada işgal al- Bu Fransızlar arasında hiir 
yan büyük miktarda par3.şütler tında bulunan yerlerde, Blcyde, Fransız deniz kuvvetleri kuman-
atmaktndırlar. Fakat bu teşebbüs Pu~·yakda. Ambde, Bordo civa - danı Amiral Muzeleve de bulun-
de hiobir netice vermemiştir. rında jironda depolara ve petrol ınaktad1r. 

Ana\'atan muhafız ordusu Al- tasfiyehanelerine hii•·um etmiş - Amiral, kendisinin ve di~er 11a-
(Devamı 3 üncü sahife_d •_> __ , ___ <D~vamı 3 ünl"ü sahff_e_d_•> ___ --- (D~ı 3 iıncü ,.hlfede) ı 

Helli'yi kim Fransız ordusu Floryadaki cese· 
torpilledi ? tamamen terhis din hüviyeti 

Londra 16 (A.A.) - Reuter a- edı.ldı" 
iansı bildiriyor: 

Saliihi:vettar mahfillerden Rcu
ter ajansının öğrendiğine nazaran 
iHelle Yunan kruvazörü torpillen-, 
diği sırada Ege deniônde Tinos 
Yunan adası civarında hiçbir de
nizaltısı bulunmakla idi. İta! -
yan denizaltılarının bu mıntaka
larda harekat yaptıkları malum -
dur. 

Berlin 16 (A.A.)- Tas ajansı 
lıildiri~·or: Voclkisı:her Beobaebter. 
gazetesinin Cenevre ınuhabirine 
Vişiden gelcit rnaliımata nazaran, 
Fran!'ız ordusunun trrhi~i 4 ağus
tosta hitam bulmu~tur. Üç buçuk 
milyon askerin terhis edilmesi, iş
sizlerin adedini çok fazlalaştır • 
mıştır. İşsizlerin \'aziyeti çok miiş
kiil bulunmaktadır. 

Floryada iki ceset bulunduğu 
bildirilmişse de bugün öiileye doğ
ru polisin yaptıilı tahkikatla ce -
sedin bir tane olduğu tesbit olun
muştur. Hüviyeti tesbit olunan bu 
cesed de Galatada Roso hanında 
oturan Muiz Alev isminde bir 
j!ence aittir. İı;siz bulunan Muiz 
Alev alet tedariki için annesin -
edn 5 lira almış bilahare de Flor
yada yüzerken boğulmuştur. 

• i z mir Fuarı münasebetile 

Y unan iaşe ve iktısat nazır
ları da şehrimize geliyor 

Hiç şüphe .vok ki, İlalnnlar 
hatta Somali•·i Ye Babülmcndep 
kapısım alsalar bile, Akdenizde 
bir kontrol ifa edemezler. 

• 

• 
Alıııanya üzerıne ve 1-'ransadaki işgal sahalarına mütemadi hü<umlar 

yanan İngiliz bombardıman tayyareleri 
Sovyet gazetesi, Libyadan Mı -

sıra yapılacak bır İtalyan taarru
zunun muvalfak.iyelinden şüphe 
etmektedir. 

--------

·İzvestiya• makalesine şu suret
le nihayet vermektedir: 

·Meçhul birçok iımiller neti -
cesi Akdenizin ve müstemleke • 
!erin mukadderatını ta~in ede -
cek olan .bu harbin vasıflarını teş
kil ediyor.> 

Mebuslar bu sa ah 
Yalovaya g·tti 

··==================ı• 

MİLLİ ŞEF 
Dün A lman Büyük 

Elçisini kabul 
buyurdular 

Ankara 15 (A.A.)- Reisi -
cumhur İsmet İnönii bugün 
saat 16 da Çankaya köşkünde 
Almanya bü,·iik elçisi Von 
Papcni kabul buyurmuşlardır. 

Mülakat bir saatten fazl a 
sürmü~. Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu bu mülakat 
esnasında hazır bulunmuştur. 

Başvekil 
geldi 

Basvekil Dr. Refik SaJdam, bu 
sabah saat 8,50 de Ha~·dar paşa- ı 
ya muvasalat eden Ankara eks -
prC<li ile şehrimize gelnıi tir. 

Başvekll, garda İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır. Vali doktor L(ıtfi 
Kırdar, Emniyet Müdürü, şehri -
mizde bulunan meb'uslnr ve diğer 
zevat tarafından karsılanınışlır. 

Yüksek para 

Üsküdar ve Kadıköy halkının 
dilekleri tesbit edildi 

İstanbul mebu:;]arı bu sabahki 
vapurla Yalovava gitmişlerdir. 
Meb'uslarımız orada halkın dert
lerini dlnliveccklerdir. 

Yalova Halk partisi ve beledi -
yesi tarafından meb'uslar şereine 

burün bır de zn afeL vcrilecütir. 
Difer taıaft.J.n u .. t'i.ıslur dün 

Üsküdar \'e Kadıköy Halkcvlcrin· 
de dertleri dinlt'.m:,len!ır. Üslıii
darlılar e:.meklcrın fcnalıiZ:u.d n 

"' inci ıahilr-a.eı l 

Bir çok cadd ler 
genişletiliyor 

15 gün içinde muhtelif semtlerde 
yarım milyon liral ık yol yapılacak 

da istimıaİ< ınuamclcıerıne baş
lanılacakt:r. 

Belediye reislıi!ı şehrimizin 1 
muhtelü semtlerinde birçok cad
deleri ı:ıenişletecektir. 

Bu meyanda Kadıkövünde park
tan sonra daralıp Altıyol ağzına 
çıkan ı•olun da sür'atle ~en.şle -
tilmesi kararlastırılmıştır. Yakın-
--~--· 

ÇERÇEVE 

Topkanı asfalt volu kenarla -
rırdaki mezarlıklar da kaldırılıp 
calide genişletikcektır. En·ela 
sağdaki ımezarlık sslın alınarak 

(Deva.mı 3 Uncu !ahifcdo.> 

Beşi nci koi 
di kcndilerile aralarını açmak
tan ötiirü maksadı yok. 

Birinci nıaddcyc nıi~al: 

•r ik· h'ılecek olmakla beraber 
hı,1,

1 nkiımeti efkarı umumi -
\' , .•. b' 
i 1~·'-h 'l·ük11 ır hız vcrrnck, ntane-

1\ın ~·~ . seltnıek n nundurmak ar -nı ,., . b' ,~ SÜtük. 
1
. nı ır takım macera _ 

va:t· ı~·ebilir 
\o'- 'l'etin b · «; tııüs . u ne\ i maceralara 

:ne"/} \'C hatta gebe olabile
AMI 3 imcii sahifede; 

Yunanistan İaşe ye İktısat Na· Diğer taraftan Ticaret Vel.dli 
zırlarının İzmir fuarı münascbe - Naznıi Topc:uoğlu bu akşam An .. 
tile memleketimize gelecekleri öğ- karadan şehrimize gelecek \ e pa-
renilnıiştir. zar gi.inü İzınirc gidecektir. 

Yugoslav Ticaret Nazırı da ya- Baş,·ekilin de fuara gitmesi muh-
rın ve yahut öbür gün şehrimize 
gelerek İzmir fuarına gidecektir. temel görülmektedir. 

Bu sabahki ihti
k ar cürınü 

meşhutları <Y~usı 3 cu de) 

alan gaz ino 
cezalandırıldı 
Kadıköy kaymakamlığı 
neşriyatım ız la ehem
miyetle alakadar oldu 

İçkili, çal,gılı, çalgısız lokanta, 
_gazino ve bahçelerde fial yüksek
li~ini.n hala devam ettlf(iırıi dün 
yazmış ve Caddebostanı _gazino
sında bir dilim kiif(ıt gibi ince be
yaz peynirin 25 kuruşa, 7,5 ku -
ruşluk kavunun 60 kuruşa verilip 
icki fiatlarının da arttırılmış bu
lundu1unu mısal olarak ııöster • 
mistik. 

Beşinci kolu, cin \:C peri ma
sallarında olduğu gibi, vakıalar 
dünyasına zıt bir sekilde mefkiı
releştirmek yanlı . Be~inci ko
lu, çirkin bir adanıın ayna kar
şısına geçip günde Ü~ yüz defa: 

- Ben güzel adamım, güzel 
adamım!. 

Diye nefsine telkinler yapısı 
tarzında görmemezlikten gd • 
nıek de yine saçına. 

Onu ne bi.iyütmcli, ne azım· 
samalı; fakat bütiin gayesi, u
sulü ve tesiriJc. keskin bir ,·akıa 
JŞığı altında tutmayı bilmeli. 

Bir n1emlekctte. onun ınilii 
davaları. in1onları. mukaddes -
Ieri iiı.t.•rinde herhangi bir ilıti
J8f ifadesi; ordu!l:undan, 5İya~c
tinden. idaresinden herhnngi 
bir mcmnunilct!--İ:tl!k \'C sikiiyct 
emaresi, mutlaka bc~iııc kola 
bağlıdır. Bu ıne\'Zuda halis b;r 
otokritika teşkil eden hnhlı gö
rüşleri bile hainlerinden ayırt 
etmek için her \·atandaş son de. 
rece tetik bulunmak zorunda. -

t İKD A M 
~ı 1'tk nı· tb h Run 

01 
a u~t.ının en değerli ve 

b 8\<ııuh Uh~rrırı Abidin Da verin 
lıltına arrırli«i ile intişar etmekte 

~!1ın 10 ~ .. ct.~dam) refikimiz neşir 
bır '• ist~umü münasebetile tah
ıı;81lı10 il 1 bar .kadrosunu yeni bir 
lt~llıal ı{ gcnışlelmiştir. General 
ı.,.ij>ıın tro~erin askerlik ve Şakir 

1
. 1010 , .

1 
. 1ı:okınenin ha\·acılık ma-

lt ı e ·· b llıiş b 
1 

sutuıdarını zooginleş-
r·''•r d~ unan (ikdam) a Abidin 
lltıı ·a~ anıca askeri makalele
t~~•t s.::;ıya başlamıştır. Selami 
•. ı, .\ ş es, Osman Cemal Kav-
,ıb· · ek' , 
fık 1 Hik ıp, Hamit Nuri Irmak 
I~ ta'• Sek muharrirlerin daimi 
• daııı a":akaleleri ile inti•ar eden 
t::Jta,h..· ' ~rıc ·· "' ~ ~•ı ){ıu, a. ustad Ziya Şakir ve 
\,n•sreı ayelın tarihi romanlarını 

li~•r s btnektedir. 
~~tler;~· ab, gtinün havadis ve 
~ uııa ı en sadık bir görüş ve 
le ,dallı) "•rınekte devam eden 

ııu refik' · · tir ..,.~ llıu ımue bu yenı ham. 
~ı)dönii va.ff~ld~·et diler ve ne

tn!inli tebrik ederiz. 

---

Fiatlar iki 
aydır hala 

te&bit edilecek 
Bu sefer de mınlf atura 

çeşitleri unutul muş! 
Şehrimizde toptan ve peraken

de manifatura satışlarında bıra
lkılacak kar nisbeti ile cesitlerin 
azami fiatı iki avı mütecaviz bir 
zaınandanberi el'an tesbit edile
memiştir. 

Fiat murakabe komisyonu; bun
ların tesbitinin dün ikmal olunup 
halka ilan edilece~ini bildirmiş
&e de; dünkü toplantıda bazı ce
eitlerin unutuldu~u _görülerek t<ıS

bit ve ilan işi yine ,geri bırakıl -
mıstır. (Manüaturacılar bu _gecil<
meden şikayet etmektedirler. 

~----

ASKER 6öz'iLE c E· i! ~.t .. li L li R 
~ ·~'._'!.-~-. . . .. : · .•. :--

Afrikadaki 
çarpışmalar 

Afrikada İngilizlerle İtalyanlar 
arasındaki çarpışnıalara sahne o
lan kıt'ada neler geçtiğini ve iki 
tarafın harp vaziletlcrini tetkik 
edcbihneıniz ic:in r,·veliı oranın 
coğrafi durumunu izah ehneliyiz. 

Afrika harplerinin cereı·an et
tiği sahada başlıca dört cephe lc
essiis etmiştir. Bu cephelerden bi
rincisi; l\lısırla Lib~·a arasındadır 
ve Akdenizden cenuba doğru uzar. 

İkincisi; Sudan ile Habesistanı 
a~'lran ve Kızıldeniz sahille~inden 
,imal ve cenup istikametlerine 
doğru inerek K.-enJ ada sona erer. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Riga Elçimiz geldi 
Letonya elçimiz B. Nuri bu sa

bahki ekspresle Rigadan şehri • 
mizc gelmiştir. Mumaileyh bu ak
şam Ankarava ııidecektir. ----

- Yarın akşam 
Büyükdere BEY AZ 

PARK 'TA 
Neş'eli \'e eğlenceli bir gece 

HAMİ Y E T YÜCESE S 
Bestekar SALAHAD
DiN PINAR ve SUAD 

GÜN Konserleri 
Rozel kadın orkestrası, dans 
müsabakaları. Ma~alarınızı ev
velden tutabilirsiniz. 

dl 

DİKKAT: Yarınki Pazar 
gündüz 

MUALLA ve kemani SADİ 
\'e arkada~ları. 

\ 

Kadıköy kavmakamlıiü neşri -
yatJJllıZ iizerine bu vüksek para 
alına isile ehenımiveıle alakadar 
olmus ve sikayet sahibinden he
sao pusulalarını da alarak hadi -
sevi tahkik etmiştır. Neticede 
ımezki:ır gazino sahibinin tecziyesi 
kar ar !aştın] mışlı r. 

Ancak bu teczive ilk oldu~un
dan kapatılma cihetine ııi<lilmi -
yerek para cezası verilmiştir. 

Pazar günkü 
son at 
yarışları 

(Yaı.L"'l & iı.nl'i.ı sabiledt) 

Beşinci kol vardır ve her 
n1eınlekette, şu veya bu mik
yasta bir tesir elde etmek ga
yesile didinmektedir. Beşinci 
k ol vardır ve bu zamana kadar 
gördüğümiiz örneklerile, sahip
lerine en büyük verimleri te
min etmiştir. 

Beşinci kolun her memle -
ketteki umumi hedeflerini üç 
bü:-ük şubeye ayırabiliriz: 

1- Milli. siya-i \'C idari em
niyeti sar:-.mrık ... 

2- 1ktı-adi rnziyeti bulan -
dırmak ... 

3- Umumi ahlak \'e sıhhati 
zehiı;leınck ... 

Her biri bir hulasa ifade eden 
bu iiç maddenin de hulasası, bir 
milleti ruhundan \•e iç uzuvla
rından a\·lanıaktır. 

Bu bakımdan bc•inci kol, din 
kitaplarının. gaye ve seci~·e~ni 
rcsnıettiği ~e~·tana·tıpatıp c~ bir 
mahlUk!. Tıpkı kulun, kendi 
kendi sile arasını a~nıı) a didi
nen şeytan gibi, milletlerin ktn.. 

İkinci madde)·e misal: 
Ticari \·c iktısadi dala\.cre ... 

Jcr, u(urtn1alar, panikler, ihti .. 
k3rlar, danıpinglcr. istisnırrlar, 
kaçakcılar, mutlaka ve mutlaka 
bir ucilc bc~İn(:İ kola daJan 
maktadır. 

Üçüncü maddeye ınisal: 
Keyif verici zehirli maddeler 

Ye her türlü s.Cahct , .• rezalet 
şekilleri üzerinde mc\ siın ınc\·· 
siın derinlc~cn cereyanlar, 3'·ine 
ınutlaka beşinci kol tarafından 
.köriiklcnnıekte. 

Bütün bu isler \'e hedefler a
rasında he!::ıinci kolun, n~ nile 
~e~lan gibi, arada bir (suret_ i -
hak) dan ı;öriindüjıii. k~lı dini, 
kalı ırkçılı~•. kah ınilli)ctciliiıi, 
kcih üstün iraclcc \.·e niza:" -i bi 
J.;.ıyınctlcri n\iidafaa ettiğini 
gözden a~la ka~ırmamak gtrek. 

llalbuki şc,ytanın "&YC"-; in ... 
~anı nasıl dinden çevir~nc··s<'. o .. 
nun da nıcraıni, n1:1Ietlc1·i her 
türlü \'ahdet ve i. tikliiliııdeıı 
aJırınaktlr~ 
NECİP FAZIL Y.l.SAK( EJ{ 
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2- S O N T E L G R AF - l6 AWSTOS lMO 

İSTA:·m. Ll N 

EGLE . CI'Lt.'Rİ 

İstanbul t,aJın nerede eğlenece
ğini artık, vallahi ~ruş,rdı. Sabah -
tan ak.şama kadar isinin baş.nda, 
eHak, mua · ele, kiıi(ıt kalemle 
ugrasan va tanda.:;lar, bir gazioo}<a, 
bir rlaja gittiler mi, orada da, ra. 
hat yüzıi gimnüyorlar. Gazinola
rın, bu senekı hali malum .. Fakat, 
kırtasi muamele hastalığı, plajla
ra da sirayet etti. Baksanıza, bele
diye, Flocya plajlarına haciz koy
durrrıuş!. 

Madem ki, artık İstanbuh.m plaj
ları, gazillıoları eğlence yeri ol -
maktan ç>ktı, o halde, yeni ~len.. 
ce mahalleri bulmak lazım, değil 
mi?. 

KATİP VE 

C'OClJK 

Bir sabah gazetesinde ş-u serlev. 
hay i okudum: c Zavallı bir çocu
ğun beyni patladı, öldü .. Merak 
ettim, havadisi okuclum. İçinde 
şöyle deniyor: Filim yerde katip 
olan Hamparsomun beyni patlı
yarak ölmüştür .• 

Avol, katip Hamparsom efendi 
ÇOCUK o1ur mu?. Bu gazete, her
kes, böyle küçücük mü .ı:ö!Ü1'0r?. 

(!A71 "0 

LOKANTA 

Munakaşa edilen mühim bir hıJ,. 
J...--uki mevzu ortaya atılrnıı; bulu
nuyor: Efendim, kanuna ı:öre, lo
kanta olan müesseseler ecnebi gar
son kullanabilir, gazinolar, ecne
bi garson kullanamazrrut;!. Buyu.. 
run bakalım?. Bu ayrılık, neden 

.. 

yapıJ.mıı;tır, doğrusu, pi'!< aklımız 
ermedi.. Fakat, bir müesseseyi 
kat'i olarak gazino mudur, Jokan-
ta mıdll', nasıl ayıracaksınız?. Lc>
kanta, yenilen yer, gazino içilen 
yer, diye tasnif edilS'e, yine hata 
edilmiş olur. Çünkü, yeni fiat ta
rifesı tatbik edikli edileli ne ga
zinolarda rahat içilebiliyor, ne ]o.. 
kantalarda rahat yenebiliyor. 

BAKKAL 

DÜKKANINDA 

Gtıçen gün Divanyol:unaa garip 
bir htrS>Zlık vak'ası o~: Bir 
bakkal d ükkamna giren bir kaç 
kişi, orada tamam 36 saat kal • 
~!ar ve üç kasa bıra iQlllişler .. 

Gazetelerin, bu hiıdiseye hıram
lık isırni veıımelerini dojlru bul -
madım .. Yahu, bu adamlar, bak. 
kal dükkanına hırsızlığa değil, 
eğlenmeğe gelm~ler .. Ne yapsın
lar, belki, bir gazinoya gitseler, 
yine bir 90.rü ınuamele ve zab.t 
tutul.ına işile karşılaşacaklar .. İyi
si mi, bakkal dükkanında, rahat 
rahat eğlenmişlerdir. 

KİTAP 

UCl'ZLOOU 

Bir gazete şöyle ilan ediyor: 
•Beı kitap 20 ~ olruyucula
rıımı.za müjde.··• 

Bu fiata şaşrnayınl'L, 40 paraya, 
60 paraya gazete satı-lırsa, t&bii; 
beş kocaman kitap da, 20 kuruşa 
satılacaktır. 

Bu hesaba R{ire, bu sene, mektep 
kitaplarının QOk 1JCıı:z olması lazım. 
Çifti bir çeyrclc, beşi bir mecidiye 
gibi ... 

AHMET RAUF 

Uc esrarlı ölüm • 
Dün şehrimi.ôcle üç esrarlı ölüm 

hiıdisesi olmuştur: 
Sarıv<orde oturan Fatma ismin

de bır kadın evinde bir baygın
lık gcçırmış ve bu baygınlık uzun 
•iırdüJ!ü icın kadıncaitız hastaneye 
kaldırılnnş; la.kat hastanede öl
mıi,tür. Ölu:ınun sebebi anlaşıla
madıl{ından ce.;e<ii !vlorga kaldı -
rılmıştır. 

Eski mebuslardan Vi! halen An
ikarada avukatlık yapmakta olan 
B. $ükrü, dün Tepebasmda Bris
tol otelinde oturup müekkillerin
den bir kadınla konuş-urken, bir
d€nbıre fenalaşmış ve biraz oonra 
da dıişüp ölmüştür. 

Hadiseden çak korkan kadın -
cagız vakayı adliyeye haber ver· 
mı:;ı1.1r 

Cesedi muayene eden tabibi ad

kalıhnlmıştrr. Maamaofih boil:azı
nın sıkılarak öldürülmüş olnuısı 
daha muhtemel görülmektedir, 

İki deniz kazası 
Yd kapanından aldığı m~ 

rileri Avvansaraya götüren Ziya 
iliminde birirıin sandalına diğer 
ziyanın idare ettiği ınotör çarpa
rak sandalın içindeki müşteriler 
denize dokü.bınüşlerdir. Heıısi .ktll'
tarılml'lardır. 

Kömür yüklii olan Ceylfuu 
bahri yelkenlisi Hev-beliadada 
mendirek dı$ında dururken Ce • 
!akar isimli bir motör yelkenliye 
siddetle çarı:nru.ştır. Netkede gem< 
kısmen batmı& ve otur.muştu-r. A
dalar hiı:kimi Niyazi dlün hadise 
mahalline l?iderek delilleri tesbit 
etmistr. 

li B. Enver Karan ölıüıınü şüpheli Bursalı kızların şehri-
g rmüş ve cesedi muayene için • d t ki 
mo~ı:a kaldırtımıştır. l!)vukatın mız e aç 1 arı 

. 
sergı 

k~l'> .l"ktesinden öldüğü zanne -
d ırrcktcdir. 
Flor> plajı sahi:lerinde bulun -
d~_u,..ı haber verdil'!imiz bir a
meleve a.t c<'Setten sonra, dün de 
bir crk~k cesL'<ii bulun.muştur. 

ö, n scbebınin kat'ivetle tesbit 
oluı>ması ıçin bu cescd de morga 

Bursa kız mualbım mektebi ta
lebeleri yaptıkları muvaffak eser
leri şehrimiz halkına da göster
mek ma-ksadile Eminönü Halke -
vinde güzel bir •resim ve tezyini 
san'atlar sergisi• açmıslardır. Ser
gi herkese açık ve duhulive ser
besttir. 

~oo Telgrarıo edebi romanı : 30 

ÖZYAŞLARI 
ETEM İZZET BENİCE 

Hiçbır ş,ey olmasa bile ben ve
himden kendi kendi.mi yiyıonmı. 

Ve .. kaç defa hatırlatttm: 
- İlk ı:ıündenberi sözlü değil 

miy .,?, Sen bt'nim, ben senin is
t<mıediğımiz şeyleri yap.mıyacak 
d ~il mıviz?. 

Fakat: 
- Evet ..• 
Dıyor, 

- Peki. .. 
Di\'l.!', 
- Olur .. 
Diyor, 
- Öyle ... 
Divor.. Yine herııcv ve hepsini 

unutuyor. kendi bildiğini yapıyor!. 
Xe sev.gı.sine, ne hü\•iyetine, ne 

varlıi{ına akıl sır ermiyen bir ka
dın!. 

Kah iki yanağımdan koparak 
gibi tutuvıor, kafamı sallıyor sallı
yor, içınden kopup gelen bir sesle: 

- Seni seviyorum!. 
- Diyor, ısırıyor, koparıyor, i-

çine s.-.lınıak b"tiyor. Sonra da 
bövle ~ıe nvuea .ığmıyor. Fazla 
sıkı.şt rınca da: 

- Eh .. ben böyleyi.ın!. 
Artık değişemem!. 
Beııdcn geçm~!. 

Fazla sıkı.ya gelemem!. 
Dıvor; kızryor, aj(liyor, eeçen gün 

beni bıraktı da nasıl gitti?. Yine 
ağzımı açsam ayni şey olacak. 
Halbuki ben bütün bunlara ina.. 
namıyor ve .. kendi kendimi böyle 
yağı biten bir zeytinyağı kandili 
gibi eritip bitiriyorum. 

- Sonu hayrolsun!. 
Demekten başka çare vok. . . . . 

On bes giin sonra .• 

Sanki benim işlerim bana yetiş
miyorm u~ gibi şimdi baş>ma bir 
de komisyon azalıjıı çıktı. 

Her gün toplanıyorıu. Nazır: 
- Almanlarla bu muahedeyi be

hemehal imzalamalıyız .. 
Diyor .. Hepimizi şıkıı;tırı.vor. Ve .. 

biz de Alman murahhaslarını kan
dı.rmağa çalı.:;ıp duruyoruz. Fakat, 
benim için bu muahedenin ehem
miyetinden ziyade sabahları Na
ranın koynundan çıkıp erkenden 
daireye Rel:mek var!. Aman, bu ne 
müşkül şey?. . . . . . 

Bir hafta sonra_. 

ArtıJc her işim bitti. 

işçilerin 
hakkı 

Hastalanan, kazaen ya
r aJanan rrıüstahdemlerin 

haklannın ziyaına 
meydan verHmiyecek 

is esnasında kazaen yaralanan 
veyahut hastalanan kız, kadın, er
kek iscilerle müstahdemlere ve
vahut ailelerine çalışW<ları mü -
ıssesel:er tarafından bir miktar 

tazminat, ikramiye verilmesi iı; 
kanu.nunea icabetmektedir. 

Şehrı.mi:ııdeki bazı fabrika ve 
;malıilhanclerde buna tamamile 
r.iavet olumnad>i!'ı ha.!ıılr.ında bazı 
ıoiilcl.vetler yapılmı.ııtır. 
Bazı müesseselerde de 10 - 15 

lira gibi cüz'i bir yardrınla kaza
zede ;.,.ilerin savuşturulduğu bi!
dirilmiı;tir. Bunun fu.erine tktı.::::_ 
sat Vekaleti isçilerin bu kabil 
haklarının korunmasını is daire
lerine ehemmiyetle bildirmiştir. 

Birer misli f azlalaş
tırılan elektrikler 
Belediye reisliği Eminönü mey

danına yeniden 50 büyük elektrik 
13ınııbası koyarak meydanı bir 

.misli aydınlatmıştır. Karaköy ve 
Beyazıt meydanları da ayni su
retle bir misli aydınlatılacaktır. 

Diğer taraftan belediye par -
kında ııeceleri saat :l3 de elektrilo
lerin söndürüldıül(ü ~rüldüğün -
den .bunların da gazinonun kapa
rosına kadar söndürülmemesi bil
dirilımiştır. 

Yeni seri pullar 
Beynelmilel İzmir fuarı rnüna

ııebetile 20 ağustostan itibaren fu
ar posta pulları çıkarılacaktır. 
Diğer taraftan Yunan milli pos

ta idaresi • Yunan milli gençlik 
teşkilatı hatırası. o1mak üzere 333 
drahmi klymetinde yeni bir seri 
pul çıkardığını posta idaremize 
bildirmi5tir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Bağdat tüccarları mal almak 

üzere memleketimize gelmej(e baş. 
laınışlardır. İlk olarak şehrimiz -
den Bağdada trenle 2500 kilo do
kuma gönderilmiştir. * İstanbul - İskenderun arasın
da şilep seferlerine tahsis oluna
nacak vapur bulunamadığından 
Denizyolları idaresi vapur ara • 
makta, armatörler daha karlı olan 
İstanbu.l - Zonguldak hattını ter· 
cih ederek vapur venmemek:tedir
ler. * Topkapı yolu üzerindeki hu• 
sus{ şahıslara ait mezarlık: bele -
diyece iötimliik edilip yıol genişle. 
tllecek, burada bir de park viicu.
de getirilecektir. * Eminönü meydanında'ki mu
vakkat tahta köprü 22 ağustosta 
muvakkaten seyrüsefere kapana
caktır. Meydanın asfaltlanması es
nasında halk ve vesaiti nakliye. 
yine tahta köprüden geçecektir. 

-'- Hindistandan yüklediği çu -
val ve kanaviçeleri limanunıza ge.. 
tirirken Çanakkale haricinde ka
raya oturan Yunan bandıralı Kli
yantis vapuru Alemdar tahlisiye
sinee kurtarılınıı;tır. İki metre de
rinliğinde bir yarası olan vapur 
Çanakkale limanına götıüriilmü.ş

tür. 

- Şimdi nikfilılanabiliriz.. 
Diyorum. Naran, 
- Kat'iyyen olmaz. Ben nı.ıca.ıı 

isteme:m. 
Serbest yaşıyalrm!. 
Annemi dinlemem .. 
Sen hiç merak etme .. 
Diyor .. Geçen gün annesine de 

söyledim: 
- Nikaha hazırım .. 
Dedim. Acuze kadın hemen sır 

nttı: 
- Aferin QOCUğuıın, .ben de bu.. 

nuı bekliyorckmı.!. 
Dedi. F~kat, N aranı kandırnıa· 

ıının, bağlamamın imkanı yok. 
- Nikah istemem de istemem!. 
Diye tutturmm; gidiyıor!. Neden 

ve niçin?. Bunu pek kestiremiyo
rımı. Nikahsız, serbest yaşamak 
omın kadar benim de işime yarar 
bir şey olmalL Düşünüyorum: 

- Çabuk ayrılabilirim .. 
Kavıtsız olurum!. 
Mes'uliyetsiz iş!. 

Ve.. kadının olduğu kadar er
keğin de hoşuna gidebilecek 
hür ve geniş bir esas. . Fakat 

yine düşünüyorum düşünüyo -
rum .. Korkak bir muhakeme he.. 
yula gibi karşuna dikiliyor. En. 
diseli hükümler veriyorum: 

- Nikahlım olursa benden ay
rılamaz. 

Ona tamamile hiikiın olurum!. 
Yaşayışunıza hiç kimse karış

maz!. 
Diyorum. Naran ile dün yine bu 

bahsi uzun uzun münaka.şa ettU<. 
- Peki nikahlanırsak sana ne 

zararı var?. Daha iyi değil mi?. 
Karı loocalığımızı herkes tanır. 

Acaip vesselam! 
Mekteplerde dayak yok. Çün

kü, bu, yeni peıbgoji ilmine mu
pyir. Amma, bazı Avrupa ve 
Amerika terbiyerileri dayağı ka
lnıl ve hattil, bir kısım mek~ • 
lerde tatbik ediyorlar. O, ayn. .. 

Evde de dayak y-Ok. Çünkü, ye
ni ~oeuk ve aile muhiti terbiyesi, 
bu iptidai ceza usulünü şid.ıetle 
reddediyor. Parmak kadar çocuk
lara: 

- Lôtfen, siz, diye laitap ed .. 
eekıriniz. 

O, bir takım yaramazlıklar, şı
.nıanJdıklar yapacak, kııslarmw. 
dahi ça tmıyacakııınıı, sert konuş.
m;yaeabınız, haşlamıyacakııuıız. 

- Çok rica ederim, bu hareke
tinizi lôtfen tekrar etmeyiniz, çün. 
kü, biliyorsunuz ki, bu, ~timai bir 
noksandır. 

Bu cümle ile hitap ettiğiniz ço
cuk, mesela, henüz, beş, altı ya
şındadır. Çocuk da, şımarık mı, şı
marık... Çünkü, şimdi, büyük şe
hirlerde, her evde topu tAJpu bir 
çocuk var. Tabii, o da şmıartılıyor. 
Bir dediği iki olmuyor. 

Nihayet, bu nazik, bu salon, bu 
sözde liberalizm terbiyesinin ne
ticesini, bugün, 15, lG yaşlarında 
olan ve artık çocukluktan kurtuL 
muş bulunan genç insanlarda gi>
riiyorswıuz. Hele, hali vakti ye -
rinde, kalantor reçinen ailelerin 
bu yaştaki çocuklarına bakınız. 

Ben, şimdi, bir &ayfiyede otlll'U· 
yorum. Akşamları asfaltta yürü -
yüşe ~ıkıyorunı. Yoluınun üzeı-iıı· 
de en ziyade dikkat ettiğim tipler, 
bu yeni terbiye mahsulü genç kız 
ve erkekler ... Kıyafetleri bir aca
yip, konuşmaları bir acayip, hal 
ve tavırları bir acayip ... 

Huliisai kelam, bir acayip ves. 
selam!. 
Bunların ekserisinde lüzumun

daıı fazla bir hafiflik, bir şımarık
lık, bir arsızlık, bir havailik var. 
Anlıyorum ki, yeni terbiye, işte 

biiyle adam yetiştiriyor. 
Evliıdnıı döğıniyen, sonr4 dizini 

döğer, derler. Derhal, kayıtsız, 
şartsız dayağJ müdafaa edenler -
den dei:ilim. Fakat, çocuk, içtiınai, 
fikri, ailevi, irsi, hulfısn binbir ba
knndan, çeşit çeşit karakterde 
ohır. 

f'ocuk vardır, yüzüne baksanız, 
kızarır, çocuk vardır, yüzüne tü
kürseniz nisan yağmuru zanneder. 

Peki, şimdi bütün bu ayrı ayn 
karakterdeki çocukların hepsini 
ayni •kibarlık., ayni <Salon> ter
biyesile mi büyüteceğiz?. 

REŞAT FEYZİ 

İki bin doktorun 
çağrıldığı bir film 
Şehrimiz Et.Oba Odası doktor

larunız-a ve halkımı.za faydalı tıb
bi fil.imler ~iti ıkararlaşt>
rarak Bayer ilmi şubesi tarafın
dan temin edilmiş olan •Rolbert 
Koh - Ölüme karşı savaş• filmini 
ilk defa angaje etmistir. Veremle 
mücadele esaslarını bir sinema ro
manı halinde ihtiva eden ve İtal
yada tertip olunan beynelmilel 
filim müsabakasında birinciliği 
ikazammş olan bu eser bu akşam 
saat 18,30 ve 21 de Çemberlitaş 
sinemasında meccanen şehir er
kanına, doktorlara. matbuat mü
messilleri ile halkımıza gösteri-
lecektir. • 

Ehbba odası 2000 doktorumuzu 
bu münasebetle mezkıir sinema
'.Y~ davet ebmektedir. 

AVRUPA RARBfNİN 

YENİ MESELELERİ 

Denizin altında, 
yüzünde ve 

havada •• 
Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Bilhasaa şu son altı aydanberi 
deniz ve hava harp vesaitinin is
tikbaline dair erbabınca yürü -
tulmüş mütalealarda vakit vakit 
tahav-rüller görüldü.. İstikbal için 
çok defa acele edettk hüküm ve~. 
mek yeni değildir. Olacağı kell · 
disiııe göre kestizenık hüküm ver
mek istiyenler bu hükmün kat'l 
olmasını, vekayiin de dediklerini 
her suretle teyit elm<.'iini isterler. 

Bu ..,ferki harp cı!mıca deniz 
Jaıv.,etinin her~yi hallecieceğin.i, 
bütüı:ı işin deniz kuvveti saye -
sinde görülebileceği söylendi. Son
ra anlasıldı ki hava kuvveti de az 
ehemmiyetli değildir. O zaman 
hep bah•in mevzuu İngilterenin 
havada kuvvetli olınası iizerinde 
cereyaa etmeğe başladı. Nihaye•. 
tayyarenin ehemmiyeti gitgide ar
tar oldu. O ıaman deaiz kuneti 
ni ehemmiyetsiz gibi rörenler, he
le büyük zırhlıları daima düşman 
tayyarelerine hedef teşkil ettiğine 
hükmedenler çoğaldı. Fakat bu 
hükümde acele edildiğini vckayi. 
in sonraki inkişafı gösteriyor. 

Bir gün gelecek, hem de yakın 
bir pnde o cesim zırhlıların mev
cudiyetinde hiçbir hikmet görül
miyecek. Bombarıman tayyaresi 
zırhlının yerini tutacak; dediler. 
Bunu kat'iyetle iddia etmiş olan
lara karşı şimdi şüphe ve tered
dütle bakmak lazım gelecek. Zırh
lı ortadan kalkacağa benzemiyor. 
Havadan atılacak bombalara zırh
lının hedef teşkil etmesi de öyle 
kat'i değil. Bu isabetler de pek çok 
şernite tabi. Zırhlının istikbalde 
ortadan kalkacağı faraziyesi ka. 
bul edilse bile deniziu yüzünde 
giden harp vasıtalarının daima 
bulunacağını inkar etmek müm
kün görünmüyor. İstikbalin deniz 
silahı olarak en ziyade akla gelen 
şu olınuştur: 

Hem denizin yüzünde gidecek, 
hem denizin altına dalacak, hem 
de uçacak gemiler yapılacaktır. 

Uzak, yakın herhnlde istikbal 
böyle harp sefincleri görecektir, 
diyorlar. İstikbali böyle görenler 
ne çare ki bugünkü her biri 35 
bin tonluk büyük z.ırhlıların ba
kası olacağına ibtimol vermiyen
lerdir. Nedense bu büyiik zırhli. 
!ar, o cesim saffı.harp gemileri hep 
göze batıyor. İstikbali keşfetmek 
merakında bulunanlar, böyle hem 
denizin yüzünde ve altında, hem 
de havada kullawlabilecek gemi
lere mevcudiyet vermek isterken 
artık zırhlıların devri geçeceğini 
ileri sürüyorlar. Çünkü bunlar; 
ne denizin dibine inebilirler, ne de 
havaya çıkabilirlermiş. Otuz beş 
bin tonluk bir çelik kalenin ha
vaya uçtuğunu tahayyül etmek 
bile garip olacak ... 

Fakat hiç aceleye lüzum yok. 
Hususile vekayi sür'atle birbirini 
takip etse de hadisatın arasındaki 
zincirleme rabıtada hiç bir acele 
görülmüyor. Bu harbin su son oy
larda sür'atle cereyan eden vckayii 
bunları muhakeme etmek istiven
leri aceleye sevkedcbilir. F;kat 
saffıharp gemilerinin istikbali ol-

Yardımc 
bir hal 

W.ısır çarşısı içinde 
kasap, yağcı, sebze
vatcı manav düKkan-

ları yapılyor 
Belediye reisliği tarafından yar

dmıcı hal vaziyetine getirilmesi 
kararlaştırılan Mısır çar~ısında is
timlakler bitmek üzeredir. Bir kı
sım dükkan sahipleri fiatı az gör. 
düklerinden mahkemeye nıüraca· 
at etmişlerdir. 

Belediyece hazırlanan yeni pla
na göre Mısır çarşısındaki eski du
varlardan bir kısmı yıkılıp yeni 
duvarlar yapılacaktır. Eski, küçük 
pencerelerin yerlerine de yeni pen
cereler açılmak suretile ışık, hava 
ihtiyaçları temin olunacaktır. Mı
sır çarşısının içinde kasap, sebze. 
vatçı, manav, yağ011 peynirci, ba
lıkçı gibi yalnız gıda maddeleri 
satan dü:kkan lar yapılacaktır. Bun
lar için çarşıda soğukhava depola
:ııı da tesis olunacaktır. Dükkiınlar 
ve soğukhava depoları yapıldık -
tan sonra belediye bunları müza
yede ile kiraya verecektir. 

--00---------

Açı k iş ve memuriyetler 
İstanbul, Beyoğlu ve Kad1koy 

vakıflar idarelerinde münhal o:an 
15 şer lira asli maaşlı mcmuri
vetler için ayın 22 inci !!'Ünü saat 
13,5 da Çemberlitaştaki vakıflar 
ba•müdürlüıl"iinde bir tahriri im
tihan açılmıştır. 

Asgari orta mektep mezunu o
lanlar a\·ın 21 inci günü aksa -
mına kadar mezkur başmüdürlü
l!e müracaat edebilirler. Ayrıca 
vakıf paralar müdürlüğüne de 
memur aranmaktadır. 
Maraş belediyesi elektrik ve su 

isleri için 200 liralık ücretle bir 
müdür aramaktadır. 

Hariciye Vekaletine 11 inci 
derecede memurlar almak üzere 
eylulün ikinci günü vüksek mek
tep mezunları arasında bir imti
han yapılacaktır. 
Tekirdağ memleket hastane -

sine 42 - 50 lira ücretle kadın has
ta bakıcı aranmaktadır. 

Sultanahmedde Sağlık vurdu da 
pratik, ameliyatları anlar tecrü -
beli bir hasta bakıcı istemektedir. 

Kabakçada müteahhit B. Natık 
yanında çalısacak diplomalı bir 
sıhhiye memuru aranmaktadır. 

Metris çiftliğindeki topçu atış 

okulu için yemek ve yalmak mü
esseseye ait olmak üzere 30 lira 
avlık ücretle bir müerttip aran
maktadır. Acele mezklır okula 

Bir rakam ya rılışlığı 
13 tarihli sayımızda cdost İraııa 

dair> yazdığımız bir yazıda, kom
şu memleket nüfusu 16 milyon 
olacakken, bir tertip sehvi olarak 
10 milyon gösterilmiştir. İran kon
solo!>luj':undnn aldığmuz bir tez. 
kerede, nüfus kağıdını hamil olan
ların 16 milyonu mütecaviz oldu
ğu tasrih edilmekle beraber, bu 
yekuna dahil olmıyan daha birçok 
halkın mevcut bulunduğu ilave 
edilmektedir. 

GARİP ŞEYLER 1 
Veneıuellanın zenginliği 

mıyacağını, onun yerini başkala. Venezuella, Belçikadan otuz de. 
Q:ıcuğu.ınuzun annesi, babası o- rının gelip tutacağını şimdiden fa daha büyük olduğu halde, nü-
luruz.. k r k d • .. ··1 .. fusu 3 milyon, 500 bin kadardır. 

Dedim .Sözümün bitmesini zorla ei u·me ogru goru muyor. Bu geniş arazide binden fazla ne-
bekledi. Hemen atıldı: T" bir vardır. 

- Çoou:k mu, kat'iy;yen iste- ıyatroya hevesli Venezuella arazisi çok münbit-
mem!. genç kızlar tir. Kahve, kakao, tütün, pamuk, 

Ve.S. i:8~ebetti:~-. d şeker kamışı, kauçuk QOk. mebzul-
- amu en uvgımışum a ne Tiyatro artistliğinc hevesli genç 
'-·-·-• dür. Memleketin yarısı oıımanlık-

ou .. ....,~.,.. kız ve erkeklerimizin Halk.evlerin- tır. Bu ormanlarda akaı·o ve aba-
Bu bahis üzerinde hiç münaka- de yetiştirilmelerine ehemmiyet 

şa kabul etmiyordu. Fakat, ben verihnesi bildırilmi.;;lir. 005 pek QOktur. d, ? 
kmLrnıaınak için yarı şaka, yarı Halkevleri; muhitlerindeki ar- Şrapn el ne tr · ·· 
ciddi )1ep: tistliğe istidatlı anıatör genç kız- İrerisinde yu"zlerce küçük kur. 

- Imkıinı yok. Çocuk isterim. l ' 
İn arımızla erkekl~rin ınüra~aaıla- ~•n bulunan top "Üllelerine ••rap-san sevgisini daha taşkın bir ~- ,., .,... 

rını kabul edece1<lerdir. ne! derler. Bu, Fransız lo""U za-sevgi ile arttırmak istemez mi?. ~' 
Deyio durdum. Nikah üzerinde Beyoğlu Halk.evi temsil suoesi bitlerinden Robin tarafından icat 

tuhaf fikirleri var: de tu kabil müra.::aatları kabule edilmiştir. Silindir şeklinde ve çe-
- Nikfilı da ne?. Nihayet resmi raRlamıştır. liktendir, havada patlıyarak kü-

çük k('ıçük kurşun hüzımclerini 

~~:ıa~ed~~:;;,~e~e~~t:e~Jl~: l''l111::~'t'ı'Jl:::•uım:~]'ırııı:::n~ııı~:~,1111 d~anın üzerine yağdırır. 
ten ve kendimi tamami1e sana ver- l ... r .d ... r .d ... I Brest -Litovesk mnahe-
~~~~~ ~~~kn~r~hmı~:;::u~~~~ ; "'

111 11 0111~ 11
"

1 ,ıı: ~ u ~an • desi ne zaman imzalandı. 
tayı daha mı çok kuVYetlcndire - Askere gıdenlerın a•lesı İlk evvel Lenin bir mütareke-
cek?. Bilirsin ya: lki "Önü! bir ol- Beşikı .. ~ Halk Partisinde va _ name imzaladı. Bunu Romanya ta-
duktan sonra samanlık seyran o- tandaşların dertlerini dinliyen kip etti. Bu suretle şark cephesi' 
lur .. derı:r. Ben_ ve yahut sen b~ meb'uslarımıza yapılan dilekler a- ortadan kalkmıı; oldu. Almanlar 
b:raberlı"ı teınm ~de;nezsek nı.: ve Avusturyalılar bütün kuvvet. 
kahı bozmaJc ıçın bınbır sebep mı rasında ,askere alınanların nilele- !erini garp cephesine naklettiler. 

k? rine yapılncnk ynrd•m şekli de 
yo · · Münferit bir sulh akdi müzake-

Fakat, itiraz ediyor: vardı_. Bazıları, yardımların ge - releri 3 mart 1918 de başladı ve 
- Nikahsız olmanın ne fayda& ciktiğiııi söylüyordu. Bu mevzuda, Brest - Litovskda imzalanan mua-

var?. . bütün şehir kaznlarında en ciddi hedename, Çarlık Rusyasının ara-
Dıvomm. Ona da. ~ın dereden ve titiz bir çalıı;ma olduğu mu - zisinden 7' 4 ünü ve nüfusundan 

su getırıvor, hır suru kaçamaklı hakkak... 26 milyonunu kaybetmesine şe-
cevap verıyor. Ancak, duyduğumuza göre, An- bep olmuştu. 

Bilmem ne yapacağız?. Hoş be- kara belediyesi, bu işi dnlıa iyi i- it 1 • d "f 1 • 
nim de: dare etmekte, yarduru daha çok aya şımen 1 er erı 

- İlla nikı!ch olsun!. genişletmekkdir. Mümkün olan İtalyada deıniryollarmın ilk kü-
Dediğim yok. herşeyin yapılacağından biz bu • şat resID:i 3 ilkteşrin 1838 de yapıL 
-Aşıkın gözü dünya mı R{irür?. rada da emin bulunuyoruz. mıştır. Ilk demiryolu Napoli ile 

<Devamı var) RttRHAN CEVAT Partici arasında işlemeğe ba~ladı. 

« Bilku vve » mu harİPıJ 
Yaıuııı: AHJ\IET ŞÜKRÜ t.~Jl . 
Amerikan filosunun csh.i 1'"rr 

mandam Amiral Staııley, ı\Jll'ı> 
kanın harp karşısındaki vaııı.~~ 
ni izah etmek için giizel bir w_ 
bulmuştur: Amiral demiştir ~· ~ 

- Muharebe telılikc<inı!en ;11 
setmekten vazgeçelim. Biz ı• 
bilkuvve harbin içindeyi,. _, 

Bugünkü beynelmilel nıiin~ p 
betlerin garil>elerindcn bir; dr 
dur ki, milletler harpten ka_( n~~ 
11111 derken, harp kendilcrint tt . ,~ 

bulur ve yavaş yavaş muharıP ol 
ziyctine geçtikleri halde bll\

1 
farkına vaıı.nnzlar. İşte Anı•'' 
bugün böyle bir va2iyettedir-

h
. ~,r 

Amerikanın Avrupa har ı . 
.şısında bitaraf \·azi:yl'tini uıtıl~., 
faza edemiycceği acçcn st•Jl'-' ı~ 

1 
~ ,.~ 

an aşılmı~tı. Harı> çılter rı 
1
, 

Amerika milleti scınpo<:tisi,ılrı ı:,,. 
gi tarafta olduğunu ~itphl'~'-' 1 

hal bırakmı~'acak bir sokilde pV 

!attı. Amerika hiikumeti de •bil' 
. o' 

raflıi(ın muhafazası tedlı'.rlerı , 
mını \.'erdi;!i bir takını harc1'-/r 
J~rJc. !ngilit fC) i ~:man)·D.'°~ f. 
cıh edıyor. Ve bkıkatte bıt-•· 
lıktan a"rılırnrdu. 

A "k . . . ftrJI" 
O\Crı anın scn1patı~1 \'e ,,; 

rikanın nıcnfaati, Amcl'ikn~ ı .'"., 
ricen harbe doj;ru siiriikl1.·ıııiStı4 
ye. Aln~~nyanın zafer krı21tf1 1~r 
ıhtımalı artlık{·a, Aını_•ı·ik:ıut11 jJ 

rupa harbine dcğrıı ilerlcJi'indt. 
v tenıpo da hızlann11~tır. A111c~.·-ırr 

nııı Avrupa harh"nc ;;arşı g-o"' ~ 

d .•. b k • b ·•1' ıgı u ya ın alaka !1 sc l'r 

meydandadır: I· 
1- Evvela Amerikalılar den''', 

rasi prP.nsibine hağlıdırlar. ~:~ 
man:\'anın zaferinde hu prrn'ilP 
için çok tehljkc görn1L•ktcdirltr· 11 

2-- Almon ·a, zafer I.•zan~J· 
t~kd_i~·~e A\~ıı~ada kııracc~:n• 11,. dırdıgı cycnı nızaın ı.\n1erık11lf(' 
rı kor-kut~11ıştur . .ıllmn11y11oıf!• 'tr 
ni nizam nan11 alttnda J\.vrttP8 ; 
caretini inhisarı altın.t alacıığı c' 
ve An1eril·rıyı t:ı k t'3 ile tics'~· 

.. ' t' . . k ırO ınuna'il'dC ~ne gırışn1:: ·ten 11 
deceğini Aıncrihalıhır hiHyorlt~·r 

3- Almanya \'C bir dereı·cl'< ;ı 
dar da İtalvn, ccuubı Auıcrik'. 1 
yaptıkları fa~i•t ve milli so•Y"~~ 
propagandalarılc Aıncrikaııı•~ 1,.r fuz ınıntaka~ına tecavüz ctııı~ 
di~ ~ 

Bununla beraber, Anıerik• t 
senedt>nberi hiç oln1aısa rc~ıf! tı'' 
harp dışında kaln11ya cahsntı~ i~' 
Bunun da sebebi, 1914 hariıioe. • 
tirakin hala Ameı-ikada sili•11~:~ 
ven kötii intıh:ltdır. Diğer f.lır b,ı 
be'"" de An1criknnın hir intıh~ ~r 
arifesinde bulunması ,.c cuP111 f' 
reisinin intihabat yapıhnnıd•ıJ1. c' 
ve! muharebe gibi lıiiyiik ve elıc.', 
ıııiyetli bir işte karar verınck 1iı 
tememesidir. Ancak Iıadiscl«, 

·ııır 

akışı, Amerikayı, 19U barb•., 
hafızalarda bıraktığı ize rai: 111

', 

harbe doğru siiriiklcmi<tir. şiıı' il' 
sonbaharda seçim yanılacaktı'· f· 
intihabatın, harbe giı-nıeğe _tor;,. 
tar olan şimdiki cunıhurreisı fl il 
veltin hem ınen1uriyctini, heJ1.1 ıl' 
sivasetiııi teyit edcceı.;i ku•'' ,1 
söylenebilir. Dört senelik bir %:ı
da elde ettikten sonra, Ruı\·i' tf.ı 
hu yolda daha sür'atle yürii~"~tf• 
muhakkaktır. Bunun la her• r.' 
Cumhurreisinin AJ111nn,·ayn lı;ıt ·, . .. .. ~· resıncn harp il3n edeceği ~!lr· ,.t 
lidir. Amerika, İngiltcrcvc pıtrıı ,ıı 
kredi verecektir. Aıncrika s:ıfJ 11 ·tı• 
İnYiltere için çalı~acaktır. A- 111~,t 
kanın tayyare filoları ingiW' d•' 
devredileçektir. Amerikan_•!' ,r 
nanması Ingiltcre ile isbirlı~' ;ıı. 
pacaktır. Fakat hala Anıeri}.sba 
manya ile sulh vaziyetinde 
lundu~<ınu iddia e~rcektir. rıı~ 

Hulasa harp bir Ingili7 • ftl gil' 
~ücadcl~si olnıaktan cıkara!'ı.:~(I' 
tıkçe, hır taraftan AngJos• ~11 
dünyası, diğer taraftnn Aln10 .jıı 1 

d h •<'f• 
arasın a bir boğusma n1a '·' l 
almaktadır. Amir~! Stanlo~iıı ;~ 
merika· hakkında kııllaııdıf:ı ,,ı~ 
kuvve nıuharip. tfıbjri pek yt.' ./ 
dedir. ~ .. 
~~~~~~--::::;."1 

Birimizin Dsrdl · 
Hepimizin D~ 
12 senelik kıdeıtl P 
Balıkesirde bir ilk ın<~tf 

hocası yazıyor: r~· 
cYeni bareıne göre ilk '11 ıt'· 

tep rnuallhnlerinin ınao~ı 111 
25 il8h .. dır. Bizim ına~ş~~ • 
evvelce 22 lira idi. Yeııı ~,.ır 
nundan sonra 25 olmaınıtı l'' 
!erken, 20 ye indik. ~lc~;~
biz 12 senelik ınuallinııt- ~~ 
asıınız 20 lira .. Mektepte~ ,11ı• 
sene mezun olınuş hiç k_ı ; !~ 
siz bir hocanın ınaaşı yırı 
lira... .,.,t11 

12 senelik muvaffak•_. ·tıı· 
hizmetin hiçbir ehcrnf111) 

kıymeti yok mu?.:. 

lı 
d 
n 
4 
u 



\ Balkanlar bir 
I ç1rpı işi değildir 

(Basma kaleden devam l 
co"':i böyle bir zamanda İtalyanın 
l. ınanistana karşı takındığı lıa -
reket tavrı, Arnavutluktaki tah
sidat, Bulgaristandaki seferberlilt, 
Yunan kruvazörü Ellinin meçhul 

ISON24SAATI 
Hadiseler 

\ ve izahı 1 
(Bu yazının m·, ~.\.nadolu 
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İatauhul LeTazım Amirliğindeu verilen 
Aıkeri Kıtaatı ilinları .... , .......................................... -.................. ... 

Aşağıda miktarları yaııh unlar hizalarında yaz.ılı gün ve saatlerde kapalı 
zarfla eksilt.meye konınuştur. isteklilerin ihale gün ve saatinden bir saat evvel 
kanuni vesaik ve temiuathırile teklif mektuplarını İspartad.a askerl satın al
ma komisyonuna vermeleri. Şartnameleri komisyonda ve Aukara, i~ tanbul Lv. 

ar· .rlikleri :>atın alına komisyonlarında görülür. 

);,iktarı Tutarı Teminatı loalc iiioü vr uati 

lngiltere ve 
\ınerikada milli 

dua günü 
l Eyı A ld d' A • ·U e ını merasım 

yapılacak 

Amerikalıların 
hayranlığı 

Nevyork 16 (A.A.)- Nevy11rk 
Herald Tribune gazetesi, İngiliz 
hava kuvvetlerinin faaliyetinde 
bir gevşeme olmadığını müşahede 
ederek şunları yazmaktadır: 

Göringin kuvvetli bava kuvvet
leri nihayet hakiki bir hasımla 
karşılaştı. İngilizler vurulan dar
belere karşı kuvvetle mukabele 
etmektedirler. 

Habeşistan 
Üzerinde lngiliz 

tayyareleri 
Üç İtalyan tayyaresi 

ka~ırıldı 

bir denizaltı tarafından batırılışı 
şüphe ve tereddiidü celbediyor. 
Belki de Akdcnizde ve şimali Af
rikada muvaffakiyet kazanmak 
çetinliğini gören İtalya Yıınanis
tana karşı fırsat zuhuru takdirin. 
de bir hareket yapmaktan çekin· 

miyecektir. 1 
Garbi Balkanların Almanya ve 

İtalya arasında taksimi bahis mev
zuu olduğuna göre ihtimal böyle 
bir hareketin vukuu için de en 

Ajan~ı l.ıültenlcrı.n, ..,n hul!ısa e
dilmiştir.) 

Telhis eden: MUAJ\tMER ALATUR 

Kütle halinde Alman tayyare _ 
)eri dün ve bugün de İngiltere Ü· 
zerine akınlar yapmışlardır. 55 
Alman tay~·aresinin bir hücunıu 
esnasında atılan bombalardan bir 
şehrin amele mahallesinde büyük 
infilaklar ve yangınlar olmuştur. 
İnsanca d~ zayiat olmasından kor· 
kulıuaktadır. 

Bir tayyare meydanında da bi
nalar hasara uğramıştır. İngiliz 
avcı tayyareleri ve diıfi topları 
bütün giiıı durmadan faaliyett" 
bulunmuşlardır. Bir İngiliz tebli
ğine göre, dünkü hava muharebe
lerinde 55 Alınan tayyaresi imha 
edilmiştir. İngilizler de 7 avcı tay. 
yaresi kaybetmislerdir. Bu tayya
relerin pilotlarından dördü sağdır. 

kilo Lira Lira 
619,000 74,280 5571 
370,000 48,100 3607,5V 
ııo,ooo 15,400 1155 

4/9/940 
6/9/9<10 
2/91940 

11 
15 
15 

5i9 - 6971 

* * Aşağıda yazılı mevad hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla ek 
siltmeleri İspartada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstt>klileriiı 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale sl.atinden bir saat evvel kvmı:;yona 
vermeleri. Şartnameleri komisyonda görülür. (673) (74.00) 

Cın•i Miktarı Tutarı Tcminab 
Kilo Lira Lira ihale gunu 

19/9/940 

Saati 

lı;ondra 16 (A.A.)- İngiliz Kra· 
d;;;n •tonsu üzerine 8 eyh'.ıle tesa
n;; eden pazar günü milli dua gü
tar'hlarak kabul edilmiştir. Bu 
Uk 1 

•. harp ilanından sonra gelen 
.. /"'•ra tesadüf etmektedir. 

lcrbapıuış olduğu beyanatta Can. 

1 
ury başpeskoposu ezcümle şun

arı , .. 1 F oy emi~tir: 
Sız' _ra~~antn teslim olması. aman
ruı' e ın~afsız bir dü~ntanın taar
ııı~~ııa kar~ı hürriyet \'e adaleti 
Icıı .;.1•• icin garbi Avrupa mil -
Ilı 1 arasında bizi yalnız bırak-

Nevyork Times gazetesi de şöyle 
mütalen beyan etmektedir: 

İngiliz milleti müdafaasından e
min olduğu gibi, yapacağı taar • 
ruzdan da emin bulunmaktadır. 
İngiliz hava kuvwlleri Almanya-· 
nın hayat merkezlerine yaptıkla
rı akınlarda hiç bir gevşeme gös
termemektedirler. Adanın müda
faa kaleleri dayanmakta, fakat im
paratorluğun kalesi orta Akdeniz. 
de bulunmaktadır. Bakalım bizim 
kendi müda{aa ve en1niycti1nizin 
kaleleri ne dereceye kadar muka
vim bulunacaktır. 

Nairobi 16 (A.A.) - Akşam res
mi tebliği: 

Waija, dün, Caoroni tipinde üc 
tayvare tarafından bombardıman 
edilmiştir. Müteaddit bombalar a
tıhmşsa da hiç.bir hasar olmamış
tır. Hücum vapıldıöı. zaman ha
vada bulunmakta olan avcu tay
yarelerimiz derhal düşmana sal -
dırnuşlardır. Caoroniler alçak bu· 
)utlar arasına girerek kaçmışlar-
dır. • 

Kara kuvvetlerimiz tlra!ından 
hiçbir faalivct olmamıştır. Hava 
kesif devriyelerimiz tarafından 
Habesistanın içlerine kadar. niıfuz 
etmişlerdir. 

müsait zanıan bu .-sonbahar te
Jilkki edilmiş olabilir. Bununla: 

1- Efkarı umumiyeler avutul· 
mak istenebilir. 
· 2- Yuna ada ve sahillerinin iş
gali takdirinde İnııiliz donanması 
Akdenizdeki müstakbel W.lerin. 
den mahrum edilmiş olur. 

3-- lngilizlerin taarruza geçe -
cek devreye girdikleri zaman ih· 
raç ameliyesini kolaylaştıracak 
bölgelerden ve mesnetlerden bi
rini daha ortadan kaldırmak ... 

lı~~ır . . Memleketin düsman tara. 
olu •n •stiliı tehdidi her ne zaman j 
oı,:•a .olsun yapılması muhakkak 
~•ne hır teşebbü•tür. l\lilletin gii
ı·:: <cf:i kuvvet olan Allaha doğru 
•l cc . 

llıanl Vırmcsi, böyle endişeli za-
Şanghaydaki 

• 
vazıyet liıck ~r?a kendini ona emanet et

Şik •çın elzem bir şeydir. Birle-
ı\lJ Aınetika reisinin de milletini Changhai 16 (A.A.) - Cbang-

Fransada hasar 
gören şehirler 

Ümit ve tasavvuruna kapılmış 
olabilirler. Ancak, İtalyanın Yu· 
nanistana tecavüzü hasta İngilte
renin müdahale ve müdafaasını 
icap ettireceğine ve henıcn bütiin 
Balkanları alakadar edeceğine gö. 
re Italya için Yunanistan veya 
Balkanlar davası Daniınarka, Ho
landa, Belçika misali gibi ·bir 
çırpıda hallolunacak• davalardan 
değildir. Böyle bir vaziyet de mu
hakkak ki bugiine kadar Avrupa· 
da cereyan etmiş bulunan muha
rebeler;n en kanlısı, en cetini, en 
tehlikelisi Balkanlarda cereyan 
edecek .belki de muharebe dünya 
harbi mahiyetini alacaktır. 

li~i•~a .Y~lvarmak için intihap et- hav
0

daki Amerikan kaynakların -
bi d.ı:;:•hı~ ayni tarih olması cali. dan alınan haberlere nazaran, As-
tara'ı attır. Atlantik denizinin iki ya sularındakı Amerikan donan-
ıııoıu'."~a bulunan iki büyük de- masının kumandanı Amiral Hart, 
le;tj ası, dualarını ayni günde bir- diın Changhay'da yapılan yabancı 

recektir.. kumandanlar toplant1"ma resmen' 
J) • k d istırak etınt:mis yalnız ;ı 1u~anit 
anımar Q a sıfatıle bulunmUSLUl', 

h 
Toplantıdan maksat, kun eti~ 

oşnutsuzluk rin, Ç€Kmek hUSUSunda ln~iltc -
Lo renın v"Crdiı{i karar uz.erine ya -

il"'- ndra 16 (A.A.) - Danimarka bancı kıtaatın mtıstakbel vazi • 
\ı \'ekili Ştavning dün söylediği yetini tesbit etmekti. 
ti~ nutukta, hükümetin eınniye- Amiral Hartın evvelsi gün gel-
! e karşı yapılan sabotai ve diğer diği Changhay'da bulunması, A- J 
Qn•tık' merik~nın Chanııhay'daki vaziye

ha1 D '>ardan şikiıvet et.mistir, bu ti çok yakından takip etmekte ol
~eti anımarka halkının memle - duğunu ve İn~iliz mıntakasının 
la ısga) eden Alman makam - Japon kontroluna bırakılması 
ın~~a. karşı ho;;n~tsuzluklarırıı hakkındaki J aoon talebine muha· 
~rın ssır ve bariz bır surette gos- lif olarak mü:lafaa kuvvetlerinin 

t'ktcdir. adilane bir surette tevzi edilme-b: l<orriere Dclla Sera gazetesi sinin emniyet altına alıoma:ı;ı~ 
r tnakalesinde harbin uzun sü- ·hüvük bir ehemınıyet verdıe;ını 
::::_inı ıtıraf etmektedir. (A.A.) göstermektedir. 

...... ;-------------"""'3~ - -4l.&.A.V..LW>.V4.NVıNV4VV->- -.L -

Dünkü at 
yarışları 

Paz . :l>a.ı·ı~ı aı gunu yaµuacak olan at 
tıı . aruun programı hazırlan • 

li;Lır 
ı ın .. 

:E'erh· cı koşuya . Sevim, Işık. ve 
CE;:Ktı~n ısunlerınuc uç tav ~ıre
!aı { Mesale lbVU metre. mük.a-

1 9U lıraoır. 
'Lı tlvu nıetr" mesafeli 2 inci ko -

V~I 0~ k.ılo ş..,hnaz 58 zer kiloluk 
c~1 ıka, Tasvır, Nt!rımarı'. gll'e

r •r •o · ko Ou metre mesafeli olan 3 üncü 
~ şuva da 58 zer kiloluk Yüksel, 

ar d.l· nıu. ··Uş, Vural ve 56 kiloda To-
Cc :~. l>4 kıloda Ornek gire -

ı, l:r<iir. 

Asker göziylc 
cephe 

(Birinci sahifeden devam) 
Üçüncü cephe; Habeşistanla 

Kenya arasında şark ve garba doğ
ru imtidat eder. 

Dördüncü cephe; Somali - Ha· 
beşıstan hudutlarının çizdiği bat 
devanııncadır. 

Bu dört cephenin umumi tulü 
3,800 mil k~dar tutar. Ekseriya su
suz ve hastalıklı olan bu iklimler. 
de 3800 millik bir uıunluğu dört 
cephede muhafaza etmek hayli 
mü,küldür. 

Cephenin uzunluğuna rağmen 
iki tarafın oralarda bulundurabil
diği v~sait ve asker miktarı şim
dilik ciddi ve bü;viik meydan mu
harebelerinin icrasına iınk.311 bı
rakmamaktadır. 

Clernı<>nd - Ferrand l& (A.A.)
Eure viliıvetinden gelen bir yol
cu, Pctit Pari~ien gazetesinin mu
habirine intıbalarını bildirmiştir. 
Harbi umumide az hırpalanmış o
lan bu vilayet, bu harpte çok yıp. 
ranmış bulunmaktadır. Yolcu, 
Arche \imanında Sandelp, Gisors, 
Vcrnon ve l.ouvicrs mevkilerinde 
mühim hasarat olduğunu bildir -
miştir. Evreuksda meşhur kated
ralin çan kulesi hasara uğramıştır. 

Diğer taraftan mezkfır gazete 
Dünkerkin 'l>aziyeti hakkında ma
IUmat vermekte ve bu şehirde he
men hiç bir ~ey kalmamış oldu -
ğunu hildirınektediı·. Bu mütaka 
hemen hemen hakikati ifade et • 
mekkdir. Bütiin evl~r harap ol
muştur. En ziyade faal e>lan bir 
caddede üç ev sağlam kolm1';1ır. 
l\laamafih şehrin aşağı mahalle -
leri nisbetcn daha az hasara uğ -
ram ıştır. 

Sovyet Rusyanın dahi mihverci
Ier için taksim ve nüfuz plfını ne 
olursa olsun böyle bir harbe mü. 
dahale etmemesi herhalde imkan
sız olacak, müsbet veya menfi va
ziyette o da harbe karısınak mev
küne girecektir. Bu takdirde İtal
yanın her türlü tasavvur ve ihti
mal ile Yunanistana bir tı-cavüzde 
bulunması ancak harbi dünyaya 
yaymıya matuf bir teşebbüs ola. 
bilir ve fakat muhakkak ki böyle 
bir teşebbüsten yine zarnrlı çıka
cak olan da kcndis; olur. Herhalde, 
kat'i bir hül~üın verebilmek için 
henüz hadiselerin lıer safhada in
kişafını takip etmiye her vakitkin
den daha ziyade ihtiyac vardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

İngiltereye bin 
Mebuslar bu sa- tayyare &aldırdı 
b h Y ı d ( 1 inci sahifeden devam ) 

a a o va a -.'8 taarruzu budur. 

( 1 bıci 83.hi.f.cdeu devam ) 

şikil.yet etmiş, Üsküdar kayma -
kamı da ekmekçiler şirketınin 
kaikması icabettitıi mü lale asında 
bulunmuştur. 

Bilahare Üsk.üdar islcel<! mey -
danındaki a•arıatika çeşmeye 1':1-
malı suyu verilmesı isteruniştir. 

Usküdar balıkçılt·ı namına İr· 
fan reıs, balıkçı malzemc•ınin ba
zı kimseler tarafından inhisar al
tına alınmış olduı:undan sikiıyet 
etmiş ve 20 paralik ıgnelerin 6 
kuruşa cıktıı;ını söylemiştır. Üs
küdarda hır de liman yapılması, 
tramvayların ucuzlatılması ve sa
ire istenmiştir. 

Almanların vurmak istedikleri 
bedeller arasında Londra civarın. 
daki Kroydoıı tayyare meydanı da 
vardır. Burada hafif hasar husule 
gelmiştir. Fazla tafsilat malum de
ğildir. 

Mançesterde imalathane bina • 
ları hasara uüamı&, bir kaç ev tah
rip edilmiştir. Ölen yoktur. 

Portlanda hiç bir muvaffakiyet 
hasıl etmiyen bir akın yapılmıştır. 

Birçok yerlerde Almanlar, eriş
tikleri sahillerden püskürtülmüş
Ierdir. 

Aln1an muharebe ve avcı tayya. 
releri, dün dakikada bir hesabile 
düşürülmüştiir. 

Dün esir edilen bir Alman pilo
tu ağzından !ıiU sözleri kaçırmıştır: 
.~.:ı;; iliz avcıları çok iyi pilotlar
dır. 

Kuru ol 372,000 18,600 1395 
1232,38 
1485 

19/9/940 
18/9/940 

14 
16 
15 

Yulaf. 300,000 16,500 

Sığır eti. 110,000 19,800 ..... 

Hava akınları ayni ~iddctle de
vam etmektedir, İngiliz tayyarele
rinin geçen gün İtalyanın sehirle
rini boınbardıman etmek için, İs
viçre toprakları iizerinden gcçıniş 
olmalarından bahseden Popolo di 
Roma gazetesi, bu halin ilk defa 
vaki olmadığını söyliyerck diyor 
ki: •İsviçre Londra lıükumeİini 
.... rotcsto etmiştir. Fakat bu pro • 
testolar ilk değildir ve son da o
lacak değildir. Acaba İngilizler 
~unanistanı istismar ettikleri gibi 1 

Isvi çreyide mi kullanacaklar? Bu 
halin muharebeyi genişletmek için 
en müsait usul olduğunu tecrübe
ler göstermiştir.• 
Diğer taraftan İngilterenin ay

da 2000 e varan tayyare imalatına 
zamimeten, Aınerikaya sipariş e
dilen tayyarelerin İngilterele na
killeri icin Amerikan pilotlar kay. 
dedilmektedir. Kanada Hava Ne
zareti nanıına söl söy Iemeğe sala
hiyettar bir zat, bu tedbir saye • 
sinde İngiliz hava kuvvetleri pi
lotlarının ınezkllr tayynrclcri İn
giltercye "Öhirmck külfetinden 
kurtularak, faal işierde kullanıla. 
bileceğini söylemiştir. llu pilotlar 
Aınerikadan tedarik cılilecektiı·. 
Zira Kanadalı pilotlar faal vazi
fe başındadırlar. 

DENİZLERDE VAZİYET 
Son 21 ~an tin hildisclerindcn bi

ri de Yunanistanm, 1912 de Ame· 
rikada in"'1 edilıp, 1914. de satın 
alınan 2116 tonluk, 15 santimefre
lik üç topla mücehhez ve 21 mil 
sür'atinde Belli ismindeki hafif 
kruvazörünün. Tinos adasında 
mechul bir tahtelbahir tarafınJan 
batırılınasıdır. 

Üç torpil atılmış, biri geminin 
kazanlar hizasında patlamış, di
ğerleri hedefi geçerek plajda pat
Jamıslardır. 

Bellinin 232 kişilik müretteba • 
tından, bir kişi ölmüs, 29 kişi ya
ralanmıştır. Plajda da bir kadm 
ölnıüştiir. 

Bir sahil gemisi yanmakta olan 
Hellivi çekmek istcmisse de halat
lar kopmu~ ve kruvazör biraz son
ra batmıştır. 

DA VUTHOCA MESELESİ 

Yol hafriyatı ve ka~dırım yaptırıia
l'aktır. Kapah zarfla ('k!-iiltmesi :.'?9/8/ 
9':lC perşembe günü saat 17 de Bah -
kesirde askeri satın alma kon1is.li'o -
nunda yapılacaktır. Birinci yolun ke
şif bedeli 3111 lira 45 kuruş temirıatı 
233 lira 36 kuruş. İkinci yolun tutarı 
13,566 lira 14- kuruş ilk teminatı 1017 
lira 47 kuruştur. İşbu yollar ayrı ayrı 
ve ikisi birden verilebilir. Keşif ve 
şartnaıne koıni:.:yonda gön.Hür. İstek
lilerin kar~uni vesikalarile tekli( nıck
tuplarını ihale saatinden bır saat evvel 

Beher metresine tahmin edılcn 1~·1 

27 kuruş olan 100,000 r.ı.etre sargılık 
bez 23/8/9-10 cuına günü saat 15 de 
Ankarada 1\1. 1\:I. V. ::;atın alma komıs· 
yonunda pazarlıkla satın alınacaktıı 

lstcklil!rin 4050 lira kat1i tcıninallariu 
belli saatte koıni.!:yona gelmeler i. :;;art. 
nan1e ve evsafı 135 kuruşa kom :yon-

komisyona vermeleri. (600) (7148) ... 
200,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. İhalesi Hadım
köyde mevki satın alnıa komisyonun
da 28/8/940 çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 58,000 lira 
ilk teminatı 4350 liradır. İste-klilerin 
ilk teminat ve kanuni vesikalarile tek-
lif mektuplarını ihale saatinden bir 

saat evvel komisyona vermeleri. 

* 563 - 7018 \ 

90,000 kilo ve Kuşadası için 36,000 
kilo sığır etine teklı! cdiJen r=at pahalı 
görüldüğündt=n ek~iltmcleri tekrar 16/ 
8/940 cun1a günu saat 15 de Aydın 
askeri sahn alma komlı:yonunda ya -
pılacW..ıır. AyLııt etınin tahnün be - \ 
deli 22,500 ltra, K~d3Sı etinin tah
ınin bedeli 9Jôü lıra tcın~na_tiarı 1G87 
ve 702 Uru.Cır. Şartnamcıerı Ankara, 
İstanbul Lv. iı.nı rlıklt!l'İ ve Aydın, Ku- \ 
şad<U>ı a~ker "'t.ı.;1 alına konılsyonla
rında görühir. ı~teklilerin kanuni vc
sikalarıle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (5\l) (6812) 

... 
1,700,000 kilo bugdayın öğülnıe işi 

Diyarbakırda Kor satın alma kon1i.:;
yonunda 19/8/940 pazartesi günü 
saat 11 de kapalı z:ırfla eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin lıt..>deli 34,000 
lira ilk teminah 2550 liradır. Şartna
mesi kon1isyonda görülur. Teklif 
mektuplarıl)l ıhalc saatınden bir sa_t 
evveline kadar komisyona verıneleri. 

(518) (6819) 

dan alınır. (tiGI) (7o59) 

1f 
40,000 kilo sığır eli paz...:-lıkla sa' .n 

alınacak ur. D.luham: .. en f;.:ı~ 33 ku -
ru~tur . .Pazarlıgı .Su oı,.ıunda a~Kcri sa
tın alına koını~yon~nda 21/8, 9-lO cu
martesi gunü saat 16 da y'.lpılacaklır . 

.... (86H) Ol9) 
1335 ton çam odununa verılen tiat 

pahalı görilldU,ünden pazarlıkla ek -
sil tın esi 20/8/940 salı günü saat l 5 d~ 

Erz~ruında askeri salın alına koınıs

yonunda yapılacaktır. Tahınin bedeli 
28,970 lira ilk teınina.tı 2173 liradır. 
Şartnamesi komı.syonda görülür 

... (6GtU (<:t9) 

35 ton bcnıin 19/8/940 p..u:arte.,ı ~u
nü baat 11 de pazar.ıkla satın alına -
caktır. ı~ıeklılcrin Uelh saatt.e ç.anak
k:ı~edc askerı satın alma oml!>yonwıa 

gıdıuc:eıı. (6i6) (7403) 
..... 

9000 ton bu0 day ı.uı{lalı z:...r!J.a e.n.illt
tnl:_,.uıc w.lip çın.ınaQlg •. u ..ı. ı tekr..ıı en.
sutnıesı 2 ı 9/9iU p;ı.z~ı·;..c.,ı gu. u lk&i:l~ 

17 de Ed.ı:ııe c san;..yı k ... ._, ıuda a 11.t:.l 

!Satın aırııJ h.oın lf,)unı.üHia )'~ pı • .:ıcaı{ -

tıı-. 'l':ıhıııuı cu.O:•L L.11, •. 11.11.J h.lil ıu~ te

ınin.:ı.tı ~.__j ı.ıauıı L" uL \c ş ... rın'1-
ınt!sı k.ıaı.....::.)'UJhl.ı &v• ... uur. ls ertl- .c -
rın kuuwu vc.ıı.h.a.nru~ tcK.ı..ı.1 nıek.uµ

laıırıı ihale :w.l.no.cn Uır sa~t c~\ i 
konıl!;yona vcn.nc.ıeı ... (ü69J (7o9u) 

•f" 
~gıda yazılı kOınurler 5, 9/940 

per;;cmb~ ı;unu hıza!arında yazılı sa
aUerde kap.ılı zar!ıa cloı.ltr;,eı.ecı El,ı-

zığda askcrı salın alına Avın:syoı 

yapılacnktır. Şarlnan1~Jeri Ankar 
İstanbul Lv. anlirligi satın alma ı~o

misyonunda göruli.ır. İsteklıleri.n k'1 -

nuni vesıkalarile teklif ın..:ktuplarııa 

ihale saatinden bır saat evvel konu.s-
yona vertneleri. 

•• 
" u 

Rek.ompoze ~ 
köıniıru 

Ta:, kômiırü 

(674) (7401) 

'iuO lb,J-.tJ ı:; ... 
Atina ajansı, Yunaı1 hududun

da öldürülen Davuthocanın kim 
olduğunu aydınlatmak için, adli
yedeki dosyasındaki malumatı neş. 
retmiştir. 

Birecik hudul taburunun 320,000 ki
lo buğday öğütme~i kapalı zarna ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
pazartesi gunU saat 17 de Mardinde 
askeri satuı alma komisyonunda ya
pılcaktır. Tahıı.in bedeli 16,000 lira 
ilk teminatı 1200 liradır. İsteklilerin 
kanuni vesıkalarile tekli! m('ktuplarını 
ihale saatinden bir saat. evvel Mardin
de cenup hudut. komutanhgı satın al

500,000 lcilo un kapalı zarUa eksılt
meye konmu~tur. Talunın bedeli 75,001) 
lira ilk teıninatı 5000 lire.dır. Lksiit -

mcsi 4/9/940 carşa.rnba gunı.i saat ıo 
da Sı '.rWc askerı satın auna komi.-:yo
nunda yapll.ucaktır. Şartname:;! ko -ma konıisyonuna vermeleri. 

(613) (6814) l misyonda g:Ori.ılUr. İstcklılerı.n kanu -
ni ve!>ıkalarile tekl11 nıektupia[·ını iha .. 
le sau ..ndcn bir .saat evvel koını.syı,>11a 

verıucleri. (675) (74Ut) .,.. re ı:o lira. ikramiyeli ve 1200 met
lollı.k e.,;afelı 4 iıııcü koşuya 58,5 ki· 
buta Huınahatun, 56 kiloluk Su
ltiıol~ 52 k.ıl;ııuk Umacı, 50 buçuk 

B 
Avfer gireceklerdir. 

esin · sir p cı ko.:;uya da Dandi, Kom· 

Asker azlığından ve cephe uzun. 
luğundan istifade ederek baskın 
hareketlerile bazı noktaları zaptel
mek ve bazı ilerlemeler yapmak 
mümkiindür. Esasen bu yüzdendir 
ki, dört cepheye ait harekatta İtal
yanların bir ka..\nn mevzii muvaf
fakiyetler elde ettikleriui haber 
alıyoruz. 

Kadıköyli.iler de kız orta oku -
lunan nakli meselesi, evkaf su • 
!arının damacanalarının ucuzla -
tıLmasını, Kadıköyünde beyhude 
·-ere yarım milyon lira sarfolunan 
eski Hiıl binasında tütıln deposu 
yapılmasını, gazhane kömürlerinin 
ucuzlatılmasını, mekteplerde sa -
hahları derslere daha geç basla • 
nılmasını istemjş!erdir. Meb'us -
lar bu arzuları ala.kadar lara bil
direceklerdir. 

ingiliz sahilleri üzerinde dün 
başlıca dokuz hücum yapılmıştır. 
Muharebeler, akşamın geç vaktine 
kadar devam etmiştir. 

Bu mahiınata "'Öre, Davuthoca 
Preveze cinayet n1ohke11ıcsinde 
suç ortaklarile beraber, bir cinayet 
ıneselesinden müebbed küreğe 
mahkum edilmiştir. Yanya cina
yet mahkemesinde taamnıiiden ci
nayetten 20 sene küreğe, yine 
Preveze mahkemesinde şekavet 
suçundan 17 seneye mahkum edil
miştir. Ayni adam daha bir çok 
mahkıimiyetlerinden maada Yan
ya mahkemesince de gıyaben ida
ma mahkum edilmiştir. 

2,000,000 kilo kuru ot kapalı zarfla 
eksiltmeye konınuştur. •raı:p çıkma -
dığından ihalesi 22/8/940 perşembe 
günı.i saat 17 de yaptlacaktır. Tahmin 
bedeli 110,000 lira ille teminatı 8250 
liradır. Evsaf ve şartnamesi kom:is .... 
yonda gönilür. İsteklilerin ihale sa -
atinden bir saat evveline kadar ka .. 
nun1 vesaik ve teklif mektuplıınnı E
dirnede sanayi klŞlasında satın alma 
kıımi&yonuna vennelerL (515) (6816) 

2550 ton Sömikok veya Karabük kö· 
mürü kapall zarfla eksiltmeye kon -
m~tur. İhalesi 3/9/940 Sah gunti saat 
16 da E.s~ehirde askeri salın alnıa 
konusyonunda yapılacaktu·. SOmıkı.>

kun tahmiıı bedeli 70,890 lira ilk tc -
minalı 4794 lira 50 kuruştur. Karabü.l: 
kömürünü.o tah"Tlin bedeli 75,225 lın 

ilk teminat.ı 5011 lira 25 kuruştur. 1::; 
teklilerin kanuni vesikalarile tekli1 
mektuplarını ihale saatinden bir saa 
evvel komisyona vermeleri. 

.,.' arısta, Romans, Yatal?an, 
"'"' 1' . . h • .' aıs ıııreceklerdir. :&ili bahis 
~ıncı k"·ud ift hah. ·· dorct·· .. "" a ç e ıs w; ve 
İrı.s, ~n~u ko~ı:larda, üçüzlü ha -

• • 5 ıncı koşulardadır. e· --<>--
ırço~ caddeler[ 
gerıışletiliyor 

k (l 
l·a.d,rıııp 
"caktır. 

ıncı satıııeden aeı-am,) 
Yerine hır park yapı -

Surı:.ag . noıar optakı kilise ve gazi -
tnınaın. da ·Int-·naiıi umumiye na-
icı )) ~.ını .ık olunup yıkılması 
ka~··r ahılıye Vekaletince \'Erilen 

~ ın b .. 1 l(oııuer 
1 

t.;nın erde şehrimize 

0 ı nıcsı bekleı:r:nektedır 
loer tar 't . . rınıv~n . ııı an beleciıyenin bir 

lı10 1, :ıralık Yol ınsaatından 450 
Bu:ı3 ıeı vapılmaktadır. 

te ca ardan başka TaKsimde Me
<.:aıoı~''>ının imtidadı, Acıbadem
h"'- a voı u, Y edıkulc - Balıklı 

1. ı "!lcsı a f it N. ak ., 5 a ı ışaııtasında Ero-
s caddı ı Ye ·ık·· ai.ıt.:.eth S1 oyde G ülist<ı.n, 
A '·- sokak Jrı, Ayııaıı~emıe 

..... ro.sarayd . . ~ • ı 
$air :ıı~-t ~ Ra1ı;, .. poasa Ag&çesmesi, 

r.taamafih yukarıda izah ettiğim 
sebepler yüzünden Afrika harple
rinin mukadderatına hakim ola
bilecek kat'iyelte çarpışmalar şim. 
dilik mevzuu bahsolaınaz. 

İtalyanlar o uzun cephelerde 
müessir bir taarruz yapacak kadar 
asker getirnıck için ınüşkiil3.t çe
kiyorlar. İngilizler ise anavatan 
müdafaasmı ilk planda telfıkki et
tiklerinden Afrika cephelerini he
nüz takviye edemeıliler. 

Bu vaziyete göre, Afrika harp
lerinin kıEışması ve kat'i safhalara 
gircbilınesi, ya Mısır kuvvetleri -
nin işe müdahalesi, yahut iki ta. 
raftan birinin ınühim miktarda 
tak,·iye kıt'aları getirme>:inc bağ
lıdır. 

Fran!'udaki pcfrol tas
fiychanelerine hücum 

( 1 inci sahifeden devam ) 

lerdir, Biitiin bu mevkilerde yan • 
gınlar çıkarılmıştır. 

'Mete c~ ~at . ı;ox,v;ıarı. 'I aksimde 
lttiy _ K ade$•D<n ımtıdadı. l:hkır
~iv~tı azlı.c"<:şnıe a-laıt yolu. Hiır-
Ci!t h elxxiıvc tepesi - Kagıthanc, ı 
!arı d:vuzlar - Seliiımi ceşme yol-. 
15 .llll varını mılvon lira sarfile 1 

ne kadar yapılacaktır. 

Fransanm simalindeki düşman 
1ayyarc mcydanlanna da hücum
lar yapılmıştır. Dört İngiliz tayya
re.'i kayıptır. 

İngiliz tayyareleri Kolonyada 
bir elektrik fabrikasına da hücum 
etmişlerdir. 

-<>--

SON DAKiKA 
................................. 

Başvekilin bira
d eri vefat etti 

İngiliz halkının tavır ve hareke-
ti misal teşkil edecek bir halde -
dir. Bazıları sığınaklara, bazıları 
da muharebeleri seyretmek ıçın 
sahillerin muhtelif yerlerine git
mişlerdir. 

Paraşütlerle İngiltereye inen 
bütün Alman pilotları sür'atle e. 
sir edilmişlerdir. 

İngiltereye atılan 
paraşütler 
( 1 inci bhlteden devam ) 

manların attıP.ı parasütleri derhal 
toplamaktadır. 

Tce:;>ürle öğrcncEgimize göre Halk bu usulün tesiri altında 
Başvcki:imiz doktor B. Refik Say- kalmamaktadır. Sövle bir mütalea 
damın biraderleri eski ordu men- isitilmistir: •Almanlar, paraşüt -
suplarından sabık İçel saylavı B. çüsüz parasüt atacaklarına, pa -
Hakkı Saydam bu sabah vefat et- ra.•ütsüz parasütcü atarlarsa daha 
mi<tir. iyi ederler. Almanlar, İngiliz bas-

Mcrhumun cenazesi yarın öğle kumandanlıOını hataya sevkede-
vakti. namazı Teşvikive camiinde cek askeri raporları havi canta -
kılındıktan sonra kaldırılıp Zin- Iar da atmaktadırlar. 
ciı'likuyuda)<i asri mezarlığa def· Almanların maksadı aşikardır: 
nolunacaktır. Panik cıkarmak. 

Muhterem Basvekilimize bu de-ı.;;===============d 
rin ziyadan dolavı tazivelerimizi tıklarım kısaca anlatıınıştır. De -
sunar marhuma mağfiret dileriz. mistir ki: 

Londradaki hür Fran
sızlara ziyafet 

( 1 incl sahileden devam ) 

tanda•larının ımücadeleve devam 
icin nasıl feci sartlar icinde kac-

• Vişi hükümeti, bize Fransa ya 
dönmek icin gece yarısına kadar 
izin verdi. aksi takdirde divanı 
harbe verilece~imizi bildirdi. Ma
amafi:h bu tehdit hicbir endişe u
yandırmadı. Biz müttefiklerin ga
ı:- l!elcce~ine kuvvetle inam -
nıvcruz.• 

Atina ajansı ayni zamanda 250 
Yunan zabitinin l\tetııks.as hükU... 
meli nezdinde teşebbüslerde bu -
lunduğu hakkındaki bir İtalyaJl 
gazetesinin yaptığı neşriyatın a-

... 

(6G3) (7395 ) sılsızlığını isbat yolunda bazı neş
riyat yapmıştır . 
ROMANYA İLE M'ÜZAKERELER 

110,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
alınacaklll'. Muhammen bedeli l6500 
liradır. Muvakkat teminatı 1237 lira 
50 1rurU1tur. Eksiltme 23 aiustos 940 

cwna günü saat 10 da Van m.ıntaka ı-;::========:.::..: __ .::; 
komutanlığı satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin muayyen gün

de gösterilen saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarını komisyona ver -

İstanbul Komutanlığı Macar murahhaslarından Tur-
nus Severinde müzakerelerde bu• 
lunacak olan Rumen heyeti de se. 
çilmiş ve heyet Oryent ek~pres 
trenile bu şehre hareket ebni~tir. 

Romanya kabinesine Transil -
vanyalı nazırların alınması de bek
lenmektedir. 

Bu sabah ihtikardan 
takip edilenler 

meleri. t.527> c6839> 

* Beheriııe tahmin edilen Ciab 430 lira 

olan l 00 adet hasta nakliye arabası 
24/8/940 cumarleoi günü saat il de 
Ankara.da M. M. V. satın alma komis
yonunda pazarlıkla ihale edileceğin _ 

deo isleklilerin 5450 liralık kat'! te-
Bu sabah polis tarafından iki minatlarile ihale saatinde komisyonda 

ihtikar cürmümeşhudu yapılmış- bulımmeJen. Şartnamesi 215 kuruşa 

Satmalnıa Jtomiııyoııu tlinları 

Komutanlık kıtaatı hayvanatı JÇ"ırı. 

19/8/940 günü saat 11 de pazarlıkla 
600 ton kuru ot ile 300 ton saman 
satın alnacaktır. Munan1men lıedclı ol 
için 3900 saman tçtn 1135 liradır. Şarl 
namesi her gün korııi~yonda görüle -

bilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
yüzde on beş teminatları ile birlikte 
Fındıkhda komutanhk satın alma ko
misyonuna gemeleri. Ot ve snm<ın 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebihr. 
c7322• 

tır: koaıiı;yonden alınır. (658) (7358) 

Çiçekpazarında Fmdıkhyan iıa- \·---.. ,-------------------------

::.~:; i,~~~:~:::~rr:::-nı!':,,.i rcıml" su ad •• ye p 1 a"' ı· il 
575 kuruştan sattıkları mallara 500 1 1 
kuruştan fııtur.a verip ihtilcir yap-
tıklarından yakalanmışlardır. G • kt BeyoğlundaAbılullahsokağında azınOSU acı ır • 
2 numaralı apartıman sahibi M- · ı • 1 
roditi de kirayı yükselttiğinden ~ c A z ve E G L E N c E 
tutuJmuştur. 'fakibat devaın et - . -'-esıı:ı:ı ____________________ a 
mektedir. ... llF"'WS!Jfi 
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İLK - ORTA - LİSE 
Taksimde Sıraaelvilerde YENİ AÇILDI. 

Müdürü - Eski Şişli Ter~ Di rektörü. M. Ali. Haşmet Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI DİLLER 00RETİMİNE geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sı ruilarıru az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.şma ve inkişafı, sıhhat ve inzıbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin den ize nazır kalöriierli teneffüsha _ 
oesi ve jimnastikJıanesi vardır. Her gün saat (9 ile 13) arasında 
talebe kavı.t ve kabul olunur. Telefon: 41159 

--~ .· ~.!:': •. ,:... . . ~ ',; 1 :.· :· •• • •• •l 

Zafiyet ve ademi iktidara duçar olanlara tavsiyeler 
Zafiyet, vücudün iyi J!'ıda almaması neticesinde husule gelir. Ademimi iktidar ise, zafiyetten ve 

bünyenin kuv•·etsizliğinden ileri gelir. 

KANLI, CANLI, İŞTAHLI olmak için 

s-KALSi 

Münakalat Vekaleti Istanbul llll 
taka liman riyasetinden : 

Denizcilere ilin 
1 - Arnavutköy Akıntıburnu ile Kandilli arasındôl konmuş olan d 

kablosu tamir edilnıek üzere kaldırdacaktır. 

2 - 19/8/940 da başlanacak ve 15 gün kadar sürecek olan ta.mir JS1 

kullanılacak dubada beynelmilel işareUer gece ve günd\lz bulunacaktll" Jr.. 

r 
k I halardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri ve bLI ıt::::::::,,.: 

ul anınız. Lesikalıio sizi hem zafiyetten ve hem de iktidarsızlıktan muhakkak silr'atlerini kesmeleri bildirilir. 7409 ~ ve derhal kurtarır. _____________ :..:.:,:.._ _______ _ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın 
Alma Komisyonundan : 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur -ı Antalyada orman koruma talımgah tabıı11 

1 :--:-_A_s_ke_r_li_k --...:lş_le_ri_ f 
Yerli ve yabancı talebeleri 

davet 

KadıkÖy sulh birinci hukuk hi:ıkim
!iğinden: .... Yeşilköyde 

GÜZil BİR Vil lA 

satınalma kemisyonundan: 
1 - 180,900 kilo ekmek alınacaktır. Tahmin bedeli 18,994 lira 50 k!.1 

1 - 1'!erkezimiz için az.anıt 740 derecei kesafette 300 teneke benzin ile 

azami 8!JO derecei kesafette 5000 kilo gazoil alınacaktır. Benzinin beher tene

kesinin tahmin bedeli -t lira 68 kuruş ve mazotun beher kilosu 12 kutuş 50 san

timden umumunun tutan «2029> liradır. 

2 - Eksiltme 20/8/940 salı &ünü saat 14 de Galatada Korn musta!a pa~a 

sokağında mezk.Or merkez satın alma komi3'Yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartn..1meler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır, 

5 - Muvakkat teminat parası 152 lira 18 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye (irecekler'in ıg-10 senesi ticaret odası \."esikalarını göster-

meleri tarttır. c8906> 

1 

DeYlet Demiryolları ye Limanları llletme ı 
U. İdaresi ilanları ----

Muhammen bedeli 18,000 (on sekiz bin) lira olan Stcrjlizasyon cihazları ve 

te!errualı 24 Ey!Ol 1940 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
ldare binasında aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek iotiyenlerin (1350) (Bin üç yüz elli) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e ka

dar komisyon reisliğine vermeleri ~.zıındır. 

Şartnameler pnras.ız olarak Ankarada malzeme dajresindcn, Hydarpaşada 

T°'elhim ve Sevk Şetliğinden dağı!ılacoktır. (7042) 

1 lnhfNrl r U. llüdürlüjünden: 1 
1 - Şartname ve numunesi mucibince 150,945 kilo sert ıastik müteahhidi nam 

ye hesabınôl pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 19/\'lll/940 pzartesi günü saat 16.30 da Kabataşda Levazım 

ve Mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname sözü geçen ıubeden parasız alınabileceği gibi nümune de 
görülebillr. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
ttkleri fiat O:zerinden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mczkUr komisyona 

müracaatları. c726U 

>"Ia.rmara ÜMu bahri K. satın alma. komisyonundan: 
Kimıiır tahmil ve tahliye lli.nı 

işin şekli Beher tonun tahmini fiatı 

Kuruş 

A - KömOr ternilerinden Seymen depolarına 35 
B - Kömür a:emilerinden diğer gernilerc aporda olıu-ak 35 
C - Kömür gemilerinden mavnalara 10 
D - Mavnalardan geotilel"e 30 
E - Mavnalardan sahile 25 
F - Kömür depolarından kömür gemilerin, 30 
J - Kömür depolarından mavnalara 20 

1 - 20,000 ton kömürün yukarıda yazılı 7 madde ile gösterilen sckillerdcn 
tahınil ve tahliye i,ai kapalı zarf usulile eksilbneye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 ağustos 940 salı günü saat 16 da İzmitte Tersane kapı
nndak.i komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait sartname belrlelsiz olarak 
İstanbulda ~ımpaşada Dz. levazun satınalma komisyonundan ve komisyonu
mw.dan alınabilir. 

3 - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olup muvakkat teminatı 525 liradır. 

4 - İsteklilerin bu işle alakadar olduklarına dair ticaret vesikalarını ma.ha 
41 emniyet müdürlüklerinden alaca.klan hüsnühal k6~tlannı yukarıda yazılı 

flk teminatiarile birlikte kanunun istediği şekilde tanzim edecekleri tcklil mek
tuplarını muayyen gün ve saaUen tam bir saat evv~line kadar komisyon baş-
kanlığına vermeleri. c7175> 

Sahip ve neı;iryatı ld .... eden Başmuhaniri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF :Matbaaıı. 

!\(). ] .ıı Ynzan: 1\1. SAMİ KARAYEL 

Türkler o tabiatte insanlardır ki ... 
Bu namede S111tan Be~· azıda teb- ı 

rikatmdan dolayı teşd.kür edi
.vordu. Kendi.ile Sulh •·e müsa -
lemet üzere ya~mak için hıris
ti}an milletlere tecn,·üz etm•me
•ini istirham eyliyordu. Sultan 
Cemin büsnüsuretlc muhafaza o
lunduğunu ve kendisinin hiç bir 
şeye ihtiyacı olmadığını, hatta 
Türk elçisi kcndisile görfö;müş 

olduğu cihetle bu noktanın ondan 1 
da lstili.ar edilebileceğini beyan 
etti. 

Halbuki Papa. ayni zamanda, bü-
1 

tiin katolil• bükiımctlcre emirna
meler göndermiş. ciin1lesinin Türk
lere karşı birleşmelerini tavsiye 1 
cylemi~ti. 
Panayı ehlisalip seferine en zi

~·ade teşvik eden, Venedikti. Hatta 
l'apa)·a kendi de yardım vadedi
yordu. 

Papa ile Venedik hiikiimeti a_ 
rasında akdolunan ittifak derhal 
Fransa kralına da bildirildi. 

f'akat. Papa geç kalmıştı. Fran
sa kralı acı bir cevap vermi~ti. 
ŞÖ) le cernp \"rriyordu: 

- Fransa. İngiltere, İspau)·a ve 
Almanya ile musalaho akdetmis
tir. İtalya seferi için Alp daı:ların1 

gcçmeğ"e hazırdır. 
Papa Fransa kralırun bu ce

vabı üzerine şaşalauı. Endişeye 
dü•tü. Kral S<1rlin RoıııPdaki el
çi~ine ne diycccğinı ~a~ırmı~tı. 
Papanın likrinrt', Fran!"a kralı

nın şiındi italyaya gelmeı,i ınuva
\"af ık değildi. O zaman Napoli 
kralı da Türkleri imdadına çağıra
caktı. Bundan da Papa mutazarrır , 
olacaktı. 

Halbuki şarkta vaziyet günden 
güne velıamet kesbediyordu. Ve
nedik Sultan Bey·azıdın hazırlık -
!arını durdurmak için Cemdcn 
bahsedilmesini Papaya tavsiy·e e
dhordu. Papa esasen bu hareket
ten biitün katolik hükumetlerini 
haberdar etmişti. 
Papanın mak•adı Fransa kralı

nın Napoli üzerine vukubulacak 
olan seferi durdurmaktı. 

Fransa kralı, Papaya şöyle ce
vap veriyordu: 

- ::\Jademki maksat bir ehlisalip 
seferidir. Bunun lıa~langıcı Napoli 
olr.ıalıdır. Cünkü. Napoli Türkkr_ 
le beraberdir. 

Sultan Be~·ozıdın harekatı. Dal
maçya akınl rı Yencdii:i de, Pa· 

Eminönü Yab. As. şubesinden: 
Fatih, Eyüp, Eminönü kazaları 

dahilinde bulunan ve şubemizde 
kayıtlı bulunan bilii.mu.m yaibancı 
talebelerden 15 evllıl !>40 akşam1-
na kadar !i.sevi bıtırenler ve lise 
olgunluk imtihanında muvafıiak 
olanlardan Ankaradaki harp oku
luna giıımek istiyenlerin şubemi -
ze ımüracaatları ilan olunur. 

Sakatlar ye sürekli sakatları 
davet 

Erenköy eski lahsildan Göz!epede 
Sahrayıcedit İmam sokagında 24 sa
yılı Hacı Polisin evinde kiracı iken ha
len ikametg~hı meçhul Abdullahpaşa 

oğlu Abdurr<:ıhime: 

İstanbul belediyesi tarafından alcy· 
hinize ikame edilen zimmetinize ge -

çirmiş olduğunuı iki yüz seksen altı 

liranın faiz ve mahkeme 
avukatlık ücretinin tahsili 

masr«file 
duvasının 

ilflnen vaki tebligata rağmen mahke
meye gelmemiş oJduğunuzdan 934/ 82 

sayılı dosyanın birinci ağır ceza mah-

Apartıman tarzında iki katlı, 
dört taraftan havadar ve iki 
sokağa cephesi, bahçesi ve 
her apartıman için ayrı kapısı 
bulunan ve kiirgir olan zemin 
katında çan1aşırhanesi, ala -
turka ''C alafranga hamamı, 
sarnıcı, motörlü kuyusu, her 
tiirlü esbabı istirahati ve asri 
konforu cami olan ve zengin 
bir tarzda mobilyalı ve bütün 
udaları muşamlıalı ve istasyo-

kenıesinden istenmesi için tez.kere ya- na 5 dakika nıcsn!cdc kiin çok 
zılmasına ve 15 gün mliddelle hakkı- giizel bir \·illa mobilyalı veya 

Eminönı.i Yöb. As. şubesinden: nızda verilen a:ıyap kararının iliınen 

2 - Ekmeğin evsafile teslinı mahallini ve şartları şart.anmesindc y3V 

1 

Sartnan1eler komisyondan parasız alınabilir. 
3 - Eksiltme kap.'lh zarf usulHc olup 20/8/940 salı gunil saat 15 ~~ 

[ talyada Dutıubahçedc Tabur Salınalma komi~yonunda y;ıpılucc,ıktır 
4 - Mu\'akkat teminat 1224 lira 55 kuruştur. Tcklıf mektupl;,1 · ı 2-' 

sah günü saat 14 ten 15 e kodar Satın alma komisyonuna makbuz muk.lb 

rHnıiş olacaktır. Bu saatten sonraki tekli!ler kabul edilmez. •504,,. (6 1 

. ı_i_s_1_' A_N_B_u_L __ B_h_L_E_D_1_Y_E_s_· ı_ı_L_A,· __ N_L_A_ı_~ 
u~ Yıdık 

Kirdıı lcnıinat 

270,00 20,25 Beyoğlıında Tepebaşında Meşrutiyet cad. 8 numaralı d# 
90,00 6,75 Kadlköyunde O~manağa mahallesinde l{ıhlı:u sokoığıJl 

dahilinde 47 numaralı dtikk;in. Fatih. Eminönü. Eyüp kazaları mobilyasız satılıktır. 
dahilinde oturup da şubemizde tebliğine karar verilmiş ve muhake - 'lyeşilköyde Gnzievrenos so- 24,00 1,80 Topkapıda Arpaem.in.i mahallesinin Tatl~k·ıyu sok;:ığındoı~· 1 
,_ 1 b 1 327 300 329 meruze bakılmak için 6/9/940 cuma kağında 38 numaraya müra - d l\1 o:nayıt J U Unan 1 L.O, do- Yıllık kira muhammenlerile ilk teminat mikd;..ırları yuı<...ırıda ytı;ı:JJI ' )or 
"'•mlu yabancı sakat daimi ve sil- günü saat 10,30 a bırakılmış olduğun- caat olunması. 1 .1 • J• t. 
'"'""' ı:ır ı e arsa bir sene ınüddetle kir;;ıya \erHmek Uzerc ayrı Jyrı a1;:ık <ıf'' ~t· rekli sakatların 19/8/940 akşamı- dan o gün ve o saatle mahkemede l, 
na kadar nüfus hü\~yet cüzdanla-! bizzat veya tarafınızdan mt.saddak ve- taç edileceği ve bu ilbn suretinin eli- )'a konulmu:<o>Lur. Şartnanıclcı· zabıt ve muLııneliıt mUdurliigu kalcınındc 00 
rı ve rap0rlarile birlikte subemİze ·kiUetname ile bir vekil göndermediğiniz' vanbnneye de talık edildigi tebliğ ma- 1 lecektir. İhale 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de dainli eucuınenclc yapıl ti Ş 
müracaatları i15.n olunur. / takdirde gıyabınızda muhakemenin in-

1 kamında illi nolunur. (2863,'.j) j tır. Talipledn ilk tem.inat makbuz veya mektupJarile ihale gunti nnıay)t'J1 ~ık 
------ atte daimi encümende buluııınaları. (6937) ~:-. . .. . .... . . 

j ·iFTiHARLA GOSTEREBILECEGIN/Z 

payı da, Napoli kralını da telfı~a 
di:sürüyordu. 

Venedik . . kabahati ba~kalarına 
atmak üzere. bu harekiıtı protes
to edi.-or, P;ıpo çarçabuk lstan -
bula elçi ~·olluyor , N"apoli kralı da 
Sultan Beyazıdı hu,unetle tehdit 
etmesini Papap tauiye ey·liyordu. 1 

Hatta nan1"" inin bir :yerinde: 
- Türkler o tabiatte insan), - -

dır ki, karşılarından ka('arsanız 
peşinizden kosarlar .. Karşılarında 
durusanız, srslcrini çıkarmazlar. 

Diyordu. Almanya inıparatoru
nuu el•isi Romoda idi. Papanın 
ehlisalip scf<ri için \'er.,.,cği ka
rarı bekliyordu. Almanya iınpa -
ralorunun arzusu, Fransa kralile 1 

Napoli kralmın arasını bulmaktı. 
Bu müzakerat esnasında idi ki Nc
poli kralı vefat etti. (ll. 1494). 

Nopli kralının vefatı berşeyi 

halletti. Fransa kralı memnundu. 
Napoli kralının yerine oğlu A!Ions ' 
geçti. 

Alman imparatoru Napoli kra
lının vefatilc fikrinden vazgeç -
mcmişti. Kendi Türklere karşı h~
reket edecekti. 

Hatta Ilırvatistanın hududunu 
muhafaza için oralara asker bile 
yollanu•tı. Kendisince Lehistan i
le Macaristanın Babıali ile sulh 
akdetmeleri mevsimsiz idi. 

Almanya imparatoru, Maca • 
ristan ile Lehistanın Sultan Be -
yazıt ile akdettikleri sulhu boz -
malarını Papadan rica ediyordu. 
Türkl<rc karşı umumi bir ittifak 
v1icude ızctirmek liızını olduğuna 
kanidi. 

• • 
ÇEKiNiZ 

Reşit Paşanın Hatıraia ~~ 

ABDOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
Yazanlar: İ~kender F. Sertelli - Cevdet Reşit Yularkıran 

« Abdülhamidi devirelim mi, bırakalım mı ? » 
Seliınikte hürriyetin iliırundan 

beş gün sonra aktedilen bir mer
kezi umumi içtimaında ilk defa 
bu tehlikeyi ileri süren Refik bey: 

- lUithat paşanın akıbetine uğ
ramı~·alım .• 

Diye bağırouştL 

* 
"Abdülhamidi devire-

j 

lim mi. bırakalım mı?,, ı 
Selanik İttihat ve Terakki mer

kezi umumisinde bu münakaşalar 
geçerken: 

c- Abdülhamidi devirelim mi, 
bırakalım mı?., 

Gibi sözler de yük•cliyordu. Re
şit paşa bunları Serezden duyunca 
hayretini gizli~·emedi: 

- Ben bu ~özlere inanmak L~te_ 
mi~·orum. Abdülhamit hence şu 
dakikada kızıl tahtından çekilmiş 
oln1alı:yd1 .• 

Dedi. Reşit paşa artık sözünü 
esirgemiyor, 15 temmuz güniin -
denberi büyük bir cesaret gijste
rerck. hürriyetin köklcşnıe<ine 
calı~ıyordu. Hiirriyct, hu sefer de 
t3 de uldui:;u e:ibi suya diisccek ,.e 

1 

Abdülhamit çevirmek istediği ma
nevralarla vaziyete biıkinı olacak 
olursa, art.ık memlekette münev
ver namına bir fert kalmıyacaktL 
Reşit paşa bunu çok iyi biliyor ve 
itiyi görüyordu. 

Reşit paşa, Serezden ayrılacağı 
günden bir gece önce, kendisini e
vinde ziyaret eden genç ve ateşli 
bir zabitle şöyle konuşmuştu: 

- Sizi çok endişeli görüyorum, 
paşam! R11melide en büyük teh
likelerden birini atlatan siz değil 
misiniz?. 10 temmuz gecesi Ah • 
dülhamide yazdığınız telgraf, fe
dakfırlığınızın ve cesaretinizin en 
büyiik delilidir. Şu halde, en çok 
n~'eli olarak sizi görmek ister
dinı!. 

- Iiakkınız var, azizim! Teh ... 
likenin en büyiii,<ii ile ben karşılaş
tım. Teşcbbüsatımız ademi mu • 
vaffakiyetle neticelenseyıli, akı -
belimin ne olacağını kolayca teh
min edebilirdiniz. Şimdi, yüzü -
mün gülmemesinin bir sebebi var: 
Tarihe bakıyorum.. Mazi bana bü
yük dersler ve ilham veriyor. Aca
ba Selanikte inkılapçıların he)lBi 
de benim gibi, diiniin hadiselerin
den ders alınış mıdırlar? diyonım. 

• • '•h 
Belediyeye ait motörlU vesaitin ,-ıllık ihtiyacı için alınacak 258,462 

benLin kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJmuşur. Tahmin bedeli 64015 t:tf 

k:uruş ve ilk eminatı 4480 lira 78 kuruştur. Şartname zabıt ve muameı~t 
dtirlüği.i kaleıninde görülccek ~i r. İhale 31/8/940 cumartesi gunu saat J2 dt 

imi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve;fa nıcklJPt 

940 yılına ait ticaret oda~ın vesikalarile ı490 numaralı kanunun tcınfatı 

sinde hazı.rlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 11 e ko.ıdar d<l tol 
cilmene vermeleri lhzımdır. (7199) 
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Tıraş bıçaklarının satışı % 50 ye düşmüştür. 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
. 'ı 

ba 
h, 
ı • 

ile evvelce 10 defa !ıra. olunabilir ken son tekemmülü savc.sıu• 
•imdi rahat rahat 20 defa tıra• olmak kabil olıı}or. • 

• -
lstanbul Maarif MüdürlüğündeıJ 

Maarif Vekilliği köy enstitüleri için aşağıda cins ve mikdnrı y;ızıh · 

takımları pazarlıkla alınacaktır. Aluhammen bedeli 28900 lira 80 kuruş Vf t 

nat 4335 lira 12 kuruştur. İstekliler bu yatak takımlara ait şart.namelerı 111 

müdürlüğü Yardirektörlügünde görebilirler. 

Pazarlığın 22 ağu'.·.tos 1940 persembe günü saat 15 de yapılacagı U:in ol ıı· 
Eş;asrn c.usi Mıkları Beherinin fiato Yeküı 

Krş. Sıntim Ura K. 
Battaniye kılılı 6000 287 OG 17223,60 

6000 143 53 8611.80 Yatak Çl;tr~afı 

Yn~tık kılıfı 3000 34 06 1021,80 
Yastık yüzü 6000 34 06 204S,60 ~il 

~~ 
~~~~~~~~--~~c~1-31_u_>~~~-~~~-2e_.9_o_o._so~--_,/ ~ 

Ilı 
•ı Suadiye PIBjı '~ 

Otelleri Sineması ve Gazinostl 
Kiraya verilecektir. Müdüriyete müracaat ~ 

............... llmmlllllll ....... , ............ IBlm .... 1111~ ~ 
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Reşit paşa hatıralarını toııl' 1 - Sclanikteki arkadaşların ders 
alacak vaziyette değil, bilakis bu 
sahada bütiin millete ders vere. 
cek kudret ve kuvveti haiz olduk
larından eınin de~il n1isiniz?. 

- Bundan nasıl emin olabilirim? 
Her kafadan bir ses çıkıyor .. Atı
lan ileri adimlarında tereddüt ve 
çekingenlik seziyorum. 

- Cemiyette m11kayyet değil ... ., 
mısınız .. 

- Hürriyetin iliinından önce 
kaydeıUlmiştiJn. Niçin sordunuz? 

- CenıiyPtc yabancı ve cemi -
yetin prensiplerinden bihabeı· bir 
insan gibi konuşllYorsunuz?. 
da ... 

- Cemiyete yabancı değilim, a
zizim! Gerçi bir çok kimseleri ye
ni yeni tanımağa başladım. Zatıa
linizi de şimdi tanıdığım gibi .. 

Prensiplere gelince, bunlar da 
nizamnamede kili derecede yazılı. 
Fakat, ben bunların haricinde diL. 
iÜDÜyorum ve bu mevzuları ihti
va eden çerçevenin içinde değil, 
dışında konuşmak istiyorum. Ya
rından bahsediyorum. 

- Yarını diişünmck meselesini, 
bu işin mes'uliyetini Üzerlerine a
İan büyük kahramanlara bıraka -
J.ım. Efendimizin bugiinlerde E
dirne valiliğine tayin edilmek ü
zere olduğunuzu haber aldım. Sizi 
Screzden daha doğru Makedonya 
çetelerini takibe bıışladığiwz gün. 1 
denberi taruyorıım. Siz de beni çok 
iyi tanırsınız amma, zannederim 
ki, bu kıyaletle görmemiştiniz. 

Bu ı:enç zabit yüzbaşı Kemal 
lteyıU. Çete takiplerine gelmemişti. 
Fakat, Reşit paşayı Serezde iki 

1 kere, Selfınik valisi namına s~ll 
olarak ziyaret etmişti. 

yınca gülümsedi: ~ 
- Evet. Şimdi hatırladun. d c 

~azını~a t~şekkiir ed~rim . pr••;,~ 
kı benı Edırneye tayın edn·or 
öyle mi?. ·Ji' 

- Evet. Edirneyc ta~·in eıh ~ı 
yorsunuz. Cemiyet için, Edirne 1'r \· 
Selanik ve Serez kadar chrP'\ • 4 
yetli bir mevkidir. Orada 'li1'

1 
1 

düniize lüzum ve ihti~·aç ,.,,rd~( l 
- Fakat benim lıu tah,·ild<'ıt li 

berim yok. . 11ı Yüzbaşı Kemal bey Sdaııı\ı> d4 
geliyordu. Trenden yeni inı••' lı 
Pa~aya: ~ t 

- Belki bu ak~am, belki ~ 3 ltı 
sabah emriniz gelir. Ji· l 

Dedi. Fazla birşey söykııtC s ~ 
O gün yüzbaşı Kemal bey P~~~ 

1 
nın yanından ayr:lır ayrılmaz, c' 1 
grafhaneye koştu. Selaniğc kı's d 
şövle bir telgraf yazdı: , l 

Selfuıikte İttihat ve Tera1'1'ı 
merkezi umunıi~inc 1;.r «Re.şit paşa ile göriişt.fun . . ı'sr 

n~ye tahviline itiraz etme<Jı. ·" Q 
rezde şa:yanı iş'ar b<ı<ka bır h~0 ıflı d 
yoktur. lkametımi temdide J,Z' • h 
görmüyorum. Emrinizi be~ll'" ~ 
l'IU!1Jl.> jl \o 

Filhakika, ertesi sabah ıı"};, ~ 
paşa müfettişi umııınılikteı~ ••. i~ı l 
dirne \•İlayetine ta~·in edılo•~ d 
dair olan telgraf gelmişti. ;I d 
Yüzbaşı Kemal be~· o ak>;:ııt• 

rezden Selaniğe döndü. ,,,. ,. 
Ruşeni vak'asını .v 

yüzü ... 
Reşit paşa, 10 


