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Hü r r iyet şairi 
Fikret için bir 
ihtifal yapılıyor 

• • t,,~r, son gelen ve menbaı. Röy
t,,~ •n bir haber doğru ise Jtalya 
b;, 'i.• ınunta:ıam seferler yapan 
l,. 11 .. unı.ı11 vapuruna atılan bom
liı; 1;:nascbetile tarziye vermiştir. 
Lu rtıvaıörünün torpillenmesi 
ı,,1 ~kdirde resmi sübut vesika
\e .;••barile meçhule terkedilmiş 
lıııs ~cadavut hadisesi de kapan-

Eyüp'teki merasımın programı 

\' 
0 UYor, demektir. 

.1 

İngiltere üzerindeki bava harpleri şiddetlendi. Bu haritada İllgiliz 
adalarının mevkii görülüyor 

R-0manya Dobriceyi Bulgaristana vermeğe razı oldu. Haritada 
Bulgaristanla Romanyanın mevkii görülüyor 

B İ R GÜ N D E Almanlar sonra· 
140 TAYYARE dan patlıyan 

Yugoslavya da 
bir nazır mua

kullandı vini azlediliyor DÜŞÜRÜLDU bomba 
Almanlar dün zayıat 

verme rekorunu kırdılar 
Londra 19 (A.A.)- Alman tay

yareleri, dün Londra müdafaa teş
kilahna taarruz etmek istemişler
dir. 
~imdiye kadar elde edilen ra

porlara göre, dün, HO Alman fay. 
yaresinin düşürüldüğü tahakkuk 
etmektedir. 

(DEVAMI 3 üncu sahıfede) 

Bir Amerikalı gazeteci 
İniilterede gördükle

rini anlatıyor 
Londra 19 (A.A.)- Alman tay

yarecilerinin İngiltere~·e yaptık -
ları hücumlarda, sonradan patlı

yan bombalar kullandıkları tahak
kuk etmiştir. 

Nevyork Herald Tribunun bir 
(Dn--anu l un<;u sa.hilede) 

Milli banka direktö-
rü de vazifesinden 

uzaklaştırıldı 
Bel.ı!rat 19 Stefani: 
iMilli .banka müdürü Trotiçin 

istifasının kabul edildiği resmi biri 
tebliltde bildirilmektedir· 
Yarı resmi mahfülerde beyan 

edildifine ııöre Trotiçin uzaklas
tırılmas mali sahada olduğu l(ibi 

• ,oevam.ı 3 ö11~u nbi!ed') 
-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~-~- -

BELÇiKA 
İNGİLTERE 
EMRİNDE! 

Londradaki Belçika Na
zırlarının beyannamesi 

Londra 19 (A.A.) - Büyük Bri-
1anyada bulunmakta olan Belçika 
na,ırları, bütün asit.eri. iktısadi 
ve manevi mc:mbalarını İnsıilte
renin emrine V<.'rdiklerine dair 
sadakatlerinı. bir defa daha teyit 
eden bir bc,,-anname enşetmıs -
)erdir. 

<DE\'AMI :! üııcti oalıifedel 

Bugün büyük hürriyet şairi Tev
fik Fikretin ölümünün 25 inci yıL 
dönümüne müsadif bulunmakta
dır. 

Bu J?lÜnasebetle E)·üp Halkevi 
tarafından büyük bir merasim ter
tip olunmuştur: 
Şehrimizin tekmil Halkc"lerin

den ve muhtelif mekteplerden ay
rılan mümessillerle Öni\'ersite 

Ressamlarımız 
Anadoluya 
hareket etti 

Ankarada büyük bir 
sergi yap1lacı> ktır 

Memleketimizin her tarafında -
ki güzel manzaraları tablolar ha. 
Jindc tesbit etmek maksadile bu 
)ıl da 10 ressamımızın Cumhuri
yet Halk Partbi tarafından nrnh
telif vila~ etlere gönderilecekleri
ni yazmıştık. 

profesör, doçent ve gençleri saat 
1' de köpriiden vapurla EyUbe gi
decekler ve saat 15 de Eyüp Halk. 
evinde toplonmış olacaklardır. 

Buradan bcp beraber büyük şa
irin makberesinc gidilip mütead
dit çelenkler konulacak, hitabeler 
irat olunacaktır. 

Moarif Vekilimiz Ha•an Ali Yü
celin de nıerasiııtc iştirak etmesi 
çok muhtemel bıılunınaktadır. 

•!=================!!! 
.Ağaca 
Çıkan 

Mimar 
Köylü tarafmdan der

hal haber verildi 

L,11U•anistan Avrupa harbinin 
ta •nı:ıcından itibaren bitaraflı
ı.,d•<arrı; dikkat gösteren d.-let
t;,br~n biri olmuştur ve İtalyayı 
'thcb~ •decek hiçbir hadiseye de 
lııen •Yet vermemiştir. Buna rağ. 
buaı' durup dururken İtalyan mat
ltııı '~ın llocadavut bahsini taze
~•lk•sı ve topyekün bir tehdide 
bakı:ı.rrıası; Ellinin batırılması, 
lı~di l~ ,.~Puronun bombalanması 
tehkk crın müstakbel inkişalım 
"'•kl uıJ.ı takip etme~·i icap ettir
ha~8 • .. L"r.a her ne de olsa siy~~i 
uhnd\tterınde siiphe ve .tereddut 
\'uba '.'•}ordu. Bilhassa ltolyanın 
t;,~i~ nıst.an üzerinde ötedenberi 
'ı'tıır •ttıli;i emeller bu tereddiidü 
taı~ 'Yordu. Filhakika bugün için 

tilı,:•~n da, Almanyanın da İn
'u , 1 ••le olan mücadelenin sonu
d;,,Y •>adan herhangi bir yeni bi.. 
hJu ~ ~cbebiyet vermeleri mantık 
lıarbi • heklcnemeue de 9~9 - 940 
le hck]o kadar çe,itli cilvelerle 
~u, k' ~nrrıedik tezahürlerle dolu
toı ii 1 

. •r türlıi hesap ve tahmini 
tq lı~k:ıde .tutmak kat'i bir zaru
)or, nu ıfadc~i jçindc bulunu-

)· ln~iltcı·e,. t 1 .• 
q ~lı ,,e aarruıun te urı ve-

Fiat kontrolünün IB. M. Meclisi çarşambaı 
neticesi iyi değil! günü toplanıyor 

Şehrimizden ayulan 6 rc"am 
hareket ctm~lerdir. Bunlardan 
Elif Naci Samsuna, Halil Gireso
na, Surullah Berk Ama\ye~ a. Şe
fik Aydına, Edip Hakkı İçele. Kö. 
seoğlu Seyhana gitmişlerdir. An- • karadan da 4 res,aın l\laraş. Kas- 1 
tamonu, İsparta ~e Yozgada gön
derilmişlerdir. Bu re"amlar teş
rinie\·,:elin ilk haftasına kadar ~ 
mezkür vilayetlerde kalıp kaza, \ 
nahiye , c köl !eri ılolasarak tabii ı 
manzaraların a~ı;;ari 6 sının rc~im
lerini yapacaklardır. 

Her tarafta. vatandaşlar bii
yiik bir uyanıklık ile ~liphrli 
gördükleri her hiıdi'q i al~
ka<lar makamlara bildirmek -
tcdirlcr. Buna giiı.C"l bir mi;;;a) 
de Trabzonda cereyan etmi. -
tir: Vakfıkrhirin Be ikdiizii ıoa
hi)·esinde köy enstitüsü yapı
lacak saha~ a gelen Maarif Ve
kileti n1iınarı bir ağaca ('ıta _ 
ra.k etrafın r(\<Sin1Jc-rini alırk(>n 
bir köylü kendisini görüp ~iip
hclenn1i~tir. Köylii; uı kad.-ş ~ 
)arına haber \:ererek ınimarı 
,,akalatn11ş vt> jandarma kara
koluna götiirtmü,tür. İhtikarla mücadele icin • daha 

bir proje hazırlandı • 
genış 

15 gün tatil esnasında mebuslar 
halkla temaslar yapacak 

29 tesrinİe\'\ ide Ankarada bir ı 
devlet resİln sergisi açıla~aktır. 

~ır,111 ':•• karşı yapılacak bir yıl. 
lııınd •arruzunun netice bakı -
lı.~1 :~ tcr.cddlit ha<ıl etmesi ef
da ve)· U~ıl'eyi kazanmak yolun
\'%a/ lali sebeplerle iıalyay• 
h St kt•nda bir macera arama
~· te v edebilirdi. italyanın üs -
li uo.;•len bu üç dört hadise ile 
_,ı.lio~stan ve Bolkanlar ahvali Ankara 19 (Hususi)- Bugüne kilde genişleten bir proje Iıazırla- Büyük Millet Meclisi carşamba 1 tan ııe~ izahat istiveceklerdir. 
•ı'lııı1 he urrıuıni bir deneme yap. kadar yapılan tecrübeler, fiat mu. mış ve koordinasyon he)· etine ver. .,.;;nü toplanacaklır ... Bu ic.timadan Di"er taraftan istanbullulann 

30 vilayetimize ait tablolar ha. 
zırlanmış1 ü~ sene sonra bin tab
loluk bir serı;i açılacaktır. 

Mimar karakolda hüviv~tini 
isbat edince hadise biiylc<e il 

1 it::k:a:p:a:n:ıı:u:ş:lı:r:. =======• 
%'lı·ı· Ulunduln• da nasıl temin · · B · il · fi k t ~-· ~ .\.' ı ır?. •- rakabe teskiliıtının ihtiyaca kafi mıştır. u pro1e c yenı at on - sonra meclis 15 ııun tatıl yapa - dertlerini dinliven İstanbul melı-

ltkı'.''•lt ho"d' . h' 
1 

gelmediğini ve fiatlar üzerinde tam rolörleri ihdası teklif edilmekte· caktır. Meb'uslal' bu tatil müddeti 
.. ı • ısenın ma ı»e ve d' B ı ' 'f ·· k 1 uslan 10 ııünlük bir fasıla ver -
•Qı.. "' ı ' bir kontrol tesis edilmeden evvel ır. un ar, re sen vazı e gorece • kinde intihap daire erine ııiderek 
,_ Uat ko ursa olsun Yunanistan ler, belediye zabıtasının haiz oldu- halkla •-mas edecekler ve ı'dari, mişlerdir. 
""tuı. orşısı d h' de ihtikirla müessir surette mü- '-" · kr k d •kanı 

1 
_ n a ıç sasırmamış, ğu soliihiyellerden daha geniş sa- ı'ktısadi. iotimai sahalarda yapıl- Ayın 27 inci l(linü te ar aza-

•-''haı 1 ıgını muhafaza ederek cadele etmenin imkansız olduğu- l"b' ti J'k ı ki d k h lkl t d k .. Yu d a ıye ere ma ı o aca ar ır. ması istenilen islerin nelerden lara ııidere a a emas e ece -
et" ·~liy r ~nu, istiklalini müda- nu göstermiştir. Ticaret Vekaleti Kontrolörler, muhtekirlcri doğru. ibaret bulunduiı:u hakkında halk· ]erdir. 
1 '11istir ~ce tedbirlere tevessiil fiat murakabe teşkilatını bugii - dan doğruya miiddeiumıımiliğe ve- ı----- ----------------

Arkadaşını dom z 
sanarak ö .dürdü 

t~1.ltın g" .~lki de biraz gevşemek, nün ihtiyaçlarına uygun bir şe • rebileccklerdir. lkı" genç kız 
b lırdiğ;orunınek, hadiselerin icap --- - - s ar satıcı 
b~·•ldar :ukavemetli görünüşü 1 • ey)' 
b,rh~:~•r:~e~:!~~y:!ıd~~:1t':~~ Türk PO isinin yenı kisveaile bir ameliyatla 
~.htuhaı.Vk°'ebilirdi. J k ? k }d 

İzmirdcn bildirildiğine göre Ba
yındırın Uladı köyiinde feci bir 
yanlışlık bir adamın hal atına mal 
olmuştur: 

Bu köy halkından Veli Yenin~" 
köy çayırındaki darı tarlasını bek-

1
1 

lan isr~k. ki, hadiseyi Yuna - b • ff k • kacakCl ı 1nı • erke 0 U hllıın ica 
1 

lal ve ntan müdafaa- 1 r muva . 1 e 1 . . ıı'•le k P ettirdiği her türlü ted- Şehrimiz ile Trakya arn"nda - ÇERÇEVE 
atkanı ar~ıladığı gibi hadisenin • seyyar satıcı kiS\C'İ altında esrar 1 ı-Iadiye Gül haneye kız 

~'ıd· ardaki v b" .. l"k l l ka•ak•ılıuı yapan bir ~cheke ciir. 
h. •ndeki . e utun a a a ı ar B • b b d / ' ' ~ d • d' erlcek çıktı 

ha Vtieud~.k~~ de azami hassasi. ır ya ancının aşın an gec, en er miimeşhııt halin l' ~·akalanmıştır. gır l ç• • k • 
, meunu ortaya koydu. He- Nane ,ckcrci'i Recep. Demirhi- }fi JŞ eOCCSJ 
"--- va.nıı, 3 uncu sahifedt:) (l'aı.lSı 3 üncu ghiftde) sarh ~crıevat('ı !\olu tnfa. l .. ülebur~ A ,.dından crcti-

gazın Cc~·liin kô).iinden llali:ıı oğ- (ik·ı JG a. ında Bu harp, yakından gıcıkladı-
----- - ıu H3.nıit isiınlerındc bulunan &uç- ğı milll'tl!'rc bir Çin i~kencc:si 

a 1 k 1 e V S 8 h la b •. ya- 11 K 1 $ A C A !ular şoWr Karamustafa ile an- cektirmektc. Harpten \'e her-
laşnu~lar "e şehrimizden ııııılı. şe) Mn beter bir bekleme sı-

d 
? telif zanıanlnrda esrar kaf\ırnu~lar, kın1ısı!. I> • • Evet amma nere e.. fakat Kırklareline de esrar kaçı- Örlc aşiifte bir aliıkalandırma 

8 Ca k yen ı p r OJ e b.~:~~ra•.t ;~~~~~ıi:rı:b~!~ ~==~~~ ~~!~~~r~:~~~~.~~~·:~:·~.::~'~,·~.1;_ iıovatına veda e - ;::.1:~~~~~~ak~ıı::~ ~~k~;~~e~;; 
h ma~tan manmı) an bir zattır. Yi- telif cezalara çarptırılmışlardır. derek erkekler in kucaklarına düşebileceğini 
IJ h .

1 
ne Izmire ıridcrken bol bol konuş- Bu arada Karaınustafa 8 ay ha- ar.as· na karışmış • ihtar edi~·or, sonra uzaklaşıp gi-

Q l iy k "' [ t • B ı d • / mayı esirgememi , muhtelif tica- pis n 3:;00 lira para cezasına mah- tır dil or, derken Iinc geril·e dö -

b 
e ve a e ı ve e e ıye er ret işleri üzerinde izahat verdikten küm ohınnıuşlardır. - 1 A,·dının Sökeli niip a)·ni i~i tekrarlıyor ve son-

u h • sonra bahsi Finlandiya ile ticarete kö\ u,.dcn H. Halil Kocaka,·anın ra ... 
ı:ı . ususta tetkıkler yapıyor nakletti~erek ~öıle dcmi~tir: Nahiye müdürleri kızı olan \'e Hiıdive isminde bu- Hadiselerdeki bn bilmek tü-

bi •hıliye V • . . •- Fınlandıyadan T.ırkıl·eye, İstanbul nahive müdıirleri ara- lunan bu kız; bir müddettenberi kenmck bilmoz alliıklığın sinir-
ba;ı~tiıııizd ckalelının bü\•iik şe- caktır. Türkiledeıı de Finlandiı·aya mal 5ında yeni dcı<ı ,klikler yapıimıs- kendisinde bir erkekte rastlanan ler üzerinde bıraktıi?'ı yorgun. 
lad ~~in rrıü~· me~ken buhranını Ucuz evler mahallesindeki mcs- gönderilebilir .. > bazı haller mü sa hede etmiştir. Juk. bir mil~ on hr\·gir kuvve-
J~ın1 hoh •m hır .kanun hazır - kenler 10 y·ıl bina vergisinden mu- Bu bohis üzerinde bizi alakadar tır. k 1 "d" 1.. ... H,d1· ,. 0 •ehrı·nıı·z., netırı·ımı·s ve tinde. Yani birrok orduların 
"' er ver t'k k Yeni ·öv na ı.ve mu ur ct><•lllC .. ' • ' < 1.h ••ancı 

8 
nıış ı . af tutulaca tır. eden tek nokta Finlandiyadan kiı. fiilde malik olmadıcı kuvvet. •.,d z ıne ı Fe nahı"'• mu" du· ı·u.. B Ka" zım ··•ofesör B. Kemal tarafından mu-

•, . aş.ları b' mur arla. diğer va- Şchriıniz belediyesi de bu hu- ğıt olabilmemizdir. I!ay Vekil, bir ner ' · • Ne olacaksa olsun artık!. Dün-
'"h ır ev h b d ı Fenere Eminönündcn Abdullah, ~vencsinde erkek olduiiu anla -ı\~~ sın; güd sa ı .' yapmak susta icap e en tetkiklere başla - kaç zaman önce yine böylece ko· ya iyi v~ya kötü, fnkat her cep-
Vt •rad

011 
ben bu yeııı proje ile ınıştır. Fatih ve Aksaray • Şeb re- nuşmuş ,.c fnkat Finlaııdiyadan Karaeümrüı'!e Şehremininden Hüs- sılmıstır. Profrsör B. Kemal ile hesi le (erçeveli ..e apay·dınlık 

1ts·ı.."'•hada aşlanılarak her şehir mini arasındaki sabo ile diğer bazı kağıt getirtebilmenin tek yolunun nü, Sehreminine Samatyadan Ha- bas asistan B. Tosun ve asistan B. bir muhasebe denesi ne girsin; 
~· •lunac k<uz evleı· mohallesi büyük yangın yerleri şehrimizde peşin tedive olduğu anlaşılmıştı. san Tahsin, Samatyaya Ankara IHavri muvaffaki,·etıl ·bir ameli- . bu devre içinde de her millet, 

~r ·~•dile ke ~: ucuz evler mahallesi olarak ayrı- Bizim mahut arkadaşla bu bahsi maiyet memurlarından B. Celal vatla Hadiyevi erkek yapmıslar- kendisine düsen vazife payını 
>tr~ •r bu n 1 nıalı arsalarla lacaktır. konuşu~orduk da, tayin olunmuşlardır. dır. cesaret ve asaletle ~ üklcnsin!. 
)ıJl •td•ki mahallelere ayrılan Belediyemiz; ucuz evleri kendisi _ Güzel fevkalıide mükemmel Eminönü nahiye müdürlüğüne Şimdi Erol isminde bulunan Hadiselerdeki dnanılı allak-
lar ıı., taı..,,; 181 rslaları holkımıza 10 inşa et1irip maiyetine satmayı da anım• pe<in dödz nerede Bay de hukuk mezunlarından B. Ce- Hadi-·~ G" 'hane hastanesinden baa bakıp sinirlerini bozmak 

1 at •r e sata kt Ar ' · ' ~ \ar·d •nak i r ca ır. sa. tetkik etmektedir. Vekil bunun da yolunu JCıtfen gös- vat Capanoğlu. HC'ybeliada nahi- cıkmıştır. Başörtü ve yeldirme ile ve şuursuz harrkrtlrrc yelten-
t~ ~a•tı 40 l~r';~~nr;e vat:ı~doşklarııı Diğer taraftan şehrimizde bir terirler mi?. w müdür]üinlne Başvekalet me- .ııirdiiH hastaned<'n pantalon ve mek çok fena!. Ayni allaklık 

ııııı.ı. 1 h .. 5mıyece ve cyapı kooperai(i. teskili için de Demekten kendi•ini alamadı. murlarından İhsan getirilmı~ler- ""ketle çıkan eski J?enc kız. veni yüzünden hicbir şeye aldırmaz 

ala•hluldltlıu1d1e•b•ul•u•n•a•--•t•e•tki•'kl•e•rr..;r;~e•ç~il•m•ı~·ş.tı•·r •• •••••••••••••••••···- · •• d.irıİı.••••••••••••••••••(ll>e•vl~lnu•3•unl· l<lulaa•bll!leldr•••İollimiaiki,lıruİii"nıdelik işlerine dal • 

]emekte iken tarıa,·a giren arka : 
daşlarından İsmail oğlu Ali Sa -

bancayı domuz zanne:tn1i~ '<' kır ... 
ma ~iftc ile ate~ ederek öldiirmüs
tiir. 

mak, ihti~ ~r kiircnin güneş et
rufındaki dcYrini lıcr z,mnnkı 
ve talı!J bir hareket san. !al-. da
ha fen~, claha fena:. 

, 'c Japnıak 15zını (i,Je~5<'?. 
Sinirlerde hcnı en derin h:.s

sasi~ et, hrnı de l'll keskin nu·
tancti ayni zaman \'C 111ekr,nda 
nıuhafaza etnıck; hl'ın uyuma
ınak, henı de claynıınıak; lıcın 
atı eğerleyip dı~nrıya ı;ıkarnınk, 
hem de tutup bcklctebilmek . .-

Fakat at dııı maz. at toıırai:ı 
eşeler. at mesafeleri koklar. at: 

- Beni ko~tıırınıynfaksaıı 
ahırınıa ırötür!. 

Diye tepinir durur. 
Ve eğer at. dl'diğin1 1ihi, bl'k

li)·ememek yüzünden ileri)e a
tılır l'C atılanıaınnk yiiziinden 
geyşer \'e nıiskinleı;;irsc C\. l"ah
lar olsuıı!. Bir taraftan fırlaına 
vaziyetinde tığ l'ibi duı·mı~·a, 
öbür taraftan da sahibinden e
mir almadan kıpırdamanuya 

mecbur. 
İşte, Çin i~kencesi diye anlat

tığım ruhi ezanın temeli!. Her 
türlü madde ezasını aşkın <rlan 
bu ruh ezası, gelmesi, olınası, 
bitmesi ınümkiin her ihtimale 
tas çıkartacak mikyasta. 

Okundnki yayın teli kadar 
sinirlerinden de emin olan Türk 
milleti, beklemekte de. fırla -
makta da e siz gücünü bbat 
edecektir. 

1'EClP FAZIL KISAK 11.SK 



2 - S O ?f• T 11: L G & AF -19 ACU9!'0S ıt9 

H&U UCUZ, 

HE:\l lYİ. 

Bizim Selami İzzet ttıhaf Çocu.1<
tur, geçen gün bir yaz.sını oku -
duru, hulasaten diyor ki: İstanbul 
haH<ı ı.ıc.uz değil, iyi ekmek arar. 

ıı~hi Selami! Yahu , neden böyle 
düşünüyorsun?. İstanbul halkı hem 
ucuz, hem iyi ekmek arar. Yüz 
binlerce vatandaşın oturduğu bü.. 
.J'iik bir şehirde, kalabalık bir ai
lenin giinlük ekmek sarfiyatı ne
dir, bilir rnlliin?. Bilhassa katığı da 
aZ3a .. 

Yani, fiyatı ne olursa olsun, yal
nız, ekmeğin iyi hazırlanması kili .. mı .. 
Üstadım, zatı aliniz, ,aliba, şeh

rin kenar semtlerinde bir k~ 
eksik diye, akşam pazarlarından 
bayat ekmek toplıyan zavallı va.. 
tanda~rı tanımıyorsunuz! 

ÇÖPÜN 

TARİFİ. 

Şu günlerde Belediyemizin der
di ~ok .. Derdsiz baş olmaz. Büyük 
baş.n derdi büyük olur. Eiendim, 
hir de çöp meselesi çiktı! Temızlik 
İı;leri .Müı..ürltığü, makamı riya
setten soruyor: Lutfcn çöpÜn tari
fini yapar mısınız?. Çöp nedir?. 
Çöpçülcrimiz evlerden hangi mad
deleri toplamağa mecburdur. 
Bazı evlerden, çöııçülece kırık 

saba bor~, eski, hurda sandalya,, 
ma.a ve saıre veriyorlar, temizlik 
t~kilatı vasıtalarını işgal ediyor. 
larmış! 

Bizce çÖpÜn tarifi 'liiyle olmak 
ltüiizım: Halkın verdiği her şey çöır 

r. 

AYDINLIK 

VEREN P AJtA. 

Amerikanın bilmem hangi hü
kumeti, geceleri ziya neşreden bir 
nevi yeni madeni para bastırmış! 

Bir fabrika 
gece yandı 

Dün goee Üsküdarda Nuroğlu 
sokağında Samiye ait 51 numaralı 
yazma fabrikasmdaıt bir yangın 
çıkını~tır. Atcıı biraz SOtKa sür'atle 
genişlemek istidadını ı:iisteun~ ve 
itfaiyenin büyük gayreti ile sön
dürülmüştür. 

Neticede 111ezkiır fabrika ile içe
risindeki eşya kısmen yaBdıktan 
ııonra yangm söııdürülebilmi~lir. 

Ate in neden ~ık.tığı lıeuüz ta -
mamile malfun olmamakla bcra· 
ber yazma kurutmıya mahsns ka.. 
:anın bacasııwlaki lı:llrumların tu
~1aJıındaa ileri gelıliği zanno -
lunmaktadır. Bina ve içindeki eşya 
3000 liraya sigortalıdır. Tall.kikata 
devam olnıı.wıaktadır. 

Bir Tramvay Otobüse 
çarptı 

Vatman Emmin idaresindeki 
Edirndcapı • Sirkeci tramvay> 
Sultanahrnel virajında şoför Azi
zin idaresindeki 365 numaralı o-

Şimdi, halkın elindeki eski para
lar, bu ziyadar paralarla değ~tiri
liyormuş! 

Çok iyi ve yerinde l>ir d~ünüş!. 
İnsan hazan, gece vakti, elindeki 
paranın çeyrek mi, yoksa elli ku
ruşluk mu olduJnınu farkedemi • 
yor! Ke>;ke, bu paralardan bizde 
de olsa!.. Hele Istanlxıllulara ne 
kadar lazım. Geceleri eve gider -
ken, el feneri gibi yola tutar, taşa 
toprağa çarpmadan, kapımızı bıı -
!unu, 

KADINLARIN 

AYAKLARL 

Bir bı.ıharrir arkadaş şu günler
de kadınlarla fazla uğraşıyor. E
fendim, Bayanların o güzel, sedef, 
ipek, melek, ta'l'UStüyü, güvercin 
ayakları gittikçe bozuluyormuş! 
Bunun sebebi, çıplak ayakla plaj
larda gezmek v~ ay ağı tam içine 
alıp sıkı~tırmıyan şurası burası de. 
lik yeni papuçlarmış! 

Yani, türkçesi, Bayanların ayak
ları gittikçe salapurya!aşıyormuş! 
Kadınlar, ne dü,ünüyorlar bil -
mem. Fakat, bu manzara, bana 
şunun için teeı.'Siir veriyor ki. git
tikçe salapuryalasan ayakların 
derhal uydurulacak bir moda ica
bı, yarın, bir gün, yelken, kürek, 
motör vesaire masrafı da çıkacak! 
O zaman ne yaparız?, 

HAYlKLI 

DAMAD. 

Ekığ!u içinde neler var?. Bir d~
likanlı. danıad diye girdiği · evde, 
daha düğün gecesi, yükte hafif, pa. 
hada ağır, mücevherat namına ne 
varsa, hepsini almış, sırra kadem 
basmış! Bence, çocuk acele etmiş! 

Eğer, bu işi, dü.ı:;inden son,-aya 
bıraksaydı, daha isabet ederdi 
çünkü, hediyelerin arkası, hen~ 
dükün günü kesilmez .. Daha bir iki 
hafta boyuna gelir! 

AHMET RAUF 

1 
, Kasa soyan 
Avusturyalı 

Gec;enierde Aııkanda bir kasa 
hırsızlığı olduğunu ve tüccar Arif 
Çubukçunun ya%Jhaaesine girerek 
kasasını kırıp 11 bia küov lira ile 
bir altın bilezik çalan Avusturyalı 
Yaııkoviçin yakalandığını yazmış

tık. 

Aakara aslive 1 inci ceza mah.. 
kemesinde bu davaya l>aşlenıl -
nuştır. Bir tercüman vasıtasile 

dinlenen maznun Avusturyalı po
listeki ifadesini tamamile redde -
derek bu hınıızlıkla hiçbir alakası 
bulunmadığını söylemiştir. 

Şahit sıfatile dinlenen Arif Çu
bukru ise mwnaileyhi bir iş mü
nasebetile tanıdığını, üzerinde bu. 
lunan paraların kendi paraları ol
duğunu beyan etmiştir. 

Dava ~bit celbine kalnuşbr. 

tobUsle çarp~ır. Neticede oto
büs ve tramvayın camları kırıl • 
mıştır. 

Son Telgraf'ın edebi romaaı: 33 

Göz v:~M ~~T~ENl~EI 
--------·-----------------~ Diyebilmillı. Bu 00- ziyandır. 

Hakikatte senin ~ın, zevkin, 
şehvetin, kadınlı,ğın istismar edil
miştir. Onlar kazançtadır, sen ka. 
yıpta!. 

Onlar şimdi senin böylece balı
nı alıp dm-uyorlar. Ne vicdanları 
ile, He fazı.Jetleri ile, ne asil dıü -
ş-ünceleri ile ı;ana karşı bir sani
yelik bir rabıta göstermemişler -
dir. 

S erbest y~amak., serbest zevk, 
kadın erkek farksızlığı, yaradılış
taki müsavilik, tabiat tesirleri, şu 
bu bütün nazariyeler bir tarafa 
bırakılmalı; kadın bütün bu 
mcsdderi her şeyden evvel yal
nız bu noktadan mıolıakeme etmeli
dir. K"'1disini anlatt.ı,g·ım sakına 
benzetmemelidir. 

Ve .. şiddetle devam ettim; 
- Kendinize acıyınız!. 
Kendinizi koruyunuz. 
Kendinizi israf etmeyiniz! 
Ve sordum: 
- Yazık defli! mi?. 
Düşündü. Dalgındı. Tekrar e~ 

tim: 
- Her önünüze çıkan erkeğe 

varlı/!ınızdan bir parçayı vennek, 
kaptırma QOk ağır bir şey değil 
Ilı.it 

Ve .. iliivelei' yaptım: 
- Kadın kendisinin sahibi ol -

malıdır. 
Orta malı olrııadığıru g(istenne. 

11dir!. 
Varlığını isti!ımar ettirmeğe ta

hammül et.memelidir. 
Yalnız bu noktayı düşünmelidir! 
Çok tuhaf bir kız. Ben bütün 

bunları söy !erken, dinledi, dinledi. 
- Haklisın. Fakat, artık benden 

geçmiş!. 
Dedi. İnat etti, ı.srar gösterdi: 
- Dediklerini daha evvelden 

dW;ünmek !Azundı. Şimdi neye ya
rar?. Bu hale geldikten sonra mı 
bütün bunları düşüneceğim? 

Dedi. Ben de ısrar ediyor, 
- Daha gençsin .. 
Hiçbir şey kaybetmiş dei!ilsin. 
Kendini toplıyabilecek çağdasın. 
Şimdi her şeyden uzak kalır, ko-

canın karısı olur, hiç olmaz ise 
kendi kendine sahip kalırsın. Sa
lon hikayesi senin başına gelmez. 

Diyordum. En son sordu: 
- Fakat, ben böyle yaradıhnı

şıın. Ehmde değil İçimden geliyor. 
Ne yapsam, ne etsem, ne kadar 
düşü~m, ınWıakeme edebilsem 
yine yapaca~ı yapzyorum. Bil. 
ınem iti bu Allahı.n yaradışı mı, 

~~~~ ·ı~ 
laeı d Kıy af et modası e iye iktısat mU,dür- · 

Bea, şaı.san, kılık kıyafette, • 
ii.iğünün odun, kömür kadar uzun boylu etiket taraftan 

h 
değilim. Çüııkli, elbise dediğimiz 

İ tikarını yeniden mata, pahalı olan havayki zaruri-

tetkiki bildirildi ye meyanındadır. Hep biliriz: İn
gilizler akşam yemeğine mutlaka 

Şehrimizde odun ve mangal kii- simokinle gelirler, biz, nktile ea-
mürü fiatlarının birdenbire pa _ tari, hırka ile otururduk, şimdi pL 
halıla~lıi>ını yazını' ve belediye jama ile oturuyoruz. 
iktısat müdürlüğtıniin yaptıi!ı Günün muhtelif saatlerinde, 
teıkikat neticesinde bu tereffü _ muhtelif kıyafetler taşıyabilmek 
ün; nakliye masraflarının artına- için, insanın kese müsaatlesi geııiJ 

olmalı! Sonra, mevsime, muhite 
~~:ail~~r=ü~hun~ gere de ayrı kıyafetler vardır. o da 

· velllJl.İSlik. malum. 
' öar d · · · ·· ıakadar Caddelerde, sokaklarda dikkat 

en .' ·~ıze ııore a . " ediniz. yanınızdan gelip geç,,..Jer 
!ar beledivenın .bu fikrıru hayretle ımısiııda, yeni değil, fakat lüç ol
karsıJıvarak ıştırak etm~lerdir. .~. temiz pak, lekesiz, yırtık
Çunkü, bırdenbıre cekisı 320 ku- ~'lbise taşıyanlar kaç kişidir!, 
fuştan 430 hatta 450 kuruşa çı- Binaeııaleyh, bizim gibi fakir ce
karılan odunların mühim bir kıs- miyetlerdc, kılık kıyafet mevzu
mının sehriın.izdeki deıx>larda ay· unda fazla müşklilpcsent olmak, 
lardanberi bekliyen odunlar ol - bir kısım vatandaşların mali vazL 
duğu ve nakliyenin de çeki ba - yeti ile istihza demek olmaz mı?, 
·na pek cüz'i arltıih anlasılmıştır. Bütün bu hususi kayıd ve şart-

Bvnun üzerine yeniden ehemmi- !ara rağmen, gönül arzu eder ki, 
yetle tetkikat yapılması iktısat dosta düşmana kaı:şı, umumi yer· 
müdürlü.tünden i.stenilmistir. !erde vatandaşların üstu başı derli 

Yeni icra kanununun 
tatbikatı 

Şehrimiz icra daireleri rew 
adliye Vekaletile temas etmek ü
zere Ankarava gitmistır, 

10 ey lıilde veni ıcra .kanunu 
merivete yirecek olduııundan re
is' ieabeden direkli:fleri alacak -
tır. 

Alaca.kliların lehine ve borçlu
ların alevhine olan bu yeni ka -
nunun tatbikatı hakkında Adliye 
V ekfiletince bır talimatname de 
ha=lanmaktadır. 

Üzüm temizleme evleri 
Ziraat Vekaleti üzüm yetisti -

rilcn yerlerde veni ve ımodern 
•Üzüm temizl!!llli! ev !eri• aomak 
irin faalivete eeomistir. 

Bu mevanda Manisa. İzmir ve 
İzmitte veni evler açılacaktır. 

Köylülerimizin üzümleri bura
larda parasız olarak teınizlene -
eaktır. Dili'er taraftan yeni ·ılın 
il:k siyah kuru üzüm mahsulü Ma
nisa borsasında merasimle satıl

m.ıştır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Bu yıl mekteplerimizden muh

telit tedrisatın kaldırılması karar. 
laştırılıru§tır. * Maarif müdürlüğü daimi ço
cuk kampları tesis etmiştir. * Türkiye - Irak arasında tay
yare postaları yapılacaktır. * tktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 
Ankaraya dönma.ıtür. * Bodrumda müteşebbis bir zat 
tarafından Yemen kahvesi yelış
tirilnri• ve bir fidandan 150 gram 
kahve alınmıştır. : * Fiat murakabe komiııyıonu bu 
gün toplanarak muhtelif şikayet
leri ve ihtikar i:jlerini tetıltik ede
cektir. 

.._ İzmir fuarı yarın saat 18 de 
açılacaktır. * Gümrüklerde bekliven 25 bin 
çuval kahvenin el'an çıkarılama • 
:ması üzerine maliyet fiatları ar
taca,ğ-ı beyanile Vekalete mıüra -
caat olunmuştur. 

yoksa alışkanlık mı?. 
Sarp bir noktaya ginnişti. Son 

:mukavemetlerini, son tereddütle
rini gösteriyor, üzerinde biraz da
ha islenmek istiyordu. 

- Allah insanı böyle yaratma
dı!.. 

Alişkanlık ta değil!. 
Bir defa kendini topla ve sık. 

Her ~Y yıoluna '1irer!, 
Dedim ve .. ısrarla devam ettim. 

Bel.ki, on beş yirmi dakika bu söz
lerim sürdü. Dalıyor, düşünüyor, 
için icin mücadele ediyor, kendisi. 
ni zorluyordu. Fa.kat, nihayet mağ
lup oldu. 

- Evet tamamen haklısın! 
Dedi, ağlamağa başladı. Başını 

omuzlarımın üzerine kovmuş, hem 
ağlıyor, hem mırıldanıyordu: 

- Yazık .. 
Çok yaz>k!. 
Hain erkekler~ 
Mahvoldum. 
Sahi hiç birisi de acımadı. 
Hepsi kaptı ve kaçtı! 
Her erkek muhakkak ki varlı -

ğlmdan bir parça kopardı aldı ve 
kendisinden hiçbir şey vermedi! 
Aşkları yalan! 
Sevgileri yalan. 
Sözleri yalan!. 
Yeminleri yalan. 
Bütün hüviyetleri ile yalan .roy

Iüyorlar .. 
Ağlarken o kadar hıçkırıyor, 

göğsünü geçire geçire ağlıyordu ki 
ben de onunla birlik oldum ağla
dım!. 

Saate baktım: 
- Ooo. yedi! 
Dedim. U}"kusuzluk, yorgunluk, 

içkinin tesirleri, manevi üzüntüler 

toplu olsun! 
Bir de aşırı züppe giyinenler 

var. Bu neviden olanlar, yakası 
paçası bir tıı..afta olanlardan ziya
de göze batıyor. Bilhassa sayfiye, 
plij nıRhitlerinde, hazan, öyleleri
ne rn.!tlaınak mümkün ki, insanın, 
kan beyaine sıçrıyor. 

Bu vadide, bazı Bayanlara da bir 
rift sözüm var. Geçen yıllarda, u
sun, geniş pijama pantalonu ile 
sokak sokak dolaşıyorlardı. Bn gi. 
biler zannediyor ki, bu kıyafet 
modadır, şıklıktır. Hayır .. · Pijama 
pantalonu ile sokakta dolaşmak sa
dece ayıbdır. 

Şimdi, bu yıl, Şort dedikleri kı· 
sa pantalonlar da fazlaca göze çar
pıyor. Yine, dediğim muhitlerde, 
bu kıyafette bir takım genç kadın 
ve kızların, üç aşağı, beş yukarı, 
sokak sokak, dolaştıklarını görü -
yor uz. 

Bunlar da, zannediyor ki, b11 
kıyafetlerle, daha çok kibarlaşıyor, 
alafrangalaşıyorlar .. 
Hayır .. Bilakis .. Bu kıyafetlerle 

bir acayipleşiyorlar .. 
Kadınunız, eı·keğimiz, en u he

ves edeceğimiz şey, böyle hafiflik.. 
!er olmalıdır. 

aP.SAT FEYZİ 

1 
Mekteplerin kayıt ve 1 

,~~k_ab~u~l--=-şa~r~ta~l;,;,.;,rı~ 
Bursa ve Bolu orman 

mektepleri 
Bursa ve Bolu vilayet merkez

lerindeki orınan mekteplerine 
leyli ve meccani olarak 100 tale
be alınacaktır. 

Taliplerin 20 yaşını ııeçmemiş 

olmaları ve orta mektebi pek iyi 
veyahut da iyi derece ile ikmal 
etmeleri icalıetmektedir· 
Kayıtlar 1 ev!ulden 15 eylıile 

kadar her iki ~tep icin de yal
nız Bursa orman mektebinde icra 
olunacaktır. 

Talip nlanlar evraklarını ya 
ı:ıosta ile vahut da kendileri mez
.kür mektep müdürlü<füne ııön -
derebilir ler. 

Tahsil müddeti 3 yıldır, Me -
zunlar •Orman mühendis mua -
vini• ünvanile hemen meı;Jeğe a
lıruıı derece derece terfi ederler. 

beni bitirmişti. Ayakta duracak 
halim ''oktu. 

- İki saat UJ'USafl) mı?. 
Dedim. O da bitkindi. 
Uyuyalım., 

Dedi 

Uyandı,ğım zaman saat onau. 
Uykuya dovmamıştım. Sersem • 
dinı. Gözlerimi zor açtım: 

- Eyvah geç kaldım!. 
Dedim, gerine ,erine, asab~ i9-

tek.siz yataktan çıkmak istedim. 
Naran da uyandı. 

- Nereye?. 
- Gidiyorum. 
Geç kaldım. 
Saat on!. 

\ 

Gidinceye kadar on bir bucuğıı 
bulur. 

Fena! 
Dedim. O, söyledi: 
- Gitme! 
Bugün burada kal 
Yatalım .. 
Uykunu alırsın. 
- İmkanı yok!. 
Cok mii.hiın işim var. 
Dedim ve .. işin ehemmiyetini i

fade etmek için ilave ettim: 
- Saat ikide muahede imzala

nacak.. Behemehal gitmem liizım. 
Birdenbire döndü. Söylenmeğe 

başladı: 

- Zaten sen hep benden feda -
karlık istiyorsun!. 

Bir gün de islediğimi yapmadın!. 
4te bugün burada kal.. diyo -

rum!. 
Uşak bile olsan bir gün gelmedi.. 

diye i~inden çıkarmazlar ve ağ:z. 
!arını açıp bir şev söylemezler!. 

(Devamı var) 

AVRUPA BARBNllN 
YEN t MESEi.Ei.ERİ 

lngilterenin 
müşkülib 

Vuan: Ali Kemal SUlOIAN 

İngiltere oldu olaaı böyle bir im
!ihana girmemiştir :ı.aonediliyor. 
Ingilterenin bugiia buh11tdnğu ha
li tarif için buna ~ak çetin bir 
imtihan demek möbalağalı değil
dir. Fakııt İngilterenin girdiği bu 
çetin imtihan onnıı hayııbnda ilk 
defa olmuyor. Gözden kaçırılıruyıo
ca.k eibet de budur. Herkes içlıt yıo
zılnıış tarih kitaplarında İngilizler 
bunu anlatıyorlar. Böyle en çetin 
bir imtihanı 1775 - 1783 seneleri ,._ 
rasında geçirmişler. Avrapanın • 
zamanki derece derece kuvvetli 
devletleri İngilterenin aleyhine 
mücadeleye girişmişler, onun elini 
ayaiıru bağlamak, mü•temlekele
rini almak, kıumakta olduğu im -
paratorluğu parçalamak için her 
türlü tasavvurlarda bulunmuşlar; 
her suretle harekete geçmişler. O 
zamanki Hollanda keskin bir rakip 
denizci bir devlet, İspanya da öy
le. Bunlar bep İagilterenin aley • 
hinde. <;imal devletleri, İsveç ve 
Knsya keza İngiltereye düşman. 
Yanıhaşındııki Frıın•a ile İngiltere 
ile görülecek bir çok hesabını fır
sattan istifade ile bir an evvel gör
mek istiyor. Bunlar yetişmiyormuş 
muş gibi, Şimali Amerikadaki İn
giliz müstemlekeleri isyan ediyor· 
!ar. Yeni dünyaya geçmiş ve yer
leşmiş olan İngilizler artık anava. 
tanla siyasi ve idari rabıtalarını 
kesiyorlar. Müstakil bir devlet o
luyorlar. Amerikanın istiklal mü
cadelesine malumdur ki Fransızlar 
da karışmışlardır. Fransızlar elle
rinden gelen yardımı esirgemiye -
rek Amerikalıların yanında mevki 
almışlardır, Londradaki devlet ,._ 
damları o zaman büyük bir hata 
ederek Aınerikadaki Anglo • Sak
sonlarla mücadelede ısrar etmiş
ler. Halbuki bu11;8 lüzum olmadığı
nı sonra bütün Ingilizler itiraf et
mişlerdir. Şimali Amerikanın ana
vatanla rabıta" biisbiitün kesilmL 
yecek surette bir çare bnlunur, 
meseliı bugünkü Kanada domin -
yonu nasılsa Şimali Amerika cüm
buriyetleri de öyelce İngiliz impa
ratorluğunun azasından olarak ka
lırdı. Her ne ise ... O zaman.ki ha
tayı İngiltere bir daha yapmamış, 
artık büyüyerek rüştünli ispat e. 
den ve ayrı ev açınak istiyen ev
lidlarının hürriyetine mini ol -
maktan çekimiştir. 1775 - 83 buhra
nı esnasında İrlandanın da isyan 
ettiğini unutmamalı. Hulasa İngil
tere için pek kanşd: bir devir. Do. 
nanmava gelince; düşmanlarının 
çokluğu karşısında deniz kuvveti 
de vazifesini bin müşkülatla yapa
bilmiştir. Hindistan o zaman daha 

Veremle 
mDcadele 

İstanbul d~paaseri ge
nişletilecek, Eyüpte hir 
dispanser, Haydarpaıa
da bir pavyon açılacak 

Şehrimizde veremle mücadele 
için iaalıyetle ça!ışıl:ınaktadır. Bu 
:rpeyanda •lstanbul verem dispan
serı> nin halk~mıza büyük fay -
riaları dokunduau ~rülerek Sul
tanahmet civarında dar bir bina
da bulunan disnanserin yanındaki 
ev lerın istımalk. edılip yeni ve 
modern bir pavyon ~ı Vali ve 
beledive reisi B. Lütfi Kırdardan 
istenilm~tir. Bu hususta nJmıda 
mahallinde bir keo;i! yapılacak ve 
Pispanser sur'atle ııenışk~ece!.. • 
tir. 
Ayrıca Eyüp semtinde de bir 

•verem dispanseri• açılması lü -
zumlu ,ııörülerek tahsisatını te -
min etmek üzere tetkıklere baş
lanılmıştır. 

Heybcliada verem sanator-ro -
ımuna.200 yataklı veni bir pav
yon ilave edilmesi ve Haydarpaşa 
nümune hastanesinde veni ve !:ıü· 
vük bir •vereın kısmı• vüçude ııe
tirilmesi kararlaştırılmıştH:. 

Bu veni pavyonların proje ve 
keşifleri sür'atle hazırlanacak ve 
icabeden malzeme temin edılir 
edilmez de faaliyete ııeçilecektir. 

Arnavutluk hadisesi 
ruaa: AllAIET ŞÜKRÜ &'Pıı' 
Arnavutluk a1tsızın gazeteler'' 

ilk saı.;.jııUırinde yer alnuııa ~ 
lamıştır. Bırkaç qi.indeııberı Q ~ 
haberler dikkatle ıeıkık edılO:l 
ıaman, Arnavıııluqun bir deıı~ 
iki Jı.ıidiseııe saiıııe o!dugunıı a1' 
!atmaktadır: 

ı - Evvela İngiliz ve Anıe,..;' . ııd' kaynaklaTı, Yııgoslall!}a 1ıııd 11' 
na yakın mıııtakalarda bir tok ,ı 
Arııavutlann iuılvaııa karşı a'f': 
~ndıklannı bildirmişlerdir. A rf 
!anmanın sebebi bu meııbol• .. . , ,IJ~ 

göre, Italya tarafından yal"· . 
harp tekıilifidir. ltalyanlar. N, 
navutluktaki sıgır ve diqer JıaU 
vanlıın İtalı;aııa nakleıı~qe b°': 
lamıışlar. Bunun üzerine Arıta 
vutlar aııaklanarak buııa nı• 
o!mıtıa çal~mışlar. İtalyan ora ıf 
Zarında hizmet i1;iıı asker alı"'' , 
sına karfı da Arnavuılarırı ı»d; 
kavemet etmekte oldukları ve ~ 
yüzden Arnavutlarla ııalııa\~ 
ara•ıııda şiddetli 11,üsadeırıC r· 
vuku bulducju bildirilınekted'1 İtalya ajaı..,;ı bu haberleri tek~ 
etmiştir. . b' 

2 - Ikinei hcidise-ııe qeli1ı~· 11 
nım vukuu inkar edıl,,ıeme/.:11 , 
raber, mahiyetı ve şümuW e'1r 
fmda büyük fikir ihtilafı var ~ 

(a) italvanlar, •Yun.an 1ıııDW 
duna ııakın bir verde• DaV1'ı , 

A k 
• . I ca namında bir Arnavut vata~ , 

ÇI iŞ V8 memurtyet er • perverinin Yıınan aianları ıarO, 
İzmir, Manisa, Aydin ve Denizli fırı~n katledildiqi~i bildi~"'·e~ 

vilayetleri dahilindi! 15 ııer lira tedır!er. 1talyan a1ansı 1ıadi5ii1',;. 
asli maa•la müteaddit tapu sicil ıı.aklettıkten "?"'.a yunan lı ıl•' 
katiobkleı-inin münhal okluğu an· metine şiddetlı bir ılı.tarda. b1 ati. 
!aşılmıştır. makta ve nihaııet şu sözlen ıl ,.ı 

Bu memuriyetlenı lise mezun- etmektedir- •Arnavutlukta '1z,J 
!arı imtihanla alınacaklardır. Ta- nizam kurulmuştur. Arna<"'

1 ı • 
dokunmıva cür'et edenler. Jta 

!ipler 24 al(ustos cumartesi 2ÜIIÜ 
aksamına kadar İzmir ııruou tapu yaııa dokunmtts olacaklardıT·iıJ 
sicil müdürlüğüne ımüracaat e _ Bu vesile ile bu aralık. çok. r 
debileceklerair. !anılan •yeni nizam• da tarıf 

. ""' dilmiş oluyor. ı 
Imtihan "" ağıı.stoı; pazartesi (b) Yunanlılara aöre. Di.:Jif~ı~ 

ııünü İzmirde icra olunacaktır. Hoca, vatanperver deiiil şa • 
Banduıma belediyesi elektrik v ılD 

f
_,_ ·k 80 li lik · ti e birçok şakavet vak'aları , ...,n asına ra ay ucre e yt1 

bir birinci sınıf makinist ar:.mak- layısile, Yunan hü.kUmeti ta ,il 
tadır. Talinler avın 27 inci sali fından yirmi sene evvel idil ·ıt 

mahkum edilmiş ve bıışmı ~etı r 
ııününe kadar mezkur beledi ye ne de para ıoadedi!mi,•tir. Jkı ıl"' 
reisliğine müracaat etmelidirler. ı v 
Eti Bankın Soma madenindeki navut tıirmi a;in kadar eV11e İof 

li 
·tı · · ı tm · d alı vut Hocatıı öldürerek Yttn41' .. • 

.ııarp nvı erı ış e esın e ç - raqına iltica etmişlerdir. B11:.J1 
şan işçiler için bir muallim aran· üzerine 25 temmuzda AtinJJ"". 
maktadır. Talip olanların Bal0ke- t •'(ili 
sir Postanesi 5 numaralı ----+a ku- ~a1'ııan elçis~: Yuna~ h~11 ~ 

''"'" tmden bu mucnmlerın uı&e· 
tusuna mektupla müracaatları 
icabetınektedir. talPIJ edecec'iini bildirmi.•tir. -1' 

lmdi Dal'tıt Hora vatanpef'.,. 
mi; saki mi? ArnaVtLtluqun el-1' 
yetini yakından bilenler bÖT/ıe el 
suale cevap vermekte zOT"luk ,p 
nnezler. Davut Hoca, anlıısılı . . , 

Hesap ve muamele memuru 
namzedi olarak çalısmak ısıven 
ye<h!k subavların hesap ve mua
mele memuru namzet okuluna 
imtihanla kavıtları vapılmak ü
zere euiülün 8 inci <'ününe ka· 
dar askerlik şubelerine müracaat 
etmeleri icabctmektedir. 

yeni olarak İngilizlerin eline geçi- !"'.:".:=====~~=====~ 
yor. Öyle ki onu da kaybetmek IDÜNY ANINİÇİNDENJ 
korkusu ba~gi.istermişti. Derdin üs· 
tüne derd biri.kıniş, mücadele uza
dıkça nzamıştır. 

ki, .şakilik ile vataııpervef'litJ!./";1 
bırıne kanştırmış bir çete re~ ı>'-ıı 
Böyle sergerdeler çoktı;r. Şa>:,eı 
1ıaııar, ve ona sıııasi renk veJ'I' O' 
iste .-. Davut Hoca da bö;ı!e b•f 
dam olacak. Jİ' 

1· akaı ou me~elede dıkkat~ / 
yık olan nokta ltahıaıun 1fl!'ll~ 
bekledıkten ve hatta katil ıl 
iadesı ıçın teşebbüste bulunıırf ~ 
Atinadal<i elçisi vasıtasile ı'~ I' 
hükumetine bildirdıkten soıırO Jil1 
hadise üzeri11de ehewmiıı~!Ji! 
durmak ı;;...--ıırıı unu hissetme• • 
İtalyanın bu hareketinde gi~ 
cegi teşebbüs kırı vesile arar~( 
bir maııa seze1<Ler vardır. Ve 

0 
'. 

na ha:ı1lık olmak ii~ere Jıal~e~ 
nııı Anıavutluga kuvvetli o> a~· 
kıt'alar geçirdigı bildiritınek;ıJ'ı 
Ita!yanın böv!e bir Davut -ail' 
meselesini izam etmesı, ııar:: • 
da on yedi sene evvelki /~• 
!eri canlandırmıştır. Hatırla'."".'. 
dır ki Italııa o zaman da el•e;Jııf'' 
vetsiz bir hıidiseyi bahane e. el' 
Korfu adasını işgale teşebbU5 IJıl' 
mişti. Acaba şimdi de Italtillt,oıı" 
"" ben.zer bir teşebbüs içiıt 

Fakat İngilizler en felakeüi .... 
manlarında bu imparatorluk ge • 
misini fırtınadan çekerek selamet 
kıyılarına götürecek üstün kaptan
ları çıkacağından üınidlerini biç 
bir zaman kesmemişlerdir. Öyle 
birinci devlet adamları çıkar çık -
maz bütün İngilizler onların ar -
kasına geçnıeği ve yapılacak işe 
dörtel ile sarılmağı bilmişlerdir. 

Kendilerinin iftihar ile anlattıkları 
budur. 
Kıssadan hisse almak sırası ge

lince; bugün de İngilterenin mev. 
cudiyeti tehdit edilmek isteniyor. 
Onun aleyhinde kurulmuş bir itti
fak var. Bu ittifakı teşvik edenler 
var. Onun uğradığı müşkülittan 

istifade ile emel ve arzularını tat
mill etmeği düşüneıı.ler Yar. Bir 
bakıma bunda öyle şaşılacak bir 
fevkaladelik olmasa gerek. Çünkü 
tarihte muhtelif farklarla bn hal
lerin emsali daimıı mevcuttur. O 
zamanki İngiltere miişkülatın için
den. birer suretle sıyrılmış, bugün
kü lngilterc de şimdiki mü.şküla • 
tı yeneceğine itimad ediyor. 

l[~lJll'i~]j]f.:um 
11

::• ~ 
Bina çc.;pık yapılmııtır 

Eminönü Halkevinin yeni bina
sı tamamlandı. Önündeki tahtaper
de kalkınca, bütün gören gözler 
bir kere daha görüyor ki, bina, yo
la nazaran çarpık yapılmıştır. E
ğer, bu, kübizm icabı ise, diyece. 
ğimiz yok. 

Bir müddet evvel, bazı aklı ev
veller ,binanın değil, yolun çarpık 
olduğunu söylemişlerdi, O halde, 
yolu mu diizeltmck lazım?. Fakat 
niçin, yüz binlerce lira sarfedile ~ 
rck hu yol beton yapıldı?. 

Iiulil.sa ve netice: gören gi.iz kı
lavuz istemez, bina çarpık yapıl -
mıştır, 

BÖRHAN CEVAT 

Bonapartın çalınan 
paraları 

Napolyon Bonapart 1796 da İtal
ya ile muharebe halinde iken, DL 
rektüvardan tahsisat verilmesini 
ısrarla istemişti. Nihayet uzun mü
zakerelerden sonra, yüz milyon li
ra veı-ilmesi kararlaştı. Fakat para 
bir türlü gelmiyordu. Mhayet yol
da parayı getiren postacıların öl -
dürüldüğü öğrenildi. Bir jandarma 
cesedleri bnldn, para çantaları de
lik deşik olmuştu? 

O zamanlar da Liyon civarı eş.. 
kiya ile dolu idi. Haydutlar bulu
namadı. İtalyaya giren ordu da pa
rasız kaldı. 

Fakat jandarma on gün sonra, 
haydutlardan birini yakaladı. Bu
nu müteakip diğerleri de yakalan
dı. Bnnlarm içinde Lezürb isminde 
birisi nrdı ki, masum ve kendi 
halinde bir adamdı, fakat haydut
lardan birine son derece benzediği 
için idam edildi. Aradan çok geç_ 
meden hakiki haydut meydana çı
karıldı, lakin iş işten geçmişti. Ma
sum adamı öbür dünyadan geri 
çevirmek mümkün değildi. 

Cenis dağı tüneJi 
Bu dağın yüksekliği 3,170 meL 

redir. Tünelin boyu da 12 kilo -
metredir. 1871 senesinde açılan bu 
tünel Fransanın Modan ve İtal
yaııın Bardonneş şehirlerini b<ri
birine bağlamaktadır. Turen -
Liyon şosesi Cenis dağı üzerinden 
geçer. Harbin bidayetinde İtalyan
lar tarafından kapatılan bu tünel, 
mütarekeyi müteakip şi.ındi açıJ.
mıııtır. 

Amerikanın üç maruf 
siması 

Birincisi Simon Bolivar (Cenu
bi Amerikanın Vasinııtonu) !atin 
diyarının büyük bi:r kı.ınunı 1&
panyol istilasından kurtarmıştır. 
İkincisi: General San Marten, İs
nan"Ollarla uzun müddet miica
d"le ettikten sonra Siliyi, Peru'vu 
.kurtar.ırus:tır. Ü~cüsü: General 
Dukr, Bolivya cuıın.b.ıuiyetini ilan 

ııe mi anııor? / 
Diqer taraftan ltalva tarı1f' fi' 

vaki olan tekziplere ra/j1Tleıı afi • 
qos!av)Ja hududundaki aııak1 0-,ı. 
manın doqru oıması•ve ııall/~
da bunu karşılamak üzef'e. ,4,ec ' 
putluqa aııker qönde-rmek ''ı; dl 
buriuetinde kalması ihti11ııı 
variddir. 

Birimizin Oerdl
1 Hepimizin oord 

Seıyar esnafıtl 
terazileri . 

ot· Bir okuvueumuz yazıl' , 
•Sevvar esnafın hali ııe 

,.,imizce malılmdur. Fak8i8~· 
zamanlarda bunların l<tı~er 
dıltları terazilere ıükkat ,ııı· 
seniz, kimi iplerle b~!~ıW 
kimi ııraım yerine ~ !< ııı ' 
nır, kiminin terazilerı da ıııı~ 
"asızdir. Bu vaziyet bl' 1111~ zararına olarak devaro e _.,,ıı 
tedir. Acırba beledive 1><1. ' 
sıkı bir kontroldan , ., 

• > 



\ 

Ingiliz le~azım 
Naztrı vaziyeti 

anlatıyor 

\Hava harbinin 1 Fransa üstü~dc 
müthiş bir hava 

harbi oldu 
! tafsilatı 
' 

İııgi!iz ordusunun bütün 1 

techızatı ikmal edilnıiştir 
londra 19 (A.A.)- Bacnneyde 

lerd·-- ı.· ı lı:;l ır nulukta Levazını Na·· 
1~ Morrisson dem~tir ki: 

b "?>dan 3 ay evvel vazi)et cid.U 
b~lt~ va~imdi. O zaııınn lngiltere 
it t"k hır tehlikeye maruzdu. Vu
tıı" ulau değişiklik için minnet -
carlıkla doluyum. Derhal. hattiı iPat· ederse bu ak~aın vll~ifcsini ya_ 
f" 1ln1esi i~in ordunıuzun ·~.line ki
~· derecede silah vermi:; bulunu
\·:t.uz. llenıen öniimnzde gelen gün 
e~/1dhafta!arı.ı tehlikesi bertaraf 
nu tkt~u sonra ordu kuv\•etleri
~7_7. Ve \iurınak kutlretinıiz mun
ı.,;~~ .surette artacak ve bir mi.il-

~· .tıYahmız bulunacaktır. 
v~11"• .te.uin ederim ki, İngiliz kuv
llli.idt<t:ının te(hizi nıes'uliyetini 
dııt •ık bulunan bizler )·alııız mü
lıy •a tertibatını diişunmekle ka
iıt;~rhz.. Pt-ojclerinıiLin eı;asında 
t~tt 81•n ınüsmir faaliyeti nıev -
ti~dur. Bu faaliyete vakti geldi
isti e lllllumi ve taarruI vazifesine 

•naı etmektedir. 

Roman yadaki 
Yahudiler 

ıı-k % u re· 19 (A.A.) - Stefani: 
ııı~roat nezarctı bütün Yahudi 
,,.,. " 'Urların \'atifelerıne nıhayet 
nı ~tır. lktısaı nezareti de ay
llltoıı "bu-i alını ve fazla olarak 
•ııı . u ıc-kiler satmak musaade -

00 ı •ırnıs olan bütün Yahudilerin 
•- .~un ~nde rnhsatnamelerının 
"'rı aı Üi ınmasını enıretmistır. 
tar 1'f'r bır emir ile de Yahudiler 
taıalından isletilımekte olan tı • 
i.~~· .•rtıot>k ve sını;mato~rnt a
~I Jı ına verılen müsaadeler ip-

'( ~~~~r.gazeteleri 
ateş pıiskürüyor 
bu~tına 19 (A.A.) - Atina ajansı 

.ırıvor: 
to~•aeteler Helli kruvazörünün 
ııa;:,~lenınesine büvW< s?.hifcler 
ba. tıneı<te ve mesele hakKında 
\·arn~ak.ıJeler yatmakta berde -
ba•lıkır Bunların baslıcalarının 

t>!"O ları sunlardır: 
ltet. ıa g:ızl"t~.sı tıluzttn uz hare
Ciııa '. E:l~fteron Vima •afff'dılmez 
1'ıır .1 et., Kathimerını dl elimin 
l'ıııı~ naınış mezarı ustüııde • , Ac
la,; ıs. •bır bırak:ama• Nea Hel
~n ,'1unva denızcılık taı-ilıinın 
~tanlık s:ıbifesı., Koinonia 
"~ c ı~ •. EILnı K.ınmellon •iman 

ıı esart>ı. 
Jıet~tun ı:a-ıeteler bu akakc:a dar-ı 
4~., 1 ~ ı protE»toda bulunmak.-

22· tayyarenin 
athğı bombalar 
t.. lonr~l\ılra 19 (A.A.)- Dün öğleden 

tine h eeııııbu •arki sahilleri üze
la, .. 1 °?'halar atılmıştır. Avcı tay. 
d ' •r . 
•ıı ıınız tarafından tardedilme-

•ttığ:vbvel 22 düşman tayyaresinin 
llıışt 1 oınbalardan yangınlar çık
t•ı·ı :· Az sonra Z dü~man avcı 
barailre l:nıpu müteaddit balon 
hte ::~~· düşürmüşlerdir. Tay -
\ıddetti },. bataryaları tarafından 
C•nı h ır ate~ açılmıştır. 

t~hir(j \~ ı::arbide bir köye düşen 
llıak .. ır bomba ile meşgul ol -
l;ıllı b~zere gönderilen askerler 
da ora •nbanın infilak edece~i an
llıiişıu;·a '·ardıklarından hepsi öl-

l{ U.lllen -rdacar 
lıllıüzakereleri 

'1.i ülq.~ 19 ~ liı-0,. T (A-A.)- D. N. B. bil-
et'eler~ . U~nu Sevcrindeki nıü.za-

tah •• b ıştır'.'k. eden Rumen mu-
11a.·v•kil •?.•tının reisi Valn Pop 
Qrı lll;ın ~ıgurtu ve Hariciye Na
~"'•rı Oılescoya l\Iacar noktai e., nıu~eh Turnu Sevcrindeki Ma
~1L.ıı tekı·has heyeti taufmdan l'"
<tın· . " iflcr h;ıllında malıimat ,, •~tır, 

~ "'~•<rt ı. "•1 t u, l\fanoilssco bilahare 
"I' ar af '1.i lldiı.iııe ından kabul edilerek 

t. raporlarını vumişler • 

)>; Valcr l' ... 
>it''••ı- lop elçılıı;e , .• Hariciye 

tl tdit1.ıı~u~uk ıııü~a,rirliğine ta .. 
. 'it Sat: (Ştır. 
ile tıı .. Ya 19 (A.A.) - Ro.manva 
'-ı.,,~eratı ıdare edecek olan 
!t~l\le heyeti dün akşam hususi 

Craıovava ha;eket ~ir. 

neşredildı 
Bir günde 
tayyaresi 

86 Alman 
düşürüldü 

J;ondra 19 (A.A.)- Hava ve 
Aııavatan Nezaretleri tebliği: 

Londra muıtakası ınuhiti, Kent 
-Kontluğu ve İngiltercnin cenubu 
şarki ve cenuhunda muhtelif nıa
hallcr iizerinc bugün yMpılan bii
cuı11 esna11ıntla rniiteadtlit bomba
lar atıluuı;tır. 

~iındİ)'e kadar alınan ınatiımata 
n3z:aran Croydon ci\·arında zayi. 
at nlduğu hildirilmektedir. Diğer 
nı~hallerde zayiat ve hususi em
lake ilt.a edilen hasar azdır. 

Diin ak._,....., hüyiik dilşman fi. 
]oları bi ı d., .0.ıuvres ve 
Nurtlı }'orcland !ı.alıilicrindt>n geç· 
1nislcl"dir. Bu filo\nr Tin •s hııli
cinin iki sahilinde uzı~·lU'ak Loud
ra hava müdafaasını )arınak te .. 
şebbü•ünde buluııınıı~lardır. Fakat 
bu teşebbüs avcı tayyareleriınizin 
hücumu ile kırılmış ve düşman 
tayyareleri Kent ve Esseks Kont
lukları istikaınrtiııde piiskürtül -
nıü~lel·dir. Alınabilen rnalllnıat 
tamam değildir. Fakat dün akşam
ki düşman hücumları neticesintle 
az zayiat \'C hasar olduğu zanne -
dilınektcdir. Fakat saat 20 ye ka
dar alman raporlar en aşağı 86 
Alınan ta,·varesinin düştüğünü 
göstermektedir. Bunlardan 73 ii 
avcı tayyarelerimiz tarafından 12 
si tayyare dafi bataryalarımız ta_ 
rafından ve bir tane•i de projek
tör kullanan askerler tarafından 
dü~i.irü.lmüştiir. CereJo·an eden ha
va mııharebe•i esnasında 16 tay
yaremiz üssi.inf' dönnıemişse de pi· 
!otlarından 8 i hayattadır. 

Yeni Zelanda 
Başvekili 

Veclington 19 (A.A.)-Dün rad
yoda söz söyliyen Yeni Zelnda 
Başvekili Ferazer ezcümle dem.iş
tir ki: 

İstila ve dehşet i~inde bulunan 
Avrullada yalnız İngiletere kork
madan Alman hücnınlarına k.at'i 
bir mukavemet göstermektedir. Ba 
tehlike imtihawnda Yeni Zelanda 
İııgilterenin yanıbaşında bulun -
makla müftehirdir. 

Türk polisinin 
muvaffakıyeti 
Amerikaya gitmek üzere mem • 

leketimizden geçen eski Polonya 
hariciye memurlarından Meark is
minde sabık bir diplomat emniyet 
müciürlügüne müracaat ederek 10 
ııün evvel şehrimıze geldıği vaki~ 
Sırkecı istasyonunda tanıştığ; Fah
ri isminde bir otel memurunun 
kendisini dolandırdı~ını ve beş 
parasız kaldığını bildirmiştir. 

İddiaya göre Fahri mumaileyh
ten bozdurmak üzere 520 dolar al
=~ ve Havyar hanında sarraf A
leksandra giderek mukahılinde 
'.Nirk parası almıştır. 

Fahri bu paraları Mearka götü
::üp vereceği yerde ehrimizden u
zaklaşmı.ş ve Çorluya gitmişti.-. 
Polisler de hemen tah luka ta geç
mişlerdir. 

İngilizler infilak eden 
bombalar attılar 

Lontlra 19 (A.A.}- Hna Neza
reti istihbarat bürosunun tebliğ 
ettigıue gör~; Cumartesi al..~nıı 
Bauloı:ne)a üz.erine sahil muha
faza teşkilatı ta)yarclcri tarafın -
dau yapılan htic111nlar üç ton tn
filalılı bomba atılmıotır. u ... ı .. ner 
meyanında dii~ııan gt;ruiJeri ve 
deniz tayyare filolaı·ı vurdı. llon1-
hardınıan t.ı~·yarelerinc refakate
den B'\'Cl tay)·areleri linıauın alev
lerle çcvrildigini ve su sathının 
ate~le kaplanmıs hulıuıduğunu ha
ber "ermişll·rdir. 'l'ayyare dali bo
tar~·alarını..; kesif ateşine rağmen 
İngiliz tayyarelerinin hepsi sali
nıeıı ü~lcrine dönnıü~lerdir. Bir 
bomba isabet eden deniz tnyya -
resinde vuku bulan iııI;;ak o ka
dar şiddetli olmuştur ki, bu tay
yarenin parçaları duman bulut • 
!arının üstüne fırlaınışlardır. 

Amerika - Kana-
da iti!afı 

Londra 19 (A.A.) - Mösyö Rıız
velt ile Kanada Basvekili Miısyö 
Mokensie King, dün. iki memle
ketin 1nurahhaslarından ınür"' '.-..:· 
kep azalardan mütcsekkil bir mil
li müdafaa komisyonu teskili hak
kındaki mulcl<abil anlaşmalarını 
anlatan müşterek bir beyanname 
neşretmişlerdir. 

Komi5"°n, iki memleketi alii -
kadar eden meselelerin tetkikine 
derhal baı;lıyaca-ktır. 

Murahhas heyeti 
hareket etti 

Bükreş 19 (A.A.)- Stefani: 
Dobrice ınes.elesi hakktnda Ru· 

nıen ınuralıhaslarile ınüzakercye 
girişecek olan Bulgar heyeti, bu 
sabah Tuna üzerinde kain Kalafa
ta gelecek ve oradan da hususi 
trenle Krajovaya hareket edecek
tir. * Lond:ra 19 (A.A.) - Henüz 
resmen teyit edilmiven obir ha -
bere !'Öre İnı6lterenin muhtelif 
yerlerine yapılım dünkü hücuma, 
tl.00 düşman tayyaresi iştirak et -
miştir. 

Alnıanlar son
radan patlıvan 
bomba kullandı 

( 1 inı::l sallileden devam ) 
muhabiri, bu hususta şunları yaz
mıştır: 

•Almanlar, İngiliz milletinin itL 
madnu ve ınane\'i kuvvetini sars
mak için bu b•.ınbaları kullanmak
tadırlar. Fakat teşebbüsleri boşa 
gitmiştir. Ben, Almanların bermu
tad bücwn ettikleri İngiliz nıınta
kalannı gezdim. Halk, her tarafta 
çalışıyor, yiyor, i(iyor ve Alman
ların İngilterede yaptıkları basa _ 
rat hakkındaki tebliğlerine gülü
yorlar. 

Londra ve eyalet gazetelerinin 
Alman başkumandaulııbrun teb -
Jiğlerini, muntazanıan birinci sa
hifelerine dercetmelcri dikkate şa

. ya11dır .• 
Bilahare Bevoıtluna ııelen Fahri 

emnı"et müdürlü{[ü ikincı .,be 
dördüncü kısım bas komiseri B. 
Esref ve arkada•ları tarafından 
Bev"i!lunda para yerken yakalan-· ' 
mıı::tır. 

Belçika lngiltnre 
emrinde 

( 1 inci saht!eden den.nı ) 

Gizlice para bozdurup döviz ka
çakçılıih varıan sarraf Aleksan -
dır da tutuhnus ve naralaT ken -
disinden "eri alının hu sabah em
niyet müdür muavini B. Sa!Mıat
ünin odasında sabık Pr ıonyalı 
hariciye memuruna verilmistir. 
Memur, Türk zabıtasın)n uyanık
lık ve muvaffakiyetine havran ol
du"unu Türk nolisinin dünva za
bıtaları arasında birinci bulun -
duİi'tınu sövleyip teı;ekkür etmir 
tir. 

* Stokholm 19 (A.A.) - Ste -
fani: 

·Hedrum• ve ~Nils Gorthon• 
isimlerinde 2400 ve lllOO tonluk 
iki ~ vapurunun İrlanda açı
l?ında toroillenerek batırıl<W!ı ölı
reniMrııolir. 

* Buda~te 19 (A.A)- Hava3 
ajansı bildiriyor: AJroan ia.şe na
zırı Darrenin re&ml bii daveti ü
zerine Ziraat Nanrı Kont T~eki 
Berline mütc...ec:ıı.Uıen harekat ei
ı:ni3tir-

Nazırlar, büyük Britanva zafe
rinin, Be1çikavıı tekrar hürriyet, 
istiklal ve sanayi büvüklüğünü 

ka.zandıracai!ı hakkındaki itimat
larını bildirmektedirler. 

Beyanname, münforit bir sul
hun sid<letle aleyhindedir. 
Beyannameyi ımza ~enler, av -
ni zamanda, Belçikalıları. mütte
fiklerin davasının zaferine müm-
kiin oldui!u kadar istir etme.i!e 
davet etmektedir. 

Yugoslavyada bir Nazır 
muavini azlediliyor 

( 1 iDci sahifedeu devam ) 

sivasi ve ictimai sahalarda da 
mi.kfunetre clerpıs edilen ıslaha -
tın taLbiki imkanını verecektir. 
Bu ıslahatın nelerden ilıaret ol -
duğu 26 ağustosta Sırp - Hlrvat 
iJ:ilMırup vtldönümü miinasebe -
tile resmen i!An ed:ilecektir. 

[)ijter cihettwı bildirildiğine 
j!Öre dahilive nazırı muavini ka
lenü, nezaret emrine alınacaktır. 

S- a o K T • L G & A r - 19 A(.;lJbT<Jti iMi 

Buhran; 
·uza klaşıyO\ 

r lawab~ Levuım .Amirli-ı 
~nden verilen 

. HARiCi ASKERi l 
KIT AA Ti iLANLAR! 1 

Deniz LeY8zı• -h••I
• • Komler onu lı~nl•rı 

içindeki 
Hadiseler 13,-000 kilo .sade yaiı alınacaktır. 

:>azarlıklıa eksıltmesi 26/8/940. &ünü. 

Ht.t yatı ahnac•k 

1 
(Bu yazının metinleri Ana
dolu Ajansı bültenl.,rınden 1 
alınmıştır.) 

(Başmakaleden devam) 
le, 4öytet"in naklettiği haber de 
kat'i mahiyette ve doğru ise Ital
ya . Yunanistan münaseltatı üze
rinde "hasıl olan şüphe ve tered
düt şimdiki halde normale avdet 
etti, demektir. İta}ya ve Alman • 
yanın Balkanların tamamı veya 
garbı hakkındaki müstakbel ta -
savvurları ve emelleri her ne o
lursa olsun muhakkak ki bufiin 
akıl, mantık ve iz'an yolu ile Bal
kanların tamamı üzerinde sulhun 
muhafaza edilebilmesinde menrA
atleri vardır. Çünkü, İngiltere ile 
ciriştikleri mücadele her iki dev
leti de zafer ve) a mağlübiyct yo_ 
lunda son takatlerini sarfetmiye 
mecbur edecek kadar ~etin mahi
''Clte bir mücadeledir. Ve .. yin~ 
muhakkaktır ki her iki devlet İn
giltereyi ycnemedikçe hiçbir şey 
yapmı:va muktedir olamıyacak\ar, 
yaptıklarını zannettikleri herşeyi 
de üstesile iadeye ve ödemeye 
meci:>ur olacaklardır. 

· J.~trnede Umurbey köyundc a:1keri sa
tın alma koınl.syonunda yapLlacaktır. 

Teminatı 1213 lıra 87 kurU"aıLur. 

.!rlik.darı her nek.adar olur::>a. olsun 
Türk. kodeksi evsat.ına ı.ı.y&un olmak. 
il.zere 23 ağustos 940 cuma gUnu :saa& 
15,30 da pazarlıkla Hını yağı alına • 
cak.lu-. 

isteklilerin belli gün ve ~aatte Ka-
aımpa;ı;ada bulwıan komisyona 

•7326> 

nıura-

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

İngiltere üzerine cuma. cumar
tesi ııünü vaıman hava hücum -
larınaan soma, dün de cenubu şar
ki sahillerine ,·eni taarruzlar ya
pılmıştır. Çok yükseklerde Almanı 
bombardunan tayyareleri ile İn
giliz avcıları arasında şiddetli mu
harebeler olmUŞ~ur. Nihayet Al
man tayyareleri bir miktar bomba 
bıraktı:..tan sonra, ka<;mağa mec
bur olmu;;lar<lır. 

Dün, öğleden obiraz sonra da, 
iLondra nunlakasına nüfuz etme
i.ie çalışan Alman tayyareleri gö
rühnüştür. Bir saat devam eden 
bir hava muharebesinden sonra, 
düşman tardedılmiştir. 

İngiliz tayyareleri de, gece 
Brenburgd&ki Yunkers fabrika -
sına ve civaru1a şiddetli bir akın 
yanmıslar \'e ınUhim hasar vü· ı 
cude getirmıslcrdır. İenada Zeıss 
fabrikalarında da vanı?ın cıkmış
tır· Franklordda bir demir fab -
rikası hasara uil.ratılmı:;, bazı tay
yare me•·<lanları tahrip edilmistir. 

8 temmU1.dan bugüne kadar Al
man tayyare ı.aviatı vasati günde 
61 dir. İn"ilizlerin zayıatı ı?iinde 
vasati 15 avcıdır. Almanlar son 
altı <'Ünde 492 tayvare kaybet -
mişlerdir. İngilizlerin zayiatı ise 
115 tavvaredir. 

AFRİKADA V AZiYET 
Sonıalide veni bir biıdise yok

tur. Bardia ve Capuzza kalelerinin 
bombardımanı esnasında 11 İtal
yan tayyaresi düsJc·ülmüştür. 
İlal'·anlar bu ikinci kaleyi tahliye 
etımi•lerdir. 

Sudanda Kurun mıntakasında 
küeük bir müfreze carpısması ol
ımuştur. 

A~ENİ2lDE 
İki Yunan harp ııemisinin bom

bardunan edildiğine dair verilen 
haber hakkında İtalva, Yunani.s
tana tarziye verınis. isti.kbalde bu 
.gibi hiıdısekrin önüne geçmek ü
zere. Yunan ııerr,ilerinin seferle
rinden İtalyan hüküme\inin ha
berdar edümesini istemiştir. Yu
nan hı>kıimetinin bu teklife mu

vafakat ettiil'i zannedilmektedir. 
Bir talim devresine iştirak et

mek üzere, Yunan hükCıımeti, bir 
kaç sınıf ihtiyat zabit ve efradı 
ı eylülde silah altına c-aı?ırmıstır. 

DOBRlÇE .MESELl!;Sİ 
Diğ~r tarafı.an. Dobriçenin terki 

ve nüfus mübadelesi hakkındaki 
Bular - Rumen anlaşmasının bu
ııün imza edıleoeıu tahmın edıl
mektedır. İki taraf murahhasları 
buııün bir mera.>iın toplantısı ya
pacaklardır. Bu merasimde Ro -
manva tekliflerini tevdı edecek -
tir. Esas itibarile Dobriçe,ı,n Bul
~aristana terki hususunda anla.ş
ana hasıl olmustur. 

Bul"ar Kralı, BP•vekil ile ve 
Romanya ekisi ile uzun ııörüsme
ler yapmıştır. 
Romanyanın teklifi, bazı arazinin 

terkedilmesini. Roman ya ile Ma
caristan arasında vapılmaSı. dü
sünülcn büyük mikvastak nüfus 
mübadelesi zaruretine tabi tut • 
maktadır. 

O halde İngiltere ile kat'i neti
ceye vasıl olm:ıd:ın Balkanlarda 
yapaeakları her türlü hareket fu
zuli bir rahatsız olma ve rahatsız
lık vermekten ba!;ka bir değer ifa.. 
de etmly<'C<'ktir. Bunu takdir et
memek i'<> Almanya ve İtalyanın 
her türlü realiteden mahrum şuur
suz bir ihtiras fırtınasına kendile
rini kaphrınt:"" bulunmaları ile 
mümkün olabilir. 

:E.'TEl\I iZZET BENİCE 

Bir günde 140 tay
yare düşürüldü 

( 1 inci Rahtfed~n devam ) 

Bu harbe iştirak etlen Alman 
tayyaı·e1.;:rinin adedi gözönünde 
tutulrsa, Almanların dünkü zayiatı 
harbin ba~laugıcındanberi ola11 za
yiatının en yiiksek derecesidir. 

Dün, boslıca üç hücum vukun 
gelmiştir: Birinci hücum, öglcdcn 
sonra saat 13 de başlamıştır. Düş
man tayyareleri, Londra baroşla
rına ve Kent kontluğuna bomb!I 
atmışlardır. l'tluharebe bir saat 
süı·ınüştür. 

İkinci hiicum esnasında, paytah
tın üstüne gelıneğe teşebbüs eden 
42 tayyare, hedeflerine muvasa -
\atlarından evvel tardedilmişler _ 
dir. Bunlar ,sahile firar etmişler
dir. 

Gece, 70 tayyare, Taymis nehri 
boyunca u~muşlardır. Vukna ge
len şiddetli bir muharebe netice
sinde, geri dönmeie mecbur kal -
Dlliilardır. Avcı tayyarelerimiz, 
h avaya yükseldikleri zamanda 
bunl~rın birka( Messersclımidt ve 
ava t ayyaresindcn maadası orta· 
dan kaybolmu•lardı. Kalanların 
6 fi pilotlarımız tarafından diişü.. 
rüldükten başka mütebakisi de o 
derece hasara nğratılmıştır ki üs
lerine dönemediklerine ihtimal ve
rilmektedir. 

Harp başlangıcındanberi İngil
terenin ve İngiliz sahillerinin ü
zerinde düşürülen Alman tayyare
lerinin ad.edi. 1000 i geçmiştir. Bu_ 
na karşı, lngiliz zayiatı ancak 200 e 
yükselmektedir. 

İki genç kız bir 
ameliyatla er

kek oldu 
( 1 inci sahifeden dev- ) 

erkek kenclisile l'örüsen bir mu
,_ ACELE SATILIK ~ harriri.ınize de bu hisleı'ini açmıs 

ve: ·~ On altı yıllık bir kızlıktan 
sonra erkek olmak cok fena bir 
sev. Bundan dolayı hep üzüntü 
kinde vasıvacaibm. Ben artık im
kanı "'>k bu lava.fel:te kövüme 00. 
nemeın. İstanbulda kalıp basımın 
caresine bakacağım.. <i'e?Nştir. 

Şehremininde Uzunyusuf· 
da Yayla caddesinde odaları 
hayj bir bostan acele satılık
tır. Taliplerin Süleymaniye
de Nazır İzzet Efendi soka • 
ihnda 18 No. va müracaatlarL 

BASİT RlzA TİYATROSU 
BAi.İDE PİŞKİN hera1-

19 ağustos Pazartesi günü akşamı 
Beşiktaş Haşiınbey aile bahçesinde 

1- (TAŞ P ARÇASI) 
Piyes Z perde 

2- (HAVA OYUNU) 
Komedi 1 perde 

IDii!er tarırftan bmir memleket 
hastanesinde de Bavan Söhret is
min<le bıı· kız da l?tlClııdiii brr a
ımelivatla birkaç ırün evvel erkek 
olmustur. 19 ya.şiarında bulunan 
öu kız Söke kazası halkındandn· ve 
'bi:rıkac Vlldır bir erkekle nisanlı 
bulunmaktadır. Eııkek olunea bil
nıeoburiye nişanlısını da tenket • 
rn.iştir. 

lZMIR BELEDİYESİNDEN 
.. ~büs idaresine 35() ton moto.rin satın alınınast ya:ı:ı işleri mD

durlüğündekı·şartnaımesı veçhile bir ay müddetle pazarlıl'(a bırak.ıL 
ı:nıştıT. Muhammen bed~li 40350 lira muvakkat teminatı 3026 liradır. 
Thalesi 6/9/!.140 Cuma günil saat 16 dadır. Taliplerin teıtıinatlarıru öğ
leden evvel Cumhııriy<'t Merkez Ban.kasına yatırarak haftanın pazar
tesı, çar•.a.mba ve cuma günleri er..cümene müracaatları. ·~ısıı. •7206. 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğüaden: 
Muhammen 

bedeli 
Li. Kr. 

Kiio Cinsi 
Teminat 
paraaı 

Li. Kr. 
1050 c20000> küsbe, csusam, keten tohumu. kok06> 79 

Halkalı zıraat mektebi hayvanatlDlll. bir senelik küspe · iht~ı §artnamesi 
m..Obince açık eksiltmeye konmuştur. Ilıale 9/9/1140 pazarteoi ı;lnü Hallcalııla 

mektepte saat 15 de YllPilaca!ı:tır. 
İsleldilerin belli Ciincle. teminat paralarile birlikte meldeplcki komis;yona 

müracaatları. Şartnamesini Iıtanbal Yitaye!i ziraat müdürlütftnde ve matıeptı. 

sabit sermaye mes'ul muhasipliğinde göITftelecl ilAn okmur. c'7386> 

' Sahip v• n~h id ... eclen Başmvharrıq 
' &TEM İZZET BENİCB '. ... 

(634) (7301) ... 
Konyada ciheti askeriyece teı5viyei 

tuı-abiye, imataıı sınaıye ve ŞO:>e ka -
palı zarf usulile ekt>iltmeye konul -
muştur. Hususi prtnan1e:si Ank.ar~ 
Kon.ya Lv. ~mirliklerile satın alma 
komisyonlarındadır. Ke~if bedeli (o -
tuz bin) liradır. llk teminatı (lki bin 
ikı yüz elli) liradır. Kapalı zart eksilt .. 
m""i 3/9/94-0 .. ıı g'"'1u ı;aat U de 
Konyada Kolordu binası iı;ındcki sa
tın alına kombyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 3/9/940 salı gUnli ;:;aat ona 
kadar tekli! mektuplarını mez.kUr sa
tın alını.ı komi:syonu başkanlığına ver· 
rniş bulunacaklardır. Bu saatten 1>onra 
verilecek mekt.upjar kabul edilmez. 
İsteklilerin en az sekiz gi.ın evvel bu 
işe ait bir defaya 1nahsus 0Jn1ak üze· 
re mahalli vila:: l.'tte müteŞl;.'kkil ko • 
misyondan bır ehliyet. vesikası ile bir
likte ınczkür ~tın alına komLc:yontına 

müracaatları. Bu i~i alan mUteahhid 
en az 30,000 liralık inı;aat yaptı.tına da· 
ir ve:;;ıka ibı·azuıa nıeçburdıır. 

(651) (7349) 

• Yerli fabrikalar maınuJahndan ve 

caatl~ • Biden aluıacalc 
Mevcut evsaf ve eb'adına uygun ve 

tekli! edilecek miktarda olmak uzere 
23 ağustos 940 cuma a:ünü saat 17 de 
pazarlıkla bidon alınacaktır. 

İsteklilerin komisyona muracaaUarı.. 

c7329> 

• Bir adet motör M.macak 
8-10 beygır kuvvetinde San.sipap biı: 

adet motöc 23 ağustos 940 cuma günü 
saat 16,30 da pazarlıkla a1ın2cakhr. 

İsteklilerin komisyona müracaatları. 
•7327> 

• Muhtelit eb'at ve miktarlarda had-
de pirinci ile fosfor bronz c;ubuk 23 
ağustos 940 cuına günü s:ıat 16.45 da 
pazarlllcla alınacctkUr. 

İsteklilerin komlsyona mürar-ıatlan. 
c7330• 

• 820 Kg. Kaynak teli 
21 ad" Saç levha 3680XZ441lX8 

400Kg. Perçin çiVlSl 25Xl6 m/m 
450 Kg. perçin çivisi 35X16 m/m 
200 Kg. Ci\"ata maasonıun 100Xl6 m/m 

beheı· metr~ıne tahıııitt edilen !iyatt 150 Kg. Civata maasomun 120Xl6 m/m 

2-1 kuruş olan b-.:~ yüz bin n1ctre gaz 30 ton Sömikok 
idroül 4 eylül 940 çar;µınba günü b8at Yukarıda cins ve miktarı yaı:ılı mat-
11 de Anka(adJ l\l. ~[. V. satın alına zeme 21 ağustos 940 çarşaınba günü sa-
ko. da kapull z.arlla ihdle dilece&indcn at 16.30 da pazarlıkla alınacaktır. 
istcklil~rin 72.30 ıı~·alık Hk tenıinaUarıle İzahat talep eden isteklllerın her 
birllkte tekli.i me~luplaı·uu ihale saa· ıün ""c eksiltnıeğe iştirak edE"c·ekleri.n 
tinden behenıehal bir saat evveline ka· de belli gün ve saatte Kasımpaşada 
dar ınet.kur Ko. reısligıne vcrn1eteri bulunan komisyona müracaattan. 

ve ~rtuanıe ve evsah 600 kuru~ muka- -:::===========':7:33:1:>:;
bilınde adı "eceu Ko. dan alınır. 

16901 <7502
> jtatanbul Komutanhğı 

Jıf Sat111..U... gemisyoau bialıın 
Muayyen günde verilen !iat pahalı 

görUlen 5000 çıft folın pazarlıkla ye· 
niden satın alınacaktır. Tahnıin bedeli 
34,000 lira kati t.eınınatı 5100 lirudır. 

Pazarlısı 21/H/940 çarşamba gUnü sa
at 11 de Ankarada r.ı. ~ı. V. Hava :>a

tın alına komi:.-yununda yapılacaktır. 

Evoa! ve sartnaınesi 170 kuruşa ko -
mL:>yundan ahnır. Ni..i.ınune:;i koınis -
yanda görü.h.ı.r. isteklile.-ın k;.ınunl bcl
gelerile belli saatte komisyona gel -
melcri. (693) (7499) .. 

Bch.erine tahmın edilen fiatı 300 ku~ 
ruş olan 300,000 ad('t kıl.im pazarlıkla 

satın alınacaktır. Kilıınler elli binden 
a~ğı olnıam<lk şartıle ayrı ayrı talıplere 

de ihale edıleb1Jır. lhalcsı 24/8/940 
cumartesı gtinu saat 11 de Ankarada 

M. !ı.I. V. satın alına kornı..yonuoda 

yapılacaktır. İslcklılerin teklif edecek
leri ıuihdarlcu:· üzerinden kanuni ka t'i 
ten1ina .. ıarıle birlikte ihale gün ve ti3-
atinde komisyona gelmeleri. Evsa1 ve 
~arınamcsi. 4a hraya kornı.syondan alı-

ıur. (bU4J (7500) 

4-
Beher kilosuna tahmin edilen !iatı 

7 kuru§ olan ıouo ton arpa pazarlık.la 
şiitın alınacaktır. ihalesi 22/8/940 per
şcınbt: gunu saat 10 da Ankarada ~1.. 

l\.l. \. satın :ı lın...ı. konu8yonunda yapı· 
J.1c ı k ur. l~ari temınatı 9500 liradır. 

bvo..ı.ı ve ~tnamesi 350 kuruşa ko -
nutoyondan alınır. İşteklilerln kanunl 
bei,&elcriie bı.;Ui saatte konwyond gel· 
nıeleri. (700) (7506) ,,,. 

Beher adedine tahmin edilen fıatı 

950 kuruş olan 100,000 adet battaniye 
pazarlık.Ja munaka!:>aya k.onmu~tur. 

Batıc.nıyeler 25,000 den ase:.gı olm<ı -
ınak şarUle ayl"ı ayrı taliplcı: e dı: wa .. 
le edilebilir. ihalesi ..23/8/\ıl J\J cuma gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin teklı.i ede
cekleri mik:dar üzerinden kanuni kari 
teminaUarile birlikte ihale &\il\ ve sa-. 
atınde Ankarada M. M. V. ••UO alına 
koousyonuna gelmeleri Evsaf ve ~ar:· 
namesı 4750 kuruşa komisyondau alı· 
nır. (687) (H41) 

• Yüzde yirmisi çuvallı olmak ve kat't 
ihaleyi milteakıp 15 gün içinde teslim 
iartile bir kilosuna tahmin edılen fiatı 
4,5 kurus olan ~00 ton arpa pazarlıkla 

,_..111. Kor ihtiyacı için rue\"cut nü

mune,;ine göre 20/8/940 günü saal 10 
da pazarlıkla elli takıın çanhıh nal -
bant takımı satın alınac<ıktır. 

İı:;teklilerın belli &ün ve saatte yüz
de on btş teıninallarile birlıktc Fın

dıklıda Komut.anlık satınnlına konıis-

yonuna gelmeleri.. c7479• 

• 
Komut<.tnhk anıbarı için pazarlıkla. 

a~c.ı.ğuluki cetvelde yaLılt di:>rt kalem 
i~e ınadı.Jelcri satın alınacaktlI'. Pa ... 
Zdrlı.k 2::/8/Y-!O gunu yapılacaktır. 

Bunlardan her biri ayrı ayrı taliplere 
de 111; .~ editebılir. istekhlerın belli 
gün. ve saatte Fındıklıda komutanlık 

saıın alına k.oını. ... yonuna geim~lt"ri. 

c74ti2> 

Cinsi 
Muhaın· l'•ı r

M.ktarı ıne 1 ile. tık 

K.ıv 

Sade yağı 40.000 
Sabun 30.UUO 

Pirinç 3lt.UıJO 

Kuru fasulya Jo.ooo ... 

Lır a Kr. saati 
48000 co 15 
10,00 00 
l02ll0 00 
6tiUıJ 00 

la,JO 
lti 

lti,JO 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı iı;in 

21/8/940 giınü saat l6 da pazarlıkla 
elli adet su fıçısı ile 10 adet beş yuz. 
kilo çekerli baskül sntın alınacskt1r. 

İ~teklilrin belli gun ve saatte yüzde 
on beş tem.inatları ile birlikte Fındık._ 
hda komut.cı.nlık satın alma komisyo .. 
nuna gclıueleri. c74i8> 

Süvari binicilik okulu i~in 21/8/940 
günü saat 11 de p:ızarlıkla uç adet 
ecza d•Aabı ~kil ve şarlnaınesioe gö
re yap~ırılacaktır. İ!:tek.Lılerin belli gün 
ve sa<.; .. te yüzde on beş tcınınatları ile 
birlikte Fındıklıda komutanlık satın 
alına komlsyonw1a g~lmeleri. •7480> 

• 
Komutanlık birlikleri için 2044 ton 

kok kömiırü kapalı zarf u~ulile müna· 
kasaya konmu~tur. İhalesi 3 EylUl 940 
günü saat 11 dedir. htuhammen bedell 
51100 lira olup ilk ten1Jnatt 3832 lira 
e~ kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsı.ekJilerin 
belli gün ve saatten bir sattt vveline 
kadar tekli! mekluplaııru Fıııdıklıda 

Komulanlık satın alına komlıiyonuna 

vemıeleri. • 7171> 
•7171> 

alınacaktır. Yüzer ton için yapılacak tek
litler kabul edilir. Yüz tonun temi -
nah 338 ve ~ yüz tonun teminatı l ,,._ .. ,..,,..,...,...,,..,,,,._=,,.,,""'==-
1688 liradır. Pazarlığa &ireceklerio te
minatlarile birlikte 24/8/940 cumar
te8i günü saat 11 de Karsda asketl sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(679) (7433) 

Bir kilosuna tahmin edilen tiatı 4,:S 
kuruş olan 400 ton arpa pazarlıkla alı
nacaktır. Yüz ton için yapılacak tek -
liflıer de kabul edilir. Her yüz tomm 
ilk temınatı 333 ve 400 tonun 1352 
liı:achr. Pazarlı.."ıı Jireceldcrin ilk le -
min:rtlıııa·ile 24/8/940 cıunarteai &ünü 
saat n. de Kanıda asker! satın alına 

ko~ bulunmaları. 

• ) (680) (?434) 

yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 170 
kuruşa komisyondan alınır. 

(682) (7436) 

Bir kilosuna tahmin edilen flatı 17 
kuruş olan 10 ton un pazarlıkla satın 
alınacaktır. Teminatı 127~ lirkdır. İba. 
lesi 24/8/940 cumartesi gunü saat ıı 
de Kan;dıı askeri satın alına komisyo-
nunda yapılacaktır. (684) (7438) 

• 

Bıwldılt )'er: SQN 'J,'~AF Mrt.b r • 

Bir kilosuna tabmln edilen fiatı 17 
kuwş olan 200 toa un kat'! ihaleyi 
miltealep bir ay ~inde kimyevt evsafı 
dahili.Dde- -.e çu.valları müteahhide iha
le edilmelt-saııl:iı. pazarlıkla satın alı
necaktır. İlk t~ :!560 liradır. İha-

1 lesi 2~/V,IO ~~ aünü saat ll 
, de Kan•b .-..ı aabıl alma koınil -

150,000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltrne,.e Jronmuatur. Sartnaı:nesi 
Ankara, ist ı.nbul ve Konya da Lv. a
mirliği sat.ın alma komisyonlarında 

görülür. Tahmin bedeli 36.000 lira illı: 
teminatı 3375 llrodır. İhalesi 26/8/940 
pazartesi gün(! saat 11 de Konyada 
Lv. A..mirliği aalın alma komisyonun
da yapılacakbT. İsteklilerin ihale saa
tinden bir saat evveline kadar kanuni 
-vesikalarlle teklii Mdup1arını komı. 
yoDJl vermeleri. (507) (7150' . 
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Fakirleri koruma cemiyetinin 
Ana Nizamnamesi 

Madde 1 - Cemiyetın adı •Fakırlerı Koruma Cemiyeti Hayri
yesJ> drr ve merkezi İstanbul vilaveti Beyoglu kazası dahıhnde 
Evlıya Çelebi mahallesinde Mın.are sokak 17 numaralı bınadır. 

Traş bıça.klarınııı saıışı % 50 ye düfmü,tör. 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
l İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici i 

Aıkeri Kıtaatı ilanları 
-_..;;,,.;;.~~;.;....__-· 

MEVZU VE GAYESİ 
ile cnelce 10 defa traş olunabilir ken son tekemmülü 

imdi rahat rahat 20 defa tro olmak kahil nlııvor. 
sayesindr 

• 
:\.~.:ıı,."ld::1 :y~,zılı me"cıt hizalaru1d.l yazılı gün ve saatlerde kapah ufla eksilı.-

nıeicFi Kırklc..ırelinde a~kcri satın alma komisyonund.ı yapıla("aktır. lsteklilerin 
kanuni ve~ika1arıle tekli! mektuplarını ihale saaUcrınden bir saat ~1 komlıi-
yona venncleri. Şartnameleri Ankara, 1stanbuJ Lv. ~mil'likleri ve konı.isyonda 
görülür. 

Miktarı Tutarı teminatı ihale günü, ve aaaU 

Madde 2 - Cemiyetin mevzu ve gayesi muavencte muht~ 
olan fukaraya, dul .kadınlara, bikes yeti.ınlere ve taıu.,ııcrıni te
mın maksadıle fakir çocuklara maddi ve manevi yardımda bu
lunmaktır. 

Cem.ıvet, din ve siyasetle iştıııal edemez. 
Madde 3 - Cemiyetin mue.,.ısleri: 1 

Cinıi 

.. . --- Lave köınürü. 
Böbreklerclen ıdrar torbasına kadar yollardaki hastalı.kların mlkropla- Yulaf çuvallt 

Kilo 
2,800,000 

LirJJ Lira 
67,200 4,620 30/8/HO 17 

Alııranti Viktor, nakliyat ,.e Siııorta muamelatı. Sirkeci Yeni 
Han 2-4; 

rıru kökunden temizlemek için HELM0BLÖ ku!Janmız. 1 çuval.sız. 
3,1500,000 288,000 

252,000 
15,650 
13,850 26/8/940 11,30 

Anavı Vitali, Boya taciri. Galata Kürekçıler, 49 
Rcısner 11., Küçük İstikraza: sandığı müdürü, St'n Piyer Han, 

12, Galata; 
KaHesi Türk tabaasındandır. 

HELMOBLEU ::an~~:=~~. 
!Böbreklerin ~alı$!Tlak kudretini arttırır. Kadm, erk~ idrar :ror1uklıarı.m 
e<mi w )'E'rlİ betlsoi:>uklui(unu mesane ihihabını, bel ağrısını, s1lı: s.ıı'. 
idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini l(iderir. Bol idrar temin 

6,4-00,000 

7,008,000 

448,000 23,650 
384,000 20,450 
140,160 8,258 

26/8/HO 
~7 /8/940 

17 
ll,30 

1584) (7101) 

ÜYELER 
Madde 4 - Centiyetin üyeleri asli ve fahri olmak üzere iki 

türlüdür: 
a) asli üye, aidatını muntazaman tedıye eden; 
bJ Fahrı üye, cemiyetin mevzuu ve gayesi u.ö·unda fev.kaliıde bir 

sun·ttc mütemadiyen cal~n ve\ ahut maddi veya manevi de
.i(erli yardımlarda bulunan üyelerdır. 
J<'ahri ü velilr, idare hey'etinin kararı ve umumi heyetin tasvi

bile ıktisap olunur. 
ÜYELERiN EVSAF VE KABeL ŞAll.TLARI 

Madde 5 - Üye olabilmek il;in: 
a) 18 yasını bitirmis olmak, 
b) Akır hapsi mustelı.iın bır suçlan dolayı mahkiı.m olmamak 

ve medeni haklardan mahrum ve sui şöhret erb&bından ol
mamak ve aıdatını · verebilecelı derecede mali ıktıdarı olmak, 
velhiisıl Cemiyetler Kanununun tayin ettiiıi evsaf ve şeraiti haiz 
olmak icabedcr. 
Yukarıda yazılı sartları hai:.ı olan her kadın ve erkek üye o

labılir. 
Madde 6 - Üye olnrak istiven zatın narnzctl.iiıi cemiyete mu

kayyet iki üye 1araiından imzalı bir t~klifname ile vıucdilir. Nam
zedin talepnamesi 15 ııün müddetle Cemiyetın ırncrkeı binasında 
talik edilir. Bu müddetin mürurundan sonra üyeler tarafından 
bir itiraz va.ki olanadıl!ı takdirde hey'eti idare, keyfiyeti tetkik e
derek kabul veya red kararını verir. Kabulü halinde veni üye 
Cemıyetın hJkud< ve vecaibini deruhte cttiiüni mübcvyin bir va
raka imza eder. Red halinde hey'eti idare, r~<i kararının esbabı 
mucibesini bildirmiye mecbur değildir. Reddedilen namzed, red ta
rihinden liıakal bir sene ~edikçe tekrar cemiyete kabulünü 
talep edemez. 

Madde 7 - Uyekr, sebebini bevan e1ımekjz.in idare hev'eti 
ne ~oııdcrc-cciii mektupla cemiyetten istıfa edebilir. Ancak ıst.ıfa 
eden üye, .ıstifa tarihınc kadar olan •bütün aJdat:m verml:ı c mecbur 
dur, 

CE!\IİYETİN VARİDATI 
Madde 8 - Ct"mıyetin varidatı: 
Asli ıiyelerın ccmıyetler kanunu ile muayyen m.ıktarı ııeçme
mck iızt're vereceği aidat; 
Es!.abi hayrattan alınacak teberrü ve ianat; 
Huıkü:metın mU.saadesile veri leeek mfu.amueler hasılatından 
ıbaretlir. 
Madde 9 - Senelik aidat 2.1 lirad1r. Bu mıJbl3.(ı, hevetı umu

miye kararilc tezvid veya tenzil olunabılır. 
Madde 10 - ldare hey'eti dok.iz üyeden ibarettir. Bunlar umu

ımi toplantıda 2 sene müddetle hafi ""·le se<;ilir. Çıkan üyenin 
yeniden intihabı caizdir. 

Madde 11 - ldarc hey'eti, ilk toplantıda üyeler aralarında 1 
reis, l reis vekili, 1 umumi katip, 1 veznedar, ve 1 muhasıp tayin e
der. Kalan di~er uycler, hev'etin mü.savirlerıdirler. İdare he> 'eti ce
mıyetin umurunu tedvir icin icabettikce her halde ayda bir defa 
toplanır. . . . . . 

İDARE HEY'ETINJN V AZIFE VE SALAfIIYETLERI 
Madde 12 - İdare hcy'etin.n vazife ve saliı.hiyctr 

a) Resmi ve ııavri resmi makamatta cemiyetı temsıl e:mek. 
b) Umumi hey'etin kaı·arlarını tatbik ve· icra etmek; 
c) TeklıI edılcn namzedı kabul vt-ya reddetmek; 
dl Cemiyetin varidat ve mevcudunu usul ve kanun dairc~indc mu

haiaza ve idare etmek; 
e) Comivetın mevzuu ve ~ayesinin hfumü suretle temıni içın tedbir 

almak ve ıcabeden kararları vermek; 
() Devre içındekı muamelelere d:cir ıdari ve mali raporlarıııı ve 
- senei ative bütçelerini hazırlamak ve bı.;nları umumi h«y'etc 

arzetmek, 
~) Umumi hey'cti davet etmek ve bu toplantıda müzakere edile

cek ınıaddcleri hazıriamak; 
i() Cemiyetin gayesini temin etmek üzere icabında konf Pranslar 
tertıi> etmekten lbarettir. 

Madde 13 - İdare hev'eti I· kendi n_~-.ret ve mcs'uliycti 
altında olarak lüzum ııöreceih ikomi.syonları teşkil edebilir 

Madde 14 - idare hey'etinin en az altı üyesi hazır olunca mü 
zakcreyc başlanır ve kararlar hazır bulunan üyelerin ekserivcti
le verilir. Tesavii Ara vu:kuunda Reisin bulundu.inı taraf tercih edi
lir. 

Madde 15 - Devre ~inde idare hey'eti üyelerinden birden üçe 

eder. 1drarda kumların, mesanede ta.sların tesekkülüne mani olur. 
DİKKAT HELMOBLÔ idrarınızı temiz'iyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekalet.nin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE IlULUNUR. -
kadarı vefat veva istifa ettiği veya sair sebeplerden dolayı çekil 
di{!i veyahut sıfat iskat edildiki takdirde kalan müddetin ikmali 
için idare hey'etının kalan dil!er üveleri tarafından ·başkaları ta-
. vin edilerek bunların tayinleri keyfiyeti umumi toplantının ilk cel
seısınde umumi heyetin tasvibine an.olunur. Bu suretle a.vrilan üye 
lerin adedi üçü tecavüz veva bütün heyeti idare, istifa ettiği tak
dirde fevkalade olarak umumi heyet taplanara3< usulü dairesinde 
çekilen üyelerin yerine asli üyeden intihap ve tayin olunur. Ma
ahaza yeni idare hey'cti intihap ve tayin edilinceye kadar istifa 
eden hey'eti idare, vazifesine devam eder. Çekilen hey'eti idare 
cemiyetin nukut ve mevcudunu ve bilcümle defter ve evrakını u
tiulü dairesinde yeni hey'ct idareye devir ve teslime mecburdur. 

Madde 16 - idare heyetine men&Up üyelerden mazeret beyan 
etmeksizin birbırıni takip eden üç celseye gelmiyenler idare hey'
etinden istıfa etmis nazarile bakılır. 

UMUMİ TOPLANTILAR 
Madde, 17 - Umumi toplanlılar, biri adi ve dikeri fevkalade 

olmak üzere iki türlüdür: 
Adi toplantı, her sene Biriııcikiınun ayınm son haftasında ida

re hey'etınin davetile olur. Bu toıılantıda: 
a) Ge.;en devreye aıt idari ve mali ve murakip raporları müzake

re ve taS\np ve idare hey'etinin zimmeti .ibra edilir; 
b) .Milddeti hıtam bulan hey'eti idare veya o devrede istifa eden 

mc-.<kür hewte ıınensup Üyeler yerine .ııizli rey ile ba$a bir hey
ı:ti idare int•hap edJir; 

c) Ruzııamede )"azili ve\ a müstaceliyet kararile ruznameye o ııün 
vazedilen tcJdıfler müzakere edilerek karara bağlanır. Ruzna
mede yazılı c.lmıyan bir husus, ancak toplantıda hazır bulu
nanlardan laakal yirmide biri tarafından o hususun müzakeresi 
hakkında taiırıren talep viıkı oldu.i(u takdirde o meselenin mü
zakcre•ı mecburidir, 

d) Gd~cek umumi toplantıda ranorunu bildirmek üzere ayrıca asli 
üye mey an :nda bir ve.va il<i mu rakip gizli rey ile intihap ve ta
yin ectilır. 

FEVKALADE TOPLANTILAR 
Madde 18 İdare heyetinin lüzum .ııöreceki veya Cemiyet 

üvesinın en az -beşte birinin .vazıh talepnamesinde gösterilecek se
beplerden dolayı umumi he>'et üyesi davet edilir. Umumi toplan
tıların suret ve tarzı davetinde Cemiyetler Kanunununda .ııöste
rilen usul ve kaıd<!ye rıavet edilir. 

Madde 19 - Umu.mi toplantı'.arnı açılabilmesi için Cemiyet 
üvcsınin liıakal ü~te bırı ni,b.:u,-.;;L ~,,.zır bulunması şarttır. Aksi 
takdiroı: ('(:ise 15 ııiin S<>nra\li t;ı , ~ c-di;ir ve o gün hazır bulunan
lar He celse a~ılu al< icaocc:~, l~: .. r.:r vcrilır. Kararlar hazır 
bulun::nlrtrın rı.!l!ıı.tiarı bır f. · " . c· erıyetile verilir. 

Matlde 20 Her Ul"l<'r ·GD anlının açıl~-ında el kaldırmak 
surc!il hazır bııJı.nan U\t' rıcvan.ndun bir Reis, bir Reis vekili 
ve lı..ı.1:umu Kcıd;..r kiıtıp sı:çı:ir. 

A1'A l'IZA~J, AME:>l ... N J.;f;(;i.;TİRİLMESİ VE CEMİY.J::TİN 
FE!>Hİ 

!~~_..ıc • .le ::!! - Ana nizrımnamesirün kısmen veya tamamen dc
;!ıstır:Jmesi ve venıden -bazı maddelerin ilavesi veyahut cl·miyetin 

ı f ~hi .. ~suslarır. umu.mı toplantıda müzakere edebilmek kin 15.a
kai Cmrıiyl'! üve,i· ·n dörtte ücıinün hazır bulunması şarttır. Ak
s. t<.kd:rde toplantı «n beş gün sonraya talik edilir. İkinci toplan
tına bu miktar UYl· bulun.ırnsa bile ce:sede hazır bulunanlarla mü
zakere başlan1r. Kura.r:ar hazır bulunanların sülüsan cksrriyetile 
verilır. Ana nizamnamesinde yapılacak tadilat ve ilavat veya cerni
}"etın f~hi hakkında verilecek karar hemen mahalli hükümete 
usulen bildirıll'«'ktir. 

Madde 22 - CE<Jnivetin fe•hine karar verildiği takdirde. Cemi
yetin nukudu emval es va ve kıymetli evrakı ve merkez ibinası umu
mi hev'etın kararıle ııösterilecek bir veva müteaddit havır cemi -
yetlerine devir ve temlik ve cemiyete ait evrak ve defatir kezalik 
hev'ctı umum;ycnin ı;ıöstcrec<-jtı yeddie.nine teslim edilecektir. 

....... 
ilk Muhıııı-

teminatı •en Be. Miktarı Cins' 
Lira Kr. Lir« !<ılo 
1237 60 16500 300 Çili atlı araba koDwn takımı 
487 50 8500 100 Komple eger t.ıkınu 

Yukarıda c1ns ve m.ikdarlarile mub."\ffimen bedel ve ilk temu1atlan gösteri ... 
Jen iki kalem ~hizat pazarh.k sureWe yapt1r1Jacakt.ır. Her Jk.isinin pazarlığı 
;!2/8/940 perıembe gunü saat 10 ve J1 d~ Adana As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gun Adana As. satın alına Ko. da cörülebilir. İsteklilerin 
temınallarile belli gUn ve ~attc müracaaUarJ. (697} (7503) ...... 

;\;ağıda yaı.ılı maddeler 27 /8/940 Salı gllnü lı.iuılarında 7aı:ılı aantlerde 
pazarlıkla eksHtrnelcrj Edinıcde eski mt.ışi.riyet dairesinde ııat.Jn alına .kom.is-
7onunda yapıJacaktır. lstekll1erin kanun! vesailı: ve tenıinatlarj)e koroüıyona ceı-
meleri. (698) (7504) 

Cinsi Mihtın Te•İHtı 

Llr• 
ibale 

liralık •&ati 
!'avla halab. 
ıfCadana yem torbası 
'1erli yem torbası 

G(bre. 
Kıl kolan. 
Yerli beUeme. 
İp yular başlığı sapı 
ııncir yular sapL 
Beygir nah No. ı 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

2 
3 

• 

ile beraber. 

1900 
255) 
920) 
600) 
345) 

1340) 
350) 
460; 

1500: 
1560, 
1560) 
1560) 

285 17,30 

839 ıa 

t3f 18,30 

* * 12,000 kilo sade yalı kapalı zarfla 
eksilbncye konm111tur. Sarb:ıamesi 
Ankara, İstanbul, Konya Lv. Amirlik
leri satın a1ma komisyonlarında gö -
.rülür. Tahınin bedeli 15,120 lira ilk 
remlnatı 1417 lira 50 kuruştur. ihalesi 
27/8/940 sah günü saat il de Konyada 
Lv. ~mirliği satın alma komisyonunda 
yapıhıl'a.ktır. isteklilerin iha1e saatin
den bir saat evvPl kanunt veşikalarile 
tekli! mektupl:lrıru komisyona verme-
leri. (603) (7151) 

* Bir milyon kilo saman kapalı .z.ar:fla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
20,000 lira ılk teminab 1500 liradır. 
İhalesi 29/8/940 perşembe günü saat 
11 de Erzincanda tümen ~atınalm;ı 

• komisyonıında . yapılacaktır. Evsaf ve
1 

şartnamesi komısyonda görülür. Tek
lif mektupları Jhale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona veri1meei 
JAzımdır. (637) (7301) .... 

(4.400,000) kilo buildayın kırma üı:

reti kapalı zarfla eksiltmeye konul -
mu$tur. 

Muh:ı.mmC'n bedeH (79,200) lira ilk 
teminiltı (5210) liradır. Eksiltmesi 
2/9/940 pazartesi günü (':aat 16 da ya
pılacakbr. Şartnamesi İsuınbul, An -
kara Lv- 6mirlikleri ve Kayseri as -
kerı satın alma komisyonunda görüle
bilir. i~teklilcr kanunun 2,3 madde
lerinde yaZJlı vesa.ik ve teminatla bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den lf.lakal bir saat evvel komisyona 
vermi~ bulunmaları. (638) (7305) 

• 
Keşif bedeli (50.728) lira (89) lm-

nış olan Zinciderede askeri binaların 
tamiratı kapalı zartla eksiltmeye ko-

nulmuştur. Eksiltmesi 2/9/940 pazar
tesi ünü saat 1 ı de Kayseri askeri sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı (3,786) lira 44 kuruştur, 
Şartnamesi (255) kuruş mukabilinde 
Ankara, İstanbul levazım Amir1ik1eri ve 
Kayseri askeri satın alma komisyon
larından alınabilir. Eksiltmeye gire -
cekler teminat ve k.:nunun 21 3 mad
delerindeki yazdı vesaik ve bu gibi 
işlerle iştigal ettiklerine dair mabaill 
nn.fıa ve ticaret odasından alacakları 

vesikalarla birlikte teklif mektupla -
rını ihaJe saatinden bir saat evvel ko
miı;yona verırıeleri. (&ll) (7308) ... 

600 adet tevhit aemeri kapah zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 3/9/940 
Salı günü saat 16 da Erzurumda Lv. 
Amirliti .. tın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bcdeh 29,100 lira 
ilk teminatı 2182 lira 50 kuruştur. 

Şartnan-ıesi Ankara, İstanb~ Erzurum 
Lv. fımirlikleri satın alma komisyon-
1.:ırında görülür. İsteklilerin ihale gün 
ve saatinden bir saat evveline kad::tr 

kanun1 vesiknlarile tekh( mektuplarını 
komisyona verıneleri. (592) (7109) 

Jf. 
2,471,830 kilo tezek kopalı :uırfla 

eksiltmeye konmu$tur. Tahmin bedeli ı 
29.662 fü·a ilk teminatı 2222 lira 65 ku-

1 
ruştur. ihalesi 2/9/940 pazarte•i günü 
saat ıı dedir. Şartnamesi komi$JTonda 
rörillUr. İsteklilerin kanunt vesikala -
rile tekli1 mektuplarını ihale saatin -
den bir saat evvel Ağnda askeri satın 
alına komisyonuna vermeleri 

(807) ... (7155) 

30,000 'kilo sığır eti kapalı zarfla 
ihalesi 2/9/940 pozartesi günü saat lG 

- 1 
hazırlıklarını, Makedonyayı işgal 
niyetinde bi1lundıığunu anlatmak 
ve Napcli kruhnm altı bin kisilik 
bir imdat kuvveti gönderm~sini 
rica eylcmekti. 

Reşit Paşanın Hatıratı~~ 
altında bulunduruyordu .. Buna bi- ı 
naen Serezi ve Seliınif:i emniyet 
altına almak için Dramaya bir 
ku\·\et gönderilmesine, teınmu
zun onuncu gi.inü orada meşruti ... 
yetin cebren iliın edilmı:sine karar 
verilnıişti. 

l\o. 142 l'azan: l\L SA!lıt KARAl'El.. 

Papa Bayazıda bir name yolladı ı 

ı Mısır Sultanından Tiirklerin al - f 
rol' oldukları ~·erler de K:ıytbaya 
terkedil"ccokti. 

Hatta, bu hıristiyan ittifakına 
Mısır Sultanının da dahil ı>lruası 
lfızınıdı. Htristiyan devletleri b<.ş
ta Alman imparatoru oldui:u hal
de l\luslüman de,·Jetlerini de ele 
alarak Thrkferin üzerine yürü -
mek isti,·orlard.ı. 

Tiirkle'r, Avruponın gözünii yıl
dırnıı~tı. Hıristiyan ehlisalibini ki
li görmüyorlardı. lliiislüman de\·
lctlerini de beraberlerinde Türk
lere karşı sürüklemek istiyorlardı. 

Bununla beraber Kaytbay bı -
ristiyan dedetlerle Türkiycye 
karşı harbedecek olursa kendisin
den en kavi teminat alındıktan 
•onra, Sultan Ct"min kendisine tes
limine muarız değildi. 

Almanya imparatoru, Türklerin 
mağh1bi..yeti için Sultan Cemi bile 
Mısır Sultanına vermekte tered
düt eylemiJordu. 

Türkiyeye karşı yapılacak harp 
iki ııene sürecekti. Harbin hitamın.. 
da müttefiklerin her biri Sultan 
Beyazıtla, ya hepsi beraber ve ya
hut ayrı ayrı muahede aktedecek
lerdi. Bu şartları Mı•ır Sultanının 
da kabul etmesi lazımdı. 

Zaptedilecek yerlerden hıristi
yan memleketleri hıristh·anlara, 

Mııhast"nıata başlandıktan altı 
ay sonra Sultan Cem J\Iısır Sul
tanına teslim olunacakJı. Almauya 
imparatorunun elçisi bütün bu j 
nıüzakerat.J. serian hitama erdire-
cekti. 1

1 Alnıanya imparatorunun teliş 
etmesinde mana \ardı. Sultan Be
yazıt Macaristana karşı hazırlık
larla mes~dü. 

Fakat, Papanın asıl endişesi 
Fransa kralında idi. Bunun için 
Sultan Beyazıda bir name ~·olladı. 

Almanya ilnparatorunun el(isi 
hiılil Komada bckliJordıı. Papanın 
ehlisalip seferi için vereceği ka
rarla meşguldü. 

Ahnanya imparatorunun elçisi
nin arzusu, Fransa kralile Napoli 
kralı Ferranın arasını bulmaktı. 

Fakat, Napoli kralı bu müzake
rat esnasında vefat etmişti (M. 
1494). 

Napoli kralının vefatı Fransu 
kralının emellerini takvire etti. ı 

Napoli kralı derhal htanbula 
bir elçi yolladL Bu elçinin varifesi 
Sultan Beya2.1da Fransa kralııwı J 

'eni Nar.oli kralının Sultan Be
yazıda yazdığı namcdr, Tark as
kerinin şecaat \·e bcsaletini tak_ 
dir ediyorc!u. 

Fatih Sultan l\lehmcdin vefatı 
üzerine Türkler Gedik Ahmetpa , 
tarafından f~thtJ}Unan .. Otrant> t 

müte,·efia kral Fcrraı.n teslim et
mi~lcrdi, Türklerden bir kaç hölük 
Napoli hizınetiuc dahil olmuştu. 

Bu, birkaç bolük Tiirk askcrile 
Naııcli krulı. Pap~mu kunctlcri
nc karşı muka,·emet edebiliyordu. 

Bütiin bunlara rağnıen Franc.;a 
kralı Sari askerleri)., beraber Alp 
dağlarını a~tı (M. 149~). 

}.,ransa kralının ordulnrı otuz bin ı 
kişiden miirekkc.·pti. Donanma~ı 1 
da on bin kisi idi. 

Fransa kralı Şarl Vikenanoya 
geldiği giin Rtıdos beyi Dübossona 
bir mektup gönderdi. 

Fransa kralı, ltal~·aya l ürüdüi;ü
nü ŞÖ\·alye reisine bildiriyordu. 
Maksadı Türklerle harbetmek ve 
makarnatı nıübarckeyi a]ınak, 
Türklcriu boyundurukları altın
da inliyen binlerce hıristiyanları 
kurtarmak olduğunu, binaenaleyh 
efkar ve malumatından istifade e
dilmek üzere kendisinin serian 
Romaya müteve<rihen yola çık -
masıru xazdı. 

Bu vak'alar <ereyan ederken 
şehzade Cem Sen! Anj kalesinde 
Papanın muhafızları altında mah. 
pus gibi bulunuyordu, Cem Su! -
tan buraya geleli altı al olmuştu. 

(Devamı \'arı 

ABDOLHA iT NAS!l ÔEVRILDi? 
Yazanlar: f.,kender F. Sertelli - Cndet Reşit Yularkıran 

ikinci ordu cemiyete mal olmuştu 
ka~ giin sonra ba~lı~·an Rusenl 
vak.asını gazetecilere şii,·lc anlat_ 
mıslı: 

cMeşrutiJetin ilk günüııdenberi 
Babıalinin takındıi::ı tanı h:ıreket 
Liha~·et, muhtemel oian ncticell ri 
Yukua getirn1i~ti. İstanbulda, ku-
laktan kulağa: ' 

- Edirnede, büyük bir ihtilal 
olmuş ... 

- lkinci ordu, isyan etmiş .. İs
tanbul üzerine yürü)'·ormuş ... 

- Edirncdc, ordu iki~·e aJrıl -
mış .. Bir tarafı meşrutiyeti, diğer 
tarafı da eski idareyi istiyormuş ... 

Gibi sözler deverana başlamıştı. 
Bu korkun~ şayialar, borsada ve 

ecnebi mehafilinde çirkin akisler 
yapıyor: Memleketin - zaten me
tin esaslara istinat etmiyen - iktL. 
sadiyatını, derin bir uçuruma doğ
ru yuvarlıyordu. 
Çıkan şayialar, asılsız değildi. 

Edirnede, hakikaten mühim bir 
hadise zuhur etmis .. Tunca ve Me
riç vadilerini kızıl kanlara boyı
''ecak bir istidat göstermişti. 

Bunun yegane sebebi de, Babı
alinin aldığı vaziyete karsı gerilen 
sinirlerdi~ Seliinikk1 Rumeli vj-

lıl~·etlerinden gelen murahhaslar. 
dan mürekkep heyet, Sait Pa~a 
hükı'.imetiııin emniyet bahşı>lmıyan 
muamclatından cndi~elerc düşe -
rck, me~rutiyeti tehlikeden koru
mak için tedbirler almakla meş
gul iken, Edirne birdenbire karıs
nnş .. Askeri bir ihtilal başlamıştı. 
Meşmtiyet ve ittihat ve Terakki 
tarilıinde (Ruşeni vak'ası) namile 
maruf olan bu hadise ilk irtica ha
reketidir. 
Ruşeni vak'asının mahiyetini li

yıkile kanıyabilmek için bir hafta 
e\ veline kısa bir dönüş yapmak 
lazımdır. Temmuzun dokuzuncu 
günü merkezi umuminin talima
tını hamil olan Mithat Şükrü beyin 
Sereze geldiğini yazmıştık. 

Serezde, bu talimat mucibince 
meşrutiyetin ilanı hazırlıkları ya. 
pılırken, büyük bir endişe de hü
küm sürüyordu. İkinci ordu, ta
mamen cemiyete mal olmamıştı. 
Edirne ile Serez arasında mühim 
bir merkez olan Dramada da c:e
miyet, taraftar kazanamamıştı. 
Çünkü mutasarnf, mabeyne men
suptu ve cemiyete mensubiyetleri 
şüpheli olaııları, sıla bir tarassuı 

Bu işi, erkanıharp )"Üzbaşılann
dan Giritli Ruşeni bey deruhde et
ti. l\lai~·etine yedi zabit ile en uy
gun efrattan kırk nefer ve bir alay 
sancoğı verildi. Bu heyet temmu
zun 10 uncu günü sabahı trenle 
Dramaya gitti. O gün jandarma 
müfcttisi umumisi Robilan paşa 
da Dramaya gelecekti. Btınun için 
Dramada bulunan jandarma len
sikiue memur İngiliz zabitleri is
tasyona gelmişlerdi. 

Tren durup da Ruşeni Beyle ar. 
kadaşları istasyona iner inmez, 
Ruşeni bey der hol askeri saffı harp 
nizamında dizdirdi. Yüksek sesle: 

- Siliıh doldur .. Süngü tak. 
Emrini verdL Silah şakırtıları 

İngiliz zabitlerini hayret ve deh
şet içinde bırakmış .. Oraya birçok 
halkı toplamıştı. Ruşeni bey, hal
kın karşısına çıktı. (Bugiinden iti
baren devlet idaresinin değiştiğine 
ve şu andaıı itibaren de meşruti
yet idaresinin ilan edildiğine .. Or
dunun bu işe azrııettiğine .. her kim 
olursa olsun, en küçük muhalefette 
bulunacaklann derhal süngüden 
ge<;irileceğine) dair kısa bir nn
tuk verdi ve sonra, askerin önüne 
düşerek şehre doğru ilerledi .. Bu 
esnada orada bulunan İngiliz z11. 
bitlerinden kaymakam Tirf4 der
hal atma atlamış, hıristi,_ ma
hallelerine koşarak urıa her ih
timale karşı ıniiW.ra.kluz bulun
GurJllV'.a -af bir faaliyete baş-

da Çorluda Kor ı-ahn alma koınL~ 
nu.oda yapılacakt.u· ·rahmin beJtll 
10,500 lira ilk temin•ıtı 787 Ura 50 ); 
ruştur. İ!teklılcrin k;:ınunı vesikal3 j 
rBe belli .saeııtten bir ı:>aat evvel 1eıı: 
mektuplarını komigyona verme?crı· 

819 - 7!!JV 
600 adet tevhit serneri kapalı ı..ırf' 

eksiltmeye konınu$tur. İhalesi 3J.1 

940 cumartesi günü saat 11 de trı:U' 
runıda Lv. fımirliği satın alma :ı..oııt" 
yonunda yetpılacaktır. Tahının bcd"' 
29,100 liı·a ilk teminatı 2182 Hırı 50 .,ır 

. s,I• 
ruştur. lstekliJerin belli "un \'t.' . ,. 
ten bir saat evveline kadur kanuni 
aıkalarile teklll mektuplarını koınır 
yona vermeleri. Şo;rtnaıne~ı Aıık 3flı 
İstanbul, Erzuı·u1n Lv. :lmirliklerı fJ' 
tın alına J.:onlisyonunda görülür. 

(59J) (7Ji0) 

+ u 
Bt'ber metresine tahmin edilen t~tl' 

290 kuruş olan 450,000 n1etre kı~Jı!C 
...:ı'" bisetik kuma~ pa:ıarhkla n1ünaktı · • 

konınu:>tur. Kwn::ı~ıur 50,000 metred 
-.şaiı:ı olmamak şartile ayri :ıyrı ıal 1f 
Jere de ihale edılebilir. lbalesı 21/8~ 
çarşamba ıünU saat 9 da AnkAI' 
lıf. M. V. satın alma komi~yoııuo<lD; 
pılacaktır. Talipler teklı.f edecek1 

mikdarlar üzennden kanuni kat'i tt' 

minaı.larile birlikte komisyona gelJJ'lr 
leri. Evsaf ve prtnamesi 50 )jra~ 3 ;,O" 
mısyondan alınır. (666) \7393) ... 

Beıı..r adedin<! tahmin edilen ıı>; 
18 kuruş olan 600,000 adet porl• 
cadır direği ve beher adedine t::üı.ıtl~ 
edilen fi.atı 10 kuruş olan 600,000 ı:ıd 
portatif çadır kazığı pazarlıkla el<''Jl' 
meye konmuştur. İhalesi 22/8/940 r:J 
ıembe günü saat ll de Anknrad:ı 
:ı.ıı. V. satın alına komisyonunda Y.
pılacaktır. Kat'i teminatı 19,300 ll.'.:: 
dır. EvSiıl! ve ıartnamesi 84-0 k:Uf'W"" 
kom.isyandan alınır. isteklJJerin ~ ' 
nunl ves:ikalarile belli saatte kOIJ111 ' 
7ona gelıncleri. (667) 1~9j) ... . ~ 

Bc:her metres.ıne tahmin edilen f~ 
337 kuruş 50 santim olan 500,000 D',ı
re kaputluk kuma~ pazarlıkla nıil~ 
kasaya konmustur. Kumaşlar 50,0 ti 
metreden aşağı olmamak ~artıle ~1 
ayn bhplere de ihale edilebilir. 1~ 
lesi 22/8/940 perı;embe ı:ünü saat 1 

de Ankarada M. M. V. satın ahrtO --~ 
misyonunda yapılacaktır. TaJi~ıeı;; 
tekli! edecek.Im-i miktarlar üzcrıııd , 
kanuni kari reminatlarlle birlil<l• U" 
gün ve saatinde komü:yona g~lnıcJer'
şartnamesi 50 liraya komisyondan i ' 

lınır. (670) (6397) ... 
f'3p 

Bl'her kiJosuna tahmin edılen · ~ 
330 kuruş olan 100 ton san sab1111 , 

kösele k~palı zarllu clı.Jiltmey• ~''~· 
muştur. !halesi 2/9/940 p&zarte~l 1• 
nil saat 11 dedir 25 tond.ln aşö)ğ• ·~if· 
mamak üzere teklitlcr kabul c:dı \-t 
İlk temin::ıtı 16,950 liradır. T.v<:nfı:taı~ 
şartnamesi 1650 kuruşa konıisyoıı Jt 
alınır. İsteklilerin kanuni vesiit:ılBrıt~ 
tekli! mektuplarını ih~ıle sao.tindefl 
saat e\'vel komisyona ve-rıne?t·rı . .,ı; 4 

623 - 7.-

(,,.., 
Bırl.:klcre kadar nak.h.y~i 1'.;!'ı 'r 

ait olmak şartıle 3806 ton bugdaY ~ it1' 
dınlacaktır. Tahmin bedeli 89,441 ~
ilk teminatı 5722 lira 5 kuruştur.,...,, 
sillmesi kapalı zarfla 2/9/940 P""'" , 
!esi günü saat il de Babae•kidr ~1, 

· d Y'' kert satın alma komu;yonun n ~ , 
lacaktır. Şartnamesi komi~yonda ~ l"'' 
rülür. İsteklilerin iha1c saatindeJ11'ıf 
saat evvel kanun! vesih:alarilc t~ 
mektuplarını kom!~yona vcrryıeJl''f · 

(645) (7312~ 

lamıstı. Ruşeni bey. bunu h~ııc,,~ 
. J'rı. 

aldığı halde hiç aldırmadı. ~,,. 
işine baktı. Şehre girerken d~~lt' 
Run1ca "·e tii.rk('.e ?utukJa~ ~',·ııtt 
di. Maksadı halkıı ızalı ettı. S< 

1
.,. 

girdi. llükiın1et doıires!ııin ont ,,. 
den geccrkcn, jand3rnın kuıı>~ , 
danı yüzbaşı Nedim bn ("'etı,I 
hum) jandarma bö!iii:ionc .de~ • 
(siliıh başına) emrini \crd:. l ~: 
kiımet dairesinin önüne <:ıks"d, 1 

- Ananız sizi bugün için l! 

ğurdu. .
1 

Jt' 
Diye başlıyarak bir mıhı~. s0 ;l' 

di ve o andan itibaren bıilu~lı 1,rl 
rneşrutiyctner\ erler ile berıı ,_. 
olduğunu iliıve etti. Ncclinı b<l (i~ 
sasen cemi}"etc dahildi ve "·n~ı~.~r:ı• 
şehir dahilinde hır yıldırın> ~ı',ıı 
tile şaJi olma J üzerine ceoı•~ .g• 
mensup olanlar da hüki'ıme! rı' 
rına toplanmışlardı. rt 
Ruşeni bey tekrar mey dntı• ~;r 

)erek, halka kısa fakat vecı• 
ııutuk söyledikten sonra: 1 ;ıı' 

- En ufak bir irtica barck• ;r
bile meydan vermiyecei,>iz. JJ~ıi''' 
ticaa önayak olanları birer 
bulup başlarını ezece;;.lz. . 

1
,t" 

Deyince, halktan bir cok J<ııı,: 
ler, hep bir abzdan bağırı~t~Jıı e1' 

- Ö)•le miirtecilcri biz "' 
meı:e hazırız. :. 

* . ·o''ı~ 
Şimdi Edimeyc avdet ed•l b 1ııı' 
Biraz sonra, Edirnede de 1 ~ı,~ benzer bir hadise oluyor . .f1P 

birb~ kişi: ~i•' 
- l'aşasın padişahımız... - . 

bf.lırıyor. i;I~ 
Padişahın hi!A yaşamasıı>l ~ ~· 

yen bu adamlar hiç şüphe Y01,,,~ı Abclülhamidin para ile ıutıı 
beııdeleriydr. .,,J 

(Arkası ' 

c· 
•i ~a 
lı~d 

1 
ltr; 


