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ETEM İZZET BENİCE 

MiLL·i ŞEF BEYKOZ'DA Bozguncu fikirlerin 
rıeşir sahası Türkiye ve 
1'ark milleti değildir ı Cumhur Reisimiz bu sabah Beykoz'da halkın 

Türl<lYeni;farihi gidişi üzerinde hiç kim- C 0 Ş k U n t Z 8 h Ü f 1 8 f İ 1 e k 8 r Ş 11 8 n d 118 r 
seni~ şüphe u~andırm~sına ~üsaade ede- ~ - ' ' • • • ! 
meyız. Bu musıadeyı kendılerinde veh- l Milli f:.ef Hamallar hancılar 
medenler hiç bir idari ve kanuni takibe "'/' ' 

~2;:~~daacna~u~~:ıa~~:a;~r .. umumi efkarın , Jl f' aeis!!!!~~=t~u dün ihtilafa düştüler! 
Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

lıti llii .. 
battiri ~ ?nce kısaca siitunu mu
dtn SQ ltıızın cbüyük mahdum bey
tltiğj •uyoruz. diye bahis mevzuu 
•lk~rılllahut ınakalenin memleket 
hafiJin~ınuıniyesinde ve siyasi me-
1\hnd.,.° genış ölçüde aksi tesir 
~··ha va ınış ~ulunduğunu bugün 
luııuı·o zıh hır surette görmüş hu.. 

.,, ruz. 
t.c.an 

ittin h' Nadir Nadinin Cumhuri
\ir eu/ş sütunlarıııda anlaşılmaz 
~!n •lı.is~tl~ neşrettiği bu makale
a (ıncın~rınden bahsederken hat
uhnd.,.a •k~tte asabiyet ve nefret 
lııaktan kn hı~ ;ı'":z1> başlığını koy
ı· l:ıünh endısını alıkoyamamıştır. 
ı.ne Şaın~ın. belki bütün istikba
h UtJuy 1 ~ hır dönüm noktasıııda 
~<ici .~~Ilı kendisi için tuttuğu 

g1dişe 1
' asete, tarihi karara ve 

~d~n, ı:~•slı surette tezat teşkil 
,~•ı ile b,Plıeın ve umumi karak-
1 '"• Ves·:' takım fikir teşettütle. 
lıunan b c olması muhtemel bu-
8•dedil 11 Yazı ni~in neşredildi, 

~lıııaı. "1ek istenen şey ve va-
_ııtiin b arzu edilen hedef nedir?. 

:•>•tiui ~~ların samimi veya kasdi 

1 .ıı şunu ır tarafa brrakarak yal
d~z~llıdır k~ ş~. ka.darını söylemek 

111 İİzc . 1
• Turkiyenin tarihi gi-

Uy•tıdır:nde hiç kimsenin şüphe 
ola,, "1" asına hiçbir Türk vatan
lııek - usaade edemez ve edeme -

·~cvk" "'" ıındedı'r b •tırk · . · 
.uıunlii~··ll~tı kendi varlığını ve 
"'[ ıı..ıa7·unu yaratmakta Ebedi 
'~•atı Urk'le beraber en büyük 
k"•lık~~ besaiyi feragat ve feda_ 
'•lınd •zleden Milli Şefinin et-
la a sıın k b' •aı. 8 .. ~ı ı ır çember yara-
h"'ieiye uyuk :Millet l\leclisinin, 
\e .. trıilli e~c~rneninin, hüklımetin 
~uın,58il~~ruşlere rehberlik ve 
d •n ilhanı •k eden Türk mathuatı
h • lutarakve kararlarını gözönün-
v ayıtlı ha .k."ndisi için en iyi, en 

mcğine yağ sürer. Halbuki Nadir 
1'. adinin inandığı ve müdafaa etti. 
ği fikir de tamaınile yanlıştır. Al
manya henüz galip olmadığı gibi 
başladığı davada da hiçbir şey ka
zanmış dePildir. Toprak istilil et
mek, ordu yenmek hu harbin is
tihdaf ettiği şümullü tasfiye ve 
hakimiyet gayesi bakımından hiç 
bir esaslı muvaffakiyet ifadesi de
ğildir. Daha Almanya ve İtalya 
herşeyin başındadır ve asıl harp 
bütün felaketleri, bütün dehşetle
ri, hütüıı musibetleri, bütün neti. 
celcri ile !:undan sonra ve belki de 
önlimüzdeki ilkbahar ve yaz ayla
rında cereyan edecektir. 

Harbin bitmesi en az iki, iki bu
çuk yıla hağlıdrr. Bu itibarla Al
manyanm galibiyet ve mağlubi -
yeti hakkıııda ancak bu mesafe 
katedildikten sonra hüküm veri
lebilir. Bu hükmün verileceği za. 
manda da Türkiyenin harp dışı 
vaziyetinin devam edip etmediği; 
taarruz dalgalarının Türkiyeye 
kadar gelip gelmemiş hulunduğn 
ve Türk milletinin tekrar tarih
teki kahramanlıklarını geçecek 
mahiyet ve şümulde kahraman
lıklar ibraz ve izharına mecbur 
edilip edilmemiş bulunduğu bu -
günden tayin olunamaz. 

Bunun içindir ki, Türkiyenin ta
rihi gidişi, milli siyaseti, bir he
def ve bir inan üzerindeki toplu
luğu üzerinde hiç kimsenin tered. 
düt ve te•ettüt uyandırmasına 
müsaade edemeyiz; bu müsaadeyi 
~en~ilerinde vehmedenler hiç bir 
ıdarı ve kanuni takibe uğramıya
eak bile olsalar umumi efka.rın ga
zabından kurtulamazlar .. diyoruz. 

.. En çok vahdete, yekpareliğe, tek 
mana muhtaç buhınduğuıııuz ve 
hudutlarımızı elimizde silah bek
lediğimiz bir sıra ve zamanda bu 
nevi tereddüt ve tcşettüt uyandır
mağa yarar fikirlerin neşir sahası 
Türkiye değildir. 

ETEM İZZET BENİCE 

•

• · •kşam saat 19 buçukta yanında 
'& refikaları olduğu halde Sava -

rona yatile Floryadan ayrılmışlar-
dır. 

Dahiliye Vekaletinin emri üzeri· 
ne dün bir komiayon kuruldu 

fngilizler, İngı1terede yıyecek, içecek ~e giyecek mevcudun m~bzul 
olduğunu bildiriyorlar, Yalnız Londra limanının rıhtımlarıııa her 

gün yüzden fazla açık deniz :vapurları yanaşmakU. dır. 

ATLANTİKTE 
HEYECANLI 
DÜŞMAN AVI 

AVRUPA BİR 
iHTiLALE Mi 

GiDiYOR? 
Bir Alman korıan sze- Amerikalılar Avrupayı 
misi ile muharebe oldu tehlikede görüyor 

Londra 1 <A.A.) - Aımirallık 
dairesinin ıdün Qkışa:ın nesrettii!i 
!bir tebliğe uöre, İnıtiJ.iz Alıkan -
tara muavin hat'P ııemisi cenubi 
Atlanti!kte !bir Alman korsan ıı:e
misine lıücum etrnistir. Bir düş
man 'Oevdesinin mmavesine sığı
narak kacıınağa çalı.san diisman 
ı:ırnisine tepeden bir isabet ol -
mu«tur. 
Alıkantara düşmanı takip etmis. 

bu esnada ~endisine de lıir isa:bet 
vaki olduau icin sevrini yavaş -
la1ımai!a mecbur o1rn11$, bundan 
:istifade eden düşman gemisi Al
kantaranın endaht menzilinden 
çılııını•tır. Bununla beraber İngi
lizler düşman korsan ıı:emısını 
bulımalk irin havadan ve denizden 
takilbe kıoyulımuslardır. 

A}kantara hafif hasara uğra -
muıtır. 2 kisi ötmüş, 7 kişi yara
lanmıstır. 

!Jondra 1 (A.A.) - Amerika -
nin en mühim ~azetelerinden biri 
olan Bostıon Glob ııazetesi. Awu
payı tehdit etmekte olan büyük 
kıtlı:k ihtimalınden ve bu halin 
'bir ihtilale inkilap edecel!inden 
bahsetmektedir. 

Bir seneden'beri A1man haıki -
miyeti altında bulunan Polonya, 
i!ktısadi ibakundan haliı doğrula
mamıştır. Evvelce, gıda ıınadde -
leri ihracile şöhret alan Danimar
ka dahi, iyi alametler ı:ıösterrni -
yen müşkiilat içinde çrrpımak -
tadır. 

A1man isııali altında ibulunan 
Fransız toprakları da kıtlık ari!fe
sindedir. Bütün erzak stdkları 
miistevli!e'I' tarafından müsadere 
edilım istir. 

Boston Glob diyor ki: •Bir kıt'a 
kıtlıl!a uğrarsa, tabii neticesi ih
tilaldir. 

~filli Şefimizi hamil olan Sava
rona yatı Boğazda bir cevelandan 
sonra Büyükdere karşısında de -
mirlemiştir. · 

Milli Şefimiz bu sabah saat 9 da 
yattan ayrılarak Beykozu teşrif 
etmişler ve halkın şiddetli alkış
ları arasında sabile çıkmışlardır. 

Milli Şefin bugün ve yarın yatta 
Boğazda istirahat buyurmaları ve 
tekrar Floryayı şereflendirmeleri 
muhtemeldir. 

Reisicumhur dün Boğaza hare -
kellerinden C\'vel Dahiliye Vekili 
ile şehrimizde bulunmakta olan 
Dördüncü Umumi Müfettiş Gene- -
ral Alp Doğanı kabul buyurmuş _ 
!ardır. 

YASAK! .. , .................... .. 
Amerika başka 
memleketlere 

petrol vermiyor 
Bu karardan en ziyade 
Japonya, ltalya ve Al

manya müteessir olacak 
Londra 1 (A.A.) - Amerika 

Cumhurreisi Ruzvelt, Amerilka 
müstesna olımak üzere, bütün 
memleketlere mavi mahrukat ih
racını yasak eden ıkararnamevi 
tasdik etıı:niştir. 

şehrimiz hamalları He han sa
hipleri arasırula çıkan ihtilat ~it
tilkçe şiddetlenmiş ve nihayet han 
safui.olerinin müracaatı üzerine Da
hilive Vekaletine intikal etmiştir. 

Vekalet de bu isle şehrimiz par
ti reisliğinin mesgul olıınasını ar
zu ettiğinden dün lbele<HYe iktı
sat müdürünün ve hamallar mü
messilerinin iştir~ile bir toplantı 
yaoılmıştır. 

İhtilafın esası şudur: 

Y ozgad' da yer 
sarsıntıları 

devam ediyor 
Ağır yaralılardan bet 

kişi daha öldü 
Ankara 1 (Hususi muhabirimiz

den)- Zelzele mahallinden ge
len haberlere göre, sarsıntıların 
arkası henüz kesilmiş değildir. 
Yozgat, Zile, Erbaa, Zara ve diğer 
yerlerde halkın büyük bir kısmı 
dün o;:eceyi dışarıda geçirmişlerdir. 

Köylerde enkaz altında kalaıı
ların cesetleri çıkarılmakta ve 
gömülmektedir. Sıhhiye yardım 
ekipleri her tarafta faaliyettedir. 
Açıkta kalanların iaşeleri intiza
ma girmiştir. 

Ağır "aralılardan beş kişinin da. 
ha öldüğü bildirilmektedir. 

Evvelce hanlarda çalışan ha -
mallar; ıbütün lbir ıl[ifn yorulup 
ui(raştı:ktan sonra ellerine ıı:e~en 
az ibir parayı han oda basıları ile 
paylaşmağa ımedbur tutulmakta 
idiler. Bilahare hamallar bölük 
halinde çalısmağa başlayınca bit
tabi artık han odabasılarına pay 
vermiyerek bölük reisi ile bölük 
katibine ikişer hisse vermeğe ko
yulmuşlardır. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Köpek, Eşek eti 
satan kasaplar 

Halkın sıhhati ile oynı· 
yan dükkanlar hemen 

kapatılacak 
Belediye tarafından dün akşam 

tekmil kaymakamlıklara şayanı 
dikkat bir tamim gönderilmiştir. 

Bu tamimde; Samatya, Küçük
pazar, Fatih, Topkapı, Edirneknpı, 
Beykoz ile Beyoğlunun bazı semt
lerinde kaçak et satıldığı ve bu
ralarda bazı kasapların kıyma ve 
yahut parça halinde at, eşek ve 
hatta köpek etlerini halka sığır, 
koyun eti diye verdikleri (!) bil
dirilerek her kasabın sıkı bir su
rette kontrol olunması ve bu su
retle hem halkın sıhhati ile oynı. 
yan ve bem de kasaplığı kirleten 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
Bu tcdbi rd en en zi Yade J apcı n- 1 ıiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııı_iiııııo.-· liiiiiiilmiiııol..Oiıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııı-iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 

ya müteessir ofacaktır. 
Almanya ve Itaiva da ayni su

retle müteessir olacaklardır. 
İnqiltere"e !!elince, ibu mem -

Ieketin henüz ıınühiır: stokları var
dır ve ıtarbi Hindistarulan ook 
miktarda malırulkat cel.bedebilecek 
vazivettedir. 

ÇERÇEVE 

ıstılah derdimiz 
Ben ıstılah derdimizin, çok - Bereket versin (tok sözlü, la-

tanberi tatbik ettiğim ve dün- kat dost özlü) okuyucuma ki, 
kü yazımda ruhunu çerçevele- bana bu işin nazariyesine biraz 

i ~ 0tıun . rıcı siyaseti tcsbit etmiş 
Çıtı lnill~olunda yürümeyi kendisi 
~1Ukadd 1 Şeref, milli vazife \'e en 
,11• v0 bs ~nan bilmiştir. Bu va
/d". çıkau ınan ~arşısıııda Türki-
l "ı:u h;, ~· ınazıde ve halde gör. 
erı •)'ilk d · if. e llıadd· yar ıın ve hımaye -
~•de ed 1 v_e manevi bir kıymet 
,~&lcttiğein _bır gazetenin aşağıya 

•ite ha~ıı şu satırları l aznuya 
•/).. kı Yoktur: 

meğe çalıştığım şekil altında, clatma imkanını verdi. Yoksa 
mutlak olarak şifa bulacağına memleketimizde nazariye yap. 
inanıyorum. maktan hiçbir şey çıkmadığını 

Dilimizi, yalnız belli başlı i- bin kere tecrübe ettiğim için, bu 
simler ve ıstılahlar bakımından mevzuda işi devamlı bir aıneli-
latince ve yunancaya açacağız; yeye döküp, kendime ya\•aş ya-
onlardan aldığımız bazı kelime- vaş bir telkin çevresi hazırlama-

· SOvNATELGffAF )Arkadaşını bodruma gömen 
.. 

1 
d deli katil tevkif edildi %,~"nya reaıı·ıe . ld • 'b' 

<t ""ııe yı o uqu gı ı 

1.~•u Çul·;ııecburdur. Fransız or -
,, 1·1ar1 ' an ortadan kalktı. Bir 
HO uu, ·· j rıar ı:nusbeı vak'aııa l:ıakmı-
4"''ilıer:e IStikbali düşünüııorlar. 
Qffıa " Zaptedilebilir mi' Nihai 
•eı e ola k · d eıel"ile ca ~ Gibi ııarınm me-
u~ıorıa._ ;eşqul. olmaııı tercih e
b ıı_arıııd albukı lıauaı, dünden 
k~%n isea" zıııade bııqün• dür. 

41 
dreı; 

11 
Avrupada bir Alman 

fı "'-aıı ıi· asıyor. Bunun kaıınaiiı, 
~q- ırlı,,, ı ., . ,._ · ttn A ~ arı nnin eseridir 

·~ı· ıır · · ı ııı"nluk uııanın ortasında 90 \ 
ı~:';'>ıa inık1lman birliiiini parca
,,_, er; reaı· n tıoktıır. Avrupa dev
e/1• ııi l/ 'iı"''' olduiju qibi qör -
~elidirl;r arını ona qöre tayin 
Ut.ı .,, 

lu .••tırJ· _ . 
) •kıy0 dar uınumı mahıyette ve 
~~lere bil~ ın~aki efkarı umumi-

tse b" hıtap etmek kastıni 
ıııl>ı <ıyl~ b' 
" . •nıakl ır ukaliılığa mahal 
t'let, g• 8 beraber yine •Cumhu-
•ıa1ı. •>etes· T" k' ~ "' a 1 ur ıyede ve Türk 
~~n <asında .. · 
Zarı a gör, . muntcşır bulundu-

ar te~a~·~~~lıdır ve fikri ibti-
1>ı~'"kiye bdu~une elverişlidir. 
h uı,ak., ••ı::uıı artık her tiirlü 
uı "·•• . 

g
1 

. U~ıııak .ıe lrrcddütten uzak 
yYusq ~idl~z~:ııwna bnğlı bir milli 
;.• huhr· ·~ı uıeriııdcvkcn ve dlin 1 
llca" anin ~ .. 

f · ~ı '• 1 ın nereye kadar va-,,,. ıa b" 1 
y '"•saı . r ın kısa veya uzak 
•ı·o ' o ılııin l" · . d 

l.\İJk t::clip ~ı .1a ı u.:ın e Tiırki-
de }e . .rı bu ng~ .rn~y~cc~i rnalfinı de
"tıblır ııisı,~~ı {lkırlcrln ne~ri lÜZ

'İtı·• ar, kar 
1
11rlc dahi olsa ancak 

"• t ar ur d . .. 1 .. \(: etcdd .. , u~uncc er uze-

leri, istiklallerini yok ettikten yı tercih etmistim. Bu tercihimin 
ve milli hançeremizde öğütüp de birkaç semeresini toplama-
Tiirklcştirdiktcn sonra, yüzde dım değil. Vekil makamındaki 
yüz şahsi mülkiyet ifadesile Ö- şahsiyetlere kadar bir (ok söz 
zümüze bağhyacağız. Böylece sahibinin, bazı frenk ıstılahla-

SUtUn 3fl0 a... Acıbademde ku··çu··k bı·r .... b .... t b·ı 
iki büyük roman çocugun acagı o omo 1 

Bir tane heyecanlı aşk altında koptu. Bir kız, bir erkek diğer iki çocuk da dilimiı, Doğrul·la Batının kutlu rını, (ya), (ka), (a) diye biti-
evlenişini temsil eden azametli rerek konuştuklarına ve yazdık· 
bir pliin halinde, başta saf türk- larına şahidim. ve macera romanı 

Çılgınlar klübü 
Yazan: 

~nder F. Sertelli j 
Bir tana de son der~ce 
meraklı tarihi bir tefrikıı 

Yavuz Sultan 
Selim Mısır 

hazinelerinde! 
.son Telgraf, azi~ okuyu -

cular:nın zevkle takip ede -
ceklerine emin olduğu iki yeni 
roman daha hazırlamıştır. Ya
kında tefrikasına başlıyaca -
ğımız bu romanları sabırs•z
hkla bekleyiniz. 

Pek yakında 

SON TELGRAF'ta .. 

b~şlarından ağır surette yaralandılar çe olmak üzere, türkçeleşmiş Benim gibi, lisanıııın üstüne 
arapça, farsça ve lfitincenin titrer bir muharriri, diline ria-

Tophanede bir evin bodrumun- ı kat'iyetle tesbit etmiştir. Bakır • 
· .da bir müddet evvel bulunan Ab- köy akıl hastanesinde tedavi edil-

dullab isimli gencin cesedi üze- mekte olan deli Davit: ~l~~K~ı_s_A~C-A~~' 
Besle kargayı 

zengiolik merkezi olacak ve iş- yetsizlikle suçlaııdırdığı halde, 
te o zaman büyük bir lisana mektubunda (jeni, monoton, 
benziyecck. natüralize) gibi domuz kokulu 

rinde morg tarafından yapılan tet- •- Abdullahı bir kaptan kaçır-
kikler bitmiştir. Morg ceset tefes- dı. Ben görmedim!. demekte ise de 

Bu mevzuda, benim teklif et- laflar kullanan sevgili okuyu -
tiğinı şekil müstesna, acaba şu cunta son söz: 

süb etmiş olduğundan öliim sebe- kendisinin gayritabii hislerle bağlı 
bini meydana çıkaramamıştır. olduğu zavallı genci öldürüp mcz-

Hamdolsun bugu"ne kadar gaze- ek'!! d b k l b'l k ş ı er en aş a yapı a ı ece - Mademki benim s2n 'atkar 
tecilik hayatııııızda bize biç kimse ne vardır?. ld • 

Di,lier taraftan müddeiumumilik kur evin bodrumuna gömdüğünü 
Abdullahın katilinin meşhur sabı- teshil olunmuştur. 

çıkıp da: o uı,:ıunn inandığın.ızı söylü _ 
1- Ya saf türkçe içinde, bir yorsunuz, övle,·se bu da\'adakı' 

- Şu meselede memleket veya takı k ı· 1 d " m e ıme er uy urnuya nazariyeme olmasa bile insi.•·ak-
kalı ve eroinci deli Da\'it olduğunu 1 (Devamı 3 üncü sahifede) balk menfaatine uygun olmıyan k Jk k ·' a ma ... larıma "Üveniniz! Dı'l bahsı'nde 

bir Jıarekette bulundun.. 2- y h --- a ut şark dillerinden hüküm san'atkıirındır. Kı'n1se 
Demek fu:satını bulamadı. Bu- ·ı ı aynı c ıstı ah almak... lisan \'İlcsin.i san'atk3.r deı "Ce. 

na mukabil büyük küçük hiç kim- 3- y h d d'll d ' a ut a garp ı erin en sinde çekemez. Çilesini çekme-
seye de yaranmış oldug· uınuza kail · 1 J h J k aynı e ıstı a a ma ... diği hadise iizerinde de ki ,nse 
değiliz ve yine büyük kü•ük hi• B" "k ·ıı· t 'h' 'kı ' ' uyu mı ı ve arı ı va ayı söz hakkına malik olamaz. Fi!er 
kimseden de en küçük bir yardım, k f d t k • t k'b b .. a asın a opye un er ı e so- irkaç nesil dişini sıkıp da -ah· 
himaye, teşvik görmüş deg· iliz. k b"l · h I · b' a ı mış er o gun ınsan ır retmeyi öğrenirse, bugün ~nla-

tayyarelerinin Alman evsafı 
Sayimiz hayatımızın varlıgı" nı ve b J d k ki h dd am e e avrar , u ma e- ra soğuk gelen (nıa). (ka), (y·a) 
ifadesini taşıyor. Buna mukabil ı d b' · · · .. h" er en ırıncısı mut ış bir saç- seslerinin, yarın anne c<·iırcsi 
uzun ~nelcrdenheri en büyügu" .. n. "k' · · .. .. .. .. d k d )eri neticeleri daha öl,.ülu·· mııka- d ma, 1 ıncısı \'e uçuncusu e a ar ısındığını görect ı.;.tir . . . 

Harbin son şekli Ingiltcre ile 
Almanya arasındaki mücadelenin 
havalarda devam edeceğini gös -
teriyor. 

Bundan sonraki tebliğlerin ço
ğu hava muharebelerine ait ola -
caf:ından o tebliğlerde iki tarafın 
kullandığı muhtelil tip tayyare _ 
!erin de isimleri yazılacaktır. 

' en en kü•üg" üne kadar •ahısların k k 'b· h ı· 
d b ·ı 

1 
· · · Al ' ' , or unç ır ru esare ı... (Politika), (Antika), (Enir'•<•)· 

yese c c ı me erı ıçın man harp devletin, bankaların, akla gelen ve u d d'I ı tayyarclerinden birka(ınuı evsa _ ı · Y urına 1 O anıaz; hiç bir Y• milli hancercınizd.e na.~ 1 f3ıt-
ge mı yen müzaheretlerin, himaye- dil de öbürünün, kökünü nıuha- tıksa, meseta (Plastika), ( ,•0~ 

fıııı burada huliisalandırmayı fay- !erin besi d' • · · · d'"' · • ~-e ıgı, şışır ıgı, ın am ve faza eden parçalarile kendisine lika). ( ı:sıetika) .n da ö.\ l • ısı-
dalı gördük. ihsana garketti"i bir mu"essese~e ı k b l d t - F 

Al l b b d 
~ , aşı anmasını a u e cıneı. acagız. aka! herşcyden C\\·ci 

man arın om ar ıman ve ve naşir olduğu fikirlere bakıyo- B · f h · b b · · b' k avcılık vazifeleri ı""in kullanmakta d enın1 sar ve na vıme, e - u ışın ır ·amusunu :\'.,'apmak 
' ruz a gayriihtiyari: · h b · d k oldukları başlıca tayyarelerin mo- nım ançeremc, enıın e ama ve ne le kelime eksik, ne de 

del isimleri \'e evsafı: - Besle kargayı kalksın gözünü uygun her laf, aslı ne olursa ol- fazlasilc, • türkçe bundaıı iba-
Heinkcl 111 oysun!. sun, türkçedir. re.ttir! .. demek lazım. Ne •are 

Darbımeselini hatırlıyoruz. ı· t b kı k · k b ' 
B 

. ş e, a\'az avaz ay rma >- ı u ışı yapabilmek i•in dc,·let 
al'lli cnıc~t :yaı atınıya :yarar ıı tıp Dornier 17 modeli gibi Hamdolsnn, yine biz biziz ve · f t k il d • ·ıı· ·1-• k ' 

e huluııanların ek-
... __________ I _____ _ 

Okucularımızın hava ınuharc
belerini daha iyi kavramaları ve 
kar~ılaşan kııv\etlcrin elde etlik- 'DEVAJ\11 3 

•;~,c;; sahı'Jed_•J b 1 d çın ırsa o a ıgım, mı ı, ı .._ uvveinde olmak gerek. .. 
~" ~ ~ aya ııııız an memnunuz!, •• t b'' • k +n 

.. -.~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~_:~~~~~~~-~-~_::~~~~~-=a:.::ıı:, ~z=ar:u:r:ı_:::a:n:u:n:·~ .. ~~~~~~~N:E::C:u-~F~AZIL h_~AKÜREK 
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AVRUPANr.. 
.'UANZ.\RASI!, 

Mete şilebi ile gelen yolcu,a
rın anlattığına göre, A> n .panm 
bırçok memleketlerinde, yıyecek, 
içecek maddeleri ateş pahasına!. 
Bız, halımmt,.Ş!ikredelim, gazıno. 
!ardan, ıhtıkardan hiç şikayet et
mıyelım. İtalyaaa etın kilo.su 250, 
lspauyada bır paket sıgara 120 ku
ru.ş imış!. 

Varsa babayiğit bol bol et ye
oin, pufür pufür sıgara tellendır
sın!. 

Dığer ülkel ere baktıkça hali -
rrüze bın şükredelim. 
Bakalım, Avrupanın yiyecek sı

kınt.sı. önlililuzde.k.ı kış ne man.. 
zara arz edecek ·ı. 

ATİN ADAN ---
GETİRİLECEK 

Atina belediyesi, Avrupanın bil
n1enı nere.;ınden 4 modern otobüs 
getıtrtmış, fakat, tecrubelerden 
anlaşılmış ki, bu arabalar, Atina 
sokaklarında ışlıyebilen cinsinden 
değıldir. Şımdi, bu otobü.>lerı Is
tan getırıp ışlebnek istıyor -
!arınış'.. Atinada neden işlıyeme -
dı?. Bu cihet soruldu mu·:. Sonra 
<buraya getırilmce Bankalar cad
desinden geçwnez, Karaköyde 
seyni'*'feri inkıtaa uğratır~a. bu 
dört otobüsu o vakıt, biz kıme sa
tarız?. 

PAZARLIKLI 

KAHVELER 

İki kişi kahve fr;,·orlar. Para -
sını verecekler. Tam bu sırada be
ledıye meurları teftişe ı:eJiyor. 
Gars<in yavaşça müşterilerin ku
la•ına eğilip: Siz yabancı değil -
sinu, haydı verın 30 kuruş, diyor. 

Sonra,'•· orada dolaşmakta olan 
meurların nazarı dikkatini celbe
dıyor. Onlar geliyorlar, beleaiye. 
ce ta.dıkh tantcye bakıyorlar. Bır 
de ne görsünler: Ikı kahv& 40 ku
ruş!. 

Kari soruyor· Böyle pazarlıkla 
kahve içılır mi·!. 

KÖPRCYE 

BE.KÇİ!. 

Karaköy ve Gazi köprüle -
rinin muhafazası ı:J1, belcdıye, 16 
bekçi alacakmış! . Bu bekciler, 
köprülerın nesinı bekliyecek, pek 
kavrıyamadım. Dcmırleri mi sö
küp ~turüyorlar?. Karaköy köp
rüsu içın, belkı, böyle !lluhafızla
ra ihtıyaç vardır. Çünkü, bakar
sınız, köprünün boyalarını deniz 
suları eritır, güocş :101durur!. 

AHÇILIK, 

KAPICILIK!. 

Ahçı buhranından şikayet var. 
Efendun eskı zamanın usta, meşhur 
ahçıları artık kalmamış!. Çünku 
bu meslek karuı doyuran bu· ış 
olmaktan cıkmış! Şimd.J, zengini, 
fakin herke., boğazına değıl, sü.. 
sime. pilirune düşkürımüı;!. 

. Yenikapıda bir gazmoda ı:eçen 
bır kahve pazarlığı hakkında, oku.

1 
dugum bir kari mektubu, pek ho
şwna l(ittL 

Boludan buraya ahçılık yapma
ğa gelen delikanlılar, mutfağa gi
rip çırak duracaklan yerde, apar
tımanlara kapıcı duruyorlarmış!. 
demek, Bolu, artık ahçı memleketi 
değil, kapıcı memleketi olacak!. 

AH!t1ET RAUF 

r------·----------------::::~~ LA '97 li" lYI IP>al Hali" pg B fil n ırıı ı ç ı ını ©J ce rn ı 
-=~~--------------------J Tahlisiye gemileri 
Dün) anın en kuvvet], tahlisiye 

ı:cmısı, Holanda bahriyesinin 
•Swarte Zee• ı:emısi idi. A1ınan 
işı:ıalınden evvel tahrip olunan bu 
gemı, iki Dizel mot.öni. ile işlıvor
du. 17 mil sür'ati ve Qiit u~kuru 
vardı. Tulı.mı.baları saatte 240 ton 
su cc•kip atıyordu. Dalgıç terti -
batı da modern idi. Kara.va otu -
ran ve denize batan en büyük ge
mlieri talı.lıs idn kullanılan bu 
geminin tahrıbi JUınaııların çok 
canını sı:kmıştıx. Tamirine calış
mı:sJ.arsa da .ınuvaMak olaanamıs -
!ardır. 

Fransız limanları 
Fransarun başlıca limanlarında, 

1939 senesindeki denız ticareti 
ha.kkıııda yapılan bır istatistiki 
aynen alıyoruz: 

Marsilya: 9,957,260 1ıon; Ruen: 
7,701,602; Havr: 6,667,090; Dün -
kerk: 4,244,585, Bordo: 4,144,075; 
Nante: 2,947,000; Kaen: 1,728,755; 
Set: l,&ıa,726; Bukıny: 1,091,306; 
La Rosel: 923,781, Brest: 907,419, 
Kale: 762,754 ton. 

Yekiı.n: 42,722,154 ton 
Bunun 10,792,:>76 tonu ih -

racat malları itli. 

Danimarka 
Dan~ın nüfusu 3,700,000 

dür. Mesahai sathiyeı!i, Jütland ile 

Karlı bir iş 
AmEri.kada bir sirket teessüs 

etımi•. Fakat. bu si!Mı ve mühim
mat, tavvare veya zuılı.l.ı vaPnıa.k 
i<"'in de~il... Muhtelli devletlere 
mensup vükelanın, ediplerin, i.Lili .. 
nutu:klarıru, beyanatlarının pJaıka 
atarak bi!Mıare radvo ile dünya
ya ne.srelırook, bu suretle söhret 
kazanmlarına Vardım etııneık için 

tııhii münasip bir meblağ muika -
bılinde ... 

Şirket, Loııdra, Paris ve Ber
lin ~bi büyiik şehirlere birer mu
habir gönrlenın:iştir, 

Spikerin vedaı 
Varşova radyosu sı:ıiıkeri, mu -

hasara esnasında radyo merkezi 
üııerine düşen büyük çapta bir 
bombanın parralarile ağır surette 
yaralanmıstı. Buna ra.ılımen sü -
riiıl€ sürüne m.iıkrof.ona yaklaştı 
ve son nefesini vernnezden evvel 
şu sözleri söyledi: 

•Son sözlerimi medeni dünya 
milletlerine hita~ edivorum ve 
son nafesinıle baı"!ırıvorum: fu -
lonvavı kurtarınız!..• 

Spiker, bu s&leri müteakıv ve
re düşmüş ve l!ÖZlerını ebediyen 
hayata kaoamıştır. 

İsvec arsındaki 525 ad:a ve adac>k =========-===== ~ 
da· dahil olmak şarti!e 44,000 ki
lometre murol:ıbaıdır. Kra.ll.ığa 
bağlı olan İz landa adası pek mü-

himd.ir. Bu a.danın 108,000 nüfusu 
vardır. Mesahaı sathiyesi de 100 
b.ın kilometre mura'bbaırlır. 

' Telgraf'ın edebi romanı: 17 1 

öz':! ~Z~T ~E~! 1 
- Her ak'i'tffi bu saatte ben e

nmde ve çocugumwı yanında o
lurdı.ını. Senı sevmek bana her 
~eyı unutturdu. Senden ayırlma
mak içın onları hıç aklıma bile 
gLlırmiyorum!. 
TaUı bır balu:;la kıvrandıran, 

kalbi büyüliyen gözlerını gözleri
me dıktı. Gücenik bır se.le: 

- Bana evli olduğunu mu ha
tırlatacaktuı"?, Haydı öyle ise karı. 
na git... Bekler!. Yemek mnınek 
i3ten11yorum!. 

- Nasıl olsa benim bir karım 
var. Sen şınıdi evıne dönecksin, 
bana inanaca.hın, benden başka 
sevgilin olmıyacak, yapayalnız ya
tacaksın. Bana kanacaksın, eskı
den, başkalarını beklıyordun şiin
di de bana ınanıp bckliye<:eksin! 
Manasını çıkarmış. Bellti haklı. 

Düşünebilır kı: 

Biraya 
rağbet! 

Fiatların ucuzlamasın
dan sonra bu yıl sarfiyat 
2,5 milyon litreden 8 

mılyona çıktı 

Ağustos böceği ile 
karınca • 

lltc~hur tarihçi Charles. Seigno
bosnn «medeniyet tarıhi. ndco, 
Romanın yükseliş ve sulrut devir
lerine ait olan passagcleri tercüme 
eden bir muharrir, ahlaki illetler 
üzerinde de bilhassa durarak, ce
miyeti için için kemiren çirkin iç. 
tunai h:idi•elere parmak basıyor. 

Bira fiatlarının indir ilmeoinden 
sonra satı:;ların 3 mısli arttığı gö
rülmii.ştür. 

Eira fiatlarının 32 kuruştan 16 
kurw;a in<lirilrr.esinden evvel 
memleketimizde bira satışlar ı yıL 
da 2,5 milyon litre iken bu knzi
lat!an 10 ay sonra 6 milyon 40G bin 
lıtreye çıkmıştır. 

Hulıi!ıası şu: Büyük Roma im
paratorluğunun yükseliş devrinde, 
ahlak müessesesi mazbut, fertler 
makuJ, erkekler vatanperver ve 
enerjik, kadınlar çalışkan, evine 
b:ığlı, uanıus ve i!Cetlcrinin sahibi 
idıler. 

İnhi.;arlar idaresi bu 3 misli ta
leb ı karşılamak icin ilk zama.'1.
larda çok müskülat çekmiş ve bu 
yüzden bir cok haklı şıkayetlcr de 
vükua gelmi:;tır. Fakat son za -
manlarda bıra darl:ğı tamamen a
zalmı~tır. Birçok eski rakı tirya
kilerinin de biranın ucuzlamasile 
beraber rakıyı bırakıp biraya baş. 
ladıkları göriilınüşt6r. 
Bıra fiatlarının 3'2 kuruştan 16 

kuruşa indirilmesi ve inhlsarların 
biradan varıdatını a.:altacağı yer
de talebin artması bılakis çoğal
mı~tır. 

Dıger taraftan hazirandan itiba
ren şışe baı;ına 4 kuruş \'ergi zam
mı yap.iması rakı satışlarını azalt
tığı halde bira satışlarına hiç bir 
te<>u- vaı:mıam•ctır. Biraya raiiıbet 
karşısında bu yaz sonunda bira is
tihliikmin 8 milyon litreyi bula. 
cağı da anlaşılmıştır. 

Büyükada ve Boğaziçin
~e yeni karakollar 
Büyükadada Maden mevkiinde 

bulunan polis noktasının pek dar 
ve kulübe vaziyetinde bulunduğu 
l(<)rülerek burada yeni bir kara
kol binası inşa olunması ve mez.. 
kiır noktanın da muavinlikle ida
re olunur bir karakola çevrilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ayni suretle 
Boğaziçinde de üç yeni karakol 
vücude getirilecektir. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Türk armal<irler birliginin 

kongresi dün yapılmıştır. İçtı:na.. 
da tek elden şilep nakliyatının 
faydası tebarüz ettirildikten son
ra veni idare heyetine İsmail Kal
kavan, Hüseyin Tavil, Riza 
Sadıkoğlu, Liıtfi Yelkenci, Barzi
lay, Ali, Muzaffer Pehlivan OC'Çi]
mişlerdir. 

* Fransa ve Belçikadaki tekmil 
talebelerimizin memlt>ketimize ca
ğırılmalan kararlaştırılmı.ştır. Ma
arif Vckfı!eti her talebe için 200 li. 
ralık döviz miLo;aadesi verecektir. 
1 eyliılden sonra hiç döviz veril
mivecektir. * Orta mektep ve liselerde im
tihan sistemi için Maarif Vekale
tince mütehassıs bir heyete tetkik
ler yapt:rı]maktadır. Şimdilik imti
han şekillerinin değiştirilmesi bu 
tetkiklerden sonra kabil olacaktır. * Son günlerde Almanyaya şeh
rimizden mühim miktarda afyon 
satılmıştır. Dün de 260 bin liralık 
afyan gönderilmiştir. 
* Lli(volunan Baltalimanınd.ak.i 

balkçılık enstitüsü müdürü Ne. 
cip ıle memurlardan Şeref, Şem
settın, Arif hakkında Şiırayi Dev
letçe vazifelerini ihmalden lüzu
mu muhakeme kararı verilmiştir. * Radyo abone bedellerinin ö
denme mi.iddeti dün akşam bit -

manası ne?. Nararu kendime bağ
lamak, kendime maletmek değil 
mi?. Burum için ona: 

- Haklısın ... 
Demek 13.ızmdır. Fakat, bunu 

ben nas.! diyE!bilırim. Nasıl tek 
kelımesine bile: 

- Evet.., 
Demiye tahammül edebilirim?. 
Kafamın içinden geçen bütün 

bu fikir ve muhakemeleri bir tara
fa atarak yaJvar.mıya, gönliinü al
nuya çalıştım. 

- Yalvarırım Naran. 
Yapma ... 
Sensiz olmıya dayanamıyorum!. 
Sözümü yanlış anladın ... 
Sana bın, on bin tarziye!.. 
Haydi canım ... 
Haydi bir tanem!. 
Haydi sev,gilim!. 
Ve .. nihayet onu kandırdım: 
- Peki ... 
Dedirttim. Güldürdüm. 
-Çapkın ... 

Romanın sukutunda, bu kıy -
metlerin hiçbiri yoktur. 

Cemiyet bozulmuş, fertler de
jenere olınu!?, ahliik müessesesi 

iflas etmiş, erkekler zevk ve sefa 
peşinde, kadınlar eğlence ve na
ınu,;uzluk yarışında. 

Bittabi, tereddi etmiş böyle bir 
insan kalabalığının, muazzam ve 
kudretli bir cemiyeti ayakta tut
masınn imkan yok. Nitekim, o ca
miayı içer.iden kcnıjrcn bu manevi 
mikroplara, cemiyet daha fazla ta. 
hamnıül edenıemiş, Romanın son 
giinlori yak1M•ıuış ve nihayet Ro
nıa ~ ık.ılmıştır. 

Tarihte, hemen bütün büyük 
inıparatorJukların sukutuı.:da ayni 
illetler göze çarpar. 

Eski Yunan da böyle olmuştur. 
Bizans, Endülüs, Emeviler, Abba
siler, Iran, Selçuklar ve nihayet 
Osmanlı imparatorluğu da, ayni 
sebeplerden dolan yıkılrıı.ı.ştır. 
Çünkü, ahlaki ziiaf ve aşırı zevk 
ve sefa insanları fazilet, fedakar
lık, meşakkate tahammül ve say 
hislerinden uzaklaştırır. İnsanlar, 
yılgın, tenbcl, bitkin, iradesiz, e
nerjisiz, mıymıntı ve sünepe olur. 

Bu karakterdeki fertlerden mü
rekkep de\ Jetler, ~abucak alaşağı 
olur. 

Sonra, vaktile çılgıncasına gü
len c!:'lenen o insanlar diyarına, 
arlık, sefalet, mahrumiyet, basta. 
lık bir taun gibi çöker. 

İnsanlar a/i'Ustos böceği gibi de
ğil, karınca gibi yaşamalıdır. 

KESAT FEYZİ 

Şehrimizde bir Maarif 
müzesi açılacak 

Şehrim.izde büyük bir .maarif 
müzesi. açılması kararlaştırıhn.ı.ş
tır. 

Maarif müdürümüz Tevfik Kut 
bu yeni müzenin mükemmel bir 
eser halinde açılması için icap e
den haz:rlı.kJara başlamıştır. Mü,. 
zede eski ve yeni mektep t&blo -
!arı ve tedris vasıtaları ile sınıf 
sergilerinde teşhir edilip en mu
vaffak olan talebelerim.izin eser
leri bulunacaktır. 

Bu maksatla her mektepte bir 
komisyon kurulup talebelerin e. 
serlerini seçmeğe başlanu.ştır. 

Bunlar; talebelerin mektepleri 
ve kendi isimlerile birlikte teşhir 
olunacaklardır. 

m.iştir. Ödemiyenlere posta ida
resince tebligat yapılacak ve teb.. 
ligat tarihinden itibaren 15 gün 
iPinde ceza.sile birJike ödemiyenler 
ha·kkında kanuni takibata geçile -
cektir. 

Horozlar ötüyor.. Gün ağarı -
yordu. 

Hemen yemek yiyip çıkmak a. 
caba bu muydu?. 
Kapıdan içeriye bir divane gibi 

girdim. Ağzımda cazın son nağ
mesi, kulaklarımda onun son söz
leri, gözlerimrle yalnız onun tatlı, 
alevli, büyüliı bakışları vardı!, 

Saat belki de beşi geçiyordu. 
Evlendim evleneli hıçbir gün bu 
satte eve gelmeiştim. Hem, o ka
dar sarho<tum ki, ne yapıyorum, 
kiminle konuşuyorum, kime ne 
siıylüyorum .. bilmiyordum. 

Muhakkak ki, karım hiç uyu -
mamıstı, çıocuğumu da hiç uyut -
maıştı. Kapıyı çalar çalmaz he -
.men açtılar. Ve .. ben ~eriye: 

- Rira rira ram trayram .. diye 
bir tangoyu nunldana mırıldana 
girdim. Tereddütle girdim . 

• 
Şehir 
işleri 

1/zmir.r kaçarkenfr=:::::====n-1 
tutulan nişanlı! '''tiil0)1tjij;d 
Kumkapıda oturan Fatma ismin

de bir kız; Abdullah adında bir 
gençle ruşanlanarak il<isi bir a
rada oturmağa başlamışlardır. 

Almanya ve Ba!k~ııı""r 
YHan: AHMET S"ÜKB"O ESMO Belediyede yapılan dört 

saatiik bir içtirrıada 
haı.gi meseleler 

görüşüldü ? 
Muhtelif şehir işleri için dün 

belediyede reis muavıni Liıtfi Ak
soyun rei,lığınde kaymakamlar, 
sJıhiye müdürü, seyrüsefer mü-

Geçenlerde Abdullah askere git
miş, bunun üzerine de Fatma; ev
de nişanlısma ait bulunan tekmil 
eşyaları tophyarak İz.mire git
mek üzere Galata rıh tınuna indir
miştir. 

Almanya garbi Avnıpada as -
keri harekatı nihayetlendirdikten 
sonra İngiltereyi rnağliıp etmek i
çin lazun gelen tedbirleri alacağı 
yerde Balkanlar ile meşgul olını• 
ya başlarıı.ı.ştır. İki haftadanberi, 
şarki Avrupa memleketlerini ida· 
re eden politikacılar Almanya ile 
kendi payıtahtları arasında mekik 
doknınaktaılırlar. Önce Macar na
zırları çağrıldılar. Arkalarından 
Romanya nazırları davet edildi. 
Sonra da Bulgar devlet adamları 
Strasburga gittHer. Bu gidiş geli. 
şin arkasında gizli olan maksat 
heııjiz kat'i olarak anlaşılmamış
tır. Bir riva)ete göre Almauya. 
Balkanlardaki toprak davasını hal· 
!edecektir. Malumdur ki Balkan 
memleketleri statükocu ve rcviz .. 
yoncu olmak üzere iki kısma ayrı
lır: .Macaristan ve Bulgaristan re· 
vizyon taraftarıdırlar. ller ikisi .. 
nin de cmuacceJ. olarak Koman • 
yadan ve cmüeccel. olarak da Yıı
goslavyadan istedikleri topraklar 
vardır. Şu halde Almanya toprak 
davasını iki şekilde halledebilir: 

• durcinün iştirakile dört saat sü -
ren bir tonlantı yapılmı.ştır. 

Bu toplantıda evvela taksi ve o
tobüs me.;ele.;i görüşülmüş ve bazı 
şoförlerin müşterilerle pazarlık 
ettikleri, istediklerı ücreti verme
yince: 

- Müşterim var!. diyerek ka
bul etmedıkleri belediye' reıs mu
avini tarafından beyan olunarak 
zabıtanın otoritesini k:ran bu ha
lin önlenmesi kaymakamlardan i.s
teıı.nU,; tir. 
Paslı tenekelerde Hamidiye su.. 

yu sattırılmaması ve sıhhi mua -
yene cüzdanı olmıyan işçileri kııl
lanan müesseı;elcrin cezalandır.! -
ması, otobüslerle esnafın daha sı
kı teftiş oJunın'.ısı da kaymakam
lara bildirılip içtimaa nihayet .,.,_ 
rilmiştir. 

Takdir edilen iki 
kaymakamımız 

Bakırköy ve Beyoğlu kazalar n
da yeni köy kanununa uygun bir 
şekilde yeni köy mektebi iru;aa -
tında fazla mesaisi uörülen Be -
·-oğlu kayır.akamı Ahmet Kaya ile 
Bakırköy kaymak,1mına meoaile
rinden dola.vı vilayet taraf:ndan 
birer takdirname ıle taltif edılmiş
lerdir. 

---0-

Eminönünde değişen 
durak yerleri 

Eminönü rr.eydanındaki Beşik _ 
taş ve Beyof:lundan geliş tranıvay 
durak yerinin caddenin orta ye -
rinden kemer hizasındaki kaldı -
rım önüne alınmasından sonra 
şimdi de gidiş tramvay lan tevak
kuf mahallinin değ~irilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu te>·ak.kuf mahalli otamobil
Jerin tahta köprüye saptığı asfalt 
ŞOSenin başına alınacaktır. 

Doktorsuı kazalar 
Bir gazete, sanki yepyeni ve 

mühim bir havadis. veriyormuş 
gibi, şöyle yazıyor: 
Sıhhiye Vekaletinin yerinde bir 

kararı. Her kazaya bir doktor gön
derilecek. 

Havadiste yalan yok. Hazin bir 
yanlıslık var. Evveli\, hiç zannet
miyoruz ki, böyle bir karar henüz 
yeni verilmiş olsun!. Çok eskiden 
verilmiş, fakat, bir türlü tatbik 
~lememjştir. 

Abdullahın annesi Hasibcnin ev
de bulunmamasından istifade e.. 
derek yaptığı bn işi hemen polise 
haber vermiştir. Memurlar Hasi
henin İzmirli oldl.4..~nu ve oraya 
gitmesi muhtemel bulunduğunu 
düşünerek Ga1ata rıhtım1na git -
mi•ler ve filhakika genç kızı eş
yaları npura yüklemek üzere i
ken bulmuşlardır. 

Seyahatten alı.konulan !''atma 
karakola, oradan da Sultanahmet 
1 inci sulh ceza mahkemesine ve
rilmiştir. 

Fatma mahkemede evde yalnız
lıktan canı &kıldığından İ~mire 
gi"lmeyi kararlaştırdığını, nişanlıs 
ile aralarında ayrılık gayrılık gör. 
mediği için eşyaları da beraber al
dığını söylemiştir. 

Hakim bu mantığının doğru ol
madığ"ını ve kalu beraberliğinin 
mala ait bulunnıadiğını genç kıza 
hatırlatınca !-'atına: 

c- Ben bunu bjlmiyorduın. Öy
le ise yaptığım şeyin fı•na oldu -
gunu kabul cdiyorurn. Kusurumu 
affediniz. İznıire gıtn1eyip eve dö
neccı!inı, dcıııiştir. 

Abdullahın aıınPsi de ınüslak -
bel gelinini affetnıi~tir. 

Bu vaziyet karşısında mahke. 
me de davayı sukut ettirmiştir. 

Silivride yeni beş okul 
yapılıyor 

Silıvride köy lükr tarafından 
yeniden 5 köy okulu yaptmlması 
kararlaştırılarak bunların inşaatı 
muteahhitlere ihale olunmuştur. 
Hepsinin yapılması Cumhuriyet 
bavramında tamamlanacak ve o 
gün vali tarafından merasimle a
çılacaktır. 

--()--

Kamp imtihanları 
bu sabah başladı 
Pendikteki Üniversite askerlik 

kamp•nda bu sabah tan itibaren 
imtihanlara başlanılmıştır. 

:tmtihanlar cı.ınıartesi günü ne. 
ticelenecektir. O gün de kamp ni
hayet bulacaktır. 2 inci devre kam
pına da 5 ağustosta başlanılacak
tır. 

Üsküdarda yeni bir 
kız orta mektebi 

Üsküdarda Fıstıkai(acında yap
tırılan yeni orta mektep binasının 
inşaat ve tefrişatı önümüzdeki ay 
içinde ikmal edilmiş bulunacak -
tır. Bu binada ders yılında ÜS'kü-

- dar 4 üncü kız orta okulu ismile 
tedrisat yapılacaktır. 

--()--

İmha edilecek sütler 

Sıhhiye Vekaleti, maalesef hala 
doktor bulunmıyan her kazaya bir 
tabip gôndermeyi 1940 miliidi yı
lında temin ederse, geç de olsa 
büyiik bir hizmet ve muvaffakiyet 
sayılır. 

BtlRHAN CEVAT 

"ahrimiT.Cleki sütcüJemen bazı
larının süt gi1ğoüımJerinin ai!ızla -
rını meşin ile kapamadıkları _gö
rü.lmÜ'ş"tıür. Mi.iikerrer emirlere rai"..•· 

men meşin örtü ile örtülmemis olan 
tekmil süt güifüm]eri ile müma
sili kapkı.rının hemen yakalanarak 
icinde'ki sütlerin irrüıa olunması 
dün belediyece alakadarlara bil
dir ilımistıir. 

jERUPA HARBiNiN YENi MESELELERi f 
Bir anketten bir ankete! 

Amerikanın tanınmış mecmua- çin husule gelen cereyanın kuv _ 
!arından Fortune geçenlerde Ame- vetlenınesinde birçok sebepler 
rika efkarı umumiyesinde şöyle vardır. Bununla beraber, Ameri-
bir anket açmış ve neticelerini de kalının hakiki kafası değişmemiş-
neşretmişti. Amerika. •Ingiltcreye tir. Daha doğrusu bütün bu cerc. 
yardım etmeli midir, etmemeli mi~ yana rağmen Amerikanın vaziyeti 
dir?. Alınan cevaplar ittifaka ya- müphcnı.iyetten, kararsızlıktan ve' 
km bir ekseriyetle yarılıının le • !~zattan kurtulamaruışır. Çünkü, 
hinde tezahür etmişti. Çok zayıf h..is baskadır, ameli tatbikata geç-
olmakla beraber rey verenler ara- mek başkadır. 

1- Romanyanın Macaristan ve 
Bulgaristan arasında taksimini tc· 
min etmek suretıle. 

2- l\lacaristaru ve Bulgaristanı 
davalarından vazgeçirerek statü
konun muhafazasını temin etmek 
suretile. 

Alınaııya yakın zamanlara kadaJ 
reviz>·oııeu devletlere müzahirdL 
Binaenaleyh Almanyanın yardı -
mile dalıa doğrusu tazyik.ile Bal
kanlardaki toprak meselesi ancak 
bir şek.ilde halledilebilirdi: lfo • 
manya nam ve hesabıııa Bulgnris. 
tanı \'e l\oiacaristanı tatn1in etme~ 
Fakat son ay içinde vaziyet değiş
miştir. Romanya •denize düşmuŞ 
bir adam• \'Oziyetintic Almanya"' 
ya sarılmıştır. Milletler Cemi)'e -
tinden çekilmiş, İnı:;ifü garantisini 
reddetmiş. devlet mckanizıu::.sıuı 
Alınan usulll!rine uygun şekilde 
kurmuş, memleketin istismarını 
da Almanyaya terkctmiştir. Böylo 
•kulu kurbanı, olan bir memlc -
keti parçalamak Almanyanın işine 
elvermez. Herhalde Balkanları!a 
bir revizyon politikası artık Al· 
manya için enteresan olmaktan 
çıkmıştır. Esasen Almanya bu 
revizyon politikasını, bir takım 
haksızlıkların tamiri için dcjf. I, 
kendi politil,a manevrasını çe•ir
mek ve Balkaularda niifuzunu ko
rumak için tak.ip etmekte idi. Gar
bi Avrupada zaferi kazandıktan 
sonra artık Balkanları mücadele 
bile etmeden fetlıedil.:ıiş telakJd 
etmektedir. Böyle heyeti umumi
yesile kucağına düşmüş memle -
ketlerin kendi aralarındaki hu • 
dutları şöyle veya böyle imiş bu, 
Alınanyayı alilkadar eden bir' me
sele değildir. 
Filhakika Fransa mağlup olalı, Al· 
manya artık Avrupanın nizamı ile 
meşgul olınaktadır. Ekonomi na· 
zırı doktor Fun.k, geçen gün gaze
telerde çıkan beyanatında bU 
nizam hakkında azıcık malumat 
vermiştir. Doktor Funk şimdiden 
bütün Avrupa memleketlerinin ik· 
tısat nazırı imiş gibi bir lisan kul
lanmak. salahiyetini kendinde gör· 
mektedir. Kendi tabiri üzere AL 
manyanın •hükmü altında. hulu• 
nan bu iktısadi sahada (yani Av
rupada) her istihsalden lüzuma 
kadar mevcut bulundurulmasına 

Sözün kısası, bu yeni nizam öy .. 
dikkat edilecektir. 
le garbi Avrupada.ki küçük menı· 
leketleri ve Fransayı mağlup et.. 
mekJc kurulacak bir nizama ben
zemiyor. İngiltere hiıla dimdik 
duruyor. Alman iktL<at nazırı A
merikadan gelecek mukavc~1cti 
bizzat anlatmış oldu. Sonra Bal • 
kanlar meselesi bahis mevzuu ol
duğu zaman, Alnıanyaıun pek he
saba katmak istemediği bir de So• 
yetler BirHği vardır. Sovyetler Bir 
liğinin, iktısadi teşkHiıttan ibaret· 
miş gibi masum bir çerçeve içinde 
ve •yeni nizam etiketi. altında 
Balkan memleketlerinin Alman 
iktısadi ve binnetice si;asi hege
monyası altına girmelerine razı 
olıruyacağı aşikardır. 

suıra İngiltereye asker ve donan- Amerikada infiratçılar, şimdi bu 
mva:ı1ıgo···ııderilmesinj istiyenler bile cereyan önünde pek o kadar ayak- e·ırlmı·zın Derdi 

!anmıyorlar. Eskiden Ruzveltc 
Ayni mecmua, geçen şubat için- karşı, hatta dış politikada bile mu- H ı ' • o d' 

de de böyle bir anket açmıştı. Fa- halefe! etmek adet olmuştu. Cunı- ep mızın er 1 
kat o zam.an vaziyet başka türlü huriyetçiler şahsi kanaaleri hila-
idi Fransa bozulmamış" AJ fında olsa bile, Ruzveltin t-'·"fle- T k 

Dedı.. Başını öte tarafa çevirdı. 
Araba Panmakkapıyı geçiyordu. 
- Eyvay onu gücendirdim. Be-

nimkı de yapılır budalalık değil!. 
Dıye cırpınmıya, af üstüne af 

dilennııye başladım: 
- Maksadımı anlatamadım!. 
Yanlı.ş söyledım!. 
Boyle söyiınek istememıştirn!. 
Bcıum sevgım, kalbım, gönlüm 

- Evlı bır adamdan bana ne 
hayır gelir. Çocuğunu, karısını bı
rakıp da bana gelecek, berum o.. 
lacak değıl ya?. Hem, yeni bir 
çocuğu daha olacakmı.ş. Bu sev
gıdcn ne son, ne hayır beklene -
bılır?. Benı sevme.i nılıayet ben
den hoşlanmak, benım gı.izelliğim_ 
den, kadınlığımdan istıfade et -
mek ıçın değil mı?. Başka ne ola
bılir?. 

Hakikat bu. Ben Naram niçin 
severun, niçm ona tutulunnn~ on
dan ne bekleriin ?. Ve.. bu seviş
menın gayesi ne olubılir?. Eğer 
bir rahıp gibi, ona el !.'Ürmeden, 
ondan bir haz ve zevk duymadan 
onu iyilığe, kurtarmıya çalışsam 
neyse. Hiç olmaz.sa, ınsanca bir 
hizmet yapmış olurdum. Fakat, 
ben onu bayılasıya, ölesiye, çıl
dırasıya seviyorum. Şehvet!.-, haz.- I 
la seviyorum. O halde bu sevginin 

Dedirttim. Ve .. şoförden kaçır _ 
dığımız dudaklarımızı birleştir -
dik, çektik, Yine neş'elenmişti, yi
ne gülüvordu, yine bayıltan, bağ
lıyan, sürüyen, çeken, esir eden 
yüzü ve o güneş renııi yerine gel
ın.i.şti. Bu hUZourla lırabayı tekrar 
çevırttik, emrettik: 

Düşmemek için kendimi güç _ 
tutarak girdim. 

Bu eve, bu halde ilk girişimdi 
Karını çıldıracak gibi oldu ve .. 
sordu: 

- Bu ne hal Ruhi? 
Ben kendime malik miydim ki: 
- Bu hal şu... ıi 
Veya: 

. u. man- .,..,. er oş suyu ı'stı'yenler lar garp cephesinde taarruza geç- rini tepelemekten hoşlanıyorlardı. 
memişti. Cumhuriyetçiler, kendi an'aneleri 

itibarile kuvvetli bir harici politı..' Dün idarehanemize ;?elen 
Amerikada meşhur Gallup pren.. k bir kaç kıs' i şöyle so"",.ledı·.· · ı · a taraftarıdırlar. , sıp erme göre yapılan bu anket - •Karagümniğün altında ve 

!ere ehemmiyet verilir. Şubat a- Ruzvelt demokrat partisi şefi Balalın ii'1iünde Kıırtağa dc-
yında lngiltereye yardun edilme- olarak bir paradoks teşkil ediyor- nilen bir semt vardır ki se'h· 
sini istiyenler yüzde 44 dü. Hal - du. rin en kalabalık semtlerinden 
buki ondan evvel ey!Ul ayında ya~ Fakat şimdi Ruzveltin mevkii birid:ir. Fakat burada teı1k.o6 
pılan bir ankette bu miktar yüzde daha sağlamdır. Miintebiplerin yoktur. Yazın halJc susuzJJ>k-

hcrşt.•y ım sen.sın!. 
Sana roz vermedim mi?. 
fü'nim -bütün varlığım senin de

fil nu?. 
Öyle hassa!, alıngan, asabi bir 

.kız ki ... Yanılıp da hiçbır şey 
ooylcnıeğe gclın.ıyor, O, tuhaf kar
§ılad. 

Sözümden: 

- Haydi Chat noir'a ... 
F'akat, o yine tekrar ediyordu: 
- Ama erken döneceğiz değil 

mi?. 
- Evet. Yemeği yer yemez he-

men kalkarız!. 
Dedim. 

SAADETİN HARABELERİNDE 

Nerc:iey~e .sabah olacaktı. 

-Bu... ü 
Diyehileyim; her vakitki gibi ka-

bahat ve günahlarınu görmenin 
bir çare>inı bulabileyım. O bana: 

- Bu ne nal?. 
Derken ben yine ağzımda son 

taıwonun nağmesıni mırlldanıyor 
ve: 

- Naran.. Naran!. 
(Devamı var J 

24 ü geçmemişti. yüzde 70 i kendisine sadıktır, hat.. tan el'amıan ookmektedir. Bu-
Anıerikanın eskidenberi mııha- ta daha fazlasL~ radaki Dilınac sokaıtının ba· 

riplere karşı bir sistemi vardı: Bundan şu netice çıkarılıyor ki, şına bir terkos çecnıesi yap-
p 1 1 ufukta beliren her türlü badiselc- .,. .. c arasını ver, ma ını a !> tırılması için gazeteniz va • re karşı, Amerikayı en iyi idare 

Bu sisteme taraftar olanlar da edecek bir tek adam Ruzvelttir, sıtaııile sular idaresinden bır 
mecmuanııı son anketinin netice.. Onun üçüncü defa Cumlıurreis- dilekte buluımı3ktavız .. 
!erine bakılırsa, azalınış bulun - liğinde kalınası, Amerikanın İn- Son Telgraf - IIalktn hak· 
maktadır. giltereye :vardımını daha geniş öl- lı olan b11 dileiiinin 11erine ae· 

Amerika unıumi efkarında İn- cilde arttıracaktır. tirilmesini cynı idareden biZ 
ı:-iltcreye yard.ınıw arttı.rılıwısı ~- * • de rica eckriz. 
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- okyoda intihar 
~den Röyter 
tnuhabiri 

• e rı a :z -:----
i I' esı kaldırıldı, bir 

12 daha tevkif edildi 
ndra ı 

atik (A.A.)- Röyterin dip-
• iap lllulıarririnin yazdığına 
l,,dtnony~~a. tevkif edilen İngi

dl'ıld tlusı~ın tahliye edildiği 
ıu~ahil a leyıı edilmiştir. Buna 
ıu bul Petrol kumpanyası mü

'' 'fo4"hn diğer bir İngiliz te
; l:!y•vın ~aJa tevkif edilmiş. 

l~ lngil· Japon hapishanelerin-
~~a>.arı ." buhuınıakladır. 

1'e.in;~1 ı:iinü Tokyo jandarma 
'ok '''nıa ~ncere inden düstilk-

ı·o llıuh e~ .Röyter ajansının 
PıJ;,n •hırı C-Oksın bugün 
v Cenaze . . d . . e ~\ll:ı . ınerasln1ın c lngı-

n .Lirlil~~an sefirleri zevcele
. <e'edi ulunnıuı;lardır. Coks 

ttil lbek ü~ •l<ılınıştır. Külleri gö
~oııd,,·i"re doğduğu Ingiltere

,.tk . 1 •<ektir. 
,. Jo ı (A 
1 ~n •nuı,•bi :A.. )- Röyter: Röy-
l lttinae p 11 Coksun cenaze me
·1ı:ı., •ııUst 010nya sefiri Fransa se .. . 
''~~ cf e •r_ı, llolanda sefiri, 
itıt 01 id arctı kolt!bi, Domci a-

nı. •re rnd l' · .. L· 
4 

.. ı ajans .. c ısı reısı r urung, 
, '"'flan 1 nıcmurları ve baş-
1\.Iınau ~azetcleri müme'>:<illcri 

'
1n·0k .'e ltalyan muhabirleri 
ıı ~ }<>ı!ak· b'l • ~ •ltl<'r h 1 ı un1uın Jahancı 
•lct··~ n7.ır bulunmuşlardır. 
ı· •tab ", •·..... asının kordonunu 

"~•ted p ' 
'llı~hab' .ress, As>ociced 

ı• •ıı.ulıi .'tlerıle lngiliz sefare-
1 ı "' ıııı~ 1 lutınakta idiler. 

i~lını~t e tahınınen iki yüz kişi 
ur. 

•. ~·~ ıA.A.) - Domeı aıansı-1 
!>. ·ne ".Uaran i'.s:.'l>ıaı-

lı '3. ~! bu.ra laki baslıca mü
v •l n <ırın dlı..n as!keri PO -
et~ •n davet edılmistir Bu 

11'.' "P R . 
li C • cuter aians:nın 

, ı~ v~ 0 ><un ölümü hakkında 
'< ~anı.ış m· 'umatı havi 

' afl;ır çck.rnls oL'Ilası· 
1 b.ı.ı et a· 

(\! ~ ıansı B '!o . . .. .. 
rı '" ~ 30 L' • .ı.~· rının ozur 
•
1 h·'lt·r llra s-:ı·best bırakıldı

v<!rrn . ."\cdir. 

Romanya da 
hoşnutsuzluk 

artıyor 

Maniu ahali mübade
lesine taraftar değil 
Lon<lra 1 (A-A.) - Romanya 

Haricıye nazırı Ma.noilesku'nun, 
revı1.ivonıst meselelerin bır nüfus 
mifo:ıdelcsi ile halleoıilcceiii hmc
kmdaki beyanatından bar.scden, 
Royter a iansının Bükreş muhai:ı!
rinin öı?ı·rndiP"ine göre, Rumen ef
k5rı uınwniycsi hükumetin bu Po
litikasını tasnp etmekte müttefiık 
değildir. 

Romanya :Cöylü partisinin eski 
lideri Maniu. Transilvanya mese
lesin.in ahali mübadelesi suretile 
halledilmesine mu.arız bulun -
maktadır. 

•Devli Tel,graf• ın Balkanlar -
da.ki nwh«birinin vazdıi(ına ı?(ire, 
Maniu'nun vecizesi sudur: cRo
manva, yalnız Roınanyalılarıııdır.• 

Royterin Bi.i.krcs muhabıri, bu 
sene mahsulün fena olması vü -
zünden Roınanvada hosnutsuzlu
.i(un arttı.i!ını bildirmektedir. 

Besara'byaya doı.'ru kö"lülerin 
hicreti deva:m ediyor. 37.000 köylü 
Kalastan ayr:lıyor. B·.ırası bombos 
kalacaktır. 

Mevkuf iki 
Fransız amiralı 

Amerika da 
lngiltere için 

silah toplanıyor 
Bunun için hususi bir 
komite teşkil edildi 
Nevyork 1 (A.A.)- Geçen umu

mi harµte Fransada bulunan A
merikan ordusunda hi2lınet elıınis 
olan Amerikalı aliınleroen ctıar
leoı Cuttiru! İn.ı?iliz yuvasının mü
dafaası icin Amerikan komitesinin 
tcskil edildiğini bildirımiş ve A -
merikalılardan İn,giltereye sev
ke<l.Hm{)k üzere ta'banca, ceılhane. 
silah, karMıin ve dürl:ıinleri ko -
miteye ,2'Önderilmelerini isteınill
tir. Bunlar İngiltere <iahili müda
faa ~nüllüler teski11tı tarafından 
Hitlerin muhtemel bir istilasına 
karşı kullanılacaktır. 

Şarkta tahşidat 
yaptığımız 

doğru değildir 
Ankara 31 (AA.) - Türkiye -

nin şark vi-layetlNınE askeri sev
kivatta bulunduğu hakkında bir 
ecnebi muh~birin İstanbuldan ver
diği ve bazı aians ve radyoların 
ne,rettiği haberlerin asıl ve esas
tan külliyen itri oldufonu beyana 
Anadolu ajansı mezundur. 

Alman hava 
Londra l (A.A.) - Reuter: ,. • • 
ingilterede mev~ui .bulunan hucumlarl gıttık-

Amıraı Cayol ve die:er bır Fransız 
amiralinin rorpillenen Me!knes ge ı·yor 
ı;ıomisinin sağ :kalan yolcuların- Çe V Ş 
dan olduğu öğrcnilmistir. Bu za- Londra J (A.A.) - Evvelce bil-
bıtlerin te,·kıflerini müte~kıp ı diri 'dıgi ıııbi, Almanlar temmuz 
Vichy hükUınctinin vaptığı pro- avı zarfında en asa.ıh 240 tavyare 
tesoo üzerine Petain hükü:netin.in kaybctnü~:erdir. Bu da 600 pilot 
bu hareket t:;rzı bugün Londrada du'llC'k!ir 1'i, tayyarelerden ziyade 
hayretle karşılanmL,tır. Çünkü yerlerine konulması mü~'..;il olan 
e:mni Almanlar tara!ı.nd,ın batı - da budur. 
rılınıs. amiral Ca\'ol ise İngiJizlcr İ'.alvanlar da ııcren ava kadar 
tarafından kurtarılmıstır. İl:i aıni- 12.6 ta.,.yare kaybetmislerdir. 
rala rütbclcrile mütenas.i.ı:ı mua- Almanların Duvr hr.an:na vaıı-
mele vaoıl.makta ve im:k:n dahi - ttkları hava akınının muvaffa -
!inde bulun°., k'>nfor emirlerine ki,•otsizli •inden sonra. \~ni dü -
verllmcktedir. , man hava hücumları chen"Jllivct-

Arkadaş1nı 
gömen deli 

(Birinci sahifeden deı·am) 
Bunun üzerine hakkında tevkil 

kararı verilerek tın1arhancnin 
ıı1ahklın11ar kı.:.uııına naklolun -
muştur. lyılcştiktcn s1>nra muha
keme olunacaktır. 

• • l'.enişehirde Sazlıderede ~7 
numarada Muhtarın evinde Gtu. 
rau 9 yaşında Kemale Acıbadem 
caddesinde Yaşarın kullandığı 
2062 numaralı taksi çarpmıştır. Ne
ticede Kemalin bacağı koıımuş ve 
kanlar içinde kıvranan zavallı ça
cuk hastaneye kaldırılmıştır. 

sizdir. 
Fakat Alma:ı nro:ıa·'aı.d~ı faa

liyetten geri ·clma,ı.o'-t a lıı. Son 
bir Alman tClbliliin~e Alman tav
varekrinin 29 temmuzda 21 İngi-
11- a\-vre:;ini .'ümird;_ık!tr:ni bil
dirmektedir. Halbuki bu rakam, 
tam İn-iliz taYVarelerinir. düşür
düğü Alman tav 10·arplf<ırinin ade -
dini gi.stermektedi r. !ncr:lizler iki 
tav\·are kcv'be~mi•ler· lir. 

Şankay'da bir cinayet 
Şanghay 1 (A.A.)- Röyter: bil. 

diriyor: Soocbv belediye reisi Ko
hchenken;ıı katledildiği ve japon
ların şehrin :iapıJarını kapattır :ık
lan haber verilmektedir. 

Iluraya J!Clen malllmata nazaran 
belediye reisi dairesinden çıkar -
ken üç haydut tarafından öldii -
rülmüştür. 

' ·· ~ ............. ,.,, . ... ~,·-· 
* • Fındıklı caddesinden geç -

nıekte olau şoför Ahmedin idare
sindeki 2114 numaralı otomobil 
Fındıklıda Dercic;inde oturan Sü
leynıanın 12 yaşındaki kızı l\lü -
yessere çarparak başından lehli. 
keli surette yarnlanııştır. 

* • Gazete mü\-~z.ıllcrindcn Re
cep isminde 12 yaşında bir çocuk 
da Osınanbey caddesinden geçer
ken şoför Arçiğin otomobili çar
pıp başından yaralaını~tır. 

ı Umumi müvaze
lneden ücret alan 

memurlar 

Hamal ve h~ncı 
. ihtilafı 
(1 inci sa/ıı 'eden d~vamj 

Bu vaziyet karşısında o<laJLaşı -
larl han ~aniplerinı tcsvıA etmiş
ler ve han sahipleri de hamalla
rın cccir• olduklarını ileri süre
rek bunların mü.s'\emirren handa 
kaltp çaıı:;.maların ı ve odab~ıla
rına <la pay vermelerini istem;,, -
!erdir. 

Hamallar ise bu tcl<lilin usulsüz ' 
oldu ·unu, btıtiln gün dldineru I 
kazandıkları esasen az paranın bir 
kısmını, rahat rahat oturan oda
başıları.na vermcğe hic de mecbur 
tululamıyacaklarını söylemişler -
dir. 4te bu yüuien han ~·ahipleri 
ile hamallar bozusmltlilardır. Dün
kü toplantıda hadise bu sdkilde 
tcsbit olunmuştur. Ya.kında ha -
mallar lehine bir karar verileceği 
ve hamalların iddialarının kabul 
olunacağı anlaı>ı1maktadır. 

Başvekil matbuat 
umum müdürlüğünde 

Baş\'Ckil ReGk Saydam dün 
l\latbuat Umum l\1üdürliiğünün 
yeni )erlc~tiği daireyi ziyaret ct
ıniş ve Umuın l\Iiidür Selinı Sarv· 
erle ::örü~nıüştlir. 

Un1uıni nıüvazeneye dahi1 üc
retli n1en1urlar3 ait ihtisas ntev
kileri hakkında Meclis biitçe en. 
ciimeninıle müzakere edilmekte ·· 
lan kannn lilyihasında evvelce 900 
küsur olarak tesbit edilen mevki
ler 485 e indirilmiştir. Liıyihaya 

göre, ihtisas cetvellerinden çıka
rıhnış o1an ınen1urların ıncsaile -
rindeıı istifade etmek için, alaka
dar Vekaletlerin takdirine göre 
ücretleriuin malıfuziyeti esası ka
~ .. l edilmiştir. 
Aleh1munı maaşlı veya ücretli 

ihtisas mevkilerine tayin edilecek. 
l~re verilecek maaş veya ücret, 
tahsil vaziyetle~ine göre, girebi
lecekleri derecelere bu memuri
yetler için ihtisas teminine yarı
yan işkrde geçen hizmet müddet
lerinin her iki senesi için bir dere
ce ilave edi!ınek suretile teshil e
dilecek derece, nınaş veya ücretini 
geçmez. Mecburi hizmete tabi olan 
lar, bu taahhütlerini ila elnıedikçe 
bu madde hükmünden istifade 

·edemezler. 

Köpek ve eşek eti 
(Birinci sahifeden devam) 

bu kabil kasapların derhal kapa
tılması bildirilmiştir. 

Diğer taraftan kaçak et takibi 
içiıı belediyenin tek bir memuru 
vardır. Bu tek memur bittabi kafi 
gelmemektedir. Bu sebeple yeni 
bir kaçak takip teskilatı kurula
r.aJ..tıı:. 

SON 24 SAAT 
• 

• 

Hadiselerin izahı 
- Bu tahlil ııazısınm metinleri Anadolu ajansı 
ttrmSı bültenlerinden huldsa edilmiftiT -

Tellıis eden; MUAMMER AI..ATUR 

B~ ıı-elen baıberlere 1 UQmuşlardir. Alınan teblil!,i 29 
oöre, Macar taleplerini ~eık temınıııxla ıı .bııiliz tayareBinin 
üzere Romanya ile Macaristan hü- düşürilldü~ü.ııü 'bildıirıı:ıelktedıir. 
lkfıırnetleri arasında on beş güne İıııoiliz taıvvareleri Trablusta 
karlar Arad ismindeki hudut şeh- Toibrı>k ve Deme ürerinde tek -
rinde müzakerelere !ıaı>lanacaiktır. ra.r uçmuşlar, e:eçen uçuşta tahriıı 
.A:k.ded.ileook anla=anın mühim edilen 11 İtalyan tayyaresinin en
miktarda nüfus mii!badelesini ica,p kazını görmüşlerdir. 
ettirecc"'ine •imdiden muhakkak Massuada İtalyan umumi kB
nazarile bakılmaktadır. ilki mem- rarı?.lhı binaları ve b~nziıı depo
leket hariciye nazırları biriıirle - !arı lio:erine ibor:.balar iltılmı.ştır. 
rine mülaki olunadan evıwl, tek- Bir İtalyan tayyaresi de tekrar 
nisvenler arasında müzaıkereler Adıeni ibambardınıan ~l."Pisse de 
va..,ılaca!ktır. hasarat hafiftir. Yerli ahaliden lıir 

Romanya Haricive Nazırı Maııo- kaç kişi ö.lm.ilş, 15 Jı:işi yar;.lan -
ilcSkıı ~~zetccilere beyanatta bu- mıştır. 
Junarak, Sa121burıı ve RonUl seya - l•-...,..,,,..,,_...,...,_,,.._""'_,_.I 
batlcrini anlatırken bu meseleye A k •• · ı 
de temas etımL5tir. Naztt. Roman- S er gozl C 
yanın yeni siyasi istikameti . do- h ( 
Javısile, Hitler ve Musolınının CCp e Cr 
Roonanva"a tevec<:üh ııöstemıek-
te okluJdarını sövlcmiş ve demiş- (Birinci sahifeden devamJ 
tir ki: Almanların en çok kullandıkları 

cMihver devletlerinin en esaslı tayyaredir. Bombardıman filola. 
düı;Ün<ıesi Baikanlarda sulhu ida- rınuı çoi>unda bu model tayyareler 

·me etmektir. Biz de sulh istivo - fazladır, Ifo.ul:el 111 tipi, kısaca 
ruz. Fakat Rumen adaleti üzer!ne uçuşlarda iki ve uzun uçuşlarda 

sulh i~tiyoruz. B~arabva g>ı>ı ~~v!~r\~:ı~ı:t~n~a:~:~.~~!~~:kiı~~~ 
benzersiz cerait i~inde vukua -e-
leıl h5ıdiselerin bir daha t~<crrür sati :>Ür'ati 450 kilometredir. 

1. Dornier 17 
edemive<:eitinin bilinmesi azuın-

. dır. Maearistan ve Bule:ari.>tan 
dostlarımızla okallivetler mesc -
leı;ini •kat'i surette hallcime>k ar
zusundadır. Bu m"'ele de her 
memlekette ivi netice vcren ahali 
mübadelesi suretile hal seklini bu·• 
lacaktır. Bu da sövle olacal<lır. 
Rmnanva dı~andaki Ruanenlcri 
memlcc'<ct icinc almak. memleket 
icin~leki ekal!i\ctlerı de mi.iıınıkün 
old'.lrru 'kadar azanmak.• 
YAHUDİLER rlK.AR!LACAK 
Nazır Manoilesku R~manva<la ı 

Yahudi meselesi de hal!c'!lilıncdik
ı;e, Rt:mcnlerin 'kendi mmdcketlc
rir.de cfenii o!ar:ı.k oturamıyacal<
larını ,.c bunun ; ·in de ciddi ted
birler alınaca~ını scivlemistir. . 
SURIYEDE KITLIK TEHLiKESi 

Rlınıan--anın vaziyeti bu sekildt! 
ikr-n. Suri;redcn "'len hab rl"rc 
nazaı an, i..;u me:nlu."'-et b.Ü\"İ.!'ıt bir 
ik'!.- ·adi 'buhran arif~sin:ic ~ul:.uı
m<A.~ . .ıdır. ~1crr.ıo:-c•t • dö!1 av yi
,·ecc-k k~:lr er: :tk ve emtia var
dır Y "rli a 'c rl r t:-th~ c"' L'l;~ş
tir. Bir kı.s.ıın Fransız zr.ı!:>it ve as
kertcrı Filist~.:.-~ .. c m.c:l rs · de, 
verlcrinde kal~nlar vazifrh·rine 
dcnı.m ediyor. Fa..1<at Sur!vc he
men hicıbir memleketle mal mü
ba 1clesi yavamadıı~ı iciıı \~azi,·Dti 

çOJ: kararsıuiır. 
Son gtınlerde Afritka ceı~'ıelerin· 

de faali yet artmıstır. Habesistan
da İtalyanlar Kenva hudu.dı.mda 
Mavala mınlakasma büyi:'.< kuv
vetler tah• .t etmi<lcrdir. F<K<at 
İtalvnnları.n Kenvavı i;tiliıva :kal
kı~acakları Lcn<lra me!hafiliooe 
zannedi!memeke<lir. Cün..'<tı İn,gi
lizler cenubi Afr>ka.dan bu mın -
takaya mühim kuvvetler e:etir -
ıni,krdir. İklime ve mıntıııkava 
~öre, t2ım techizatlı daha veni 
kuvvetler de 11etirecekleri ıçın, 
bu cephede vaziyet hayli deiti$ -
mis ola:!aktır. 

Eritrcde Kassala civarında da 
bir muharebe cereyan ebmistir. 
3000 verliden mürokkep bir İtal
van kolu Sudanlı bir müfrezeve 
hücuım etmiştir. tnıriliz tebliğleri 
İtalvar:ıarın bu muhRrebede 500 
kisi. zırhlı otomobiller ve develer 
kaı•bettiklerini bildir:me-ktedir. 
Sudanlılar beş telef vcnnişı rdir. 
1NGİLTERFJNİN MÜDAFAA 

VAZİYETİ 

Orta cesamette olan bu bom-
bard~nıan tayyaresinin mürette -
batı dört ki~idir. Uzun istik~af hiz
metlerinde kdlanılır. İki motör
lüdür. Saatte ( 470) kilometre l'a
par. Gövde>iııin son derece dar 
ve uzun oln1ası kendisine cuçan 
kalem. ismini verdirmiştir. 

l'+Iesser>chnıid 109 
Tek nıo!ürlü olan bu a\'cı tay • 

yaccleriııi Almanlar baskınlarda 
kuJ!annıaJ..!aC:ır!ar. Saatte (520) 
kilunıctrc Khr'ati haizdir. Hir topu 
ve ınlitc:ıd<lit n .. itral,yözlcri vardır. 

lHcHerst·:.mid 110 
Alm3nl3rın iftiharla bahsettik· 

!eri tayy uce budıır. Gasık kanatlı 
ve tek 'atı'ılıdtr. cl09. Mcsscrch· 
ınid tayyarelerinin 111!.itek:.inıilidiı. 
Her biri lıin beygir kuvvetinde ik:; 
nıot(;rü ,.c 25 milioıctrolik iki dür ... 
bünlü topu vnrd1r. Sür'ati saatte 
(620) kilometredir. Mürettebatı iki 
kisid ir. 

lle>tschd 126 
K1'a isııkşaf uçuşlarında kulla· 

ıulan bu !.. ,, urcJcr, orduların yü· 
riiy"i~ harco.ctlcrini fot<>l:rafla !es. 
bit ctnz -k İ!-İnc yarar. 

Yunkcr 89 
Dev cesametindeki bu tayyare. 

ler dört motörlüdür. Mühim mik· 
tarda bomba taşıyabilirler. Sür . 
atJeri saatte 335 kilometreyi teca
vüz edemez. Lpanya harbinde çok 
kullaınlnııslardır. Sildhları son tip 
AJnıan tnyJnreJcrinc nliişabihtir. 

Yunker 87 
Pike uçuşlarında kullanılan tek 

motörlü tay·yaredir. Bu tayyare . 
!erin en karakteristik ciheti mo _ 
törilniin altında bir radyatörü bu
lunmasıdır. 

Yunker 86 
Bu tip tayyareler Polonya har. 

binde kollanılımş ise de bugün ar
tık aözden düşmüştür. Gövdesinin 
ucu boru gibidir. Buraya bir mit
ralvöz mevzudur. Diescl motörünü 
taşıyan tek askeri tayyaredir. 

NOT: Bu yazıyı keser saklarsa
nız, hava tebliğlerinin mahiyetini 
daha kolavlı.kla anlarsınız 

Alacaklı ve verecekli 
ilanı 

Sultanahmet 5inci sulh 
hukuk hakiml!ğinden ı 

Ocbclüttarıkta veni bir hô.dise İstarbul Bevazıtta Sovana.i(a 
olımrunıstır. General Franıkonun mahallesinde Derinkuyu namı di
Cebelüttarık hakkındaki beva - ger Ai!~.;ıme ookaUında 7 No. ıu 
natı mün""°'betile İnl'iliz Baw€'kil <ipartımanında mW:tim .iken 9/5/ 
muavini Atle Avam kamarasında 940 tarihinde vefat ettii(i biltliri-
sorulan lbir suale cevap vermjs, len Cerrahpasa h:ıst:ı.nesıi <lahıliye 
bu 'beyanatın İnıtilterenin İspan- müteh:t.>Sısı ddktör Neş'et Süllcrü
yaya karşı siyasetini deiti,ştirec0k ye borclu ve mwnaileyhten ala • 
mahiyette olmadıi'ıını söylorn.işt.ir. caklı olanların işbu ilan tarihin • 
Diğer tarafan Basvakil Cörçi1 den itibaren bir ay içinde Sultan-

1n~ltertıdcki deniz in"1at tez - ahmette tapu dairesi alt katın • 
gahlarile şimali ,ıraı•bi müdafaasına daki mahkememize lüzumu mü
ait istıhıkfunları ııeııın.is zabitlerle racaatları aıksi takrlirde alacakları 
J?Oruısmüş, bilıhassa setir islerile nı va.idile yazrunnıyan alacaklılar 
alakadar olmu•tur. Basvekilin bu hakkında ıkanunu medenin.in 569 
teftislerden memnun kalıdıJh an- uncu maddesi mucibince muamele 
lasılmı.ştır. üa kılı.nacai(ı iliin olunur. 

İnııiliz deniz ticaret nazırı da, 940/119 Tereke 
bir dü.;ıınan hardkcti karsısı.nda İn·ı------ --------
.<(iliz limanlarında alınan tedlbir -
lerin her zaman deiiisebilece"ini, 
bu ihtimallere karsı da oliinlar 
hazırlanmıs olıdu.i(unu sövleınistir. 

Çatslca Askeri Satınalnıa ı 
KomİSJ o.:ıu ilıinları 
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lıkeoder F. SERTELLi - Crvdeı Retiı YULARKIRAN 

Padişah milletin dediklerini 
yapmazsa o cuma hutbede ismi 

okunmıyacak 
Nilnıayişçiler Şükrü bey is

minde pek ziyade hürmet ettikleri 
bir zatın kumandasında olarak ve 
hiç seslerini çıkarınıyarak bir in
tizamı askeri ile Dolınabahçe sa
rayı civarına kadar ı:elek tevak -
kuf ettiler. Sarayın içerisi asker 
dolu idi. Tekmil kapılara çifte ncl
betçiler ikame edilmişti. Nümayiş.. 
çilerin vüdudu saraydan haber a· 
lınınca bünkiır yaverlerinden biri 
gelip bu fevkal3de alayın esbabı 
ne <>lduğunu sordu. Şükrü bey, as
kerinin önüne çıkıp milletiıı, ida
rei hükumetten sııreti umumiye
dc ıncnınun olmadığını ve berveç
hi iti arzusunun ifası için padi -
şahtan bir çare beklemekte oldu. 
ğuııu SÖJkdi: Ev\'el3 Mitlıat paşa 
cellıcdilip tekrar işbaşına geçirile· 
cek; saniyen mukadderatı mille -
tin saiki gayrimes'ulü olan damat 
Mahmut pasa azil ve Dersseadet
ten teb'it edilecek; safüen ordunun 
iaşesi için her bir O~ıuanh, cebin
de kaJan son meteliği de vertliği 
halde maaşatı askeriyeyi vermcJİP 
te\ kif eden Seraskerin azlini mil· 
lct arzu ediyor.Bu n:. talibe ilave· 
!en ulemadan biri padişah, mille. 
tin bu arzularını na:tarı dikkate 
almadığı takdirde cuma günü hut
L~de ismi zikrcdilmİJeccğini 1 ba
zıjarı da camilerin büsbiitün kapa
tılacağını nıakaıııı teh • tte söyJe
dilcr. 

YaHr bu sözleri dinledikten son
ra saraya "İdip tekrar geldi. Ab
dülhamidin, serdedilen şikiıyatı tet. I 
.kik edecef'ini l.aber ,·ermesi iizc
riııe ahali Şükrü beyin emrilc o
radan cehilip muhilli intizam hiç 
hır harekette buluıın1aC:.!"ın dağıl
dılar. O ;:ün herkes şehirde pek fe
na brışıklıklar çıkacağ-ıııdan kork
tu ise de hiç birşcy olmadı. 
Aı:cak bu tehdi!kiirane nümayi~ 

ü:ıcr:ıH.' hükıinıet tarafından tcda
biri şedide ittihaz olundu. Nüma. 
yişe kısmen iştirak ryledikleri !e
ben ün eden mektebi harbiye ta
lebesinin yarısı Tophaneye bap -
sedtlrli. Ab~ülharnıt . bu pespa) c 
cemi~ etin lstanbuldan teb'idinh 
arzu cttiğ-i i~·in Serasker mektebi 
harbi)eııiıı ~dirneye nakline ka
rar verdı. Damat Mahmut pa a yi
ne kelev,el kurbu sultanda kaldı. 
111illıat paşanın celbi bittabi batıra 
bile gelmedi, Talebei uh1ma da 
tahsillerile meşgul 1>lup p<>litika 
i~lerine kanşnıamaları, aksi tak
dirde mücazatı şedideye düçar e. 
dilccekleri ihtar olundu. Talebe
den Mithat paşanın taraftarı o -
!anların kaffesi memleketlerine 
g;;nderildi, Zaptiye Nazırı Ömer 
f,c\'Zİ p:ışa, mithat paşa taraftarı 
olup, bu sokak nümayişini tertip 
değil>e bile teshil eylemiş olmak
la itham ve daha o giio azledildi. 
Mürettepleri tarafından büyük bir 
iiınitlc başlanılan bu nümayiş de 
işte bu surelle hitam buldu. Fakat 
işe önayak olaqların henüz mey -
dana çıkmayıp münasip bir fırsat 
2uburuna müterakkip oldukları 
zanncdilivordu. 

O zaman tulebei ulil.mdan bir -
çol..Iarı medreselerin kapısına cMit 
batın avdetine kadar kapalı ka • 
Jacaktır. ibaresini yazarak kendi
liklerinden çıkıp gittikleri gibi ev
lere icraatı hükumeti şiddetle mu
ahaze IOllu yaftalar dahi yapış
tırılrnı.,lı. 

Ortalıkta Abdülhamidin ahvali 
sıhhiyesi hakkında da fena şayia
lar deveran ediyordu. Mitlıat pa
şanın sukutundan ve anı mütea _ 
kıp efkarı ümmede hasıl olan heye
candan sonra Abdülbamidi, kendi. 
sini öldüreceklerine dair bir kor
ku istila eylemiş, adeta aklını boz
muş olduğu söyleniyordu. Abdül
hamit cuma selamlıi\'ının mutat o
lan tertibatını değiştirmişti. Se -
!anılık için İsanbul tarafına sal • 
tanat kayığile veya beygire bine. 
rek geçmezdi, Kendini halka gös
termekten son derece ihtiraz ede
rek kapalı bir araba ile sokaJ..lar
dan ve köprüden sür'atle geçip gi
derdi. Arabanın etrafı da askerle 

muhat bulunur, iki thrafından hı
rer atlı zabit padi~aha vücutlarile 
siper olurlardı. Gezmeğe çıkac:ağı 
zaman ne vakit, neri}"e gidec::eğini 
S-On dakikaya kadar hiç kimse bil
mezdi. Padişahı görıneğe gelen hal 
kı polisler ve askerler sarayın ya
nma yaklaştırmazlardı. Bunlar an
cak hızla geçen arabanın içinde 
Abdülhamidin beyaz benzini, di
ken gibi dimdik bitntl bir sakal 
ile muhat çehresini görüp kalırdL 
Abdülhamit geceleyin bir tehlike 
zuhurunda imdadına adanı çağı
rabilmek için yatak odasile en 
mutcınct adaml~rının odası ara
sında telgraf tertibatı yaptırmıştı. 

IDevamı ,·ar, 

316 - 335 dogumlu 
topçu eratın 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
Şimdiye kadar hıc a:>kerlik et

memiı; 316 - (335) dahil doğumlu 
cezalı ve ceza~ı:t. topçu sınıfına 
mensup erat.n askere scvkedil -
mek üzere hemen şubeye müra -
caatları ilan olunur. 

İstanbul Valiliğinden: 
Maliye hazinesine izafetle İs -

tanbul Maliye Mulıakemat Mü -
dürlüğü avukatlarından Ş. Bilik 
tarafından Yaz.cı mahallesmin Lti.. 
lecihendek So. da 144 No. da l'lla
nav Muiz al ey hine kazanç vergi
sınden dolayı 39/8485 dosya I\"o. 
sile Şürayi DeYlct (4) deavi dai
resinde açılan davada dava edile
nin halihazır ikametg&h meçhul 
olmasına binaen kenaısıne tebli -
gat "apılaT.adığından tebliğ ma
kamına kal.'Tı olnoak üzere davae> 
malıye hazinesi tarafından Şurayi 
Devlete verilen arzuhalin İstanbul 
vilaveti di\·anhanc,.nc talik olun. 
duğu ilan olunur. (~0456 - 1505) 

İia!leo Tebliğ 
Ü8küdar ıcra memurll.ğundan: 
Evvelce Fener yolunda Yaverağa 

sokak 16 No. da ınuklm iken halen 
ikaınetgihı meçhul obn ~lelek Sali.ıll.fı 
tesisatı elektriiciyeye Türk Anonim 
şlrkc~ine olan ına.sra! ve ucret.i Vek.8. ... 
let hariç 9·. lira 50 kuruşun öderuneS 
itin ikanıet.gahınıza gunderilen 39/2395 
No. lu ödeme emri ikametsahınızın 
meçhuliyeti hasebile bila tebliğ iad• 
edilınşi ve bu sebepten i13nen tebligat; 
ifasına karar verilmiş olduğundan iş bll 
iliinın ne:;ri tarihinden itibaren bir a7 
içinde ve borcu masrafı ile• birlikte 
ödeıneniz borcun tamamına veya bi.r 
kısmına veyahut alacaklının takibat: 
icrası hakkında bir itiraZJnız varsa yi ... 
ne bir ay içinde istida veya şifahen 
dairemizin 939/2395 No. lu dosyasına 
bildirnı.eniz ve bildirıneditiniz takdirda 
bu müddf!'t içinde 74 üncü madde mu
cibince mal beyanında bulunmanız ll• 
zımdır. Bulunmadığınız takdirde ha-
pisle tazyik edileceğiniz hakikate mu
halif beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapisle cez.alandırılacağınız borcu ö
demez veya itiraz etmezseniz hakkınut 
da cebri icraya devam ed ilect' ili teb-
li~ yerine kaim olmak üzere nan olu
nur. (939/23950) 

ZAYİ - Dordüncü şubeden aldı -
ğım Jı/10583 numaralı ikamet tezke

resile İran konsolosluğundan verilmil 
3829 nornı.al hüviyet vara.kamı kay -
bettim. Yenilerini çıkaracagımdan os
kilerinin hükmü yoktur. 

Seyit Ahmet 

ZAYİ 
Topkapı 34 üncü llk okuldan 1938 

senesi almış olduğum şehadetnamemi 

za)'i ettim. Yenisini. alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Abdullah Yontar 

E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece (Bostancı) iske.le 
gazinosunda 
KAYNANA 

Vodvil 3 perde 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma Ve 
Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 

HA VA MillIAREBELERİNE 
GELİNCE ... 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesinin 100,000 metre yerli Amerikalı 

bez! kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Galııtadak:i birlikler ihtiyacı için 1 - Eksiltme 16/8/940 cuma günü saat 15 de Caialoğlunda sı.lıba.t ve Jçtiıul 
2./8/940 Cuma guıı.u saat 11 de 1 "d' lüğ' ·· b' 

Son 24 saatte şiddetli hava mu
harebeleri olma.mıstır. Alıınan baş 
kuımandanlıi(ının teblii!'ine e:öre, 
fena hava !ara rai'!ımen Aldın an 
tayyareleri İngi!terenin savk ve 
cenuo sa.l:ıillerinde 'bir tayyare 
fabrlka.~mı, Plimut limanındaki 
tesh;atı J:ıconbarorman etmişlerdir. 
Avni gece az miktarda İngiliz tav
,·areleri de Alıınanyanın t.!arl:ıi.nde 

2000 kil d • 2500 kil muavene mu ur u ın.asmda kurulu k:omll)'onda yapılacalttıı. c > o sa eyag, c > o 
zevtinyağ, •2000. kilo toz şeker, 2 - Muhammen !iat beher metresi 37 kuruştur. 
c 10000. kilo kuru fasulye ve ,3000. 3 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 

kilo sabun ko.rnisvonda mevcut şe- 4 - İstekliler şartnameyi her ııün 185 lctınış bedel mulcabll~ Jcomı.,.-
rait ve evsafına ve nümunesine dan alabilirler. 
gijre pazarlıkla ayrı ayrı satın alı- · 
nacaktır, İsteklilerin belli ~ ve 5 - istekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesıkasile H90 sayılı kanunda 7aZılı 
saatte kat'i teminatlaril~ birlikte ves;Jı;.alar ve bu i,. yeter muvakkat teminat veya banka mektubu ile birlllr.te 
Catale:a askeri .satınalma komisyo- leklifi havi 7.arflannı ihale saatniden bir ıaat evvel makbuz mu.kabili komisyo~ 
nw,a gelmelcrL .6791.. , _vermeleri. c6699> 
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4- S O N T E L G R A F - 1 A~USTOS 1940 

İyi Şarap Sevenlerin Nazarı Dikkatine: 
Memleketimizde çok rağbet gören 

.~~~~~~·~~~ ..... ~~~~~~~ .......... 
: BAHÇE ! 
ı ŞARABI + 
·-----------------------~ Tekrar piyasaya çıkmıştır • 

Her yerde Bahçe şarabı israrla isteyiniz. 
Toptan satış deposu: Perşembepaza rı No. 26/28 Tel: 49020 

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
· U. idaresi ilanları .,._.,.., 

1 

Muhammen bedeli 1<!10 lira olan motörlere mahsus 150 adet silindir başlık 

contası, 150 takını iki dış ve bir ortadan mürekkep eksoz contası ile 150 adet su 

santrfüi contası sartnamesinde yıwlı vasıflara göre 12/8/1940 pazartesi gilııQ 
saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara
fından açık eksiltme u.rulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 105 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettlii vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatlan lhımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6537) 

r TİCARET ODASININ RESMİ KONTROL VE MÜSAADESİLE l 
Mevsim sonu İpekli Kumaşlarının görülmemiş bir şekild" 

0/ 0 40 ila 0/ 0 50 iskonto ile ... 
Mağazasının büyük tenzilatlı satışı 

BUGÜNDEN İTlBAREN BAŞLIYOR. 
Binlerce parçalar ... Robluklar ... ve Tayyörlükler ... Tenzilat 

tarihinin kaydetme_di,l(i fiatlarla satılıyor. Mevsimin en büyük 
(Sürprizi) Yün - Ipek'te olacaktır. 

GELtNiz ... GÖRtiNÜZ ..• 

~----•••• Yeui Postane Caddesi No. 53 

I 
ıstanbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 
Komutanlık ihtiyacı için aşağıda cins ve mil~tarları yazılı demir 3/8/940 

ıünü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli cl980> liradır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün ve pazarlığa iştirak için de belli 
gün ve saatte yuzde on beş teminatları ile birlikte FındııklıcL"\ komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. c6783> 

Cinsi Eb'adı 
)..ama demiri 80/5 

> > 50/5 
> > 20/6 
> > 15/4 
> , 
> > 

20/4 
25/3 

Dört köşe demir 
Yuvarlak demir 

25 m/m 
<l5 m/m 

• ** 

Miktarı 
1500 metro 

300 > 
150 
300 

1800 
300 
150 
150 

> 
> 
> 
> 

• 
• 

4500 Kg. 
600 > 
280 > 
150 > 

1800 > 
180 • 
750 , 

2400 , 

·ı~İ_a_t_a_n_b_u_l _B_e_l_e_d_ı..:·y;..e_s _i _İ.l_ a_'" _n_l...;.a_r~ı-
senenk ilk 

1 Mühendisliit 
girecek fen 

kursları duhul 
memurlar.na 

Teknik okulu Müdürlü~den: 

imtihanına 

ıı:lruı Temi. 
160,00 13,50 
270,00 20,25 
240,00 18,00 
270,00 20,25 
210,00 15,75 
300,00 22,50 
210,00 15,75 
300,00 22,50 
180,00 13,50 
270,00 20,25 
180,00 13,50 
270,00 20,25 
210,00 15.75 
240,00 18,00 
180,00 13,50 

Kerestecilerde , 
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> 
> 
> , 
> , 
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> 
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Merkez Hc'.lılincıc meyva ve seh1.e , 
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Hdli aralığında 30 No. Dükkdn 
> > 7 > > 
> > 46> > 
, • 38 , • , 
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, 
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, 
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, 
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21 , 
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2 > 
27 > 
41 , 
56 , 
9 , 

52 , 
15 , 
58 , 
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Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıaa yazılı dükkltnlar birer sene müddeUe kiraya veril

mek üz.ere ayrı ayrı temdiden açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamler zabıt ve .ııuamelAt müdürlüğü kaleminde görü

lecd<tir. İhale 12/8/940 pazartesi günü "!8at 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

5 ve 6 Ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mllkarrer mune 

kursları duhul imtihanına İstanbulda gireceklerin yüksek Vekfiletin kc.ı(\;.ı 

vaki tebliğ yazısı ve ispatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve ikişer adet 

!orya el>'adında lo\ografiarı ile birlikte nihayet iki ağustos 940 a~amuı• 

okula müracua.Ua imtihana kabul karneleri almaları 15.zım geldiği ve 

olmıyanların imtihana kabul edilrniyecekleri ehemmiyetle ilcln oh:r.ı...r. 

Oeniz Gedikli 
müdürlüğünden 

Erbaş orta okulu 

1 - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedik1i erbaş olmak üıert 

okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Ya§ haddi 15 den büyük Vt 19 dan küçük olmak ldzımdır. 

3 - MüracaaUar nihayet ağustos sonuna kadar Kasunpaşada deniz 
okulu müdürlüğüne yapılmalıdır. 

4 - İlerde Türk donanmasında gedikli erbaş olarak denizl~rde ç~ 
suretile hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mükemmelen 1' 

.etmek ijtiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk genç1eriniD blt 
mektupları ve şartname mucibince ibrazı lAzun gelen vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daim! encümende bulun- evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve 

n.nları. (6778) şarl1arı öğrenmeleri ehemmiyetle ilAn olunur. c6493• 

ı _____ ı._t_a_n_b_u_ı __ L_e_v_•_z_ım ___ A __ m_i.rl-ig_ı_·n_d_e_n __ V __ e_ri-le_a ___ H_a_r_ic_i __ A __ s_k_e_ri---K-ı_t•_•_t_ı __ l_ıa_a_ı_a_rı ____ ı 
Fenni SüoO 

, • NURİ EŞS 
Adres: AJ<S•' 
Polis Mcr•' Muhtelif eb'adda 22,200 beygir ve 7800 ester giyim nallan ile muhtelif Aa~ağıda yazılı mevat hizalannda yazılı gün ve saaUerde pazarlıkla eks.ilt-

cb'adda 1,440,000 adet mıh pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi. 1§/8/940 cuma meleri Ed.jrnede Hacıumur köyünde askeri satın alma komisyonunda yapıla
günü .saat 15 de Çorluda Kor aatın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin caktır. İstek.lilerin kanunt veslka ve teminatları ile komisyona gelmeleri. karşıs.nda N°· 

Tel: 20937 komisyona gelmeleri. (487) (6718) ı Cinsi Mıktarı Tutarı Temi.ıatı ihale günü aaati * * Ki:o Lira Lira f 
Beher metresine tahmin edilen fi.atı 16 kuruş oıan 150,000 metre gaz atan bul Valı"lı"g· ı"nde~ ,, Kuku ot. 5,073,336 15364,5 13/8/940 ıl • 

;drofil 17 /8//940 çarşamba günü saat 11 de Ankanı.da M. M. V. satın alma " Sade yağı. 70,00L 5975 6/8/940 10 M 1. h · · · { t]e ,i 
komisyonunda pazarlık.la satın alınacaktır. İsteklilerin 3600 lira kat'! teminat· a ıyc azınesıne ız.a e ,... .. Bulgur, 216,00G 2737,80 6/8/940 16 t b J M 1. M h · "t ~!· " 
larile pazarlık gün ve saatindA! komisyona gelınelerl. (488) (6719) an u a ıye u a1<ema "' te" Patates. 816,000 4271,76 6/8/940 15 d"·1·· ,... k tla -~ G Y " * ~ u,,u avu a rırnuan . ~Ud 

. Odun. 3,265,000 52,240 3862 7/8/940 10 tarafından T ks" s l j)ef · 
135,000 kilo nohut kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Dıalesi 22/8/940 1 6 a ım ırı.se V . 

1 lıd > ,048,000 1 ,288 1222 7/8/940 ıı No. da pansiyoncu Verjini al•~. Ut;; 
perşembe günü saat 16 da Edirnede Hacı umur köyünde askeri satın alma ko- , 1,265,000 20,240 1018,50 7 /8/940 H • ~ 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 1427 lliadır. , 2 00 29 280 ne kazanç vergisinden dolaYI/ h 

,455,o , 2196 7/8/940 15 91 8819 d N ·1 c:· ,. •· 
İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev- * (492) ( 6723 ) - osva O. sı e .,;ura)' · ~. 
ve! komisyona vermeleri. (489) (6720) Jet (4) deavi dairesinde açıJall ı .\t 

* 
..&. Aşağıda yazılı dört kalem erzak pazarlıkla satın alınacklır. ihleleri hizala- d d ed i •~t '"' va a ava ilenin halihazır 

rında yazılı gün ve saatlerde E,çkişeb.irde mınt.aka askeri salın alma komisyo- metg3-hı meçhul olmasına bi.J18 ,l{ı 
Maa başlık 1000 adet tevhit ~emeri kapalı zarfla eksiltmeye kıınmuştur. nunda yapılacaktır. Evsaf ve sartnameıeri komisyonda görülür. isteklilerin belli ;1 ' b 

Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teırjn&~ı 2250 liradır. İhale 19/8/940 pazartesi kendisine tebligat yapılamad'> gün ve saatlerde komisyona gelmeleri. JJI UJıı 
günü saat 15 de Sıvasta askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şar1na- C . k d __ an tebliğ makamına kaim o. ı. · 1 i 1sı Mı tarı Tutarı ·:"mınatı ihale gü>Ü ve saati ' 
me ve nümunesi komisyonda görülür. isteklilerin belli gün ve saatten bir saat uzere davacı maliye hazinesı tJ 
evveline kadar kanuni vesikalan ile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. Kilo Lira Lira fından Şıiravi Devlete veriJeP * c 494 ı (6725) Bulgur. 200,000 24,000 3600 16/8/940 15 zuhalin İstanbul vilayeti di' 

1 Aşağıda yazılı üç kalem sade yağına islekli çıkmadığından pazarlıkla eksilt- Pirinç, 200,000 56,000 8400 17/8/940 11 hanesine talik olunduğu ilan O 

meleri 6/8/940 günü hizalarında yıwlı saatlerde eksiltmeleri lslahiyede askeri K. lasulye. 200,000 48,000 • 7200 20/8/940 1~ nur. (21507 - 1534) İte 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 496 _ 6747 Gaz yağı. 150,000 36,000 MOO 22/8/940 15 t 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale * 471 - 6677 RASİT RİZA TtyATROSıJ 'nd 

Kilo 
30,500 
24,000 
13,000 

Lira 
34,922 
27,600 
15,210 

Lira 
2619 
2070 
1141 

sutı 40,000 kilo sade yağı kapalı zarlla eksiltmeye Konmuştur. İhalesi 19/8/940 HALİDE PiŞKİN berab•' •k 
pazartesi günü saat 16 da Esk.işehirde mıntaka komutanlı~ı salın alına komis- 1 Ağustos Perşembe g~nü ak.>$' 

10 
il 
15 

yonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyond görülür. İsteklilerin kanunl veşaik Kadıköy Süreyya bahçesinae 
ve tcminaUarile teklit mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona «HABİBE TEYZE> 
vermeleri. Tahmin bedeli 48,000 lira ilk teminalı 3600 liradır. 474 - 6680 Vodvil 3 perde 

• • ,.~ ... --ıı:ı:ı:::-11111rr 
1,000,000 kilo odunun kapalı zarfla .eksiltmesi 16/8/940 cwna günü saat 11 ' GAZ Q Z l U 

de Er-.ıincanda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 

~~~~~asa~t;::~a~a:ts::ı~a:~:::a::e: !~~~s:~ı~:ı !:!~;~aTa~:~:: p u·. R 6 ol I. ~ 
!eri. 499 - 6750 

• • 
Aşağıda yazılı mevat hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zrfla ek

siltmeleri SüJoğlunda askeri satın a\ma.komisyonudna yapılacaktır. İsteklilerini 
ihale saatinden bir sanı evveline kadar temintlarile teklif mektuplarını komif;-l 
yona vermeleri. MÜSHiL LIMONATASI 

Komutanlık kıtaatınm 940 mali senesj zarfında Istanbul Rumeli cihetinde 
yaptırılacak tahminen on bin ve Anadolu cihetinde dört bin liralık nakliyat işi 

Ton kilametre olarak bir müteahhide v~rilecektir. Pazarlık 8/8/940 günü saat 16 
dadır. Talip olanların sartnameyi görmek üz.ere her gün ve pazarlığa istirak • • için de belli gün ve saatle yüzde on beş teminatıan ile birlikte Fındıklıda komu-
tanlık sabn alına komisyonuna gelmeleri. Anadolu ve Romeli cihetleri nakliyab 223 000 kilo kuru ota istekli çıkmadığından 8/8/940 perşembe günü saat 

Cin•i M ktarı 
Kila 

ilk teminatı ihale güqü saati 
Lira Piyasaya 

ı hi 
llu 
ıı 

ed 
~d 

Çıkmıştır· ad 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. c:6784> 14 30 d~ kapalı zarfla Tok.atta askeri satın alma komisyonunda eksiltmesi yapı-* * ıa~aktır. Tahmin bedeli 7630 lira muvakkat teminatı 57a liradır. İsteklilerin 

belli gün ve saatten bir saat evvel kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ko-
Komutanhk ihtiyacı için 18 numara bağ teli 3/8/940 günü saat 12 de pazar- ı.ı. 

misyona venneleri. 6759 ,-
lıkla satın alınacaktir. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Muhanunen bedeli Cıaıi Mıktan Tutarı ilk teminab I 
yirmi iJti bin liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte yüzde on beş teminatları Adet Lira Lira Kr. 
Ue bir1ikte Fı11<hkhda komutanlık satın alına komisyonuna gelmeleri. c8737• ------'--,.-----~-,-----....; ___ :;_ _______ .!Tevhid semeri 948 20,858 1564 20 

İstanbul Valilig~ inden : Büyük belleme 1000 2,000 150 

Maltepede yeniden tesis olunacak açık hava mektebi için istimlaki icabe

dcn Çayıryolu ve hamam meydanı sokağında 339/29 kapı numarasında b1J.lunan 

bostan arsasının beher meh esine bidayeten takdir edilen 250 hamam odasının 

takdir edilen 150 liranın arttırılması hakkında mal sahiplerinden Emir Zeyt ve 

Küçük > 1500 2,700 202 50 
Yukarıda yazılı rnuytabiyeler pazarlık.in Adanada askeri satın alma komis

yonunda 9/8/940 cuma günü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. Şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. fımirlikleri ve Adan.ada askeri satın alma komisyonlarında 

görülür. 49&-e749 • • 
ayni mahalde 12, 13 kapı nınnaraıı ve Kasım, Ni,g3r, Fatrnaya ait eve takdir e- Afağıda yazılı mevad hiıalarında yazılı gün ve saatlerde pazarlık.la eksilt

dilcn 500 \:e dilkkAna takdir edilen 200 liranın arttınlm<ıSı hakkında mal sahjp- meleri İzmjtte Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin komis

leri taı=Bfından verilen itirazlar t.eUcik otunmuş, bu bedeller mahalli rayice göre yona gelmelı'.'1. 

bu yerlere l<Mi görüldüğünden itirazların reddine karar verilmiş olduğu bun- 1 Cinıi M ktarı Tutarı Temi• ihalesi aaal 

dan dolayı mal sahiplerinin takrir vererek istihkaklarını almaları aksi t.ak:dirde 

1295 tarihli kararnamenin 98 tarihli !ıkrai mahsusası hükümleri tatbik olunacağı 

ilfln olunur. .6776> 

ÖKSÜRENLERE 

KATRAN HAKKI EKREM 

Bulgur. 
Un. 
Mercimek. 
Yulaf. 
Gaz yağı. 
Sade yağı. 

Kilo 
46,300 

501,000 
17,550 

149,900 

Lira 
6762 

65130 
2835 
8994 
3437 

============================~·"""""' Nohut. 

15,620 
29,900 
21,550 
25.860 
31,500 

29900 
6615 
5560 
6615 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

l\o. 131 Yazan: M. SAMİ KARAYEl. 

Pad;şah ortada 
mahiyetini 

dönen 
derhal 

fırıldakların 
anlamıştı 

Papanın elcisinin l\tısır Sulta
nına söyledikleri Sultan Beyazıdın 
kulağına kadar gitti. 

Sultan Beyazıt, Papanın elçisi 
vasıtasile Mısır Sultanına söylet. 
tii:i sözlerde bir hile sezdi. 

Padişah, kendisine hile edildi -
ğini anladı. Rodosta bulunan elçi
sine emir verdi ve müzakereyi 
kestirdi. 

Dübosson ile Papa, ikisi birlik 
olarak Türk Padişahını oynatma_ 
ğa kal'ar vermişlerdi. 

Fakat padişah, ortada dönen fı
rıldakları derhal anlamıştı. Türk 
elrisinin Rodos beyile müzakereyi 
kesmesi Dübossonu şaşırtmı~tı. 

Dübosson, hatasını tamir içiıı 

çok uğraştı. Sultan Beyazı.:a türlü 
diller döktü. O derece mahirane 
hareket etti ki, Sultan Beyazıt el
çisini tekrar Rodosa göndermiye 
mecbur oldu. 

Elci, Dübossonla tekrar uzun 
uzadıya müzakerata girişti ve İs
tanbilla döndü. Papaya bir elçi 
gönderilmesi lüzumunu padişaha 
arzetti. 

Dübosson, nihayetülcm.ir eme
line muvaffak olmuştu. Kurnaz 
Dübosson Türk elçisilc olan gizli 
müzakerelerini Papaya bildirdi. 

Bu sıralarda Papa, Kırmada top
lanacak olan hıristiyan devletleri 
murahhaslarının konçesile meş
&n)dü. 

Makama. 
Fasulya. 

Pananın bütün emeli Türkler Ü
zerine bir ehlisalip tertibi idi. Ko
mada akdolunacak kongre ile bu
na vasıl olmak istiyrdu. 

Avrupa hıri~tiyan hükfunetle
rinden birçokları Komaya mu -
rahhaslarını göndermişlerdi. Cem 
Sultan, Türkiyenin başına gaileler 
açmıştı. Onun ihtirası vatanına u
mulmaz yaralar açtı. 
Osmanlı imparatorluğunun bü

tün kuvvet ve haşmeti şehzade 
Cemin yaptığı akılsızca bir hare_ 
ketin kurbanı oluyordu. 

Tiirk imparntorlui;>U yedi sene
dir şehzade Cemlc uğra5ıyordu. 
Avrupa şehzadeyi elinde bir alet 
olarak kullanıyor .. Türkleri bu -
nunla tehdit ediyordu. 

Komaya murahhas göndermiyen 
hıristiyan hükumet yalnız Vene
dik hükıimeti idi. Venedik Tiirkiye 
ile münasebatının bozulacağın -
dan korkuyordu. 

Bu sıralarda Mısır Sutanından 
da Komaya bir elçi gelmişti. Mısır 
Sultanı, şehzade meselesini adını 
adım takip eyliyordu. 
Mısır Sultanının elçisi mahrem 

talimatla gelmişti. Kaytbayın Pa
paya teklifleri mühimdi. 

Paoa. Mısır Sultanının elçisini 

natı 

Lira 
508 9/8/940 

4885 , 
213 
675 

> , 
258 5/8/940 

2442 
497 
487 
497 

> , 
, 
, 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

(464) (6315) 

huzuruna kabul etti. Elçi Papa ile 
başbaşa konuşmak istiyordu. Çün
l<Ü aldığı talimat fevkalade mah. 
remdi. 

Papa ile elçi başbaşa kaldı ve 
aralarında şu yolda muhavere ce
reyan etti. Papa sordu: 

- Sultanınızın arzularına ag8h 
ola bilir miyim? , 

Elçi söze başladı: 
- Mısır Sultam, şehzade Cemin 

kendilerine teslimini isterler .. 
- Bu, şimdilik müşküldür. 
- Eğer, şehzadeyi Mısır Sulta-

nına teslim ederseniz iki yüz bin 
altın verilecektir. 

Deyince, Papanın gözleri faltaşı 
gibi açılmıştı. İki yüz bin altın o 
devire göre büyük bir yekıindu. 
Bu~ünkü para ile milyonlar eder
di. 

Papa, parayı işitince yumuşadı. 
Bu ywnusaklık şehzade Cemi tes
limden zi~·ade Mısır Sultanının 
mahrem olan fikirlerini anlamak
tı. l\tukabele etti: 

- Başka maks~tları?. 
- Sultanım, şunu da teklü ey. 

)er .. Eğer şehzade teslim olunursa 
:Mısır da ehlisalip muharebelerine 
iştirak edecektir. 

- Ne suretle?. 

Sığır eti. 
Sade yağ. 
K. ot. 
Saman. 
K. odun, 

525,000 
72,000 

3,700,000 
3,300,000 
5,540,00C 

12,994 28/8/940 16 
7 ,020 28/8/940 15 

13,598 19/8/940 11 
5,718 20/8/940 11 
8,310 22/ /8/940 il * 495 - •746 

Kapalı zarfla 1000 ton Balkaya linyı;. kömürü alınacaktır. Garnizonlardaki 
birliıklere teslim şartile beher tonuna tahmin edilen fiatı 35 lira teminatı 2525 
liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü saat 14 de Sarıkamışta askeri satın alına! 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel kanuni ve-
saik ve tekHf mektuplarını kom~ona vermeleri. 500 - 6751 

• • 
144,000 kilo sığır, keçi veya koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

İlk teminatı 2052 liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü saat 12 de Mersinde 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
t.eklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evve1ine kadar komisyona verme-

leri. 509 - 6760 
• • 

Aşağıda yaz.ılı sade yağlar hlzalannda yazılı gün ve ~:ıtlerde 
Diyarbakır Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 

pazarlıkları 

belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Mık tarı Tutarı 
Kilo Lira 

40,000 40,000 
40,000 40,000 
24,000 20,000 

Teminatı 

Lira 
6000 
6000 
3000 

ihale gunü ve saati' 

8/8/940 
9/8/940 

10/8/940 

il 
11 
11 

* 497 - 6748 

Beher adedine tahJnin edilen fjatı J çadır direği ile behcrine talunin edilen 
12,5 kuruş olan 600,000 adet portatil fi.ati 12,5 kuruş olan 600,000 adet por-

- Rom.ada toplanacak olan kong
reye iştirak suretile ... 

- Burada hıristiyan devletle -
rinin murahhasları toplanacak.. 
Sizler müslümansınız. 

- Bizim müslümanlığımız Türk
lere karşı harbe girmemize miini 
d~!ildir. 

- Ne şartla?. 
- Sultanım, Mısır hükfunetinin 

elinde bulunan hıristiyan ülkele
rinin tamamile iade eyliyecektir. 
Öste de iki yüz bin lira verecektir. 
Bundan sonra da ehlisalip ile be
raber Türklere karşı or<lu yollı
yacaktır .• dedi. 

Papa, düşünüyordu. Mısır Su!. 
tanının teklifleri mühimdi. Fakat, 
şehzade Cem gibi kelepir bir malı 
icaptırmak kolay birşey değildi. 

Çiinkü, Cem Sultanın esareti hı
ristiyanlığın necat ve istikbalini 
temin ediyordu. 
Mısır elçisi sözlerine devamla: 
- Sultanımın arzusu şudur: Tür

kiyeyi iki padişahlığa ayırmak, bu 
suretle Türk imparatorluğunu za
yıHatmakbr. 

Papa, Sultan Cemi bir müslü -
man sultanına teslim edemezdi. 
Sonra bıristiyan hiikUnıetl,eri ııe 
derdi?. 

Bir de şehzade Cem Mısır Sul
tanının eline geçerse hıristiyanla
nn ikıbetleri fenaya varırdı. 

Mısır Sultanının teklifleri mü_ 
himdi. Menfaatli gibi görünüyor -
du. Fakat, Sultanın şehzade Cemj 
ele geçirdikten sonra ne yapacağı 
malum muydu?. 

Papa, elçiye hitaben: 
- Sultanını.znı teklifleri makul

dür. Fakat, şehzade Cemi verme
miz muvafık olamaz .• Türk şeh -
zadesi hıristiyanlığın himayesin
de kalmak gerektir. 

Mısır elçisi Papanın bu sözleri 
üzerine malı:..ıı fiatını arttırdı ve: 

- Eğer iki yüz bin lira az geli
yorsa, sultanım dört yüz bin, beş 
yüz bin de tediyeye hazırdır. 
Papayı paralar yumuşatıyordu. 

Lakin, istikbali karanlık gördüğil 
için elçiye açıkça ve şu yolda ·ce-
vap verdi: · 

- Eğer şehzadeyi teslim etmek 
Hlzım gelirse evvela Macar kralı
na veririm. Başka türlü harekata 
tevessül etmeme imkan yoktur. 
Mısır elçisi, emeline muvaffak 

olamamıştı. Şehzade Cem, bu işte 
birşey kazanmış olmıyacaktı. Mısı
n da ıı:itse esaret altına ı:i.recekti. 

1 
Her eczanede lmlunut i g~ 

~ıı 

tatil çadır kazığlnın pazarlık.la el',_ 
mesi 5/8/940 paz.arlesi giJnu !)3Jı 

:::i:~ ~~~~in:C:e~~a~5~5~7uO~u:a:~~~~ 
yondnn alınır. İsteklilerin kaoı.1 
emrettiği bclgelerile belli gün ve 
An.karada M. M. V. satın alma lt 
yonuna gelmeleri. 503 -• 100 Ton bcnzih pazarhkla satırı 
nacaktır. Muhammen bedeli 33,5o0 
kal'! teminalı 5025 liradır. P•~ 
6/8/940 Salı günü saat l ı de 1"' 

rada M. M. V. hava salın alına lC 
yonunda yapılacaktır. Şartrıarrıefİ 
misyonda 168 kuruı;n verilir. istt40 

Jerin belli gün ve asatte kanuni v 
ve kal'i teminatlarile beraber Jc:O 
yona gelmeleri. 505 - 6756 

. ti 

"' Beş adet su arazozu a hnacaktır·~~ bi 
. P'. t:ı 

maya talip firmaların vcreceklerı . 11 
zozlara ait fenni şartnameleri biri ıl 
tekliflerini 15/8/940 tarih~ne )\.'f a'ti 
Anlc.arada M. 'h"I. V. satın alma lC 

6
,,.,tv 

yonuna vermeleri. (485) (631 itd 
iit . 

. ı~I " Anadoluya geçip tekrar bır. ~· • ., 
tecrübesinde bulunmak nıiış ~Ulu 
dil. ( v 

Nihayet, Papanın uğraşarnlı b 
cude getirmek istediği kongt• dt .. 
mada aktedildi. Murahhaslat lı C 
hal miizakereye başladılar. ~ ~. 

Kongre, ilk müzakeresinde e ı••l \ 
salip meselesini mevzuu bshS~ . ev 

Türklere karşı bir ehli saliı> t•·' ~b; 
üzerinde münakaşalar oldu. liiı· 

Murahhaslara göre türlı1;t, 
karşı üç ehlisalip ordusu çıl>9 
malıydı. 

Bu ehlisalip ordusunun biriP 
s~i Papa ile İtalyanlar... 1~ 

ikincisini Almanlar, Macıı.t,ı 
Daçlar, Polonyalılarla A)nıoP· 
nın diğer akvamı.. 1 

Üçüncüsü de; Fransızlar, i<P 
yollar ve İngilizler.. .; 

Bu üc ehlisalip ordusunun b
1i}

0
S 

kumandanı, ve bu üç ordunuP ~· 
kumandanı Almanya impat9

1 
• 

olacaktı. tı 
K . ·· k de(1 

ong'rerun muna a~ası Ji~ 

etti. Bazı murahhaslar J'aP t 
başkumandan olmasını teklif e 
ler. of 

(Devaını 11 


