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~ili Şef Bu Sabah lstanbulu Şereflendirdiler· 
Günün dört 

hadisesi 
karşısında 
~u_men - Macar müzakere -
ı~:· Somalinin tahliyesi, 
ab Ya - Yunanistan, Alman 
s41kası ve son kararname .. 

\' - = -
~ l::TEM İZZET BENİCE 

ıi ~~~i!n ~~rt mühim hadisesi iki-
ır lında 'r •çınde ve ikisi harbin dı

•'" ı .... a lllak üzere şunlardır: 
Jı."' lt.ti uınen - l\lacar müıakcre .. 

2-.. 
:!.... pomalinin tahliyesi 

ltbatı ~l)·a - Yunanistan müna
bııı So akkında İngiliz matbuatı

t.__ n neşriyatı ve tahminleri 
dl' 1~la h.\iııı.anyarun İngiltereyi ah

''"' ~tııa.:llııında neşrettiği )·eni ka
~ ni:ib~·: 
,ı, •laıı b ırı~den daha ehemmiyetli 

1'' den d u dort mevzu üzerinde bir. 
,.- " llrtııak .. .. t'd' . 'ilim gunun zarurc ı ı.r. 

dılkat en - Macar nıiizakereleri 
• • tatlar e ~ayan bir safhadadır. l\Ia
;, ' ~~nlerd •ansilvanya. derken Ru
•1 lltıı·oııa •n on ür vilayet birden 

'••tarı '· Bunların arasıııda l\1a
•nta1t ~~•sif şekilde mc•kün olan 
l'oiohtı 0 •1 vilayet ,·ardır. Di(:cr 
r~n aher~c kah l\Iacar, kiıh Ku
'.1ndir k~lı ekseriyettedir. Bunun 
~ıl~ı·cr 1 Rumenler ancak bu dört 
h•tı ol ı l\faearislana ter ket mi ye 
b •lk 1n1ıııuşlar ve diğer \'İla)·etlı•r 
b<deı, . da ı:eniş ölçüde bir mü-
1 Ulun,~ c liıbi tutmak teklifinde 
l'llifi kuşlardır. l\Ia<:arlarm bu 
•ton;n •bul etmiyecekleri müza. 

lıı~nda daha ilk safhadaki tutu
h taka~ anlaşılmaktadır. • •t ik· ' daha mühim olan nokta 
~n~aşa~tar~f müzakere esnasında 
~'ııı b .. adıgı takdirde mihverci
\ 'ıısın°J1e bir anla•amamazlık 
,~t ittih a ne gibi bir hattı harc-
~•stanın az .•dccekleri veya l\1aca
•lk1ş1p fılen •ihkakı hak. ka 

~•ntcrin kalkışmıyacağıdır?. Ru
•te hah ~~.lgarlarla cenubi Dob
'nlasın kı. uzcrinde bir an önce 
; ~·li ad •stemelerinin ve müz:ı... 
t•nde 'd •ha mülayim bir hava 
~ala,,~ •reye mütemayil bulun-
~tııas .~.~e~ebi de şiiphesiz ki 
~ de Ro •gımız bu ihtimaldir. Bel
~.•laııa lllanya son kertede Bul -

ALMANLAR 
LONDRAYI 
YAKARSA 

INGiL TERE 
TAARRUZA 
GEÇECEK 

!Edenin nutkundan böyle lngilizferde Berlini bom· 
1 mana çıkarılıyor bardıman edecekler 

Londra 20 (A..A.)- Anavatan 
muhafızlarına, İngiliz kuvvetleri 
düşmana taarruz j(İn denizaşırı 
hareket ettikleri takdirde kendi. 
!erine Büyiik Britanyanın muha
fazası vazifesini \'eren yeni bir 
statü kabul olunacaktır. 

Harbiye Nazırı Edenin s.on söy
lediiıi nutkundan istihraç edildi
ğine göre, İngilterenin ta3J'ruza 
geçmesine intizar edilebilir. 

Aanavatan muhafız1ıtlr1nın tcs
lihatı tezyit edilecektir. Diğer ta
raCtan bildirildiğine güre, lnı:iliz 
tebaasından olmıyaıılar da muha
fız kıt"alarında hizmet alabilecek
lerdir. 

lsveçte üç casus 
yakalandı 

Stokholın 20 (A.A.)- Botlıen
burı: ~chrinde üç Polon~ alı, bir 
ecnebi devlet hesabına casusluk 
- apmak suçile tevkif cdilmi~tir. 

Bu üe kişinin tahkiınat ,;e ticaret 
genıih.•ri hakkında ınali'nnat top
lamakta olduğu be) aıı cılilm~ktc
dir. 

TAM ALMAN 
ABLUKASI 
KARŞISINDA 

lngilizler bu tedbiri 
yEni bulmuyorlar 

Londra 20 (A.A.)- Bitaraf ka)·
naklardan gelen haberlere göre, 
inıı:iliz pilotlarının elde ettikleri 
yeni muvaUakiyetlcr İspanyada 
derin bir tesir hasıl etmiştir. is
panyollar İngiliz pilotlarının te
fevvukuna kani bulunmaktadır. 

j,panyollar, Londra bombardı
man edildiği takdirde, İngilizl~
rin de Berlini bombardıman ede
ceklerini zannetmektedir. 

GÜNDE 81 TAYYARE 
Londra 20 (A.A.)- Almanlar, 

h3\'a taarruzlarında 571 tayyare 
kaybetmişlerdir. Yani giinde va
sati olarak 81 tayyare düşürül • 
mii~tür. 

Hava Naz.ırı, bu tayyarelerin 
yiizde 75 inin avcı ve muharebe 
tayyareleri olduğunu, yani iki ve 
daha ziyade miirctıcbatı hamil bu
lundııklarını beyan etmiştir. 

Londra 20 (A.A.) - Başvekil 
Venston Çörçil iogiliz harp kabi
nesi namına, Hava Nazırına bir 
ıneso.j gön<lererck~ kendisini cu .. 
n1a aksamı Aln1an:r:ıya kar~ı mu
_.ırakiyctli akınlar yapmış olan 
İııı;ıliz harn filoları mürettebatı
nı hüki1met nanıına tebrikc me· 
ınnr etıniştir. 

Hindistan 40 
bin askeri 

otomobil alıyor 
Amerikada iki fabrika 

yeni tertibat aldı 
Simla 20 (A.A.) - İki Ame -

rikan şirketi olan Ford ve Gene
ral Motoros kumpanyalarının mü
him otomobil karoseri fabri·kaları 
Hint hükfrmetinin Hint ordusu 
için acele sipariş ettiği askeri o -
tomobilleri imal etmek üzere hu
susi tertibat aldıkları zannedil -
mcktcdir. 

-
Tiran halkı hadiselerin ink'ı3fını merakla l'azetclerden takip ediyor 

Pazar günü 144 YÜZ BİNLERCE 
Almantayyaresi ÇİNLi ÖLÜM 

düşürüldü BEK Li YOR 
mühim hava 

olmadı 
Dün 
faaliyeti 

Bir taraftan seller, bir ta
raftan da Japon bombsı 

Londra 20 (A.A.) - İnı<iliz ha- Pek.in 20 (A.A.)- D. N. B. ajan-
va ve dahıli emniyet nezaretleri sı bildiriyor: Devamlı vağmurlar 
tebliği: yeniden tuğyanlar husule getir -

Pazar günü üç düşman bom - miştir. Kai(engden haber alındığı. 

1 

• • 
Cumhur Reisi doğru 

Floryaya gittiler 
Reisi<umhıır l\filll Şef İsmet inönii bu sabah Anlı.aradan şehri

mize ı:elmişJerdir. Reisicumhuru hamil olan hususi tren saat 10 u 
çeyrek ı>"ne Haydarpaşaya mııvasalat etmiştir. 

Reisicumhur istasyonda Maarif Veltlli Basan Ali Yücel, Vali 
ve muavinleri, Har~ Akademisi Komutanı Korgeneral Ali Fuat, 
İstanbul Komutanı ishak Avni Aktan, şehrimizdeki meb'uslar, 
Jo;mniyet Müdürü ve şehir erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Milli Şef halkın tezahüratı arasında istasyondan sahile gel
mişler ve Acar motörüne binerek reafkatlerinde Harp Akademisi 
Komutanı Korgeneral Ali Fuat ile Vali ,.e Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar da olduğu halde Floryaya gitmişlerdir. 

MİLLİ ŞEF MASİGLİYİ KABUL ETTİLER 
Ankara 20 (Telefonla)- Reisicumhur dün akşam saat 16 da 

memleketine dönmekte olan Fransız büyük elçisi Masigliyi ve 
Moskova elçimiz Ali Hal·dar Aktayı kabul buyurmuşlardır. 

İzmir fuarı bu 
akşam açılıyor 

• • 
lllli lngiliz Nazırı bu geceLondra 

radyosunda İzmirlilere bir 
lıitabede bulunacak 

lzmir 20 (Hususi mulıabırimiz
den) - Aylardanbcri acılması 
beklenen ve tamaınUc hazırlanmış 
olan Fuar bu akşam. saat 18 de 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuojtlu 
tarafından açılacaktır. 

Vekil dün İstanbuldan şehri -
mize gelmiş, ilk olarak ihracatçı
lar birli)!ine eiderek mahsul ve 
ihracat Yaziyeti hakkında izahat 
almıstır. Gece, şehir ııazinosunda 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Vekil bu sabah ithalat ve ihracat 

tüccarlarının toplantılarına riya
set etmiş ve dilcklei dinkmı.tır. 
Vekil ynrın veyahut öbür gün 
şehrimizden İstr.nbula hareket e
decektir . 

Bütün şehir daha sabahtan a -
yaklanmıs bir haldedir. Pavyon
larda beynelmilel bayraklar dal
~anmakta ve halk akın akın 
fuara yı,itılmaktadır. Bu scnd:i fu
ar her senekinden daha fevka -
lijde bir manzara arzetmektcdir. 

{DEV Al\!I 3 üncü sahifede: 

Atikalide fec' bir 
tramvay kazası 

ıır' 

\ 
11\ •t ~nlaşnıış, Sovyetleri tat

~I\ '• ;ııış olarak Macar!• rm aş
ı a~ l'o~~kın taleplerine karşı koy
,:~n•ıs ~nu milli haysiyet ve iz. 
tıı, lir, n akımından tercih ede -
~. llı·a u takdirde sadece Ro -
) ddu8 • l'ılacaristan arasında ta
lıı~ksa b~dcıı bir harp hali mi olur 
da~~bh~; Balkan ve dünya harbl 
da ı t;q· •der; bunu ancak o an
la 11a ko;Y•tler ve tutumlar mey
"~ aras •caktır. İtal)a _ Yunanis
\ 81• o•_'ndaki münasebata mü -

Londra 20 (A.A.) - Rcuterin 
diplomatik muhabirinin bildir -
diğine ı<Öre İngilterenin tam ab -
luka altında ilan edilmesi icin Al
manya tarafından serdedilen se
bepler hakkında Londra salfıhi- ı 
yettar mahfilleri Alman beyan -
ıt.ımscinin değerinde ölçü ile tr.r
sılanması icin ticareti bahrhe de
nizcilerinin Almanların ı<ayriıncs
ru ve sert hareketlerini kafi de
rocede tanıdıklarına işard etrnek-

Hali hazır Hint kara kuvvetleri
nin 20 ila 30 bin otomobil satın 
almıya ihtiyacı olduj'(u beyan e
dilmektedir. 

bardıman tayyaresinin daha imha na göre, Hoangho barajları bir -
edildiği hakkında mütemmim ma-ı çok yerlerde muk8\'emet edemi -
Jfunat şimdi alınınıstır. Bu suret- yerek suları koym·crmi~tir. Bin • 
le düşürülen dü~an tayyareleri- !erce köy mahvolmu~tur. Yüz bin
nin adedi 144 ü bulmuştur. 2 tay- !erce kişi ölüm tehlikesine maruz 
yare havada çarpısmışlar ve yere bulunmaktadır. Bunların çoğu 
birbirine ııirmiş olarak düşmüs - büyük müşkülatla ka~abilmiştir. 
!erdir. Pilotun bu tnüsademeye Tehlike altınıla buhıııan mıntaka-

Tramvaya atlıyan ihtiyar bir kadının parmakları 
kesildi. Biri de arkadaşını odunla yaraladı ! 

,,ı 

,, 

' 

•n "'1•k ist"d d .. · ~k R•rck \' ı ? mı gostermış-
~ ilh di .. e unaıustanın, gerek a
~. lllardai. r dev Jetlerin ve Bal -
ta h ga~.-' ~~mi Jıa,·anm İtal
t.'h~laha'~usaıt göriiıımesile tek
~ •t iskan ~itru kınılan ve sade. 
ı,., kta11 il ~ıl mahiyetinde bulun
td)nı:il;z •rı~e geçmiyen hadise
\' 

1 1•ken bllıatbııatında nıiinakaşa 
~n ıı h· k ı ı· Ilı •nisı d "re et er talyanın 

lıa~1•1ihat~n bıı Pek yakında bazı 
j 1,.'n~c le~; ulu~acağınm delili 
I;~ l'ılhak·k r ve ızah olunm~kla

f:atarıı;~· 8 .• Yunanh~tanda Ingi
l <\ftik · ı 'ardır. 
•na •da da 111 la 1\ bir 1 ısıra karşı hazır-
ııı:~ı~•uııuakrrıız vardır. İtalya bu 
n;,. •çin y uv".edcn fiile çıkar
~- •n dı'I'. unanıstaııda ve Akde •\ ~•r b"J -•tııı a Ve d . 0 gclcrinde İngiliz 
li~ •k •ınc~~IZbku\'vetJerini işgal 
b~ .•tınek ! •. azı hadiseleri tab
iııt ~Skand'l!•hyebilir. Ancak biz 

ı, 1 •n y ld • • ~i>- aııı _.. . apı ıgı ve alınan 
' 1 k ... usaıı tcl"kk" · ~. \r aııa8 ı; 11d . a ı edılme -

ıu,1 .. Una11 ;
81 

~Yız. Balkanlarda 
,.,i4· "'ııkav:n a azimli ve her 
l~l'q cı bir ,.

8 
~ete hazır, emniyet 

lıı~;~ olıındıı ~•Yet .. muhafazasında 
'~ıı· 1••·~·; z gıı rnuddetçe İtalya 
~Uı~ '•ın311~~ ıfklatrn?~ s.evdası ile 
•ın •ınekı eııdısını de ziıfa • •ıı en sak k •c~·ı netice . . ınaca \'e dava-
>ot 1 • hak·k.! 111 fuzuli sahnelerde 
baı~"da d~ ı hedeflerde aramak 
~ı •• :. ltaha~~nı edecektir. Aksi 
'.le b,Rı ~e har ~ek Pahalıya mal 
~ı l Utijıı d.. .hın Balkanlar yolu 

j~ 11 ~ar1 tnl aya ~ •nlacağı aşa
~1. tı1;, s 8''azzulı etmistir. 
~ '•ıc 0 mars· . ııı b •, <\f 'k ı ının tahliyesine 

hına •ı 
1 
ada lngiliz kıtaatı

(l)ı;:ı,r ,f; en b':' hadise askeri 
II 3 uncı.i sahifede) 

<Devamı 3 üncü bahif~dt) (DevaJlll 3 üncü sahllede) (DEVAMI 3 üncü sahifede} 
~~~~~~~~~-

HAZİN BİR TEFTİŞ NETiCESİ 

Üç günde şehrimizde ne 
kadar esnaf cezalandırıldı? 

Fırınlarda 295 pis bez, imha edildi. 31 esnafa plslikten 
kesildi. Tramvaya atlıyan 40 kişi tutuldu 

ceza 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de beledi)·e ve polis kontrolları 
ile ldtislere hız verilmi~tir. Üç 
gün içinde l·apılan teftişlerden a
]ınan netice ekser e~nafın temiz· 
liğe riayet etmediklerini göster. 
mesi itibarile pek hazindir. Bu 
nctice~i resmi raporlardan alarak 

Kırda ölü 
bulunan kız 

Hayvanlarını otlatırken 

sıtmadan ansızın ölmüş! 
Hayvanlarını otlatmak için kö-

yünden ayrılan İzmirin Çuma 
ovası nahiyesi halkından 11 va>la
rında Döndü isminde bir kızcaf!ız 
Akçealan mevkiinde geçenlerde 
ölü olarak bulunmuştur. 

Evvela kızcağızın bir cinayete 
kurban ı<ittif!i zannolunmuşsa da, 
bilahare doktorlar tarafından ya
l'.l•lan muavenesinde kendisinin 
sıtmalı olduj!u ve hasta hasta hay
van otlatmıva cıkınca ansızın öl
düğü anlaşılmıstır. 

Di!i'er taraftan Egenin bazı yer
lerinde ı:örülen Sıtma"a karşı ted
bir alınıp halka kinin tevziine l!,e
çilmiştir. 

yazı~·oruz: Muhtelif fırınlarda ek
sik vizinli 225 kilo ekmek, 51 fı
ranca1a miisnderr olunmuştur. 
Ekmek hamurlarının dizildiği 
beılerin ekserisinin pis olduğu da 
vöriilerek muhtelif fırınlarda 295 
pasa bezi imha edilmiş. ayrı,·a a· 
rıkta ve tozlar arasında satılan 

pis bir tepsi dolusu ~örek de imha 
olunmuştur. 

3 balık(ı, 1 mana,·, l işkembeci, 
1 seyyar şerbetçi \'e diğer muh
telif esnafa pislik ve belediye za
bıtasına aykırı hareketlerinden 
dolayı 31 zabıt \'araka" tutulup 

(Devamı 3 iincu sahlıcde) 

ŞAYANI DİKKAT B!R iHBAR 

Bir gazinodan 14 
garson çıkarılmış! 
Belediye ve garsonlar cemiyetin

den iddiaların tahkiki istendi 
Şehrimiz garsonlar cemiyeti - ı 

nin süratle ıslah edilmesi ve ııar
;;:ınların . h<tklarının korutl'ması 
icın daha esaslı tedbirler alınması 
icabettiğini ı<östcren bir vak'a dün 
Sandıkburnunda Çakırın gazino
sında cereyan ctmistir: 

Bu gazinoda uzun müddettrn
ber sadakatle • çalışmakta olan 
on dört ı?arson dün sabah durup 

dururh n işlerinden cıkarılmıslar 
ve iddiaya göre bırikmis yevmi
yeleri ile beraber müessese sa -
ibibinde bulunan sıhhat cüzdan
ları da kendilerine verilmeden 
kapı dışarı edilmişlerdir. 

Her biri çoluk çocuk sahibi o
lan bu vatandaşların muhatap ol
dukları müşkül \'aziyet l!arsonlar 

(Dt\·amı 3 Uneu sahifede) 

Bozuk iki 
otobüs 

Bunların plakaları alındı 
Şehrimiz dahilinde otobüslerin 

kontrolları artıırılınıstır. Bu me
yanda dün yapılan kontrollarda 
iki otobüsün bozuk olduğu halde 
sefere (ıkarıldığı ve hem de fazla 
yolcu alındığı görülerek bunlar, 
pliıkaları hemen alınarak sefer -
den menedilmişlerdir. 

Dii!cr iki otobüs üçer, diğeri de 
6 yolcu fazla aldıklarından, jki 
otobüs de duraklarda fazla bek -
lediklerindcn s•l·ril•cfer memur
ları tarafından tezal:uıdırılmJşlnr
dır. 

Teslim edilen bir 
hakikat! 

Romanyalı garsonlar 
işten çıkarıldılar 

Limanlar umum müdürlüğü -
nün alatadaki yolcu salonunda 
ı,,.ütehassıs ismile çalıştırılan altı 
Romany1'/ı ı<arsonlar işlerinden 
cıkarılmıslardır. Bunların müte
hassıs bulunmadıkları ve her han
gi bir Türk ~arsonunıın kendi -
!erile her zaman için imtihan o
labilecekleri hakkındaki neşriyat 
alakadarların nazarı diküatini cel
betmış ve filhakika yapılan tet
kiklerde de Rumen ı?arsonlarının 
mü•teri)eri dej!il; liman erkiınını 
hile memnun edemedikleri ı<örü
Jüp bu hakikat er gee anla.~almış
tır. }3unların verinı:. Türk ı<arson
lar alınmıştır. 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Bahisten bahise 
Harp ve politika çerçevesin

de söylenmesi lazım gelen her 
şe~i söylediğime kaniim. Beni 
tekrar konıışmıya mecbur ede
cek yeni bir harp ve politika 
hadisesine kadar me\'Zuların 
avareliği içinde dolaşmışım \'e
ya susmuşum ııe çıkar? Biitiin 
iddia ve teşhislerim ortada ol
duğuna göre, yiiz yüz gerçek
lcşeceğim. yahut yalancı çı
kacağım günleri bekJiyebilirim. 

Bu söyledWerimi bütün bir 
bahis halinde uzatamıyacağıına 
göre bahisten bahise allJyalım. 

• 
(Şirketihayriye) nin bir (63) 

numaralı vapuru ve bu vapu
run meşhur ve mübarek bir 
kantanı var. Tahsin kaptan!. 

Bu zat, Boğaziçicin biricik 
masum ve zararsız neş'esi. Ço .. 
cuklar ona kıyılardan cTahsin 
kaptan, çok yaşa!. diye bağırır, 
o da onlara canavar düdüğile 
bir öpücük gönderir. Müthiş 
mahalli renk!. 

Ben şimdi çok sevmeğe baş
ladığım bu eğlenceyi eskiden 
hiç sevmemiştim de, hatta onu 
dağıtı:ııak için bir yazı yazmış
tım. Bunun üzerine kaptan dü
düiıiinü ötıürmez olmuş ve ço. 
cuklar, , yaşlı gözlcrile aran • 
dıkları ufuklarda ihtiyar arka
daşlarından selam almaz ol • 
muşlardı. Kaba müdahalemden 
o kadar mahcup ve müteessir , 
olmu~tınn ki, bana minicik ço
cuklarla ihtiyar kaptan arasın
daki bn masum oyunu dağıt • 
nıak, adeta bir kuş yuvasını 
bozmak gibi gelmişti. Sonra yi-

ne yazı vasıtasile, Tahsin kap
tandan ovununa dcvaın etme
sini rica et1niştir. 
Şimdi l·ine ne oldu bilmem, 

kaplanın artık düdük çalmaz 
olduğunu işittin1. Ona bu zarar
sız \'e masum hareketi ~·asak 
eden her kiınsc gitsin de, her 
evi, her kö~C.Yİ r her sokağı, her 
buca~ı saran binbir kabalıkla 
mütadclc ederek kahramanlı -
ğını göstersin!. Malıkıimu oL 
duğuınuz kabalıkların acısını, 
hakimi olduğumuz inceliklerden 
mi ç.ıkaracağı.z?. 

Limana giren birçok vapur
lar lıa~kıra haykıra, takla ata 
ata l!'Clip giderken, Tahsin kap
tanı susturmaktan ne çıkar, an
lamıyoruıu. 

• Müjdeler olsun, müjdeler!. 
Türk matbuatında büyük bir 
salah eseri görüyorum. Gaze -
teler, gazetelerdeki yazı mü • 
dürleri türkçe öğrcnmeğe baş.. 
!adı zahir!. l\lesela, (Vekiller 
geldiler), (İngiliz, 140 Alman 
tayyaresi düşürdüler) tarzında 
başlıklar gittikçe azalmakta. 
(Vekiller geldi), (İngilizler, 
140 Alman tayyaresi düşiirdü), 
bravo!. 

Bu hususta üstiiste yazdığım 
bir sürü yazı biraz rol oyna
dıysa ne mutlu bana!. Herhan
gi bir gazetede doğru bir ser
IC\'ha görünce o kadar memnun 
oluyorum ki. fıkorn,·~ ~-- .. ı ... ı., 
,·ereceğim geliyor. Düşünün ha
Jirnjzi!. Lisanunızı do~ru ..... -
nuşabiliyoruz diye fıkaral a 'a
daka verecek vaziıette olmak!. 
lılECU> FAZIL KlSAKtlREJ( 
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Kendilerine ceza kesılen gazi • 
n•Jlardan hemen hiçbiri. beled,ye
nin k::lrar·nı dinlemiyor ve mah
kerr eve müracaat edip itiraz edi
yo· Bu rnlda, belediyenin aley· 
bne a~ lmı> bir sürü dava birik
ti~. Bu itirazlnra bakarak sanırsı. 
nız ki, bütün verilen cezalar hak
sıtdır. Yalnız, gazinocuların, mah
htrrc huzurunda da asla söyliye
mi} ecekleri bir iki cümle var ki, 
ben cnlar• bir yerde kulak misa· 
fıri olarak duydum. 

Asıl ıstcdikleri şudur: 
c- Ey belediye, bize hiç karış

ma! Fiatları istediğimiz gibi art. 
tıralım .. Temizlik, intizam, sağlık 
tefti;ıleri yapılmasın. Hatta, mali
ye memurları defterlerimize dahi 
bakmasın!. Biz. halka ne verirsek 
verclin1, kaç paraya verirsek ve
relim. Bizi rahat bıra~n ve iste
diğimiz gibi iş yapıp para kaza
nalım!~ 

EK:\IEJ<TES 

SIKA YET!. 

Artık. ekmeklerden şikayet art
tı. Jstanbullulan, bu şJ«iyete ba
kıp. küfranı nim etlik le, ekmeğini 
tepmekle, nanıaziz d~manlığı ile 
itham etmeyiniz. Hakikaten, ~eh
rin her tarafında, türlü cins, renk, 
koku ve lezzette, hamur, eksik bir 
tak m ekmekler çıkıyor. 

Bcl•diye, nihayet, modern bir 
ekmek fırını yanmayı düşünüyor. 
Büviık ve güzel ekmek çıkaracak 
bövlc bir fırın, ı~tanbul e!oııegini 
elkr~"!de oyuncak ederleri her • 
halde yola getirecektir. 

Türkiye buğday ve çiftçilik mem
Je tıdır. Di.nyanın en nefis ek. 
ınekkrini biV'n yemckliıcimiz la-

z "'"'· 
l\IEClll'l, 

MÜTJ.r"hl 

İstanbul şeh!r tiyatrosuna ait 1 
ır.er ~klı bir hadiseden bahsed;yor
lar. Efcndım, çıkan kış, sahnemiz. 
de cyranan c Yelpaze, isimli güzel 
eserın mıiterci::r-i olan meçhul ba-

Bir basmacı 
tevkif edildi 

Asliye 8 inci ceza mahkemesin
de dün iki ihtikar davasına bakJl
mıştır. Bunlardan biri Sultanha
mamında •Sultanharnarrıı pazar1> 
tuhafiye ma&azası sahibi Hayim.. 
dir. Mumaileyh metresi Yerli 
Mallar Pazarında 44 kuruş olan 
t.:ıbrako denilen basmayı metresi 
60 kuru;,tan satmakla suçludur. 

Milli korunma kanununun 32 nci 
maddesine göre tecziye edilmesi 
talebile mahkemeye verilmiş o:an 
Hayim, kendisi dükkanda bulun
rnad.ğı bir sırada tezga.'ıtar çocuk 
tarafından bı. sat:şın yapılmış ol
d c..::U, çocuğun da mevzuu bahis 
basmanın fiatını kat'i olarak bil
rned,~i için takribi bir Iiat söyle
mek suretile •attı.,l?ını bildirmiştir. 

Mahkeme bazı hususatın mınta-

yan halii, bir türlü bulunarruyor· 
mı:~!. Bu bayan kimdir, ismi ne
dir?. 

Belli değil'. Bu eser tutmuştu. 
Mütercimin bir de alacağı tercü
me hakkı var. Bu parayı dahi kim
se gelip almamış!. Bu bayanın çok 
mütevazı, çıok mahçup olduğuna 
hükmediyorlar. Hala arayıp tarJ>. 
yorlar, nasıl bulalım?. 

Kolay!, Gazetelere şöyle bir ilfın 
veriniz: 

c Yelpaze piyesinin ihtiyar ve 
muhterem mütercimi bayanın 70 
inci doğum yılı münasebctile bir 
jübile hazırlaıunaktadır,, 

Meçhul bayan, tashihi sin için 
ayni sabah saat 8 de mutlaka şehir 
tiyatrosuna müracaat edecektir!. 

EVLENME 

RF.KORU 

Amerikada Salen isimıı oır şehir 
varmış ki, burada, evlenmede sür
at rekoru kırılıyornnış!. Şehrin 
sokaklarında şöyle afişler varmış: 
•Otomobilden inmeğe zahmet et
meyin. Yalnız, bir dakika araba
nızı durdurunuz, k5.Ii!. 

Bir dakika da pek az!. Meseıa, 
otomobille bu şehirden geçiyor • 
sunuz, benzin bitti. Arabanızı bir 
an durduruyor9Unuz. Yanm•zda 
genç bir kadın arkada;;ınız var. 
Evlenme memurları, hemen etra. 
fınızı sarıyor. Derdinizi antatmağa 
vakit bulamadan nikiih:nız kıvılı
yor!. Allah muhafaza buyurs~!. 
İSTANBULUN 

SİKA YETİ 

Bir gazetede, btr okuyucu ,nek
tubu okudum: Balatta bir sinema
dan ·ikayet ediliyor. Yahu, İstan
bul halkı da amma, çenesi düşük 
oldu. Herşeyden şikayet eder. Ga
zinodan, plajdan, hamamdan, si. 
~eınadan, ekmekten, yiyecekten, 
ıçecekten, yoldan. köprüden, sı • 
c 1"'t'1n, tramvaydan, suda.1, sütten1 

mey.vactan, pahalılıktan, pazar gez
mcsınden, gürültüden, parasızlık
tan, kar.-ı:,ndan, koca.s,ndan ilah .. 

Bari, .lstanbulluların şikayet et
medikleri şeyleri öi!rensek!. 

AHMET RAUF 

Muhtekir aile 
mahkum oldu 
Hirant ve A•avni isminde bir 

karı koca kira ihtikarı suçile as
liye 8 inci ceza mahkemesine tev
di olunmu.şlardır. 

Boğaziçindeki .vahlarını her yıl 
2Q lirava kiraya verirken bu yıl 
25 lira.va kiralamaktan suçlu bu
lunan bu karı kocanın milli ko
run:ma kanununa muhalif hare
ketleri ve kira ihtildi.rı yaptık • 
!arı mahkemece tesbit olunmuş • 
tur. Neticede her ikisi de 25 lira 
ağ:r oara cezasına mahkum edil
miştir. 

taka ticaret müdür!..;ğiınden so -
rulması için başka güne bırakıl • 
mış, Hayimin de tevkifine karar 
verilerek tevkifhaneye gönderil -
miştir. 
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Hem beni sevsen hemen dediği
mi ~'aparsın ı 

Bır türlü işin ehemmiyetini an
lat •• ınıyorduın: 

- Gidip gitmemek meselesi de
ğil.. 

On gün de gitme!;~'.:'1. kimse bir 
~ev soylemez!. 

Th bir şube müdürüyüm!. 
DcJiın. Dinlemedi. Hırçınfaştı. 

Israr etti: 
- C.. ıtmi; c e':ts;n. 
Tc.efon et!. 
1şin be n d.ıha ehc=iyetlı 

\'C --ygıJi d 1 ya•. 
S- 1den bug\in ayrılmak istemi

,·orı .... nı!. 
C '.ne ''. o kırılsa bile gitmeğe, 

mccburdu.11. 
- l'llkanı yok!. 
Mucıhedcnin imzasında hazır bu

lunacai!un .. 
Gitır.emck çok çirkin olur!. 
Dedim. Kaşları çatıktı. Suratı 

dei:i~ikti. 
- Ne mt.iahcdcsi? 
Dedi. 
- Almanlarla gizli bir ittifak 

muahedesi imzalıyoruz. Çok bü -
rük ehemmiyeti var. Mutlaka git
meliyim!. 

Dedim. 

- Peki amma, muahedeyi sen 
imzalıvacak degilsin ya?. 

Dedi. 
- Evet hariciye naz :rı imza e. 

decek amma, ben de murahhasun. 
Dedim. Sonra, muahedenin ma

h,yctin anlattım, 
Eh=miyetini ,öyledun. 
- Görüyorsun va. Herhalde git

me:::- lilzırn!. 
De.:! :n. ::)an ki, havadan, sudan 

b~ .d ver.~~ ;.nı g bı büttln soy
le ikleriın bır kulaı:;ıııdan girdi, 
öı.;~runden c J<l.: 

Gitmiyeceks:n ... 
Dıye yine tutturdu. 
- A ... hıç bö"le şey gi'r.ır.edim. 
Dedim, ben de inat ve ısrara baş-

ladım: · 
- Gideceğim. 
İşime karışmamal:sın!. 
Fedakarlıktan çekinen bir adam 

de~ilim ... 
Senin iein nelere katlcndım. 
Ben son sözümü söy !er söylem ez 

üzerime atılacak gıbi yerinden 
kalktı; bajlırarak: 

- Hep bana bunu söylüyorsun. 
Fedakiırlık, fedakarlık. Yeter ar
tık: Biliyorum. Fedak:.ırlık yaptın.. 
Karını bıraktın, çocufıunu bırak • 
tın. Bana geldin, F~kat, ikide bir 

Garip bir 
hareket! 

Piyazcı ve kebabcı 

dükkanlarının kapa
tılmalarını Lokantacılar 

cemiyeti istemiş t 
Şehrimizdeki köfteci ve piyazcı 

dük:kiınlarırun kapatılacağı nak
kındaki haber küçük esnaf ve iş. 
çileri teliışa dü,<ürm~tür. Bu ka
bil dükkanların sahipleri de istik
ballerinin ne olacağı en~sile a
lakadar makamJara müracaat edip 
izahat istemektedirler. 

Halbuki bu hususta yaptığımız 
son tahkikata göre, piyazcı dük
kıinlarının kapatılmalarına alfı -
kadar resmi makamlar kat'iyyen 
taraftar değildirler ve esnafın a
leyhine olan bu işi ortaya atan. 
!arın da lokantacılar cemiyeti·~ 
dare heveti azalar:ndan bir kaÇi 
olduğu anlaşılmıştır. Lokantalara 
rekabet eden piyazcı, köfteci dük· 
kanlarının kapatılması işi yalnız 
Jokantac.lar cemiyeti tarafından 
bir düşünce olarak teemmül edil
miştir. Halbuki esnafın aleyhine 
olan böyle garip birşeyin ileriye 
sürülme•i bile doğru görülmeıniş
tir. 

Kadıköy Çocuk Esir
geme Kurumunun 

sünnet düğünü 

---O-

Kurbağalı dere beş bin 
liraya temizlctilecek 

Kadı.k.ô.vündeki K ~cbaga: dere
nln esaslı bir şel<,ildc temizletti -
rilmesi belediye reisli~ınce karar
lastırılınıştır. Bu ~e 5UOO lira s\r· 
folunacak ve ey liılün haftasında 
başlanılacaktır. 

IKuÇüK HABERLERi 

bunu başıma kak.makta ne mana 
var?. • 

Dedi. Yüzü sapsarı olmuştu. O
nu hic bu kadar hırçın, sinirli gör
memiştim. Ben de hırçındım. Ben 
de sinirli idim. Ağzımdan birden· 
bire kaçtı: 

- Keşke ne seni görsevdim, ne 
de bu işler başuna gelseydi. 

Perişan oldum! 
- Vay bunu söyliyen sen misin? 
Der gibi yataktan dışarıya fır-

ladı. Ve.. bi• makine l.'ibi söy !e
meğe başladı: 

- Demek beni sevmen felaket 
oldu!. 

Pişmansın?. 
Bc.1 fazla geliyorum!. 
s~ni sı1:ıyorum .. 
Başının belasıyım!. 

T 'Pilıiyordt1. Hiddet ve asabi 
yet hiç ver bulrnadıi:ı o güzel, 
eriten, öldüren, sürü :!iyen ı:özle
rinde şim~ek !ırtm4l<ll'ı esip sav
ruluyordu. Ve sesini yükselte yük
selte adeta hakaret ediyordu: 

- Bayağı erkekler ... 
Zaten hepinız böylesiniz!. 
Cavit te, Reşat da, Turgut da 

senin gibi değil miydiler?, 
Ve .. küfür ediyordu: 
- Adi!. 
Rezil ... 
Bayağı. .. 
Alçak ... 
Fena halde kJZdun, tepem attı, 

ne yaptı./!ımı bilmiyerek: 
- Artık haltettin!. ı 

Dedim ve .. yüzüne bir tokat at- j 
tım. 

- Tuhhh utanma::!. 
Kırba, 
Vahşi ... 

AVRUPA HARBNllN 

YEN l l\IESELELf,Rl 

Şehrimizdeki ilk mekteplerde 
yeni ders yılı hazırlıklarına baş • 
lanılmıstır. Belediye reisliği de 
tamıre muhtaç mektepler meya
nında Buyükada ilk mektep bi-
nasını 1049 lira, Beylerbeyi 27 inci 
ilk okut binasını 25;>8 lira, Üs.kü-

dar 22 inci ilk okulu 666 lira ve 
Üsküdar 43 ınci ilk mektebi de 
17~1 lira sarfı!c eylCıltın iL< haf
tasında tamır edecektir. 
~ 

Y eşilayın üzüm gunü 
Yesilay ve Yesilay genelik şu

besı her yıl yaptığı ;-az gezintisıni 
bu vıl l eyliıl tarıhinde hususi 
tuttuğu otobüslerle Halkalı ziraat 
mektebine ve cüzilm günü> ismile 
yapacaktır. 

üvelerine ve ülküsünü sevenlere 
iyi bir ıtün geçirLmek ve bilhassa 
üzüm propagandası yapmak mak
sadile bu gezintiye kurum ayrı 
bir ehemmivet vermektedir. 

Diye dogru lavumanın başına git
ti. Burnundan kan geliyordu. O. 
nu böyle görünce şaşırdım. Kork
tum, ne yapacağıinı bilmedim. 

- Çok fena yaptım ... 
Diye kendi kendime düşüne dü

şüne yanına gittim: 
- Naran ... 
Dedim, elimi tel tel alnına dö -

külen ipek saçlarına götürdüm. 
- Çek elini hayvan ... 
Dedi, başını çekti. Gözlerinden 

yıldırımlar fıskırıyordu. Kan he
nüz kesilmemişti. Yüzü demdeği
şik olmuştu. Hiddet, belki de nef. 
retinden morarrru>tı. Kaşları çatıl
mıştı. Dudakları uzamıştı. O her 
vakit gU!en, wvk, şehvet, çıldırtıcı 
bir haz taşıran yanakları pençe 
pençe kızarmıştı. 

- Yüzünden düşen bin parça 
kesilir!. 

Dedikleri işte tam Naranın bu 
san;yesi cçindi. Fakat, ben ne ya
pacaktun. Kendi.mi el "liyordu.ın: 

Üzülüyordum, 
Seviyorcium!. 
Kızıyordum!. 
Dövmek istiyordum:. 
Okşamak istiyordwn. 
Nefret <>diyordum. 
Bütün bu tezatlar içinde çırp!Dlr 

ymdum. Amma, en çok galiba tar
tının sevgi taraf• ağır basıyordu. 
Bir daha elimi uzattım. Bir defa 
daha: 

-Naran .. 
Dedim. Bir defa daha saçlarını 

okşamak, gönlünü almak istedim. 
Yine elimi itti. Yine ters ters: 

- Bırak ... 
İstemiyorum!. 
Çek elini ... 

Tiryestcnin 
istikbali 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

İtalyanın geçen harbin başında 
bir hariciye na:a.rı vardı: .Marki 
di San Culyano Alman taraftarı 
olduğundan 914 de harp çıktığı za
man pek nıü~kül günler geçirmiş, 
nil.ayet İtalyanın bitaraf kalaca
ğını söylemekten başka çare bu. 
lamamıştı. 911 de Trablusgarbi al
mak için de Babıiıliye nota gönde
ren yine bu Marki di San Culyano 
olmuştu. Harp çıktıktan bir kaç ay 
sonra bu İtalyan diplomatı öldüğü 
için o zaman evvela bitaraf kal
mak, sonra da müttefikler tarafına 
geçmekle sonunda İtalyanın ettiği 
istifadeyi g5rememiştir. 

Bu meşhur diplomat İtalyada 
Alman politikasını güdenlerin bir 
timsali sayılarak o gün bugiin is
mi unutulur gibi değildir. O za
man İngiliz ve Fransız müttelık 
matbuat Markinin istikbali keşfe. 
demediğini, çünkü istikbali keş · 
feder gibi olsaydı bir an evvel İtal
yayı da müttefikler tarafına geçi
receğini yaznıı~lardı. Türlü ıniiş
kül miicadelelcr içinde kalan di 
San Culyano nihayet hastalanarak 
ömrü vefa etıncnıiştir. Fakat onun 
adını uııtttturınıynn kcy{i)ct, ya
n! Alma.:.ı taraftarlığı bugün iıal. 
yada hiıliı mevcut bulunuyor. İtal
ya kaç sene sonra Almanya ile ta-
1namilc teşriki mesaiye karar "-e
rerek onunla birlikte harbe gir • 
miş bulundu. 

Vaktile Markinin Alman taraf
tarlığını müahaze edenler o za. 
man şöyle diyorlardı: 

- Almanyanın, Avusturyanın 

hezimeti İtalya için çok faydalı o
lacağını di San Cul~·ano hiıta nn
lıyanıa~nıştır. Bir kere ı\In1anya 

ve cnunla beraber Avusturya bu 
harpte galip geline İtalyaya Av
rupa kıt·asının haricinde ne kadar 
zengin yerler verirlerse ,·ersi ler 
Avm.turyanm - clolayısile de J\.1-
manyamn demek • Adriyatikte ka· 
zanacağı ıne'\·ki ile bir olamıya -
co.ktır. Tirycstc:;i A\·ustur~·:ı - ya
ni Almanya hiçbir zaman İtalya· 
ya vcrıniyccektir. 

O zamanki Avusturya in1para -
torlu~u, ba~ta imparator Fl'ansua 
jozefin Alman imparat'lru ikinci 
Vilhclmi hiç sevmcn1es:nc ve ha_ 
rici işleri tamami1c kendisi idare 
etmek istemesine rağmen - yine 
AJnianların tesir \ 'C niifuzu altın
da demekti. 

Bugün ise artık müstakil bir 
Avusturya tarihe karışmış bulu
ııuyor. Eski A\:usturyanın miras
çısı diye kendini savan ve ru mil
yonluk bir Cerman kiitlesile ha. 
rekct ettiğini söylenen Alııtanya 
Adriyatik denizinin muk•dı!era -
tına l:lkayt ha1amıyacaktır. Tir -
•·eslenin ist:khali Almanya ile İ
talya arusında bir gün velmyiin 
sevkilc ınc\'zuu bnhsolacaktır. 

Di San Culyano öldiiklen sonra 
İtalyanın harici siyasetini ilarcye 
gc~cn Salandra ortaya me~lıur 

mukaddes hotkamlığı koymuş o
lan İtalyan diplomatıdır. Bu mu
kaddes hotkfıınlık, yalnız İtalyanın 
menfaatini düşiinerek bunu en 
yüksek birşey bilmek fikri o mem. 
le!rntin de\'let adamları için dai

ma her devirde takip edilen başlı
ca siyaset olmuştur. O zaman İtal
yanın mukaddes hotkamlığı Al -
manya ile Avusturya ile olan itti
fakını bir tarafa bırakarak evvela 
seyirci kalmak, sonra da Fransa, 
İngiltere ve Rusya tarafına geçe. 
rek A \'ttsturya ve Almanyaya kar
•ı harbetmekti. Bugün ne Marki 
di San Culyano \'ar, ne de Sin
yor Salandra. Fakat di San Culya
nonun Alman taraftarlığı mevcut. 
Yine o zaman söylenmiş olan ne 
varsa mana ve chemıniyctini mu
hafaza etmektedirı İtalya geçen 
sefer galiplerle beraber olduğu i
çin Tirycsteyi almıştı. Adriyatik 
üzerindeki Alman nazarı acaba 
oradan avrılını~ ıntdır?. 

r.·::~·nır:;:~ ... =·ı·"ll:.:~r:~ııı ..~!.. ı:~~ıLuı. L.tm~ .::ını 
Bunad& şükretmeli! 
Bir gazete havadisine göre, orta 

mekteplerin muallim kadrolarına 
bu sene de yardımcı öğretmenler 
alınacaktır. Birkaç ay evveline ka. 
dar vaziyet böyle değildi, Artık, 
yardımcı öğretmen alınmıyacak 

ve mevcutlar vazifesine de niha
yet verilecekti. Kanuni şartlan 
haiz olanlar asil hocalığa tayin 
edilecekti. 

Yıllar var ki, orta tedrisatta bıı 
neviden yüzlerce hoca vaziyetinin 
ne olacağını bilmiyor. Böyle bir 
kadro ile iş ~ören mekteplerden, 

./ 

bu yıl, eksik randıman alınmış ise, 
bu kadarına d~eli!. 

t Arkan vaJtJ _ , . ~ __ cu il 

Hatay 
yo .ari 

-··-
Ay başında yeni ve 
büyük bir programla 
tekmil yollar asfalta 

çevriliyor 
Halayda yol ~!eri için yeni ve 

büyük bir program ha.;ırlanmış • 
ti)'. 

Hatay valisi B. Şükrü Sök.men
süer, nafıa işlerini in1ar planında 
da birinci kJsma almıştır. Tekmil 
Hatay yolları peyderpey asfalta 
çevrilecektir. ilk partide 250 bin 
metre murabbaı bir yol asfalt 
kaplanacak, 15 bin metre murab
baı da blokailı şose vapılacaktır. 

Bu faalivete av basında başla
nılacaktır. Antakya - İ.skenderun
Kırıkı,an arasında da 40.610 met
re murabbaı ŞOôe inşaatı ile 3 kat 
asfalt kaplama ıi.sine d~ hemen 
j!eçılccektir. 
Dığer taraftan vali. Hatayda bu

lunan pctrnl membal~rından da 
sür'atle io.tifad:\'l temine çalıs · 
maktadır. 

lık kr dın adli 
doktorumuz 

Üniver.ite :ı.d..i tıp asistanl.ltın~ 
Ba\ an ~mine :ln1nı lia).;<lat ta. vın 
oıurunuştur. B:ıyan 1'.rfüııe Zılıni 
adlı tıo sahasında yetışen ılk ka
dın doktorı.rrnuıdur. 

---0-

T er fi eden kaptan ve 
makinistler 

Tcrfı (~mck istiycn kaptan ve 
nıakıı1.t:ı~ıc.r miz için gcccnlerdc 
ticaret .. ba ıırı \ı c n1cktc bınlie yapı
lan ;, tınaça ı»rc nlerden 16 ki
s111.11 tt.. f t ı\1.w ı:ı. la~ Vckalcttnce 
n uvntık ~vru 111u:-ı Vt? ~ehadetna -
ıne. r ... c.. ... .ıun yollan nışlır. 

Bu su le Zeki OrJno:;. Nezihi 
Arda, S ; fı Gezer, .Nured~ n Yıl
m~z 1 ı..-ıc. s nf başkant<nı ga, B. 
Celillct ı. Eııgin, Zeki l~zcr, 
1 incı .m,[ 2 ıııcı kJptanlığa, B. 
Ahmet Zir, 11..~n 1 ansu. Enver 
T.'.lş!!Ör 1 ine~ sınıf 3 üncü kap -
tan11ga, B. Sjrcvya 2 inci sınıf 
·bıış kaotanlıga, B. Nurrodin Öget 
l inci sınıf baş makinistliğe, B. 
Ekrem Söy leınez 2 inci sıruf ma
kinistlii!e. B. Hakkı Saltan B. İh
san 1'oksoy ve D. Tahsin Bahadır 
da 3 tıı.cu sınıf mak.nistlii!e terfi 
etaneğc ınurnffak olmuşlardır. 

---0-

"Niimunei hamiyet,, 20ı 
günde p:ırçala ıacak 
Avakapı kavık iı;kelesi civa -

rınd.a ·batnu.ş olan e!lki «Nü.mu ... 
nei hamıyet• torpidosunun par • 
çalanarnk cıtar .. :ıcağııu haber 
vermiştik. · 
Lıman reisliği bu işe avın 23 tın· 

cü günü sabahından itıbaren baş
lamağı kararlaştırmıstır. 

Parçalama isı dinamit kullan
ııııak surttıle yapıtaca~ından o ci· 
vardan kayık. motör, vapur ve 
emsali deniz vasıtalarının 20 gün 
müddetle acılrtan geçmeleri teb
liğ olumııustur. 

loüNY ANIN İÇİNDEN\ 
Küremiz soğuyor mu? 

Küremizin mütemadiyen soğu. 
makta olduğuna dair bir iddia 
vardır. Kutup m:n.lakalarında an
cak sıcak iklimlerde yetişen ve 
yaşıyan ağaç ve hayvan müsteha
seleri bulunması, küremizin tedri
cen soğumakta olduğuna misal o
larak gösterilir. Hararet hattıisti
vaya doğru çekiliyor. Bir gün gö.. 
zümüzü açınca, kendimizi ebedi 
buzlar arasında bulaca/!ız. 

Halbuki bu görüsün hatalı ol
duğu söyleniyor. Küremizin sat • 
hındaki hararet hiçtir. Sıcaklik ve 
L'ık bize günesten gelır. Küremi
zin iç taraflarının soğumasının sat
hile münasebeti yoktur. Hattıisti
vanın hararet derecesi iptidai de. 
virlerin a:,'nidir. Ancak güneşin ı· 
şığı siindükten sonra, arzunızı buz
lar kaplıyac:ı.k ve hayat bitecek, 
tir. Fakat ne zamanı. 

Bu kestirilemez. Yalnız şu var 
ki küremizin iç hararetinin azal
m~sı sathı üzerinde bir tesir bı
raknuyor. 

Tank mı, lahit mi ? .. 
Rus tanklarını sevk ve idare e. 

den Sovyet zabit ve neferleri bir 
tank içinde değil, seyyar bir lahit 
içinde ı:ıibidirler. Buradan sağ çı
kabilmeleri imkanı yoktur. Meğer 
ki Sovyetler galip gele ... 

Tanklar, taarruza geçmeden ev
vel hariçten ve çeka memurları 
tarafından sıkı sıkı kapanır. Ge
çen muharebede Finler, bunu bil
dikleri için karlar arasına sakla
nırlar, tanklar geçerken birden • 
bire üzerine atılırlar, •kapılarını a
çarlar, içindekileri esir ve tanklan 
ıda zaı;ıtederlerdi. 

Taarruz başladı rııı? 
Başlamadı mı? 

11 r.uaa: AHMET S0.KR(J .ı:.~lf 
Fransa ile mütal'eke akd<• 

gündenberi Alman11aııın ııı•: 
tereye karşı taarruza geç111esı 
!eniyor. Çünkü Jngiltercııı de ti'• 
lup etmedikçe Alman.ı;a11ın h~ 
nihayetlendır·mesine ıuı.Jcuıı ~ 
tur .. ıngıltereyi mağıup eıınek 
de lngiltere adalarına asker 
etmek ve lnqili.zlerle keııdi ıOfl 
raklarında ıİö{ıüşmek lıizımdıf· 

. lniUereye yapılacak olaıı lı01 
bır hareketin muvafjakiııet ~
timalleri üzerinde askeri nı~1' 
hassıslar çok söz söıılcııı~lerJı 
Ekseriyetin ve ,a.kirlerine do 
çok ehemmiııet verilebilecek ç 
)arın aörüşlerı şöııle hı<lıisa e
!ebilir: 

Buqün malüm olan vasıtalC. 
ve tabiye u,sullerile i nqilıere oıı; 
larımn bir di4'11tan tarafıf. 
istilası mümlcün deqildir. 

Dii.nya efkarı uınumi11esi b 
le bir taarruz lıareketiıttıı b• 
lamasını beklerken, Alman~O 
inqılıereııi ta•marclerile u"'1' 
dıman edi11ordu. Hu bor.ıbard 
gittıkçe tiddet!endi. İ ıı qilı 
Zerini üç. beş ve on taı;yar 
yaret ederl:e11., ellı, ve bır ııal 
danbcri de lıer giın ııü:.erce 1' 
yare ziııarct eıme<ıe başlad" · 
tayyareler, /ııqiliz ıav:ıare!Cl1 

rafından karşılanmakta ve b< 
balar attıktan soııra zaııiat ı• 

,rek Alman11atıa avdet etııtt't, 
dirler. Tay11are bombardımD' '. 
rını11 neticc-•i ve ilci tar~fca 
rilen zauial.111 d recesi hak ·ı 
daki 1na~ünıat o .. ,, rine •ı.1.f11' 
İnqil,;:ler, taı/1/arelerı>ı lıiçbi[. 
keri lıedefe: isabet ettinıed" 
Tini iddia ediyorlar. ,11n.ıııı1ar 
dainıa ehemmi11etli ı,•e Jıaua 1 

dC"jlere ısabe• ettırdı ' rı 
lü~?r!'lr. Zaviata qc1ıı1ce; l 
ler, Alınanların altmış, yet.<tı ~ 
yart.s,-;ıe kaı·~ı kead~lt:rıııııı 
ki: on tayııare kaııbctıik!eri~ı•, 
diriııorlar. Al11ı.ııılann ;ctdiı' 
ise,. bunuıı ıam tersidir. Btı:. 
aların harıg~ ~i doğruuur? 

1
, 

bilmivoruz. Yalnız Al11ıarıları.,. 
tedenberi takip ettıklerı prOır 
qaııda sistemi, sözlerıne ola; 

· madı sarsmıştır. Almanya 
ejkcirıu.mumiyesirıden h~T . 
gi:ler. Alman milleti, ecrıe~ 
z:e:c oku.t;ant.a.Z. Ecnebi 
merlce:!crlnl d: ıılil/, mc::. 

Fakat buqün herkesin 
ve al.ika ile sordwju sual 
Alma11larııı iddiaları do!if~ 
olsa, İrıuilturelfe kar$ı girişil~' 
bildirilen 11ı1Latza.ın taarru.= f 
dan ibaret midir? Yoksa. btı 
anu:, bunu takip edecek ola~ . 
kıki ıaarru: için lıazzrlık '1'',. 
Filhakika bu suale cevap ar~ 
siı;asi ve a.>keri mıLlıarrirle1" 
tilcifa düştükleri qörülmek1

' 
Bazıları, işte taarruz budıır ır 
lar. Ve .,üplıesiz Almanları"~ 
haftadanbcri b~ladıkları JıO 
bir taarruzdur. Fakat Alııı<I 
i talı;an propaqandasının, re • 
gö:lerimizin önüne cizdiklet' 
arruz• değilıEr. Bu itibarl~d 
lıtilti birçokları, bunuıı, ar~ 
gelecek lıakiki taarruz ici~ 1 

makta olan ihzari hareket ' 
ijunu iddia ediyorlar. 

Taarruz mu: taarruza /ıC~ . 
mı? Bıı suale cevap verrJlf' 
bir· müddet beklemek la=' 

-B-irlm-iz-ln-De~ 
Hepimizin~ 

Yevmiyeleri veril 111~ 
yen orman memurl: 

Okuyucularımızdan .B· 
ri bildirı yor: v' 

·Ben Istanbul viliıY," 1i ııı 
man müdürlüi!ü mes ıı 
hasiplık kadrosu01da rıı~~ı
cvrak tasnif memuru 0

9 · 
calısı yorum. Atustosurı ..,şl 
cu günü 1288/5575 pU•~ O 
bir tezkere ile ve dur~ 1 •. 
rurken hizrnetım.e ni:l~8 ~~r ;: 
diler. Fakat o gune l,~ ,111 
lemis olan 9 j!ÜD.!Ük 'ic 11'~ 
yemi istediğim zaınarıt;}ll,ı: 
lıascbcci bu hakkımı ce•~' · 
varak •para veı11DiY. ~'. 
cevabile mukabele etti· 1 
buki isten çı;1<.arıJ.ı:nafllJ,ış1' 
!iği.ne kadar ışl~yen h~ 1 
ve yevmiyelerin verı\~~ 
nun icabıdll. Fe.YZl ~. 
bir ımeıınurla Hasan r1r'; 
bir aıınele de bcnınıl7aııP 
ber çıkarıldılar. orı 
paralan verilmedi!.• 

11 
ı;I') 

Son Telgraf: °':"4 I>~ 
"d" " B E hnn>" e muuı'U•.a · i 

yetle TUIZIH'1 dik)catı1' 
deriz . 
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SON24SAAT 
içindeki 

Deniz L•••••• Ntl•ala 
•• Ko111layo11• lıanıarı 

10 kilo LisWt levha 50 S/m ien.jlıguıde 
3 adet on ~ilik yemek masası 

11 
t.taphal Le- l:liğinden verilen Harier-1 

............. ...;A~:·k:eri::;,:~:Kı:;:::••:•:t~ı ..,:ı:ı•:"~':'~"~ ......... ....l .. .J 

1 HadiseJ~· ı 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

6 > yemek masası. için sıra 

l > seyyar kuzine cson sistem> 
'7000 metre telefon teli c.2.5 veya 3 lilk> 

100 ton patates, 59 ton kuru soğan, 59 ton paUıcan, 22 ton doınates pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 22/8/9-10 pe~en1be günü saat 15 dedir. Vern1cge 
talip olanlann meı-;..ılr gün ':e saatte teminatlarile Vizede Tunıeu satın alma 
komisyonuna gelmelerL 705 ~ 7541 

1000 adet izal3tör .,deıniri ile birillcte> ... 

Paraşütcülerin Macarlarla KANADA iLE 
Rumenler ASKERİ BİR üniformaları 
anlaşamadı A N LA Ş M A hakkındaki nota 

:acar murahhasları Amerika - Kanada 
~dapeşteye dönüyor komitası teşekkül etti 

!;u, urnu Severin 20 (A.A.)- Ste- Londra 20 (A.A.) - Va.şington-
Tı aıansı bildiriyor: dan bildirildi)!ine göre, maliye 

niJı~}~ı~ub Scverin müzakerelerine pazın Morgentau dün Kanada va 
llun .e ulmuş gözile bakılabilir. hareket etmiştir ve orada on beş 
llorıı o;.:lectcn sonra Macar he~·eti, J?Ün kadar kalacaktır. 
da~ •n mukabil t<>kliflcrinin Du- . · B" 
~tt"c•te hükU.mc!ine tevdii icap Morgantau'un seyahatınm, ır-

ıgıı lesik Amerika ve Kanada hüku-
ı·ap 11 ve Macar heyetinin Salya 
bu· .urıle Budapcşteye döneceğini metleri teşkil edilen milli 

aıı·'n· l · müdafaa komisyonunun faaliyeti 
~ar~l< ış ir. Sefir Horthy trenle ı·ıe ala'katl"r oldu'u zannedilmek.-

et edecektir ~ 
MÜZAKERE TEKRAR tedir. 

'l' IlASLADI Vasingtondan bildirildiğine gö-
fan ·ıır.a Sc,·c.m 2G ( \.A.)- S~L~ re, Cumhurr~isi Ruzvelt, dün Ya-

.> " Jnsınaan sin Tt . a telefon ederek, milli mü-
y , •1 ak Macar _ Rumen he- dafaa ile alakalı olan bütün na -
!!ııı;~ı. re n n tclakide bulunarak zırları, Amerika - Kanada milli 
ıı- o.~lc ;~n sonra i ı< taa ugra- 1 müdafaa komite~i ~le temasa ı?ec-
'<ll ı..... mt!;aiyc t ... k'"ar baş~arrus-, meee davet etmışlır. 

•r t~-.ii.>~~tx~~~~~~I 
.~ aP<'ş'-,dcn ;\fa~ar ı- 0yet.ne öir rrazinodan 14 gar-

h 1 laliırat ı::c!rr.c,ı azerıne bu o 
~ .. : :. rck li karar. ı;cri alı- son çıkarılmış 

7 
nıi.i.!- Kerata •,aş av im ıştır. 

(Biriııcı zalıifedeıı devamJ günde düşü- ccmiyetı ıdarn heyetince maalesef 
alika;czlıkla karşılanm;,tır. 

tÜ'en Alman Diı\~r taranan bu 14 garson sa-
yanı u.kkat bazı ılıbar ve iddia-

tayyareıe rl
• la•ua da buluıı.ıııaktadırlar. 

l:lıınluın suylcdJ>.lerınc göre, 

1 
Lt .. lra :.!v (A.~\.J _ ıt:iva ne- .Kf'nuJerınden mu s.:.t!~t:..:e her gün 
~c ı...~ tıaş.ıa.u. i.ldan evvel •ı.:alı::;.ma 

'll;? t ıstihı.ıbarat .scfVi->l "c.b- h..... ı aı.ı_..ılıyc::;i• .e.ıbi ~arip bi.r 

Almanyanın lngiltereye 
tebliğ inde neler ya z ılı ? 

Berlin 20 (A.A-)- D. N. B. ajan
sı bildiriyor: Alman paraşütçüle
rin.in üniformaları hakkında Ha
riciye Nezaretinin İngiliz hükiı
metine İsviçre hükô.meti vasıta -
sile vermiş olduğu bir notada şun. 
!ar yazılmaktadır: 

Ta:vvare ve paraşütc:ü ekipleri
miz beynelmilel kaidelere uygun 
üniformalar taşunaktadır. Tayya
re n1ürcttcbatı ve para~ütçülcrin 
milli iinifornıaları, Alınan tayya
recilerinin üniformalarının ayni
dir. 

Bütün modern devletlerde ol
duğıı gibi, tayyare mürettebatı ile 
paraşütçü askerler, ünilornıala - ı 
rnıın üstiindc hususi bil' elbise giy. 
mektedirler. Bu ise lr.36 danberi 
biitün gccit rcsinılcrinde gösteril
nıi~tir. Yine bu elbiseler sol kol 
üstünde askeri rütbelerin bariz 
bir surette görülebilecek i~aretle
rini ta0ımaktadırlar. 

Esir edilen Alman tavyareci ve
ya paraşüt~üleri, bcyııclmilel hu. 
kukun harp esirleri hakkındaki 
tasrihatına tevfik.an muaınele gör
medikleri takdirde, İngiliz tayya
releri mürettebatına karşı derhal 
eıı şiddetli mukabclebilmisil ya:>ı
lacağmı Alman hükumeti yeniden 
jsaret eder. 

% ın~ l..r: 
Uı it. Vcdı .Un zarfında ln~dt 're! n:;..u.a ~5 kuru.< alır: :T:ı~ ,.~ aı nca G •• •• 
tııı ın vı:pılan baskı lar esna- gar>Vr .• ~ıııı ha,,ı.at nııı 'll<.le o- 1 un un 

r a du"11rulen Alm '1 tav are- nımun aıııt .,. ,ye bırakılın:ı.>ı, herı 
ha-dört 

~ n n, - n dortte üc;u bo.n - ırar.ımun bır dcıxwto para_sı ver- diseci karşısında 
"'~ "'" ,;on t , ,,arc .. d.u."' Fılhaki _ me.::ıı <.ıt: u ul ıı.tıhaz e<l.ilmıstır. 
'"""- ı.ıu .. + Burada .!: , .... t cu'"danla.rı olnuyan: 
ar 1 ı.:un zarfın<!-- ,'1g.lı< avcı- kuçı.k , .,,.a çccUKlar da r;.alı:;tı -
~ı l·>.o t~7vnre d.ı ~rır.u 'd:r nııı1al, a bulunmuştur. 
ba; •. un 7 tancsı avcı - bom - Oı. don garsonun bu ihbar ve 
~a ub.. ındır. Avni devre zarfın-
U a: ka vas:' alarla 53 tayyare iddiaiarı üzerine belediye ıktısat 

· · müdürlügünün ve ceırıivetlerinin 
ı n c...,,urülıııüstür ki bu suretle! t.~ ı~ı·kot ı·"ııması beklenınekte -
p hdi gJnün yekunu 568 yani - " - u 

0~ ie vasatı 81 tanarcve balii'! dir. iddiaların <lo~ru olup olma
•ar -aktaı..ır. Pa,.ar günü baskın --a dığı da tabiatile bu tahkik.atla 

a • tirak eden 400 Alman bom- ı m~yeıana çıkacaktır. oar ı 
~ . :nan tnyyaresinden 80 ta - •• •• 144 Al 
ııı • ıngiliz avcıları tararından Pazar gunu man 
tir~ aıtkak surette tahrip edilmiş- tayyaresi düşürüldü 
A <Birinci sahifeden devam) 

«"\lİk ı·d f • b" kasden mi sebebiyet vcrdıııı hiç a l e ccı ır bir zaman anlaşılamıyacaktır. 
tr k İngiltere iızerıııdeki dusmanın 

!)
a··· ınvay azası bugünkü hava faa!iyeti ehemmi

vctii olmamıştır. Yalnız az mik
hir "ıt. ak<am Atikalıpa>ada feci darda düşman tayvarcleri fası -

S t•anvav k.ızası olmııstur: lalı hücumlar yapmı~lardır. Alı -
26_,~rl<cciden Edırnekapıva giden lan bombalar Essex şehrinde ve 
d,ıı IILiınaralı vatman Mehme - l'\orfolk köyünde evlere hasar 
61rı~ ıda~esındeki tra~ ... \·av araba- vermiştir. 
ıı- Atıkalipaşada Hayriye is - ---oo----
~ '-'aşlı bır kadın atlamak is- H . . ft" t" • 
I"- ~! Ve -~htelıf yerlerinden ya- f azın bır te lŞ ne lCeSı 
t ~ ndı~ı ı?ıbı tra'1!vayın altına gi- ( l lnti sahifeden dc\'am) 

a• '!lı•'ının par'!lakları da ke!:iilıp ceza k.esilmistir. 
ite kı 1-Js!a-::-sınc kaldınlmL,tır. TRA~lVAYLARDAN 

tq iıkovundc Tellal soKa!(mda ATLIYA!\LAR 
~ acpı su "a yatan Su«rti av- Yürüyen tramvaylara atlıyan 
ta

1
t o arabacıh:.rından Roman- 40 k~~iye para ceza ı kcsilnıh, eh-

~~ Ahınet Karabudak ile kavga Ii~·etsiz çocuklara bisil..Ict kiralı. 
la ve Ahmet buvuk bir odun- yuıı iki kişi ile karnesiz otomobil 
tett 111<rüyii ka!a,ıııdan ağır su - kull~nan iki ki"i de cczalanılırıl-
t.a)je Yaralamıştır. Sı.ikrii ölüm ını<;lardır. 

nue hastaneye kaldırılmıştır. -----<>0----

l\ AZGıN BEYGİR lımir Fuarı bu akşam 
J\.Ji <ıragı:ımriik oazarında Derviş 
u~ltıtnahaUesindc oturan Halim açılıyor 
Jt;;k Şevki, tek atlı arabasını so
dan ta bırakmış ve bevair yanın
<le .k~"l:en Avse. H~vva isimlerin
<!,., ı .ı kadının üzerine hücum c
tır e~ bunları çütelevio ısırmış -
t lı <>tabacı hakkında takibata _ge-

. ıştır. 

Yüzbinlerce Çinli 
ölüm bekliyor ' 

ı"td '<Birinci salıifeden devam) 
lıııd aıı ıııtilteci kiitlelcri dalga ha_ 
~ij:· e kaçmaktadır. Tahmin edil-
~ ~ııe nazaran ölenlerin adL'<ii 
~ ~ <oktur. Suların coğa\lmakta 
ı Jeıı1 ederek fcliıkctm. daha zi-
~ t, hüyiiıııc nJen korkulmakta-

Do~~ nl!-!Cır.I! 20 ( '\.A.) - J a - 1 

( ~;· s· '-' Chune Kıng'i gece 
ı, , uz be ardımwı etmekle -

( 1 inci sahifeden devam ) 

Yedi ecne-bi devletin. yani İngil
tere, Yunanistan, Yugoslavya, İ- ı 
talya, I\tacaristan ve İranın işti
rakları fuara ayrı bir kı vmet ver
mi.,,tir. 

YUı?oslavyanın Ankara büyük 
elcisi de dün şehrimize gclmıstir. 

İnçiJiz pavyonundan başka, Bri
t;ınya ia'noaratorlu~u pav)'onu da 
tesis e<lilll"'jstir. Butün bu pavyon
ların her biri avrı avrı cozip bir 
sekildc iıısa edilmls ve teşhir o
lunacak mallar büvük bir zevkle 
'.rcrleriL .:ı kcırr.nu~t r. 

Lcrt Luid ile İn~ı tcrerin Hin
distan Nn, ı .. ~ Emerı'nin fuar :mil
na:.-betJe l.ı ı gece 21 de radyoda 
ir .. r lı 'kına bir hı 0 bo·de bulu
nacakları haber alınmıştır. 

Fuar 31 f?Un sürec<>kLr. 

(Başmakaleden de,•omJ 
bakımdan bü,·ük bir hiıdise teşkil 
etmemek gerektir. İtalyanlar, bel
ki de Somalinin i~galini dünya 
efkılrı unıumiyesiııin ınanc-viya .. 
tında müessir olmak için i~tisınar 
etınivc kalkışacaklardır. l'akat, 
hakikati halde bunun ne A(rika
daki İngiliz satvcti bakımından, 
ne de daha hayati ehemmiyeti haiz 
mahallerin müdafaası bakımından 
hiçbir kayıp ifadesi ~·oktur. İngi
lizler burada düşmanın külli kuv
vetlerini yıpratmayı, fakat, behe
mehal müdafaasına ınecbuı: ol -
dukları :llısır - Sudan _ Süveyş -
Filistin - Aden - l\kntlep kapısı 
gibi mahallerdeki tedbirlerini ck
siltıneıneyi tercih eyleınişk!dir. 
Esasen, harbin bnşındanberi lngi
Jizlerin bu taktiği takip ettii":i ve 
düşmanı yorınak, y1prat1nak yo
lunda yürüdüi\'Ü ilk defo görül • 
ıniiyor. 

Harp ve politika sahasıııdaki 
bütün günlük hadiselerin başında, 
hatta, İngiliz adalarının binleri 
gecen tayyarelerle bombardıman 
edilmek tcsebbüsünün üstünde 
Almanyanın neşrettiği ikinci ab
luka kararnamesi vardır. Bu ka
rarname Amerikayı İngiltcrcyc 
yardımdan uzaklaştırmak gaye
sini Liriııci derecede istihdaf ey
lemekle beraber ayni zamanda Al
nıanyada \'C İ!5gal ctli~i her saha
da ortaya çıkan iktıs"di tazyikin 
ve İuuiliz ablukasının n1ücssiri -
velinin beliğ bir ifadesidir. Bu 
kararname Almanyada ınüşküla
tın ehemmiyeti celbedecek derece
de ba~göslerdiğinin sahih bir iti
rafıdır ki, bununla harbin istik -
hali hakkında hüküm vermek da
ha ziyade kolaylaşmıştır. Alınan
ya hakikaten gerek kendi mı bu. 
dutları içinde, gerek i~gali altına 
aldığı hudutlarda yaşıyan halkı 
iaşe bakımıııdan sıkışık vazi)·cte 
düşmüştür. Bu kı~a kadar harbin 
neticesini alaınadığı takPirdc kı
şın bülüıı Avrupa kıt'ası için bir 
sefalet, öliinı, ıztırap, hastalık ve 
fel3kct devresi olacaı.,ını ve :ıin
netice harbi bütiin ncti<clcri ile 
kavbcdcccgiııi an1ıy:ın Aln1an.ya 
bunun içindir ki şimdi bir taraf
tan bütiin hava ku\ ,·ctlC'rilc İn~i
liz ada!trını :mbaJa teşebbüs cder
kc:•: bir taraftnn da muharip ve 
gaı rimuharlp bütün dünyayı İn
v.iltereoin ablukasında kendisine 
~·ardıtna da ·et etmeyi lüzumlu 
buluyor. 

ETEM İZZE.""T BENİCE 

, 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Satınalma Komi5yonundan: 

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Bitler, Berlinden garp cephe • 
sindeki umumi karargılba hareket 
etıniştir. 
' Umumi vaziyetin ifadesi şudur: 
Almanya, İngiltereye mukabil bir 
abluka ilan etmiştir. Büyük Bri
tanya sahillerine yaklaşacak her 
geuj.İ batınlacaktır. Alınan biikiL 
ıncti bütün bükfunetlere bir nota 
göndererek, gemilerin bu bölgey_e 
sevkinden tevellüt edecek tehlı
keler hakkında bir kere daha dik
katlerini celbetmiştir. 

Alman ınehafili, Almanyanın aç 
bırakılamıyacağım, Avrupa ara
zisinden Alman iktısadiyatı lehi
ne olarak her nevi iptidai madde
lerin mü>;adere edildiğini, Avrupa 
ve Asya iktısadi sahalarından yi
yecek ve iotidai maddeler ithala. 
tının mühiın surette {azlula~tı~ını 
bildirmektedir. 

Ilu mehafile göre, Almanyanın 
aldığı yeni abluka tedbiri, harbi 
bitirnıck ve bundan mes'ul olan 
şimdiki İngjliz ricalini ortadan 
kaldırınak i('in yeni ve nihai bir 
demarştır. 

TAARRUZ DEVA~t EDECEIC 
Bununla beraber, İngiltereye 

kar~ı taarruzun devam edeceğini 
gösteren bir alamet de, Alınanla
rın İngiltereye indirilecek para -
şütçülerin üniformalarını bey -
nelmilcl hukuk kaidclcriıte tevfi
kaıı İsviçre hiikUnıcti vasıtasilc 
İngiltere~·e bildirınistlr. 
İTALYAYA YENİ BİR AKl:N" 
İngiliz tayyareleri l\lil:ino ve 

Torinocla bulunan İtalyan tayyare 
fabrikalarını bombardıman etmiş
lerdir, Bundan başka b!r Alman 
alilminyom ve kimyevi rt1adde -
!eri fabrikaları da tam isabetlerle 
yakılmıs, Mulhıız civarındaki bir 
tavYarc fabrikasına da nıühinı ha
sar ika edilmiştir. 

Diin akşama kadar İngiltere 
üzerinde Alınanların ınühiın lıa
\'a harekatı olmamıştır. Yalnız sa
bahleyin cenubu şarki •ahilinde 
bir Alınan tayyaresi görülmüşse 
de kaçırıln1ışiır. 

DİÜER CEPHELERDE 
Resmi bir İngiliz tcblif:i, İngiliz 

Sonıalisinin muva{fakiyetlc talı -
liye cdildji'rini Hfın etıııcktcdr. 
Malzeme. gıda maddeleri ve teçhi
zat nak.lolunmus ve naklolunam1-
van kısım tahrip edilmiştir. Res. 
mi tebliğ, Fransız S-Omalisi diiş -
tiiktcn so'\ra, vazivetin değiştiğini, 
şimdi ba~ka yerleri zayıflatma -
nıak için, düsn1ana azami :ıaylat 
verdirmek surc!ile çekilmek za
rureti hasıl olduğunu bildirmek-
tedir. . . . 

Al\IERIKANIN VAZIYET! 
Ruzvelt ile l{anada Başvekili 

Kiru: daimi bir müdafaa komite
sinin derhal te<kili hakkın<la mu
tabık kalrnışlardır. Neşredilen be. 
yannan1eye göre, bu komite garp 
yarını küresinin her bakımdan 
müdafaasını tetkike başlıyacakhr. 

c.Tas .. ajansı, Amerikanın dev 
adımlarile harbe yakla~tığını tek
rar ederek şu malıinıatı veriyor: 
•Amerika, şimdiye kadar İngil
tercvc 1900 ta' yare tesHnı etmiş
tir. Pek yakımla Amerikanın İn
giltereve yaptığı v~rdımla harbe 
iştiraki arasında bir fark ;;örınek 
miiskül olocaktır .• 
ROMANYA İLE MÜZAKERELER 
Ronıanya nıurahhaslnrı, Roınan· 

vanııı cclJ:tbını dün Turnu Scvc
rinde l\lacar murahhaslarına bil. 
dirmişlerdir. 

Zanncdildiğiııe göre, l\facarlar 
Transilvanyadan 13 vilayet iste
mektedir. Rumenler ise 4 vilayet 
bırakmayı teklif etmekte ve nü
fus mübadelesini de esas tutmak
tadırlar. 

Macar heyeti hükUnıetile müşa
vere halindedir. 

Dobrice nıcselesine gelince, Bul
"ar nıuraJıhasları Krajova)"a gel
mi~lcrdir ve göriişınelere Krajo_ 
vadaki Kral sarayında ba~lanınış
hr. 

Bulgaristan başmurahhası tam 
salahi}·etli eki l'umenof ve Ro -
nıanyanın b.aşnıurahhası da tam 
saliıııiYCtli elçi ''C sabık hariciye 
ınü~teşarı Aleksandr 1{retzi~·ano
dlır. 

DA \TTllOCA VE 
cUELl !, MESELELERİ 

P.an:thnca ıııc .. lesi lıfla L.apan
n1aırHc;:tır. A'"n::ıdan gc.-len h .. ıber-

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 6 
kalem ~a ve malzeme 24 ağustos 940 
cuma gunü ;>aat lö da paz;.u-lık:L1 alı-

Aşağıda y:ı.zılı mcvat hizalarında yazılı gün ,.e ı;aatlerde 
Tümen satııı alına koınisyonunda yapılacaktır. 4tcklııer~n 

pazarlıkları izmittıı:ı 
komı:o.yuna gelnıe-

70ö - 75U Jcri. Şartnameleri komffyonda görü.lur. 
nacaktır. 

İsteklilerin Kasımpa~aaa 

komisyona mUracaatları. 
bulunan 

c7472> 

Cınsi .Mıl<t•rı Tutarı 

Kılo Lira 
Teminatı ihale günü 

Lıra \'e Sö.ati 

.... J{uru ot. 5,009,000 22,504 1687,80 24/8/940 15 

ı- Tahmin olunan bedeli 18838,02 
lira olan 145 k.alcn1 ecı.ayi tıbbiye mal
zemesinın 22 ağu.sto.s 940 tarihine ras
lıyan Perşembe günü .aat 16,30 da 
pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

Odun. 600,000 9,000 675 30/8/HO 15 

Odun. 360,000 5,400 405 28/8/940 15 

Soğan. 94,500 4,72:1 355 26/8/9-10 1 

Odun. 144.000 ~,160 162 26/8/9-10 15 

Odun. 120,000 1,800 135 22/8/940 15 

... + 2- İlk teminat miktarı c.1412,85> 
liradır. Şartnamesi ve alınacak olan 
ecza ve i13çların listesi her gün ko -
msiyondan alınabilir. 

3- ist.ek.lilerın 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaik.le birlikte belli gün ve 
saatte Kasımpaşada bulunan komis -

Bidonlar içerisinde teslim ~artile 14500 liralık benzin alınacaktır. Pa.zamg:ı 
23/8/940 cuma gUnü saat 17 ,::ıO da Edirnede eski m~iriyet dairesinde satın al
ma komisyonunda yapılac:ıktır. Teminatı 2175 liradır. Evsa!. ve §artnamesı her 
gün kom.i!:--yooda görülebilir. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte kom ·yon; 

gelmeleri. 707 - 7547 

yona müracaatları. c.7338> . + 
1 adet 6 voltluk tenvir batarya 

akümülatörü. 
50 adet mavi ampul 10 - 15 volUuk 
100,000 kilo odun 
11 kalem bando malzemesi 
500 kilo !osior dO kalsyum 
Yukarıda cins ve nıiktarları yazılı 

beş kalem ctYa \·e malzeme 23 ağus
tos 940 ça.~:ı.mba giınü saat 16 da pa
zarlıt.:w. aWna.caktır. 

istek.il e .. in Kasunp:ışad.'l bulunan 
komı yona nıü.racarıUarı. c.7'173> 

..... 
Marmara Cs!ıübahri K. sa.Lın alma 

komi.::.)'OllUOd.a.n: 

Cinsi 

T•hmini 
Kilosu fıatı Tutarı 

Kuruş 

76000 14 
340 500 

ıo6ıo 

1700 
Bulgur 
Çay 
Jo.:ercimek 15000 10 2400 
Bey<.ı.z pc)·nir. 35UO 4:5 1515 
Sabun GCOO 37 22ZO 

ı - Yulı:a-ıd.ı cu1s \e .mik~rı y-azılı 
beş h;.;lem yıyec:1: uıM.ddclcrı p .. z-.lık.la 

so.t.n al.ınacaklır. 

...... 
Yüz elli ton sade yağı kapalı zartla 

eksiltmeye koııuln1uş~ur. Sade yağının 

tahnıllı bedeli 157,500 lira ilk tcıninatı 
9125 liradır. Eksiltmeşi 6/!:J/9-10 cw_na 
giini.i ~ö.at 14 de Sarıkamı.;; Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. TeklıI ınektupları ek
siltme saatındcu biı- saat evvel Ko. 

11 de pazarlıkla satın aıınacakt.ır. 

2 - Teslim yeı·i nıın\.J.~a Le. da güs~ 
terileccgi mahaldir. 

2 - Şaı·tnaıneyi gl;)rmek ıstıyenler 

her gün koınlı;yonuıuuz gorcbı .. rıer. 
3 - Şartnameyi goı nıt'K. i ... lıycnl r 
4 - Pazarlığa işlırak edecektenn 

Bşk. da bulunduruıw.u,.. olac ..... ktır. Şart- 1n~yyen guu \·e SJ.attc ı:;cln e'crı. 
n~une \"e e\:saiıar kolordunun tekmil 704 - 75J7 

gar;ıizon1 ... rıneı..ı ıncvcuttur. 

(1 ... 05) (699) ... 
1 oıı T oa 

50 Arpa. 150 Yula!. 
100 Saıııan. 200 Ot. 
1000 kılo lı.;ı:yvan tuzu paz:ırlık!a sa

lın alın.tcakı.ır. 1h<ı.lc.:;i Blıkc::;:ınie as
keri satın i.ı.1 ıa kuınü;yonunda 22/8/ 
940 pcrse.ı be günü E.ıat 15 de Jaı:ııla
caktu·. Ş..ırln..ıhıcsı kame) · da guru
IL.r, İ:stt.:kli~cruı ı~on .::syona geln cleri. 

(71 ı - 75i7) 

* 
.. 

Beher met.re' .ne talı nir eôilt:n !i.ıtı 

25,5 k~u:l oı..:.;.1 ı, ... ao,ooo 
ma.ı k bez pazarlıkla 

konll!-4 . Bc .. lcr 200,0UU 

netre ,;a
e: ııt .pYe 

mr.trcıJen 

J.~g:ı oıın.:.. lak .ır e ay ı .:ıyrı ta .. p-

* 24/8/940 tarihıntle kaııah z":! 
ile ihale edı:ccck 8-" t~n h.ld 
ilanı mefsuhtur. 825 ton y.:laf 
mevzuatsız komiS'i·.>n.Lia mt._.c .... ı 
•:ırtnameı>ine eüre kapalı ..ad ılc 
satın alınacakt.r. :Mha runen oc
deli 53.625 lir.ı mu\ .ıkkat te -
minatı 4021.83 lırauır. 5 eylül 940 
perşembe günü saa .. lG aa ihJle 
edilccektır. 'l'auplcrin zarflarını 
ihaledc,ı hır saat ev;·e1ine ka ~.ır 
kv: .ısyo:ıı.l vermeleri. Talip oic.4ı
larııı kan1ınun emrctt• L ve ıka
ları ııamıl bu unm.ıları. 

(7uo) (7545) 

* 
2 - Pazar~ı 22 atu: tc. 9·10 per -

ı;e-nl.e g1...nlı saat 14 ie İzmıtte 'Tersa
ne K. pısında i kom~..-yu:ı binasında 

ya 1,ılac..:ıktır. 
3 - İşbu ınaddelcr bir veya ayrı ay

rı nıı.itcohhilicı-c ihale cd.Jcbileceoın
den tenıuıatları, ihaleyi mütcakıp yüz

de 15 nisbctınde derhal alınacaktır. 

lcre de ih .... e c.'dilet>L r. İhal ı 26/8/940 
p~zartcsi g._nL saatt 1 dcdır Talı;1 e
r:n L.:klif et.;ecekierı ıu.k ... ~r uzcr ıı cn 1 

kanuni k:ıt'i tcmuıatlaru.e ihale giın ve\ 
saatinde Ankaradn l\oI. l\J. V. sa.tın alına 
kon1isyonuna gc..nıetc-i. Şartııamc.si 

1915 kuru~a kuou.:.-yondan alınır. 

Asal:.-la yazıl. m v d n k~ 3lı 
zarfla <' ltmcl ı 9 • tu paz.ır
tc~i gurı..: .. ut 17 de ~ ..ı..c.~l ı " 
askeri satın· ima m s.ıon,': -
yapılacakt.r. 

İsteklilerin kar. .i \"C 1 -

kalari 0 teklif mekk;Jl rını b -
"Tl.lsvuna ih ... ı saatirıdcn 't..1 .. saat 
e,·ycl vermeleri. 4 - İsteklilerin kanunun i:;tcdigi ve

saikle birlikte muayyen gün ve saatte 
koınisyon ba~kanlıgına nıilracaaUarı. 

(7513) 

--------
Tam Alman ablukası 

(Birınci sahifeden c!ernm) 
tedirJcr. 

Deniz zayiatımıza taahik eden 
1 

Alman iddialarının akla sıl'!'maz 
evsafta olduj'(u müttefik ticaret 
gemilerinin serbestçe seyr;sefer 
etmesile meydandadır. 

İngiltere sularında seyrisefer 
edecek gemilere yaptlan tehdıde 
ııelince Almanyanın bu gemilere 
Jı:arşL ötedenberi her türlü gayri
mesru siliı.lıları kÜllandıi\ı esasen, 

malılmdur. ı 
RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

20 ağustos Salı günü ak.,am.L ! 
Bakırköy Miltiyadi aile bahçcsınde; 

AFACAN 
Vodvıl 4 perde 

lcrc C"iirc. Yunan gazeteleri cllelli» 
k.ru\.azörüniiıı ı.orpil!cnuıesi .h~ -
discsinc büyhk ı;ahifclcr talı~ısınc ı 
devam ederek, tu acı darbeyı pro. 
testo etmekte, bu buhranlı gi.in • -
!erde Yunanistan ve Yunan huku
metine karşı bütün Türk matbua
tının izhar ettiği dostane ve anla
yışlı tarzı hareket hakkında heye. 
canlı memnuniyetlerini ifade et
mektedirler. Proia diyor ki: c Yu. 
nanistana olan do.o;tluğuoa sadık 
kalan Türk matbuatı, Yunan ru
hunda derin bir akis tevlit etmiş
tir Türk matbuatı Yuııaıi mille
ti~e karşı alaka ve sempatisini 

' göstermek için hiçbir fırsatı ka -
çırınamıştır.» . ... . 

iu.-iliz gazetelcrı bu hadıselcrle 
meş!'uldür .• o.eyi~ _Telgrah gaze
tesi, ital~·anın lngılız donanmasını 
Mısır sularından başka yerlere 
rekmck hedefini takip ediyor. 
cTaymis. e göre, İtalya Yunanis
taııdaıı bazı taleplerde bulunacak, 
belki de bazı arazinin dc\·rini is_ 
tiven·l<tir. Şimdiye karlar alınan 
maliınıat, maktul Da,·uthoca ıç!n 
tazminat i.)tcneceP'İ ınnhiycttedır. 

iOJ - 7539 
Cin•i Miktarı Ttmı ı&l 

1000 ton un, 200 ton bulgur1 100 ton 
pirinç, 100 ton kuru fasulya, 50 ton 

gazyağl. Balı.kesir rnınlaka satın alına 

Ko. da 2'!/8/940 cumartesi günü saat 

Arpa. 
Yulaf. 

1 on L>ra 

G970 
400 

(710) 

20,910 
l,72j 

(1ti46) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Sultanahmet 5inci sulh hukuk hakimli[inden 

İstanbul Şrhz:ıcieba~ında Kalenderhane mahaılcsinde Burr. al. 
Mescit sokağm•.ia cskı 1 yc'ni 3 kapı numaralı hanede mukım i'.«" 
14/1/939 tarihin:le ölümii üzerine mirasçıs;nın vakı talebı ııc te
rekesine mahkememizce el konmuş olan Gürcü Gıiwn (na.rr'. dı
ğer Hayriye) nin uhdd tasarrufunda olduğu celp ve tetkik f''.nan 
tapu kay<iından fınlaşılan: . . 

1- Şchza-iebaşında eski Emm Nurettın yeni Kalcnderhane 
mahallesinde B"rmalı Me•cit sokağında eski 1 yeni 3 No. rnhası 
58 50 metre munı:>baı, zemin katı ile beraber 3 katlı 1.arı::ır ve 

bu-° oda bir hela bir mutfak, birinci kat tahta bir sofa üz rirc1e 
iki oda, bir hela; ikinci kat tahta bir sofa üzerinde iki oda bır rela 
ve bir sofa-1an a.)rıln1ı<? u~·ak bir mutfaktan ibaret, terkos ve e ek
tri·-ıi mevc\.ıt ve arka~Jnda J,50 gC'nışli ;inde \·c önünde rc.ü::.cllc 
şekllcle bır orıılığı olan cldul:ça yeni ve kullanış!., crta kat 'J H 

üst kat 12 J'ra J•ı.aya mü;e· a:-nmil ve mahallen ehlıv.ıkuf mar,f.
tilc keşfi ıcıa et!!r'lerek rr,c\·kii ve şeref ve halihazır alını ,. satırı. 
pi:, asası goLÖ•ıün•le tutul.,rak heyeti mecmuasın::ı _ehlıvukufça ~917 
lira k.ıymcL tak<'.r edilrr.iş olan hanenin tamam; ıle, 

2- Büyuk Ç~rşıcla Zenneciler sokağında 33 kapı numaralı 
antikacı dıikk~rıın.n ÜÇE münl:ase.ın hali ile 3,25 metre rr.crabbaını 
teşkil eden ;·c chlivt:kufçr. kezalik butün ahval göz önünü · tutula
rak tamamına (500) lira kıymet korunuş olan kısın: teıckuıin ta.
fiyesi zımnuıd3. aı.:ık arttırmaya çıkar!lmış_ o~up h~~ ik~ ga:,·rimcn: 
kulün biriıv:i açık arttırn:as\ 23/9/940 tarıhınc musadıf Pa~arlesı 
günü saat 10 Jan 12 ye kadar lstanbul Sultanahmettekı Tapu.oaırcsı 
alt katında::: malıkc.mcmizde icra k.bnacaktır. Bu sı.;rctlc ıcra k:
lınacak bir'.nci arttırmada teklif olunacak bedel hangi gayri"°'cn
kulün mulıarr.mPn kıymetinin ~o 75 ni bulursa talibine kat'i ihalesi 
icra kılınacak. bulııııyac~k olan:n ise ihalesi icra kıt.nı::•;.'.'rak o;ıncak 
bu müzayedede en yüıa;c·k teklifte bulunanın taah_hudu baki kal
mak üzere beklenPrek ikinci açık arttırma ıçm tayın kıl.nan 0/10/ 
940 tarihine mi'sadif ÇH~amba günü saat 10 dan 12 ye kadar icra 
kılınacak m;izeycdede teklif olunacak. ibedcl niye b::1;g ı~lursa 
talibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Ipotek sahibi alacaklılar;n 
ilan tarihlnder. itibarer. 20 gün içinde evrakı müsbitakrile ır.a".'<e
memize mürara•tlan aksi takdirde hakları tapu sicilkr!le sabit 
olmadıkça satı~ paylaşll"'as:ndan hariç tutulacaklar.fır. Muterak1:ıı 
vergiler terekeye \e '.< ~.5 dellSliye ve ihale pulları ve tapu masraf; 
ve 20 scnelı, pı·k~( taviz bedeli müşteriye aittir. Talipleriıı muham
men kıymetlerin '.o 7,j r.isbetindcki pey akçe ini hiı.milcn ihale 
günleri rnürac'latbrı lu:·ım olup ve daha ziyade tafsilat almak ve 
me\•cut şartnarı1e; ı oln:.mak istiyenlerin 93~/3 tereke ııosya n-_ı
roarası ile ilan tnrihind~n iti' arı:n her ı;Jn sabahları saat 9 ii.~ J ·l 
arası mahkemede rremu na müracaat edebile ·~'<ten ~ ilan olı:. 
nur. 939/3 Tereke 

Yenikapı. M AV 1 T ÜN A Gazinosunda 
Deniz Gedikli Erbaş orta okulu 
müdürlüğünden . 

Bu ak: 11ndan itibaren her akş.ı "";1 Mısır Yıldızlan: 

•c İkı grup ha! • le ucmakta 
l ;d. lJQ c:.ır. fazla duş.-ıan bom -
g h nıan tavvaresi ö/!leden sonra 
• •ıı \ üzerine ~elerek bircok vaıı-

0rııbası atmıştır. 
Cı - oo----
\ Vatan gazetesi 

1 - I\'Ierkezin1iz ve mülhakat n1üs~ahdcnıini için 160 {lft nilmunesi veç

hile fotin açık ck.:;iltme ile yaptırılacaktır. Beher çifti.nin tahınin bedeli c.800> 
WELİHA SELAME ve Tahiye Abdülhamit 

tarafından arapça raks ve ~arkı ları ve ateş numaralarl 

Meşhur KEMANİ HAYDAR idaresinde 16 kişilik SAZ HEYETİ 
Yarın akşam NEYZEN NİHAD ve KAVALALI MEHMET 

ı _ pogrudan dolruya Donanma;ra sevk ve gedikli erbaş olınak üzere orta 

okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 
2 - Yai haddi 15 den büyük ve 18 dan küçük olmll 1Azın1dır. 

'r ,, 
Ilı, aııınmış gazetecilerimizden 
t;,,~•t Emin Yalman cVatan• i
t~re' Sabah ~azetesini dünden iti. 
~ il it. tekrar neşre başlamıştır. 
t;ı\0~ lllünasebetle dün akşam Ca
~i~af1u_ııdaki matbaasında bir çay 
,t"br· •tı verilmiştir. Refikim.izi 
t;ı~:~ eder ve muvaffak.iyetler 

l:t. r-

kuruştan tutarı .1280> liradır. 
levazım meınurluğundan 2 - Bu cksiltrncye a.it :Jart.ı:ıameler merkez.inüz 

parasız alınır. 

3 - Eksiltme 3 eylül 940 salı günü saat 14 de Ga1atada Karamuslafapa-

şa sokağında merke% salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - hluvakkat teminat parası c.-SS> liradır. 

5 - Bu işe ~eccklerin 1940 senesiticaret odas ı vesika1annı 

prttır, •7368> 

J?ôstenneleri 

gecesidir. . 
Bu gec"'ye memleketimizin kıymetli san'atkilrı bestekar SALAHADDiN 
PINAR ile DELVÜ \"e TEPEBAŞl SAZ HEYETLERİ seanslarından son
ra iştirak edeceklerdir. 
Sürpril.ler, Varyete numaralan, sabah saat 2 ye kadar hoş bir gece ---

3 - 1 ?-.'lüracaatlar ni.bayet aju3tos sonuna kadar Kasımpai;ie:tda deniz gedikll 

okulu müdilrli.ığüne yapılmalıdır. 
4 _ İlerde Türk donanmasında ged.ildi erbas olarak denizlerde talışmak 

ıınetile hem memleketine hız.met eLnl.ek ve bem de bayatını mükemmelen temin 

etmek istiyen orta okul mezunu güı·bU. ve kuvveUi Türk ıcnçleriııin biı- :"l 

evvel kadromuz do~..,.,adan okula müracoı:.t ederek kayıt olunmalaı:ı ·ıe dii~ 
şarUarı ö~e:-ımeleri chemmlvf"tl..! illn o~ın:.ur . c61!)3> 
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Ya~• Ta.tısız - Kız - Erkek 

H y 
Apğıda yazılı mevat kapalı zarna hizalarında yazılı ıün ve saıtlerde Dört

yolda asker! satın alma komisyonunda y~pılacaktır. İsteklilerin kanun1 vesib
l.ırile teklif mektuplarını ihalf' S41ıatinden bir aa4ilt evvel komisyona vermeleri. 
SartnameJeri kr-miıyonda eöriilür. 

Cinsi Mıktan Tutan Teminatı 

Lira 
!bale ıı;ünü naU 

Un. 

&ıbun. 

Bulgur. 
K. fasulye 
Nohut. 
Sade yağı. 

K. Üzüra. 
Pirinç. 
Scf;ln. 

Ki!o Lirll 
540,000 

9.000 
108,000 

6,000 
35 000 
19.500 
50,000 
1%,000 
18,000 
27,000 

74,250 
3,420 

11,340 
1,080 
2,800 

21,937,50 
3,500 
1,6::!0 
6,670 
us 

• • 

6568,75 
256,50 
850,50 
81 

210 
1645,3! 
262,50 
121 ,50 
425,25 
70,88 

~/9/9~0 

:/111940 
(612) 

11 

13 
(7178) 

Aıağıda yazılı ın•vat hizalar la yazılı cQn ve auUerde kapalı Urfla 
C.::sılt.meleri Elazıida askeri aatın alına ltornlsyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanun! vesikala.rUe tekli! mektuplarmı ihale saatinden bİl' saat evvel komisyona 
vermeleri. Şartnameler Ankara, ista uı Lv. lmirlli.lerl w: komisyon.da ıö-
n.ılilr. .., 

r.ırısi 

Sade yal/ 
> 
> 

OdWI 

> 

• 

Miktan 
Kilo 

12,000 
1,000 

18,000 
P,000,000 

Tutarı Tcnlnıtı 
Lira Ura 
13,401 1008 

G,900 
20,700 
9,000 

517,50 
1550 
175 

• • 

ihale &'Ün il 

24/8/940 
22/8/940 
23/8/940 
21/8/940 

., 

Sr~I 

• il 
11 
11 

6'8 - 6970 

DiO ton lavemar.in rekompoze maden kömQrli Di,7arbakırdı Kor satın alma 
ltomlsyonunda 21,8/940 çarıamba eünil saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye lton
mu:tur. Tahmin bedeli 29,046 lira illt temtnall 2178 Ura 40 Jturuıtur. Şartna
mesi ltomls:ronda cörülür. İstelililuin kanuni vesiltalarile telı:ill melttuplannı 
ihale saatinden bir a..ııııt evvel komisyona vermeleri. 652 - 8974 

• • 
l9GO ton odun ahnacalnır. Kapalı zar1la eksiltmesi 22/8/940 pe~mbe gü-

oO aaat 17 de Kırklareli Tümen Sa. Al. komisyonunda yapılacaktır. Beher Jtilo
aunun tahmin bedeli bir kuruş 75 sanUmdir. İlk teminntı 2559 lira 38 kurustur. 
İs!cl'lllcrin kanun! vesikalarile tekli! melttuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi Ankara, İs1anbul Lv. Amirlikleri satın 
alma lamıisyonlarmda cörülür. J53 - 6975 

• • ... 
400 t.,,, !lfır eti ahnaı:alttır Kapalı zarf ile eksiltme<i 22/8/940 günQ s:ıat 

18 de Edirnede &anayi kı,şlasmda satın alma komisyonunda yapı~acak.tır. Sart
nameol kon·Js;:ronda görlihır. Tahmin bedeli 140,000 lira ilk teminatı 8250 lira
dır . İstekWcrin ihale ~at inden bir uat e\-velı.ne kadar kanunt vesikalarile kk.-
ıu mektuplarını komisyona vermeleri. 555 - 6977 

misyondan alınır. İ.5teltlilerin kanun! 
belgelerile belli saatte koın.ia,-ona &el-
meleri. (700) (7506) 

"" Beher adedine tahmin edilen tiatı 

950 kuruş olan 100,GOO adet batı..n;ye 
pazarlıkla münakasaya konmuştur. 

Battaniyeler 25,000 den a$ağı olnıa -
mak ıartile ayrı ayn taUplere de iha
le edilebilir. Ihale<.:i 23/8/940 cuma gü
nü saat 11 dedir. Tcıtiplerin teklif ede
cekleri mikdar üzerinden kanuni kat'S 
teminatlarile birlikte ihale &tin ve sa ... 
atınde Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri Evsaf ve ıart
namesi 4750 .tur~a komi~yondan alı-
nır. (687) (7441) 

.... 
Eeherine tahmin edilen fiat.ı 430 lira 

olan 100 adet hasta nakliye arabası 

24/8/940 cumartesi tünü saat 11 de 
An.karada M. M. V. Siıtm alına komis
)"Onunda pa;ı:.arhkJa ihale edileceğjn -
den ısteklilerin 5450 llralık kat'! te
minaUarile ihale saatinde komisyonda 
bulunmaları. Şartnamesi 215 kuru§a 
komi>-yondan alınır. (658) (7356) 

• 26,000 lı.ilo .sade yai;:ı kapalı :z.art.la 
ek.>iltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
22,000 lira ilk teminatı 1857 lira 50 
kuruştur. İhalesi 22/8/940 ııer;embe 
günü saat 10 da Vanda mıntaka as ... 
kert satın alma komisyonunda yapı -
lacalı:tır. istekWerin belli &ün V<ı sa
atten bir saat evveline kadar kanun! 
vesaik. ve tek.Ht mektuplarını komis -
yona vemıelen. (535) (6910) .... 
Aşağıda yazılı mevad kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. lhale1erj G/9/ 
940 c:uma günü hizalarındu yazıli sa
atlerde .l:'.:dırnede eski müşiriyet da -
ireslnde satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Ş;trtnamelcri kom.c;jyonda 1 
görUlür. isteklilerin k._nuni vc-.rikala -
rile tckhl mektuplarını ihale saatinden 
bir sa'-lt eYvel komısyona ve:·meleri. 
Ciıııi Mı.tarı Tutarı Teaoiaau 

Saraçhanebaşında Horhor aıaktcsinde. Telefon: 20530 

At'A iLK ·ORTA - LiSE 

9000 ton buğday kapalı zarfla eksilt
mesine talip çıkmadığından tekrar ek
siltmesi 2/9/940 pa:aırtesi gunü saat 
J 7 de .Edirnede sanayi kı:;.ılasında askeri 
ıatın alına komisyonunda yapılacak -
tır. Tahmln bedeli 157,500 Hra ilk te
minatı 9125 liradır. E\saf ve ıSnrtna

mesi komisyonda l:'Örülür. lstcklile -
rin kanuni vesikalarile tekli.t mektup
larını ihaJe saatinden bir saat evvel 
komısyona vermeleri. (6G9) (7396) 

&ki talebenin eylülün be~ine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını ye~ilclf'' 
lcri lazımdır. Eski ve yeni talebenin kayıtları hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 

Bütünlemelere 27 ağustosta ba<lanacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren 
Son sınıfla fen şubesi de vardır. 

Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile e~lerine nakledilir, :! 
Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti M-e-rk_e_z Hıf ,.-------... 

hb M" S 1 . d lstanbul Komutanlı zıası a uessesesi atına ma Komısyonun an Sat---•-- .. 
0
_,_

10
au IJP.-per&embe gi.mü hizalarında yaz.ılı sa- aaa..uu.a n. --... ~ 

1 

Aşal!ıda yazılı kömürler 5/9/940 

aUerde kapalı zartla eksiU.meleri Ela- 1 - l1'üessesemiz hademeleri için 192 metre elbiselik kumas pazarlık su-
Komutan!Jk ambarı için paı" zı.ğ'da askeri satın alma komisyonunda retile satın alınacaktır. 

aGagıdaki cetvelde ya.zıh dclrt yapılacaktır. Şartnameleri Ankara ve 2 - Pazarlık 28/8/940 çarşamba S"nü s:ıat ı J de Anltara<la Merkez hıf- tı1 
İstanbul Lv. Amirliği satın alma ko- ia~e maddeleri satın alınacak 

zıssıhha mü~scsesi satın alma komisyonund<ı yapıl~«aktır. zarlık 22/8/940 gu··nn yapı : mll;yonunda görüJü.r. İsteklilerin ka - ıı; 
1 3 - Tahmin edilen bedel 1200 lira ille teminat 00 liradır. Bunl~rdan her biri ayn nyrı 1' nuni vesikn arile tekli! mekluplannı 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (674) (7401) .. 

c: o 
RekoınPoze ta~ 

kömürü 
Taş kömürü 

•. .ı._ • 
... s - ... 
·- \> ... · -..J ı-- ı:: ..J 

700 16,940 
700 JG,~40 

2541 H 
2541 15 • 500,000 kilo un kapalı zarfla eksilt-

meye kanmuitur. Tahmin bedeli 75,000 
Ura ilk temtnatı 5000 liradır. Eksilt -
mesl 4/9/940 çarşamba gunü saat 10 
da Siirtde askeri satın alma komiSyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi ko -
misyonda e:örülü.r. İ~tcklilerin ka.nu -

4 - Şartname ve nümunesini görmek 
eder]cr. 

istiyenler komisyona mürect-.l• 

5 - Muvakkat teminat bedeli nakit ve nakjt mahiyetindeki evrakın Maliye 

Vck.iıleU merkez. veznesine yatırılması için taliplerin Pir gün evvel ve kanuni 

vesikalarile bC'rabı:-r belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c7233> .4547> 

Traş bıçnklarm·,".I satışı % 50 ye dü,müştür. 

ÇÜNKÜ: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evveke 10 defa ıraş olunabilir ken son tekemmülii sayesind• 

imdi rahat rahat 20 defa tra olmak kabil olu •or. 

nt vesikalarile teklif mektuplarını iha-ı--:===~==::':"-:~:-::=======::-:==;=::::=:~:::::=='.:--
le saatinden bir saat evvel komisyona 1 1 CEP - K;;i'-;;- Ma.<:ı-ı ı Folotraf , , AEGVanlllitörlert 1•a.. 
vermeleri. (675) (7402) r: uatJert J\lakineleri Ocaklar, Cezveleri "W 

Jf- 6 Al' VADE 6 AY VAOE 4 AY VADE 

Beher metresine tahmin edilen fiah , A E G avl.ı:eJer 1 IHavagazi ocaklarJ 1 Lüksor Radyolan 1 
27 kuru:ı olan 100,0".:'0 ı~etre sargıJJk Fırınlan - SiıpÜr1"ele Kömür sobaları 

vr hediyelik etJY& bez 23/8/940 cuma gı.'ınü saat 15 de t - 6 Ay Vade 4 ay vade 

ArU<arada M. M. v. satın alına komi.s- ş A K A n ve ş ki 
yonunda pazarlıkla ,atın alınacaktır. O S M A N 
İsteklil~rin 4050 lira k<.it"i ıtcminatlarileı Galat;ı, Bankala .. Caddesi 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıt, Ü!livcı:r:te 

beı'ıi saatte komi~yona gelmeleri. Şart- !~~~~~~~N~o~·~"~R~. -K~a~d:ı:~. :ı~·y~·...:İsk~. -~·~·-~-_:c:a~d~,jes::i..:.N~o~. ~3=3~/:l~~!;:!'::~~!!!'j 
name ve evsafı 135 kuru[a kamlryon-

Caddesi 

de ihale edilebilir. İstekJiteril1 
gün ve sa:::ıtte Fındıklıda kofll~ 
satın ahna komisyonuna gelJ'l"le ~ 

.ıw 

Cinsi 

Sade yagı 

Sabun 

M .ktarı 

Kıl o 
40.000 
30.000 

Pirinç 30.000 
Kuru !asulya 30.000 

• 

Mu ha ı;• p 
men Et· 
Lira Kr· 
48000 oO 
10200 oO 
10200 uo 
6600 co 

Güm~suyu askeri oostanesiılı:,. 
nelik c45> ton koyun eti kapalı~ 
eksiltmeye k:onm~"tur. l\fün 
22/8/940 günü •aat 17 dedir •. ıd~ 
men bedeH 22050 lira olup ıl): 
natı 1653 Ura 75 kuruştur. şar~ 
her gün koınb~yonda görülebıJır. 
lilerin b~lJj gün ve saatten bif 
önceye kadar teklif me}5:tuplarJ111 

dıklıda komut.anlık satın alnın 

yonuna vermeleri. c6897> _}_ 

Satılık buz dolab1 

• 
180 ton sığır eti kapalı zar1la 26/8/ 

940 pazartesi günü saat l 1 de Ectrnede 
eski milşiryet dairesinde 5atın alma 
korllisyonunda satın alınacaktır. Tah
min bedeli 54,000 lira teminatı 4050 ı 
liradır. Evsaf ve ~artnamesi komis -
yonda görulür, İstel~lı.lerin kanurıt ve- 1 
ı;tka.anle teklif mektur.ı1arıru ihale sa
at ndcn bir saat ev\ eline kadar ko -

• 1 

de Ktıırsda asker1 satın alma komisyo- ı 
nonda yapılacaktır. (.84) (7438) ,,. 

S:-.bun. 
Sade ,ağ. 

Kilo 
ihale 

Lira Lirı saati 
48,000 18.240 J3lj8 11 
54,000 43,200 4050 17 

(648) (7346) 

dan alınır. (661) (7ô59) ... 
90Ci0 çift er çizme;:;i .kapalı zarf!a 

eh--siltmcye konmu:jttır. ihalesi 28/8/ 
940 çar;arr.ba günü saat 16 da Erzu:-um
da Kor satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 85.500 lira 
ve ilk teminatı 5525 lJr:::ıdır. Sartnn -
me-,i komü;yonda görülür. lstekli1erin 
belli gün ve saatten bir ~aat evveline 
kad~r kanunt veslkal::ırHe tekil! mek-

Suhip ve neşıryatı idare eden Başmuharriri 
ETE'1 İZZET BENİCE 

B•sıldıl:ı yer: SOS 'IELGRAF Matba ... ı 

938 moddı ~20 voltluk fı'" 
markalı ve iki ay kullanıJııııS 
ğutma havuzu ucuz sat.Iık!Jf· 
tiyenleriıı Adapazarı SakarY9

0 desinde 238 numaralı bakkal 
kanına müracaatları. 

------- -------------- ____ _./ 

mL.yona -.ermeleri. (542) (6917) 

"" Yüzde yirmisi tU\'allı olmlk ,.e kafi 
ihaleyi müteakıp 15 gün içinde teslim 
şar1tle bir kilosuna tahmin edilen fiatı 

4,5 kuruş olan 500 ton arpa pazarlıkla 
ılınacaktır. Yüzer ton için ynpıl.:ıcak tek
Ji[ler kabul edilir. Yüz tonun temi -
natı 338 ve beş yilz tonun teminatı 

1688 liradır. Pazarlığa gireceklerin te
minaUarile birlikte 24/8/940 cumar
tesi günü saat 11 de Kanda askeri sa
tın alma kom.isyonuna gelmeleri. 

(879) (7433) 
.... 

Blr kilosuna tah.-nin edilen !iatı 4,5 
lı:uruı olan 400 ton arpa pazarlıkla alı
nacaktır. Yüz ton için yapılac:ık tek -
lifler de kabul edilir. Her yüz tonun 
ilk teminatı 338 ve 400 tonun 1352 
liradır. Pazarlığa gireceklerin ilk te -
minatlan ile 24/8/940 cumartesi günü 
saat 11 de Karsda askeri satın alma 
komLı;yonunda bulunmal::ın. 

(680) (7434) 
r 

Bir kilosuna tahmin edilen fiah 17 
lı:uruı olan 200 ton >ın kat1 ihaleyi 
müteakıp bir ay içinde kimyevi e\'safı 
dahilinde ve çuvalları müteahhide ia
de edilmek şartile pazarlıkla satın alı

necaktır. İlk teminatı 2550 liradır. İha
lesi 24/8/940 cumarted günil saat 12 
de Karııda asker! satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 170 
kuru:a komisyondan alınır. 

• • ,, • • , (G82) (H:B) 

• Dlx kilo!un:ı tahmin edilen fiah 17 
kuruş olan 10 ton un pazarlıkla satın 
alınacaktır. Temin::atı 1275 liradır. İha
lesi 24/8/9·'.0 cumartesi günü saat 11 

No. 143 

Er-ine-an garnizonu un sığır etı ka
r 1 ı z;ırf ıle eksıltmrye konm~tur. 

T~ıhınin bedeli 44,000 lırn ı!Jc teıninatı 

3300 liradır. İhalesi 27/8/940 Sah gü
nU Eaat 11 dedir. E t ve ş~rtnar.ıesi 
k;lı rdun n tekmil garniz.ontannda gö
ruhır. It:.cltlilerin kanuni vcsikal..-ı.rıle 

belli ~aatten blr F>aat evvel teJt1i! mC'k
tuplarnn Erzincanda ask<'rİ salın al
ma komi~yonuna \'erıneleri. 

(Sn) (7145) 

.l.\1U•~.·yen günde \'erilen fiat pahalı 

gOrulcn 5000 c;ilt .fotın pazarlıkla ye
niden satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
34,000 lira karı te:nınah 5100 1irad.Jr. 
Pazarlı'ı 21/8/940 çar~amba guniJ sa
at J 1 de An.karada :\of. M. V. !lava sn
tın alma komisyonunda yapılacakt.ır. 

Evsaf \'e ~art.namesi 170 kuru~a ko -
misyondan alınır. NUnı.ıncsi komis -
yondn gLrii~tir. L<teklilerin kanun! bel
gelerne beliı saa~tc komisyooa gel -
meler!. (693) (7499) 

~ 
Bcherine tahmin edilen fiatı 300 ku-ı 

-ruş olan 300,000 adet kHiın paz.arl. '1tla 
satın alınacaktır. Kilimler elli binden 
aıaıP olmamak sartile ayrı ayrı tahplere 
de .ihale edilebilir. İhalesj Jt.'8/940 
cumartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. !1.1. \~. S<Jtın alma komisyonunda 
yapılacaktır. istl';clilcrin tek...ı! edecek
leri rnikdarlar üzerinden kanunJ kat'i 
teminatlarile birlikte ihale gün ve sa
atinde komi~yona gelmeleri. Evsaf ve 
ıartnaroesl 45 liraya komisyc.ndan alı-

nır. (694) (7500) 

1f 
Beher k;Josuna tahmin edilen flah 

7 kuru$ olan 1000 ton arpa paz.arlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 22/8 1940 per
şembe günü saat 10 da Ankcırada :r.1'. 
M. V. satın alma koml~yonunda yapı
lacaktır. Kat't temintı.lı 9500 liradır. 

Evsaf ve şartnamesi 350 kunı:a ko -

Yuan: l\1. SAMI KARAYEL 

200 ton arpu kapa1ı zarfla eksılt -
mc:yc konn uş~...ı:r. lh~.ılc ·ı 9/9/940 pa-
Lar\r gL lU s..ı.Jt 11 de Ediruede cili 
rr u., riyc daıxessndc sat ll a.lma ko -
nusyonuı.da yapılacaktır Tahmin be
dc·!ı 18,000 lira teı. _r.;ıtı 13.50 liradır, 

Evs<...! ve t:._ruıarrıcsı koınisyonda gö
rülür. l~tcklllcrın kc.ınunl vesikalarile 
teklıf rrıcktuplarını ihale saatinden 
bir saat l:\"\·el ·komisyona vermeleri. 

(650) (7348) 

~ 

25,000 kılo sade yagı k•P•lı zarlla 
eksiltmeye konnıustur. Tahnlin bedeli 
25,000 lira ılk teminatı 1875 liradır. 

İhalesJ 2/9/940 pazartesi günü saat 
15 de Erı:incanda asker! satın alına 

komisyonunda yilpılaeaktır. Evs&.f \'e 
şartnaD)esi komic;yonda görülür. il;itek
lilerin ih~ıle r;:ı.atinden bir saat evvel 
kanuni veslkalartJt" tekli! n1ektupları
nı komu,yona -..ermeleri. (656) (7354) 

Jf-
175 000 kilo un l~u.palı zarfla eksilt

mcyc1 konmuştur. İhalesi _11/9/940 
çar~mba günt.ı sa::ıt 17 de 1spartada 

askert satın alına komisyonunda ya ... 
pılactıkhr. Tahmin bedeli 22,750 l~ra 

ilk teminatı l 706 lira ~5 kuı·u5tur. Is
teklilcr~n k~ntıni vesJkalarile teklif 
rnektuphırını ihale saatinden bir sa:lt 
evvel kon1i yona .;ermeleri. Şartname
si komisyonda görülür. (647) (7345) 

• 
Behertnc tahmin edilen fiatı 7!) ku-

nış olan 100,000 adet kar gözlü(:U mti
teahhit nam ye hesabına açık eksilt
me ile munakaEaya konmuştur. İha -
lesi 3/9/9~0 salı günü saat 11,30 da 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda y&pılacuklır. i:k teminotı 
5200 liradır. Evt.af ve şartnamesi 390 
kuru~a komh~ondiin alınır. İsteklile
rin k;;ı.ı:ıuni \"CSikalarile komisyona e:el-
meleri. (657) (7355) 

Batta, Sultan Beyazıt Venediğe 
bir elçi yolladı. rrnnsa kralına 
karşı hareket etmediği takdirde 
Venedij:e karşı muhasamata baş
lıyacağını haber vermişti. 

Vekayi birbirini takip eyliyor -
du. Fransa donannıaS! Ostiya ön
lerine gelmişti. 

Beyazıt Venediğel elçi yolladı 
Papa telaş irinde idi. Hıristi -

•·anları bir ehlisalip altında top
lıyayım derken, hıristiyanlar bir
birlerine düşmüştü. 

Fakat, Papa Cem Sultanın mu
hafazasına memur olan şövalye -
leri kaldırmıştı. 

Papa, şövalye muhafızlanna şu 
tebligatta bulunmustu: 

- Arlık, Rodosa gidebilirsiniz. 
Sultan Cemle şövalyeler arasın

da senelerce sıkı bir rabıta hasıl 
olmuştu. Bunlann yanından ay
rılması. Türk şehzadesinin sarni -
miyet dolu kalbini hakikaten diL 
hun etti. 

Cem Sultan, Dübossona yazdığı 
bir mektupta; şövalyelerin yanın
dan a ·rılmış olmalanna son dere
cede teessür duyduğunu bildiri -
yordu. 

Görlilüyor ki Türk şehzadesi 
kendine eza ve cefa edenlere bile 

ııecabct \'e insaniyetini göster • 
mekten geri durmuyordu. 

Sultan Cem, hürriyetinden mah
rum olduktan sonra her şeye 
tahammül kabil olduğunu yazıyor, 
fakat şövalyelerin sedakatlerin -
den memnun olduğunu, onları is
tediği gibi taltif edecek bir halde 
bulunmadığını, Dübossonun onla
ra yapacağı IUtfu aynile kendisine 
karşı gösterilmiş telakki edeceğini 
ilave eyliyordu. 

Fransa kralı, İtalyaya dahil ol
duğu sıralarda Sultan Beyazıt da 
ordularının ve donanmasının tak
viycsile meşguldü. 

Sultan Beyandı en ziyade en -
dişeye düşüren, Venediğin Papa 
ve Napoli ile birleşmesiydi,, 

Papa, artık Venediğe iltica et
mekten başka çare kalmadığını 
anlamıştı. Venedik ise böyle tehli
keli bir misafiri kabul edecek de
recede cesaretli değildi. 

Venedik hükümcli telaş içinde 
idi. Bu sebepten Venedik balyosu 
(elçisi) Papaya Romadan çıkma
masını, bununla beraber kendisi 
ısrar ettiği takdirde Venediğin An
konaJa üç çektiri göndereceğini 
ve bunların Papayı alıp getirece
ğini yazmıştı. 

l\fektup sonunda da şehzade Cem 
Sultanın i~·i muhafaza edilmesini 
tavsiye eylemişti (l). 

Fransa kralı önüne gelen kuv -

(l) Romanen, Venedik vesaiki
nin tarihi, cilt 5, S. 49. 

tuplarını korr : syona vermeleri. 
(594) (7111) ... 

20,000 çift kundura kapalı zar!la ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 28/8/940 
ı;arşamba günil saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alına komi~onunda yapı -
Jacaktır. Tahmin bedeli 130,COO lira 
ille teminatı 7750 liradır. Şartnamesi 

komJ.syonda görülür. İ:.,t<>kliler1n ka -
nunl ves.ikalarile tekli! mektuplarını 

ihale saatinden bir s.:ı.<ıt evvel komis
yona vcrmoleri. (595) (7112) ... 

20,000 çift kundura kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 29/8/940 
perşembe e:ünü saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 130,000 lira 
ilk teminatı 77;)0 liradır. Şartnamesi. 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka -· 
nunl vesikalarHe tekli! mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (796) (7113) 

1f 
30,000 kilo bulgur, 10,000 kilo pirinç, 

5000 kiJo tuz, l 0,000 kilo makarna, 
8000 kilo nohut, 3000 kilo zeytinyağı, 
2500 kilo toz şeker, l 500 kilo arpa şeh
riyesi, 25,000 kilo kuru fasulya, 2000 
kilo sabun, 100 kilo ç~y. 15,000 kilo 
mercimek, 15,000 kilo kuru sogan, 100 
kilo kırmızı biber. 23/8/94.0 cuma gü
nü saat 17 de Bahkesıt mıntaka Sa. 
Al. Ko. da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartname::;ini görmek istiycnlcr her 
gün Ko. da cörcbilirler. Pazarlığa iş-

tir<ık edeceklerin 
saatte komisyona 

muayyen gün ve 
gelmeleri. 

704 - 7540 

vetleri ~iğniyerck nibnyet Floran. 
saya girdi. Fransa kralı ihtiras pe
şinde ko~uyordu. Reşit Paşanın Hatıratı 5:· 

Bütün hıristiyan devletleri, 
Fransız kralının aleylıinde dedi
kodu yapıyordu. 

Şarl dedikodulan def ve refey
lcmei\. için bir beyanname neşretti. 

Şarl bu beyannamesinde, mak
sadı isliınılara tecavüz olduğunu, 
makarnalı mübarekeyi zaptede -
ceğini, Napoli krallığının kendisi_ 
ne nit olduğunu bu sebeple orayı 
da zaptedebileceğini söylüyordu. 

Şarlin beyannamesi Papayı şa
şırttı. Ne yapacağını bilmiyordu. 

Fakat, bütün bu gürültüler ara
sında Sultan Beyazıt müthiş su
rette hazırlanıyordu. Nereye hü
cum edeceği belli değildi. 

Sultan Beyazıt, bu sırada İtqlya
ya üç elçi yollamıştı. Bununla be. 
raber Ankonaya Türk askerleri 
çıkmıştı. 
Beyazıdın elçilerinden biri Ve

nediğeı biri Napoliyc gidecek, ö
bürü, Asım bey de, Papanın vekili 
jorj Boçardo ile beraber Romaya 
gidip Papayn Sultan Cemin aylı
ğını, kırk bin düka altınını teslim 
edecekti, 

ABÖOLHAMIT NASll~DEVRILDi? 
Yazanlar: İıkeoder F. Sertelli - Cevdet Re§İt Yular kıran 

Müşevvikler arasında hocalar ••• 
Dramada geçen vak'anın ikinci 

perdesi demek olan bu hadise ü
zerine, Ruşeni bey taburile bera
ber, ilk trenle Edirneye hareket 
etmişti. 

+ 
Abdülhamidin yaşama
masını istiyen levhalar 

nasıl parçalandı? 

Ruşeni beyi Karaağarta karşıla
mağa gelen halk belki cehaletten 
ne olduğunu daha henüz kavrıya
madığı için; belki de hazı softa 
güruhunun hazırladıkları bir ir

•Yaşasın hürriyet~ 
c Yaşasın adalet. 
•Yaşasın müsavat. 
cYaşasın kanunu esasiı. 
c Yaşasın meşrutiyet. 
Gihi levhalar arasında büyük 

yazılarla yazılmış: cPadişnhnn çok 
yaşa. 

Levhahırı da göze çarpıyordu. 
Selaniğe r:elen haberlere gire, 

ateşli ve heyecanlı erkanıharp za_ 
biti, bu levhaları ııörünce, derhal 
kılıcını çekerek: 
•- Bundan sonra millet yaşı -

yacak. Padişahın yaşamasını te
menni edenler, mlirtccilerdir .• O
nun bendeleridir .• 

( Arkası vaıı) __ tica planına alet olarak: Ba&ırmış ve •.FMl.ifahım eok ya-

/ 
;JI 

şa. yazılı levhaları kendi J;ılı:,t 
parçalam1şt1. Halkın arasınd011:j~4 nız meşrutiyet ve kanunu es ~~ • 
ait diR'er le\ baların hepsi dıl 
yordu. 

1
,, 

Ruşeni bey o kadar heyec~ııb,ı~ 
mış, o derece asabilcşmişti k.i 1 .. 1'lııt~ 
arasında padişah sözünü ·~,-ot· 
alanlara bile tahammül ede~'';.~ıl 

•- Padişahı istiyen, pndıi ,J~ 
yanına gitsin!> diye bağırıY0;Jil 

Bu arada, yine AbdülbnJ11 fr 
hendelerinin tcşvikile EdirJIC 
nizonundan bir kısım efrat! ~ı 

«-- Vay, padişah babanııı:r<" 
oldu ki, bu levhalar bö~·lc P.,, 
)anıp ayaklar altına atılıyor- i;. 

Diye bağırışmağa baştan~ı; ~,c 
l\lüşevvikler arasında b•', ,r 

hocanın mevcudiyeti de hab•,, 
riliyordu. ·di: 
Efradın istedikleri şev şu 1 .ı~f 
1- Padişahımızın bayall8 

olmadığını öğrenmek, İ 1,~· 
2- içimizden bir heyetiıı :,,ıt' 

bula giderek, padişah baba• fi''~ 
hayatta olup olmadığını gör d~' 

3- Bu heyet İstanbuldnll ıe' 
nünciye kadar siliıhlarıınııı .ı 
llııı etmemek istiyoruz. ~" 
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