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ETEM İZZET BENİCE 

Eylul 
Gelirken 
Eylul ayı bir çok ha

diselere gebe görün
nıektedir. Şimdıki bal• 
de sis ve bulut arkasına 
laklanmıt gibi görünen 
hiitün maksatlar niha
Yet o ay içinde meydana 
çıkacak, harp her hal
de bütün dehıetile Ak
deni:ı:i ııaracaktır •• ... 
~: ETEM İZZET BENİCE 

c nuı:ünk .. . . d . 
'~rı:. ·u vazıyctın evnmı ım-

ha,,'" bulunduğuna ı:öre sonba
biıı \?•şlaması ile bir arada har
,,~,' •nci devresin.in de başlıya
lııı yllıuhakkaktır. lngiliz adaları
llıan ~Pılan hava baskınları Al • 
deı~a hesabına hiç bir değer kay
'••alt•ınıştir, Bundan böyle yapı
tiliı ve Mallljın sislenmesine, ln
\ı'c s ~dalarının mahut görünmez 
~,, ~Nnıez hale biirünmesine ka
~.h e\·anı edecek daha seyrek 
ÖltÜd Sık ~ava akınlarının da geniş 
bekı e bil' fayda temin edeceği 
••ıl ~nemez. Fakat, bugün için 
dura •ıs ve bulut arkasında saklı 
hald n lll~ksatlar vardır ki her -
ter ~ 80ııhahar bunların birer bi
tıkırı •Ya bir arada fiil sahasına 
llıa 11 ,3'1na fırsat verecektir. Al • 
lt\•~ ~nın, İngiliz adalarına mü
le~•t~ılı olarak iz'aç ve tahrip ha
ltr '~den başka yapacağı hiçbir 
ı'.ııd ,0 .tnadığına nazaran harbin 
\ak 'llızdc, şimali Afrikada ve 
~.~ 1~. ~arkta bütün şiddet ve 
lııek t ı ı.~e devam etmesini bekle
lıi in •~ııdir. Bu itibarla Mısırda
lıij b 11ilız Başkumandanının diin
"'ıa •rnatı da bilhassa dikkate 
ltıı ~ ır, Dün gazetemizdeki tel
den bherleri arasında intişar e. 
\Vav,11.u beyanatında General 

..... p"k 
tok llt"e. yakında Yakın Şarkta 
Ilı,~ ,uhıuı hadiselere intizar edil

ıcap d 
lıeın· e er ... 

noı.ıa ış \e tarihin bir dönüm 
•in Y:ında bulunulduğunu, zafe
lııiıtir kın olduğunu tebarüz ettir
ler; n Orta Şark İngiliz kuvvet
~•rı.. .•<knmandanının cYakın 
likinl ~l~ lıangi bölgeleri kasdet -
diir, ~?•ce tayin etmek müşkül
~•rıt 1ısır, Filistin meselii Yakın 
'•.ta ~ abıJ~iği gibi doğu Akdeniz, 
g"•e \r kdcnız bölgeleri de icabına 
'•lıtir ~.ın Şark addolunmak ge_ 
4~nd~ _ıtckim, büyük harp so -
'•ıı, d ~ukuki ve siyasi muhabe
lı, ka . 0ııu Akdeniz kfımilen •Şar
h,d:ıp, _tavsifi ile ifadelendirili
l;ııı, .' Bıııaenaleyh herhalde e-

ısrh ' '•l ı.. 1 barata dayanan ve bile-
~ın14 °0 usan İngiliz Başkumanda_ 
. •1~• ~•zlerini Süveyş ve Mısır 

•ıe;nd' 1 no dahi atfctsek bunun ha-
~''dır' ~•lan diğer bazı mes.cleler 
nı4 ~: "llekim, Giornale D"Italia
~\ıde( •ne Yunanistan n1eselesine 
.•hilin~q•mesi .malümu ilam> 
~'ni , en olmakla beraber günün 

1 
•di;0~ n.ek ziyade dikkate şayan 
an ı\r '' arasındadır. Bir taraf -

na İtaıll•vutıuk - Yunan hududu
ıd'~itıdlaıı kıtaatınııı talışit edil
•lı811 •n hahsolunurkcn bir ta
~~an\·a da İtalyan gazetesinin 
i; ~n Vu • l"ı ve cArnavutlarla mes
l tt'tind~an .. ı?_Prakları. nı isten1esi, 

4~t ve te butun Balkanlıların dik-
1 Ve ti .Ykuk~uzla durarakları ye

•. l>'<>n:ı Pı bır hadisedir. 1
1t
1 

~. 11•.?Ya - lllacar müzakereleri 
O ' Uz b' -."<'ağ1 ır çıkmazdadır ve ne 
~•ldir ' nasıl biteceği malüm de-

b· n"~un · · 
•rcoı, h' ı~ındir ki, eylül ayını 
~~.k Yer ~dıselere gebe telakki el
s '~i lıaı~'• ~eğildir. Herhalde şim. 
~klanın c ••.s .ve bulut arkasında 
d aksaıı ış ~ıhı görünen bütün 
dana cılı,ar nıhayet o ay içinde mey
~hseıi ~cak, harp herhalde bütün 
li '~ı; Yah e Ya Akdeniz in tama -
d·n~ sara ut da muayyen bölgele_ 
t 

1 k~ haı~aktır. Bu itibarla ve şim
~dıJe11 b~ ~er?angi müsbet far
i tkten ~r ıhtımali ileriye •Ür -
t"kişafııı zıyade hiıdiselerin yakın 
ıQ'hk elb 1 beklemek •ıe takip et • 
a iidir •ile ki daha dofru, daha 

- tTEI\t İZZET BENİCE 

~enıerburgaz
ayvan sergisi 
bugün açıldı 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

=====-

Başvekil Varın Karabiikten Dönüyor 

Libyada İtalyanlarm Alman modeli alev saçan makineleri bir manevra esnasında 

MACARLAR J INGiLTERE .. ' 
UYUŞMIYA HUKUMETi 
ÇALIŞIYOR KANADA YA 

Mihver devletlerinin ta-
vassutuna tekrar mü

racaat edilmiyecek 
Londra 23 (A.A.)- Bükreşten 

bildiriliyor: Macarlar, mihver 
devletlerine yeniden müracaate 
lüzum kalmadan Rumenlerle bir 
anlaşmaya varmağa gayret et -
mektedirler. İki taraf arasındaki 
müzakereler, Macar heyeti reisi 
Hori Turnu Severene gelir gel -
mez derhal başlıyacaktır. 

Bulgarlarla :Macarlar arasında 
husule ~len anlaşma hakkında 
beyan edildiğine göre, BulJ:arlar 
Dobricedeki Rumen halkı ile Bul
garistandaki Romanyalıların na -
killerinde ısrar etmektedir. 
Zannedildiğine göre 100,000 Ro

(DEV AMI 3 ü·ncü sahifede) 

GEÇERSE .. 
Amerika otomatik su
rE tte harp ilan edecek 

Londra 23 IA.A.)- Moskovada, 
Amerikanın İngilter~ye vardım ha
reketi büyük b.ir dikkatle takip e
diliyor. 

Sov:vet gençliği için neşredilen 
gazetenin yazdığına göre, Amerika 
gittik~e mukadderatını İngiltere
ya bağlamaktadu. 

Ruzveltin rakibi olan Vilkinin 
son nutku, Amerikada bütün par
tilerin İngiltere lehine yer aldığını 
arıkra göstermektedir. 

Efer İngiliz hükumeti Kanada
va nakletmeğe mecbur kalırsa, A- ı 
merika otomatik bir surette Al • 
manyava karşı harbe girecektir. 

BİNİNCi 
TAYYARE 
DÜN DÜŞTÜ 

Almanlar Fransadan 
lngiltereyi dövmeğe 

başladı 
Londra 23 (A.A.)- Dün, İngil

tere üzerinde 18 hazirondanberi 
1000 inci Alman tayyaresi düşü
rülrnü<tür. Bu tayyare Bristol bo
j!azında düşürülmüştür. Yine dün
ıkü gün zarfında diğer düşman 
tayyareleri tahrip edilmiştir. 
Dün sabahleyin ve öğleden son-

ra İngiltere üzerine, bomba aW
mamışsa da, geceleyin ve sabahın 
ilk saatlerinde büyük bir hava 
faaliyeti kavdedilmiştir . 

FRAJITSIZ SAHİLLERİNDEN 
100 OBÜS ATILDI 

Londra 23 (A.A.)- Dün Manş 
denizinde İngiliz vapur kafilesi. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Bu yıl şeker 
istihsalimiz 
bal olacak 

Bu yılki pancar mahsulümüzün 
650 bin tonu ·bulacağı hesap olun
muştur. Trakya ve Eskişehir mın
takalarında mahsul bereketlidir. 
Yalnız Turhal mıntakasında fazla 
Yağışlardan az mahsul elde olun
mustur. 

Yerlimallar bugün 
işaretleniyor 

Gecen haftadan itibaren faaliyete 
başlıyan 4 şeker fabrikamızın bu 
yıl 100 bin ton şeker istihsal ede
cel<leri de tesbit olunmuştur. Hal
buki memleketimizin yıllık şeker 
ihtivacı 90 bin ton olduğundan 
bu yıl ilk defa şeker fabrikaları -
mız istihlfıkten fazla 10 bin ton 
şeker istihsal edeceklerd~ 

Kumaşla!'a ve sınai mamulatımıza bugünden 
itibaren "Türk Malı,, ibareıi yazılacak 

Yer.li sınai mamulatımıza ahime-

1 

ti farıka konulması hakkındakı 
nizamnameye bir fıkra eklenme
sine dair olan kararnamenin ı 
resmi ııazetede intişar ettiği ve 
bu sabahtan itibaren tatbikine ııe
cildii!i şehrimizdeki alakadarlara 
tebliğ olunmuştur. 

Bu kararnameye göre, yerli ku
maslarımızın kenarlarına dokuma 

vevahut da işleme suretile •Türk 
ıınalı• kelimeleri yazılacak, diğer 
yerli masnuatıımıza da çerçeve -
siz ayni büvüklükte harflerle Türk 
malı oldui!'u işaretlenecektir. 

Bu suretle yerli mallarımızın 
ve bilhassa kumaşlarımızın Av
rupa malı diye halka pahalı sa -
tılması da kontrollarla önlenmiş 
olacaktır. 

-~--~----

S O N 24 S A A T 1 N VAK'A LA R 1 ______________ ı _________________ _ 

Dün enerde üç kişi baş 
suyun an zeh·rıendi 

Büyükadada bir sandal devrildi, üç kişi denize döküldü, bir sarhoş merdi
venden düştü, yere yuvarlanan bir sarhoşun da alnı patladı ve saire .. 

Gazi bulvarı 
köprüye kadar 

açılıyor 
Belediye. Gazi Jıulvarının biran 

evvel acılması icilı derhal istim
Hıke ba<lanmasına karar ver -
:miştir. Vali ve belediye reisi dok
tor Lütfi Kırdar. htanbulun bu 
en ııeniş caddesıni tetkik etmiştır. 

Vah, istımliıki \'apılarak Aksa
rvada Pertevnı\·al lısesi önüne 
kadar acılmış olan caddenin. bun-1 
dan sonraki kısmının da acılması 1 
lüzumuna işaret etmistir. Bulvar 
Aksaravdan Gazi köprüsüne ka
dar inecektir. İstimlake caddenin 
her iki cihetinden bir anda baş -
!anacaktır. 

Beyoğlu 
otobüsleri ---
Yol yeniden değiştirildi 

Belediye Rchli ği Be~'oğlu cihe
tinden istanbula gelen otobüsle -
rin volların.ı bugünden itibaren 
değiştirmiştir: 

Otobüsler Şişhane mevkiindcn 
itibaren badema Galatadan geç -
mi~·ecckler ve Yolcmade iskeııder 
caddesini takiben Azapkapı ve Ter
sane caddelerinden geçerek Ka -
raköye geleceklerdir. 

Bu suretle Galata meydanında 
ve Bankalar caddesindeki vesaiti 
nakliye kesafeti azaltılmıs olmak
tadır. Ayni suretle diğer cadde 'e 
meydanlarda de tedbir alınacaktır. 

(l'amı 3 üncü sahltede) 

Dün akşam iki 
yerde iki cinayet 

işlendi 
Dün akşam Taksimde aşk yü

zünden islenen bir cinayet hadi -
sesi, cürmü meşhut kanununa 
tevfkain bu sabah ikinc' ağır c~za 
ımahkemesine verilmiştir. 

Paçavra satmakla ııecinen Ta
hir isminde bir ııenc, ııecen sene 
tanıştığı Pembe adındaki bir ııenc 
kızla sevişrniştir ve bir scncden
beri Taksimde Sazlıderede bır o
dadan ibaret olan bir evde bera
ber oturmaktadırlar. 

Fakat son ııünlerde Tal.-rin kıs
kanclık damarları kabarmağa baş

(Devamı 3 üncü sı.hlfedc) 

• B İ R M 1 S 1 R 1 . ~..1 r _N_E_e ı .... ç_ı M __ K_o_N !,,_R_o_L_? 

FIRKASI lk. aydır şehirde 
H~ouTr~ı 1 tek bir manav bile 
lngılız kuvvetlerının 

~:n~~~~: (~e;) a~d~ir kontrol edilmemiş 
motörlü Mısır fırkası, ltal -
yanlar hududu geçtiği tak -
dirde, derhal herekete geç -
mek için lngiliz kuvvetleri
nin yanında 11er almıstır. 

Dün, Mısır Başvekilinin bir 
1tal11an isti!ıisı halinde, Mı
sır hükumetinin ita!ııaııa harp 
ilıin edeceğini bi!dirnıesin -
den sonra, Mısır Harbiııe Na
zırı yukarıki be11anatta bu -
lunmuştur. 
Kahire 23 (A.A.) - Reuter. 

muhabirine beııanatta bulunan 
Mısırın yüksek bir sahsi11eti. 
şimdi Mısır ordusu en yük -
sek derecesini bulduğunu ve 
şayet icabederse insanca, en 
modern harp silıihlarile ve 
i11i talim görmüş haı·a kuv
ııetlerile Jngi!tere11e yardım 
etmeğe muktedir bulundu -

1 
qunu söıılemis ve şunları ilıi
ve etmistir: 
•- !talya Mısırı istilıi e -

derse lnqi!tere ile Mısır, müş-

l 
terek dava için dökülerek bir
birine karışacak kanlarile bir-
leşeceklerdir·• 

--iılııiı-·•-------· 
Başvekil 

Kara bükte 
iki Vekilimiz de kendi
sine refakat ediyorlar 

Ankara 23 (Hususi muhabiri • 
mizden)- İcra Vekilleri Heyeti
nin dün saat 9,30 dan saat 13 e 
kadar devam eden içtimaına riya
set ettikten sonra, aksam snat 17,5 
da buradan ayrılan Başvekil Dr. 
Refik Saydam \'C refakatinde gi
den Harici)·e Vekili Şükrü Saraç
oi!lu, İktısat Vekili Hüsnü Çaku 
bugün Karabükte bulunacaklar
dır. 

Basvekil fabrikanın faaliyeti ve 
verim kabiliyeti hakkında tetkik
lerde bulunacaktır. 

Başvekil yarın Karabükten An
karaya dönecektir . 

Meclis Reisimiz 
ve iki vekilimiz 
bu sa hah g·eldi 
Büyük l\1illet Meclisi Reisi Ab

dülhalik Renda bu sabahki eks -
presle şehrimize gelmi~tir. Ayni 
trenle Maliye \'e Sıhhiye Vekille
ri de İstanbula gelıni~lerdir. 

Meclis Reisimiz \'e Vekillerimiz 
Haydarpa~a istasyonunda Vali ve 
mua\'İnleri ile şehir erkô..nı tara • 
fından istikbal olunmuslardır. 

Meclis Reisimizin !\filli Şefimi
ze mül:iki olmaları muhtemeldir. 

Belgrad 
sefirimiz 
geliyor 

Bükreş sefirirrıiz de 
Romanyaya dönüyor 
Öğrendiğimize göre Belgrat se

firimiz Tevfik Kıimil, önümüzde
ki hafta içinde şehrimize gelecek
tir. 

l\1czunen seyahat edeeek olan 
sefirimiz buradan ~nkaraya gi-. 
dccektir. 
Diğer taraftan Ankarada bulun- _ 

makta olan Bükreş sefirimiz Ham
dullah Suııhi Tanrıöver de birka~ 
piin sonra Bükrc~e dönmek üzere 
.f_ehrin1i1e gelmiştir. 

Azami meyva 
riyatta mı 

fiatları 
k lıyor 

naza
? • 

~hrimizde meyva ve sebze fi- hak.kında fiat yüksekliğinden der 
atlarına tiat murakabe komisyonu! l~"ı ceza zaptı tutuhnamıştır. 
tarafından narh konulmuş olma- Fatura mechurıyetı ıse: esasen 
sına raj;;ınen yine birçok semt - ihmalle kendiliğinden ortadan 
lerdeki manav ve sebzecilerin ala- kalkmış ııibidir. 
bildiğine fiatlarda ihtikar yaptık- Diğer araftan bazı gazıno ve 
!arından şikayet olunmaktadır ve lokantalarda meyva fiatları ateş 
şikayetler en ziyade Büvükada, pahasını da geçmiştir. Ezcümle 
Heybeliada, Boğazicinin bazı yer- iki adet şeftalinin 20 kuruşa, bir 
Jeri ile Panııaltı. Şişli civarların- dilim karpuzun keza 20 kuruşa 
dan ve bazı gezııinci satıcılardan verildi/ti yerler pek çoktur. Insan 
olmaktadır. İşin garibi de fiat - bu hazin vaziyeti gördükten son
ların tesbitindenberi iki aya va- ra kendi kendine pek haklı olarak 
kın bir zaman ı:ıeçtiği halde hic soruyor. Umumi kontrollar niçin 
bir umumi kontrol yapılmamış ve .---.ılamıyor. Yapıltyorsa bu ne 
bittabi de tek bir manav, sebzeci biçim kontrol? .. 

Belediye kömüre 
de narh koyaca · 

Bir çeki odun her semtte 435 
kuruşa satılabilecek 

Şehrimizde odun ve kömür fi. 
atlarının daha fazla yükselmesini 
önlemek üzere harekete gectH!ini 
haber verdiğimiz belediye reisliği 
ti:in oduna narh kovdurmustur: 

Fiat murakabe komisyonu bu 
maksatla belediye iktısat müdürü
nün istirakile dün ö~leden sonra 
yaptı~ı bir toplantıda 1 çeki Ödu
nun kayıktan iskeleye toptan 330 
kurusa verileceğini ve depolarda 
da odunun cekisinin halkımıza 
435 kurustan satılacağını tesbit 

ÇERÇEVE 

et.mi.şiir. Dükkanlarda ise odunun 
kilosu azami 2 kuruşa satılacaktır· 

Fiat ımurakabe komis- en" bu 
kararını birkaç ııün içinde ııaze
telerle resmen ilan edecek ve be
lediye de hemen kaymakamlık -
lara tebligat yapacaktır. 1 ceJd 
oduna konulan 435 kuruş fiatın 
icinde nakliye masrafı ve istif üs
reti de dahildir. 

Yani oduncular kendi vasıta • 
larile odunları ev, apartıman ve 

(De,-.ı.mı 3 Uncu s:ıb!fede) 

Bir murad sahibi 
Hani bir takım inanışlar var. 

dır: cHerhangi bir muradını 41 
sabajt, 41 kere tekrarlıyan, ona 
erer:t tarzında. 

Bir nıurad sahibi de, 41 sabah 
yerine 41 akşam, 41 kere tek
rar ettiği muradına, benim bu 
yazımla kavuşmuş oluyor. 

Bu murad sahibi, a~·ni zaman
da (Haber) gazetesinin sahibi, 
sabık şair, sabık ressam, sabık 
romancı, sabık muhasebeci Ha
san Rasim lJs'tur. (Babıali) nin 
sacayak şeklinde meşhur (Us) 
ailesinin sevimli bir ayağı. 

llasan Rasim Us, mevsim 
mc\·sim, ıucselıi pchli\·an ol -
nıak merakına dü~en , .. e bir 
müddet kafakol kapmıla çalış
tıktan sonra beceremeyip yine 
sc,·irci mc,:kiine geçen bir in
san gibi, aradabir sahibi ol -
duğu gazetede muharrirlik ille
tine tutulur; bir takım anlaşıl
maz şeyler vazar; tez vakitte de 
•ifaya erer ve kalemi elinden 
buakır; kağıt, mürettiphane, 
muharrir hesaplarına bakmayı 
tercih eder. 
Ben (Vakit) gazetesinde muh

birlik eder ve (Darülfünun) a 
P'İderken, 18 inci yaşımı sürer 
ve eski (Yeni Mecmua) da tiiir 
neşrederken tanıdığun, yaşıt 
dostum Hasan Rasim Us, bey· 
hat ki yine muharrirlik illetine 
tutulmuş bulunuyor. Gazete • 
sinde baş köşeyi ala<aj!'ına, te
vazuu iktizası, (rasgele) baş • 
lıklı küçücük bir oyun arsası 
seçeır ve o arsada çember ~vi
ren Rasim, gün geçmiyor ki1 

bana (R) imzasile, uzaktan na
rlk dilini çıkarmasın. 

(R) markalı bu minicik san
dalın mtuadı, (Kısakürck) 
dretnotundan bir salvo ateşi 
yemektir ve 41 gi'ındür, günde 
41 kere buna çalı~maktadır. 

Ben onun bu muradını yerine 

getiriyoruın amma, toplarımı 
ateş\emiyorum; yalnız bir tay
fama, hava~·a doğru bir kerecik 
bir ihtar tabancası attırı) oruın, 
o kadar. 

Ben den bu kadarcık ols ın ce
vap alan da. (Haber) gazetesi
nin (rasgele) muharriri za,allı 
Bay (it) dcı;il, ~ahsi dostum 
Ra~inıdir. Bizzat Rasirn t:ıkd!r 
eder ki. Bay (R) !er ve daha 
bilmem kimler, benden cnap 
alan1az. 
Bakın siz, Bay (R) nın dün 

aksanı karı(;tırdığı nıtJtıfcte 
şhndi: 

Bay (R), benim ortalıj;a türle. 
c;e dcr!ı.İ vernıeğc kaJkı!f>nnı ele 
alarak, ya\ uz hırsı< kabilinden 
bir li~an yanlı~ıını enscll·mc:t 
istemis. Ecscliy.,bildii;i ~·anlış 
şu: 

.Bütün iddia ..e teşhislerim 
ortada olduğuna göre, :yüz :vüz 
gerçekleşcceğiın. Yahut yalan
cı çıkacağım günleri bekliyo -
rum.> 

Bütün hata, mürettibin gö • 
zünden kaçan bir kelime ve bir 
de noktalama yanlışından iba· 
ret. İşte cümlenin aslı: 

·Bütün iddia ve teşhislerim 
ortada olduğuna göre, yiizde 
yüz gerçekleşeceğim, ~·ahut ya· 
!ancı çıkacağım g,iinleri bekli
yorum. 

İyi amma bunu, gazete sahi. 
bi bir muharrir değil, biz ilk 
nıekten çocuğu bile anlar. 

Hasan Rasiın U!ıı, bir zaman· 
]ar gatetesinin birinci sahife • 
sinde yeralmış bir mnharrire 
karşı simai içinde beslediği duy. 
guyu, bu kadar acemice idare 
edilen \'esilelerlc açı~a 'urmı -
yacak kadar zeki olmalı ve ben
den asla bahsetmeme. i kendi si
lle siar edinmelidir. · 

.WEciP FAZIL KISAKÜREI( 
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KÜSTAHÇA 

BİR LAKIRDJ 

Yolcu salonu lokannr.smdaki 
Roman.valı garı;onlarda'n birinin 
bir gazeteciye söylediklerini oku
yunca, eı~er elimde salahiyet ol
saydı , yalnız bu adamları koğ -
makla kalmaz, üstelik bir de sopa 
atıır.rdım. Bunlardan hır küstah, 
bakın, ne ôıyor: 

- Biz. böyle zannetmerniştik. 
Buradaki müşteriler işten anlı -
yor, ince adamlar, servis nedir, 
bili\·orlar. 

Görüyor musunuz?, Anlaşılı • 
yor. art.ık... İstanbuldan garson 
istenince, Roman.yada., garson -
lukla alakası olmıyan ne kadar 
boşta gezen takı.mı varsa, topla -
mıslar, getl'rmişler .. Ve zannet -
mi sler ki, bu memlekette hiç bir 
~eyden anlamazlar, nasıl olsa yut
tururuz. 
Oğlum, evladum Romanyalı gar

son efendi?. Gözünü açl 

ÇABALAMA 

KAPTAN 

Havadısini okurr.uşsunuzdur: 
Kadıköy ve Haydarpaşa ile köprü 
arasında işliven vapur kaptanla
rına emir verilmiş: Yavas gidi -
niz!. Ben, bu emri beğendim. Çün
kü, vapurlar o kadar sür'atli gidi
yor ki, başımız dönüyor. Kadı. -
köyden kalktınız, Haydarpaşaya 
uğradınız, bir de tren beklenecek
se, yandınız ... Y"lculuk tam ya
rım saat. .. 

Artık, çabalama kaptan ben 
gidemem. diye, vapurlar, daha 
f.stık makam yol alacaklar, de -
mek ... 

Öyle ise, alt kamaralardaki: 
cBurada uyumak yasaktır. levha. 
larını kaldırsalar ... 

YA:'l:LIŞLIK 

OL:\IUŞ!. 

Taksimde, bir gazinoda garip 
bir h.fı<iise olm~ .. Bir adam, bir 
kadını sille, tokat döğmeğe baş
lam1'... Etraftan yetisenler ~ 
ayırmışlar .. Dayak atan vatandaş, 

kendıne geldiği vakit, verdıği ifa
dede söyle diyor: 

- Tu ... Allah müstahakını ver
sin .. vanl><lık oldu .. 

- Neden, ne oldu?. 
- Bu kadını, kendi karım zan-

n~ttim de ... 
- Yahu, sen ne biçim adam

sın?. İnsan karısını tanımaz ımı?. 
- Ne bileyim birader, geçinme

ğe gönlüm yok k.i, yüzüne baka • 
yı.m.. 

ÜZ'Ül\1 

Gthrü!. 

Kaç gündür gazetelerde oir 
ilan var: Y~~y cemiyeti bir ge
zinti tertip etmiş, ismine de cüzüm 
t"'Ünü. demic:r 

Hatırlarsınız, eskiden, içki düş
manı olan Yeşilay cemiyeti ay -
ranlı, voğurtlu, sütlü gezintiler 
yapardı. Bu sene, üzümlü gezinti
ler yapması şayanı dikkattir. 

Cemiyetin bir azası, bize şu 
izahatı verdi: 

- Efendim, son günlerde gaze
telerde cıkan mağsu~ \'e bozuk gı- ı 
da rr.add-eleri arasında, fazla mik.. 
tarda süt de var. Halbuki ı:;aye -
miz, azamızı zehirli içkilerden 
menetmektir. Onun içindir ki, bu 
yıl üzüm yiyip eiilenmeğe karar 
verdik. 

CİBİNLİK 

MECBURİYETİ!. 

Aydın köylerinden bırınde ih
tivarı ikamet etmediğime ne ka
dar memnunum .. Efendim. bir ha
bere göre, o civarda sıtma oldu -
i?'undan, herkes, mecburi olarak 
cibinlik kullanacakıınış!. Bende

niz de, tabiat bu ya, cibinliği hiç 
mi, hiç sevmem.. Ayıp değil ya, 
bu örtüden hoşlanmam .. 
Şimdi, benim Joorkum, bu kara. 

nn stanbula da teşmil edilip edil
miyecei!idir. Ci-binlik altında ya
tarken, kendimi dünyadan alaka
sını kesmiş, öbür dünyaya göç -
müş addederim. Yalnız bu hava
dis, İstanl>ulda da tahakkuk eder
se. sehirde yeni bir hareket baş. 
lıyacak: Cibinlik yapmaia yarı
yan bezlerde ihtikar!. 

AHMET RAUF 

Yen· bir 
köprü 

Eminönünde Reşadiye 
caddesi nihayetinde bir 
demir köprü yapılacak 

Karaköy köprüsünün yanında 
belediyece yeni ve demir köprü 
yantırılması şehircilik ımütehas
sısı Prost tarafından belediye re
isliğinden . istenmiştir. 

Tetkikine başlanılan bu talebe 
göre yeni köprü; şimdiki muvak
kat tahta köprü verinde vaı;ııla
cak ve İstanbul cihetinden gelen 
otomobil, otobüs, araba ve kam
yon aibi nakil vasıtaları dojtrudan 
doğruya bu tahta köprüden geçe
ceklerdir. Eıninönünde Reşadiye 
caddesindeki gümrük antreposu da 
yıkılacak ve bu suretle nakil va- . 

sıtaları yolu genişliyecektir. Tram 
vaylar ve yavalar ise esas köprli.
den geçcecklerdir. 

Açık iş ve memuriyetler 
Kayseri memleket hastanesine 50 

lira ayltk ücretle etüv makinis;:i, 3l.l 
lira ay hk ücretle de hasta bakıcı a -
ranmaktadır. 

Vakıf paralar müdürlüğünde mün
hal olan memuriyetler için yarın s:ı.at 

12 de Yen.iPoStane caddesindeki yeni 
va.kıt hanında bir imtihan yapılacak
tır. Askerlikle ala.kası olmıyanlar o sa
ate kadAr mezkQ.r müdürlüğe müra -
caat e</Jilirler. 

İstanbul çocuk.lan kurtarma yur -
dunwı marangoz ve demirhane set -
likleri münhaldir. San•at mektepleri 
mezunları maaril müdürlüğüne mil -
racaat l'debilirler. Aylık ücret 40 ar 
liradır. 

İstanbul - Saray asfalt şooesi inşa
atında nezaret memuru ve puvantör 
olarak çalıştırılmak üzere aylık 60 li
raya kadar ilcretle memurlar aran .. 
maktadır. 

Orta mektep mezunu olmak veya
hut bu kabil işlerde çalısmıs bulun -
mak icabetmektedir. 
Ayın 26 ıncı pazartesi günü şehrimiz 

nafıa müdürlüğünde kontrol il.mirli ... 
ğine müracaat olurunalıdır. 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Akdeniz yolu kapand..ıktan 

sonra Balkanlar ve merkezi Av
rupa devletleri ile olan ticareti -
miz gittikçe inkişaf etmektedir. * Belediye reisliği kaymakam
lıklara bir emir vererclc. ham mev
va sattırıJsnamasını ve bunların 

I~ 
Kıskandığım şehir 
İzmir, birçok güzel şeylerde İs

tanbulun kıskanacağı bir sehirdir. 
MeselB, İzmirin evvelki gün açı
lan beynelmilel fuarı, başlı başına 
bir hadiseclir. Fuor münosebetile, 
İzmir, birçok yeni binalar, mey
danlar, varklar, tesisler kazan -
mıştır. İ~ıniri, fuar dolayısile bir 
çok kimseler ziyaret eder, orada 
para bırakır. 

Bizim İstanbulumuz, böyle şey
lerden yana talihsizdir. Bir yerli 
mallar sergisi vardı. Nihayet, bıa 
serginin kalitesi düşürüle düşü. 
rüle bir panayır şeklini, Mahpıut
pasa yokuşu manzarasını. akşam 
kalabalığı ile de, eski Kağıthane 
sefaları halini aldı. Galatasaray 
lisesinin rütubetli zemin katına 
sıi'tnan bu sergi, bu yıl da kendini 
gösterebilmek için nihayet hicap 
duydu. 

Yerli mallar sergisinin açılışı 
mönasebetile, her yıl söylenen bir 
cümle, h;ilii kulaklarımdadır: 

- Gelecek yıl, sergiyi, yeni bi
nasında, muazzam sergi sarayın
da açacağız .. 

Hangi gelecek yıl?. 
İzmir belediyesi otobiis işini 

İstanbuldan evvel halletm!ştir. İz
mirde seyrüsefer, zabıtai belediye 
talimatnamesinin tatbHcatı, ek -
mek meselesi ve daha bir çok bel
de hizmetleri, İstanbuldan çok da
ha evvel ve rok daha salim bir şe
kilde yoluna konmuştur. 

İzmird.ç. imar işi, İstanbuldan 
yıllarca evvel başlamıştır. 

Şimdi, İstanbulun vasıta ve im
kanlarına geliniz: 

İstanbul daha kalabalıktır. İs -
tanbul daha zengindir. İstanbulun 
varidatı daha çoktur. istanbulda 
büvük ticari müesseseler, banka
lar, sirketler daha fazladır. İstan
bul daha güzeldir. İstanbul daha 
ziyade himmete layıktır. 

Hulasa, İstanbullular, İzmiri 
kıskanırsa, yeridir. 

Şimdi, bütün şehirlerin İstan -
bulu kıskanacağı mes'ut günleri 
bekliyoruz. 

REŞAT I<'EYZİ 

Küçük su köşkü 
Anadoluhisarındaki meşhur Kü

çüJ,:su kö-künün esaslı bir sekilde 
tamir olunması ve harici kısımla
rile demir kapı ve parmaklı:kla · -
rının da yaiilı ,boya ile bovattml
ması kararlaştırılmıstır. Bu ise 
4200 lira sarfolunacaktır. 

Mahkum eden ~en imha olunmasını istemiş- Üniversitede imtihanlar 
puseler * Çayır sahiplerine hili tel Üniversitede imtihanlara eylCı-

Florya trenlerinde vkua ~ -
len bir hadisenln muhıtkemesi 
dun Sultanahmet 1 inci sulh ceza 
mahkemesinde neticelendirilmiş
tir. Hadise şudur: 
Kadıköyünde oturan ve iyi bir 

aileye mensup olup 19 yaşlarında 
Kamran ile yine ayni aileden 12 
yaşlarında Zehra evvelki gün yal
nız baslarına Floryeye plaja git
tmıs!cr ve orada Yugoslav tebaa -
sınd3n Edvar ve İtalyan tebaa -
sından Jilberte tesadüf etmi• -
!erdir. 

Aralarında milliyet ve ırk ay
rıhi(ı olan iki çift bu tesadüiten 
her nasılsa bir kalp ve gönül be
raberl.ği çıkararak kısa bir müd
det icinde anlasmışlardır. 

Bu suretle plajda bir müddet 

beraberce gezen asıklar muhı.b • tevzi edilmediğinden otların bal- lün son haftasında başlanılarak 
betlerini trende de devam etti - ye haline konulamadıi!ı ticaret birinci tesrinin sonunda nihayet 

k h k . . ımüdürlüil:üne bildirilerek bu ih· verı'1ınesı· ve tedrı'sata da te~ı·nı·-rere er esın g<izleri önünde bir- • •· 
b 1 maiden şikayet olunmuştur. sanı'nı·n ilk haftası-~a başl·--'-ası ir erine 30kulup ihtirasla öpüş- uu <Uı.um 
mekten sıkılmamıslardır. * Rusma Kenan müstahzaratı kararlaştmlmıstır. 

Yolcuların şikayetleri üzerine ile Zara tıraş sabunlarının talı • --0---
lillerinde evsafları uy~un görül- , 1 

ise evve1tı biletçi, sonra da şef mediğinden bunların saıım1mavıp Emnıyet mensup arına 
tren müdahale etmis ve sabırsız b ledi 

:ın.ü.hürle.nmel:ri ve .. e 'ye kam- yenı" elbise 
sevdazedeler tren Sirkeciye gelin- yahanesıne kafi numunelerının 
ce polise, oradan da mahkemeye gönderiLmesi dün Srhhat Veka
teshm edilmişlerdir. !etinden belediye reisliğine bil -

Aleni celsede okunan kararda dirilmiştir. 
bu öpüşmelere •ihtiras busesi• ta- * Şehrimizde altın fiatları yir
bir edilip umumi mahalde ar ve mi kuruş düsmüş ve 2150 kurus
hayayı rencide eder mahiyette bu-ı=t=an=,,mu==ame=-='e"'_::g::b::.r:.:m::.=ü::.şt::iır::' .:o·==== 
lunduğundan erkeklerden Edvar 
ile Jilbert 15 şer gün hapse, 10 ar 
lira para cezasına, kızlardan Kam
ran 12 gün, Zehra yaşının küçük
lüğünden 7 ııün hapse ve 10 ar lira 

para cezası ödemeğe mahkum e
dilmislerdir. 

Karar kabili temviz bulundu -
ltundan suçlu çiftler tevkif olun
mamıslardır. 

Şehrimiz emnlvet müdürlü~ü 
emniyet amirleri ile muameıat 
memurlarına yeni kıstık elbise -
ler tevzii icio hazırlıklara aeç -
miştir. ·Bu maksatla muameıat me
murlarına 50 takım elbise, kasket 
ve fotin. emniyet amirleri ıcın 
13 takım rcı.wi elbise, kasket ve 
ayakkabı ısmarlanmıştır. Beher 
takınn 40 - 50 lira arasında yap -
tırılmaktadır. 

;ımm------------------lmllllll--, Hele bugıınlcrde onu o kadar 
özledim ki. .. 

setmivorum. Bunların hepsini bir
den kaybettim; birden alçaldı:m. 

Göi;AŞ~ARıl 
ETEM İZZET BENiCE 1 

caklık ve adilik olur!. Hele Nes. 
rin şimdi bir çocuk daha doğura
cak ki, o zav~llı hayatta ba<ba yü
zü görmiyecek ve kimbilir ona ba
bası için neler diyecek?. Benim 
adiliğimi öğrenirse böyle bir ba
banın sulbünden dünyaya geldigi 
için kimbilir çocukcağız ne kadar 
azap ve ıztırap duyacak?. Halbuki 
onun için göt.ürnde ve günlümde 
beslediğim ne ümitlerim, ne ha -
yallerim vardı?. Hepsi yıkıldı, hep
si ve her şey mahvoldu'. 

- Muhakkak ki, Allah bana 
yaptığımın cezasını çektirecek. 

Diyorum ve .. muhakkak ki çe
keceğim. Hayatımı, iotikbalimi, 

, yuvamı, çocuklarımı yıkarak pe
sine kat:ld:ğım kadından bir an 
bile huzur görmek ve .. nihayet her 
sev onun için iken ona sahip ol
mamak Allahtan beklediğim ceza 
değildir de nedir?. Bundan daha 
büyük ceza ve ibret olur mu?. Fa
kat, ne yapayım? Yandım bir 
kere ... 

. . . . . 
On gün sonra" 

Sinir mukavemetimiz devıım e
'-iyor. 

Yine kafamın içi altüst!. 
Ya o gelecek .. 
Ya ben gidecej!im!. 
Vicdan azabı, yapılandan utan

mak, sondaki fel3ketı görmek; 
bu hazin maceradaki boşluk, hiç
lik hepsi kara bulutlar j!ibi bir 
defa hep birden ııeliyor ruhumu 
kaplıyor: sonra onlar dağ;ldı mı 
yine ben: 

- Naran ... 
Demci!e ve: 
- Seni seviyorum .. 
Sensiz olamıyorum. 
Gel!. 
Benden ayrıbna!. 
Diye kendi kendimi kaybetme. 

ğe başlıyorum!. 

. Hakikaten ben onsuz olamıyo
rum. 

Sokakta giderken .. 
Arabaya binerken, 
Tramvaydan atlarken 
Dairede otururken ... 
Evdeyken .. Hep onu dti$ünüyor, 

hep onu gÖzlerimin önüne getiri • 
yor, bir kadın görsem: 

- O mu?. 
Diye dönüp dakikalarca bakı • 

yor, dalıyor, her yerde onu ara
-..ı,yorıım!. 

Daha bir gün .. 

Galiba dayanamıyacağım!. 
Dün ııece içtim, kendimi kay

bedecek oldum. 
İçimde savrulan deli bir fırtına 

vardı. Sokaklara çılomak: 
- Naran ... 
Naran! ... 
Diye haykırmak, serseri serseri 

dolaşmak istivordum!. 
Anlıyorum. 
İyice biliyorum: 
- Artık ben onun delisiyim!. 

O sabah ..• 

Her şeye, her şeysine razıyım. 
Yir.e gelse, yine 
- Senilli:m.. 
Dese, Değişiyorum. Alçal:yo -

rom. Kıskançlık, erkeklik hllilerimi 
öldürüvorwn. 

Ne yaparsa yapsın!. 
Gözümün önünde yapsın!. 
Yalnız bana surat etmesio!. 
Sadece gülsün!. 
Gülüşünü, dudaj!ını, bakışını e. 

sirvemcsin, sonunda benim olsun .. 
Diyorum. Fedakarlığın bundan 

daha öte bayalığı, düşüşü olmaz. 
İzzetinefs, 
Vakar!. 
Utaıunak!. 
His!. 
BayRı!. 
Şeref... 
Haysiyet. 

• Denen hiçbir ~eyın varlll?ını nis-

N aranı bu dakika görsem he -
men boynuna atılacak, dudakla
rından öpecek: 

- Beni affet Naran!. 
Diyeceiim. 
Başka çare yok. Onsuz olma -

mak, ondan ayrı kalmamak için 
bütün bunları yaµınağa, daha ile
risine varmağa razıyım!. 

Daha iki gün .. 

Şişli - Tünel tramvayındaydun. 
Vatman: 
- Galatasaray .. 
Dedi durdu. Arabaya ilk önce 

siyah mantolu bir kadın girdi. Ar
kas.ııdan elinde taşıdı,ğı ince bir 
kumaş paketi ile Naran ve .. daha 
Üç dört yolcu geldi!. Yine onu ilk 
gördüğüm gibi giyinırJşti. Yine o 
ilk gördüğüm ve birden kendimi 
esirliiiine verdiği.m günkü gibi idi. 

Mantosu, gözbebekleri, saçları 

ve şapkası bir renkti. Süzgün süz.. 
gün bakıyordu. Gülen, bayıltan, 

bağlıyan, esir eden, sürükliyen ba
kışları tramvay içinde gözden gö
ze dolaşıyordu!. Şuhtu! Şendi, ca
na yakındı; bir bakışta canı çe
kivor, beyinleri eritiyor, en ma.!l
rur muhakemeleri yıkıyor ve 
topuklarının dibine sürüyordu!. 

Onu görür görmez bir sızı ok 
gibi kalbime saplandı, döndü 
beynime ı:irdi Kafamdaki bu 

f Arkası var) 

AVRUPA BARBINfN G ı · k 
YENİ MESELELE.Rl enç :• 
Muharipleremal· üniforması 
zeme yetiştirmek yeni bir kıyafet talimat-

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN namesi hazırlanarak 
A VTupada bir harp çıkınca İn -

gil!ercnin Avrupa kıt'asına asker Başvekalete bildirildi 
yollamaması fikrini müdafaa e
denler bilhassa İngilterenin harp 
sanayii için çalışacak işçi ihtiya • 
cmdan bahsederlerdi. Harp ge -
çen senedenberi başladı başlıyalı 
petrolden itibaren daha pek çok 
iptidai maddelerin bu mücadelede 

• oynıyacağı rolü meydana çıkar • 
mıştır. 

Harpten evvel daha geçen se
neye kadar bu mevzu etrafında 
çok yazılar 'yazılmış, erbabınca 
çok hesaplar yürütülmüştü. Fa -
kat bugün artık filiyat sahasında 
m~selenin ehemmiyeti kendini 
daha ziyade göstermektedir. İn
giltere ıı-ibi demir ve çelik sanayi
inin ötedenbcri merkezi sayılan 
lıir memlekette bu inkisaf on se
kizinci asırdanberi devam edegel
miş, diğer memleketler de bu 
hu.usta İngilizleri taklit etmiş • 
ferdir. İngiltcrede demir ve çelik 
.:ınayiinin istihsaliitı senede 14-15 
milyon ton külçe çelik, 10 mılyon 
ton ıla demir kül~csi olduğu he
sap edilmektedir. ;:u i~lerdeki ça
lışanların 250 bin kişi olduğu, bu 
işlere yatırılan sermayenin de 150 
milyarı İngiliz lirası olduğu ayrıca 
kaydedilmektedir. 

Geçen harpte İngiltere bu gibi 
sınnyii harbin şeraitine çabuk uy
dnrnıu~, sonra sulh devresine ge
çerken de zorluk çekmemiş, bu 
sefer tekrar harp ile karşılaşınca 
kendi menabii ile yeni ihtiyaçları
nı telif etmeğe muvaffak olmuş • 
tur. Tabiidir ki bu işler ayrıca me
saiye lüzum gösteriyor. 

lngilterenin bu faaliyetine im
paratorluğun diğer yerleri de iş

tirakten geri kalmadığını söyle
meğe lüzum olmasa gerek. İngiliz
lerin yeni olarak neşrettikleri ra
kamlara ı:-öre biitün imparatorlu. 
ğun senede demir ve çelik külçesi 
olarak istihsa!Htı 20 milyan tonu 
bulmaktadır. Avrupaıja bir harp 
çıktığı zaman İngilterenin Avrupa 
kıt'asn1a asker yollaman1ası ifk ... 
rinde olanlar asıl mühim keyfi

Beden terbiyesi kanunu mu -
cibince sehrimizde ve diil:er şehir
lerde açılacak olan gençlik klüp
lerine. ait hazırlıklar ikmal olun
mak üzeredir. 
Avın 30 uncu cuma günü İstan

bulla beraber 54 vilayetimizde 
birden bu klüp!er faaliyete geçe
ceklerdir. 

Halen mıntaka baskanı vaille -
rirııizle kay.makam ve nahiye mü
dürleri her mıntakadaki gençlere 
ait cetveller üzerinde ·ahsmakta
dırlar. 

Şehrİlmizde kaç klüp açılacaitı 
ve kac vatandaşın bu klüplere gi
ri.., beden hareketleri "apmaları 
icabettiği bu hafta iclnde cetvel
ıe~den belli olacaktır. 

Mükellefler icin beden terbiyesi 
ı:renel direktörlüğü veknasak bir 
kıvafet hazırlamaktadır. Gençlik 
üniforması ismi verilecek olan bu 
kı vafet sıcak ve soğuk iklimli şe
hirlerimiz icin iki kısma ayrılacak 
fakat her kısım yeknasak olacak
tır. Bu kıyafet talimatnamesi Baş
Vekalete verilmistir. 

Beheri yarım kiloluk 
şeftaliler 

Son 11ünlerde Halaydan şehri -
mize gönderilen meyva ve mah
sullerin sayısı artmı•tır. Bu me
yanda 1 adedi varım kilo gelen 
seftaliler de ~etirilmiş ve rağbet 
görmüştür. 

Diğer taraftan şehrimiz tüccar
ları ile Hataylı satıcılar arasında 
iş birliği teessüsü çalışmaları da 
artmıştır. 

--<>-
Tarihi temaşa haftası 

Fatih Halkevi tarafından tertipolu-
nan ctarihi Türk temaşası haftası> na 
26 ağustos pazartesi gecesi saat 21 de 

mczkür evin bahçesinde başlanılacak-

yetin karp sanayünde çalışacak - tır. 
ların miktarını çoğaltn1ak oldu ... O akşam evvela B. Cemalettin Ser-

ver tarafından cTürk temasasına u -

mtunl bir bakış> isimli bir kon!ernns 

iunu ileri sürıı1üşlerdir. Bugün 
artık İıı.;:ilterenin Avru,pa kıt'a
sında askeri kalmamıştır. O nok-
tai nazarda onla.rlar da belki ve. verilecektir. 
kayiin kendilerine hak verdiğini 
dii•ünürler. Bu fikirde olanların 
daha geçen harptenberi yazdıkları 
İngiltcrenin harp imaliltını arttır
ması lüzumunu gösteriyor. Çünkü 
diyorlardı, gerek Fransa ve gerek 
Almanya gil.ıi Avrupa kıt'asındaki 
iki büyük d~\ !et birbirile muha -
rebeye tutuşunca bunların harp 
sanayii de onda dokuz sekteye uğ
ramıştır. Avrupa kıt'asındaki bü
yük devletlerin talim ve terbiye 
görmüş askerleri vardır. Fakat 
hu orduların muhtaç oldu"u pek 
çok malzemeyi hazırlıyarak ken
dilerine yetiştirmek iktiza eder. 
Almanya bu .,üzden zarardadır. 
Ordularının muhtaç olduğu mal
zenıenin gitgide azaldığını, yerine 
konmadı~nı zaman geçtikçe daha 
müessir surette hissedetektir. 

Ayni mülfıhazaları Fransa için 
de sövliyerek harp sanayii gitgide 
inkisaf eden müttefik bir İngil. 
terenin Fransaya ne kadar lüzu
mu olduğunu izah ediyorlardı. Ge
çen harple yürütülmüş bu müla
hazalar bu sefer de muhtelif esas
larda ileri süriilmekten geri kal
ınamıstır. Bugünkü vaziyette ise 
rukarıda işaret edildiği gibi artık 
Ingilterenin seferi kuvvetleri Av
rupa kıt'asından geri cekilmiş bu_ 
lunu·uor. 

Bugünkü harbin icapları ise İn
giltere için harp sanayiinin ne 
kadar faaliyette bulunduğunu ve 
bu gayretin nasıl neticeler verdi
ğini göstermektedir. İngilteredeki 
çelik ve demir işlerinin Almanya
daki ile olan mukayeseleri şayanı 
dikkattir. Daha harp başlamadan 
evvel Almanyadaki hazırlık dev
rer;inde demiryollarmın malze -
mesi eksilerek bunların yerine 
yeni demir ve çelik konamadığı 
gizli değildi. Harbin daha uzaya
cağı düşünülünce İngilizler istik_ 
halin kendi lehlerinde olduğu ka
naatine bir kat daha kuvvet ve
riyorlar. 

, l[ıu::ı'ı,,ll;:;rı .. ::·rın~;~;ıLlll::;ıııı 
ıı~ ııı. ıa•ı!ııı uu~ ııf l~.:J .. !IHJ 

· Miitalea saatleri 
Bir gazete havadisine göre, önü.. 

müzdeki tedris yılından itibaren 
lise ve orta mekteplerde öğleden 
sonra tatbik edilmekte olan mü • 
talea saatleri ilıtiyari olacak, isti
yen talebe devam edecek, isterni
yen devam etmiyecek!. 

Bu karar, kat'i midir, hilmiyo -
ruz. Fakat, tatbikaanda çok ciddi 
titizlik istiyen bir mesele! Mütalea 
ihtiyari olunca, birçok talebe, bu 
mesai saatlerine iştirak etmeme
yi tercih edecektir. Herhalde, ka
rarı verenler, tatbikatının salim 
bir manzara arzetmesi sebeplerini 
de d~ünmiişlerdir. 

Jl'ÜRHAN CEVAJ: 

Bilahare de meddah ve kantarcı 

B. Kadri Anlı tarafından cBedestenli 
Süleyman> isimli tarih! büyük hi -
kAye söylenecektir. 

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartalrı 

Mülkiye mektebine yeni talebe ka
yıt ve kabulüne eylüh.in 2 inci günü 
başlanılıp teşrinievvel.in 3 üncü günü
ne kadar devam olunacaktır. 

Lise mezunu olup olgunluk imtihan-

larını bitirenler için tcşrinicvvelin 

5 inci günü şehrimizde yüksek mı. -

allim mktebinde ve Ankarada mek -
tep binasında bir imtihan yapılacaktır. 

Talipler her pazartesi ve prşemoe 
günü mezkür mektepler müdürh.lğ:üne 
evraklarını verebilecekler ve da1ı.a 

fazla izahat alabileceklerdir. 

loüNY ANIN İÇİNDENi 
Fransayı ilk defa tünelle 

lngiltereye bağlamak 
istiyen adam 

Geçen yüz yılın bidayetinde 
Fransız mühendislerinden Matyö 
Manş denizinin altında ,bir tünel 
açarak Fransa ile İngiltereyi bir
lestirmeyi tasavvur etmiş ve bir 
plan hazırlamıştı. 

Birkaç sene sonra, bir başka 
Fransız mühendisi, Teisiye dö 
Montray, 1003 de buna benzer bir 
plan yaptı, fakat bazı siyasi es. 
bap dolayısile kabul ettiremedi. 

1867 de Tome dö Gamardm Vil
yam Love adlı bir İngiliz mühen
disle beraber yaptığı pJan beynel
milel biı; komite tıwıfmdan tetkik 
ve kabul olunmuş ise de tatbik e
dilememiştir. 

Fransaya buğday 
ne zaman geldi? 

Buğdav Marsilyaya, Romalılar
dan çok evvel Foseenler tarafın
dan getirilmiştir. Golualılar buğ. 
day taneleri döğüyorlar veya ha~ 
lıyorlar ,yiyorlardı. Bilahare ha
mur yapmasını, ateşte pisirip ye
mesini öğrendiler. 

Fransada ne kadar 
s<. n atoryom var? 

Fransa.da 1919 senesinde vcrem
lliere mahsus 3000 yataklı 19 sa
natoryom vardı.. Bugün i.ııe 25,000 
yataklı 159 sanatoryıom mevcuttur. 
Ahiren buna 12,000 yatak daha i
Iavesioe karar yerilnıi,:;tir, 

Avrupada açlık 
Yıuan: AHMET şOKRtl 
Kış yaklaştıkça, garbi. •; f' 

Avrupanın iaşesi meselesı 0 
1 geçmektedir. Yakın zanıoO 

kadar Alman gazeteleri b~d 
sele ile vıeşgul olmamak!• 1 

Bunun sebebi, AlmanyanJll. 
içinde harbi nihayetl~n? r 
hususundaki kat'i aznıi ıd 1 • 
hakika Alman politikacı!•''~ 
harebenin 1940 senesi yaııd ı 
hayetleneceğini birçok ' 
tekrar etmişlerdir. Frans•~'~ 
sızın sukutu bir aralıi<, b<>. ~ 
neticeyi vakın ihtimal ola'İııı 
lirtmişti. Hatta Alınanlar. ı 
terenin yıkılacağı tarihi d~ İ 
etiler. Fakat anlaşılıyor k• 

1 
tereye karşı yapılan taartU 

reketi beklenilen ~esirleri h ~ 
getirmemektedir. lngiJt.erc ti 
ramanca mukavcn1et cdıyorj,.ı' 
yalnız tedafüi vaziyette k• ,.1 
rak, hava harbini, Almaıı.' 11 

çerilcrini! kadar götürnıüş .\e 
ni zanıanda İtalJ:an ~auaY'!I 
takalarına tayyarelerile :1 1 

yapmıştır. Dijter taraftan ö 
!erdeki hakimiyeti sarsılJJll 
1. .,. t' ·1 . ,4ıl' 
ngı ız !Caret gemı erı, d 

. ' Okyanusunda ve Akdcnıı 
nivetle selrüsefer ediyorl•(~ı 
Kısa bir muharebede ,4 

Ya. ağır darbeler vurabilit;,.ı 
bu darbelere mukavemet 

1
) 

yen devletler yıkılır. Fak• 
ınanyanın kuvveti, seri ~·t · 

darbeler indirmekte ise, iP~ 
renin kU\·veti de uzun ve. yıPil' 
mücadelcdcdir. Seri nctıc~ 1 
zun ve yıpratıcı mücadele , 

yanın ve iııgilterenin IıarPd~' 
ları olduğ·uua göre, müca .. e. 
ynz icinde nihayetlenıncdiC'tJ 
dirde Almanya şüphesiz n> 
bir vaziyete düşecektir. 

Avrupa memleketleri • 
d•~ 

Almanyanın gıda noktasın 
ha iyi vaziyette olduğun• tı' 

yoktur. Çünkü Almanya bor 
]arken büyük stoklar topla 
Fakat daha ehemmiyetli ~irol 
ta olarak, ı).lmanya i~goh ıc 
geçen n1Cmleketlcrdcki s .• 
kısmen Almanyaya nakletııı1;, 
men de bu stoklarla ordU 
iaşe etmi~tir. Binaenaleyh ( 
memleketlerin halkı şiındı " 
mak tehlikesine maruzdur~•'· 

Almanya, halkın yiyeccJ;\ 
maddelerile kendi ordul~.rıPd' 
ettikten sonra, şimdi dönUP >it 
lık tehlikesine mar.uz hU:~I ~ıl~ 
kı iaşe etmek vazıfesını lfo 
reye tahmil edemez. Bir d< 

1
,t 

bu halka 1:-i.ikaten merh•"o• 
diyorsa, gıda maddelerine J d ı' 
mamalı idi. Bunlara vaz'ıYe1J. 
tikkn sonra İngilterenin 11 1 
desile bu memleketlere itl.1:i~ 
lecek olan gıda maddeler• ·ıı 
Alman ordularının iaşesi iC~l 
sa dere edilmiyeceği ne 111 0ıı 
Fransız hariciye nazırı f!Cçc tı' 
bu mesele hakkında bcyaıı:ııf.J 
lunarak ln&Jterenin •. i,.. 

Fransaya da teşmil etmcsıJI I 
sız buldııi\unu söylemiş .. ,e~jr' 
maddelerinin ithaline nıu•• ,,ıt 
dildiği takdirde bunlarııı c 
halkın iaşesine tahsis e~il~ fi'. 
dair Almanyanı~ taa~h_ud< t'ıl 
meğe hazır oldugunu ıla,e 1~ 
t . ı· ·ı· l v· · h"kiı"'' ,, ır. ngı ız er, ışı u İ' 

Alınaııyaya tabi oldıı!!:uuıt ıı;1 
bir tekrar edip duruyor1•':

1
.1 ~ . dl' ·( 

katen bu hükumet de l•.•o~il i' 
diasını teyit etmek için bıÇ 'f 
satı kaçırmamaktadır. n 

Fransız hariciye nazırın'~ı~~ 
gıda maddeleri hakkında ,;ıel" 
politi!<acıları tarafından 'de~;~ 
söze lngilterenin itimat ~ı;;ıı(ı 
~eğine ihtimal vermesi ~ ,41ı'A 
lngilizler, bugünkü harbın. ~,.. 

politikacılarının sözleriıı_"d~~ 
olan itimatsızlıktan dol!. ·l'"İ 
birçok defalar tekrar etn1;'~ ~/ 

Avrup:ı, maatteessüf aÇ :ı•' / 
şısındadır ve bugünkü _şnrbJI,~ 
tında bu tehlikeden kurtU 
imkan yoktur. 

Birimizin oer~l 
Hepimizi o O~ 

. Je 
Pazar yerlerıı> f 
eksik tartan esıı'. 

ot· 
Bir okuyucumuz yazı)' ,·JJ: 

cPazar yerlerinde satı1;9ıil; 
panlar, ekseriya toptan ı ol~. 
mal satarlar ve tabii uc;~rıı•',. 
Fakat fiat farkını kur 10,ıı~ 
için mutlaka eksik tatctlC~ 
Acaba belediye pazor Y ııol\ 
ne terazili bir meu1ııt ıet ~, 
ve halktan şüphe eden eJll~~ 
dıkları şeyleri ~~ı ~an 
!arttırsalar, bu muın 1 - ·ı .d . ., ıı 
gı mı ır.. 1 ~' ,t 

Bu suretle eksik n•• JıP ~ 
esnaf da meydana çı ~~· 
ce:ıı"1and.ırılm~$1 kol•Y 
olur .• 
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lsON24SAAT \ latanbul Komutanlığı 
Satmalma lt~mİll7oau tllalan 

içincleki 
Hadiseler 

Kumutanlık ihtiyacı için 24/8/ 

1 
940 ııünü saat 10 da pazarlıkla iki 
adet Fort şasesi satın alınacak
tır. Muhammen bedeli 8000 lira -
dır. İsteklilerin belli ,gün ve sa -

Ç "J'" T k • (Bu yazııun metinleri Ana. atte yüzde on beş kat'i teminat -
Orçı Jn S0Il rôç iye 0 top Sİ 1ki /ngiliz adası dolu Ajansı bültenlerinden larile birlikte Fındıklıda komu -

alınm~tır.) tanlık satın alma komisyonuna 

l}~.tkuna Cevap yapıldı, CCDaZCSi kiralandı Telhiseden:MUAMMERALATURl-.f!_elm_e_Jer_i._•_
772_o. __ _ 
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De•let Demiryollan Ye 

U. İdareıoi 
Lim.aDları 

ilanları 
lıletme 

Devlet Demiryolları İkinci İ§lctme Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

İkinci işletme memur ve miliitahdemini ile umumi idare merkez daireler 
hademeleri için kumaşı, astarı ve telfı..sı idarece verilmek ve nümune ayarında 

düğme, sırma, aliimeti farika ve sair harçları müteahhit tarafından ten ıın e
dilmek üzere diktirilecek takriben 1065 takım elbise, 420 adet palto ve 1095 a .. 
det kasketin imal.iyesi işi kapalı zarf usulile eksiltnıeye çıkarılmıştır. 

10 eylül 940 tarihine rastlıyan Salı _günü saat 15 de Rnkara .istasyonuuda. 
ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

muhammen 

~ Vışı 23 (A.A.)- ı "avas bildiri- .. •• ld .. Nevyork 23 (A.A.) - D. N. B. !aıMısır~dmfuhtemel bir tecavüze Kömüre de narh 
•r· " . . gomU U Associated Pressı·•n Londradan rşı mu a nası tedbirlerini gö - (B' . . h-f d d ) · <>arıcıye Nazır Bando · ırıncı sa ı e en eı-am •ad . ı um, rü~n.ek üzere Londraya gı'tmiş o. Yo ıle tı- b' .. ed ""ild' di" · B' le ik A ~ - za1 k d t · İdareden verilecek kum:ış ve harr bedeli dahil mccmuunun \;öre· . yap gı ır göruşm e -u ır ıııne nazaran ır s - lan Ingiliz Orta Şark kuvvetleri maııa ara a ar aşıyıp vıne " 

ıİıişı"ılın son nutkuna cevap ver , Katı'! Jakson ı'nfı'har lmerika, cenubi pasifik denizinde Başkumandanı General Vyvil ya- ikendi adamlarile buralarda istif bedeli 35li70,24 ve muvakkat teminatı ~667,77 liradır. 
e;;r, bulunan Canton ve :F;nderbµrv a- kında mühim hadiselere intizar ettirrneğe mecbur bulun.makta - Bu işe l)lrmek istiyenlerin kanun ve şartnamenin tayin ettiği vesaikle mu-

diğ·"~çilin mücadeleye nihayet ver- tehdidinde bulur.uyor dalarını 50 senelik muvakkat bir etmek lazrm geleceğini söylemişti. dırlar. Ve dört yüz otuz beş kuruş vakkat teminatlarını ve tekliflerini ayni gün saat H de kadar komisyon reisli-
leriın .~n ~olayı Fransaya karşı i- müddet içın, kiralamşı.tır. Bu adı.- Mısır parlamentosu da gizli bir fiat her semt için muteber olup ğine vermeleri IAzımdir. 
•iti surduğü tahti,yeleri tebarüz Meksika 23 (A.A.) - Trocl<inin lara h~va uslerı kur':'l~ca~t~. içtima aktcderek, vaziyet hakkın- hl~bir bahane ile buna zam :va - Şartname ve mukavele projeleri Anl<ara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden 178 
ı:•n Baudouin, demiştir ki: öl?leden sonra yapılan cenaze me- Amenkanın verdığı 8ılahl~r da Başvekil Hasan Sabri Paşanın pılamıvacaktır. Zam yapanlar der- kuruş mukabilinde satılmaktadır. · (761'.l) (4819) 

den arbe, ne anavatan cephesin - rasiminden önce .Meksika kanun- Vaşington 23 (AA.) - Harbı,ve . izahatını din,Jemiştir. Jıal milli korunma kanununa göre _______________ ...;.._.;__..;.._.;_ _______ _ 

~an'· ne dış cepheden devam olu- !arına tevfikan cesedin otopsisi nezaretinin dün gece neşrettigı Başvekil, ltalyan kıtaatı Mısıra ıınüddeiı-.mumiliğe teslim oluna - JstanbuJ Emnı"yet Sandıg"' • 
bugı?•d~, ~ğer ÇörçHin dediği gibi yapılmıştır. bir rapora nazaran temmuz avın- !ccavüz ettikleri takdirde, Mısırın caklarclır. • 
llt" un ıkı milyon Ingiliz askeri Mütearrız Jaclcson hala hasta - da Ameri.kadan İngiltereye 24 mil-' ltalyaya harp ilan edeceğini bil- Diğ-.:r taraftan belediye reisliği M 
li ~~~d~~e;ye hazırsa, haziranda el- nededir ve intihar tehdidinde bu- von 145,025 dolar kıymetinde es- dinnistir. mangal kömürü fiatlarJJa da nerh ÜdÜr}Üg"' Ünden: 
ve ld ı • ''anı~ızda karp ediyor Junduğundan sıkı bir muhafaza liha ihraç edilmistir. Harbiye Nazın da sorulan bir kovmak için tetkikler yapmak - • 
Vet~ .e .mevcut lngiliz hava lruv- altındadır. Jackson polis karar - Bu miktar esliha son altı ay suale cevaben, Mısırın Sudanın tadır. Mangal kömürünün azami Sandığımız borçluianndan Hakkı mirasçılarına iliin yoWe son tebliğ: 
çe do~ının. yalnız onda biri gittik- ,gahına nakledilerek sorguya çe- zarında yapılan ihracatın hemen müdafaasına iştirak edccC"ğini, o- kaça satılabileceği de icabında Murisiniz sağl,ğında 3695 hesap No. sile sandığımızdan aldıgı ilci yüz lira 
l'eh aııa zıyade genişliyen muha .. illl<lııil•eiillcllleklllitilllir"11. ltıd~l'illlr*~'tı*"-:ıd~~1'1hliıarn~lle .. noljnı:ı»Jslılıdır[f'!•' ıfi11tf~Jıır.#'.lııd____ ra)·a göndcrilm'.ş bulunan kıtautın hemen tesbit ve iliın olunacaktır. ya kar;}ı K ü.rt:lla t5..bi Yayalar k:ı.riyesinde Derebaşı mevkiinde l / l vergi No. ı 4 
fa.s 1~ .. ~c~danı üzerinde çok uzun tecavüze uğradıkları takdirde ta- k<.ıyd<.:n müşterek samanlılı ve ahırı ha\.·i müireı.. evi birirlci dcreced ıpolek et-

h "·rla ucuyordu. • - bii olar3k ınuhareue edeceklerini Malul ve şehit IPI~ iw. Vadeoindc ödeıımed ;.inden 25 1~/938 tarihinde borç miktarı 572 lira 8& 

... 1·•ınıe .. keti- terketmemi•, olması, Son 24 sa atlık Kemer'burgaz so"ylemı'ştı·r. k b b 1 320 •n h K , l . uruşa varmış ve u sc cpten do ayı 2 No. lu kanun ınucibince yapılan 

~il d ukılmeti i~in bir seref teş- Kahire gazetelerı', !\•ısırın teca- i ramıye eri ı. e er l\I l k ·.1 tak.ip ve açık arttırına netices inde mez·.t.Ur gayrimenkul 225 Hra bedelle nlu\·ak-
~ir l ' ' eme eti terkctmesi, vak'alar h • • NÜze karşı mukavemet göster _ 'Nf J"l h'tJ J t' J ' . ll "aklık 1 kt ayvan sergısı . a u. ve .şe .. l ere. ve ım erıne 1 katen talibine ihale edilmi..}Lr. Işbu ıi:ın tarih inden it ibaren bir ay içinde 9331 1153 

,-, ' o aca ı. mek •urclıle, yalnız kendı'sı'nı' lıı' -ı:- tll11s k İn ıkramıyelerının tevzı olunmasına No. ile Sandığımıza mUracaaUa borcu ödemediğ•nı.z takdirde kafi ıh a: c kararı 
~ •• ~ a, urtuluşunu giltere - mave etuıekle kalmıyacag· ını in-- h · · d ht lif b J d d ., 1Jekl ., ' şe nmız e mu e şu e er e e- verilmek üzere dosyanın icra hb..kimlığine te,:d i ol w1ac:ağı son ihbarnaıne ına-

ı\.J cıniyor. Dün ı?ece, Fenerde Abdisubaşı Sabahleyin otobüslerle giliz - Mısır ittifakına riayet et- vam olumnaktadır. İkramiyelerini kamına kalın olmak üzere iliı.ıı olunur. (7690) 
ı..,,ı:n•nya, ınüstemlckclerdcn gc- yokuşunda 31 numarada oturan mis olmakla da şerefini ınuhafa- almamış olan pek az malfıl ve ye-
tqh. erzakın yalnız Fransızlara Mehmet oğlu Ahmet, karısı Sa - Kemerburgaza gidildi ~·a mecbur olduğunu yazmakta- tim kalmıştır. 
Qte~~s edileceğini vadetti. Bu vait iırne, gelini irfan vedikleri baş su- dır. 
ta)a ne, 2 aan•tos tarihinde Lond- yu çorbasından zehirlenerek. Ha- Eyüp kaymakamlığı tarafından İn~iliz gazeteleri de İtalyanın 
.\Iın sarih teklülerde bulundum. seki h"'3tanesine kaldırıllmışlar - tertip olunan Kemerburgaz hay- Afrikada Mısırı hedef' tuttukları. 

•n cevap, bir red cevabıdır, dır. van ser11isi bugün saat 15 de me- nı bildirmektedir. Zira İtalya Mı-
Q Zonguldak limanına kayıtlı Ra- rasirnle açılmaktadır. sırı almadığı ve Süvcyşe lıiikim 
altık devletlerinin if kaptanın 2 tonluk motörü Bü- Bu münasebetle şehrimizden ve olmadığı takdirde Habeşistan ya-

İlt'h İ yükadadan Çınarcıi?a giderken, SarP'erden ot<Jbüslerle davetliler, yas yavaş boi!:J.llnıağa mahkumdur. 
l akı ngiltereye Ada önünde Caferın idaresindeki ııazeteciler saat 11 de Kemcrbur- Italya istila tasavvurundan vaz _ 

b 
sandala çarparak devirmiş ve san- ııaza gitmişlerdir. gecmiş değildir. Ancak bu tasav-

iJdiriJdi ı:.aıda bulunan Cafer, Yorg:i, So- Merasimde Eyüp kaymakamı B. vurun tatbik.ini bir müddet için 
Lo d f Sait Ali Yücel bir nutuk söyli - t h' tnıi "'- n ra 23 (A.A.)- Avam ka- :fukli etraftan yetışenler tara ın- e ır e ştir. 

--ras d .. l" ki ıru t ılın ı rdı yecek ve bilahare iyi bakıldıkları · ~·pt ına yazı ile verdig"i bir ce- an guç u e r ar ısa r. ITALYANLAR YANYAYI DA 
• a n B · ı N b' d sa.kak 22 anlaşılan 'hayvanların sahiplerine t ii • ., nariciye müste•arı Butler, evoıı u e ıza e nu- STİYOR 
' <>alt k ' ı "il d anü:k.ifatlar verilecektir. Eli' lttih ı memleketinin Sovyetler mara ı ot.omaı.} garajın a yatan • h kruvazörünün torpillen-

~iıın ·~ına ilhakının, Sovyetler hü- otomobil temizleyicisi Sedat dün Bininci A ı m an mesinden sonra, Yunan Başvekili 
llıer'lı t:ırafından lQ.!'iliz hüku _ yattığı odanın merdivenlerinden Mctaksas ordu erkanı ile görüş _ 
ı../nc bıldirildiğini, fakat bu ha- düşerek muhtelif yerlerinden ya- t • d •• t •• melerde bnluıımuş ve alinması za. 
l~n~n ~enüz tetkik edilmekte bu- ralannuş ve hastaneye kalclırıl - 1 a yyaresı uş u rurl görülen tedbirler teshil edil-
llttıJı Uıt~nu, binaenaleyh şimdilik mıstır. Sedadın sarhoşlukla düş- miştir. Kral, Başvekilin kendisine 
bi b le1rıyatının ifşa edilmiyeceği- tüiiü anlaşıhnıştır. ( 1 ını:1 ~eden devam~ bildirdik! bu kararlarla mutaJıık 
Cc •Yan etmiştir. Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda ne Fransız •ahıllerın~cn_ l,OO obus bulundugunu Beyan etmiştir. Yu-

1 r k oturan Mustafa oğlu Hüsamettin a~mı~~ır. Bunların ~·~hırı hedef- nanistan bitaraflığını muhafııza vcan ravö- dün şarap içerek sarhos bir halde lerııre ısabct etmeınıştır. etmek emelindedir, fakat toprak-
• Be -1 dd . d -d :k 1000 DOOİL~ 1002 la t .. ı d I 

~o''r/er,,yapı/ıyor yog u ela esın enıın e~tlen ve-ak Londra 23 (A.A.)- Düşürül - d:.'::tir~cavuz o ursa, mü a aa e-
re yuvar anınış ve anı pa ıvar d"kl . b .. h b ·ı d" 1 derhal hastaneye kaldırılmıştır. t u erı .

1
ugu

18
n 

1 
a .er vderıben. 

1
°r Diier taraftan jiyurnale Dital-Lo d K d · Gel be ayyare ı e ıazıran an erı n-

•· ... n,.ra 23 (A.A.) _ Pres Aro- asımpaşa a oturan en yaz, ·ıt .. . 1 h" 1 ya gazetesi, Yunan idaresindeki 
""•sı · . halk d d" k uh gı ere uzerıne yapı an ucum ar-<l•r n ın bildirdii!ine ııöre, son evının onun an uşere m - d d" .... 1 d" t 1 Arnavut ekalliyetleri hakkında ' •c t lif 1 · d 1 B a uşuru en uşman ayyare e - b' 
ı," e seri ve manevrası pek ko- e yer erın en yara anmış, c- . . d d" 1002 b li" 1 ır yazı yazmıştır. Gazete bu yazı-
reı muazzam muharebe tavva - yoğlu. hastanesine !kaldırılmıştır. ~ırun a e 1 ye a g 0 muş- da diyor ki: •Arnavutluk ve do. 
ba~tinın kullanılmasına yakında Limanda samandıraya bağlı ~u akşam da İngilterenin cenıı.. layısile İtalya, vaziyetin kat'i su-

ll anacaktır. KJ.-ntıs vapurunda calışan tahliye J>n şarki sahillerinde bir şehir ü- rette hallini istiyor. Yalnız Ça -
lıirku haki!d •nçan kruvazör• !erin aınelesın~en Y":suf ca.lişır~en ~m- zerine yapılan bava hücumu es- nıura arazisi hakkında değil, Ar- 1 
lec/ç. tanesi Kan~dada imal edi- bar kapaı.,'l ayagına duşmuş, aııır nasında ile Alınan tayyaresinin navutların ekseriyette bulunduk- I 

. "tır. surette yaralanarak bayl(ın bir d" .. fil' d .. c.. d'l ktedi ları Yanyanın büyük bir kısmı 
• y • uşur ugu zanne ı mc r. 

l halde Beyoglu hastanesıne kaldı- INGl.LİZ TAYYARELERİ ALJ\tAN hakkında da bir tesviye sureti bul-11.gi/iz • Sovvef rılrnıstır. BATARYALARI tİZERİNDE m~k meselesi mevzuu bahistir .. 
J M } Lo dr 23 ( ) b' ltalyan ve Arnavutluk gazete _ 

",""'u"zakeresı" acar ar uyuşmıya o a A.A. - Har ıye ve !eri Çamura havalisindek.i Arna-
• " 1 Hava Nezaretlerinin bu sabahki 

çalışıyor tebliğine göre, Fransız sahilinde- vntlara karşı Yunan idaresinin 
tla,~0ndra 23 (A.A.) - Moskova- ki Alman bataryaları Duvr şehri mlaezalimde bul~duğunu yazıyor-
hi;İ· hıldirildiğıne ııöre, Sovyetler ( 1 inci sahileden devam ) ve Kent Dükalığı mıntakalarına r. Tomor ismınde bir Arnavut 
ı; ıQı n d ' d k I '!' fi . manyalı mübadele edilecektir. dün ateş açmı•lardır. Bazı binalar gazetesinin yazdığına göre, Ça • 
:r S ez ın e ı ııgı ız se rı DOBRl'CE İri HALLEDİLJ\IİŞ ' mura ı'andarma kumandanı yuz" -

\;. tafford Krips dun" haricı· zarar görmüş ve insanca zayiat "lr. .' . G İDİR ba~ı Stavridis, Sa.ki isminde bir 
li '~t halk kom .;.,rı Mıkoyan'ı S f •• (A.A.) D N B b"l olmuştur. Arııavudun beraet kararı alması 
.t'-~ :•t etmistir. Mülakat üc · çey- 0 ya ..., - · · · 1 - Gayriresıni raporlara göre, bom-
..,_saat devam ctmistir. diriyor: Bulgar - Rumen nıüza - bardıntan esnasında muharebeler üzerin~ ~Uva şu sözleri söylemiş: 

Yeni Parti 
kcrderi hakkında raporlardan öğ- olmustur. İngiliz muharebe tay _ •Siz ltalyanlarla Arnavutların 

• renildii;ine göre dün delegasyon - )"Brelerinin harekete geçtiği zan- gelmesini bekliyorsunuz. O gün 
lar arasında müşterek içtima ya- ncdilmcktedir. Şiddetli infilaklar gelrniycccktir. Eğer gelirse, biz 
pılmamış, yalnız iki heyet reisleri isitilıniş ve büyük duman sütun _ yedi buçuk milyon Yunanlı bir 

......_u•• f ettı" şlerı" arasında görüşmeler ve bazı ko_ !arının yükseldiği, biiyük kızıl a- ramuralıyı bırakmıyacağız. Hep-
e ~ .. , misyonların toplantısı olmuştur. \e\'\erin semalarda çizgilendiği gö- sini hançerliyeceğiz.. 

itti lJ.ınhurivet halk partisi umu- Gazetelerin hepsi Bulııar ve Ro- rülmiistür. Yunan makamları mezalim ya.. 
<le ~kezi parti müfettişliklerin- menleri memnun edecek bir an - Hakiki muharebenin Kale mm- pıldığı, Camurada sillihlı çeteler 
'l'err azı dei?isiklikler yapmıstır. \aşmaya varmak için nriizakercle- takasında olduğu ve İngiliz tay- teşkil edildiği hakkındaki iddiaları 
isab ış mıntakalarına üç vilayet rin bir itilaf arzusu zihniyctile nor- yarelerinin burada şiddetli bom- tekzip etmiştir. 
live~t eden müfettişliklerin faa- mal olarak cereyan ettiğini yaz - bard!manlar 1raptığı söylenmekte- HARP VAZİYETİ 
l~<!lt Sahaları iki viliıvete indiri - maktadır. dir. lngiliz tayyJ!relerinin Fransız Son 24 saatin kayda değer ha -
et\is hr . . Bu suretle yeni beş mü- Utro gazetesi •arşamba günü sahilindeki Alman bataryalarıııın diselerinden biri, Almanların 
ahtı tavın edilmesi zarureti hasıl hiç bir karar ittihaz edilmediğini, yerlerini keıtfettiği ve bunlardan Fransa sahiline yerleştirmiş ol -
dır: ı,,;tur. Bu müettis!er sunlar - fakat müzakerelere sür'atle de - birkaçını iskat ettikleri zannolu _ dukları uzun menzilli topların 

vam edilmesinin mühim olduğu_ nuyor. Manş denizinde bir vapur kafile-
'tıı~ktor Vehbi Demir, Yozııat na ve bir karara varmak için hü- sine ilk defa olarak ateş açması _ 

dır. Kaleden Bolonyaya kadar bü
tün sahildeki toplar bomardıma -
na iştirak etmiştir. 

Top namlularmdan çıkan ya -
lazlar İngiliz sahillerinden görül
nıii~tür. Düşen mermiler İnziJiz 
sahillerindeki biitün şehirlerdeki 
evlerin camlarını sarsmıştır. Ateş 
kesafet peyda etmiş, kafilenin et
ralındaki torpitolar sun'i sisler sa
lıvermiş\erdir. 80 dakika devam e
den bu ateşe rağmen, kafile hiç
bir zaıh-a ujiramadan tehlikeli 
mıntakadan uzaklaşmağa muvaf
fak olmustur. 

Ayni kafile daha ileride Alman 
tayyarelerinin de taarruzuna uğ
ranuşsa da, bu tayyarelerden ikisi 
İngiliz avcıları tarafından düşü -
rülnıiistilr. 

Son -üç giindenberi İngi\tereye 
karşı Alman hava taarruzları ha
fiflemiştir. Bcrlin mchafili bunu 
havaların fcnahüına atf~tmcktedir. 
TRANSİLVANYA VE DOBRİCE 
Peştede neşredilen yarı resmi 

bir tebliğe göre, Rumenler Ma -
carların müsbet tekliflerine karşı 
ideolojik planda kalarak yeni hiç 
birşey söylemcn1işlerdir. Rumen
ler zaman kazanmak istiyorlar. 

Macarlar T'ransilvanya için nü
fus mübadelesini de imkiin dahi. 
linde görmüyorlar . 

Evvelki '-in Peşfeden Tnrnu 
Severene dönmesi mukarrer olan 
Macar heveti reisi Hori hareketini 
tehir etmiştir. Zarınedih!iğine gö
re Hori cuma sabahı hareket ede
cektir. 

Dobrice meselesine gelince, Ro
manya hükumeti cenubi Dobrice 
köylülerine bir beyanname neş
rederek, miı't.akerelerin iyi bir 
zemin iizerindc ilerlemekte oldu
ğunu. kasabaları, evleri, emval ve 
emlaki terketmek için hiç bir 
sebep olmadığını bildirmistir. 

Dif:er taraftan Romanya kabi
nesinde yeni bir değişiklik olınası 
muhtemeldir . 

UZAK ŞARl{TA 
jap:.>n Haricive Nazırı dün muh. 

telif memleketlerde bulunan 40 
diplomatik mümessiline telgraf
lar çekerek Tokyoya dönmelerini 
bildirmiştir. Donıei ajansına göre, 
bu tedbir jaoonyanın yeni diplo
masi taarruzuna mukaddime teş
kil eden geniş bir hareketle p.\a
dar bulunmaktadır. 

Geri cağırılan diplomatlar ara -
sında Ankara elçisi de bulunmak
tadır. 

sır. Us';' Ziva Alllcant, doktor Va-ı tün meselelerin bir blok halinde İki yerde iki cinayet · 
lııeb~l!ah Sırrı Levant, Balıkesir toplanarak görüşüldüğüne işaret & Yarın akşam Harbiyede 

BEL VÜ BAHÇESİNDE ll Usu Fahrettin Tiritoğlu. etmektedir. ( ı inci s:ılıifeden devam) 
bartun.dan baska CumhuriyPt Halk Burada tahmin edildiiHne göre lamış ve araya ııeçimsizlik gir -

Müstesna 
Büyük san'atkiir Bay 

bir gece 'l'~i ısı .~tanbul vilayeti idaı ~ he- arazi meselesi hakkında nihai bir an iştir. Pembenin kendi halinde 
llııı.n~etsı Fikret Sılavın Parti u- anla.~maya varıldığından bu me - bir kadın olmasına rağmen, her 
ls;,. ı heyeti azalı,€ına .ıakli v.e sele artık Krajovada bahis mevzuu nasılsa şüpheleri artan Tahırle 
l!ıi;.'"buı ,ıdare heveti re•sli~iııe Iz- I o~mıya~~k, d~ha ziy~de arazi ter~ Pembe arasında dün akşam yine 
lav llleb usu Reşat Mimaroğl.ınun kine muteallık teknık ve şekle aıt siddetli bir kavga olmuş, Tahir MÜNİR NURETTiN 
Lı ~arar altına alınmıştır. \ meseleler görüşülecektir. bu sefer kendisine hakiım olamı-
~ - - - - - - - l"l yarak. tabanc:ısını çekmiş ve ka-

l~~:t::::S ı ~~::~~~a;:1·:~~:~=:~~~ 
Tahir kaç.ınışsa da iki saat son

Serıııı 
ve ınahallesl C•dde veya ıokaZı 

lııh 

No. su Cınsi 

ra yakalanrnıstır. 
Pembenin cesedi otopsi yapıl -

mak üzere Morga kaldırılmış•ır. 
TOPH1U'1'EDE KANLI 

ve arkadaşları 
Şişli ~ocuk Esirgeme Kurumu 

Ses Kraliçesi: 

HAMİYET 

taraimdan 
menfaatine fevkalade program 

-YUCESES 
SALAHADDİN PINAR ve İstanbulnn en mükemmel SAZl 

Bu. geceye mahsus memleketin en iyi artistlerinden müteşekkil 1 
zengın varyete nLtmarala.rı. Masa ]arınızı evvelden almanızı rica 

ederiz. Telefon: 80791 

Siyasal Bilgiler Okulu Talebe kabul Şartları 
Siyasal bilgiler okuluna talebe kaydı Eylülün ikinci günü ile birinci t~

rinin üçüncü günü arasında yapılacaktır. AşagıUak.i şartları haiz olanlar leylt 
veya nehari olarak m~eye alınırlar. 

a - Lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını muvaffakiyetle 
bulunn1ak.. 

bitirmiş 

b - Birinci teşrinin beşinci günü An.karada okul 
4a yüksek öğretmen okulunda yapılacak olan müsabaka 
olamk. 

binasında ve İstanbul
iınti.harunda muvaf!ak 

Talip olanlann ileride maU, jdari, diploması şubelerden hangisine girınek 

istdiğıni bi.r istida yazması ve bu i.stidaya lise diplomalarını ve hU\"İy .. ~ 
cüzdanını ve 6 tane 4,5X6 boyunda f'.otograf ve aşı kağıdını bağlıyarak pa
zartesi ve perşembe günleri Ankarada siyasal bilgiler ve İstanbulda yüksek 
öğretmen okulu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ıazımdır. 

Müsabaka imtihanının günlerini ve dersleri öğrenmek ve fazla malüm.a.t 
almak istiyenler yukarıda adı geçen iki müessesenin müdürlugüne müracaa\ 
edebilirler. c4867> c7669> 

j __ ı_n_h_t.. __ r_l•_r __ u_. _ll_Ud_u_··_rl_ü-=ğ=-ü_n_d_e;:...:ı_:_I 
le.in N.,'i Keşif beucli %7.5 Eksiltme şckıi 

Tcmınalt 

Lira Kr. Lira Kr. 

Niksar ve Erbaada ahıap 44983,84 3373,78 Kapalı zarf 15 
baraka inşaatı 

Reşadiyede ahşap baraka inşaatı 51H,4-0 383,58 Açık eksiltme 16 

I - Keşif şartname ve plA.nları mucibince idaremizin yukarda y:ıı.ılı mahal
lerde yaptıracağı on dört adet ahşap ba rakalarm inşaatı kapalı zarf ve açık ek
siltme usullerile eksiltmeye konmu;tur. 

il - Keşif bedelleri, muva)dc.at te minalları, eksiltme şekil ve saatleri hi· 

ulannda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/IX/940 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde İstan
bulda Knbataşta levazım ve mtibayaat ıubesindeki alım komısyonund:ı y~pı!a-

caktır. 

IV - Erbaa ve Niksarda yapılacak olan inşaata ait şartname levazım şubesi 
vez.nesinden ve İz:mir, Ankara1 Tokat başmüdürlüklerinden" 224 kuruşa ve Reşa

d.iyede yapılacak inşaata ait olanı da mezkôr şube veznesinden ve Tokat b~

ınüdürlüğünden 26 kuruşa alınabilir. 

V - Kapalı z.arf müoakasasına gireceklerin şartnamesinin F !ıkrasında yo.

zılı ehliyet vcsikıısile kapalı fiyat tek.lif mektuplarını ve kanuni vesaikle yüzde 

7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek ka

palı zartlarile ihale günü eksiltme saatin den bir saat evveline saat c14 ..- de k:ıd:..r 

mezkür komlıJyon başkanlığına makbuz nıukabiliııde vermeleri lazımd ı r. 

VI - Gerek kapalı zart ve gerek açık eksiltıneye g ireceklerin yazılı gün 
ve saatlerde yukarıda adı geçen komisyona müracaatları illin olunur 

İstanbtıl dördüncü icra memur
luğundan: 

Evvelce Aksarayda Gureba Hü
seyinağa mahallesinde Aksaray 
caddesin.de "'~ No. lı hanede mu
kim iken halen adresleri meçhul 
bulunan Nazife ve Ayşeye: 

Mülga Yetiınler malları ödünç 
sandı i1ına izafetle İstanbul maliye 
muhakemat müdürlüğünün bir 
kıt'a deyin senedi mucibince ala
cağı olan 1138 lira 95 kuruş 1/3/938 
tarihinden itibaren bermucibi se
net % 9 faiz ve % 3 knınisyon ve 
% 10 ücreti vekalet ve icra rnas
raflarile gayrimenkulün paraya 
çevrilmesi yolile dairemizin 938/ 
3809 savılı dosyasile vaki talep ü
zerine dairemizce namınıza tan -
zim edilip adresinize ıtönderilen 
ödeme emirleri arkasına müb~iri 
ve mahalli p0lis tarafından verilen 
meşrubatta ikametgahınızın meç
hul bulunduğu anl~ılmış olduğun
dan ödeme aınrin.in. bir ay müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiştir. İlan tarihinden fübaren 
bir av için.de borcu ödemeniz ve 
takip talebine karsı bir itirazınız 
varsa ayni müddet içinde itirazı
nızı istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirmeniz lazımdır. 

İstanbul ücUncü icra memurlu-
ğundan:- • 

Mukaddema Eskisehırde Porsuk 
otelinde tayyare JT1€ktC"bi in~aat 
kalıbı Nediın nezdıııde iken h~ len 
ikametgahı meçhul bulunan Şa
bana: 

'ala~"Kapıda Dördüncü Vakıf hanın 
;•ı-.1~ Hacı Isa Yeni cad? e 

u Kahvehane • 

1 ci lc:ıt 12 
2-6 
14 

oda 

Muham,.en 
aylığı 

Lira Kr. 
16 00 

Ev 
Dükkan 

1Q 00 
1 00 
1 00 
1 00 

BİR KAVGA 
Tophanede Kafes sokağında iki 

sabıkalı arasında kanlı bir kavga 

lı1 
940/1552 

Bu müddet zarfında itiraz etmez 

Sarıyer tapu sicil muhafızlı _ veya borcu ödemez.seniz rehnin 

Türk Ticaret Bankasının daire
mize ait 37/5353 numaralı dosya
sile ve bir kıt'a senede müsteni • 
den bakiye alacağı olan 42 lira 75 
kuruşW1 maamasarif ve saire te
mini tahsili için dairemize vaki 
müracaat ve takip üzerıne bu 
suretle ve berayi tebliğ tarafınıza 
ııöııderilen ödeme emri ikametgiıhı 
hazıramzın meçhuliyeti hasebile 
tebliğ kılına:mamıı; ve bu itibarla 
mezkur tebligatın bir ay müddet-
1~ ılfınen tebliğine icra hakimli
ğince karar verilmiş olmakla ta
rihi ilandan itibaren müddeti mez
kure zarfında ve yukarıda yazılı 
dosya nuımarasile mezkıir borcu -
nuzu vermediğiniz veya tamamına 
veya bir kısmına ve yahut alacak.. 
lıııın takibat icras:na karşı ve ic
ranın tehirini müstelzim ol.-nak 
üzPre kanuni bir itirazda bulun
madığınız ve yine bu müddet zar
fında ve icra ve iflas kanununun 
mevaddı mahsııs~ına tevfikan 
mal beyanında bulunmadığınız 

takdirde veya hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz takdirde 
hapsen tazyik ve cezalandırılaca
ğınızı ve müddeti mezkiırenin hi
tamını müteakip cehri icra sure -
tile kanuni muameleye tevessül 
kılınacağı analiımunuz olmak ve 
ödeme emrinin tarafınıza tebliği 

makamına kaim olmak üzere key. 
fiyet ilanen tebliğ olunur. 

• 
• 

• 

• 

Ceva.'ıir bedesteni 
> > Şerifağa 
> > solda bi-

rinci adada 
İkinci adada 
Bedesten deru -

54-55 
124 

38 
28 

Dolap 
> 

> 
> 

50 
50 

n..ınd;; 21 > 5C 
Parçacılar 1 Dükkan 5J 

"!ıi~llkarı<ia yaz.lı mahall.:>r 941 senesi Mavıs. sonuna kadar kiraya 
;~ {alt uzere açıi< arltırrn•ları uzattl.mıştır. Jstekliler ihale günü 
""1\ı\U I Ai(ustos/940 Cwna günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta İs -

Vaktflar B~üdürlüğünde Vakıf Akarlar .kalemine gelmeleri. 
"'22). • 

olmuştur. 
Kör Hasan isminde birisi, lru -

mardan alacaklı oldıı.ğu Hızırdan 
dün '(_ece parasını istemis, bu yüz
den aralarında kavııa çıkmıştır. 

Hızır bir aralık fazla kıııı:nış ve 
Hasanı yüzünden ve ensesinden 
yaralamıştır. Hasan da can hav
lile Hızırı 8 yerinden yara -
lamıştır. Vak'aya yeti.şen zabıta 

ımemurları .ikisini de sıhhi imdat 
otomobili ile Beyoğlu hastane -
..ine -L'I C• :ro·slarıiır. 

Hazinenin Galatada Karabaş 
mahallesinde Kasaplar sokağında 
11 numaralı dükkitnda Halil İbra
hiın al ey hine açtığı davada müd
deialeyhin ikametgfilıının .ıneçhu
!iyetine mebni mahkemece 15 gün 
müddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan mu -
hakeme günü olan 12/9/94-0 saat 
11 de anahkemeye bizzat veya bil. 
vekfıle gelmeniz tebliğ makamına 
Jc.aim olmak üzere ilan olunur, 

ğından: satılrnas> suretile cebri icraya de-
Boğaziçinde Müyükderede Çu- vam olunacağı ilanen tebliğ olu

hukçu sokağında eski 1 yeni 15 ve nur. , 938-3809 
yeni tahrirde 13 No. ile rnurak _ 1--------------1 
kam arsanın tapuda kaydı mevcut 
olmadığından yeniden tapuya tes
cil edilecektir. Bu gayrimenkul 
hakkında gerek eşhası hakikiye -
den ve gereksı: eşhası hiikmiye
den tasarruf iddia eden varsa elle
rindeki tasarruf vesil<alarile i:ıir
liltte Sultanah.mette tapu daire -
sinde Sarıyer tapu sicil muh~ 

ZAYİ - 933 - 34 den yılında Vefa 
Usesinden eldığım tasdiknamemi kay
bettim. Yenisin! alacağmıdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

784 numaralı Hayrettin 

ğına tarihi ilandan itibaren bir ay 
~ında müracaatları ilan olunur. 

{2S725) 937/53". 
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C latan bul Levazım Amirligindea Verilen Harici Askeri Kıtaatı İlanları 1 . - .. . .... ~ 

iFTiHARLA GOSTEREB/lECEGIN/Z 
578 ton .aıbr eti i!Anınm yanlış yapılmasından dolayı !balesi iptal edilerek 

yeniden kapalı zarfla eksiltmesi 29/8/940 perşembe gl.lnü saat 10,30 da Erzurum
ia Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 106,560 
ıra ille teminatı &76 liradır. Evsaf ve sartname&i komjsyonda görülür. İsıeltli
ıerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko-
uıisyonı:ı vermeleri. 620 - 7251 ...... 

A,agıda yaz.ılı mevat hizalarında ya7.tlı gün ve saatlerde kapalı zarfla eksilt
meleri Sarıkamışta askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Şartnaınelerj 
Ankara ve İstanbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonunda görülür. isteklile
rin kanun! vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

Chsi Miktarı Tutarı 
Kilo Lira 

Teminatı 
Lira 

ihale fİİll ve a>at 

Kuru ot. 
Saman. 

i(. Fasulye. 
. \ıfercimek. 

1,000,000 2S,OOO 1870 
1,370,000 17 ,125 1285 

200,000 30,000 2250 
130,000 18,900 1268 

* 

2/9/940 
3/9/940 
4/9/940 
4/9/940 

* 

14,30 
10 
15 
16 

825 - 72~0 

~ğıda yazılı mevat hizalarında yaµlı gün V<: saaUerde kapalı zartla eksilt
"".'lelerı Kuklacelinde askerl satın alına komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
kanuni vesıkalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel komis
yona verrnelcrL Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. ~mirlikleri ve komisyonda 
'J:Öri.ılür. 

Ciaıi 

!..ave körnü.rü. 
{ulat çuvallı. 

çuvalsız. 

\rpa çuvallı. 

çuvalsız. 

Saman 

Miktarı 

Kilo 
2,800,000 
3.600,000 

8,400,000 

7,008,000 

Tutarı 

Lira 
87,200 

288,000 
252.000 
448,000 
384,000 
140,160 

600 adet tevhit semeri kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu§tur. İhalesi 31/8/ 
94-0 cumartesi günü saat 11 de Erzu

rumda Lv. 8.mjrliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
29,100 lira ilk teminatı 2182 lira 50 ku
ruştur. İsteklilerin belli gün ve saat
ten bir saat evveline kadar kanunl ve
sikalarile t.eklif mektuplarını k.oıni~

yona vermeleri. Şartnamesi Ankara, 
İstanbul, Erzurum Lv. amirlikleri sa
tın alına komisyonunda görUlür. 

(593) (7110) 

* 10,000 metre kapuüuk kumaş pazar 

lıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1 
42,000 lira kat'i teıninatı 6300 liradır. 

Pazarlığı 26/8/940 pazartesi günü saat' 

ıı de Ankarada M. M. V. Hava satın 1 
alma kornisyonunda yapd3caktır. Ev
saf ve şartnamesi 210 kuruşa komis
yondan alınır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte kanuni vesikalarile komisyona 
gclmclerL (720) (7592) 

* Beher çi!tine tahmin edilen fi'ltı Z50 
. 1 kuru:; olan 10,000 çi!t terlik 29.18/940 

perşembe &ünü saat 11 de Ankarar.a 
M. M. V. satın alına komb'}'vn..:r.d.ı 

pazarlıkla satın alınacaktır. İstc::klilc
rin 3750 lir.ılık kat'l teminaUarile ihale 
sa.atinde komisyona gelmeleri. 

... 627-7258 
30,000 kilo sılır eti kapalı zarlla 

ihalesi 2/9/940 pazartesi günü saat 16 
da Çorluda Kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
10,500 lira ilk teminatı 787 lira 50 ku
ruştur. İsteklilerin kanun! vesikala -
rile belli saatten bir saat evvel tek.hl 
mektuplarını komişyona vecmeleri. 

619 - 7250 ... 
Konyada ciheti askeriyece tesviyei 

turabiye, imalatı s.ınaiye ve şose ka -
palı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. HusuaJ. şartnamesi Ankara, 
Konya Lv. tınıirliklerile satın alına 

komisyonlarındadı.r. Keşif bedeli (o -
tuz bin) liradır. İlk teminatı (İki bin 
iki yüz elli) liradır. Kapalı zarf eksilt
mesi 3/9/940 salı &ünü saat 11 de 
Konyada Kolordu binası içindeki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler 3/9/940 aelı günü saat ona 
kadar teklif mektuplarını mezkür sa-

l\o. 1·14 

• 
teminatı ihale günü ve ıaall 

Llr11 
4,620 

15,650 
13,850 
23,650 
20,450 
8,258 

30/8/040 

26/8/940 

28/8/940 
27/8/940 

17 

11,30 

17 
11,30 

(584) (7101) 

tın alma komisyonu başkanlığına ver
miş bulunacaklardır. Bu saatten sonra 
verilecek mektuplar kabul edilmez. 
İsteklilerin en az sekiz gün evvel bu 
işe ait bir defaya mahsus olmak üze
re mahalll vil5yette mütc~ckkil ko -
misyondan bir ehliyet vesikası ile bir
likte mezkôr satın alına komi::·yonuna 
müracaatları. Bu işi alan müt.eahhid 
en az 30,000 liralık inşaat yaptığına da
ir vesika ibrazına mecburdur. 

(651) (7349) ... 
Beher Jtilosuna tahmin edilen fiatı 

330 kUI'UŞ olan 100 ton ıarı sabunlu 
kösele kapalı tarfla eksiltmeye kon -
muştur. İhalesi 2/9/940 pazartLsi gü
nü saat 11 dedir. 25 tondan aşağı ol
mamak üzere teklifler kabul edilir. 
İlk teminatı 16,950 liradJr. Evsa! ve 
şartnamesi 1650 kuruşa koınisyondan 

alJntr, İstrklilerin kanuni vesikalarilc 
tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 1 

saat evvel komisyona. vermeleri. 
623 - n54 

* Birliklere kadar nakliyesi kırıcıya 

ait olmak şartılc 3306 ton bul:tlly kır
dırılacaktır. Tahmin bedeli 89,441 1ira 
ilk teminatı 5722 lira 5 kuruştur. Ek
sftmesi kapalı zarfla 2/9/940 pazar -
tesi günü saat 11 de Babae"'klde as -
kert satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Şartnamesi komisyonda gö -
rülür. İsttklilerin ihale saatinden bir 
saat evvel kanunt vesikalarile teklif 
mektuplarım komL.,yona vermeleri. 

(645) (7312) 

* Beher metresine tahmin edilen fiatı 

22 kuruş olan 1,000,000 metre astarlık ı 
b"ez paz.arlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Bezler 200,000 metreden aşağı olmamak 
şartile ayrı ayrı taliplere de ihale edi
lebilir. İhalesi 27 /8/940 Salı gl.lnu saat 
ıı de dir. Taliplerin teklif edeceği 

mikdar üZerindcn kanuni kat'l temi
natlarile birlikte ihale gün ve saatinde 
Ankarada M. 111. V. satın alına koınio
yonuna gelmeleri. Evsa! ve şartnamesi 
11 liraya komisyondan alınır. 1 

(715) (7587) 

* Beher metresine tahmin edilen fiatı 
131,49 kuruş olan çift en 100,000 met
re yahut tek en 200,000 metre yazlık 

Yazan: l\L SAMİ KABAYEl.. -
Cemi Papanın clind~n ~lmak içi~·· ı 

Elçiler, Zinigalyadan geçerlerken meli mevki kumandanını azlettı. 
mevki kumandanının tecavüzüne .Mevki kumandanı olan jak bu 
uj:radılar, azil kararı üzerine derhal vaziy<>-

Meyk.i kumandanının adamları tini değiştirdi ve Fransız kralının 
Sultan Beyazıdın elçilerini soy - hizmetine girdi. 
dular. Kırk bin düka altınını al- Papa, telaş içinde idi. Mevki ku-
dılar. Kendilerini hapseylediler. mandanın hareketini ve kendisini 

Türk elçisi Asım bey atının kuv- afaroz etti. 
velile kendisini kurtardL Hattli, Fakat, Papanın dini afarozu hiç 
üzerine hücum edenlerle bir iki tesir yapmadı. Ankonaya gelen 
cerha muharebesi bile yaptı. Türk elçisi Mantoya vasıl oldu. 

Türk elçisinin birisi kurtulup Sultan Bevazıdın hususi dostla-
dağlara, şehirlere, kasabalara uğ- rından biri l\lantoyede bulunuyor-
rıvarak ve buraları tek başına a- du. Bu zat T\lrk elçisini davet ey-
sa"rak Ankonaya geldi. Bu baha- ledi. Elçiye fevkaliide hürmet gös-
dır Türk elçisi, Ankonadaki Türk IPtdi. Elçi buradan Venediğe gel-
kunetlerine kavuştu.. Vukuatı eli. ~ 
derhal Romaya ve Venediğe bil- ı'ürk elçisi Venedikte durmadı. 
dirdi, Bir yelkenliye binerek derhal İs-

l'Hevk i kumandanı Venediğin a.. tanbula hareket etti. 
damı idi. Hadiseden Venedik hü- Elçi yakalanan Buçardonun ev-
künıeti mes'ul oluyordu. rakı neşrolundu. Mündericatı her 

Venedik hükumeti hadiseyi ba- kesin hayretini mucip oldu. 
ber alınca telaşa düştü. Paraların Buçardonun üzerinden çıkan ka-
alınma" için adam gönderdi. Fa- ğıtlardan biri Papanın vekiline 
kat, me\·ki kumandanı reddetti. verdiği talimat, diğerleri de, Sultan 

J\levki kumandanı, Papanın ken- Beyazıdın Papaya yolladığı mek-
disine borcu olduğunu, fakat şim- tuplardı. 
diye kadar vermediğini söyledi. Talimattan anla~ıldığına göre 

Bunun üzerine ortada azim bir Buçardo, her ne suretle olursa ol. 
ihtiW hasıl oldu. Venedik hiıı.U.. sun, Sultan Beyaz.ıdın huzuruna 

elbiselik. bez pazarlıkla münakasaya 
konmu~tur. İbalesı 26/8/9W pazartesi 
gUnü saat 15 dedir. Kat'! teminatı 

15,649 liradır. Evsal ve şartnamesi 658 
kuruşa komisyondan alınır. isteklile _ 
rin kanuni vesikceJarile belli saatte / 
Ankarada M. M. V. satın alma ko - J 
misyonuna gelmeleri. (716) (7588) ... 

Bir ay içinde teslim şartile bir kilo· 
suna tahmin edilen fiatı 19 kur~~ ol<tn 
160 ton un pazarlık:a satın aluJacak -
tır. İlk temınatı 2213 liradır. lha1esi 
31/8/940 cumartesi günü saat 11 de
dir. Evsa.f ve şartnanlesj 148 kuruşa 

komisyondan alınır. İsteklilerin iha -
le gün ve saatinde Karsda askeri sa
tın alma komisyonuna gelmt-ıeri. 

(702) (7538) 

* Beher kilosuna tahmin edJen fjatı 

75 kuruıı olan 20,000 im 25,000 kilo 
eğer sabunu. kapalı zarfla. cksiltıneye J 

konmu~tur lhalcsJ 27/8/940 Salı günil 
saat 11 dedir. İlk teminatı 11:'5 1ira- ı 
dır. Şartnamesi komisyonda :;ôrülür. 
Tal:ptcrin ihale santind:.-ı bır caat . 
ev\·elh~e kadar teklif melduptanr.1 1 

Anl:arada !ı.1, M. V. satın aln1:ı ko -
misyonuna vermeleri. (591) (':'108, 

* 10,000 metre kı>lık elbiselik kwna~ 
pazarUA.la salın alınacaktır. 'f<Ahmin 
bedeli 39,000 lira kat'l teminatı 5850 
liradır. Pazarlığı 26/8/940 pazartesi 
günü saat 10,30 da Ankarada 111. M. ı 

V. Hava satın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Evsaf ve §artnamesi 195 
kuru~a komisyond.ın alınır. İsteklilerin 
kaowıi vesikalarile belli saatte ko -
misyona gelmeleri. (721) (7593) 

* Yerli fabrikalar mamulatından ve 
beher metresi.ne tahmin edilen fiyatı 
24 kuruş olan beş yüz bjn metre gaı. 
idrofil 4 eyhJl 940 ÇC;trşamba günü saat 
11 de Ankarada M . .M. V. saun alma 
ko. da kapalı zaı-tla ihale dileceginden 
isteklilerin 7250 liralık ılk tcminallarile 
birlikte tekli! mektuplarını ihale saa-. ı 
tinden behemehal bır sa•t cvvelıne ka
dar mezkür Ko. rcisligıne vermelerı 

ve ~arlname ve evsafı 600 kuruş muk.a
bjlinde adı gecen Ko. dan aluıır. 

(696) (7502) 

* 1274 ton odun kapalı z.arJ'.la eksilt-
meye konmu;ilur. İhalesi 9/9/910 Pa
zartesi günü saat 16 da Edirnc.:de eski 
Mü;siriyet daires.iııdc salınalma ko -
ıwsyonunda yapı:.:ıcaktı:-. Tahmin be
deli 25,430 lira ıik tt:111inalı 1911 lira
dır. Evsa! \oe Şd1·tn .. ınt!si koınısyonda 

görülür. İsteklilerin ıhale gün ve ı:.a
atinden bır sa<.ı t evveline kadar ku -
nuni ve-.,..ika1arile teklil mektuplarını 

komu.7urıa verıııeleri. (691) (7497) 

* İki adet er pavyon kapalı zarfla 
eksiltmeye konn1u.,tur. Keşif bedeli 
60,090 lir.ı 52 kuruş ilk teminnh 4255 
liradır. Kapalı zarfla eksiltmesi 9/9/ 
940 pazartesi günU saat 11 de Anka
rada M. lVI. V. satın aln1a koınisyo -
nwtda yapılacaktır. Keşi[ evrai\.ı 305 
kuruşa komisyondan alınır. i~tckli -
lerin kanuni ve:Sikalarile tt:klit mek -
tupldrını ihale saatinden bir saat ev
.._.·el komisyona vermeleri. 

(758) (7703) ... 
5000 çift kundura kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
32,500 lira ilk teminatı 2437 lira 50 
kuruştur. İhalesi 13/9/940 günü saat 
10 da Çorumda askeri satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. Nümune ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İs -
teklilerin kanun! vesikalarile teklif 

çıkacak, Fransa kralının l'llil:inlı

lar, Britanyalılar, Bordolular, Nor
manlar ve daha sair kavimleri top
lıyarak Sultan Cemi Papanın elin
den almak için Roma üzerine yü
rüdüi{ünii, badehu Sultan Beyazıdı 
Rumclinden çıkarmak için Yuna
nistana geçeceğini, Fransa kralı

nın Sultan Ceıni bir donanma ile 
Türkiyeye yollı~ acağını, Papa 
bu müthis ordu~·a karşı memleke
tini müdafaa haline koyacağını ve 
bundan dolayı do masarif ihtiyar 
edeceği cihe!le Sultan Beyazıdın 
muavenetine muhtaç olduğunu, a
ralannda me\•cut mütekabil ve 
samimi muhalesetinc istinaden 
Sultan Cem namına gönderilen 
kırk bin diikayı talepte muztar kal
dığını söyliyecekti. 

Para meselesini bu noktada kes
tikten sonra, Venediklilerin Papa 
tarafına geçmeleri için Sultan Be_ 
yazıdm lutfuna intizar olunduğu
nu ve buna da Türk padişahından 
başka kimsenin muvaffak olamı -
yacağını anlatacaktı. 

1 

-mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(764) (7709) 

Hepsine tahmin edilen !lalı 18,750 
Ura olan 1500 adet çıplak tel ve kablo 
bobini pazarlıkla satın alınacak:Lır. 

İhalesı 3/9/940 Salı günü saat ıı de 
Ankarada M. M. V. Satın alnıa komis
yonwıda yapılacaktır. Kat'I temintı 

2812 lira 50 kuruştur. Şartnamesi ko-
misyonda &örülür. (756) (7701) ... 

20 : 30 ton benzin alınacaktır. Pa
zarlıkla ihalesi 27 /8/940 Salı günü saat 
15 de Beykozda halk partisi binasında 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Teminatı 1500 liradır . 

(753) (7698) ... 
Aşağıda yazılı n1evada istekH çık 

madıgından pa:uırlıkları 27/8/940 Sah 
günü hizalarında yazılı saallerde Edir
nde Hacıumur köyde askeri scı.hn alma 
komisyonunda yapılaı.:aktır. İıJteklile
rin kanuni vesikalarile komisyona gel-
meleri. (750) (7605) 
Cıasi ~.İKtarı "lt.u..!11.sh ihale 

Patates. 
Buiııur. 

Kdo Lira Saatı 
816,000 
216,000 ... 

4271,76 11 
2737,80 16 

912 lira 65 kuruşluk elektrik tesisatı 

pazarlıkla yaptırılacaktır. İhalesi 26/ 
8/940 pazartesi gtinü saat 16 da Edir
nede sanayi kışlasında satın alma ko
misyonuncıa yapılacaktır. 1steklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatt~ komis-
yona gelmeleri. (751) (7696) .... 

35,625 kilo koyun eti alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 3/9/940 Salı günü 

saat 11 de Edirnede eski m~iriyet dn
irc.sinde satın alma komisyonunda ya
pılacaiclır. Tahmin bedeli 13,518 lira 
75 kuruş teminatı 1149 liradır. Ev -
saf ve şartname!! hergün komisyonda 
görülUr. İsteklilerin belli gün ve sa
atte kontisyona gelmeleri. 

(752) (7697) ... 
5,073,336 kilo ota talip çıkmadığın

dan 3 üncü pazarlığı 26/8/9'10 pazartesi 
günü saat 16 da Edirnede Hacıumur 
köyde asker! satın alına komisyonuna 
gelmeleri. Teminatı 15,264 lira 50 ktı-
ruı;tur. (757) (7702) ... 

ZAYİ - 9<9 - :ıo tarihinde Ca
talcanın Aruavutköy illt okulun
dan aldığım lasdıknameyi kay _ 
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Abdullah oğlu Ahmet 

ÇEKİNız· 

11 iSTANBUL BELEDİYESİ lLANLARIJ 

!Temin 
bedeli 

ı : ı. te· 
min&.t 

7012,48 525,94 ?!az.otla müteharrik Belediye vesait.inin 
66-lC:!l litre Motorin. 

yıllık 

BASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PISKİN brraber 705G,IO 5Z9,20 Belediye hududu dahilinde yeniden tc~kil edilen 

rnE:rke:.dcri jçin alınacak 74 kalem il3ç ve sıhhi malzeme. 
23 A •usta<; Cuma J(Ün\l nk~amı ti' 
Suadiye Şenyıol aile bahçesinde Tahn1in bcdcllerile ilk teminat mfkdarlan yukarıda yaz.11ı mevat satın pil f 

11ABIBE' TEYZE .mak uzC're <ıyrı ayrı kapalı zart usulHe eksiltmeye konulrnu~lur. Şartnaırıcll 

''odvı'l 3 perde "".lı'.t ve ınuamclat m. üdüJ'H:ğ .. ü kaleminde görülecektir. İhale 26/8/940 pnzurt~ 
425 ton kuru ola ist<'kli çıkmadığın- bV" ,,_---=-...,...--------- günti saat 15 de daımi encumendc yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat nlalt ,, dan pazarlıkla ek~iltmeıl 10/9/940 gü- - rıı 

e\'ya mektupları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 2490 numaralı k3 ·~ 
nü saat 15 de Mcrzifonda Kor satın en 200,000 metreden a~ağı olnıamak ı ı• nun tarı!atı çevresinde hazırlayacakları teklil mektuplarını ihale günü .. aa 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs -
tcltlilerin belli saatte komisyon:ı zel-
meleri. Şartnamesi komisyoncLI görü-
lür. (760) (7705) 

• 100 ton pirinç pazarlıkla satın alına-
caktır. İhalesi 28/8/940 çarş,mba günü 
saat 10 da İzmir Bornovada nskl'rl sa
tın alma komisyontınd.:ı yapılacaktır. 

Tahmin bedeli, 32,000 lira Lk teminatı 
2400 liradır. isteklilerin kanuni vesi
kalarile belli snı.ıtte komL..,yona gel -
meleri. (763) (7708) 

• Beherine tahmin edilen fiatı 1550 
kuru~ olan 1300 adet soba pazarlıkla 
münakasaya konmu . ,ır. İhalesi 28/8/ 
940 çarşamba günü saat 14 de An.ka
rada M. ?ı.1'.. V. satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 3022 
lira 50 kuru~tur. Evsa! ve şartnamesi 
komisyondan alınır. İsteklilerin kanu
ni vesikalarile ihale saatinde komis-
yonda bulunmaları. (738) (7645) 

~ 
Beher metre::tine tahmin edilen fiatı 

131 kuruş 48 santim olan 650,000 met
re çift en 1,300,000 metre tek en yazlık 
elbjselik bez pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. Bezler tek en 400,000. Çilt 

sartile ~yrı ayrı taliplere de ihale edi- de kadar daimi encümene vermeleri. (7161) 
lebiljr, !halesi 28/8/9.;l.) çar~amba gunli 

saat 11 de yapılacaktır. Talipler\ .. tekl·J * * Kabataşta yeniden yapılacak kanal inşaatı açık eksı1tmeye 
edecekleri mikdar1o.ır tizerindcn kanu- t ' 

Keşif bedeli 1593 lira 14 kuruş ve ilk teminatı 119 Ura 49 kuruştur. Keşı .1 n.ı kat'i tf?mjnalltırıle ihale '~Un ve saa- şartname zabıt ve muamelat müdürlilğU kaleminde görülebilir. İhale 3/9/940 501.ı 
tınde An.karada 1\1. M. V. :Srıtın alma . .. . .. ısı 
komisyonuna gelmelerı. ( 743) ( 7650 ) gunu saat 14 de daımJ cncumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teıninat. nıt:ıkb 1 .. + 1 veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen işleri müdtirlüğtln<' f1l ıe 

700 ton samanın kapaJı zarfla eksilt- racaatle a1acaklan Iennl ehliyet ve 940 yılına ait Ticret odası V('Sikalarile t:ı 
me~i g;9;94o ıünü saat 15 de Anka _ gti.nü muayyen s:ınttc daimi encümendebulunmaları. (7493) 

rada Lv. f.ınirliği sa.tın alma kom is -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
17,560 lira ilk teminatı 1312 lira 50 
kıtı:uştur. Şartnamcsı komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanunt vcsjkakırile 
teklif m;ktuplarıru ihale saatinden bir 
saat evvel komiry-ona vermeleri. 

(733) (7640) 

* Çuvalı ve ağızlarının dlkilınesi nak-
liyeciye ait olmak üzere Erzurumdan 
Ağrıya 2000 ton buğday kapalı zartla 
nakil ettirilecektir. Eksiltmesi 11/9/940 
çarşamba günu saat 11 de Erzurumda 
Kor satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 45,000 lira ilk 
teminatı 3375 liradır. Taliplerin ihale 
saatinden bir saat ev\'el t('klif mektup
larını komisy'ona vermeleri. 

(7;19) (7646) 

Koınutanlık birlikleri ihtiyı:ıcı için 
2718/940 gwıü >aat il de pazarlıkla 

45000 liralık tenekeli veya bidonlu 
benzin satın alınacaktır. Beher kilosu
nun muhammen bedeli 39 kurustur. 
İstekliler şartnameyi hergün komls -
yonda görebilirler. Münakasaya iştirak 

için yüzde on be;ş teminatları ile belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 

salın alma komi~yonuna müracaat -
!arı. (7553) ... 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 

27 /8/940 günü saat il ,5 da pauırlıkla 
33000 liralık tenekeli veya bidonlu 
benzin satın alınacaktır. Beher kilo -

sunun muhamınen bedeli 39 ı...uru · ,r· 
İstekliler şartnaeınyi hcrgün koH · J 
yonda göı·ebilirlcr. Münakasaya i~t• tl• 
için yüzde on be§ teminatları ıle bl ~ 
gün ve saatte Fındıklıda komuta-rı1 

satın alam komisyonuna müracaat!tıfı. 
(7554) 

* Komutanlık birhklcri hayvDJllSiı 
için 2/9/940 günü saat 17 de k•~. 
zar.f usulile 735 ton kunı ot alınJCl iO: 
tır. ~uhammen bedeli 44100 1iradı~·rt 
Temınatı 3307 lira 50 kuruştur. Ş<I ·ıil· 
namesi hergün k omisyonda görüJeb

1 it 
İsteklilerin belli gün ve saatten ~111 
saat önceye kadar teklif mektupla;O"' 
Fındıklıda komutanlık satın aJmı:ı 

misyonuna vermeleri. (7039) 

Reşit Paşanın Hatıratı ~~· 

ABDOlHAMIT NASIL İlEVRILDi? } 

eden Ruşeni vak'asını bastırabile
cek miydi? Padişahın adamları ta
rafından iğfal edilen efradı nasıl 
yatıştıracnktı~ 

nesi"' 13/8/940 günü yapılan eksiltı 

de talip zuhur etmiyen 562 ton ş::J ' 

""'' ... man 26/8/940 günü •aat 11 de y- il"' 

Yazanlar: İ8kender F. Sertelli •Cevdet Reşit Yularkıran 

Bunu Selanikteki •İttihad ve 
Terakki Cemiyeti, Merkezi umu
mi erkanı gibi biitün devlet ricali 
de, halk da merak ,.e sabırsızlıkla 
bekliyordu. 

!ıkla salın alınacaktır. Muhamme~ ~f 
deli 16860 liradu-. İ.c;teklitcrin bellı 11, 
ve saatte yüzde on beş temina~rı 

•-ı d komutanlık .. ııP birlikte Fınd~ ı a 
alma komjsyor.una müracaatları· 

(~ 

Hükumet sıkışık vaziyette idi 

Zira, Ruşeni vnk'ası Meşrııtiye_ 
tin bir dönüm noktası ve irtieaın 
uferi şeklinde de tecelli edebilir
di. 
Ruşeni Bey iyi mi yapmıştı? 

--i'"s-ta_n_b_u_l_ d_ö-rd_ ü_n-cu-·· - i-c-ra_ rr_;;J11 cf' 

lu~undan: 
Eftad Karaeftim oğluna ma;. ,; 

masaı:if (116,02) lira borcun • 
dolav1 mahcuz olup paraya ç~, 
rilmesine karar verilen ve ııı:ı edi· 
muuna 111 lira kıymet takd;r ıı 
len Atina Zotoya ait bir adet pıJ' 
kişilik portatü yemek masas:;tri~ 
adet dresuvar, bir adet eJe.-30eı 
avizesi, iki adet koltuk, bir el e
portmanto, bir adet müstaııı ~aç 
lektrik avizesi ve altı adet 8 ,. 
suıdalya IJeyoğlunda Tomt~ ;o, 
hallesinde Babaocaii;ı sokagı 01• 
8 numaralı Karaeftim oğlu ııs ,. 
nın 3 numaralı dairesinde 26 ~.~:;i 
tos 940 tarihine raslıyan paza ıı· 
günü saat 14 de açık arttırırıa s 

Ruşeni bey birden bire şaşırmıştı. 
İlk önce şiddetle, daha sonra sü
kfınetle verdiği nutuklar askere 
tesir yapmıyordu. Ru<eni beyin 
hayatı da - bu vaziyet karşısında -
tehlikeli görünüyordu. 

Buseni bey: 
- Padişah hayattadır. Fakat, ar

tık meşrutiyet ve kanunu esasi i. 
lan edilmiştir. Millet, kendi ken
dini idare edecektir. Padişah hiç 
bir İşe karışmıyacaktır. 

Dediyse de, efrat öyle zehirlen
miş ve o şekilde iğfal edilmişti ki, 
Ruşeni beyin sözleri efradın ku
laiFına bile girmiyordu. 

İşte, bu vaziyetten sonra, Ruııeni 
be)' Selanikten (imdat kuvveti) is
tcmeğe mecbur kalmıştı. 

O günlerde idi ki, Sadrazam Sa
it Paşadan Serez mutasarrıfı Reşit 
Paşaya şu telgraf geliyordu: 

Serez mutasarnfı Reşit Paşaııa 
Edirne vil<iııetine taııin buııu -

Bu telırraf üzerine, Müfettişi u
mumilikten de aşağıdaki müstacel 
telgraf geliyor: 

Serezde Edirne valisi 
Re{it P~a Ha.zretlenne 

Edirneye hareketinizin siir'ati 
4'an mü.sterhamdır. 

Müfettişi umumi 
Hüseyin Hilmi 

Bu telgraflardan anlaşılıyor ki, 
hükumet Edirnede çok sıkışık bir 
vaziyette idi ve Reşit Paşanın bir 
an evvel Edirneye hareket etmesi 
bekleniyordu. 

Reşit Paşa vaziyeti kavrayınca, 
Serezde bir dakika bile boş yere 
geçirmek istemedi; hemen ilk 
trenle Selaniğe hareket etti. 

Reşit Paşanın Serezden bir ak
şam ansızın ayrılması hallqn bile 
nazarı dikkatini çekmişti. Reşit 
Paşa ancak brka ve jandarma ku
mandanil · belediye reisine ve ken
disini teşyie gelen bir kaç dostuna 
veda edebilmişti. 

Tedbirde kusur mu etmişti? Vak
tinden önce nıi ileri gitmişti? 
Bunu ogünden kestirmek kabil de

ğildi. Muhakkak olan bir cihet 
varsa: o da Ruşeni Beyin fada he
yecana kapılması ve muhitin ı:ör
güsünü, haleti rnhiyesini ıuwırı 
dikkate almaması idi. 

Otuz üç yıl şiddet ye istibdad 
içinde hüviyetini, iradesini, ıabır 
ve tahammülünü kaybeden bir 
millet, on gün içinde yepyeni bu 
bayata nasıl intibak edebilirdi?. 
Ruşeni Beyin ve onu idare eden 

siyasi teşekkülün bunu vaktinde 
düşünmesi liizım gelmez miydiT . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

YARIN 

retile satılacaktır. e-
Arttırmada kıvmeti mııh•~:ı , 

nesinin yüzde ycmis beşini . 
3
rt• 

madıa1 takdirde satış ikincı 1940 
tırma günü olan 28 ağustos 4 oe 
tarih C'arşamba günü saat l "' 
icra edileceğinden talfplerin 8j1~~· 
mi mezkfırda ve saatte ırıalı ıı•"' 
de hazır bulunacak memu~~//0"54·~/ 
racaatları ilan olunur. 9~ 

Bunlardan başka kral Şarlin ka
zanacağı muvalfakiyet Papa için 
ne kadar vahimse, Sultan Beyazıt 
için de o derece vahim olacağını , 

çünkü o zaman kral Şarlin Sultan 
Cemi alacağını ve İspanya, Po -
lonya, Britanyo gibi müthis hü
kumetlerle Türkiyeye karsı harbe_ 
deceğini, Papanın Sultan Beyazıt 
hakkında hürmet beslediği için 
bunu haber verdiğini anlatacaktı. 

nıldu.ğunuzden hemen ilk vasıta 
1 ile mahalli memuri11etini.ıe lıare-
1 ket etmeniz temenni o.ltınur. 

J Sadra.zam: Sait 

Reşit Paşa Meşrutiyetin ilanın • 
dan tam on gün sonra, Edirne va
lisi tayin edilerek Serezden ayrıl
mıs bulunuyordu. 

31 MART HADİSESİ 

(Yeni ve heyecanlı bir fasıl • 
Yeni vesikalar.) 

ı ...;,.;.,;.,;,.~....;..----~~---ed~ 
Sahibi ve neşritıatı idare 

B~ muharri~~ .. -
ETEM İZZET Br;ru"" 
Soııa Telcraf llatba_.. r A rka.<ı van) Re 't Pa Edunede tahadıdila 
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