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Mı3ırın müdaf a .. 
Q ' 81 ve lngiltere 
karşısında 
_ italya 
lo ·li gı zler ıçın Mısırın 

~Üdafaaeı İngiliz ada
ll'ıııı ıuüdafaa kadar 
~~ttnıniyetlidir. Bunun 
Çıodil' ki Mısır Süveyf 

"eS ' I' ~dana yapılacak htr 
d'U'lu taaıoruzun §iddet.-
etıe ıuukavemet göıoe-
~-· gloden fÜphe edile-
:eı. Ayni zamanda ve 

il.hakkak ki lngilttre 
;-:;'.z ıuüdafaayı değil 

11 tındeki bir taarru
tll da d·· - -, ıışuouyor, ona 
Sore h 1 .,,,_ azır amyoıo .. 

~ = ----....lltan· .,._ 
<\]---.,"'•EM İZZET BENİCE 

lıi llıanya · . . 
ı·P 'lıııek •çın Ingiltereyi mağ-:P olıııak ~cya İngiltereye mağ_ 
il 1bdaq e arbin bitmesi bakı -

1
' lngilt sast.ır. Ancak, Almanya 
olıJıtı h •renın bundan böyle kar-

p •rh' •ta~ı. 1 nerede ve nasıl ya-
~·~}U ~e ~~k. aklın kestiği bir 
lıla İç' gıldir. lngiliz adalarını ''lj Jı;ı'n. Alınanyanın ba,·a kuv

t bdreti ';et etmediği gibi deniz 
b''1ıltJıeı •. Yoktur, Ineiliz müs -
,~ "•slı ~·n~ taarruz için ise yi-

llıa1t ~ •nız vasıtalarına hakim 
, -'l~ ~•tektir 
•· "''•n lı . -~ l\vr ara ordularının baştan 
~~ J\.sya upayı yürüyiip İngiltere. 
lth~ltrio Ve Afrikadaki müstem
llı •ttir \~lıııeleri ise hem miis
~a~ı l\kd ·~ de İtalyan donan-
11· s lıald :;nızdeki üslerinde mah
,:n••naı 1 ta nıiimkiin değildir. 
hdlrasın~'ak·Almanya ile İngilte
~ ' ba" 1 nıubarebe daha zi-

Yor d a harbi haline inhisar e
:1•1iıı klllelıtir. Halbuki, İtal:va 
~•.le bar~~Şısındadır ve İngili; -
duudafaa h Y~ taarruz halinde, ya 
ı;ı r. Jlina alınde kabule mecbur
/~~ İt:ı••leyh Almanlara na
h 0lluıı aft Yanlar şimdiki halde 
t:"'•hat t,•~ .girmişlerdir ve bc-

llıtk ili g~~ızlerle kozlarını pay 
Ya'llah1u:"kiıne dü. müşlerdir. 
b; ~ Soııı8f~~P, Habeşistan, İta! -
de !alhn ısı Alrikada olduğu gi
d.r1~dedir adası. ve adaları da Ak. 
d, ''.ı kaiı İngıltere de İngiliz a-
1\tn· •ııınar r ehemmiyet ifade e
k~''lt.ıda y10rluğu ile Akdenizde, 
'•~ıv•t ~ •kın Şarktndır. Bu iki 
>a ••~. ~~•de \·e nasıl çarpı,şa -
İlk huluııd u~carrn vazi.:vette Ual
•i~ sallet ~ı:una göre lngiltereye 
de ~da; ~t •defleri aşikardır: Af
ta,~).ıde: ~'i; Süvey<;. Sudan. Ak
"•~ • l>iliq~ rıs, Malta, Cebclüt. 
~n 81. İng·;n. Kızıldenizde; Aden. 
d huıu 1 tere hemen adı sayı-
•b d n hu b··1 · >a l< •ha ı. . o .ııclcrdc ltal~·a -

~tıı· ıh,.., u~\·etlıdir. Çünkü, ita!
"' 1 ıd,.n ' latıa, Cebelüttarıkta 
..... b '• h t,, ı·r;, •1. "'adan saldırmak 

• d · ' 1nd d' · '•luı. •ni>de i e ır. Halbuki Jngil-
du· aldırın lalyan donanmasına 
k1,f' Rİbi 1

1Yacak kıınclte ol -
ba,ı'•tııı; ' b·a,·ada da müdafaa 
•in',ı •n'.'slır. 11

[ as~~ göstcrmiye 
d;ıQ •kı Alın ngılız adaları iiıe
labl daha iis~n .ha~ a hücumların. 
lıta ar ınuı.t ~unu )·apmı)·a İtal
'l',ab karad edır değillerdir. !Ilı -
k~v~lu'gar:ı~ t~.arruza gelince; 
ar,., •l!eriııi muteha•şit ltalyan 
11% '"da buı" •nc~k 300 - 350 bin 
l~ak a 

1 
ıtıuı.ab~~duı;u zaıı.nedili)·or. 

lit, ~ hunun' ik!ngi.liz_Ier Mısırda 
'u,t •nadat 1 ın"lı halis İngi-
4t1 '~l~•lı ı:; l'erıt Zelandlı, A
teı·, ltıb; a,.. kalar bulundurduk-t..... • •ıca ıı· 
•ır h::0 sltrdir ınt fırkaları da 
d;.,i 1ıl<ıiırı• i · llıındon maada Mı. 
tire 1•kdirf e ~lısıra tecavüz edil
du,ut•~ini bild~lldisinin de harbe 
l% "••n da h •rnıekle !\fısır or
Ottl~ı gözönij <Ube hazır bulundu
ha,iı'U hava ~e koymuştur. Mısır 
dikk • •oıı iki c lıa;~ iktidarı iti
'tlıq~le saı Yı.1 •~ınde bilhassa 
r;ı..,.1 ş "e ,,,an .. h.'r se\iy~ye yük· 
1ıı,, 1 'tir. i,~!;:r~•e hir hale .ı:eti
~a,/us kahr·ı ullerini maziden 
·~Pha "'Üdaf •manlıkları ile bil -

iı ol •dilenaa edeceklerinden de 
... a v ıez. .. ,ıı,, . arıın Fili .. 
du~ da \·iııe d stıne asker çıkar
() h•ıııa Röre on.anma)a bağlı ol
ı,,.~ldr, İtaıv mııınkiin değildir. .,, r· lek h·'ı atıın taarruz cdebi
lıı;, 3>la iırık_ ge Yine hududunda 

01dnJ::11 an ve asker biriktir
<Oev ,ı; 1md1~: ltalya İngiliz 

fl 3 ııncü sahifede) 

lngiltere 60 milyon sterlinlik mal alacak 
------------.,,._.,,_-_-__________ _ - --·-------~----------------------·------------- ------------

LiBYADA 
ÇARPIŞMA 
BAŞLADI 

lngilizler Kap~zo kale: 
sine karadan hücum ettı 

Londra 25 (A.A.)- Dün ak"8m 
Kahirede neşredilen resmi bir teb
liğe göre, Libya ~ölünde ınülreze
ler arasında bir muharebe olmuş .. 
tur. 

Kapuzzo kaJesi civarına ;yakla
şan bir ingiJiz müfrezesi. burada 
istihkam işlerile meşgul olan bir 
İtal~an kolu görmii~tür. İngilizler 
düşmanlarına karşı s~ngü ile hü
cum etmislerdir. On Italyan öldü
rülmüştür. Diğer on İtalyanın da
ha öldürülmüş olması muhtemel
dir. 

İngilizler tnrafından biç 2a3iat 
olmamış ve İngilizler 7 esirle geri 
dönmüslerdir. 

NÜFUS TAHRİRİ GÜNÜ 

Sayım muhakkak 
öğleye kadar her 
yerde bitirilecek 

Memurlara para verilmemekle beraber, zaruri 
harcirahlar 140 bin lira tJtuyor 

20 teşriniev••el pazar günü ~eh
rimizdc ve memleketimizin her 
tarafında yapılacak olan umumi 
tahriri nüfusun o gün öğleye ka
dar bitirilmesi alfıkadarlara teb -
liğ olunmuştur. 

Bunun için sayım mıntakaları 
75 er kişilik gruplara ayrılmıştır . 
Diğer taraftan tahriri nüfus me

murları en ge(' 5 te~rinie\.· \ele ka
dar her yerde tayin edilmiş ola-

caktır. Bunlara yol parası ,·eril • · 
nıiyecektir. 

Fakat oturdukları yerlerden lıa
rice gidecek sayJm memurlarına 
mecburen yol parası verilecc1'tir. 

Bu nl parasının da 140 bin li
ra~·a halii!: olduf:u anlaşılmıstır. 

İstatistik umum müdürü Cellil 
AJbar 16 ve 17 teşrinievvelde rad
yo ile 100 bin sayım memnruna 
talimat verecektir. 

Bir İngiliz nom11a rdıman cayyaresının akından sonra u55nne oonuşu 
KENYA HUDUDUNDA 

ÇARPIŞMALAR 

Zir t Vekilimiz·n 
buradaki tetkikleri 

INGİL TEREYE 
TAARRUZ 
SIKLAŞTI 

ROMANYA ALMANY AYA 
MUKAVEMET ŞiDDETLi 

EDECEK HÜCUMLAR 

Londra 25 (A.A.)- Pretor3ada 
neşredilen dii:'er bir tebliğe güre, 
Kenya bııdı:dunda da müfrezeler 
arasuıda nıuhareht: lcr olmu~tur. 
İtalyanlar rical etmişlerıiir. Krn
"'a ha\•alisinde süklln hüküm sür
mekte, fakat müfrrzelerin faali
yeti devam etmektedir. 

80 Alman tayyaresinin 
bir hücumu 

Bir taraftan müzakere· 
ler, bir taraftan askeri 

hazırlık 

lngiliz tayyarelerinin 
yeni muvaffakıyetleri 

Bir İto1;\·an ta1n·aresi Çana göli.i 
m.ıntaka~ına bonlbalar atmı~tır. 
Hasara! olmamı~tır. 

Muhlis Erkmen Adanaya gidiyor 

Londra 25 (A.A.)- Hava Neza
retinin istihbarat servisi bildiri -
yor: Dün sabah erkenden Alman 
tayyareleri İngiltereniıı cenup ve 
tenubu şarki nuntakalarına müte
vali dalıtalar halinde tekrar hü
cuma başlamışlardır. Bir dalga 
kaybolurken, daha kuvvetli bir 
dalga hiicuma geçi) ordu. 
Öğleden sonraya kadar, Kent 

Kontlufunun şarkındaki tayyare 
(DEi.' AMI 3 üncü sahife~) 

Londra 25 (A.A.) - Dün öğ
leden sonra, birdenbire inkıtaa 
uiirıvan Rumen - Macar müza -
kerelenne yakında ba;ılanacak -
tır. 

Dün akşam her iki ır.urahhas 
heyeti birer tc>bliir neşrederek. 
müzakerelere tekrar başlanaca -
itını bildirmislrdir. 

:DEVAMl J üncü sahifede: 

Londra 25 (A.A.)- Hava Ne
zaretinin iştihbarat şubesi bildi-
riyor: . 

Cuma gecesi, lngiliz bava kuv
\•etleri, bilhassa düşmanın Fran. 
sada işgali altında bulunan ve 
İngillere:-e hücum i~in Alman 
bombardıman ve avcı tayyarele -
rinin havalandıkları meydanlara 
taarruz etmişlerdir. Bu taarruz -
lar ağır ve orta bombardıman tay-

(Dt",·amı 3 üncü sahil~de) 

KARABURUN ÖNÜNDE FECt BiR KAZA -

Diğer bir İtalyan bombardıman 
ta'-''\o'arCiİ Hartuma vakın bir mın
takaya muva(fakiyctsiz bir bü -
curnda bulunmuştur. 
Şangbayda bir suikast 

Changl1ai 25 (AA)- Chang
haıde )'apılması mutat beynelmilel 
ibir merasim esnasında otomobille 
~itmekte olan iki jaoon za,bitine 
Çinliler .taş atarak tecavüz et:ır.iş
lerdir. ZabiUerden l:ıiri alnından 
yaralarunııı ve hastaneye kaldırıl
mı.ştll'. 

Adanada bir kaç milyon 
bir üretme çiftliği 

Dün sabah Ankaradan şebı(mi
ı.e geldiğini haber nrdil:imiz Zi
raat Vekili !lluhlis Erkmen dün 
İstanbulun zirai vaziyeti hakkın
da tetkikler yapnııs \e izahat al
mıştır. 

Ziraat Vekilinin J akında ~ehri
mizden Adana mıntakasına tride
teA:i .ı.annedilnıektedir. 
Öğrendiğimize göre, Adanada 

B k 
bir kaç milyon lira sarfile modern 

aşve ilimizin bir .tohum iiretme çi(tlif:i• tesis j 
olunnıası İ('in iaaliJcte geçilmi!'tir. l 

lira sarfile muazzam 
tesis olunacak 

Ziraat Vekili bu iş i~in Adanada 
ayrılan mm takada bizzat tetkik ve 
teftişlerde buJunacaktır. Bu yeni 
.tohum üretme çiftliği> nin sa. 
hası İçel, Gaziantep, l'tlaraş, Urfa, 
Diyarbakır, Eliizık ve Tunceline 
kadar uzatılacaktır. Bu çiftlikte 
bilhassa pamuk, bnJ:;day. arpa ve 
yulaf yetiştirilecek, bu çeşit zira
atler için viik"k \'asıllı muazzam 
tohum stokları meydana getirile
cektir. 

Dün gece bir motör battı, 
kaptanı boğuldu 

şehrimize geJ .. -- ---.----,-
mesi bekleniyor Son 24 saatlık vah alar 

Vak'a mahalline 
motörün dört 

yetişen «Baygın» motörü kaptanı bataxı 
tayfasını kurtarmıya muvaffak oldu 

Ticaret Vekili Nazmi 
T opçuoğlu da bugün 

şehrimizde 

Galatnda, Lıilecihendek cadde
sinde oturan Kemal isminde birisi, 
dün ~ediği baiıı..tan bonra birden
bire sanr1lanmıs "'e zehirlendiği 
anla~ılınca, Be~·oğlu ha~tancsine 
kaldırılnıı~tır. 

Ankara 25 (Hususi muhabırimiz- Hasıriskelesinde 4.505 numaralı 
beş kişi denize dökülmüş, Meh - kızı. motörü kaplanı Haydarı kur- den) - Başvekil Doktor Refik kayığın sahibi Mehmet oglıı lllııs-
mct kaptanın idaresindeki cBay- tarmak mümkün olanıamış, zaval- Sa•rdamın yarın İstanbula hareket ta!n Çaknr, Galata rıhtımında bağ-

sandaln bir kalas düşmiiş v l\Jus
tafa rakar basından ağır suretle 
yarafonarak, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Rize limanına kayıtlı 108 ton- ı 
luk (Deniz kızı) motörü kaptan 
Hayderin idaresinde olarak dört 
tayfası ile birlikte odun :viikü ile 
Aladan İstanbula gelirken, Kara. 
deniz boğazı haricinde Karaburnn 
önlerinde dün gece saat 23 de ha
vanın birdenbirf bozulması ~ze
rine su almağa llaşlamış ve nıha
yat batmıştır. l\Jotörde bulunan 

Paşabahrc açıklarında demirli 
bulunan lngiliz bandıralı •Vece
daua • isn1inde bir romorkürde bu. 
lnnan mazotlar birdenbire ate~ al
ml!,: derhal yetişen deniz itfaiyesi 
tarafından giiçliikle söndiirü!ınü~-gın• motörü ~ıg' lıklar ve imdat ses.. etmesi kuvvetle muhtemel nörül- lı bulunan İzmir ,·apnruna ho3 a ' lı adam co~kun dalgalar arasında ~ 'k d .. leri isittiği vak'a mahalline ye • mektedir. fırçaları vermekte ı en, vapur an 1 tur. 

kaybolup ı:itmiştir. ·--------------------ii-iaiiiİİİİIİliiiiıiıiiii_iııı. ___ ij tişmiştir. Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün -
h 1 f ·'- . •Baygıq. motörü kaptanı bü _ •-

Havanın mu a e etine ve ...-nı- alı:<am .r.ımire hareket etmistir. ÇERÇEVE 
zin dalgalarına rağmen, dört tay- yük gayretler sarfederek ve kendi İıırnirde bulunan Ticaret Vekili 
fa müşkülatla ve baygın bir halde havalını tehlikeye koyarak, bu su- Nazmi TrıncuoP1u da dün aksam ------
kurtarılarak cBa3 gın. motörüne retle dört canı kıırtarmı~ bulun- İstanbula hareket etmis \'C mer3- N ? 
alınnuşlarsa da, maalesef cDeniz maktadu. (Devamı l iın<iı uhıf•de) ereye • 

~-~~~~~~~-~~~-~~~~~~~· 

Harbiyenin 319 / Mebuslarımız 1 

mezunlarının her yerde halkı 
Fakir köylüye 
taksitle toprak 

veriliyor 

[Türk Hava Kuru .. 
1 munun halka 
1 

Almanyanın, İnıültere ada•ı
na karşı bir istila teşebbü,üne 
girişmesi ihtiınali, yine günün 
meselesi oldu. Saat, dakika ve 
saniye (erçeveleri İ('inde, her
kes yine bunu Lekliyor. 

yıldönümü dinliyor 
Aynı yıl mf:zunlarrndan 
olan Mılli Şefe tazim- 1 

lerini bildirdiler 1 

Harbiyeden 319 yılında ne~'ct 
edenlerden Ankarada bulunanlar, 
Orduevinde bir toplantı )laparak, 
subaylıklarının 38 inci ıyldönü -
münü kuthılamı~lordır. !lfilli Şe
fimiz de ayni sınıftan bulundukları 
İ('İn, mezunlar adınn General 
Hüsnü Ri.za, hnıet İnönüne telg
rafla tazim telgrafı çekmiş. Reisi. 
cunıhur da cevaplarında sınıf or
kadaslarına teşekkürlerini bildir
ıni!;lcrdir. ------Tramvaylardan 

atlıyanlar 
Ltanbul emniyet müdürluğü al

tıncı şube mıidürlüğü, dJn de 
sehri:nizin muhtelif yerlerinde 
tramvaylara atlıyanlardnn 33 klşi 
hakkında para cezası kesmişler
dir. Yakalanan çocuklar da. pa
ra cezası velilerır.den alınmak ü
zere ailelerine teslim edilme~ -
tedir. 

İzmir 25 (llusı"i muhabiri 
mizden)- Şehrimizde bulunan İz. 
mir meb'u;ları lıeJct halinde halk
la temaslarına de\·am etmektedir
ler. İlk olarak Bomu' a 11ahi3esinc 
giden meb'uslarımız, oradaki zi
rai ınüesscscleri gördükten sonra, 
halkın dileklerini dinlemişlerdir. 
llteb'uslar buı;in Kıı:;adasma git
mişlerdir. Diğer kazalara da uğ
rıyarak halkla konuşmalarına de. 
vaın edeceklerdir. 

Zafer bayramı 
30 Ağ'u~to_sta Dunılupınarda ya .. 

pılacak olan mera>inıde Cumlıu· 
riret Halk Partisi adına Denizli 
mcb'usu Necip Ali Küçiika bir nıı
ltık sö~·liyeccktir. Ankara beledi
~:e nıeclisi azasınrlan ?\lecdi Sa~ -
ınan. \·il3let dainıı encümeni aza
sından Hilmi Atlıoğlu. anıkat 
Emin Halim Erdo~an Ankarayı 
temsil edeceklı!rdir. 
ZAFER BAYRAl\11 ŞE::-ILİKLERİ 
Diğer taraftan rnfcr bayramına 

da tesadüf eden 30 ağustos günii 
~chrimizde )·apılacak bii)·ük geçit 

(Dt'vamı 3 iıııcU s.ahif«'dt) 

Maliye Vekaleti, fakir köylü 
]ere toprak tevzH icin hazırladıih 
talimatnameyi Vekiller Heyeti -
ne vermistir. Talimatnameve ııö
re, milli emlake ait tonraklar 20 

(Devan>J 3 üncü sahifede) 

Bugün 
Reşit Paşa hatıraumo 

dördiincü ve en heye
canlı kısmına başlıyoruz: 

31 MART 
HADİSESİ! 

(lOTtmmuz inkıliibını 
aplınlatan yeni ve mü
him vesikalar.) 

4 üncü söhi:emizde 
okuyunuz. ııa 

beyannamesi 
Havacılrk haftası muna
sebetiie gençlik kanat
lanmıya davet olunuy r 

30 ağustosta başlıyacak olan 
.Havacılık baftasu miinasebetile 
Türk Hava Kurumn vatandaşlara 
hitaben bir beyanname neşret -
ıniştir. 

Erzurum rneb 'usu :S.ükrü Koça
ğın imzasını taşıyan bu beyanna
me: ·Diinyanın en bulanık, en is
tikrarsız günlerinde, harp dışında 
dertsiz ve <;kiiyetsiz biz 30 a!;'Us. 
tosu idrak ediyoruz. Harp dışın

dayız. Fakat damarlarımızda 30 
ağustos gününiin inıanı yanı~·or. 
Ufuklar karardıkça enerjimiz çe
likleşİJOr. diJ·e başlamakta ve 
bilahare döğüşenlerin artık kara
da birbirlerine saldıran insanlar 
dcj:il, göklerde boğuşan kanat sü
rulcri olduğuna işaret edilerek 
Türk gençliği kısa bir zaman için
de kanatlamağa ve havacılık haf
tasında da halkımız yardımda bu. 
lunmağa dnet olunmaktadır. 

Bundan tam bir bu~ıık ay 
evve] vaziyet yine bugünkti gi
bivdi.' Herkes, saat, dakika ,-e 
saniye çerçe,•clcri icindc yine 
bunu iddia cdi}'or, bunu Ulnu
lOr, bunu bekliJordu. 

iste tam o vakit ,herke•İn bu 
ibti~ualc bir mütearife diye bak
tığı vakit, ben sesimi çıkarmış 
ve 15 temmuzda (İngiltcreye 
hücum) başlıklı bir ..azı ;Yaza. 
rak, doğrudan doğrııya lngil
tere adası üzerine, kara ordu
larına dayanan bir istila teşeb
büsünü imkan terçe\'esinde 
görmüyorum demiştim. 

Bu iddiam, o günün şartları
na göre bir eiir'etti. Zira ihti
male inananlauu hesabınca, 
İngiltere üzerine her an bir Al
man istila teşebbiisii başlıya_ 
bilir ve ters iddianın sahibine 
mahcup olmak düşerdi. 

Halbuki aradan bir buçuk ay 
geçti, Alınanlar Frama zaferiıı
dcn sonraki duraklarından kı
pırdamadı ve ben mahcup ol -
madım. Dikkat ederseniz. mah
cup olmadım diyorum, bak k:ı
zandım demiyorum. Benim hak 
kazanmam irin, pı·ensip itiba
rile nasıl olıırsa olsun taarruza 

nıecbur olun Alınanların, bir 
ba<;ka istikametle harekete geç. 
meleri l8ııındı. Baska ist;!:arnet 
dedi~iın noktaları da ı.-hit ct
mi~tinı. Yoksa Ahunnyoı bu. f'r
lcı·e ~ullannıadık(':ı, taarruzunu 
her an İngiltere adasına teHih 
etmek imkanına sahip demekti. 

Şiındi, on on be~ giindür İn
giltere adası üzerinôe kunıele
nen Aln1nn ha,·a hücumiarı. yi
ne ınahııt ad3' a bir iı.tiliı te'°b
büsü ihtimalini nıüteiırifele tir
miş bulunu) or. 

Dünkü l azunda söyledii;i:n 
vibi. ben hu ba\'a akınlarını, bir 
deneme hareketi kabul ctmi)Or 
ve istila teşebbiiFiiniln başlıya
cağına dcğ"il, ba~lamı~·aca;!ınP 
delil say ı)·orunı. 
işte iddiaını ta.zelemcıu için 

en güzel, en heyecanlı "e en 
tehlikeli saat!. Ben diyorum ki, 
Almanlar, doğrudan doğruya 
İngiltere adası özerine bir isti
ıa ıe..,bbüsünc girişmiyecektir; 
belki İngiltereyi mümkün ol
du~u kadar havadan ezmeğe, 
sarsmıya çalışacak, İngiliz tay
yarelerini Alınan sanayi ınu .. 
bitlerine saldıramaz hale getir
mek istiyccek ve peşinden, ken. 
disince asli b~tikamet diye 1niın· 
ledii!i noktalara yüklenecektir. 

Polonya hareketinin bir 'ene 
en el ve 1 e~·IUI tarihind~ baş
ladıf!ını unutmıyalınl. Ta~ıdık
ları mistika zeYki bakın1ından. 
tarih tena1uı )arına kı\ met \ e. 
ren Almanların, e;)hll ba~ların· 
da hareket g•J eler ini belli cde
tcklerini \·e bunun İngiltere 
adası olınıyacağını zannedi)·o • 
rum efendim!. 

NECiP FAZIL K.lSAKÜREK 



&A,.GELE 

!HliIIARRİ:tİNE 

En·elki g'un4iı Haber gazetesı
nin ~rasc:efe. sütununda bana dair 
kuçük bir fıkra ,-ardı. R. imzasile j 
bu '.ız lan yazan zatı şöyle uzak· 
tan t.n rım. Pek husu:.:iyeiim yok
tur. F'akat. rivayet ederlerdi ki, ) 
kendisı terbiveli, efendiden bir 
auarr.dır. MeRer, aldanrnı:şım. Çün
kü. benden bahsederken fıkras:n
da kullandığı galiz ve ıntistekreh 
lisanı görünce, hayret ettim. 

t'""ıı.ie kal.1.yor. Sonra, ciu4ü.n.sc ki, 
insaf et!. Şu koca İı.-tanbulun ma
nav dükkanlarmı bir bir dolaş _ 
mak ba.;a mı çıksr?. 
TRAMVAYDAN 

ATLIYANLAR 

Efendim, tramvayla giderken 
inip bınmler o kadar çoğalmış ki, 
bir günde 64 kişi birden yakalan
m1>!. En çok atlıyan!ar çocuklar
ını:;!. Bunları arlık kamyonla top
luyorlar. evvela birer lira ceza a
lıp, sonra velilerine teilım edi -
)'(lılarm;s!. Bu kadar müstekreh bir dille 

konu~uldqğuna göre, bari, espri 
kuvvetli olsa ... Ne o, ne bu ... 

Azizim cra."\;ıele. muharriri, 
dikkat et!. Eger, mesele bu şekil
de hakıkaten rasge!e kontı5mıya 
·ka!.r.;a. bu tesadüfen l{elenler -
]erden ba~ına sonra, cok işler ge
lir. 
RAICIDAN 

YÜKSEK !Uİ?. 

Bir karikatiırden oj!rendiın ki, 
Taksim ı;azinosunda, yüksek içki 
değildir, diye, rakıyı yasak etmiş
ler! İnanmadım. Evvela, rakı yük
sek içki sınıfına de' · fevkali\ le 
icki sınıf:na dahildir. Çünkü, yer
}Üzünde, ispirto nisbeti bu kadar 
!azla olan içki enderdir. Sonra, 
Taksim qazinosunun semti meş. 
huru yüksektir amma. rakıdan 
yüksek de.ğil ya .. Çünkü, malılm 
(Va. öyle akşamcılar vardır ki, bu 
zıkkımı icti mL dünvaları ben ya
ratt m, der, yeryüzünün sahibi 
kesilir. 
BA<;A MI 

ÇIKAR?. 

Bizını Son Telgraf da. galiba, 
alay olsun, dive, artık 4in latife 
tarafında! Geçen giln, koskoca ser
lell'lıalarla şöyle yazıyordu: cİki 
avdır. bir tek manav bile teftiş 
giırmemiş!. Meyvalara konan aza
rni Hat lafta rnı kalıyor?> 

Galiba tecahülü arifane yapı
yor ... Ayol, lafta deiiil. kağıt üs-

Rüşvet alan 
iki polis 

Be···"lu seyrisefer memurfa • 
rından Taliı.t üc liralık bir rüsVet 
alına suçile dördüncü sorgu hii
itİ!nli "İne verilerek tevkıf edil
ırnistir. 

Talat volsuz hareketini ~ördü- 1 
l'ü bir arabacıvı durdurarak zabıt 
tutmustur. Fakat sonra bu zaptı 
i~tal iein arabacıdan üc lira iste
mıs. fakat arabacıııın üzerinde 50 
kurustan !azla para ç>kmamıştır. 
mütcbakı 250 kur~u tarif ettiği 

bakkala bıra:k:masını söylemiştir. 
Hiıdise ihbar edilmis ve Taliı.t 
bakkala ı;ıelerek 250 kurusu alır
ken su~ üzerinde vakalarunıstır. 

Neticede, cezayı yine veliler 
fermiş oluyor. Çocukta para ne 
.e:ezer?. 

Sonra, bence, çocu-kların bu eğ
lencesine mani olma._, da pek 
hakkımız yok ırıbi. .. "\: avrucaklar 
nerede e~lensinler?. Hem fena mı, 
90Cuk bahçesi masrafından İstan.. 
bul beledivesini kurtarmış olmu
yorlar mı?. 
ACABA NE 

YAPSAK?. 

Kibritlerden şikayet arttı. Dos
tum Naci Sadullah da bir yaz.sın
da, çatlıvan patlıvan kibritlerin 
zararlarını sayıyor. Vaktile kac de
fa yazırustık. Fakat, galiba. gaze
teler yazdı, diye ald.rış eden yok! 
Böyle şevleri. nereye, nasıl yaz -
sak bilmem ki?. 

Eski Mısır yazısı olan Hiveroglif 
dilini bilsek, bir taş üzerine dert. 
!erimizi döksek, sonra, kimsecik -
!er görnneden, usulca, Sultanah -
met meydanının bir kösesine göm
sek. Ya, ayni gün, yahut en geç 
ertesi gün, o civarda mutlaka bir 
elektrik kablosu, yahut havagazi 
yahut da kanalizasyon tamiratı i
cin, kaldırımlar sökülecek, yollar 
kaztlacaktır. 

Bizim mahut taş bir kazmanın 
ucuna takıldı ıru, art:k değmeyin 
kevfi.ı;nize!. • 

Bu mühim casarı atika. tam 40 
gün 40 ııec.e tetkik olunacaktır. 

AHl'ıffiT RAUF 

Plajdan acıklı 
bir dönüş 

Adalet isminde gene bir kadın 
Nizamettin, Mustafa ve İsmail i· 
sirnlerind2 üç şoförle Florya pla
jında bir müddet yıkanıp eğlen
dıktcn sonra. Nizaroettinin oto
mobiline binerek İstanbula dö -
nerlerken. şoförler Zeyti1>burnu
nun tenha bir yerinde bozuldu 
dive otomobili durdurmuslar ve 
Adalete tecavüzde bulunmak is
temislerdir. 

Gene kadın baiiırma[ia basla • 
mıs. vak'a yerinden geçen diiier 
bir otomobilin soförü hadiseyi 
jandarmaya ihbar etmiştir. Jan
darmalar yetiserek kadını kurtar
mışlar ve soförleri yakalıyarak, 

BozoyDk
Bursa 

Demiryolu yapılması 
mÜnAkasaya çıkarıldı 

Bozöyük - İnegöl • Boğazköy ve 
Bursa ·rasmda simendifer hattı 
yapılması etüdleri ve Boğazköy -
Yenişehir - Mekece • Bilecik • iKa
raköv ve İnönü -. Varyanti daınir· 
yolu etüd.ü ile Mudanvada deniz 
iskandil haritası vücude getiril • 
mesi dün Nafıa Vekaletince mü· 
nakasaya çıkarılm1>tır. 

Bu etütlere 66 bin 630 lira sarf 
olunacak ve eylülün 4 üncü car
samba günü müteahhitlere verile
cektir. 

Müteahhitler hemen mahalle
rinde tetkikata ·başlavıp icabeden 
projeleri en kısa bir zamanda Na
fıa Vekaletine vereceklerdir. A· 
kabında da bu veni simendifer 
hatlarınıızın hemen inşaatina 
başlanılacaktır. : 

----<00----

Polisltr ve polis 
çocukları 

Terfi stailarını yapmak üzere 
sehrimizdcn bazı komiserler bu 
hafla ıdnde Ankarada pe!is ens
titüsune hareket etmişlerdir. 

Di üer taraftan POiis ı,ıocukları
nın alınacağı Ankara oolis kolle
iine de kayıt için müracaatlar de
vam etmektedir. 

--<>--

100 numara yerine 00 ... 
Bazı resmi ve hususi dairelerde

ki halaların ve umumi halaların 
kapılarına 100 numara yazıld.ıı"lı 
ı?Örülmüştür. 

Beledi ve şubelerine J!{inderilen 
:bir enıirle iransızca •ntır:naras1z• 
manasına eelen cSans numero• 
nun 100 numara manasına ııeldi
' i de zannedilmekte binaenaleyh 
Jıalii karıtlarının ·Üzerlerine l>ade
ıma 100 numara yazılımaym 00 şek
linde ıiki sıfır konulması tebliiı 
olunmustur. 

Zararlı müeaseseler 
Bir belediye reisi de, s~ is.. 

tanlıulun her türlü ebiği, noksa
w tamamlaıımış, iımme ve belde 
hizmetleri yoluna eirmiş eibi, Yıl· 
dızda bir kumarhane açtırmıştı. 
Maryosera isimli bir müseccel ve 
pro(esyonel macera adamı, Yıldız 
sarayının romantik dekoru için
de, rulet kadar kancık ve hanrsız 
hırsız bir dolap kurm~tu. 

Yıldız kumarhanesi, nice miras
yedilere iflas borusu (aldırdı, ni
ce ocakları söndürdü. 

Sonra, fakat, neden sonra, aklı
selinı galip geldi. Kumarhane ka· 
pahldı. 

Şimdi de, bir takım •klüp. ler. 
den.bahsediyorlar. Bir takını lüks 
etik -tler altında icrayi faaliyet e
den" garip biinycli bazı klüpler ..• 
Hakikatte, buraları, beş on kalan· 
tor ailenin gelip otpduğu, konu
şup, eğlendiği yerler değil, düpe
düz kumarhanelerdir. Ne bir ha· 
yır maksadt vardır, ne spor mak
sadı, ne i('timai maksadı, ne de 
nezih eğlence maksadı ... 

Sadece, iyi olgunlaşmamış bir 
takım cyeni ha.Vat meraklılar1> nı 
dejenere etmek, ·karakterinden 
kaybettirmek, hatta manen ve 
maddeten müllis kıl.ııınk ıı-ibi ne.. 
ticelcrclcn başka bir gayesi olını
yan garip klüpler ... 

Bu klüpler, hakikatte birer ti
carethanedir. Başta, beş nn kişi 
vardır. Bu klüplerin lüks ve ka· 
lantor etiketlerini istltmar ede
rek para kazanırlar. Ne aldığı bel· 
lidir, ne sattığı. .• 

Böyle klüp!erin, hemen hep • 
sinde, asıl eleba~ılık gayritü.rk bir 
takını unsurlardadır. 

İtiraz olarak denebilir ki, dün.. 
yanın birçok memleketlerinde, 
A vrup•nın en ileri ve medeni di
yarlarında, bi>yle bir takım mü
esseseler vardır ki hl~ bir fayda 
ve hayır, onlarta gayesi değildir. 

Amenna!. Fakat, burası Türki
yedir. 

IKU. çu·· K HABERLERi Elilcmde ne görürsek mübah
tır, dive alıp kabul nıü edeceğiz?. * İstanbul mUddc'umumisi 1 REŞAT FEyzt 

Hikmet Onat senelik mezunive- ============== 
tini istimal etmek üzere iz.mire Dükkanlarda çöp 
~tmiştir. ..ı.. Portsaitte bulunan malları- kutusu mecburiyeti 
mızın İskenderundan aktarma su- Her dükkan ve evde muhakkak 
retile ~irilmesi icin teşebbüs • bir ·iintenekesi bulundurulması 
!ere .ııirisilmistir. ıınecburl tululmUŞtur. 5 l!iin için-

+ Belediye noksan ekmek satı- de bu mecburiyet her semtte ye-
sının önüne eeçmek için, tartı ile rlne ıretirilecektir. 
.-Jkımek satı.<ı hakkında tetkikler- Yerlere ve dükkiinlanrun önü-
de buluı:ıımaktadır. ne OÖP atanlardan 12 kisi dün be-* Mısır hükümeti çuval Hıra - Jedivece cezalandırı!rnı.stır. 
cını menettiei icin, çuvalcılar bir- --<>--
lii'iınin Mısırdan 500 ton çuval ge
tirtmek teşebbüsü neticesiz kal
mı<tır. 

...ı.. Romanva sevrisefain idaresi 
Samsunla Romanva limanları ara
sııı<ia. silep i•letecektir. Bu suret
le Tunadan gelecek mallar Sam
sundan geçerek Basra yolile şark 
memleketlerine sevkedilecektir. * Ankara polis enstitüsünde 
tedrisatta bulunmak üzere, İstan
bul kndrosundan avrılan M oolis 
bu aksam Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

Cuma günkü meraıim 
Şehrimizin her kaza merke -

zinde vatanda•lann beden hare • 
ketleri yapmaları için 30 aı?ustos 
cuma ~ünü spor klüplerinde tOP
lanılıp ımerasını vaptlacaktır. Bu 
münasebetle kavmaka.mlar hafta· 
icinde umumi bir toolantıva cai!ı
rılm1>lardır. 

--0--

AVRUPA HARBİNiN 

YENİ MESELELERİ 

Yalnız bir kere 
olmuş 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 
Eskiden Bizans imparatorları 

kendi sahıslarını muhafaza için 
yabancı askerler tutarlar, böyle -
Iikle uuk 7erlenlen ücretli mn -
h11fıılar getirtirlermiş. Bu işin pa
ra ettiğini duyanlar, ı:üçlü, lı.uv. 
vetli, cesur delikanlılar da uzak 
uzak yer!...-den kalkarak Bizansa 
kadar gelirlermiş. Öyle ki bu su. 
retle gelenler arasında A.Jıı:losak
san memlelı:etinden kalkarak Bi
zans inıparatorunun muhalızları 
meyanı.na .kaydedilenler de yok 
değildi. 

Tarihi romanlarile meşhur İn
ciliz muharriri Valter Skot bu 
suretle ln&"iltere8en latUı:ıp Bizans 
imparatorunun hizmetine gelmiş 
olan bir delikanlıyı anlatırken ro
m:ının bu kahramaııını imparatol' 
Alek!.i Konınenin huıuruna çı • 
kutaraJ; Bizans hükümdarına İn.. 
giltere ile düşmanlarına dair ıua
lümat ~rzetti.rir. Delikanlının hi
kayesi basittir: Cermanya denilen 
bir memleket vardır. Bunun şi
malinde Anglosakson dedikleri 
bir ırk vardı ki bunlar Britanya 
adalarına geçmişlerdir. Ne za. 
man?. Bunu en okur yazar, ki -
taplar yutmuş ihtiyar papaslıır da 
bilemezmiş. Yalnız Britanya hal
kı birbirine giriyormuş, araların.. 
da fesat varmış. Anglosaksonlar 
bunun üzerine oralara gelmişler, 
yerlilere yardım etmişler. Buna 
mukabil kendilerine v3* arazi 
verilmi<, onlar da gitgide Britan
ya adalarına yerle,mişlerdir. La
kin Avrupanm cenup memleket
leri :.;n •şimal adamları. tehli
kesinin • Norman • ba:şgösterdiği 
bir zaman geliyor. Banlar Baltık 
denizinin uzak yerlerinden, buz. 
larm arasında söküJüıı aşağılara 

doğru akın ediyorlardı. Aşağıları 
yani cenpp taraft ılık, mönbit, gü
neşli }'erlerdir. Aç şimal adamları 
do .. mak ve ısınmak için cenuba 
iniyorlartlı. Fransanın iklinıi lô
tif ve halkı da - Valter Skot o de
likanlıyı söyletiyor - döğüştc ağır 
adamlar olduğu için bunların viısi 
a.razisj alınmış, buraya cNorman
diya. denm.istir. Bu suretle Ang. 
losaksonlar 'Britanya adalarına, 
Normanlar da Fransaya yerleşin
ce karşı karşıya iki muharip mil
let vaziyet almış bulunuyordu. A
rada malum deniz ve boğaz bwı
ları aytrmakla b•raber ergeç kav
ga mukadderdi. Normanlar nite
kim daha ziyade sabredememiş • 
ler, büyük bir ordu kalwruak 
karşı yakaya -eçmişler, Anglo • 
saksonlan mağlup etmişlerdir. 

Bu muharebe cok k:mlı olm~ 
urun zaınaı:ı sürmüş, Normanlar 
Britanya adalarına hakim olarak 
Anglosaksonların yerleri yurtları 
tahrip edihniştir. İşte Valter Sko
tuıı genç kahramanı bunlart kal
bi ağlıyarak Bizans imparatoruna 
anlatır. 

Nuri isminde diğer bir polis 
memuru da Anadoludan gelen bir 
tacirin bir kadına sarkıntılık etti· 
pini ırörmüs ve bu zattan 20 lira 
rüsvet almak iddiosile altıncı as
live ceza mahkemesine verile -
rek tevkif edikrıistir. 

hepsini jandaııma karakoluna gö- ____ ,,,,,.,.. ___ ,,,,,,,,,,,,,,,..,.-..,....,,-

Kefalet kesilmiyecek 
gümrük memurları 
Gü.mrük arlbar memurların • 

dan müteselsil kefalet aidatı ke
silmemesi kararlastırılmıstır. 

Britanyanın o meşhur istilası 
1066 tarihinde olmuş. Anglosak-
90nlarııı başındaki Kral Harold 
meziyetsiz bir hükümdar değildi. 
Fakat Normanların Kralı Vil · 
yamın sevkulceyş usulleri üstün 
gelmiş. tiirmi'·lerdir. 

Fakat karakoldJki isticvaplan 
esnasında Adalet kendisini kur· 
taran ·andarma kumandanı Tev· 
fike hakarette bulunduğu için as
li ve 8 inci ceza mahkemesine ve-

Son Telgraf'ın edebi romanı: 38 

G_ÖZ_YAŞLARJ 
ETEM İZZET BENiCE 

FELAKET ZİNCİRİ 1 
Daireye serseıın sersem girdim! 
Kirn..eye liı.f ~yecek halde 

Ôeğı!dım. 
Bastonumu, pardesümü alan o. 

dacıvı bile tanımadmı. 
Gözlerimin önünde gerilen ko

yu. kalın, sisli bir yeis bulutu du
'Var gibi duruyordu. 

Memur geldi, 
- Şimdi meşl{ulüm.. Sonra, gö-

rüsürüz. 
Dedim. Telefon çaldı aQll'l.'.ldım. 
- Mühim şifreler var. 
Dediler. Aldırmadım!. 

Ö~leden sonra idi. 
- N anr bey şimdi sizi istiyor

lar!. 
Diye santraldan haber verdiler. 

Yerimden kalkmak, naz:rın oda
sına kadar gitmek bile tahammül 
edilnoez bir angarya gibi geliyor
du. 

- Tam sırasını buldu!. 
Diye ,öv!ene söylene kalk -

tını, yürüdüm. 
Avaklarun geri geri atıJ.ıyorclu! 

Nazır çok haşindi. 
Her vakit; 

-Buyur. 
Otur ... 
Gel bakzyun Rubı. .. 
Der, iltıfat ederdi. Bu se'er ne: 
-Buyur ... 
Ne; 
- Otur ... 
Bile demedi. Kaşları çatkındı. 

Daha, beni görür görmez, 
- Ha sen misin?. 
Dedi ve kırgın bir sesle: 
- Londra sefiriınizden hususi 

bir mektup aklım, soruyor .. 
Dive ı:,>Özlerini ı;ıözlerime dikti .. 

devam etti: 
- İngiliz Hariciye Nazırı bizim 

bu kadar kıskanarak, sak.ınarak 
muhafaza ettiğimiz birçok ~eyleri 
ö~renmiş. 

İngiliz notasına ne tarzda cevap 
vermek !azını geJdiı;i ve son ker
tede neler yapabileceğimiz hak -
kında sefire zata mahsus şifre ile 
verdiğimiz talimatı bile biliyor • 
muş. Sefir yaı.dij!ı mektupta bak 
ne diyor?. 

Dedi, mektubun o satırlarını ay
nen bana okudu: 

c- Lort ile kon=ken hay • 
retten hayrete düştüm. Zatı dev- ı 
Jetlerinden hususi şüre ile aldı -
~ talimatın bir k.opycsi. de san-

rihniş ve muhakemesi neticesin
de bir ay hapse mahkılm edil • 
mi"tir. 

Mütecaviz şoförler hakkında 

takibata ayrıca devam edilmek
tedir. 

ki İngiliz Hariciye nazırının elin
de idi. Ne diyeceğimi biliyor; bi· 
rinci, ikinci, üçüncü pliinda yapa
bilece{(i.m, söyliyebileceğim her 
seyi bana söylüyor, Babıilinin bu 
meseleler etrafında ne düşündü • 
j!:ünü tıınıamile bildiğini ihsas e.. 
diyQrdu. Onun içindir ki verdiğiniz 
talimat dahilinde hiç bir şey yap
mak imkaru kalmadı ve takip et
anek istediğimiz tarzı hareket de 
onlarca tamamile malü.m oldu!. Bu 
şerait altında ne yapabilirdim?. 
Benden ne bekliyebilirdiniz?. 

Mesele ilunal edilebilecek gibi 
değildir. Herhalde içimizde en 
ya.kın devlet sırlarını kendilerine 
emniyet etiğimiz unsurlar arasın
da devlete hiyanet edenler, casus
luk yapanlar var. Şiddetli bir ta
kip, tahkik ile bu memleket hain
lerini bulun !ay;k oldukları cezayı 
!erini bulup layık oldukları ceza. 
ya çarptırmak lazımdır. 

Zatı devletinize bu mektubumu 
hususi olarak yazmakla beraber 
keyfiyeti avr:ca resmen: de arzet
t!m ...• 
Mektubun bu satırları biter bit • 
mez yine gözlerini gözlerime dık
ti: 

- Bu ne demek?. 
Dedi. fiasırdım. Verecek cevap 

bulamadım. Üstün körü: 
- Bendeniz de hayret içinde -

yim Bu nasıl olabilir?. 
Dedim. 
Naz:rın hiddeti gittikçe artı -

yordu: 
- Bilmivorum.. cevap olmaz. 

Zata mahsus şifreleri doi(rudan 
doğruya sana veriyorum. Müste
şarın bile haberi olmadığı zaman.. 
!ar ook. oluvor. 

Simdiye kadar kesilen aidatlar 
da sahiplrine iade olunacaktır. 

Dedi. Ve .. sordu: 
- Bu _şifreleri de kendin "apı· 

yorsun değil mi?. 
- Evet ... 
Dedim. Ba.;ka söylenecek şey 

yoktu. Evet ben yaı~wordum. Fa
kat. casusluğu herhalde ben yap
madım. Bunu da onun kadar iyi 
biliyordum. Onun irin nazıra kar
sı haklı ve yerinde olarak bir cep
he ald""': 

- Şifre müdürl-ü~nü serıeler • 
denberi yapıyQrum. Herhalde şim. 
dive kadar devletin iyi kötü ba -
zan daha çok mühim ve çok ha
yati şifreleri oldu. Bütün bunlan 
haklı olarak bana tewli ettiniz ve 
şu dakıkava kadar da bunlardan 
bir tekinin ifşa edildiği hakkında 
en küçük bir sikiyel, bir işaret !>i
le almadmız. Bu defa da vine avni 
emniveti muhafaza buvuımanızı 
rica ederim. Herhalde sefir beye
fendinin ısare~ ve sikavetine mu
ha lap olacak ben iz değilim .. 

Dedim. Nazır da: 
- Havı.er ... 
Demıyordu. Demesine imkan 

\'Oktu Söylediklerim harfi har -
fine doııruydu. Bütün hr emni
yet bir anda. bir saniyede yıkıla
mazdı. Ve .. nazır bana emindi. ().. 
na, 

- Gözümüzle j?Ördü'.ı: .. 
Deseler bile inanmak için çok 

müskülat çek~rdi. Fakat. ortada 
da hakikaten zihin bulandıran bir 
hadise vardı. 

- Ö halde kimden şüphe edi
yorsun?. 

Dedi. Ve .. ilave etti: 
- <>ifrc anahtarlar!mız çalın • 

mış olabilir mi?. 
(Arkası van) 

O zamandan bu zamana kadar 
yuvarlak bir hesapla ~ O senelik 
bir devir geçmiştir ki bu 10 asra 
yakın uzun müddet zarfında olup 
biten ve Britanyalıların karıştığı 
muharebeleri burada saymağa im
kan yoktur. Fakat işte bu uzun 
zaman zarfında şimdiye kadar Av. 
rupa kıt'asına !l"çerek Britanyayı 
ıaptetnıek sııretile Anglosa:CS<>n
ları mağlup edebilmek hi bir 
hükiimdara, hiç bir kumandana 
nasip ve müyesser olamamıştır. 

İstanbulun ilk modern 
spor yurdu 

Eminönü Halkevi binası vanın
da ··eni insa olunan büyük snor 
salonu insaatı tamamlanır.ıştır. 

30 ağustos zafer bavra:ru günü 
merasimle açılacak:.r. Bu bina 
şehrimizin ilk modern spor yur
dudur. 

(ll[{[~ 
ınşaallah semeresı 

görü:ür l 
Valimiz Lütfi Kırdar bütün dai

relere bir tamim yaptı. Bu tamin1-
d~ lıuHisatnn şöyle deniyor: 
Eshabı nıesalihin işi sür'atle gö. 

riilecek, bir takım havadan se • 
beplcrle iş uzatılmıyacak. Bir 
takım formaliteler memuru işten 
kurtarak bir sığınak teskil etme
melidir. İş arkadan gelmemeli, işi 

' gören 1nen1ur ve 3.mirler bütün 
mantık ve muhakemelerini işlete
rek sür'atle müsbet neticeye var
malıdır. 

Bu tamim giizel ve verindedir. 
Dah'li:vc Vek5letinin de buna ben
zer hir çok tamimlerini hatırlıyo
ruz. İnşaallah semeresi görülür!. 

BÜltRAN CEVAT 

Hasta 
memurlar ~b ~~~ 

1 ÇörçiJ'in nutk~. 
Bunlar İşe başlarken de raua: AH!ıu-:r şüıtıııl ı; 

muayene edilecekler İnqiliz B~vekili C""ı~ 
Hasta memurlar halı.kında dün 

Malive Vekaletinden alakadar • ı 
!ara bir emir ııönderümistir. 

Bu emirde hastalanıp izin alan 
memurlardan bazılarının vazife
lerine başlachktan bir müddet 
ronra tekrar hastalıklarından ba· 
hWe izın aldıkları bildirilerek ·ba
derna sanatoryomlardan veyahut 
ela hastalık mezuniyetlerinden aY
det eden meı;nurların ise başlat- 1 

tırümadan evvel vazife yapıp ya
yapamıyaca.klarını öğrenmeJc ü • 
zere ll"uavene ettirilmeleri teblilt 
olumnll$tur. 

Bu ··eni muayenelerde hasta • 
lıltları . gecmemiş olanra yeniden / 
mezunıvet verilecektir. ' 

Azami mezuniyet mii<ldetini ı:ıe
çirm.iş olanlar hakkında ise me
murin kanununun 84 üncü mad
desinin H fıkrası tatb;k olunarak 
tekaüde sevkedileceklerdir. 

Uykuda iken öldürü
len kadın 

fından qeçen qün A\Ja:n 
ıında söylenen nutuk, bır. 
denberi, Avrupa k1t'asıµd~ 
manya tarafından kaza~•" 
yük zaferlere mqmen. 1 1~1'1 
!etinin bir sene evvel /ıll·bf 
rtıTken verdiQı kanlTdan 
bile qeri atmadıqnıt anla''"' 
dır. Bu k47ar da maıtıııı .. 
üzere, Avnı.pamn naZi ~ ~ 
de tanzimine m<irıi olmakr: 

Bi7 Sel\e evvel bir ı.:iicıı;' 
ziq meselemi sebep qiJS: 
Polon'lllJ.ya ve binnetice 1• rı 
"Te11e ve Fran.saya kar~ ~ı, 
çan Almanya, Avrupa_ ~n"' 
rini, birer ıkiter, istila aı ıJ.ı 
dıkça, hakiki hedefini acı 
m~tur- Eqer Alnl41ll/aıı•U 
sına u<inııİm bu 11ıemle~e; 
sene evver, /nqilıere ile • 
yapın~ olsalardı. 1ruq;;,.Ja•. 
ziııete d(4miııeceklerdi. B•· 
s~~e içinde ihdas edilen !"1 kim damııle.<>mes;ne 11e# 
ııel, İnqilleredir. 

lnqi!tereniıı neııe g;ır~ 
Çörçtl nutkunda i=ah ~ı~ıı 

Osmanıve kazasının Dereli kö- qiliz Başvelcili dnıor k• 3!ı 
Yünde fat.ma Erkit adında 45 ya- binden jarkh olarak. 19 1,,, şındaki bir köylü kadın evinin da- s;lah ve malzeme harbı 0 , 

mında uyurken uzaktan g:_Jen 11914 harbin_11ı il~ on ilcı ,~ 
meçhul bir kursunla rol kasıı;ıın- lnqıltere <Wrı 1/llZ bıııe ~W 
dan yaralanarak ölmüştür. ker za11iatı wrciıgı haıde, 
Yapılan tahkikatta fıstık tad~ı bini_n ilk senes.i zarftnd~ 

iscilerinden Abdurrahman Aygun.1 zaıııatı, pek ciiz'ıdır. F M" 
Mıktat Aygün, Ahmet Evtaş, Ha- ll4ırbi zarjıııda •. brr mırıl •a' 
neli Bozkurt M.ehmct Dingil, Mu•- ubesinde verduji zarııcıl· -ı~ 
tafa Taş, Abdullah Kırmızıtaş ve

1 az za11iat venfü;i ha[d~; 
köy bekçisi Ali Sarpkayanın do- terketmek mecbunııo!O 
nruzöldürürlerken tüfenklerin • mıştı7. Mıkodelenin l)()yle ıl 
den çıkan bir kursunla kazaen ~eme ~rlıı ~lm_ıı.:ıı'. ~ti"' 
öldüliü anlaşılarak suçlular Ada- ye ısıık~al ~çın u.ınıt ıa ;ı 
na adlivcsine veril!mişlerdir. tedır. Ç!'nkıı Amımkaı"" ti 

--<>-- dımile Inqillere 1914 sC!';.ıı 
Açık iş ve memuriyetler fında hauaıaroa hakim• 

İzmir telefon ımüdürlüi!ü san
tral ve ate!yelerinde yetistiri -
!ip oosta. telgraf ve telefon u • 
mum müdürlüf:(ü emrinde istih
dam olunmak üzere 31 makinist. 
3 elektrikçi ve 10 montörün mü
sa~aka ile alırnnası kararlastırıl-
mıstır. 

Talinlerin san'at mektebi me
zunu. elektrik şubesi mezunu ol
maları icııbetmektedır. 

Müsa-bak.a imtihanı 5 ey!Ul per
sambe ı?iinü İıımir telefon mü • 
dürlüi?ii.nde icra olunacaktır. O 
tarihe kadar müracaat olunı>bilir-

60 lira avlık ücretli Kozan is
l:an katipliili münhaldir. Memu
rin kanununun 17 inci maddesin· 
deki evsafı haiz olmaları istenilen 
talipler eylülün 2 sine kadar A
dana vil> .. etine müracaat edebi
leceklerdir. 

loüNYANıN içiNDENI 
Mendi;lerin menşeı 

Vaktile mendiller yu,·arlaktı. 
Şimdiki seklini, 15 inci Lüi bir 
emirnamesıle aldı: cBadema men.. 
dillerin boyları da enleri kadar o
lacaktır ..• demişti. 

Fakat. bu dört köşe bez parça
sırun mç11,1ei nedir?. Mendil, bun
dan üç yüz sene evvel Venedikli 
bir kadın tarafından yap:lmıştır. 
Keten bir bezi ufak parçalara a
yırmıs. kenarlarını dantela ile 
süslemiş ve Fazoleto ismini ver
mi;;tir. 

Güba Ter ne öv adaları 
Kf.tba, 1422 de Kristof Koluımb 

tarafından .k~lunrnıı.ştur. On 
altı sene sonra İspanyalı Scbasti.. 
yen dö Ojtam.po Gübarun bir ya
rımada de~il, tam manasile bir a
da oldu~unu k;bat ettj. 
Şimdi Amerikanın müdafaasın

da ismi sık sık geçen T.elnöv ada
ları da üç yüz ytldan ziyadedir ki 
İngilterenin idaresinde bulunuyor. 
1583 de Sör Humphrey, İngiltere 
kralı namına adayı işgal etmiştir. 

Alman bifteği 
Neue Zürcher. gazetesinin Ber

lin muhabiri yazıyor: Almanya · 
da, ağır işlerde çalı.<an amelelere 
fazla gıda temini için yeni yeni 
şeyler ciüşiinülmektedir . Bu me
vanda makarna hamurlarına, süt
.ten çıkarılan albüm inler ilave e
dilerek l')da kuvvetleri arttın! • 
makta ve koladan <i;ı. pir nevi çi
kolata yapılmaktadır. 

Sonra l:ihna, karnabahar ilah .. 
gibi yaş sebzeler kurutulmakta ve 
sıkılarak külbastı şekli verilmek
tedir .• Sebı.ıa külbastısı. ismi ve
rilen bu sebze kal.plan uzun müd. 
det muhafaza olunuyor, istenildi
ği vakit ateşte ktzartılarak yeni
liyor. 

Bundan başka, kıyma. bal ve 
ekmı:-k içi karışık bir halita da var. 
Ismine Alman bifteği cıiyorlar. 

Yeni kaledünyayi 
kim keşfetti ? 

İn.gilterenin meşhur ıı:emıcı • 
lerınden James Cook tarafından 
Franstz kaşiflerinden Bugenvil'in 
verdô in izahat üzerine l 7'l 4 de 
keşfolunmuştur. 

min edecelctır. rJf. 
A!nım:ya, 1914 rene$İ rı~ 

tıel harbi nilur-1etlend~bl 
Çörçıl demiştir lci: • 
- Geçen maı;ı.ıa ı,;zleı''J 

olan Avrupa sahi/lerinıfliiJ<c' 
eline q~eceqmı düsiind , 
çok lnilizlenn uykuları 

1 du. Korktuqumuz vazıııe .· 
dana qelmişr:ır. Fakat nerı'' 
tucjumuz qibı olmarnı.Şt•Y- ~ 

Çörçıl sözü, Almaııyad;!Jt 
yaya intikal ett•rerek, ii :ıl' 
sile. Fransanm ıi.:eriıı~ ~ 1 

la, ltalııanların ümit ett 
111 

zancı elde. edenıiycce1<lerııJ'I' 
dirrn4tir. ltalya, Afrıka ~ ~ 
zerinde ancak muvakMt (fi 
mulıl dar bir takım ,,,,.voıP 
yeıler elde edebilir. Bıı ~· rl' 
kiııetlerden mes'ul de ~~a:.J 
lııo d-O§rıısu, Corçirın if""'r 
re, • Vışideki adamlardır• /J• 
ya, Norveç, Holaııda ı·~ 
qibi tamamile istilci.ııa uö'' &; 
çü.k devletler mticade!ed~~ıii 
ederken, koca imparator 
hip olan Framanm ıe•l•"'.~~ 
lngiltereuı Afr:kada ,,,,.._ ~ 
vazıııeıe di4ilrınü.ş ve ~ , 
ticesi11de Somali lıalyaW~ 
Jından i•qal edıl~cır. iı1 1 
Çörcile göre, l>u isqal, . 
kıt'a.sında İnqılizleriıı ı~ht µr 
kuı•vetler muı-azenesiıı' 
tirınış de<)ı!dir. /, 

Çörçıl aı;ıktaıt söıı!eı~ 
"Taber, İngıltere ıle Am ıaı" 
sında daha sıkı bir işbırl ~· 
nı. vürnnmekte oldu qu. od~ 
ki srizle rdım anla;;mıııJ.:' r" 
işbırlıcjı qalip ilıtimale 'f ;% 
rikanın harbe fili olara ., • 
kine kadar i!er• qideceı.:~;," 
Birleşik AmeTikaııa. e •' 
İ11qiliz adalannda ta11ııa;.Pı 
ni.z üsleri kiraladııinı• .0':,ıı1 Bu harekette münde'."" r1fl' 
na. izalıa lüzum qoste 
derecede ~<ırdır. . ~.,:/ 

H la h birine' . u sa arıı 11'•;1 
ikinci yıl11ıa qeçerke:>· 1'11"";, 
nin zafer elde edincıııe 1'ıet',~ 
cadele11i idame etti""'1 CJ>"J 
bir şev dii.<iLnmediQini of· Y,( 
sözlen11den a11~lıY ıl' v; 
karflStnda ei1t!eceqi 111!1,, !IİI' 
!enen bu c ~m ve ;,.ad~ ;..ı .J 
ta. /nqılız imııaraıorl.~~ f' 
bü l!Ük a.."'lllin mezi11e"" · 
!arak qbrülmektediT.~ 

Birimizin oer~~ 
HeplmizinD~ 

·51 
Bahçe bekçı 

köpekler ,ti 

Bir olruvucumuz ~-;'er 
Evüc kırlarındaPd:ı! ~'.'.ı/ 

mece sırtlarına ka ~'~I 
bai! ve bahçelerin iJ'.I ~· 
kendi korunmaları ,ı;t# l"lj 
l<mı azgın köpekler• ve .1 
saiıvermektedirler· -~/, 
havvanlar oralard~ ~ :{. 
anecburivelinde 0 ç<>l,,-~I 
''olculara, bilhassa 101r•1 1. 
cu-k ve kadınlara sa .. 0;ır' I 
Bu tehlikeli halirı 0rı;ıf'~ 
cil.mesi icin a!5ka~rı1'' 

1 zarı dikkııtini cel 
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Ingiltcredeki 
Fransız ordusu 
kuvvetleniyor 

Jl·ı 1 hassa Amerikadan 
itlen Fransıılar fazla 
~•ndra 25 (A.A.)- Londra sa
b,~=1!aı; .~ahfillerinde bugün 
G~ı kııdildı,ıı:uıe ıtöre Genual dö 
dc\'a Ullıaiıdasındaki kuvvetler 
tıp. rnU ve her tıuaftan artan yar-

i)·· -ornıektedirler. 
hass ""Y•nın her tarafından, bil -
l~r ha Aınerikadan gelen Frans12-
llı l..tuda_rtan kuvvetlere iltihak et_ 

l' • ırler. 
ha~~•nsız Şark orduları erkanı
lon?" . reisi kaymakam La mu na 
G0 ıti ta\a_ gelerek, General dö 
eı,,ti ~· •rkan_ıharbiy~sin7 iltilıak 
reJt ~ır. Larına Surı~ eyı terkede
\iiıı · ,151 ~.a gidip muharip te~ek -
SQ: {7 \'Ucnde getirmiş olan Fran
dQki 1 aatınm ihtiyaçları hakkın -
~,tınirn!'orunu General dö Gole 

J\~;~ikanın tay-
}'arc ihracatı 

Bermüd'de 
Amerikan üssü 

Londra 25 (A.A.)- Neşredilen 
bir tebliğde Bermüd adalarında 
Amerikanın emrine bir hava üssü 
terkedi!iği bildirilmektedir. 

Kutuplarda 
hava üsleri 

Kopenhag 25 (A.A.)- Slefani 
bildiriyor: O nal tidende gazetesi -
nin haber verdiğine göre Sovyet .. 
ler •imali Amerikanın beş kilo -
metre mesafesinde Bering boğa
zında büyük Dismede adasında 

ı bir hava üssü tesis etmislerdir. Di· 
ğer tardtan Amerikalılar da A
Jaskadaki hava üslerini takviye et
mek için 30 milyon dolar sarfet -
nıektedirler. 

* Bükı'eş 25 (A.A.)- Bugün 
haber vçrildiğine göre, Viyana _ 
Peşte postasını y apan tayyarenin 
d ün m aruz kal<lı,ğ'ı felakette 11 kiş i 
ölmüş ve <lokuz k i•i vara lanmıst; r. 
Kaza w..otörün bozulması vüziin -
den olmu~tur. * Lond ra 25 (A.A.)- Bahriye 
Ncıareti tebliği: RPS11arko ismin- ı 
d eki balıkç ı <remisi düömanın bir 1 
h ava hücumuna u•rıv arak batırı l
m:ştır. Insanca zayia t yoktur. 

Londrada ve 
İngiliz siılhil şe
hirlerinde hayat 
İşe gidenler baz:ea 
sığınağa dalıyorlar 
Londra 25 (A.A.)- Bu sabah 

Londr:ı civarında bir çok iş erbabı 
evlerinden çıkarken veya işlerine 
giderken alarm işareti!e karşıla~
mışlardır. Memurlar ve ameleler 
sükUnetlc un1unı1 sığınaklara gir
mişler ve yolun serbest olduğunu 
haber veren ikinci işarete kadar 
orada kıılmışlardır. Bununla be -
raber bazı nakliye vasıtaları işle
mislerdir. 

Ta .. ··are dafi bataryaları bu sa
bah cenıibu şarki sahilini a~an ve 
düşman avcı tayyaresinin refaka
tinde bulunan on düşman bom -
bardıman tayyaresine ateş açınış
tır. İngiliz avcı tayyareleri dev
rivc gczn1işlcrdir. 

Bu sabah Duvr mıntakasında 
havalarda Frans12 sahillerin<. o Al
ınan toplarından atılan obüslerin 
sebebiyet verdiği zannedilen üç 
infilak olmuştur. Alarm derhal 
çalmıssa da infilak olan mahalle
re hiçbir tayyare hücumu olıua -
mışlır. 1ie~dra . 25 (A.A.) - Amerika 

re. 19t dJıresinin bildirdi~ine J?Ö
dak· t4-0 senesinin i1k altı avın -

~ i~/YVare, motö~ v7 y~dek par- Alınanyaya şid-
llaıa acatı, 1939 ikincı aıtı avına 1 

ltıışt~arı hemen üc mislme çık - d t/. hü / 
lngiltereye 

taarruz r, e l cum ar 
Atnerikayı bir 
tehlike tehdit 

ediyor 
ı1~dra 25 (A.A.)- Hariciye Na
~iYetı 0~d~J Hal, Amerika cumhu
'll\lta~tını tehdit eden bir tehlike 
ıır •tından bahsetmiştir. Na
f~;s,g~~P Yarım küresinin müda .. 
t•db· •cın, halkı bükümetin aldı ;;ı 

•rlere .. ah d e 
lııistir muz ercte avet et -

,,_ londra 25 (A.A ) 'k "'•nad .. . - Arnerı a -
lcanad 8 nıudafaa komisyonunun 
l:Örij a.Iı azaları dün Ruzvelllc 
ll;;~llıktıslerdir. Bugün Kanadaya 

}3 • lerdir. 

alıkçı gemisi iki 
t tayya!e düıürdü 

lare~dı-a 25 (A.A.)- Bahriye Ne. 
4 

1 lebliö-i· 
«rer ... · 

lıkçı g ıc .Trapper ismindeki ba -
hucıı,,,•lllisi ~üşman layvarelerinin 
boınb tına Ul(rfl1Dl$ ve iki dW;man 
dUsu ar~ınıan tayyaresini denize 
t-Y)·:u.~~ür. Diğer iki dü~man 
~~nnccı~•n.ın de hasara uğradığı 

"4- ı rnektedir. 
ı.ı,,.~ch~king 25 (A.A.)- japon 
ne i' elerının Tchunkings üzeri
sı,beb~\tıkları şiddetli hücumlar 
~. \"e ~ hu.kumet erkanı aileleri
lerkct evaır memurlarına şehri '* vr:ıcyı emret:miştir. 
teciler ~:ı •nırton 25 (A.A.)- Gaıc
llıııtn ~Oolantısın<la. beyanatta bu
te lar~ll, Bermuolerde Ingilte
l<ıl'lıaı dan Amerikaya ait posta 
t'di!~1nın mü.sa<lere ve sansür 
lııtıhalif ille Amerika hükümetinin 

'it Il .. kaldığını bildirmiştir. 
lıi!Q,rn~Jn:"§ 25 (A.A.)- D. N. B. 
hah, · r. lkt:sat Nazın Leon son 
l •r fu 
';llııı,alt :ı-rının açılışın<la hazır bu-
~~e h UZere cuma akşamı Leip
l!stıaııı181'eket etm~tir. Gayrobeti 
Sat, l!ıa~a Ba~vekil Gi<turtu iktı
~eJıalet::ve. Ve ziraat nezaretlerini '* h n ıdare edecektir. 
lq v.uLatta 25 (A.A.l- Sahı.k Mal
~ trıer31 Lam .:StunCklandın cena
~e Ya Sıtni d.un vapılır.ı.stır. Kili
t~n 11\ii Pılan ayinde Mal tanın bü
ıı: ' ıu rntaı şahsiyetleri bulun -

A. r. 
t. . 
Jantın Cumhrreisinin 

Iı istif ası 
· uen"&-A' 
l~ntin tr'."5 Z5 (A.A.) - Ar -
\~tnıiş rneclısı bir reve karşı yüz 
'Otti~. reyle Reisicıımh ur doktor 

ın ıstifasını reddetmiştir. 

İutuşan bir 

1 
haca için .. 

clı~.lt~~ -:ı itfaiyesi Ha-
n °Yune kadar gi'ti 

d,_ ~11 t"•ce 
(:''ll<i>vüııd Ya_~~dan sonra, Ha
l~~· lstaııb e buy~ ~ir yangın çık-
1.~l\ıiş ve ·1 ~tfaıyesıne haber ve

~ltııc lı:ad ıt aıye derhal Hadımköhf "ıvıt ~itmi~se de, sadece ha.. 

1 acas1 i~ı ı,~ ~~uran bir fırın 
lttu~ be ~.~tı.r. Bittabi 
l~t. aca derhal söndürillmüş-

( 1 inci sahifeden de'Yam ) 

yarelerile geniş bir sahada yapıl
mıli.:tır. 

( 1 inci sahifeden devam ) 
meydanlarına, daha sonra mem. 
lekeün başka mıntakalarında bu
lunan ı~.yyare meydanlarına hü -
cum edilmiştir. 

Dün sabah pek erkenden, Paris 
civarındaki büyük Villa Kubley 
üssüne lıücu1n edilmiştir. İngiliz 
tayyareleri pek alcak mesafeden 
uçuyorlardı. İnfilaklar husule ge-
tiren b-Ombalar nltılmıştır. ı 
Diğer İngiliz tay,·areleri de Van, 

Sen Bri> o, Ren, Dinan ve diğer 
lıava meyilanl:ırını b-Oınbardıman 
etmişlerdir. 

Saat 7,4;; den 9 a kadar devam 
eden ilk hücun1a 80 Alınan tayya
resi iştirak etmiştir. 
İkinci hücum saat 10 da başla-

011ştır. 

Normandiynda, ki101netrelerce 
mesafele{den görülen yangınlar 
çıkarılmıştır. 

İngiliz tayyareleri, şimali Fran
sada Seni Omer \ ' C Mcrvil tayya_ 
re meydanlarına da hücum et -
ruişlerdir. Sen! Omer iniş sahasın
da bir yangın çıkarılntıs ve bunu 
iki infilak takip etmiştir. 

Hatırlardadır ki, bu iki tayyare 
meydanı evvclçe İngiliz avcıla -
:rının üsleri idi. 

Bir İngiliz tayvaresi de Orlean 
hava meydanınt bombardıman et
miş, hangarlar yanında infilllklar 
olmuştur. 

----oc----
Başvekilimiz:in şehrimi
ze gelmesi bekleniyor 

( 1 inci sahifeden ~evam ) 

simle uö urlanmıştır. 
Ticaret Vekili, dün ihracat<;ı!ar 

birlıih binasuıda borsa idare he
yı;tini kabul etınis, ma.ltazalarda 
incir satı~ının men€'diln1esiı1i ve 
borsada nümune üzerine incir sa
tışı yapılmasını bildirmiştir. 

Ticaret Vekili İzmirde bulunan 
İngilterenin Türk;•·e ve Balkan
lar ticaret birJ: iti umumi reisi lort 
Glcntommer'ı ue kabul ederek 
kendisile bir müddet J?<irü(l:niis
tür. 

Ticaret Vekili bu aksam cTır
han• vapurile saat 6 da sehrhniıxie 
bulunacaktır. 

İzmirden bildiril<lii?ine ııöre, Ti
caret Vekilinin Lort Glcnkom -
ııner'le yaptı,ğ'ı müzakerelerde 
muhtelif mevzulara terras edil
miştir. İnl?iltere bu sene Türki -
yeden 60 milvon sterlin liralık 

mal alacak ve mukabilinde mal 
verecektir. 

Lort Glenkomıner J?ele<:ek hafta 
Ankaraya J?idecektir. 

Fakir köylüye taksitle 
toprak veriliyor 

sene müddetle taksitle köylüye 
verilecektir. 

Önümüzdeki av faaliyete geci
lcrek, tevzi isi i<'in k.omisvonlar 
tes1<il edilecektir. İlk olarak Trab
zon. Gümüshane. Samsun. Gire
sun. Eskişehir ve Ankarada tev
ziat yapılacaktır. 'Dai!ıtılacak toı>
rağın 27 milyon lira luymetinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Zafer bayramı 
(Birinci sahifeden devam) 

resmi lıazırhklan ilerlemektedir. 
O akşaqı Beylerbeyi nahiyesi 

Hava Kurumu menfaatine büyük 
bir balo verecektir. Bakırköy Ha
va Kurumu da 31 aiustos cumar
tesi gecesi Florya plajlarında muh
teşem bir kır balosq tertip etmiş.
tir, 

30 ila 40 bombardıman tayyare
sinden mlirckkep gruplar, birbir
lerinin yerlerine kaim o1ınak su. 
retile hücumlarına devaın etmiş
lerdir. 

Dün İngiltere üzerinde yapılan 
Alman hava bücumları esnasında 
45 Alman tayyaresi düşürülmüş -
tür. Bunların 40 ı avcılar, 5 i de 
dafi bataryalar tarafından düsü
riilmüşliir. 10 İn1'iliz avcısı ka
yıptır. Bir pilot sağ ve salimdir, 

Londra 25 (A.A.)- İngifü tay
yareleri, Almanyadaki askeri he
deflere karşı mutat hücumlarma 
devam etmişlerdir. 

Hücuma maruı kalan yerler • 
den Sterkrad petrol tasfiyehanesi 
ve iaşe deposu, Kurda denıiryolu 
ınüesscsah zikredilmektedir. Bu 
n1üesseselerin bombnrdnnanı bir 
saat devam etmiş ve büyük yan
gınlar çıkarılmış tır. 

Ilolandada Ayndhoven hyyare 
meydanı da muvaffakiyetle b-Om
bardıman edilmiştir. 

1 ASKEULİK lŞLERl 
Harp okuluna koyıt ve 

kabul muamelesi 
Beykoz askerlik şubesinden: 
01,gunluk imtihanlarında ~:< -

male kalıp da ikmal&~ muvalfak 
olacaklar da harp Okuluna kaytt 
ve kabul olunacaklardır. Bwıwt 
icın harp okuluna kavıt ve kabul 
muamelesi <!Vlıll nihayetine kadar 
uzatılmıştır. Okula girmek isti
venlerin evrakı bu tarihe ka<lar 
kl1<emmül etmis bulunması la -
zımdır. Talip olanların şubemize 
müracaa ti arı. 

Kısa hizmetli erat 
Beykoz askerlik şubesinden: 
Kısa hizmet hakkındı haiz tam 

ehliyetnameliler 1 evlıl! 1940 ta
rihinde vedek su.bav okulundaki 
haıırlık kıt 'asına sevk edilecek -
!erinden evvelce voklamaları ya
pılıp da sevk edilemivenler her 
ne sebeple olursa olsun yoklama 
kaçağı kalan ve bu sene yokla -
malan va~ılan tam ehlivetnameli 
kısa hizmetli eralın şubemize mü
racaatları. 

Romanya mukavemet 
edecek 

( 1 inci sabl!eden devam ) 

Macar hükümeti müzakerelerin 
bir •.Macar şehri olan Çegedin'de 
çarşamba J?ÜDÜ başlanmasııu tek

. lif etmiştir. 
Rövterin Bükreş muhabiri, Ru

menlerin askeri hazırlrklannı ta
mamlamak için. zıınıan kazan -
ıınak istediklerini bildirm€ktedir. 

Romanya ordusunda bütün me
zuniyetler kaldırılnustır. İzinli as
mlerin kııt'alarına illih.ık etme
leri bil<lirilmistir. 

lsoı 24SAA 1 · (Mısır'ı~ m~·_dafa·[ 
. . , , . ası ve .ı.ügıltere 
ıçınGe .cı , 

ı- arşıs:nda ltal;a' 
Hadiseler -------- • (B>smakaledcn devamı 

Sonıalisi ud e ki ınuvaffaki,: etiıı -(Bu yazının met inleri Ana- • 
den cesaret alarak ve 3j0 bin kışı'_ dolu Ajansı bülte1ılerinden 
lik ınotörizc ordus una, hava kuv-

alınmıştır.) ı ve t erine güvenerek oe;lcbi ihti-
Telhis eden: MU AMME& ALATUR mal Mı>!r -· Sü\Cn üzerine bir 

İtalya ile Yunanistan arasında- yıldırını harbi tlenentesi Japına!;. 
ki son hildiseler serısi ne ticesi o- yvluna ,...idcce!~ tir. 
!arak büyük diplomat ik faaliyet- Ancak bu ta,,dirde de İngilizler 
ler kendisıni R'(>stermıstır. Bu h5.- için l\lısırın müdafaasının İngiliz 
diselerin en ~onuncusu, Yunan adalarının ınüdafaası kadar ehem· 
hududunu J?eQmeıie çalışan iki ı- mi)-ctli olduğunu da idrak etmek 
talvan tayvaresinın tahrıp edilmiş lazımdır. Bu itibarla İngilizlerin 
olmasıdır. l.\Iısır ve Sudana ınüteveccih lıer 

Alinadaki İnı(iliz sefiri Paltiret, türlü hat·ekct, yıldırımlı veya yıl-
Yunan Başvekili Melaksa.>la 80 dmın:; ız taarruw siddetle def ve 
dakika devam eden bir görüşme- tardirin canla başla çalsncakları 
de bulunmuştur. aş:kardır. 

Mı .ırın Akdeniz, Afrika, Yakın 
Röyterın diplomatik muharriri, Şark ve Asyadaki İng"iliz impa-

İnJ?iliz garan tisinden vaz geçmesi ratorhıitıınun kilôdi mesabesinde 
için İlaıvanın Yunanislana 21 s.ı- bulundugumı bilen İngiltere bu_ 
atlık bır ültıanatom verdiği sa - rada Auupa harbi patlayıncaya 
y iasını tevıt c~memekte<li r . Bu kadar her türlü müdafaa tcdlıirini 
münasebetle 13 nisan IU39 da a- almış olduğu gibi. Anupa har _ 
vam kamarasında bildJr . lıın.ı;; o- binden sonra da en biiyük gayreti 
lan .ı?a l'antinin metni hazır!anı l - sorfe!nti\·c de\aın ctnı~stir. llcr~ 
unaktadır. Malümdur ki , bu mi' t- ha lde T rablusgarp hududundan 
ne vöre. Elen hükWııe li askeri ba~ lı )'arak bütün .\lısır hudutta _ 
ku\'Vell~rle müdafaaya m~cbur j rının her çevrede Jaakal İngiliz 
kaldıl(ı l <-ko ırde ._ Ingihz hCkürc.e-

1 

adaları kadar tahkim edilmiş bu-
metı <.~ c.cıhal ıktıdarı;ı d;ı bu - lıındu;}.und"n şüphr etmemek oe-
lunan bti tu ıı vardımı vana ra kt ı r. rektir. in~i lt~rc FHistinde de ~ti 

Londra mahfı lle ri. İnı:ı: ı l teren i n Ba~ra kıyılarına kadar cnıniyetiııi 
bu garant iye sadık ka!acaıiıru be- temin edecek her tiirlü tedbire 
van etmektedirler. •ahiotir. Fakat, yine muhakkak ki 
Diğer taraftan İtalyanlar şimd i bütün bunlar yine İtalyayı Mısıra 

de di~er bir Arnavud un Yuna n taarruz etmekten alıl;.oyamıya _ 
aianları tarafından öldü:rüldüğü caktır. Çünkü, İtalya behemehal 
iddia sını ileri sürmektedır. harp tal~hini denemek ıztırar \ ' C 

Atinadan gelen haberlere ,göre, mecburiyetinin içine düşmüştür. 
Yunan hükumeti bazı ihtısas silah Bıle bile keuıfüini şimdi kanlı, Ö
sınıflarına ait ihtiyatları, bir av lümlü bir tecrübe uçurumuna at
müddetle manevralarda bulun - ıruya mahkümdur. 
mak üzere dün davet elmistir. Mısırın müdafaası İnıtiltere ba-

ltalyan - Yunan münasebetle - kımmdan iste bu ehe~ıniyeti ifa-
rinden bahseden Rövtcrin siyasi de ederken m.uhakkak ki İrıg<lle-
nıuharriri. İtalvan nropa!!anda - re kar"sında ltalyanın vaziyeti de 
sının bu kadar siddet kesbettiği de gün geçtikçe neuket kesbet _ 
'bir zamanda, Yunanistanın Ber- mekte ve müşkülleşmektedir. Bel-
1ine bir ek.onomi hevetinin J?<in- ı ki, şimdiki halde İngilterenin AJ_ 
dermes!ni kavde değer görmek - manyavı esaslı bir darbe ile yık _ 
tedir. Türkiveve velince, Türkiye ması hava kuvvetlerini bir kaç 
hadiseleri derin bir alaka ile ve ı misli daha arttırmaya, karada 
mütevakkıı bir ihtiyat ile takip harbedecek nıotörize Yesaitini 
etmektedir. mebzulen bazırlamıya muallaktır. 

RUMENLER MACARLARLA Fakat, ltalyaya karşı bu kadar 
uYUŞAMADI uzun bovlu hazırlığa ihtivaç yok-

Bükrc•ten ~elen habe:·k.re göre. t~. Belki de günün birinde İngi
Turnu Severen müzakereleri in- ~ız hava ve deniz kuvvetJcrinin 
kıtaa uıtramsıtır. Dün vapılan ı!'Ö- ltalyan salıillcrinJe müthiş bir 
rüsmelcrde, Macarlar daha mu- haskınuu ve onu takip edecek 
!edil teklifl erde bulunmuslarsa da esaslı bir ihraç hareketini görmek 
Rı.t.-nenler bunu da müzakerelere ıni!mkün ofocak, herhalde İngil
kafi derecede esas teskil edecek 

1 
tere Ain:anya;vı mağlup etmek için 

mahiyelte bulmamıstır. Bunun ü- evvekm<rJe ltalyayı mağlup et -
zerine inkıta hasıl olmustur. Ru- nw··· ve her türlii engeli ortadan 
menler ahalı mübadelesi üıerınde .kalılı~mlın hesaplıyacaktıc. 
ısrar etrnckledır. .Bize öyle geli•·or ki harp umu-

Romanya saltanat meclisi son . mıleşse ve hatta A'?lerika, japon
yaptığı toplantısında. vaziye t hak- ya, Sovyet Rusya, ispanya şu ve 
kında nazırların izahatını dınle _ h? devlet de harbe girmiş olsalar 
mi< ve hükumetin siyasetini tas- >,n~ en sonda ilkönce mağlübi-
vio etmiştir. yetı. tadar.ak olan Akdenizdeki, 
Dıner taraftan Macarların oto- '.1-frı.kadaki, anavatandaki vaziyeti 

büs hatlarından bir kısmını kal- ıle_ ltalyadır. 
dırdıkları. ren seferler mi azalt - ltalyan~u Mısıra. aylanmıya g!-
tıkları. taksi otoırnobillerini tah _ ~er~~n h12zat ncfsı ltalyada hır 
dit ettikleri bildiri!mektedi lnı;ılız yıldırım kapanına tutulma-

Rumen J?azetelerinin Mac~~lara sı da muhakkak k! d~ima hesapta 
karsı şiddetli ne<riyatı d tutulacak. ku~vetlı hır ihtimaldir. 

• evam e- Flandr rıc'atınde 1000 · ·ı 
divor. Bu gazeteler hududu rnu- JOO,OOO ki ilik bir d .ıı;e~ı ~- e 
hafaza eden kuvvetlerden. Tunayı ı'c 'uıde 1· ~it .~~ uyuk" g?n 
k t 1 d ·1 nı:ı ereye -=a harı -

on ro e en gemı erden bahse- kas .. t İ ·ı· k d · · divorlar. . ını aos eren ngı ıı: u retının 
B ukabil . ıcabında ve arada geçen kuvvet-
' una m • Roman va ıle lenmedcn ~~nra vine 1500 ı:emi ile 

Fıı -arıstan arasında dün aksam 500 000 kj' · ı·k b: d ı 5 .. 'h ' b. 1 ' '\1 ı ır or U''U , gun-
nı aı ır an asmıva varılmıştır de İta! . ..;; b'll · d"k b'l · 
A 1 n bu hafta d · Y sa ı erme o c ı mesı 

n asmanı sonun a im- muvaffaki ı· . .. t b'l - . 
d ·ı · h .. . ye ıw gos ere ı ccegın. 

za e ı mesı mu temel gorülmek- den şu"pbe d'I H h Jd ted· c ı emez. er a e ve 
ır. muhakkak ki İngiltere ynlnu mü-

IIARP VAZİYETİ dafaayi değil, vaktindeki bir ta-
Dün sabah ve gece Mans sa - arruıu da düşünüyor, ona göre 

hillerin<le karsılıklı topcu atesi hazırlanıyor. 
teati edilmistir. Almanlar uzun ETEM İZZET BENİCE 
menzilli to~larla Duvr sehrini ve\==============~ 

Hayvan saflık me-murları ve nalbant mektebi müdürlüğünden: 

Tahsil m üddeti lki yıldın ibaret Icylt ve para.,; ız. mektebin h ayvan sağlık 

m cn1urlar1 kısmına orta mektebi ~k iyi veya iyi derecede bitirmiş olar ıların 

k<ı.y ı t muamelesine ba -şl arun ıştır. 10 Ey;Cıı 9t0 gtınüne kada r devam edec-ck olan 

kay ı t şar !ların ı istck li lrr vil3y c tlerde veteriner müdürlüklerind<·n kazaları.la 

veter ine rl erden ve İ s ldbna l cla Se lim iyede mektepten öı{rencb ili rtE' r (6001) 

1 
n :p - Kol ve ~wa 11 Fo.lo.trilf , , .\ E G Vonlfll lörlcrl 1 r saat!trl l\laklne leri Oc:ıklar. Crı:vf!'lerl l·:liiE 
__!. ~- ·::\D=E::;-';''...=::~::/\:Y=.::V::/\;:D;:E::'::_~:=::(::::A:::Y:V=AD=E=='-. 

Fınnlıırı - Supur,rrler KömLir Nbalan Lük%r Ra.d.7olan 

1
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4 - 6 .~y Vade 4 •1' vade ve hcdiyellk eşya 

OSMAN ŞAKAR ve Şki 
Galata, Bankalar Caddesi 59 _ 47 Tel 42769. Beyazıt, Ünıveıs i te Caddesi 

- No. !!R. Kadıköy, J. · J,:e · ~ Cad.Jesi No. 33/J 

Devlet Demiryollan ve Limaaları İşletme 1 
U. idaresi IJinları ·---Muhammen bedeli (1050) lira olan 30 Ki. Pyramidon (2918/ 1940) perşem

be günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koınisyon 
tarafından a;ç ı.k eksiltme wıu!ile satın alınaca.Klıc. 

Bu işe g: nnck istiyenler ı n (78) lira (75) kuruşluk muvakk.:::.. t tC'minat ve 
kanunu n tay in ettiği ve. ı.ı.ik: le birlikte ekşiltme günü wa!ine kad.ı r komisyona 
müracaatları ıazımd ~" . 

Bu işe rtit şartname ler kom is:yondanpara s ız ol3r~ık da~tılm::ıktad ır. (7:?62) 

~E~~~ YENİ KOLEJN~:ri~ 
İLK - ORTA - LiSE 

Tak8;mde Sıra•ervilerde YE. :l A(ILDI. 
Müdürü - E<!<i "işli Terakki Direktörü. M. 1'.li. l!a~met Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖGRETIMİNE geniş 
mikyasta ehemm iye t ver :nek, s ı nıflarını az mevcu tla te<k il ede
rek talebesinın çalısına ve inh;afı, sıhhat ve inzıbatı ıle yakından 

alakadar olmaktır. Mek tebin den ize naıır kalörıferli teneffüsha -
nesi ve ji.mnastıkhanes ı \ardır. Her gün saat (9 . ıe 18) arasında 
ta leb • k~,.,t ve kab ul ol r.u r Telefon: 41159 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz ve mülhak:lt müs :..ahdemini için 164) çı!l nürnWlesi veç

hile rotin açık eks i1tme ile yaplırılacaktll'. Beher çiftinin tahmirı bedeli cBOO> 

kuruştan t.ut.arı c 1280• liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait prlnameler merl<.::ezimiz levazım memurluğundan 

para.su alın1r. 

3 - Eksiltme 3 ey1ül 940 salı günü saat 14 de GalataJ:ı K raru.ıst.a(apa

i<l sokağında. merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Mu\·akkat teminat pa ra." ı c96> liradır. 

5 - Bu işe c lreceklerin 194.0 senesiücaret odası ve~ikalannı g~termeleıJ 

şarttır. c'1368> 

İSTiKLAL LiSESİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1- İlk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız 
.,rkek talebe kay.dwa başlanmıştır. 

~- Eski Talebe Eylül'ün On bc.~inci güniine kadar gerek 
nıektupla, gerek mektebe başvurarak kavdım_ yenilemel!dir. 
Eski Talebenin Evlıll'üu On beşinden sonra yapacakları mura
caat kabul edilınivecektir. 

3- İstiyeıılere mektebin kayıt şartlarını l:Hdiren tarifn.ame 
gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. 

Telefon: Z253'l 

Muııllim FUAD GÜCÜYENER'in objektif bir eseri: 

SINA ÇÖLÜNDE 

TÜRK ORDUSU 
İkinci baskısı da bitmek üzere ol an bu eseri okumıya başlayıp da 
bitirmeden bırakmanın imkanı )'oktur. Mevıuları ayni hakikat 
olan kitapları seviyorsanız ei:er- Kendinizi, bu eseri okumaktan 
ınahrull} etmeyini~. 

Fiatı: 100, ciltlisi: 125 kuruş nettir. Satış Merkezi: (Anadolu 
Türk Kitap Deposu) dur. Yeni Postane karşısında Meydancık 
Hanında No.. 10, 11, 12. 

BÜYÜK HARPTE 

TANIDIGIM KAHRAMANLAR 
di;;er mıntakaları "eniden dö~ - İnııilizlerin Kanadaya sipariş 
müslerse <le hasara! azdır. ettikleri planları J?izli tutulan ye- Bu da ayni müellifin yine objektif bir eseridir. Okuduğunuı za. 

Annan tavvareleri de Duvr ve ni model büyü!< harp tayyareleri man, o size, bugüne değin adlarını bile işitmediğiniz, bir çok kah-
RamoJ?at şehirlerine hücum et _ lnııiltereve J?elmek üzeredir. Bu ramanı, harp meydanlarında yap tıkları büyük işlerle tanıtacaktır. 
mişler<lir. Ramogat'da bazı bina- ta•"•areler büyük olmakla bera- B E K L E Y İ N İ Z B A S 1 L 1 Y O R 
!ara ve J?c,,_· fabrikasına isabetler I ber, son derece süratlidir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:~~~~~~!!_ 
olmustur. Alınan tebliiti de Avustralya su-.": 

İnı?iliz tayyareleri de Alman ba- larında 8706 tonluk Turakina şi
tarvalarının mevzilerini birbiri lehinin batırıld!Rını ve oon sekiz 
arkasına ve siddetle döi!müsler - J?ün icinde Alman tahteJobahirle -
dir. rinin 10 bin tondan fazla J?eımi 

Alman !avareleri dün akşam ü- batırdıklarını bil<linıne!ktedir. 
zeri Londra civarına ve Ports - AJANSIN BİR TAVZİH! 
unut'a bombalar atmışlar ve van- inııiliz Başvekili Çörçilin ra -
'1ınlar cıkannışlardır. 21 Alman batsızlıılt dolavısile kabinede bir 
h•;·«ı.res i bombalarını bir sehrin <leai,iklik yapılacajh. yazılmt<tı. 
üzerine bırakınıslardır. İlll!iliz Halbuki rahatsız olan zatın, Cör-
l t>bli l)lerine göre. dünkü hücum- dl del'il, !leçİrdi~ ameliyattan j 
!arda 32 Alman tavvaresi düsü - sonra tekaüt edilmesini arzu eden 
rülmü , tür. 10 İnı?iliz tayyaresi Çaınberlavn okiuku anlasılımıs -
ü~~üne dönmemistir. tır. --Böbreklerden idrar torbasına. kadar yollardaki hastalıkla.nn ııılkropl.a.. 

nru köklbıden temizlemek için HELMOBLö kullan=. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalı$ma.Jı: kudretin1 arttırır. Kadın, erkek idrar ror.hıklarım, 
eski ve }"C'!1d ~ mesane Htihahım, bel ağrısını, sık sık 
idrar bozmak ve bozarken yanmak lı.aUerilli giderir. Bol idrar temin 
edex. İdrarda kınnlann, mesanede taşbrın iıesekkülüne marn olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ id.raruı.ızı temiz!iyereiı: ma~. 
Sıhhat Vek!letlnin ruhoıatını haizcfu. HER ECZANEDE BULUNUR. --• - < ' .... . ' ~- . 

• 

LALE 

Der ~ne ıaa'aim 1! 
en nadide lncl

leriııl.. En kıJ

melll h&rlk&lan-

m... Ve en rn 
ktm...,t&ra• eeer~ 

lerlnl iopl&r. 

Deniz L•w•••M ••tı11ol
•• K•ml•J••• lıa11tarı 
100 Adet Sıhh.ı.ye arka çantası 
500 > Harp paketi torbası 

20 > Pılli el mors lambası conar 
tak.un pillerile> 

1 > Büyük boyda carnek5.nlı do· 
lap 

1 > Asit yapmak için kap 
1 > Asit kar1şlırmak için çubuk 

10 > Şar için karbon fiWli 15mba 
1 > Cam huni 

Çatalca. aslb'e bul<llk biklmlii;in - 1 > Sifonlu bome 
dm: 1 > Sifonlu bome 

İzzettin kö:r(lııden Raif uamma vekili 3 > l\'luhlelif tornavica 
Halil Ortaç laratmdan ayni köyden Hll-

1 > İzoleli pons 
seyin kızı Ayşe aleyhine açılan boşan- 1 > Kargaburun 
rna davasında: Müddeaaleybe bir ay Yukarıda yazılı eşya ve malzeme 

içinde evine avdet etmesi lüzumu ili· ,. 2 eyIOJ 9.0 pazartesi günü saat 16,30 
neu tebliğ ve dönmemesinden bak- da pazarlıkla alınacaktır. 
kın<!a ittihaz edilen gıyap kararı iül· İsteklilerin belü gün ve saatte Ka ... 
nen teblit ile yapı.lan muhakeme so - 6unpaşada bulunan komisyon bınasında 
nunda: Dinlenen ııalıiUeriıı tehadetile hazır bulunmalan. 7778 
mezbarenin kocuı evine dönmediil l===============
anlaşı!dığından kanunu medeninın 132, 

137 inci maddelerine tevfikan müddei 
Rai1 ile müddeaele:l'ba Ayı;enin bo -
pnm&lamıa ve 1091 kunıt ma.,ifi 
mabıtlçcmenjp .m~ talaai -. 

!ine 13/6/940 ıününde gıyaben tem
yizi kabil olmak üzere karar veril -
mis olmaila işbu gıyabi il.Arun teb -
lii makaınına kaim olmak uzere il;} .. 
nen tebl.ıi olunur . 



Clıtanbul Levazım Amirligindea Verilen Harici Askeri Kıtaatı ilanları 1 YENİ HAYAT latan bul Komutanlığı N 
Satıaaba.a Kemia7oav ti~ 

A~ğıda yazıh mevat kapalı zartla hizalarında yazılı gün ve saatlerde Döı1-
yolda as.kert satın alma komisyontwda yapılacaktır. İs:teklilerin kanuni vesika
oarile ~k.li! mektuplarını iha1t=- saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Şartnameleri komisyonda &örülür. 

C.rnsi M.kt~rı Tutan 

Un. 
s.ıbun. 

Bulgur. 

R fasul;!'e. 
Nohut. 
S<ıde ;raıtı

Potat.ea 
K. Ozüm. 
Pinnç. 

Sot.ın-

Kilo 
M0,000 

9.000 
108,000 

6,000 
35 000 
19,500 
50,000 
12,000 
18,000 
27,000 

Lira 
74,250 
3,420 

11,340 
1.080 
2,800 

21,937,50 
3,500 
1,820 
6,870 

945 

• • 

Teminatı 

Lira 
5568,75 
256,50 
850.50 

81 
210 

164~,31 

262,50 
121,50 
425,25 
70,88 

ib.ale iÜDÜ Hali 

2/9/940 10 

3/1/140 13 
(612) (7178) 

_ Aşağıda 7azılı mnad kapalı zarfla ekailtmeye konmuıtur. İhalesi 12/9/940 
pe1"3embe günü hizalarında yazılı saaUerde Mersınde ask:erl satın alma komis
:l'Onunda yapılacaktır. İsteklilerin kanuni veslkalarile tekli! mektuplarını ihale 
~atinden bir saat evvel komisyona ver~leri. Şartnameleri Ankara, İstanbul 
Lv. 'mirhklerl satın alma komisyonlarında ıörülür. (728) (7600) 
CiQsİ Mıktan Teaınatı Tutarı ihale 

Kilo Lira Lira na ti 
Sade yat, 
K. la.ul1e 

18,000 1820 21,600 10 
32,000 480 6,400 11 

Pirinç 
Bulgur 

32,000 
40,000 

684 
375 

• 
12,000 kilo sade 7ağı kapalı zarfla 

ekslllmeye konmu,tur. Şartnamesi 
Ankara, İ.>lanbul, Konya Lv. imirlik
Jeri satın alma komisyonl~rında ,cö .. 
rülür. Tahmin bedeli 15,120 lira ilk 
teminatı 1417 lira 50 kuruştur. İhalesi 
27 /8/940 salı ıünü saat 11 de Konyada 
Lv. ~mirliği satın alma komisyonunda 
,.apılacaktır. İı:ıtckWerin ihale ıaabn
den bir saat evvel kanun! vesikalarile 
teklil mek.tup1arını komisyona verme-
leri. (603) (7151) 

* 20 : 30 ton ben1in alınacaktı,. Pa-
:urlıkla lluılesl 2'1 /8/940 Salı günü saat 
15 de Beykozda halk parliai bina•ında 
asktt! .atın alma .lı::oJJl.18Yonunda yapı

lacaktır. Teminatı 1500 liradır. 
(753) (1698) ... 

Yol lla..friJ'atı ..-e ka~dırım yaptırıla
nıldır. Kapalı ••rlla ek•iltmesi 29/8/ 
'40 perıembe Jünü •aat 17 de Balı -
koslrde askeri satın alına komisyo -
nunda yapılacaktır. Birinci yolun ke
ılf bedeli 3111 lira 45 kuruı temirultı 
233 lira 36 kuruş. İkinci yolun tutan 
13,566 llra 14 kuruş ilk teminatı 1017 
lira 47 kuruştur. İşbu yollar ayrı ayn 
ve ikiru birden verilebilir. Keeif ve 
prtname komi~nda görülür. istek
lilerin kar ... unt vesikalarile tekL.f mek
tupların1 ihale saatinden bir saat evvel 
-.omisyona vennclerL (600) (7148) 

* 9000 ton bulda;v kop;olı U>rlla eksilt-
mesıne lalip çıkmadığından tekrar ek
ailtmetıi 2/9/940 pa=tesi günu saat 
17 de Edirnede sanayi k.Jşb.sında askerl 
ıaLn alına komisyonunda yapılacak -
tır. Tabının bedeli 157,500 lira ilk te
mınatı 9125 liradır. Evsaf ve Şörtna
mesi komüıyonda &örÜlür. İsteklile -
rın kanunl vesi.kalarile teklif mektup
lann.ı ihale saatinden bir saat evvel 
koa.lı.yona vermeleri. (669) (7396) ... 

500,000 kilo un k&p•lı urlla eıı..ııt

meye konmuştur. Tahmm bedclı 75,000 
lira ılk ~minatı 5000 liradır. Eksilt -
mesı (/9/940 çari>mba &ünü saat 10 
da Sürt.de uker1 satın alma komisyo
nu_nda yapılacaktır. Sartnamesi ko -
rrıisyonda eörtllür. hıteklilerin kanu -
nl ,esııu.ıarile tekli.I melrtuplarını iha
le saatinden bır saat evvel komisyona 
vermeleri. (675) (7402) ... 
Aşağıda yazılı kömürler 5ı&ı940 

pe-rşembc günü hizalarında yazılı sa-

J\o. 145 

• 
1,120 
5,000 

12 
16 

aUerde kapalı zarfla eksiltmeleri Ea-
:tıida askerl satın alına koniliyonunda 
yapılacaktır. Sartnarneleri Ankara ve 
İstanbul Lv. anurlig, satın alına ko
misyonunda &örülür. İsteJtlilerin ka -
nunl veslkalarile teklif mektuplarını 

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

·;; 

" u 
Rekompoze taş 

kömürü 700 16,940 2541 14 
Tıış k"'11ürli 700 16,9t0 2541 ~~ 

* Afa;ğıda yaz.ılı me-,;ad kapalı z.arlla 

eksiltmeye konmU1tur. İlıalaieri 6/9/ 
840 cuma gunu hizalar.Jlda yazılı sa
atlerde Edirnede csk..i müşir~et da -
iresınde sab:ıı alına komisyonunda ya
pılacaktır. Sartnameleri komsiyonda 
Jör'ililr İsteklilerin kanuni vesi.kala -
rtle tek.lif mektuplarını ibaJe saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 
Ciıai Miktarı Tutan Teminatı 

ihale 
Kilo Lira Lira saat 

Sabun. 48,000 18,240 1368 11 
Sade yağ. 54,000 43,200 4050 ı 7 

(648) (7346) 

* 300 ton arpa kapalı zarl1a eksilt -
meye konmuııtur. İhalesi 9/9/940 pa
zartcsı eunu saat 11 de Ed.imede eski 
müşirıyet dairesinde satın alma k.o -
misyonunda yapılacaktır. TahmJn be

delı 18,000 lıra teminatı 1350 liradır. 
E""Sa! ve i8-r'lnames1 komisyonda ıö

rü.lür. Istekhlerin kanuni vesikaJarile 
tekli! mektuplarUlı ıluıle haatinden 
bir saat evvel komisyono. vermeleri. 

(650) (7348) 

* 25,000 kilo ıoade yn~ kapalı zartla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 
25,000 !ıra ilk ~minatı 1875 liradır. 

İhalesi 2/9/940 pazarte.i günü saat 
15 de Erzına.nda askeri satın alma 
komiS)'onunda yapılacaktır. Evsaf ve 
prtnamcsi komisyonda &örülür. İstek
lilerin ibalt u.atinden b:r saat evvel 
kanuni vesiluılarile teklif mektupları
nı koıniByona vermeleri. (858) (7354) ... 

175,000 kilo un kapalı :ı:arlla eksilt
meye konrou~tur, İhalesi 11/9/940 
çarşamba ııünü saat 17 de İspartada 
uker1 satın alma komlsyonunda ya -

Yazan: M. SAMİ KABAYEl.. 

Kuvvetliyken başka, acizken başka: 
Papa Sultan Be)·azıdm derhal 

Venediğe bir elçi göndermesini, 
Fransa kralı Sultan Cemi almak 
için Komaya, kralı koğmak için de 
Napoliye ve daha sonra Tifrkiyeye 
karşı tecavüz edeceği cihetle Pa
payı ve Napoli kralııu müdafaa et
mek lazım geldiği ve bunun için 
de Babıali ile Venedik Cumhuri
yeti beyninde mevcut muhalesete 
binaen, Papa ile Xapoli kralına za
lıir olmasını Venediğe tawiye ey
lemesini Sultan Beyazıttan rica 
edi,·ordu. 
Papanın bu hareketi zeliiime i

di. Km·vcıli bulunduğu zaman 
Türkleri mahvetmeyi en büyük za. 
fer addtden Papa, aciz ve miske
net zamanında Tiirklerden istifa
d~ etnıeJİ dini hissiyatına mugayir 
addetmi_vordu. 
Bu~ardo, daha sonra, l\1ısır Sul

tanının Komada cere~·an eden nıü
nhrattan bahsedecek, Mısır Sul
tanının şehzade Cemi almak için 
külli~etli meblağ teklif ettiğini ve 
Papanın Sultan Beyazıtla akdey_ 
lediği muahedeyi nakzetmemek 
maksadile bu teklifi redde) lediği, 
Papanın Sultan Be;yaı.ıtla pyet 

samimi münasebat tesisine taraf· 
tar olduğunu anlatacak, Sultan 
Cem namınn alınan paranın ınak
buzunu ve-rccek 1 en emin yoldan 
Ankonaya gele<ek, vazüesinin ne
ticesini Papaya iş'ar eyllyecekti. 

İşte, Buçardonun üzerinde çıkan 
mahrem talimatın esası bundan 
ibaretti. 

Sultan Beyaı.ıdın nameleri Pa
pa ile Türk padiııahı arasındaki sa
mimiyeti parlak bir surette .i&bat 
ediyordu. 

Birind namede Sultan Beyazıt 
Buçardonun istanbula geldiğini, 
Sultan Cem için tahsis olunan pa. 
rarun Buçardoya teslim edildiğini 
--·azıyordu. 

Diğer namelerde de bu gibi şey
ler mevcuttu. Bu nameler rumca 
yazılmıştı. Başlarında yaldızlı 
tuğra mevcuttu. 

Beşinci name Papa için hacoleti 
mucip olacak mahiyeti haizdi. Bu 
name latin<e idi. 

Sultan Be)·azıt latinceyi gayet 
iyi bilirdi. Nameden anlaşıldığına 
göre, Sultan Beyazıt Fransa kra
lının Sultan Cemi Papadan almak 
için hareket elti&ine vakıf oldu-

pılacaktır. Tahmin bedell 22,750 lira 
ilk temjnatı 1706 lira 25 kuruştur. İs
teklilerin kanun! vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. Şarbıame
si komiı<yonda görülür. (847) (7345) ... 

(125) ton bulgur kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuı;ttur. • Muhammen 
bedeli (15,000) ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradır. İhale 8 eyl(ll 940 
cuma ıünü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartname her gün komisyonda görü
lür. İsteklilerin belh gün ve saatte 
kapalı zar1larını kanunun tarttatı da
iresinde bazırlıyarak ihale saatinden 
bir saat evvel Sıv.asta As. Sa. AJ. ko
misyonuna vermeleri lAzımdır • 

(713) (7585) .. 
150 ton Süper çimento açık wilt -

me auretile münakasaya ko.nmu;itur. 
İhalesi 8/9/940 cuma gunil saat 15 de 
İzmirde Lv. amirliği salın alına ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli .SOO lira ilk teminatı 338 liradır. 
Şartnamesi komisyonda &örülür. İstek
lilerin kaouni \o·esikalarile komisyona 
gelmeleri. 725 - 7597 

• 
24/8/940 tarihınde kapalı zarf 

ile ihale edilecek 825 ton yulaf 
ilanı mefsuhtur. 825 ton yulaf 
mevzuatsız komisyonda mevcut 
•artnaıınesine ııöre kapalı zarf ile 
satın alınacaktır. Mharnmen be
deli :53,625 lira muvakkat te -
rninatı 4021.88 liradır. 5 eylül 940 
perşembe günü saat 16 da ihale 
edilecektir. Taliplerin zarflarını 
ihaleden bir saat evveline kadar 
tkamisyona vermeleri. Talip olan
ların kanunun ernretti!ri vesika
ları hamil bulunmaları. 

(709) (7645) 

Asa.i!ıda yazılı mevadın kapalı 
zarfla ek.siltrncleri 9/9/940 pazar
tesi günü 5aat 17 de Sül.oğlunda 
askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

isteklilerin kanuni vesi -
kalarile teklif mektuplarını ko -
mlsvona ihale saatinden bir sut 
evvel vermeleri. 
Cinıi Miktarı Teminatı 

Arpa. 
Yulaf. 

Ton 

6970 
400 

(710) 

* 

Lira 

20,910 
1,725 

(7546) 

YU. elli ton sade yaiı kapalı :ı:arlla 

saat evveline kadar kanunl vesika -
lari1e teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (767) (7743) ... 

Beheri 12 metre uzunluğunda ve 
biribirine geçme 120 takım portatif 
anten direği tertibatı yaptırılacaktır. 

Nümunesini görmek ve icabeden taf -
silatı almak ÜZCt'C Ankarada M. M. V. 
Hava müsteşarlığına müracaat edil • 
mesi. (765) (7741) 

210 1a1am a bo: üzerinden uçuş lstanbul Erkek Öaretmcn Okulu Dircktör-
elbisesı pazarlıkla satın alınacaktır. lüğünden : 
Muhammen bedeli ı-l,500 lira kat'1 te-
minatı 3175 liradır. Pazarlığı 2/9/949 Miktan 

Cinsi Az Ç "' "-~ pazartesi günü saat 10,30 da Anka - 1 
Oa • "9Yelf Tutan 

rada :ı.ı. :ı.ı. V. bava satın alına Jtomis- J:kmek 25000 UOOO 10.25 3177.50 
lomiaal• 

239 
7onunda yapılacaktır. Şrtnamesi ko - Kok 60 ton 80 ton 2550.00 2040 153 
misyonda görülür. İsteklilerin kat'! ıe-11uii:n;;-------1;;5~0:;;0.==---:200~;0...:::.::_-=::1:;;7::::_....;3~40~------,.2.~-J 
minat ve kanunl vesikalarile belli &a- Makama 200 300 25 15 
atte komisyona gelmeleri. Şehriye 100 150 25 37.50 

(768) (7744) irmik 100 150 15 22.50 

4818 ton saman satın alınacaktır. 

Kapah zartla eksiltmesi 13/9/940 günü 
saat 15 de İzmitt«? Tümen satın alına 
Ko. da yapılaraklLr. Tahmin edilen 
1iatı 3 kuru~ oJup ilk teminatı 10841 
liradır. İsteklilerin her gün İst. Top -
hane, Eskişehir ve tümen satın alma 

1 
~o. larında ~artnamesini ıörebili.rler. 

lstekliJerin belli gün ve saatten bir 
aaat evvel kapalı zarflarını ihtiva e
den mektuplarını Ko. na vermeleri.. 

(779) (7795) ... 
72,000 kilo sığıreti alınacaktır. Ek

siltmesi 16/9/940 saat 15 de Tümen 
satın alma Ko. da yapılacaktır. Tab 
mln edilen fiatı 31 kurll§ olup tutan 
22320 lira ilk teminatı 1674 liradır. 

Beyaz ])<'ynlr 400 700 50 350 
Kaşar 200 300 65 195 
Kuru soğan 1500 2000 7.50 150 
Patates 800 1000 8.50 85 
Yumurta 10000 adet 15000 adet 
Baş paUıcan 

Orta patlıcan 
Taze bakla .iı.> 
Yerli bakla 
Kabalı: •İzmln 
Kıı.bak yerli 
İç araka 

1800 2000 
1500 2000 

300 
400 
300 
800 
200 

600 
500 
500 

l<tlO 
300 

200 
3.50 
2.50 

13 
5 

15 
5 

19 

70 
50 
85 

26 
75 
60 
4Ş 

Kırmızı barbull:l'a 200 300 12.50 37.ŞO 

Yeııil barbunya 500 700 10 70 
Taze çalı SOO 500 10 ŞO 

Ayşekadın fasulya 900 1000 12 120 
Kır domatesi 800 1000 O 60 
Dolmalık domates 300 500 7 35 
Dolmalık biber 300 500 8 40 

, İsleklilerin belli gün ve saatten bir Taze bam7a 209 300 13 39 
saat evvel kapalı zarflarını ihtiva eden Tau soinn 200 300 1 3 
:ınelttuplarını İzmitte T\imen aatın al- ı.fa:l'danoz 1000 1500 1 15 
ma Ko. iıa vermeleri. İsteklilerin her Dereotu 100 200 1 2 
gün prtnarnesinl Ankara, Eskiieblr, Limon 2500 4000 8 120 
İst. levazun amirlıkleri satın alına Semizotı. 300 500 8 30 
Ko. da ıöttbilirler. (780) (77~) Ispanak 1500 2000 7.50 150 * Pnısa 1500 ~000 6 120 

48,000 kilo koyun eti satın alına - Uhana 1500 2000 5 100 
eıılı:tır. Kapalı zarlla eksiltmesi 13/9/ Havuç 300 500 O 30 
940 saat 15 de tü.men satın alma Ko. Kök kereviz 300 500 8 40 
da yapılacaktır. Tahmin edilen fiatı Taze 7apnılı: 100 151 lO 15 
50 kurul olup ilk teminatı 1800 Ura- Yeşil salata 500 700 1 .50 10.50 
dır. İstekliler her gün İstanbul Top- Karnıbahar 500 600 15 90 

35.U 

40.88 

18.83 

22.50 

• 

119.40 

hane, Eskişehir ve tümen satın alma ı Ba~ enginar 400 500 7 35 
Ko. ~rında ııartnamesini görebilir - Mekteblmfalrı :l'Ukanda adlan yazılı yiyecek ve yakacak ibt!7acı 30/VII/940 
ler. isteklilerin belli gün ve saatinden ve 9/Vlll/940 tıırlhlnde eksiltmeye konıılarnk istekli çıkmadtlından geçen 
bir saat evvel kap~lı zarflarını ihtiva ııan ve eksiltmeler feshedilerek yeniden konulan bedeller ile eksiltme ve lhale.ı 
eden melttuplarını lzmitte Tümen sa- 30/VllI/940 cuma gilnil BDp.t U,30 da Beyoğlunda llseler muhasebecilli!lnde 
tın alına Ko. na vermeleri. (

778
) (

7794
) yapılacaktır. Taliplerin mezlnlr gfuı ve saatte teminat mektup veya makbmla-

ı:ile komisyona müracaaUan HAn olunur. 4:7t73> ... 
ÖKSÜRENLERE 

KATRAN HAKKI EKREM 

Komut.a.nı_ık ambarı ihtiyacı ~ 
27/8/9-10 eunti saat 16 da paz.;; .. ı 
50 ton kuru faı;ıulye satın alıJı3C~ 

Muhamıncn bedeli 10750 liradır, 

tekliJerin belli glı.n ve s<-ıatte yüıd 
beş tcıninat\arı ile birlikte Fındıli., 
konıutanhk satın alma komi")'Or. 
gelmeleri. 7767 

Komutanhk a!arJ jçin 27/819' , 
günü sa•t 15,30 da pazarlıkla zo " ~lJC 
sabun satın alınacaktır. ~1uhatoıl 
bedeli 7000 liradır. lsteklilerjn t>clh t 'r 4 
ve saatte yilzde on tx_.ş tem.inatısP~ Q 
bırlikte Fındıklıda komutanlılt ~il 1... 
alma komisyonuna gelmelerJ. 7' ~rl ... 
Komutanlık ambarı ihtiyacı ~ 

26/8/940 günü aşaiPda cıns, miltd'' 1, 
tahmin bedelleri yazıJı dört kaJcrn 1 
yecek maddesi pazarlıkla f:at.ın alJ~ 
cak:tır. BunlarJn her blrı ayrı rı."'. 
taliplere de ihale edilebilir. istel< 1~ 
lerin belli gün ve sanlle yUı.de oo 
temjnatlan ile birlikte Jo""ındı.klıdtl ~ 
mut.anlık satın aln1a komı!-"Yorı 
gelmeleri. 7769 

Cinsi 

Zeytin yağ 
Nohut 

K. mercimek 
Arpaşehriye 

Miktarı 
Kilo 
8000 

50000 
10000 
10000 ... 

Muhaın· 
men 1:$. 
Lira Kr. 
4640 00 
6000 00 
1400 00 
2500 00 

Komutanlık birlikleri .ihtiyacı j 11 
27/8/940 günü saat ıı de p..,ıırl,_ 
45000 liralık tenekeli veya bidO~ 
benzin satın ahna<.:aktır. Beher 11.ıt tJf' 
nun muhammen bedeli 39 k urLlşt ~ 
İstekliler ~artnarneyi herı,:l.ın ko11ıtf ~ 
yonda görebilirler. Münakasaya ı~t 
itin yüzde on beş tcmınatları ıle ~ 
aun ve saatte Fındıklıda komuta , 
satın alma komU.yonuna mura~ 
!arı. (7553) 

* Komutanlık birllklerı iht:y~cı :. 
27/8/940 günü saat 11,5 da pazBr ~J 
33000 liralık tenekeli ,-eya bıd , 

·10 
benzin satın alınacaktır. Bch<'r ~ 1 p.11· 
sunun muhammen bedeli 39 kuttl~ iS' 
İstekliler şartnarmyi hergün k01

f1 ~ 
yonda görebilirler. rı.-ıtınakasayrı ptı 11' 

için yüzde on beş t<>ınin;:ıtıarı ue btt.ı.İ 
&:ün ve saatte Fındıklıda komı..ıtot'lıı.1" 
ıatın alam komü:yonuna ınünıcaaU 

(7551)__../ 

Dr. Hatız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHİLİYE MÜTEHASSISl 
Divanyolu 104 1 jMaayene saatleri: Z,5 - 6. Tel: zzsf ~ 

eksiltmeye konulmll§tur. Sade 7ağınııı 
tahmin bedeli 157,500 lira ilk teminatı 
9125 liradır. Eksiltmeoi 6/9/940 cuma 
günü saat 14 de Sanlr.~ Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Teklil mektupları ek
siltme saaWıden bir saat evvel Ko. 
Bşk. da bulundurulınuş olacaktır. Şart
name ve evsaflar kolordunun tekmil 
eamizonlannda mevcuttur. 

&0,000 kilo sabun kapalı zarfla ek
ıılltıneye konmuştur. Tahmin bedeli 
38,900 lira ilk teminatı 2767 lira 50 
kuruştur. Şartnamesi Ankara, İstan
bul Lv. bıirlikleri satın alına komis
yorılarında görülür. İhalesi 10/9/940 
Salı günü saat 17 de Kırklarelinde as
keri satın alma kom1ırıyonunda yapı -
lacakbr. İsteklilerin kanuni vesika -
larile tekllf mektuplannı ihale saatin
den bir saat evvel komisyona verme-

v • ~ 

n~ır AINl~\UJlb ~IMlm:~n~AINI ~@LLın:JJD (7505) (899) ,,.. 
100 to'1 un 27 /8/940 Salı günü saat leri. (7S6) (7802) 

17 de Balık.esirde asker! satın alma 
ı---------

komisyonunda pazarlıkla satın alına- İ İ 
caktır. Şartnam.,,ı komlsyonda görü- ) Dr. H SAN SAM _, 

Jür. isteklilerin belli saatte komisyona TTifoİvFe ~~a"'"'A-'--~allı.k.!Sannla ı 
gelmeleri. (788) (7804) 1 ~ ..,,,., •=• 

Muayyen günd; talibi rubur etmlyeo tutulmamak için tesiri kat'isi 
379 kaim avadanlık malzemesi ye - ! muafiyeti pek emin taze a$1-
rudcn kapalı zarfla eksiltmeye kon - 1 <l.ır. Her eczanede bulunur. 

Kutusu 45 kurustur. 
muştur. Tahmin bedeli 16,000 lira ilk ~~~~~~~~~~~~~~~! 
tmınatı 1350 liradır. lhalesi 10/10/940 :: 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V . 
Hava satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesi komisyonda &0 -
rülür. lı.teklilerin muayyen saatten bir 

Sahibi ve nepivatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tclıırnf Matbaası 

RobertJ,olej ER · ·-MI t•b•tı. r.ı. 3s ... J : K E K K 1 S 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak rniW' 
hassıs muallimler tarafından öğretilir. Milli Terbiye ve Kültüre son derece ehemıniiyet verilir. Aile 
hayatı yaş~.ı~.ır:. Kütüphaneleri _mükemmeldir. ~ ve Erkek beden terhiyesi ve sporla talebenin ııed"' 
ni tekemmül unu temın eder. Lise kısmı derslerıne munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. 

MÜHENDiS KISMIArnt.elt~ vilin~ nazari usullerle Elektrik, Makine ve Nafra MühendjSi 
ye ışır 

KAYIT 
GÜNLERi Yaz tatili zarfmda Pazarteı;i ve Perşembe 

12 ye kadar, 7 Eylülden sonra her gün. 
günleri saat 

Fazla malüımat için mektupla veya l>iz2at müracaat edilebilir. 

ğunu, maamafih Sultan Cem nasıl 
olursa olsun ergeç vefat edeceği 
cihetle bir an evvel ölmesi mu
vahk olacağını ve mevt şehzadei 
müşarüıüleyh için muhizzi hayat 
olacağı cihetle Sultan Cemin ıztı
rabatı dünyeviyeden tahlisile ru
hu pürfütuhunun alemi uhreviye 
biliysal orada huzuru tama maz· 
har olacağı beyan ediliyordu. 

~ 
Reşit Paşanın Hatlraları· No: ı 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 

hlm bir vesika olan bu beyanna • 
me Reşit Paşanın hatıraları ara_ 
sında bulunmuştur. Aynen neşre
diyoruz: 

Biz, bu hali anladık. AğJıyaf~~ 
öpüşerek, sanuasarak ittihat eti• , 
Dinimizin, Kur'an1n11zın, fe~ ti 
gambe~imizin, Allahınuzın eıı~I 
olan usulü meşvereti gcçtll t' 

temmuzda İstanbıılda tesis ctııı.,. 
ğe avni inayeti Bari ve mededi f ~ 
hani"eti Peygamberi ile muvaf

1
' 

bilhayır olduk. 

Eğer Papa Sultan Cemin arzu
lanna muvafakat eder ve Sultan 
Cemin nJ"ı mı Türkiye limanların· 
dan birine gönderecek olursa, Sul
tan Beyuıt her nerede arzu ederse 
Papanın göndereceği adama üç 
yüz bin düka altınını vereceğini, 
Papa bu para ile oğullarına mali- · 
kiıneler satın alabilecekti. Bundan 
başka, ömrü oldukça, Papa ile sa
mimi ve halisane münasebat te
sis eyliyecek ve hıristiyanlara fe
nalık edilmesine de mini olacaktı. 

Sultan Beyazıt vaitlerine sadık 
kalacağına dair Buçarolonun ö -
nünde Cenabı Hakka ve Kur'ana 
yemin etmişti. 

Bu evrakın neşri, Fransa kralı 
sekizinci Şarlin dindar kalbinde 
biiyük bir tesir hu$u)e getirdi. 

Fransa kralı derhal Floransa -
dan cıktı. Savonaro da krala ha
reketini tesri etnıesini tavsiye ey. 
lemişti. Hedefi Roma idi. 

Mahrem evrakın ortaya çıkması 
Papanın bütün rezaletleriıü orta
ya koymnş bulunuyordu. 

Fransa kralının Roma üzerine 
vürüyeceği oayiası Papayı telaşa 
dlişürdü. Kendisini l\liian hüku
metine te,Jiın eyledi. 

( Arka.çı var) 

31 MART HADiSESİNİN IÇYOZO 
-

Hadise patlak verdiği zaman ..• 

Edirneye varınca .. 
Makedonyaya, komitacıların fa

aliyetine ve meşrutiyetin ilanına 
ait kısımları yazmıştık. Şimdi bu 
vekayile yakından alakadar ve 
bunların tevlit ettiği harekatın 
aksülıimellni teşkil eden 31 mart 
irticaından ve hunun amillerin • 
den bahsedece<ı-iz. 

Reşit Paşa diyor ki: 
c31 mart vak'asına ait bir çok 

yazılar yazılmıştır. Fakat bu u
mumi mütalealara irtica hareke
ti esnasında memleketin her bir 
noktasında ayrı ayrı cereyan eden 
hadiseleri katmak şüphesiz fay -
dadan hali kalamaz ve şayet bun
ların yazılması unutulmuş bazı 
hiidiscleri canlandırıyorsa, tarihi 
bir hizmet de ifa kılınmış olur. 
Bu hadise patlak verdiği zaman 
Edirnede bnlunduğumuz için yal. 
nız oradan bahsedeceğiz. 

Bir taraftan ı:ıavtahtın kapısı 
mesabesinde olan ve o zaman sek
sen, yüz bin nüfusu bulunan E
dirne, ayni zamanda ordu merkezi 
idi. 

Diğer taraftan (Mehdi hürri -
yet) ile menbaı istipdat ve irti
eaın tam ortasında bulunma~. 
Edirneye mühim ve hususi bir 
mevki veriyordu. 

İrticaı bastıracak knvvetler İs
tanbula ancak bu vilayetten ge
çerek erişebilirlerdi. (Ruşeni bey) 
hadisesinde ırörüleıa temayüller; 
bu hususiyeti büsbütün nazikle:ı
tirici mahiyette idi. Edirne car • 
nizonunun İstanbuldak.ilue illi -
bakı terazinin müvazenesini Sul
tan Hamit ve taraftarları lehine 
bir hayli değiştirebilirdi. Onun i
çin (31 mart) irticaı haberi Edir
neye gelir gelmez ilk hatıra gelen 
şey bir içtima akdiie bir beyan
name neşri olmuştur.> 

Hemen o anda vilayete davet 
edilen dini cemaatler rüesası, 11-

lema, meşııyih, eşraf ve mute • 
beran or•da toplanmışlar •e aşa· 
ğıdaki beyannameyi kaleme ala
rak derhal vilayet matbaasında 
tabettirerek ahaliye tevzi ettir -
mişlerdir. (Vesika: 75). 

31 mart irticaı tarihinde mü -

cEy ahali! 
cBin üç yüz yirmi yedi sene ev

vel bizim mukaddes Peygamberi
miz Aleyhissalatü Vesselam Efen· 
dimiz Hazretlerinin Kur'anı Ke
rim ile Medinei Münevverede te
sis buyurdukları hükfımeti Nebe
viyelerinin üssülsas.....(Veşavirihüm 
filemr) fermanı İlahisi idi. Bu 
mübarek, bu muhterem Resulü 
Kibriya Rnhmeten liialemin iken 
meşveretsiz hiç bir iş görmediler. 
Meşveret milleti isliınıiyenin hü
kônıcte karşı en açık, en '8rih bir 
hakkı meşruudur. 

Büldlmeti Osmaniyenin bida
yeti teşekkülünde Osmanlı kahra
manları livayi muzafieriyetlerini 
pek çok uuklara kadar bn meş
veret sayesinde cötürdüler. Düş
manlarımızın İstanbul kapılarına 
kadar bizi kovalamaları da meş
veretsizlik yüzünden idi. 

Otuz üç senedir ne musibetler, 
ne felaketler, neler çektik. İşte 
hududumuz Tunada iken şu dört 
saatlik Mustafapaşadan çizildi. 
l\lilyonlarca müslümanlar erkek.. 
ler, kadınlar, bigünah masumlar 
düşman kılıcı, düşman ayağı al
tında al kanlara boyanarak: tan 
verdiler. 

Nihayet buraları, şu sığındığı
nıız bir avuç toprak da elimizden 
r.idecek idi. D~manlarmuz itti • 
fak ediyorlar, bizim bakiyei vii -
eudiimüzii de parçalamıya dis 
biliyorlard.ı. 

. . . 'b" ft' Işte hızım yanardail;lar gı. 1 ~ıı 
veran ederek ittihat ettiğinııt·. , 

k~n~m~ esasimi•i ilii.n cyJ.~di~;,.. 
mızı goren etrafımızdaki dıı~111 . ıl' 
la~ kalplerinden nırulmıı~• /r,ı. 
diıler. Eyvah Türkler cani•" 1 ,. 
hakkı n.P~ruu hiik.imiyetleriJlC 

11
.1, 

il oldular. Artık her ümidinı.İt b',ı 
ti mahvoldu diye hüngür bİİ~g~ 
ağladılar. Avusturyanın jşgah tr' 

kerisi altında bulunan Bosn•· t~·.i , ... 
seki kendi memleketine ilh•~;. ;.
Selaniğe kadar beslediği üJJJ1 

'. jJI 
"l' JIC ıC • ti asının mab\·ından ba~ka (il' 

idi. Bulgaristanın ~arki ıtıırııt ,,i 
gasbederek krallığını ilan • 1(ı;ıı' 
Edirne \"C MakedonJ a viHi~-e 1 ıı 

. t d • • • bUJl)Jf ' 
nı zap e eınıı;\ ccegınc ıaı:ll 
ilelebet Osmanlılar elinde k• ' 01t 
• h. ı ··rı ı 1<•1

' gına ın erce teessu er ~ dıı· 
hasıl etmesinden ileri gelıY0.' .111il 

Sekiz ay evvel tesis ettı~' 1 ı 
hiikfnneti mesrntai ınC'sru:ıf11' (' . . 1f 

kanunuevvelde ictima eden " 9ıı• 
!isi sfıramız ile mlnden gii11< c .,. 

. h- )<•'" 
lanı,.ordu Kun·el se\·1<et 1·ııİ ' · • · c1ıcr 
diyor. Düşmanlarımıza h• ~ıl' 
anlatacak istidatlar, ,·akar ,., 
siyetler "österivordıı. 1,6:ıl 

. Arka'' ,. 


