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ETEM İZZET BENİCE 

ert 

• 

icra Kanununda Alacaklılar Lehine Tadilat 
·:~apıldı, Bu Sabah Adliyeye Tebliğ Edildi 
ve l/Qrb • • 0kb ı· 

ın ıstı a ı 
• • 

.nıJ'' 

Ve Almanya 
~. 

~fan.ya bütün askeri mu
k a fakıyetine rağmen harbi 

1 aybetmiye ve insanlık bek-
arına . 

ııı rıayetkBr kalmıya 
...,,'.:C~ ve mahkfund~ 

"•ıa c IS ~ETEM İZZET BENİCE 

~!,;ıc;~ıUn gördü... .. 'nk' d b' v e, h · b gunu ı ar e e ı -
· t 1<iııde i~ç tir kudret henüz yeryü. 
e ~ indir le~ •dilmiş değildir. Bunun 

Je. 1 lıuıu11 .:· göre.n~ eğer gördüğünü 
1
'( ııl ı·ıtsıı dakatı ıle naklediyorsa 

yı ır. ve Şartsız inanmak lizım-
!aP ' ı\Jııı 

,~ııı.,tu •nyadan Yeni dönen bir 
' ,, ııı, 

i•'' . ''•tlıle 
d,f111 buıııı Ve Yokluk haddi azamisi-

uşı E IJI' Uıııurıa ur. kmet, et, tereyağı, 
·i ı; •k biitUn çay, kahveden başlıya-
1 eP d bu le tlıı:_ıda maddelerine ka
" i'' ~biiitsi~i gı ve yoklugu teşmil 
" Ued'le l.,, 

o .._ ' ten sonr d . ) . ller)' a evam etti: 
~ter ıoıu:ınde .vesika ile verilen 

stJ l; r biraı a ~ısbetindeki ekmek
•'~ lldeıı d Yenılehilir. Fakat, Ber

J<,ş9' ~ ·•leler b~Ş~rıya tevzi olunan ek. 
··~·ııı· tzıın h b' 'd inde t 1ı ıı ek ar ı umumı e ye-
\, halded?'•kleri bin kere arata

aı:oıı. ırler, 
llıekter; .:••!oranda yediğimiz ye
ana it; llstuğumuzu söylersem 
lla)le ~at et ... 

~iı·etJeraıaıı~Jan askeri muvaf -
~'." llerli e raı:men neş'eli değil -
re~·•ıa bi:~·. bir pansiyon sahibi 
~••kası h :/'1 ekmek ve tereyağı 
lıı liııı. se\° e .•Ye edildiği vakit ka
~1"1ay1p ;n~ın~en gözyaşlarını tu. 
'ııhizzaı 111

?gu,r hüngür ağladığı-

si u d gordum 
il., ostuın • 

' 

ıı hurad 11n _uzun izahatını ay-
: daha fa~) na~) ve hiküye etıni-

t r, dur ki a )uzum yok. Hakikat 
1 •di ' Almanya h" ··k v ik 

hı Ve ı:ıd • uyu a.ır . -
ur i •ttiği ın •ı darlık içindedir. Iş-

11 ~ıda ve hınleketlcrdeki her ne
iııuıı ibti ayat nıaddesiui de or. 

el<" •u 1, bu ın Yaçlarına tahsis eyle
.,,, tu hrana v•tııleketlerin halkı dahi 
dır· .1 laı~h bıra1ı11° açlık tehlikesine ma
oıı1• , ~al •ahttı.ıştır. Bu yaz da her 
0ııılia~ııı teşlei! =~:~~~ . harp feliiketi 
ve "'lıaıı.llt traııs ı.,ı ıçın ne Holanda
~" ·~ ;ıııarka a °l'e Belçikada, ne de 

- tek~ıa"'•ınış7e Norveçte istlhsal 
~. y· te g0,

011 
ır. Balkanlarda ise 

uıı j •ır ~illi beş se':'eye nazaran yüz
,5(1(1 iİ . lıııaııya • Yırmi yedi noksan

.,,ı 111 Yoıııule b. Ve Italyada ise 6 • 8 
1' r;~"~uıhın~r .?rd~ silüb altında 
ıcot"' il tır, ı:ore ıstihsal vaziyeti 
.-i 

1 ir ~ takdirde b 
. trl' •re;~'aftan o d u kıştan itibaren, 

,e!' ibi h~ri rtıii k" '!nıın iaşesi mib
~o' ah 

1
1r Yandşa ulata sevkedeceği 

•k nda~·· ·ı 1 
50 q ııı açı • •uz mı yon ar-

ti ~lletİni ıgı, ıztırabı mihver 
• ıle k •n eliın ·ı h ur · • il;~ ••sıla t gaı e sa ne-

ri f ı.:_ıı1e er .~atQfta ır~ca~~ır. 
biri ı( 0~ butiiıı ı\ n lngılız ablukası 
~ •ti .

1
••ale bürnupa kıt'asına şa

ıcol" a v: e devam un azameti ve haş
ş31ıı ht it İtalyayı ~ınekedir. Alman

ad 11•Ya b 1 •lkanlar ,.e Sov 
L •ıh k es eın· • 

ı'!"titu 11 • adar •Ye muktedir ol-
!~ ıı b '"'kanı~ Suvyet Rusyanın 

İngiltereye behemehal ta~rruz edilmesinde ısrar cdea Bitler, ordu erkanıbarbiye 
Keytel ve diğer kumandanlarla bir ara da 

reisi General 

İki ltalyan 
denizaltısı 

daha ha tırıldı 
lngiliz tayyarelerinin 

Akdcnizdebir 
muvaffakıyeti 

Kahire 2 (A.A.)- Röyter Ak
denizde son günlerde iki İtalyan 
tayyaresine İngiliz tayyarelerinin 
yaptığı hücumun tafsilatı şimdi 
öğrenilmiştir: 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Atlantik'te bir 
Alman deniz 

altısı 
. Bir lnglliz vapurunu 
ya1<aladığı anlaşılıyor 
Nevyork 2 (A.A.)- Röyter: Mac. 

ksy radyo~una naz.aran Thescus l 
ismindeki Ingiliz gemisi im<lat işa
reti vererek şimali Atlantikte bir 
denizaltısının hücumuna u''l'adı -
ğınl bildirmiştir. Lloydo deniz sal
namesine göre Thcseus 6527 ton 
hacminde bir İngiliz gemisidir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

Alman vapur 
kollarına yeni 

hücumlar 

Almanyada bir kaç 
tasfiyehane daha 

bombalandı 
Lond{a 2 (A.A.)- Röyter: Bna 

Nezareti tebliği: 
Dün İngiliz bombardıman tayya

releri, Almanya, Alınan ve Ho -
landa sahilleri açıklarında nakli

( DEVAMI 3 ür.cü sahifede) 

Daha ziyade zengin olmak için mi ? 

Bazı doktorlar marifetli 
dalla/ kullanıyormuş 

Etibba odası Sıhhat Vekaletine şikayette bulundu 
'bir takım mutavassıt ve kamis - zenıtin hastaları kendilerın~ celp •------·------• 

Şehrioni:zin lbazı semtlerinde lar 'bilhassa Ana.doludan ııelen 1 

yoncuların bazı hastaları iğfal için otellere, hastanelere bir nevi Y A K 1 N D A 1 
yolu ile celbederek bir kısıan dok- komsiyQncular ı:ıöndermektedir - --

rorlara ııötürdükleri hakkında e- ler. SON TELGRAF 
t>l:ıba odasına •bazı şikuyetlcr ya - Bu !komisyoncular: hasta ıkis -
pılımıştır. vesi altında bazı maruf doktorla-

&ThPiy" ::g, ·:·. id~;~~i:;om; sütunlarında ... 1 
İki büyük roman 

garip bir mektup ! Bir tane heyccar,ılı aşk 
ve macera romanı 

il~~ ~llluııa ıa fetih rını .Avrupayı haş
. llov yeaıı Ve . ve ıstilu emelinde 

ııl<' •• buı 1 diişına~arıııın en müthiş 
e F •ği d lttıaıı ı\I l olmak vaziyetin- Bir kadın da 

,r &"', C0,\~üPheJ::ı~nyaya tahsis ede-
doktor rapor ile 

istedi? 

Çılgınlar klübü 
•a·• u "Yor 1ı· •r. bu .. yu·· k •k • • "•r ·ı.. ı ı\J e~I uva[ '. !!sap ~t .. ~"9?Y.~ bugüne J ramıyeyı 

I~ ,ı••aı h t•kıyetle hgı butuıı askeri 
ı 5.1' evk~· '"'•nda;•;:e rağmen istik- :Milli piyane:o idaresine orta A-
t•· tibi ~·~ildedir, Bu arbi kay.betınek nadolu kazalarından birinden saf-

!· 1/u~İitıdııa Yana d'bkayıp hır mum dil bir vatandaş garip bir mektup 
ır1' ([) •n olac .' e gelip •Önnıek göndermiştir. 
t•f;~r ev A.l\!t~· kadar günden :Mektubun meali şudur: 

..___ - __ uncu sahifedej «- Dört yıldır şu bizim kasa • 
------

reııe taarruz için son hazırlıkla -
rını bitirmek üzere bulundııciuııu 
bildiriyordu. Tas ajansının Lon
dra muhabiri bu haberi verirken. 
Alm_anlar adalara saldırdııjı esna
da Ispanyolların da Cebelüttarıka 
hücum edeceklerini ifşa cdiııor. 

(DEVAf,lJ 3 üncu sahifede) 

banın bayii Ahmetten bilet alıyo
rum. Fakat bana birşey çıl<mıyor. 
Eğer hu ay benim .... numaralı bi
letime büyük ikramiye çıkarırsa
ruz size anamın aksütü gibi hela
lından 1000 lirasını seve teve veri
rim!. 
Hamiş: İkramiye çıktıktan son

ra bin lirayı hangi vasıta ile gön. 
dermem lazım geldiğini de bildir
menizi rica cdcrinı! .• 
Diğer taraftan son keşideden 

sonra milli piyango müdürli.iğü -
JlÜn veznesinde kazananlara ikra
nıiveleri tevzi olunurken diğer ga
rip bir hadise olmuştur. 

İhtiyar bir kadın veznedara so
j<ularak: 

•- Oğlum bana 50 bin lira vur
muş. Paramı verir misin?, den1iş. 
tir. 

Veznedar kadından biletini iste
miş; bu talep üzerine de ihtiyar 

(Devamı 3 iiııcü saltifeda.l 

Yazan: 

~nder F. Sertelli 

Bir tana de son derı:ce 
meraklı tarihi bir tefrika 

Yavuz Sultan 
Selim Mısır 

hazinelerinde! 

1 
•Son Telgraf. aziz okuyu -

cular.nın zevkle takip ede -
ceklerine emin olduğu iki yeni 
roman daha hazırlamıştır. Ya-

l 
kında tefrıkasırıa başlıyaca -
ğımız bu romanları sabırs:z-
lıkla bekleyiniz. 

SON TELGR.tı.F'ta .. 
• 

V ckillcrimizin 
memlekette 

tetkik gezileri 

,, _____ _ 
• 

Beş vekilimizin dünkü 
ve bugünkü 

meşguliyetleri 
Vekillerimiz, memleket dahi 

!indeki tetkik ve tefti~ seyahatle
rine devam etmc~:tedir, Şehrimiı
de bulunmakta olaıı Maarif, Da
hiliye ve Münakalat Vekilleri, ken
di vekaletleri ile alakadar işler 
hakkında bu sabah da meşgul ol. 
muşlardır. 

icabında borçluların 
Üzerleri aranacak ! 

3890 numaralı İcra ve inas kanununda yapılan son tadilat 
hakkındaki yeni kanun layihası bu sabah l\füddci•.:mumiliğe tcb· 
liğ olunmuştur. Önümüzdeki aydan itibaren tatbikine başlanılacak 
olan hu yeni kanun ile eski İcra ve İflas kanununun 70 inci mad
desi değiştirilmiştir. Bu tiidiliit halkın lehinedir. ş:mtliye kadar ce
reyan eden muamelelerde İcradaki bir senet sahihi; senetteki im
zanın kendisine ait olmadığını veyahut borçlu; haczed:lmck iste
nilen eşyanın kendisinin malı olmadığını söyleyince İcraca mua
mele yapılmaz ve mesele Hukuk mahkemesine intikal ederdi. 

Halbuki yeni tadilatla bu hususta takibata devam olunmak ve 
İcra hakimine iş görmek saH'ıhiyeti verilmiştir. 

Yine evvelce borçluların Üzerlerinin aranmasına imkan yoktu. 
Yeni kanunla borçluların Üzerleri de hemen aranab'. •ktir. 

Paralarını veya banka defterlerini Üzerlerinde •akladıkların· 
dan şüphe olunan borçlular da bu suretle aranacaklardır. Hulasa 
yeni kanun borçluları şiddetle takip etmekte, alacaklıları daha emin 

yollardan himaye etmektedir. 

Maarif Vekili Ha•an Ali Yücel, 
dün İstanbula gelirken, Peııdıkte 
Üniversite kampını ziyaret etmiş, 
talebenin ihtiyaçlarını not etmiş 
ve kendilerile beraber yemek ye
miştir. Vekil daha birkaç gün şeh
rinıizde kalacaktır. 

'~~~[D~E~V~A~M~I~3~ü~ncu~·~·~s~a~hı~·f~ed~e~I__!_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~· 

Bir gazinoda lokum 
yiyen adam çıldırdı 

Zavallı adamcağız, evvela sancılandı, sonr'-. etrafa· 
saldırmıya başladı, derhal hastahaneye kaldırıldı 
Kurtulm;ta, sarraf l\futi soka. 

ğında 8 numaralı evde oturan 66 
yaşında Yorgo oğlu l\Ianol Ku -

Berber dükkanı 
randevu yeri gi
bi işletiliyormuş 

Sultana:hme!te 54 numaralı ber
ber dükkanını isleten Müberra 
isminde bir ikadının; dükkanın 
aııkasındaki bir odavı gizli fuhus 
yuvası !haline getirdiıl'i zabıtaca 

haber alınarak dün aksam bir 
cürnıü meşhut yapılımışttr. 

Civarda saıklanan memurlar 
düti&<ana genç bir erkekle bir ka
dmın müşteri gibi girdiklerini 
görmüşler, !biraz beldeyisten son
ra da küçük odayı ıbasmıslardır. 

Burada Salim isminde J:ıir er -
'kekle Emine adında bir kadın mü
nasebetsiz ibir vaziyette yakalan
mışlardır. 

Eminenin zührevi .bir hasta -
Jıkla malül olduğu da anlasılınıs -
tır. 

Müberranın Mahımut isminde 
birini lbu islerde tellal ııibi kul -
!andığı da te&bit olunmustur. 

KISACA 

Tereddüt kalmadı 
Cumhuriyet ceridesinin cbüyük 

mahdum:t beyine, onun gafına, 
toyluğuna, şaşkıulıgına ilk defa, 
biz, bu sütunlarda işaret etmiştik. 
BiLdeıı sonra, bütün diğer arka. 
daşlar, kendi n1illi düsiincc, gö -
rüş ve nıcnfaatlerimizc aykırı ge
len bu garip ses sahibinin lakırdı
sını ağzına tıkadılar. 

Zannediyorduk ki, •hüyük mah
dun1 he)' > l'aptı*ı patavatsızlığı 
anlanuştır. 

Ne gezer?. Bugün, hata, müs -
takbel Avrupada yeni nizamdan 
bahsediyor. ,l\lüstakbel Avrııpa
nın yeni nizamı .... sözü çok ınüp. 
hem, karışık ve bize yabancıdır. 

Ne demek isteniyor?. 
Bu sabahki Vakit refikimizde, 

Asım Us, büyiik bir saHetle şunu 
soruyordu: 

cAcaba, bu meselede, Bay Yu
nus Nadinin fikri nedir?.> 

Bu sualin cevabını, bugün, yine 
bizzat Cun1huriyet gazetesi veri
yor. Avrupaya yeni ve makul (!) 
bir nizan1 tenıenni eden bugünkü 
ba,ıuakaleye, her nevi tereddüt -
]eri izale için, baba, oğul, müşte-
reken imza koymuşlar, • • 

1 

rutaki isminde bir vatandaş, biraz r 
hava almak için, Kurtuluş cadde
sinde bahçeli gazinoya gidip otur-

muş ve kendi dişine en münasip . 
yivecek olan bir lokum ısnıarla -
ınıştır. <Devamı S uncil sahifede) 

Marika tabutu 
görünce bayıldı 

Bu sabah - Sirkeci garındaki 
• 

garıp hadise ! Yazıaı 3 üncü 

sayfada 

ÇERÇEVE 

Gene Maarif 
Bu sene imtihanlarda kaza

naınıyan; ve olgun yemişlerin 
tersine, silkelendikçe hamları 
yere dökülen talebelerin çok • 
luğu, yine bir maarif hücumu 
demagocyasına vesile ... 

Fakat bir mantar tabancası • 
nın ateş haysiyetine bile erişe
miyen geçen seferki külli kuv
vetler saldırışının başını çarp
tığı korkunç neticesizlik, bu de
fa hücum tarzını çok değiştirt
miştir. Ö)·le bir hücum tarzı ki, 
davayı hesap meydanına (ek ... 
mckten, sebeplerini eşelemek • 
ten ödü patlıyor. Kaçarken dil
lerini çıkaran arsız çocukların 
hali gibi birşey!. 

Herhangi bir hedefe hiicum 
gayreti, sebebe tekaddüm etti
ği zaman, iş daima bu kerteye 
düşer. 

- Vay, bakın yine ne halt 
i~ledi! 

Derler ve asla sebebe yanaş
mazlar. 

Hadisenin ana hatlarını tah -
kik yolunda siz sorunuz: 

- Okutan insanlar mı değişti? 
- Havır? 
- Okuyan çocuklar mı? 
- Hayır! 
- Okuhılan kitaplar mı? 
- Hayır! 
- Okutma usulii mii? 
- Hayır! 
Ne oldu öyleyse? 
Odalarında biiyük bir temiz. 

lik yapılan bir konağın içinden 
müthiş bir toz yığını cıktı "e 
n1anzarayı gören kötü nilct sa
hipleri halkırdı: 

- Bak sen süprüntüye! Ne 
pis konak, ne pis konak!. 

Toz yıi:ını içeride n eşyanın 
altında kalsaydı, konak temiz 

mi sanılacaktı? İşte badiseniı. 
büyük sırlarından birisi! 'foz 
yığınını göze göstermemek, eş
yanın altında bırakmak en ko
lay iş!. 
Değişen ne talebe, ne mual -

lim, ne kitap, ne de okutma u
sulü ... Değişen, eski şekiller üs
tünde belki her unsurdan bek
lenen yeni bir vazüe nıhudur. 
Değişen, belki talebe, muallim, 
kitap ve usul arasındaki karşı. 
Jıklı mes'uliyet paylarıdır. Bil 
dört unsur arasında ahenk ku
ruluncıva kadar, çüriik cephe 
nerdeyse sırıtnuya ıncmurdur. 
Sırıttıkca da sağlnııılıj:ına çalı
şılacak ve niha)et büyük ahen
ge varılacaktır. 

Bütün olan bitcnler1 konağın 
içinde sadece yeni bir hanıle
nin dolaştığını ve tozu dun1ana 
kattığını gösterir; \'C kona~ın 
aleyhinde değil, lehinde tefsir 
edilmek Hizımgelir. Eğer konak 
bu sene dışarıya döktüğü to~ 
yığınını, her sene biraz fazla -
sile çıkarırsa, bünycsındc süp
rüntü doğuran bir illet \·ar <!e
mektir; fakat toz yığıuıuı her 
sene döker de gittikce ck,ilt.r
se, o zaman, içini sanıiınİ.}t. i le 
gö!ttcrmiş olnıak cesaretinClcn 
başka. illelin öniine getccck 
tedbirleri de bulduğunu ı;llı 'e· 
re sokınus olur. 

Herhalde insan, dürüst in~nıı, 
bugüııb.ü ınanzoranın sahibini 
içiuden takdir edip neticeyi bek
Jen1i;}·e mecburdur. 

1\le;hur (idare - i - maslahat) 
politikasının dışına (ıkmak cc
saıetİL.İ gösteren ve riziku)·a a. 
tılan kahl'aman seciyelere mu
sallat ciice çelmclcrinden daha 
adı bir.şey tasav\'ur cdeıni,yorunı 
NECiP FAZIL KlSAK ' R ·· 
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TALİHSİZ 

ATLAR!. 

Fransız ordıisunun bozgunu sı
rasında, birçok Fransız askeri de 
İsviçreye iltica etmiş. Bu askerler, 
şimdi İsviçre hükümeti başına bir 
uzüntü, bir dert olmuı;! Yekunu 
binlerce olan bu askerler nasıl ia
şe eailecek?. Bir sürü masraf la
zım .. Nihayet İsviçre hükümet4 
bu ışin lrola vını .bulıın~ lltica e -
den askerle beraber, binlerce or. 
du hayvanı da İsviçreye geçmi:;!. 
Şim<li İsviçreliler, bu atları birer, 
ikişer kesip, mülkci Fransız as -
.:..erlerine yediriyorlarmış!. 
Şu atların talihsizliğine bakın!. 

.Muharebelerden sapasaglam çık
tılar da, dünyanın en asü<le mem
l~etirıde satır altı.na gird;ler!. 

!SE YİYİP 

iÇECEKLER?, 

1.stanbuldaki ecnebi, ekaıliyet 
mektepleri tılrkçe hocaları, dün
yanın taiihsiz kulları arasındadır. 
Yeni kazanç vergisi kanununa gö
re, bu hocalar, 6 aylık kazanç ver. 
gı..;ini toptan Ö<Üyeceklermiş 1 • 

Yahu, muallim olan adamda, 6 
aylık kazanç vergisi bedeli olan 
para ne gezer?. Sonra, bu zaval
lılar, bir iki ay hiç yiyip içmiye
cekler rnı?. Zaten, birı;ok ekalli
vet mektepleri maalilan ancak 
kandilde, bayr;vnda yerebiliyorlar. 

t<;;TAJl."BUL 

.«ADYOSU 

İstanbul radyosunun açııış ta
rihi eylüle kalmış. İhtimal ki ha
zırlıkları, neşriyat programı ve 
.ııırc henüz tamamlanmamıştır. Bu 
gecikme benim de hoşuma gitti. 
Çünkü, neşriyat programı hakkın
da bazı dileklerim daha vardı. E. 
fendim, bcndenize kalırsa, İstan
bul radyosu her akşam kon~a
ga başlarken şunları söylemeli -
dir: 

- Bayanlar, baylar, bugün dün
den daha iyisiniz, hepinizi daha 
sıhhatli, daha yakışıklı, daha neş
eli, daha şık, zinde ve genç görü
yorum. 

Bu, neden böyle, diye sormayı.. 
nız. Çünkü, zaman öyle .. Herke
sin yüzüne gülmek lazım geliyor. 
Had<iiniz varsa, birisine karşı kö
tü, fakat haki.kat olan bir şey söy
leyin!. 

Bu sekilde İstanbul radyosun
dan herkes meı:nnun kalacaktır!. 

GARİP BİR -----
HADİSE 

Cevhanda garıp bır ha<fise ol
muş: Bir vatandaş n zevcesi .olan 
hanımefendi ile, kerimei iffet \"ı:
sımesı olan küçük hanı.meiendi, 
ayni gün, ayni saatte evi terkede
rck, sevdikleri delikanlılara kaç. 
mışlar!. 

Sözle~i.ş gibi!. 
Talihsiz vatandaş eve gelmiş, 

bir de ne görsün?. Ne karı var, ne 
kız?. 

Yalnız, zavallı, şaşkınhktan, 
bayram :verine gidecek yerde, ad
liyeye gitmiş!. 

YENİ EKMEK 

TECRÜBESİ 

Efendim. yem tip bir halk ek
mejti çıkarıl .• _ak. Birkaç gündür, 
bu işin tecnibesi yapılıyor. Bele
divenfn vaptırdıf:ı bu tecrübeler 
bu;:ıüne kadar henüz istenen neti
ceyi vermemiş. Çünkü, bir çu va! 
undan 98 kilo ekmek ç>;crnası la
zım gelirken, 96 kilo çıkı.,·orm~!. 

Bize kalırsa, belecliyeın;z, bu 
tecrübeyi daha altı ay devam et
tine, istcd.i.bi neticeyi alamaz. 
Tecrübeyi fırıncılara yaptırma • 
malı. O zaman, seyredin, bir çu -
valdan 198 kilo ekımeh. çıkıyor mu, 
çıkmıyor mu?. 

AH'.UET RAUF 
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:::ı bombalarının menşei 

Pariıste milli ikütin1J.anede bu
lunan Sl!kı.zıııcı yüz vıla ait el yaz
ması bir eserde, buıı~ıı mitthiş bir \ 
sılCJı olarak Jı:ullaml ı:::. el boıı:ııba
larının •Hasan · e! · Rammah) 
adlı bır Arap lkimvaııeri tarafın -
dan kadedildı~i vawnıakt::ıdır. 
Bu .bombaların ice:isinde kükürt 
ve emsali maddele.- vard:. El ile 
atılı:yor ve vere düsünce ı; .. tlıyor
du. 

Boğucu gazin menşei 
Aıiımlerden Eldvar Furnıve've 

ııöre boıl'ucu ıı;azın mensei çok es
kidir. Vat>kan saravınd... kütü~

hanesinde !>ulunan ooki bir e<;erde, 
ıçerisine kokulu .bir madcie konu
lan ve natlad.ıb zaman et, afında
kileri ı~oo öl.düren bir duman 
ı;aoan l?iillenin imal tarzı vıızılıdır. 

Kuyruktan dolma 
tüfekler 

Bu; on sekizinci yüz yılda şö
valye Dary adnıda bir Fran112 ta
rafından düsünülmiiş ve yapıl -
ınıstır. Bu tüfeğin kasaturası yok.. 
tu ve kuyruktan dolduruluyor ve 
<lakikada altı kurşun atılıyordu. 
Halbuki, namlusundan doldum -
lnn tüfeklerle fazla knrşun atmak 

Greguar ateşi 
Bizanslılar, limandaki ı:c-mileri 

ve .kale içindeki evleri vak.ınak 
iC.:n ookiden bir atcs kullanırlanlı. 
Bu ateşe •Rum atesı. de denili-: 
yordu. Ve terkıl;., pek gizli tutu -
Juvurcu. Bu ate<in husus;yeti. su 
üzc·rinde de yanmasında idi. Adcta 
bir sal ııfoi vana vana akıntıya ı 
tabı oJ.ı,·ak gidiyor, t~sadiif cttıği 
ıreın.leri yakıyordu. SC:ndürmck 
i.mkiını vdktu. Esrar:, uzun müd
det anlaşılamadı. Ni'1ayet bir Bi
zanslı tarafından 1"ransız Kralı 
15 inci Lüive, yüıksek bır para mu
kabilinde satıldı. 

İlk tecrübesi, Ver;ay kanalı ü
zerinde y:ıpıldı ve mu\'af!akiyetle 
neticelendi. Atı>- bir anda kanal 
üzerınde bulunan sandalları va.kıp 
batınrustı. Kral, m ~ddi huzuruna 
ça.iiırdı. ıbu telrlikeli ateş;n sırla
rını kimseye söy !er :err.e,ini, aksi 
halde lkellefuni ucm·!acai!.nı bil -
<lirdi. Ve 1,000 ~ü altını avlık 
bağ-ladı. •Greıruar :ıt~;i> ııin sırrı 
ikinci defa olarak ·ka-vfr>oldu. 

kabil olmuyordu .Bu ti:.fek bila
iıare birçok tadilata uğranuş, bu
günkü mavzerlerin, löbellerin şek
lini almıştır. 

Telgraf'm edebi romanı : 18 

ETEM İZZET BENİCE 1 
Diye ıkJ tarafıma yalpalıya yal

~alıya dolaşıyor, 9'lnki Chat Noirin 
salonlarında imişim gibi odanın i
çinde dört dönüyordum. Nesrin 
bu halime şa.:,-ırdı, kaldı. Bir müd
det beni seyretti, sonra: 

- Maşaallah beyefendi.. 
Diye yanınıa geldi. Ve ilk sözü: 
- Neredeydin bu saate kadar?. 
Oldu. Kafamın içinde ve göz.le. 

nmin önilnde Narandan ba;;ka hlç 
birşey, yoktu. 

- Ne yapacaksın?. 
Dedim. O her vakitki melek gi

bi, şeker gibi, kuzu gibi kadın bir
den köpürdü, asabileşti, ve ihti
mal benden iğrendi: 

- Sen bilntl)'{lrsan ben söyli
yeyiın ... 
Dedı .. ilave etti: 
- Naran hanımefendi ile bera-

ber meyhıınede .. değil mi?. 
Aktın başımda yok ki, 
Hayır ... 
D<yebiley= ve .. yalan uydura

yım: 

- Arkadaşlarla beraber şöyle 
bir çıktık!. < .. ·• in senei devriyesi 
var!. 

Yemek yedik, bara gittik., 

Ve .. onu teselli edeyim: 
- Aman karı.<:ığ;.m, benim gö. 

züm senden başka kimi görür. Bir 
sen, bir ben, bir dünya ... Bir de 
çoçuğumuz!. 

Hiç şüphe yok k4 bir-şey bilmi
ycrdu. Naran.. ismini benim ağ -
zımdan kaptt. Sarhoş okluğumo.ıı 
da görünce hükmünü verdi: 
Meyhane~ gittiler ... 
Ve .. ben cevap vermeden yine o 

eöyledi: 
- Sekiz seneden sonra demek 

seni bu halde görecektim. 
Zaten biliyorwn. İki ür. aydır 

beni ihmal ediyorsun. Nihayet bu 
gece herşeyi meydana vurdun. 

Bu s<izlerinden sonra köpürdü, 
taştL Beni şiddetle itham e~ 

- Yapma. .. 
Etme .. 
Y anl.ış düşünüyorsun!. 

Naran da kim?. 
Diyeceğim yerde; 
- Evet. Bildiğin gi-bi. Naranı se

viyorwn. O benim bayatını, canını, 
malım, bütün var lığını, herşeyim.. 

Dedim, ona açıldım: 
- Onu hayat :kadıır, dünya k.a

ılar sevıyorum, 

Haliç 
vapurları 

Belediye reisliği 10 bin 
liralık bir yardım yaptı, 

eski iskeleler 
yenılenecek 

Haliç v .. purları idaresinin va -
ziyeti beledoyece teUkık olunmak
tadır. 

Bu husu.sta bir raoor hazırla
DQl'ak !beled.iyeve verilmiştir. Ha
lic ve civarındaki ıhalkın kala'ba
ltklaşınasında büyük 'bir rol oy -
nı van ·bu .M:iarenin vaziyetin.in in
ik...,-af ı belediyece de arzu e<lıl -
mcktedir. 

Belediye reisliği hahç vapurları 
idcresine şlımdfü'< 10 bin Er11lık 
v:ırdı.ın vaı:ım1"tır. Acil tamirata 
ve dıi?cr lüzumlu islere a> rılan bu 
para ile Yemiş iSkelest de esaslı 
D:ıir şek.ilde lı!'mir oluıL-nuşl;ır, 

Pevderoev dti!cr €'3:.;.ı k.tcc!c -
!er de tamir edilip ırw,el ve veni 
birer şPklc sokulacaktır. 

Tekaüt kanunu~cla 
yedi değişiklik 

Tekaüt kanununda bazı deği -
şiklikler .. .,mlma;ı i~in yeni bir 
liıyiha ha'1rlanıp l\ieclisc veril • 
rnistir. 

Bu liıyihaya göre, tckaiit san
dığı teşkilatı olıru;,.an mülhak biit
çeli duirelcrle hU3USİ idarelerden 
ve mül;::a ~ lıremaııetlerile İstan
bul mahlli idurderinJen ve Anka
ra belediyesinden ma!l>j alan me
mur ve muallimlerdeu umumi mü
Yazene)·c geçenlerin a.} Irkları son 
bulundukları yer lıütçesi.1den ve. 
rilecek ve evvelki memaı·iyctleri 
de sayılacaktır. 

IKLÇÜK 1-lAbERLEF\I 
* Güzel San'atk,· ;, : !:,rnin 

24 üncü rcsun scre'l.bi dun a-ksam 
Ga!atasaray li...:L·sınU:l) ~;..L"lıl.:ı-~ır. 
Bu vılıkıi :serı,gi c..-ç~ z2n~iıı ve ı:u
zclclir. * Şe-hr'.miz ıtümrüı:..inf.~ t . -
muz ayınC:a 2 milyon 2v~ b:n Ji. 
raya ya..r.::ın varıclat ıe,rıın olun -
mustur. * Tat! münasebetı1 e :nektcp -
lerın 'boş kalm"1tıaıan • .,.ııı hnfta
nın ikı ıtünün<le ıdarc 1nemurla
rının nvbetı" .ınekL;· (·rde kal -
n'a rı bild.rilınistır. ı 

Halkın fa1dala.nması 
lazım 

Birkaç Üniversite hocasının, 
Anadolunun bir iki şehrinde birer 
konferans verip, çabucak dönüp 
gelmeleri hadisesine, biz cÜniver
site. haftası ismini verdik. Hafta 
başlıyor, başladı, diye, daha evvel, 
günlerce propagandasını yaptık. 
Fakat, haftanın bitişini ve hesabı
ru, Türk efkUı uınumiyesine, çok 
kısn ve sudan bir ifade ile verdik. 

Erzurumdan avdetle bir sür~at 
rekoru kııan bir profesör, bir elin 
gazc!et:ilcre: 

- ilk Üniversite haftası zaferle 
bitti, dedi, kesip attı. 

Nereleri gezdiler, neler yaptılar, 
neler gôrduler, halk kendilerini 
nasıl karşıladı, kaçar konr.eran;; 
verildi, mevzu]arı neydi, konfc -
ran>ları kaçar kişi dinledi, dinle
) ic Jer daha ziyade ktuılcrdi, se
yahat sadece bir mera~in1den mi 
ibar~t kaldı, yoksa, asıl gaye ve 
ruh elde edildi mi, yani. turkçcsi, 
mosraf edilerek, zahmete katlnnı.. 
lar:ık ı:1:i)ar edilen bu ~eyahat Lir 
kıs:.m ılnaddu şehirlerinde otu
ran vatanda~l:ırırnıza faydalı ol
du ınu?. 

ı. .. :.,ıt;ıı tu suallerin cevabını, bu
güne l-.adar oi:renıniş cl~ğiliz. Ala
katlnrlar. Lelki, ıliyecekkr ki: 

- be a .aın, sana ne?. 
Şunun ı~:n bu mesele bana ait

tir ki, meml ... kctin1i \'C vatandaş
larııuı, en az, hUtiın diğer Ttirk 
vatandas)arı J adar severinı. İ.'>te
rint ki, bu gıbi hfldi~cler, bir rl!s
mi rnpar bııauço ve)·a jstatL,tiğini 
dolduran ne\ iGC"n dc~iJ, elle tu
tulur, eözic gOro.iiür, fayda ve neti
cesi tartılır cıı.s:nden hareketler 
ol un. 

l)u c halta» zarfında verilen kon
fcra slarcian bir iki~inin me\'zuu- \ 
nu, gazctt:!cre gönde ilen Anın.dolu 
rnalıabir mektupları içinde gür -
dü'll. Hiç <le lıc~ıınıa gitmedi. ı 

İlmi basitloştirınck, imik diline 
çnirmck, halkın merak ve heye. 
canlam11 isti n1ar l.'dcrck, or.n, 
ruzmcrre hayatında mürşitlik, rch
berJ;k ederek bilgiler vermek pek 
a~;. 1nün1l.ündür. 

Cu, nacıl \·ı:pılır?. 
Biz, hadtliınizi bilir insanu, çiz

meden yukarı çıkmıyoruz. Snyın 
hocalara bunu da biz öğretecek 
degiliz, ya ... 

REŞAT FEYZİ * P~;,-"".; :a ·havva., .,.., ·1 ve mıh~=============== 
ü .. _rine d~ bir ,buhr~~ ba!;IJJnıstır. 
Bazı tu~carla:rın ba maddeleri 
sakladı.klan hakkında fia\ müra -
kaıbc koınisvon:.na s:.: .• ıv.,tic.r ya
pılmıştır. hvec ve Amerikadan 
nal ve mıh t"'1"1"ikinc ;alısılınak-
ta.dır. 1 * Şclıriıniz matbadlaı·ınca mev
cut olan <:ı:ıSkı moıkinelerird 'n gay
ri menkul atldile abtı sai:ıitc ver
gi-si alınması bclc(L ,ceoc dc"ru bu 
lunrcamıştır. * iık:nci lbir ünivcr~ t~ hcve -
tinin sarka e:önderı :mesı karar -
lastırılmıstır. 

Eyüp otobü.,leri 
Kaldırılıyor mu ? 

Eyüp otcmdbillerinin vaziyeti 
hakkında belediye taraiınrlan tet
ikikler a:ıılm..ıctadır. Benz'nin 
tasarrufla harcan.-nası ic3">ctt4.'i 
il>u sıralarda mez:kür ola!ıiis se -
ferlerinin kaldırılması faydalı gö
rülı .. ck\edir. Esıroen bu otıOOilslcr 
Ha!;c vapurlarına muvazi olara.k 
L•lcd1 ""ndcn seferlerin ıkaldırıl -
masından harkın ıhi<.Jbir zarar ııör
rıniH-ceği de an>asılmaktadır. 

İstanbul Belediyesinden : 

Mil in 
piyar~go 

Fenerbahçe stadında 
merasimle yapılacak 
bu keşide hakkinda 

ml:dürün izah ~tı 
Yeni ınakinelerlc şehrimizde ilk 

defa icra edilecek olan milli piyan-1 
p;onun ke-<idesi için bir merasim J 

Prol'I'a.mı h~zırlarnruştır. Milli pi- 1 
yarık.o müdürlerinden B. Kazım 
Altınay ııerek bu keşde ve ııere'k 
v~ni tertibin hw;usiveti haıkkında 
lkenclli.~le ,g-ijriişen bir muharriri -
:m.ize şu izahatı vermıştir: 

•- Tam .bilet ve tam i:kr:ımiye 
asa.sına iıstinat eden 7 ağu.;'too ke
şdesine o gün s:ıat 18 de başlanı
laca.: ve saat 19,30 a 'katla süre
ce~tir. Ak.şanı üzeri çekileceği 
cihetle lkalabahk bir kütle tara
fından alf.k.a ile t.aJ.üo edilece~i 
anıa:sılan keşı.deye tekmil lstanbul 
lha t davetlıdir. F'eneı;;:.a,bç-e sta -
dı ve tr:bünleri o gün batk:mıza 
arak ıbulundurulac~ctır. 

Çakisten evvel sehir bandosu 
tara!ın<lan istiklal marşı çalına - 1 
caık ve bunu milli piyango idare 1 
heyeti rei~inin bır nu1J.{u ta/kip e
dec~<tir. Nutuktan sonra da 'küçük 
·ve yUz lirallik ikramiyeler ceici!ip 
!keşideye kı.;a bir fusıl:ı verectık
tir. 
STADDA BU SABAH KÜRELE-

RL.'I KURULMASINA 1 

BAŞLANILDI 
Bu !konseri müteak?p biner lira 

.kazana 'ak olan 40 nu.mar:ı ayrı 
anı cL•.cılp yine kısa 'bir dinlen."lle 
ve miiz>.1< f,,,;ılası verilece!ktir. Son· 
ra cia, 2000 lira ve d,J:ıa vukarı 
ikra,-pıye kazanacak olan numa -
ralar cckileeckt;r. 

Bu yeni t~rtilJin bariz bir husu
si,·t'ti de sud,~r: Planda mevcut 
1000 er liralık lkrnmiye!eri ka -
2anac2k olan 40 adet !bilet içın de 
büvi.ık iknrimevler ıri.bi 6 1..-üre 
calı'iırılacaktır. Yani ; bet. son 
üc ra'.kaımlarına göre dt)!'.1; bik-t
lC'rin numaral:ırına -öre olac::.~tır.• 

Bu sabahtan it':!ıaren sladda e
ld<trikli küreler.in kurulmasına 
~anılmıştır. 

Çocu larımıza 
havacılık 

Mekteplerde, önümüzdeki ders 
yılından itibaren havacılık dersi 
başlıvacağını gazetelerde okuduk. 
Bu ders, tıpkı askerlik dersleri gi
bi, talebenin sın1f geçmesi üzerin
de mi.U!ssir olacaktır. Dünyada ya
şamak, hava hakimiyetine bağlı 
gibi görünüyor. En kürüğücüz -
den en büyiiğiimiize kadar hava. 
cılık zevki, havacılık terbiyesi ve 
havacılık bilgisi almamız lazım. 
Daima yerde kalanlar, sonra, yer

de sürünüyorlar. Maarif Vekale -
tinin ı.u işi ııayet ciddi bir tanda 
tesis edeceğini ümit ediyoruz. 

BÜRHAN CEVAT 

POLİS 
VE 

!\-f AH K r IH ELE ll. 

Kadın yüzünden 
arkadaşını vurdu 

Kızıltopra:kta kanlı bir vak'a ol
muştur. Fevzi ve LO.tfi iBimlerinde 
ilti arkadaş KIZıl1ıoprak sahille -
rindeki çayırlarda bir içlki filemi 
tertıo etımişler ve bir hayli şarap 
~işlerdir. 

k.a.faların tüssülemnesi ilerledik
ten sonra f?(irüşme mevzuu e8k.i 
bir kadm ııneselesine inti:kal et -
m?ştrir. Bu mevzu ibiraz sonra da 
ıınüno.kasa haline J?irmis ve niha
yet kaYı(a .baslaırustır. Kavganın 
en si etli bir anında Fevzi bıça
ğını ~'tlkereık arkadası Tevfığı ağır 
surette yaralamıştır. 

ıı;dise ako.binde FC'V'Zi elindeki. 
ikanlı bıçaih ile lkacrrıağa teseb -
•büs ctımişse de derhal va<kalan -
ml$lır. Yaralı Tevfik hast~neve 
:kaJdırıhwşUr. 

Elektrik dcstcresile 
biçi!en kol 

Kunikapıda Sükrünün odun de
posunda çal<ımakla olan Osman is
minde bir mnele elektrik ile işle
yen vuvarlak testere ile odun ke
serken sa,ğ" k{)lunu testerey ~ kap
tmnış ve ucları cok kcS:<in olan 
testere zavallı ad:ım.n kolunu 
odun l!iıbi biçip kesmei!c kovul -
mustur. 

Osman hemen ·kolunu ııeri çek
mi.'l.<e de ıbu vaklP. kadar testere 
kısın~n ıloolunu ·ke.smi.~'1:ir. Osman 
bavınn bir halde ba.;tanevc kaldı
rıL'Tl!!:ilır. ---<><>---

Kızılay cemiyeti Erzincan i~ 
lbir ımimar veyahut mühendis ara
maıktadır. 

Malte-e aSkeri lisesinin riyazive 
ö•r-.ınıt>nliği münhal bulunmak
tadır. Me>lkür ımoktep komutan
lığına müracaat edilebilir. 
Türk~e bhhakkin vakıf seri 

yazar bir daktilo bayan aranmak
tadır. Lisan bilenlerin tercih olu- ı 
nacaildarı bu ıs için Galatatla Kre
di Liyone ıhanında Tüıık - :Elllas 
<irketine müracaat olunmalıdır. 

Ataı.ütk köprüsü ve Galata köı:>
riisüııd<? muhal ız oJ.ar:ıık çalıştı -
rılır..ak üzere 8 id<i belooiyece a
ra:rnnaktadır. Aylıok ücret 35 li
radır. Badana ve ufak tamirat iş
lernden anlıvan kapıcılarla bir 
ııarson aramna'ktadır. Bc-yoğlunda 
Rtıımeli hanında 14 nınn.araya mü
racaat ediimeli<lir. 

Yıldızda Harp Akademisi iç.in 
hesa'l işlerinden anlar ve dak -
tilo bilir 60 lira avlılk ücretle bir 
memur aranmakta.dır. 5 ağustosa 
kadar okul !kom utanlı.i:tına müra
cat ica.bctımeıctedir. 

Üniversite veya •-üksek ımeıkt:EC> 
mezunları arasından İzmirde hu
susi 'bir mektebe muallim aran -
maktadır. 

Lalelide İzmir kıız talebe yur
duna müracaat olunmalıdır. 

MUHTEREM MEB'USLARl~IZA DAVET 
İstanbul Vali \'e Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar Taksim bah

çesindeki yeni gazinonun umumi servise açılması münasebetile 4/ 
8/940 Pazar günü saat 17 de gazinoda verilecek çaya İstanbulda 
bulunan muhtcreın meb'uslarunızın şeref vermelerini rica eder. 

IAvRUPA HARBİNİN YEN~ıESELELERİ 1 

Bilhassa nikbinlik mühimdir •. 

.!--~--~~~~~~·~~~~~~~~~~<~6844-'=L_ 

Avrupa harbinin tesirleri dün
yanın her tarafında kendini gös
termekte, harp· sabasına en uzak 
olnn yerlerde buna karşı kayıtsız 
kalamamaktadır. Böyle olunca her 
yerde efkar derece derece yarı
nın endişesi!~ meşguldür. Ruhlar 
da ister istemez bir gerginlik var. 

Ve .. meydan okudum: 
- Sana karşı mahcubum. Yüzü

ne bakamıyorum. Fakat, hakikat 
bu. Seviyon;m. Deli gibi seviye -
rum. Ölesiye seviyorum. Onsuz ya. 
şıyarnam. 

Ve .. yine sıkılmadan ilave et -
tim: 

- Bu dakikaya kadar onunla 
beraberdim. Yedik, içtik, danset
tik. Sonra onu evine bıraktım. Fa
kat, kalbim de onunla beraber 
kaldı ve cesedim de işte sana, bu-
raya geldi.. , . 

Nesrinin gözünden kaynar bir 
şey boşandığını ve sadece: 

- Kalpsiz ... 
Dediğini hatırlıyorum. Ondan 

sonra yüzüme bile bakmadı: 
- Pekfil.1. Sen Naran lıaıımıe

fendiye, o da sana yakışır!. 
Dedi.. Beni olduğou.ın gibi bırak

tı ,odasına çekildi. 
Yine bir cümlesini hatırlıyo -

nan: 
- Hain erkekler!. 
Galiba: 
- Alçaklar. Siz itim .kocalık kim, 

babalık kim?. 
De dedi! Fakat, bütün bunlar 

benim bir lkulağmxlan girİJ'Qr, ö
büründen çıkıyor: 

- Kim ne derse desin.. Her şey 
Naranın dediği gibi olacaktrr .. 

Diyordum!. Nitekim, .karım be
ni bırakıp da odasına çekilince bir 
fikir birden ok gibi ziluıiıne sap
landı: 
- - Daha ne d.unıJOI'lNll be adam.1 

Ve .. emretti: 
- Narana git .. 
Ve .. teşçi etti: 
- Zaten bunu istemiyor muy- Zaten başlangıcındanberi bıı bar. 

be csinir mücadelesi• adını ver
mediler mi?. Harbe yakın olsun, 
uzak olsun bugünkü dünyada her 
memleketin mademki birbirile o 
kadar yakın birçok alakası bulu
nuyor, asabın tesiri de oradan o
raya sirayet ediyor demektir. O
nun için bilhassa böyle zarnanlar

dun?. 
Ve .. ben yine: 
- Rira rira rant trayrarn .. 
Diye diye yerimden kalktım, 

sarhoş sarhoş duvarlara çarpa çar. 
pa sokak kapısın.ın yolunu tut -
twn.. 

Tam kapıyı açmıı;, dıı;arıya çı- da herkesin kendine hakim ola-
kıyordum. Nesrin arkamdan ve - bilmeğe, uyanık bulunmıya dik • 
tişti: kat etmesi dalıa ehemmiyet alıyor. 

- Neriye Ruhi?. İngiliz matbuatı bu cihete dik-
Kaşlarunı çattmı: kat ediyor. Okuyucularına yalnız 

. . harp haberleri vermeyi değil, on-
- Nerıye mı?. Narana._ , !arın ruhunu tatmin, endişelerini 
Dedim. Omuzımıdan tuttu, çekti, teskin edecek ve sinirlerini kuv-
- Bu saatten sonra hiç bir yere vetlendirecek u:im ve iradeden 

gidilmez. Haydi otur evinde.. ilham alan sözler bulup söylü -
Dedi. Bilmiyorum. Sarhoşum yorlar. Çünkü hayatın en büyük 

diye mi, yoksa acıdı,ltından mı, bir kanunu nikbinli.ktir, Uyanık bir 
türlü kocasın.dan -........~ . nikbinlik, vazifeyi tamaınile ila 

. vaz., • .,...~"'5lll- ederek muvaffak.iyetinden biç il-
den mı, neden~· . ı midi kesmemek.. İşte bugün de, 

- Hayır .. Gidiyorum.. yarın da bayatın asıl muvaHa.k.i-
Dediın. Ve .. yürüdüm. Ceket.im.. yet amili. 

den tutup çekmek, beni içeriye al- Harp çok şey öğrettiği gibi so. 
ınakjstedi Ve .. boğazında tı:lalan ğukkanlılığı da öğretir. Bu da et-
bir sesle: raflı bir surette tarif edilmesi li-

S d lis.in nııı. g<!len şeylerdendir. Her gün 
- _en . e ... berkesin ağzında dolıuıtığı balda 
Dedi Yıne a1d.ırmad.un Yine lılyıkile bilinemiyen birşey ... So-

~zleriml iıerşeye kapadım!. ğukkanlılılı: duygus02iuk değildir. 
Son cebrimle kendimi kapıdan Bili\ki.a herhangi bir hal karşı-

d.ı.şarıya attım.L sında ne duyulmak Hlzırnsa onu 
Yalnız aııkamdan gelen V'e ku- duyan, fakat muhakemesini asla 

la:ltlarımda -~ ı. bir kaybetın.iyen ve geleceği çok iyi 
• ...,......y~ ses vardı: düşünerek sür'atle hesabını ya -

- Ya. Deınclı: nlha-et i>u ola - pan ve acele etmeksizin de hare-
cakt: Ruhi1. kete geçen adamın halidir. Bu öy. 

!Devııızı.ı yıızl....,ı le lılr ~ettir ki he.rluıoıt.e ayaj 

derecede bulunmaz. Bu da bir çok 
müşkül inıtibanlarla etde edile -
cek hassalardandır. 

Nagilıani bir hadise karşısında 
kendini tutamıyarak elinin var -
dığını yapmak, ağzına geleni söy
lemek asabiyete verilir. Fakal bil
hassa gençlerde aranacak mezi -
yet ellerine ve dillerine bilim ol
maktır. Eğer olamıyorlarsa bu 
büyük meziyete sahip olmağa ça.. 
lışınak ister. Çünkü hayatııı mu -
va(fakiyete götüren işleri insan -
dan sabır, tahmmül ve sebat bek
ler. Nagihani hadiseler de böyle .. 

Geçen umumi harpte Arabistanı 
ayaklandırmağa muvaffak olan 
meşhur Lavrens maceralarla dolu 
olan hayatında pek çok nagibani 
vak'alarla karşılaşmıştır. Bir kere 
biç bilmediği, ynni ne olduğuna 
ancak coğrafya ve tarih kitapla
rında gördügü bir muhite gittiği 
zaman bayat ile nazriyat arasın -
daki büyük (arkı görmüş, yeni 
muhite uymak zaruretini anlamış
tır. Buraya kadar hep sol:ukkanlı
lık, harbin lüzum gösterdiği si • 
nirlere hakimiyet lüzwnnndan 
bahsedildi. Lavrense dair şöyle bir 
hi!Uiye de vardır: 

Yolda birisinin otomobili kırılsa 
da siz de tanımadığınız bu adama 
bir iyilik olsun diye otomobilini 
tamir edebilseniz, fakat çalışırken 
bir demirin fırlamasile kolunuzu 
kırsall12, sonra o adam da size bir 
teşekkür bile elmeden arabasını 
çekip gitse kızar mısınız, kızmaz 
mısm..ız? Kızmakta mazursunuz. 
Fakat İngilizlerin meşhur Lıivren
si hem kolıınu kırmış, hem de bir 
teşekkür kelimeaine bile nail ola
mamış. Falı:at bu öyle müskül an
da yutkunmuş, birşey ııöyleme • 
den yaya olarak l'olwıa devam et-
~ 
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maglubiyet 

Va:an; Ali Kemal SUNMA<'l 

1870 - 71 mağlubiyeti Fransada 
ilı:inci imp&ratorluğa nihayet ver· 
miş, ~üncü defa Cuınlıuriyetin 
ilanı imkanlarını ba:z.ırlamış. 918 
mağliıbiyetı de Almanyada Kay. 
zerin saltanatına nihayet vererek 
Vaymar Cumhuriyetine yol aç • 
ıruştı. 940 felaketi de Fransadaki 
Vi~i hükumetine başka yol tut -
turmuş oldu. 
Şu son elli gündenberi t'ran~ada 

olup biten vekayi başlı başına 
takip etmef:e değer de, arlar. Fakat 
hep birbiri ardınca gelen fevkala
delikler içinde yaşıyan bugüukii 
dünya belki de gözlerini büsbü • 
tün Fransaya çe•·irip bakmıyor. 
Fakat elbette bir gün gelecek şim· 
di gazete sütunlarında okunan ve 
l"eçilen bir

0

çok hadiselerin ebem • 
miyetini daha iyi öi:,"Tenmek ve 
tahlil etmek münıliin olacak. Ta 
ki sinirler yatışsın, fikirlere bir 
gün sükun ve huzur gelebilsin. 

Avrupadaki mal:lup Fransa şinı
di yeni bir tecrübeye girmiş gö
rünüyor. llezimctin intikamını al .. 
mak için vurulacağı anlaşılan da 
simdiye kadar devam elmiş olan 
maarif usulü olacak. Daha pek sa· 
rib bir program görünmüyor. Fa· 
kat Vişi hükumetinin maarif iş· 
lerini ele almış ol&nların beyana
tı böyle bir program hazırlamak 
tecrübelerini göslerınektedir. 

Fransamn maarif usulleri, ted. 
ri.sat programları, bu usulleıle ye
tişen nesillerin fikri terbıyesi nıeıı> 
leketin harp gibi en nazik bir inı
tihan devresinde hezimetten baş
ka bir neticeye varmamış. Demek 
ki fazla tahsile lüzum yok.uuş. 

Dimağı çok şeylerle bcsley p de 
asıl iş \'e hareket zamanı gdinc• 
bu malumatın beklenen (ayuay1 
temin etınekten çok uzak kaıdıgl 
görülmüş. Gençliği lisc<le felsefe 
ile, derin nazariyelcrle yetiştir • 
mektense açık havada beden ter• 
biyesile, daha az, fakat çok saı;laııl' 
bilhassa hayatta çok işe yarıya • 
cak, bir gün Fransanın tekrar kal· 
kınmasına hizmet edecek ıualiı "' 
matla mücehhez nesiller yetıştit
mek lazım geldiğini söyli)·culel' 
şimdiye kadar Fransanın ı[t.!ıaJ' 
edegeldiği ve dünyada kendini oJI• 
!arla tanıttırdıgı pek çok fıkrl hu· 
susiyetleri artık bir tarafa bırak· 
mak istiyorlar demeklir. Belki de 
bunlar herşeyi basite irca ctme1' 
gibi kolay bir yoldan giderek bU. 
günkü hc•imetin scbeplrrini de 
elle tutulur, güzle görülür bir hal
de anlatmak istiyorlar. Her fchi• 
ketten sonra böyle yapılnıak iste
nir. Şimdi de Fransada görülen bU 
haleti ruhiyedir. 

Yüksek tahsili tahdit ederek 
Fransaya bundan sonra daha zi • 
yade ameli adamlar, çok çalıµ • 
bilen çiftçilerle yorulmak bilmi • 
yen makinistler yetiştirmek, hu. 
lisa tabs.ilde tamaıııile fayda gö
zetmek bundan sonraki maarif u· 
sulünün ruhunu teşkil edece.kmi$o 

Gerek Mareşal Petenin, gerek 
General Veygandın talim ve ter· 
biye hususunda, gençliği yetiştir• 
mekte ötedenbcri mnayyen fikir
leri vardır. Kaç senedenberi ve
sile buldukca her iki kwnandaD 
söyledikleri nutuklarda, yazdıkla
rı makalelerde maarif meselcle • 
rine temas etmekten kendilcriırl 
alaınanuşlardır. Bugün ise Fra11· 
sada artık düşündükleri gibi ına· 
arif programları yapacak nüfuz ve 
salahiyet' ellerinde bulunuyor. 

Yüksek tahsil görüp de hayati• 
muvaHak olamıyanların, istedi1'· 
!eri makama gelemiycnlerin Fral> 
sada ötedenberi gayrimenun bit 
tabaka teşkil ettiğine bakılarak 
bu yüzden dargın ve küskün o)aD' 
ları çoğaltmaktansa her sene yiil'
sek şehadetname alanların mikta• 
rını azaltmalı: ciheti düşünülmek• 
teılir. Vişi bükiıınetinin maarif içil 
beslediği bildirilen tasavvurlat1 
bu merkezdedir. Ne kadar müıı•· 
kaşa edilecek bir mevzu. Fıık' 
Fransuların bileceği şey. Eibcd~ 
zaman kendi seyir ve te.k.imüliİPil 
takip edecek. 

İkmal kursları tekınil 
Halkevlerine teşmil 

edılecek 
Lise ve orta ınekteolerde ~ 

ika.lan talebeler icin bazı Halke"' 
!erin.de acılan ikmal kursıaruıd' 
t>e<kisata 'lıa«lanılm~1ır. 

Bu ikureların QOk lbüyük bir r~ 
bet ııördükk!ri anlaşıldığınıdşll 
((!kmil HalkevJerine teşmil olıJJl" 
ma.sı lkararla<1ırılınıştır. 

Eminönü Halkevinde de lisC 6t' 
nıfları için ri-"'3.zive. fizi1c, lki1ll-;': 
ve almanca ıiet'slcri üzerine ktl 
kır açılacıllctır. Kayıtlara ba..Ia-0" 
rru.ştır, 

---<><>---* Evvelki akşa.-n K:ıra,ıen~ 
başlrvan fırtına dün gece de .d , 
vmn elıınii bu sabah haf.ı.fleiJll" 
tir. 
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Romanya arazi 
terk etmek 

«Alkantra» 
lngiliz vapuru 

Alınanlar 
giltere Üzerine 
risaleler attı 
içinde hitler'irı 

ıuıtkundın parçalar 

istemiyor tamir ediliyor 
lcabederıe SoYyetlerin Oen;z muharebesi 
müdahalesi istenecek muvaffakiyctle. 
Bükreş 2 CA.A.) - Reuter a- neticelenmiş lo var . nd 

llıha 2 (A.A. ıansı an: Rio de janeiro 2 (A.A.)- Rö~-
lteleri ilk )- Alman tay- Macaristanın Transil\"anya ü - ter ajansından: Geçenlerde bır 

ıı·! .. defa olarak, evvelki zerindeki emelleri meselesi. Ro- Alman kruvazörü ile harbe tutu-
ta..._;-UYiik Britaıı .. ·a .. ·a risaleler ad ı· t ıh~'·=- -"'hnak l Al ... ~ır B . " " . many a vaz ye e ccr..uu u - şarak hasara uğra!ı~ış o an .. c~n. 

'-tk ' u rısaleler, Hitlerın ta berdevamdır. Dobriçanın Bul- tara adındaki lngılız kruvazoru -
' ~:ud~n bazı parçaları ihti. ~aristana terki meselesi., pek o ka- nün mühendisler tarafından ta -

Uın tedir. Bilhassa •llitleria. dar ıbüyi.i!.lt lbir ehemmiyet iktisap mirine başlanmıştır. 
. lJe ~n ınüracaah> f.1-kras~ etmem.i$tıir. Ve bu ay icinde bu Rio de jeneirodaki İngiliz ataşe-

. ter ~ rısalelerden binlercesı mesele haıkıkında dol!ruıdan doğ - navalı üç gün zarfında bitirileceği 
bre d:nın. cenubu garbisinde bir ruya yapıl:ıcaık anüurlceırelerl2 bir sö ... ·lenilen tamir işlerine nezaret 

.. Şlnü~tür. ~ · h · " 0.\Şl{A YE hal sureti ekle eclileceın ta mın <>- etmektedir. 
Bo RLERE DE ıumnructaıdır. Alananvanın Ma - Alcantaranm muvaffakiyetle ne-

1.o.ıdr ~BA ATTILAR cadarın Transilvanyaya ait ıınuta- ttcelenmiş olan harekitı, burada-
. Yet 

2 
(A.A.)- Anavatan b'"'1·atına anuıı~~· surette müza - · 1 · b lı evzuu ba .... ~ nezareti teblii ediyor: - aA ki göriı.şme erın aş ca m -

ll "-il t h€ret etmesi G.iaurtu hükfunetini nu teşkil etmektedir. 
les ın ayyarcıeri, dün gece müşkül bir vaziyete 9'.)kmustur. Afrı·kada kara 

l ~e "" entleketi ile şarki İskoç- ·· ı ·· d 
kta1.:"rrki İngilterenin muhtelif A:raziye müteallik her tur u e -
1 ~ ıııa b b l ,2işikli!k aleYhine ~vcih edilmis h b b• 

e ef,t illik oın a ar atmışlardır. olan siyaset, taraftar kazamruılk - ve ava ar ı 
.. llitıeriıı tarı fazla değildir. ta ve adeta milli ıbir ihareket ha -
Ylenıiş ol~eçenlerde Rayiştafda lini almaktooır. McTikez eleman - Kahire 2 (A.A.)- Röyter: İngi-
. ın11 'h . uğu nutkun bazı tar-

1 

liz hava kuvvetleri umumi karar-
t hva d il larmdan anilrelkkep bir lhi.tkimıet treııi e en risa eler, n - gfıhının bir muhtıra~ın~ .nazaran 
lbıııt.k c

1
enubu garbisindeki ba- I tcskil edilccej?inden bahsodiliV'Or. . Gn iki gün zarfında lngıh:ı: hava 

D .. a ara atılmıştır. Bu hükiimct, Almanva ile veni<kn kuvvetleri Kassaba mıntakasında-
Uk dö y· d .. 1 müza~erelerde ibulunacn'k ve avni 'ı ki düşman tecemmu merkezlerini J\ ın 101 zamanda Berlinin uysal davran- siddctle bombardıman etmiştir. Sa. 

"'lntrikaya gidiyor ması takdirinde ımüzaheretini te- lı günü sabah erkenden gün ba-
• ,~ork 2 (A . min etmek i~in Sovvct Rusyayı tmcıya kadar hücunılara devam 
. Port L" .A.)- Amerıkan iskandil edecektir. edilmiştir. 
!dilriJae ~~s kumpanyasının bil- 1 ((Dem ı· r )) sı· leh ı· Dün de ayni mıntakada askeri 

i ~ Kore, Vindsor Dük ve -. hedeflere diğer iki hücum yapıl -
. t edece~kuıda Lizbondan hare- ı ınıştır. Kıtaat tecemmularına, mit-
•tıe hin olan Ekscalipur gemi- akşam geliyor ralyöz ve tayyare dafi batarya 
t bleceklerdir. mevzilerine mülıiın zayiat ve tele-
l Us't . • f a l~l tara ID EneJce Fransızlara kiralanmış fat verdirilmiştir. 

olan Sosyete Silebe ait cDemir> Yapılaı1 hücumlar onu bulmuş-
4 zayiatı şilebi bugün saat 17 de limanımıza tur. Tayyarelerimizin hepsi sali-
l .. ~a 2 (A " gelecektir. men dönmüşlerdir. 
"'-0~..,..ı .. -n.) - ~euter: l\1acaca u"" zerı"ne y.".pılan hücum. ~! '""Cln · • Barselondnn hareketinden son. 

~a.t'p lho.,.renıldie~e e.<ıre ra İtalyan harp ~ınileri tarafın - da iki hnngara tam isabet olmuş 
. lll lb ududunda Jtalya ile . b" .. dd t l k \'e bu··..,u··ı ... - dwnan su'"tunları yük -astnd nlb dan çevrilen \'e ır mu e a a o- ., 
latı "U l a eri iki tarafın k S l"h tt" selmı·ştı"r. tıou· · .. n ar..ı nan şilepin aptanı a a a ın 

"' l.Unh· uan b aret.tir: • ı Bı"r avcı tayyare filosu himaye-ar l '"4ll} 20 ı ·· o kaptandan bu sahalı alınan hır te -
·ı .. al, ııo 0 u veya .Jtai.p, 1 kk led s"ınde tek bı"r du··.,..man boınbardı -'U. "' ar b 1 size göre gemi Çana a en geç- .. 

• <.O y~ o. a, talvanların 20 man tayyaresi dün Malta üzerin-
e ~ top, alı 472 esır, 90 araba ıniştir. de uçmuştur. 

\l &ab h'-• k numaralı taksi otomobili karşıya Derhal havalanan avcı tayyare-
"b 811 '-h a &I aza kahve kötürmck istiyen kahveci lerimi:ı: hemen düşmanla müsbade-

Polis ah &aat 8 buçukta Fa- 1\lehmede çarparak öliim halinde me etmişler ve düşman bom ar -
lonıobiJ ~~rkezi önünde feci bir yaralamıştır. dıman fayyaresiııi püskiirtmüş -
Soför R~a~ı olmuştur. Mehmet c:ınçekişir bir vaziyet- lerdir. Bir düşnum tayyaresi de -

-~lb. idaresindeki 1755 te hastaneye kaldırılmıştır. nize düşürülmüşlur. 
.._~~~~~~~wtPW'"---~---.~~~~~~,_,.M 

Asker gözile cepheler 
~· CDi,;n . . 
ıı esCl&en cı ~ıf eden devamJ ~ galin bir günde tamamknması de·· 

• A.L nıuteaddit yazılan. - mek değildir. MticadeLenin iLk haf-
"1ee~1l1Janın bir qün taar- tasımla iki taraf tan birinin kafi 

· ;Sıı ~.,.· kal~caqını sö:ıılem~- Jui.kimıyeti temın etmesi ihtimali 
hliJceı1• ı. .bi bıtırnıek üzere büyle azdır. Bu itibarla İ rıqilız ana va -

uır · · 
etinın ışı Alman kumanda tanının mukadderatını tatJin cde-

~<ltın •. eT Sleç göze alması ha· cck olan hava ~-iUilımın asqari iki . ve 'llcızi . • 
"'itce idi. Jletın emretıigi bir haftalık bir ölüm dirim boğ~m.a-
lllcındc sile Mkimiyeti tayin edebilece -
n. ~ ha şahiı ol-Ocağımız anla- ğine hükmolunabilir. 
~~ n:at Ve memat müca - Almanlann 8000 ta:ııyaresine 

:. bii11iılc Ve& ~la~ının cnmıya - mukabil İngilizlerin a111ıi miktara 
ii 1ll9iı~ 1'0lu vıne hatırlata - yakiR bir kuvvetle o kıuamete gi-
. 1lJlcı kıı Cldcılannı~ üstünde receklerini umuyoruz. Yakında 
- tcıJlfıı~1ıdanberi görülmemiş 1840 Amerikan pilotunun da in -
l~ d.eııa~ ~nzarası kimbilir ~ giliz hava kuvvetlerine iltihc.k e-

. tarcıf e ecek" decekleri de ilave ediliyor. 
~ecef!i ta~: havcı . muharebelerine Amerikan pılotlan qrup ve bom-

llozönii Yare fılolarının sa11ı - bardıman uçuşlannda, ihtimal 
· ~n h:e ge~i~rsek korkunç İnqiliz sistemini biraz yadırQarlar. 

8izi11ı Ybetını tasavvur ede- Fakat avcılıkta Avrupa 'J)ilotların
~?&lqr bu btah.tııinil. 1.ze qöre, At- ı dan hayli iİ.stündürler. 

8 ~1/Jl<ıreaiad·ıre~e 8.000 birinci Bu bymetlcrdeki 1840 taJJuarec-i-
e,..'I.? bin ~ı SUreceklcrdir. nin tecrübeli lnqiliz pilotları ara-

it be hep b" YJiaTenin a:ııni gün- sına katılmaları lnqilizler için bil-
1' ı. _ ı._ 1rden h "· b d iı';i UQ•ı.aoza UCUmu mev - yük ir aııanta ır. 

1'e diğ Jl\Q.z, l:Iavacılık tek - Eğer Alnı.an taarruzu bu 1840 
"1#<ıreliJc r f«rtl<ır, sekiz bin kişilik Amerikan kafilesinin in -
~ 11.Qrekr kuvvetin ayni za- 9iltereye muva.salaı~ndan sonra r CfieceJcethageçmesini bugün başlarsa, Jngiliz havacılıqının 

llgizterey lde değildir. Za- ptlot kısmı lıer ham?eyi karşılı11a-
ltiJc e ~rruz demek, iş:__c_a_k_Jı_a_ld_e_o_lu __ r_. _______ _ 

' t•butu görüncej Lokum yiyen 
ıı_u 8-halı Çıldırdı ı 
'Car~ saat 7 mılarında SiT- adcı m r. ı l d ı T d ı 
~~,_'~an ~itmclc ü- " .

1 ~ lcoı..ıc ~Oşan vatandaşlar bir- (Biri.~·· · "'!hı eden devam) 
U~ bir ' Kurutaki garsonun getirdiği lo-

ll .._....... «nan.zara ile !kar- kumu yemic, fakat az sonra mide-
ltıl:yö . ... 
~~inin son vaa<>n sa _ sinde şiddetli sancılar hissetmeğe 

a bir t~hut ,__ başlamıştır. 
a..._, ataısı""""- ": • ~usan Yol-
-;_ııı;ı,~ışı;;_'44l lbırden haşyet u _ Talihsiz adamcnm. h~talandı. 
Cll.l ısırad • kını anlayınca, derhal yerinden 

\' il ~ a, .Floırvava banvo al _ kalkmış, biraz bahçede dolaşmak 
e ~l ~n IMarika iarninde ~enç istemiştir. Fakat, tam bu sırada 
~~. • adın, tabutu an...~ ·· Kurutaki birdenbire akli müva -.. ıra lkd """"' ... r f?OI'-

ır. ~ ive, düsüıo bavıl _ zenesini kaybederek çıldırJD1' ve 
l rı ~et Yersin, Marika _ gayritabü hareketler yapma2'a, et;1 <ie~ t~ Raıa, ~e~ ka- rafa saldırmağa başlamı,tır. 
~ırli n,· ustur. Bahçede bir teliş uyanmış, ki
~llııda ;r. tkaıclın olan Roza. misi kaçmağa, kimi deliyi zaptet
~ li:rnon ll:lıtıa thazıı. bulundur- mek için koşmnğa başlalilJŞtır. 
e. k~,_ \l Cıkar _,_ · 
~ ~tllU$tn- ara.11., Mariıka-
" l'ıol'Ja · 'Maamaifih. Ma -
~iki ~lcuıumından vaz 
~ aı-.... endine "leldikten son
lt h~ bi.r iki tren 

-.q,yoya llÖ'°1istir. sonra, 

.Lila hare yetişen zabıta memm
ları deliyi alarak, Şişli asabiye 
hastanesine kaldırmışlardır. 

Kurutaki ifadeye gayriınukte -
dir , ve zavallı kimseyi tanı.) anu • 
yacak bir haldedir. 

V ckillcrimiz 
(Birinci sahifeden deı·cım.) 

Arifiyedeki köy enstitüsü inşaatı 
on beş güne kadar tamamlanacak
tır. "Üniversiteye lazım olan daimi 
kamp için Ankarada tetkikler ya
pılmaktadır. Orta tedrisat mües
seselerinin program ve tnlimatna
melerin-' ~ değişiklikler yapılacağı 
hakkındak. haberleri Vekil tekzip 
etmiştir. Üniversitenin tıp, fen, 
kimya şubelerinin son sınıfların. 
da okuyan gençler bu sene za
manmdan bir ay evvel derslere 
başlıyacaklardır. 

DAHiLlYE VEKİLİ PARTİDE 
Dahiliye Vekili }'aik Öztrak 

dün vilayette ve partide meşgul 
olmuş, Vali ve Belediye Reisi Dr. 
Lütfi Kırdar, Parti müfettişi Dr. 
Fikret Sılay, Parti idare heyetin
den Cevdet Kerim İncedayıdan 
muhtelif işler hakkında izahat al
mıştır. 

Dahiliye Vekili Faik Chtrak bu 
geceyi BüyükJdad:ı Yatkulüpte 
geçirmiştir. 

Dahiliye vekili bu sabah vila -
yete gelmiş ve bir toplantıya riya
set etmiştir. 
MUNAl{ALE VEKİJJ Stı.İVRİYE 

GITTi, G~LDİ 
Münakale Vekili Ali Çetinkaya, 

dün öğleden sonra otomobille Si
livriyc giderek, yapılmakta olan 
mendirek inşaatını tetkik etmiştir. 
Bu mendirek 180 metre uzunlu
ğundadır. Bu suretle Silivri Mar
maranın, büyük gemilerin de isti. 
fade edebileceği, en mahfuz bir 
limanı olacaktır. 
NAFIA VEKiLİ ÇANAKKALEDE 

Trakyadaki inşaatı ve yol faali
yetini tetkik etmek üzere Edirne
ye (iden Nafıa Vekili General Ali 
F'uat Cebesoy, Edirneden itibaren 
teftişlerine devam ederek, dün ak
şaın Geliboluya gelmiş ve şerefine 
belediye tarafından bir ziyafet ve
rilmiştir. Vekil bu sabah Çanak -
kaleye ge(miştir. 
ZİRAAT VEKIIJ AFYON VE 

K'ÜTAHYADA 
Ziraat Vekili l\luhlis Erkmen 

Konyada harayı. ziraat atelyele • 
rini teftiş ettikten sonra, dün öf
leden sonra Afyona hareket etmiş
tir. Oradan Kütabyaya geçecek
tir. Vekil Konyada bir tohum ıslah 
istasyonu açılacağını söylemiştir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
VEKİLİ 

Gümrük n İnhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz bugün Konyada bek
lenmektedir. Vekil Konyada bir 
rin kalacaktır. 

SON 24 SAAT 

Hadiselerin izahı 
- Bu tahlil ~azısının metinleri Anadolu ajansı 
servisi biiltenlerinden hulasa ediLmiştır -

.. 

TELGKAF- 2 ~us·ıus ıMI 
ı - - - -

SON TELGRAPın tarihi tefrikuı: 46 

Reşit Paşanın Hatıratı· 

ABDOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
\' azaalar: , 

(ıkeadn t·. SERTELLi ,,..,..... ... Cevdet Reıiı l.ULA RK.IıtAı• 
Telhis eden: MUAl,IMER ALATUR 

Son 24 saatin hadiseleri içinde 
başta Molotofun dünya ahva~i 
karşısında Sovyet Rusyanın vazı
yetini ar..~tan nutkunu zikretmek 
lazımgelir. 

leri şimdiden Lalineada tabşit e- Bu vaziyette Abdülhamide ve onun 
siyasetine n•sıl güvenilirdi? 

Bu nutuk, dün öğleden sonra 
Sovyct yüksek şurasının büyük 
Kremlinde a~ılışı münascbetile 
söylenmiştir. Şura harici politika 
hakkında rap:>r hazırlıyacak, Be
sarab;yayı l\Ioldavya cuınhuri)·e
tine bağlıyacak, Baltık devletle -
rinin s~vyetlere iltihak hakkın
daki arzu ve taleplerini tetkik e
decektir. 

Molotof nutkunda yüksek şllra
nın son toplantwndanberi geçen 
dört ay zarfında fı vrupada vukı• 
gelen mühim hadiseleri sıralamış, 
F . .. nsız hcziınelinden bahseder -
ken, sadece fena askeri hazırlığın 
bu hezimette İlmil olmadığını, 
Fransız idarecilerinin Almanya -
wn aksine olarak, Avrupa işlerin
de So\") et ittihadı rolü ve sıkleti 
meselesinde çok fazla hareket et
miş olduklarını söylemiştir. 

Artık Fransa harbin yaralarını 
kapamak ve kalkınmağa çalışmak 
gibi ifası güç bir vazife kaı-şısın
dadır. 

Bilindiği gibi Fransız bezime -
tinden sonra, 19 temmuzda Al -
manya iııgiltereye sulh teklif et
miş, fakat b:ı teklif kabul edilme
miştir. İngiltere müstcmlekcleriııi 
vermek istemiyor ve dünya haki
miyetini muhnfaza için tek başına 
harbe devam edecek elemektir. 

Harbin sonu görünmüyor, yeni 
bir merhalesi açıhyor. Fakat bu 
hadiselerin hiçbiri Sovyetler Bir
liğinin dış siyasetini değiştirme -
mistir. Sovyct • Alman miinase
betleri, Sovyet - Alman anlaşma
sile evvelden tahmin ed.leıı şe -
kilde tamamile idame edilmekte
dir. 

. dilmistir. Ccbcliitlarık ayni za -
manda Sardunyada toplanan İtal
yan tayyareleri tarafından da 
bombardıman edilecektir. 

İNGİLTERE HAZIR 
Bütün İngiliz gazeteleri, bun -

dan e\"vcle nazaran hıgiltercııin 
müdafaaya daha ziyade hazırlım. 
mış olduj:,'lmu, İngiliz tayyarclc -
rınin Ingiltere semalarını müdafaa 
edebilecek kudrete çıkarılmış ol
duğunu yazmaktadır. 

Amerikacla İngiltereye gönde -
rilmek üzere 1500 tayyare lıazır -
lanmıştır. Bunları mcrhul~i:ı İn
vil tereye getirecek olan İngiliz pi
lotları Amerikaya gitmektedir. 

HA VA l\IUllAREBELERİ 
Son 24 saatte kayda değer mü

him hava faaliyeti olmamıştır. YaL 
mz Duvr açıklarında bir hava mu
harebesi daha olmuştur. Alman 
tebliğleri zayiat verilmeden, beş 
İngiliz tayyaresi ile iki baraj ba
lonunun düşürüldüğünü ve bazı 
tesisata ve limanlardaki gemilere 
bombalar atıJdığını bildı • .nek -

tedir. 
LZNİZLEllDE 

İngiliz Amirnllığı Delayt ismin
de bir İngiliz destroyerinin batı
rılmış olduğunu bildirmektedir. 
Bu gemi 1375 ton hacminde 4 adet 
4, 7 lık, 6 adet daha küçük topla 
ve 21 Iik sekiz torpille ınücehhez
di. İnsanca zayiat olmamıştır . 

İngiliz Akdeniz donanması, 1! 
ada nııntakasmda İtalyan kuvvet. 
}erine 300 ton petrol ve 200 ton 
makine yağı getiren bir Yunan 
vapurunu batırmışlardır. 

Diğer taraftan Kostarikadan 
gelen bir habere göre, orada bu
lunan V csser isminde bir Alman 
va11uru korsan olarak d:ınize a~ıl
mak üzere hazırlıklarda bulun -
maktadır. 

Abdüllıamide suikast vukubula
cağımı dair ol~n bütün~~ şa~iala~ 
ve talcbei ulumun numayışlerı 
herkesi yeniden bihuzur ve endi
şenak etmekte idi. Herkes bir vak-

1 

musikilerinin kendine mahsu olan 
modolasyonlarını birleştirerek za
tına mahsus bir marş tertip etmiş 
idim. Bu marcın miimk\in ınerte. 

ai {cciaııın zuhuruna intizar edi-
,_ ordu. Ticaret büsbütün durmuş, 
ahalinin fakrü zarureti gittikçe 
artmakta idi. Galata ve İstanbul 
Püınrüklerinin sokaklarında ev-

be pederinin mar ı usulünde ol -
masını da emretıni ti.. 

Dö Sap bu marşı orkestTa için 
yazmadnn evvel Abdıilhamit bazı 
yerl~rini bizzat tadil eylemiş imi$. 

Bu ufak tafsilat gerçi haddıza
tında ehemmiyetten nri ise de Ab
dülha midin o vakitki tarzı haya -
tını göstercce~i için zikrine lüzum 
görüldü .• 

{ Devo mı var J 

iki ltalyan 
denizaltısı 

velleri hamal ve beygirden geçile
cek yol bulunmazken, şimdi bura
larda ferah ferah gezilebiliyordu • 
Geceleri sabahlara kadar işliyen 
Galata meyhane ve knhvehancleri 
şimdi gece yarısında kapanıyordu. 
Buralarrln bilhassa mest ve şatır 1 

gemici ve tayfalardan eser görül • 
müyordu. Otellerin hiçbirinde yol
cu yoktu. Yalnız lokantalar, ah~ı 
dükkanları ve idi meyhaneler bı- (Birinci sahifeden devam) 
raz işliyordu. 1- Keşif yapmakta olan tayya. 

Bununla beraber, korkulan vak- relerimiz deuiz üstünde seyret • 
alar yine zuhur etmedi Abdülha- mekte olan bir denizaltısını gör
ınidin ahvali sıhhiyesi mükemmel müşler ve denizaltınııı hemen ar· 
olduğu anla~ıldı. Meğer o, gayet kasında patlıyan ilk grup bomba-
asiide ve muntazam bir bayat ge- larını atmışlardır. Denizaltısı dal-
çirir, sıhhatine pek ziyade itina mıya teşebbüs etmişse de hava fi-
edermiş. Akşamları erken yatar, }osu kumand:rnı ikmci grup bom.. 
sabahleyin );ne erkenden höcrei baları attırm:~tır. Bombalar deniz. 
iştigaline gelerek günün kısmı i- altının arka tarafına isabet etmiş-
zamını burada geçirirdi. Babıali- lerdir. Denizaltı tamamile dalmış 
den gönderilen evrakı bu odada ve son bombalar daldığı yere 
görür, hepsini okur, mündericatını düşnıiiştür. Deniz sathına . çıka~ 
tamamen anlamadan hiçbir kağı- habbeleri müteakip genis hır yaı 
dı imzalamazdı. Sık sık görüştüğü tabakası peyda olmu~tur. 
kimselerden biri den banger jorj 2- İngiliz tayyareleri cliğcr bir 
Zarifi ile Hobart aş idi. Zarifi denizaltısı üzerine iki gruJl bomba 
ga\·et zeki ve mesalihi cari) eye atmışlardır. İlk grup denizaltısıntn 
vakıf yetmişlik bir ihtiyar olup 15 metre gerisine düşmüştür. lkın-
Abdülhamit bununla memleketin ci grup denizaltının tam kü küne 
umuru maliyesi hakkında musa. isabet eylemiştir. Denizaltı taına-
habe ederdi. Amiral ile münase- mile gözden kaybolmuştur \ e bü-
hatı daha mahremane olup bunu yük bir yağ tabal;ası deniz üstünU 

SOVYET - TÜRK MÜNASEBATI 
Molotof bundan sonra Baltık 

devletlerinin iltihak arzusundan 
ve Besarabyanın iltihakından bah
setmiş, Sovyet Rusya ve Türkiye 
hakkındaki münasebetler hakkın.. 
da da şu sözleri söyleıniştir: 

Harbin istikbali 
ve Almanya 

İngi!tere sefarethanesile gayri - kaplamış ve epey müddet sonra 
resmi muhaberatında istihdam eder i cesetler deniz sathuıa çıkmıya baş

di. Akşamlan vükeladan bir veya ı ...;l;;;;a;::nı;::ı;:.şt:.:ı~r.~----------
birkatını saraya yemeğe davet e- • .d . • 

cTilrk"ye ile münasebetlerimiz
de esaslı hiçbir tebeddül vukua 
gelmemiştir. 

Yalnız Alman beyaz kitabile a
hiren neşredilmiş olan dökümanlar 
1.'ürkiyede yapılmakta olan faali
yetin bazı nevi tezahüratını na -
hoş bir şekilde tenvir t.tmektedir. 
Bilahare ve Türkiyedcki Fraıısa 
büyük elçisi Massiğli tarafmdan 
verilmiş olan izahat dökümanlarm 
bu mümeyyiz vasıflan itibarile hiç 
bir değışiklik husule getirememiş
tir. 

Bu münasebetle Sovyet hükQ -
metinin gayrikabili kabul addet. 
tiği bir vakıa dolayısile dnlıa ge
çen n.İ$ln bidayetinde Türkiye 
nezdinde teşebbüsatta bulunmu, 
olduğumuzu söylemek mecburiye
tindeyim. 

Vak'a şu idi: 
Geçen nisan zarfında Türk ara

zisinden gelen bir tayyare birçok 
penol tasfiychanelerini muhtevi 
bulunan Batum mıntakası üzerin
de uçmuştu. Türkiye evvclll me
seleyi kendi arazisi üzerinden gfı. 
ya hiçbir tayyarenin dışarı çık • 
mamış olduiu şeklinde göstermi' 
\"e fakat bilahar e bu nevi uçuşlar 
hakkında istikbalen tedbirler a
laca~ını da vadetmişti. 
Dökümanların Almanyada in

tişarından sonra nasıl bir tayya -
r~in mevzuu bahsolduğu görül
mekte ve binnetice Türkiye hüku
meti nezdinde yaptığımız teşebbü
sün tamamile muhik olduğu te. 
barüz etmektedir.> 
BALTIK VAPURLARINA SOV

YET BAYRA(.a ÇEKiLİYOR 
Yüksek Sovyet ,-urası iltihak ta

lebini kabul eder etmez Baltık va
purlarına Sovyet bayrağı çekile- ı 
cektir. İngilterede bulunan Es -
tonya vapurlarına yüklerini bo -
şaltınca, Mormansk limanına dön.. 
meleri bildirilmiştir. 
ROMANYA İLE MÜZAKERELER 
Romanvanın Bulgaristan elçiU 

Filoti tayyare ile Sofyaya gel -
rniştir. Sefirin mezuniyetiıtl ya
rım bırakarak Sofyaya dönmesi 
ve Bulgar nazırlarını ziyaret et -
mcsi, Dobrice meselesi hakkında 
yakında müzakerelerin başlıya -
cai'ı hissini vermek.tem. Macar -
lada bir hudut kasabamda mü
zakerelere batlanacağı ise tekzip 
edilmiştir. Diğer taraftan Bomaa
ya. naz.i usulil icraatın devam et
mektedir .Dahiliye nuın, fimdi
den bütün Yahudi :ıaemurlaruı va
aifesiae nihayet vermieth. 

HARP VAZİYETİ 
SovYet Tas ajanaınm Londra -

dan öi"rendiğine göre, Alınaııya 
İngiltereye taarruz i(hı son ha -
zırlıklarmı yapmaktadır. Ayni u
manda, General Frankonan da 
Cebelüttankı zaptetmek niyetin.. 
de olduğla bildiriliyor. Birce* ı... 
Dall,)'ol k.ıtaab " t.oPC'I ..... t_ 

(Başmakaleden de\•atn) 
güne kuvvetlenen İngilterenin ta
arruz hamlelerinin vücudü ile de 
bir yıkılış halinde haşhyacaktır. 
Yarın Avrupa semalarına bikim 
olacak İngiliz tayyarelerinin Al • 
maynaya ait her türlü ha~ at kay
nai!ını mah\•edeceğinden şüphe 
edilemez. 

Hatta, bugünden bunua ilk te
sirleri görülmiye başlanmit, bir 
(Ok sanayi müesseseleri, stok 
madde merkezleri imha olunmuş
tur. Bu kış geçtikten sonra ise 
İngiliz tayyarelerine, İıuriliz do
nanmasına, İngiliz tankma ve ka
ra ordularının azametine karşı 
koyacak bir Alman ve İtalyan kud
deti yerine fakrü sefalet içinde 
çırpman, ihtilallere, sabotajlara 
boğulmuş ve kendini her bakım. 
dan harcamış bir Almanya ve 
İtalya çıkacaktır. 

Bunun içindir ki, böyle bir ikı
beti şimdidea nıihvercilerin p:ı:
önüne getirerek insanlık hakları
na ve milletler istiklaline tama
mile riayetkar bir sulha .mKfiden 
talip olmaları iktiza eder. Herhal
de, inat bu davada yalnu pişman
lığın davetçisi olacaktu, 

1
1 

·.ı - •m ı 7 •• • • 

Doktorlar dellal 
mı kullanıyor 

rı inci saJıif eden devam; 
rın muayenehan~lerine de ı?ide
rek lbeklome salontlıllda diğer has
talarla temas edip onları bazı pro
ı>aı?andalarla ıkendi ıdo'kıtıorlanna 
çekmektedirler. 
Etıbba odası bu cirltin vaziyet 

bak.kında icabeden tahkikatı y aı>
nuş ve işi !haysiyet divanuıa ha -
val€ etmiştir. 

Fakat doktorların bu kom.is:von
cularla hasta celbi için konU$u:p 
temasta •bulunıduklaınna dair dıe
lail elde edilemediğinden şjıkirtfet 
olunan dalttıorl:ac hakkında inziba
ti ceza tertibi müın!kün olama -
m.ıştıır. 

Buna raronen me;eleden em -
ırivet müdürlü.W iha!berdar edil
miş ve aynca Sıhhat ve İct;imai 
Muavenet Ve'kaletine de müracaat 
olumnuştur. 

Doktoriı* ~ 8E!!'ef ve 
baymyetini rencide eden ve ddt
torların meofaatlerini lllWYri llle4l
ru 'bir surette ihW eden bu dıi 
ciıtt.in hareketi~ teşeiıbüete bu
lunan ddk:torlar s:dtı bir ~ 
tcik:ia:» olı.nnaktadır. 

DOK.TORLARJIN KAZANCI 
$ehrimiD*i ckık1ıori&rııı b -

zançlanna ere. ven.idea sıtııflara 
taksim edümeleri için etııbba o -
dasmce iee'ipete Qf>Oilmiatir. 

GEıoen M"fenki fDllıflara tahim 
- bazı ttiradar ~ oikk.r 
l'undan. ola idme laıeyeti her do11--
torun 1Pı1it lwzmrı hnılrwıda 
esaslı tc+•Jer ~,.,.... 

der ve yemekten sonra on1ar1a Pıyango ı aresıne garıp 
mcsalihi umumiye hakkında gQ - bir mektup 
rüsürdü. . ) 

En sık davet edilenler Ethem, (Birinci sa1ııf e~~ ~.eva11~ 
Cevdet ve Redif paşalar idi. O şı- kadın çantasından muhurlu hır 
ralarda Abdülhamit Edirne vali. doktor raporu çıkararak: 
liğine tayin olunan Ali paşa ile - Bil~tim. yok .am~a 

1
raporum 

Atiııa sefiri Fot~ adis beyi de hu- \'ar. 50 ~ın. lirayı ısterım .• cevabı
zuruna kabul ederek kendilerile ili vermıştır. . 
uzun uzadıya konuşmuş, sefirden Ya.,ılan tahkıkatta bu kadın~~ 
Yunanistanın politikasına ve ah- iki keşidcde bilet aldığı, fa}tat u
vali i(tiınaiye ve smaiyesine dair ç~ncü keşi~ede hastala_odıgında~ 
bir!(ok şeyler sormuştur. O zamaD. bılet al°:1ag~ ~adığı!~~~ bı
llünkar ile görüşen bu zevatın lete 50 bın ~ ısabct et~ıgını du
kailesi sıhhat ve ifiyetinin ve ku- yunca hasta.lığını. v.e evınden çı
vayi akliyesinin kamilen yerinde kamadılın~ ısbat ıçın doktordan 
olduğuna şehadet etmiş, hiçbiri raoor al~ ~~:I~. 
Abdülhamidin büyük bir dibi ol- Bu vazıyet ogre?ılın.~e ~va~ 
duihınu söylememekle beraber kadıncağıza artı~ ~ilet uzerıncleld 
mütevazı, zeki, ve herşeye me - hakkını kaybettıki anlatılıncaya 
raklı bir adam olduğu bakkuıdaki kadar memurlar akla karayı leÇ-

üadcleri birbirine tevafuk eyle - ..;m;;ii';'';er;.d;i;;.riııı. _.,_. ____ .__ ... 
miştir. 

Abdülhamidin o zamanki eğlen.. 
celerine gelince, musikiyi sevdiği 
malumdur. Şebzadeliiinde kendi
sine musiki muallimliii etmi• olaa 
(Pol dö Sap) ı sonradaa yine ya
nında alıkymuş, bazı akşamlar 
çalgı çaldırıp eğlenirdi. Dö Sap 
diyor ki: cAbdülhamit keman ne-

vinden alat ile piyanodan mürekkep 
kuartetleri pek severdi. Böyle bes
telenmi.1 birknç parça çaldıktaa 
sonra benden birşey teganni et
mekliğimi rica eder, sonra musiki 
üzerine mübahase açudL Şark 
musikisile Macar musikisini pek 
severdi. Kendi arzusu üzerine 
(Marseyz) veznile Türk ve Macar 

Alman oapur 
kollarına 

yeni hücumlar 
(1 ... , ll&lllf~ea denm) 

yat ,.apan gemilere hilcuıa etmit
leriir. Bu hücumlar esnasında, 
bombardıman tayyarelerimiz düş. 
maD ava tayyarelerinin mukabe
lesine u2fanuşlar ve iki düşman 
avcı tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Bombardıman tayyarelerimizden 
biri üssiine dönmemiştir. 

Hanone civarmcla Misburs H 
Alınan - Holanda hwludu civarın
da Emıaericch petrol tn(iyebane
leri dün gece bombardıman tayya
relerimD tarafından bombalan -
~tır. Diler tanaıelerimiz de 
Opnabruck levuun deposunu, 
Zuiclcne iberinde y8)111an nakli-
7at ve diipnanın Almaıaya Ho -
laadHaki tayyare meydanlarını 
lııomltanlunan etmi41erdir. İki ta7-
yan:misi sayettik. 

Dtba t.ir deniz nakliye llıoluaa 

refakat eden Avustralya itan ku•
vetlerine mensup Surderland ti -
pinde bir 4eab tayyaresi düşma
nuı Ü( hikumaau pAakürtmii,tür. 

Norveç sahı1lerl ilaerinde keşfe 
çıkan sahil ka:manUıllıima men
suo tayyaremia üıuime mönmemİf
tP 

lstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 

Zincirlikuyuda atikalipaşa ma -
hallcsinde Mehmetqa caddesin
de 9 No. da Ahmet ve hemşiresi 
Yegineye: 

Mülga Yetimler Sandığından 
borç olarak aldıimız ceman 535 
lira 45 kuruşa mukabil ipotek ola. 
rak gösterdiiiniz Kasunpaşada 
Süruri mahallesinde eski Mevle· 
vihane caddesinde yeni Gizlice Ev
liya sekatında e.ski 58 yeni H, 18 
No. lı hanenizin borcun ödenme
mesi hasebile paraya çevrilmHl 
için yapılan takip üzerine gönde
rilen relınin paraya çevrilmesi için 
ödeme emri arkbına verilen lllflt
ruhatta ikametcil-ıuaın m~hul 
olduiu anlaşıldığından İstanbul 
ıcra hikimliii tarafından ödeme 
emrinin bir ay müddetle ilanen 
lebliiüıe karar verilmiş olduğun. 
dan işbu ödeme emrinin tarihi ua
nından itibaren bir ay içinde mez
kur borcu ödemeniz veya borcllll 
ödendiğine dair mahkemei aide
sinden tehiri icra getirmeniz li
zımtlır. 

Yine ltu müddet içinde borcu ö
demez veya mal beyanında buluıı.. 
mazsanız hapisle tazyik edileceği
niz ve bu müddetin hitamıntla rÖ· 
nin paraya çevrileceği ödeme emri 
tebliği makamına kaim olmak ü
zere iliıı olunur. 939/M 

İstanbul 4 cü icra memurluğun. 
dan: 

939/3003 No. lı dar.yada bir borç
tan dolayı hacizli olup satı!masma 
karar verilen mecmuu 41() lira ikıy
metinde iki kısrak, iki ibeygir, iki 
tay, iki öküz hayvana tile üç araba 
Küçükı;ekmeeenin AJy(!ılar köyün
de aç.k arttırma Stlt'etile 15/8/HıO 
~ ~ saat 11 den itiba
ren satılığa çdtanlaeaktır. O ~ 
teklü olunan ıbedelı muhammen 
kıymetlerinin yüzde yetmiş beşi
ni bulmadığı takdirde birinci satJt 
geri bırakılarak 20/8/940 Salı gö
nü ayni köyde ve ayni saııtte ikin. 
ci artıtırma sureUle satılacağı ilb 
~. 



4- S O N T E L G R A F - 2 ACUSTOS lt4t 

Istanbul hava mıntaka depo amirliğinden 
1 -- i<tanbuldaii hava birlil<leri için 243000 lı:ilo oltmek laıpab zar1la .aııt

meye konmu.ştur. 

2 - Eksiltmesi 22 •''Ustoo 940 perşembe günü saat 15 de YŞllı:öy han 
mıntaka deposu satın alma kcmisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2490'7 lira 50 kuru~ ve muvakkırt teminatı 1868 lira 
6 kt.:-uştur. 

4 - İ:;teklilerin kanunl vesikalarile birlikte teminatlarını Bakırköy mal 
müdürlüğüne yatı.rw ihale saatinden bir saat evvel tek.Ut mektuplarını ko
misyona ,·ermeleri ve şarln:meyi görmek üzere her gün komisyona mü.racaat-
hırı ric:"" olunur. •6786> 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
l - İ~tanbuldakı hava birlikleri için 32400 kilo sığır eti kapalı z.ar!la eksilt

meye konmu~tur. 

2 - Eksiltmesi 22/ ağ,,stos/ 1140 pe~ günü saat 15,30 da Yeşilköy hava 
mıntaka depoou satın ~Lma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 12960 lira ve muvakkat teminatı 972 liradır. 

4 - İsteklilerin knnunt veeikalarile birlikte teminatlarını Bakırköy mal 
rnildürlilğünc yatınp ihale saatinden bir saat evvel teklil mektuplarını komis
yona Vf"':"Tlleleri ve şartnameyi gömıek üzere her gün koımLc;yona müracaaUarı 

rica olunur. ~6785> 

Devlet Demiryolları ye LimAnları l;letme 
U. ldareai İlanları 

Muhammen bedeli 308CO lira olan lZ kalem tazyilti hava aletleri 13/9/1940 

cuma günü saat 15,30 da kapalı 

satın alınacaktır. 

zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

Bu i::e &irmek istiyenlerin 2310 liralık muvakkat teminat ile kanunıın tayin 

ettiği vesikaları ve teltlifierin.i a,yııi ıün saat 14,30 a kadar komisyon rc.islij:i.ne 
vermeleri 18zımdır. 

Şartnameler 150 kurusa Anlı:a.rada ve Haydarı>aza vemelec.inde atılmak-

tadır. (8573) 

• • 
Muhammen bedeli (2670) lira olan 500 adet tren ı;ofajı için !Astikten irtibat 

lıoru<u (5/8/1940) pazartesi günü (lQ,30) da Haydarpaşada Gar binası dahiliııdelı:i 

komisyon tarafından açık eksiltme UNlilc s:ltm alınacaktır. 
Bu işe girmek i.sö,yenlerin (200) lira25) kunşluk muYaklı:at teminat ve Iı:.a

nunun tayin ettiği vesoikle birlik1e elailtme Cfuıü saatine kadar komiayona mü
racaatıan llzımdır. 

Bu işe ait ~rtnam.eler kom.isyandan parasız olarak cta'1.tıJm•ktad1r. (t1322) 

' 

ıstanbul Komutanlığı Satına!- ı 
ma Komisyonu ilanları _ __;,,,_-----: 

Komutanlılı: ilıt.iyacı için 6/8/940 günü saat 10 da pauulıkla aşağıda cins 
miktar ve tahmin bedeU.-ri yazıh melaeme satın almacelctır. İJıteklllerin belli 
gün ve saatte yüzde on beş teminatları ile birlikte Fı.ııdıkb4 komutanlılı: satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 6788 

T b .. in F. Clnı I Eb'•dı Mil<tarı 
Li a Kr. 
110 25 
\46 25 
24 00 
6 00 

150 00 
600 00 
135 00 

1181 50 

Döküm font 
Pirinç 

Maşah pim 
Perçin çivisi 
Küçült boy ııomya 

Karpit 
Kaynak teli 

fO m/lq 

80m/m 
80XGO uzımııı'fi~ 
'J.517 

'm/m 

• • 

90 metre 315 lq. 
75 > 112,5 
2400 adet 
300 > 
300 metre 

SOOO kilo 
300 kilo 

Komutanhk ambarı için 7/8/940 günü saat 11 de ~lıda cins miktar ve 
cıhmin bedelleri yazılı altı kalem mutabiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli &ün ve saatte 
yüzde on beş temi.naUarilc Fındıklıda komutanlık sa\.ınalma komisyonuna geJ... 

mel. ·i. 

Cinsi 

Bliyük yem otrbası 
Ku~Jk yem toııbası 

Kıl ktılan 

Kt..-<;c \Je .. lon:ıe 
GcLrc 

Miktarı 
Adet 
2000 
5000 

12000 
2750 

10000 
10000 

Mbammeı1 bedeli 
Lira Krş. 

2600 
6000 
6600 
6562 
2200 
5000 

00 
00 
00 
60 
00 
00 

Bun1ar ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. c6738> 

•• Komutanlık ihti;yacı için (1-1,15) 
parmak eb'adında 1500 metre pz lıo

nısu 5/8/940 günü saat 11 de pazar
bkla satın alınacalı:tır. Muhammen 

bedeli c2377> lira 50 kuruştur. İstek -

YARIN AKŞAM 

Büyükdere : BEY AZ PARK' ta 
Bayan MU ALLA o~!~~~;a~~~~~u"aba-

ve arkadaşları ROZELL KADIN 
Masalarınızı evvelden tedarik ede bilirsiniz. Telefon: 32 - 43 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

27 Temmuz 1940 Vazireti 

![ASA: A K T i F T. L. 1 Lira p s!..~ i r 
Altın:Safi kP~gram71.i21.4.C0:lrJ0.88J.943,67 İ.lıliyal Akçeel 

BANKNOT 12,662.580.- / 

Hususi 
Adi ve fevkalide UFAKLIK 1.915,8708~,115.490.394,52 

Dahildeki mu.ha.birler 

Türk ıı..... 2.523,083 2_! 2. 523.083.~ITednöldekl banbollar 

Hariçi.ek.1 Muhabirler: 
Allııl: S:ı!i kliogram 5<ı05 913 

Allına tahvili kabil serl>HI 
dövizler 

7.041.216,74 

38,713.-48 

Deruhdc 
nakdiye 

edilen evrakı 

Kanunun 8 - 8 inci mad -
delerine tevfikan hazi 
ne tarafından vlli te -
diyat 

evrakı 
Diler dövizler ve bcn'çlu kli-
ring bakiyeleri 21 .-150,8182_ '2ö .530 7-48,96Deruhde edilen 

n~kdiye bakiresi 
Hazine tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nalı: -

diJ>e karııhtı 1 ;'iS.748. '\63.-

Karşıhiı tamamen altın 

olAcak ilaveten tedavti -
le vazedilen 

Reeskont mukabHi il~-

T. L, 

6.188.666, 15 
6.0J0.000,-----

158.748.563,-

19.310.196.-

139.438.367,-

17.000.000.-

Lira 
15,000.000.-

12.188.666.15 

• 

Kanunun 6 - 8 inci madde ... 
]erine tevfikan hazine tara -

tından vaki tediyat 

veten tedvüle vazedilen ~O. 500.000, 1 356. 938. 367. -

Senedat cüzdaAı: 
19.310.196,,:: l39.43a367,-Türk Lirası 59.983 794.73 

MEVDUAT: f 
Altın safi k. g.18.826.472 26.480.939,65 
2850 N?. kanur.a göre ha-
zineye açı1 r.n a·ı~ru: muka
bili tevdi olı.nan altınlar. 
Siı!i kiloJram 36 715 458 .~ 1.643. 228.22 
Döviz taahhüdatı: 

Ticari senedat: 21i2. 106.344 1 262.106.344, l5Altma tahvili kabil dövizler 3.359,7 

Esham •• lahrll.il Cbdanı 
(Deruhde edilen evrakı 
A - (nalı:diyenin karpl.ıb 

(Esham ve TahvllAt 
(İtibari kı,ymelle) 

B- Serbest eolıam vo 
tahvillt 

A......ıar. 

- Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 30.674 155. 6 

47.977.556,9 

8.275.818,22 56.255.37.5,15 ) 

86.464,734.-41 

51.643.228,22 

:00.677.515,39 

112.705.n5,10 

Hazineye kısa vadeli avam 

Hazineye 3850 No. kanuna ıere 
açılan altın kal'Şllıklı av&wı 

Altın ve Döviz tlzeriDe 

765.000.-

26.722.000,-

9.12.5,5 
7.808.722, 

1 

TahvilAt üzerine 35.304.847,55 
4,500.000,-

21.471.085,33 
Hissedarlar: 
lllııhlellf: 

r 

-
65.618.246,27 

1 Temmuz 938 

J'otb 

tarihinden itibaren: iskonto haddi •/0 4., altın Ü7.erine 

665 61 ;, 246 27 

•ı. 3. 

Çamhca Kısıkh Yeı\İ Gazino Bahçesinde 
Her CUMARTESİ memleketimizin yegıine okuyucusu 

Bayan M U A L LA Ke:~ani S A D İ 
ve arkadaşları. Saz sut 16 dan (22.30 a kadar devam eder. Ba

,r;ı:;e:):;.tii}jjl yan MUALLA seanslarını 19.30 ile 21.30 arasında yapar. KONS
MASYON 30 BİRA MEZE İLE 45 KURUŞTUR. Servisi nevakısı 
ikmal ve muktedir bir Şef Garson İdaresine verilınİJitir. Her türlü 
soi','llk ve sıcak mezeler vardır. % 10 garsoniyc alımnaz. Su para 
ile değildir. Vapur, Tramvay dahil olduğu halde Kısıklıya gidip 

etme birinci 25 kuruştur. Son va ur 23.35 dedir~·~·~~~~~~~~~~~~~~~ 

EMLAK Almak veyahut 
- Satmak iıtiyenler::-81 

Galatada Ünyon hanında 1 
Jerans Türk Limited Şirketi 1 

Beşiktaş birinci sulh hukuk ba
ki.ınli,l!inden: 

Beşiktaş Muradiye mahallesi 
Nazını namı <liğeri Yenice sokak 
5 nu;maralı hanede iken halen ika
metgahı meçhul olan Hayriye Na
hideye: 

Münevver Şener tarafından a
leyhinize açılan alacak davasında 

Hususi te&kilatı sayesinde her cins gayrimenkul için alıcı ve tarafınıza usu.len tebliğ olunan da-
yahul satıcı temin edebilir. vetiyeye rağmen mahkemeye gel-

Ayrıca çok uygun şartlarla emlik idaresi ile meşgul mediğinizden gıyabınızda muhaıke-

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!!l!o!!lu!r!. !!!!!!!!!!T!e!!!!l!!!!e!fo!n!:!4!!!!3!35!!!!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; meye devam olundu. 9/9/940 saat ~ 1 H>,30 da Beşiktaş birinci sulh bu-

l b 1 el • ı.. T T w 1 • 1 t 1 - ıkıık mahkemesinde hazır bulun-a lan u c. etrı-. ve ram vay ve une lf e me erı madıJ!um takdirde H .. M. K. nu-

u m Mu .. dürlüaiinden· nun 4-01_ inci maddelerinin tatbik mu 6 • o.lunacagı gıyap karan makamına 
l _ Muhtelit döküm mal:zeıneei kapalı mektupla td<llt ;vennck stıre'lile '.kallrı olmak üzere yirmi gün müd-

satın alınacaktır. • • d..tle ilan olunur. 94-0/447 
2 - Muvaklı:at teminat malı:tııan 2000 liradır. 

Komutanhkr:a 14. adet muhteli1 mar
ka ve rnuhtelif tonda şaseye pazarlık.
la kcı.roseri yaptırılacaktır. Pazarlık. 
7/8/9"i0 ı;Unli saat 16 dadır. Muham -
rıH.:'1 bedeli 6650 liradır. Şartnamesi 
her giın komisyonda göürlet:ıilir. İs -
t~li!erin belli gün ve saatte yüzde on 
k tcrr. nat"3rile Fındıkhda komu -
t;_ınhk satın:ılma komisyorw.na eelme-
ıerl. cC843> 

illerin belli IÜl1 ve saatte yilzde on beş 3 - Tekli!lerln levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesindeki taıila
kat'i t<µnlnaUarile birlik.le Fın<bldıda ta UYCUll olarak 0/8/940 cuma ııtınü saat 17 ye ka<lar Metro hanın.da 4 ünw 

komutanlık aatm alma k.om.i!JıQllUO.R katmdak.i levazım müdürlüi:üne imza m 11kabilinde yerilmiş obnası 15ıımdır. 
gelmeleri. (8789) .6555> 

Sahibi ııe neşriyatı idare edeıı. 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıı:rııf Matbaaa 

r ... 132 Yauıı: M. SAMİ K.ARAYEI. 

Papa, Ccm'in keşmekeşten istifade e~erek, 
leyazıdın ordularını bozacağını zan11edıyordu 

Türklere karşı açılacak bu harp 
üç •cııe sürecekti. Şehzade Ce~, 
fl_;ıcar orduları grupıle Rumeli U

zer.ne yürütülecekti. 
l'akat şehzade Papa ile son mü

lakatında, vatanına karşı hiçbir 
sıuetle harekete geÇllliyeceğini 
s~} lcmi,ti. Hatta Papa ile arala
rında kat'i ve kısa bir münakaşa 
.:a ı.lmu~tıı. 
Eblisalıp ordularından Alman 

ordusu Vıyaııada, öbürleri Anko
na, Brendizi ve .l\Usinada topl•
nacaklardı. 

Alman ordusu Macaristan ile 
beraber E(!ıiktan (Komaya) ya te
cavüz eyliyecekti. Ehlisalip do -
n~ı.:.ı , nra ile Atrıbou. lıü •, 

cum eclecekti. 
Fransızlarla İspanyollar İtal:rau 

süvarilerinin bir kısın.ile İllerya
ya çıkacaklar, bütün Türk serba
dini tirac edeceklerdi. 

Hıristiyan kongreı;i kararıru 
vermişti. Neticei mukarrerat Pa
paya bildirildi. Papa kabul etti ve 
memnun old\L Artık hıristiyaıahk 
toplu bir halde Türklerin üzerin.e 
yürüyordu. 

Hoş, Papanın bu Yolda ehlisa
lip tertibi biriaci defa olarak oL 
muş birşe_;y değildi. 

Mnrat Hll.davend.igir samanın
da, Yıldırım Beyazıt z•m•••ndaı 
Fatihin balıuı ikinci Murat dev
ıiıule. Fati.b clcuiwle hui:;il.Yan 

devletler toplanıp Türklez üzezi
ne yürümüşlerdi. 

Fakat, ehlisalip ,ordulnrı her 
akınlarında, her cenklerinde, her 
ıneydan muharebelerinde Türk 
ordus.unun taarruzuna mukave -
met edemiyerek mahv ve perişan 
olmuşlardı. Krallarını esir bırak
n:uşlarch. 

Murat Büdavendigirın Kosova 
meydan muharebesi, oğlu Yıldı
nm Beyazıdm Nlğbolu muharebei 
~uresi.. Ehlisalip ordularını 
kökünden perişan eylemişti. 

Fatihin babası ikinci Muradın 
Yama meydan muharebesi Kara_ 
canın, koca Seferin babayiğitleri 
ehlisalip ordularını te&kil edenle
rin hatıralarından daha silinme -
miııti. 

Fatihin Venediklilere ve ehli -
ulihe karşı demek olan on altı se
ne mnba.rebeleri ve Bosna Hersek, 
İşlrodra gibi yerleri fethi unutul
mamıştı. 

Fakat, Papa fırsatı knçmnıunak 
istiyordu. Şehzade Cenıin Ttir.ki
yede vöcude getiJ"ecetiai zannet.. 
til:i keşmekeşten istifade ederek 
Sultan Beyazıt ordularını bosa
cajiıru zannediyordu. 

Türkler ve Türk ordu.su kabili 

inkısam olmıyan müttehit bir ru- · 
ba malikti. Fatih Sultan Mehmet 
ten müdevver tecrübeli ~izınele
rinin tozu üzerinde bulunan ku
mandanları emre amade duruyor
d\L 

Papa üç yüz milyonluk Avru
payı, üç ordular grupuna ayırıı • 
rak muhtelif cephelerden Türk -
ler üzerine yürüyüp bozııcağıru far
zediyordu. 

Sultan Beyazıt, bütün bu ihti
malleri ecdadından aldığı ders -
lerle, babası Fatihten gördüğü fili 
muharebelerle gözönünde tııta -
rak gerek donanınasını, gerek or
dularını fevkalhat hazırlanıııı bek.. 
liyordu. 

Papa, herşeyi hazırlamıştı. Fa -
kat günden güne müııkiiliit zuhur 
ediyordu. 

Bütün müşktilitm en miihirnmi, 
Macar kralı Matyaş Korvenin bir
denbire vefatı idi. Matyaş kırk 
yedi yaşında ölmüştü. 

Türklere lı:arııı yapılacalı: ehli
salip seferinin icrasuıe Matyaş 
Korvenin vefatı büyük bir darbe 
teşkil etti. Macar kralıom vefatı 
ehlisalip •cfcrinin ölümü demekti. 

Venedik bükiımeti de bu sıra -
!arda i§e başka reµk. ~ml:Ce ha§-

ladı. Venedik B.oınaya bir haber 
yolladı. 

Bu haberci Papaya şu malUınatı 
getirmişti: 

- Sultan Beyıızıt, B•tista na -
mmda birini Komaya yollaınıya 
karar vermiştir. Bu adam şehzade 
Cemi zehirliyecektir. 

Papa, bu habere fena halde kız.. 
dı. Evvelce, Sultan Cemi zehirl&
mek için Jstanbuldan gcle.n ve 
kendi itirafatile yaklanıp hapiste 
bulunan Bıristo Fa-un teczi
yesini eınrey ledi. 

Papa, bu hareketile Sultan Be
::razıdı tehdit etmiş olacaktı. Hem 
de şehzade Cemi zehirlemek için 
geleceklere bir dersi ibret verıİıiş 
bnlunacaktı. 

Neticede Hıristo Fano hapisten 
çıkanldı. İsticvap edilmeden siya
set meydanına getirildi. 

Bıristo Fanoyu çırçıplak soydu
lar. Bir araba üzerine k~ıır, 
ayak üzerinde bir tahtaya batı.adı
lar. Sokak sokak dolaştırdılar. 
Cellat, kızgın demirlerle Hıristo
nuıı vücudünü dağlıyor, kızgın kıs
kaçlarla etlerini koparıyordu. 

Nihayet, Bıristo Fanoyu, dağlı
yarak, etlerini kı>paranık ,IS:ııpi1o
la geijrdiler. 

İ•tanhul Ley azım 
A.keri 

Amirliğinden ver'1en liarici-1 
Kıtaatı ilanları " ~I 

---------------~ 
Beher adedine tahmin edilen fiah ( 

12,5 kuruş olan 600,000 adet Portatif 
çadır direği ile bl'h.erinc tah:ınin edilen 
tiatı 12,5 kuruş olan 600,000 adet por
tatif çadır kazığının pazarlıkla eksilt
mesi 5/8/940 pazartesi günü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 15,700 liradır. Ev
saf ve şartnamesi 750 kuruşa komis -
yondan alınır. İsteklilerin kanunun 
emrettiği bclgelerile belli gün ve saatte 
Ankarada M. :r.1. V. satın aln1a komis
yonuna gelmeleri. 503 - 6754 

komısyonunda yapılacktır. İstcklileril' 
ku.nuni ve.::.ikalarilc bclü s.:ı.tt1t- k 
yona ı::~Imelcri. 466 - Glı ı 2 

* 1,700,000 kilo b•ığd::yın ö ,." ,ıc if 
Diyarbakırda Kor satın nlına kor'_.· 

yonunda 19/8/940 p.:ıı.artc .ii!l~ 
saat l l de kapalı zarııa 1:."K::.ı ltı1'·t~ 
konulmuştur. Tahınin bedeli 34.0 

lira ilk teırıina!ı 2550 lirudır. ~ ... :~ 
mesi komi~yonda görülebilir. 'fC~ 
mektuplarını iha!c sa.ıt.jnd.;:.ıı lı:r 

evveline kadar komi.c;yona vernıcıerı. ... 
100 Ton benzin pazarlıkla satın alı

nacaktır. Muhammen bedeli 33,500 lira 
kat'i teminatı 5025 liradır. Paz.arlık 

6/8/94{1 Sal! günü saat 11 de Anka
rada M. M. \'. hava satın alma komis
yoounda ynpılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda 168 kuruşa verilir. İstekli -
]erin belli gtln ve asatte kanuni vesika 
ve kat'ı teminaUarile beraber komiıt-

yona gelmeleri. 505 - 6756 

* 90,000 kilo ve Kuşadası için 36,00Q 

(518) (68191 

.... ' Beher metresine tahmin edilen fı~ 
21 kuruş olan 500,000 rrıctre n':i-t..ır 
bez ~nızarlıkla ınünaka3aya konııı~ 
tur. IhalC$i 7 /8/940 çar:şamb:.ı J:ill 
saat 11 dedir. Kat'i teminatı 13.000 ıı~ 
radır. Şartnamesi 525 kuruşa koırıi!' 

. . ·e' 
yondan alınır. isteklilerin kanurıı 'tıt-
sikalarile belli saatte An.karada !.f. rlo 
V. satın alına komisyonuna geıı11el~ 

(510) (6811) 

kilo SJğır etine teklif edilen !iat pahalı· 
görüldüğünden eks.iltmeleri tekrar 16/ 
8/940 cuma günti saat 15 de Aydın 
askeri satın alına komisyonunda ya -
pılacaktır. Aydın ot.inin tahmin be -
deli 22,500 lira, Kuşadası et.inin tah
min bedeli 9360 lira teminatları 1687 
ve 702 liradır. Şartnameleri Ankara, 
lstanbul Lv. 5.mirlikleri ve Aydın, Ku
şadası askeri satın alnıa komisyonla
rında görU.lür. bteklilerin kanuni ve
sikalarile tekli! mekluplannı ihale 

Beherine tahıni:.dilcn !kıtı t:!5 }f 

ruş olan 100,000 ad~l çıplak atüıtı~ 
yum matara yerli ve yabancı m;ır.oıl ~ 
olmak üzere pazarJıkla münaka!-J~ 
konrnuşlur. ihalesi '1/8/940 çar~~' 

0 
gU.nü saat 10,30 dadır. Kat'i tc.ı H1"~• 

ı,. 
17 ,500 liradır. Evsaf ve şartnaıncsı 
kuruşa komisyondan alınır. İstı.Jdil~ 
rin kanuni vesikalarilc belli saatte · 
karada M. M. V. satın alma konıı.•:S'7" 
nun gelmeleri. (517) (6818) 

saatinden bir 
vermeleri. 

saat evvel komisyona 
(5JJ) (6812) ,,,.. 

1200 adet yerli mekkAri semeri üç 
ayda teslim edilmek ıarti.le pazarlık

la satın alınacaktır. İhalesi 8/8/940 
perşembe günü sat 15 de İzmirde Lv. 
ltmirliği salın alına komisyounnda ya
pılacaktır. Talunin bedeli 15,600 lira 
ilk teminatı 1170 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin belli 
&ün ve saatte kanun! vesikalarile ko
misyona gelmeleri. (523) (6824) 

* Birecik hudut taburunun 320,000 ki-
lo buğday öğütmesi kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi 19/8/940 
pazartesi günü saat 17 de Mardinde 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılcaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira 
ilk teminatı 1200 liradır. İsteklilerin 
kanuni ves.i}ta.larile tek.lil mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Mordin
de cenup hudut komutanlığı satın al-
ma komisyonuna vermeleri. 

(513) 

* 
(68h) 

2,000,000 kilo kuru ot kapah zarfla 
elu;iltmeye konmuştur. Talip çıkma -
dığından ihalesi 22/8/940 ~embe 

günü saat 17 de yapılacnktır. Tahmin 
bedeli 110,000 lira iHı: teminatı 8250 
liradır. Evsaf ve şartnamesi komis -
yonda görülebilir . .İsteklilerin ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ka -
nuni vesaik ve teldi! mektuplarım E
dirnede sanayi kışlasında satın alına 

koı:ıllsyonuna venneleri. (515) (6816) 

* Müteahhit nam ve hesabına satın 

alınacağı ilan edilen 44,190 lira talı. -
min fiath 30 kalem cerrah! aletin ek
siltme günü talip çıkmadığından ek -
siltmesi 5/8/940 cuma günü saat 10 da 
Anlı:arada M. M. V. satın alma ko -
misyonunda 7apılacağından isteklile -
rin 3314 lira 25 kuruşluk ilk teminat
lıırile birlikte mezkllr tarihte ltomis -
yonda lıulunmaları. (516) (8752) 

* Bir lcilosuna tahmin edilen fiatı 14 
kuruş olan l 20 ton sıiır etine !lcinci 
de!a talip çdtmadıiından pazarlıkla 

eksiltmesi 19/8/940 pazartesi günü sa
at 15 dedir. İlk teminatı 1260 liradır. 
Evsaf ve :iarlnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Ka.rsda askeri satın alma komisyonu-
na gelmeleri. (486) (6717) 

* 45,000 kilo koyun eti pazarlıl<:la sa-
tın alınacaktır .. Tahmin bedeli 20,250 
lira ilk teminatı 1518 lira 75 kuruştur. 
İhalesi 15/8/940 per~ günil saat 
10 da Çanal<kalede askeri satın alına 

Celliit, Hıristo Fanonun yanına 
yaklaştı. Kafasına kurşundan bir 
topuz indirdi. Kalbine bir hançer 
sapladı. Bıristn Fanonun derhal 
canı çıktı. 

Sonra cesedi dört parçaya ayır
dılar, kolile başından ibaret olan 
parca ile göğsünün bir parçasını 
Sent Anj şatosunun kapısına, di
ğer parçasını, Sen pol kapısına, ü
çüncü parçasJlll Sen jan kapısına, 
son parçasını da millet k.apwna 
astılar (1). 

Fakat bu cezalan kimsenin e
hemmiyet verdiği yoktu. Sultan 
Ceınin hayatına kasdiçin yapılan 
te&ebbüslere :rahipler de iııtirak e
diyordu. 

Para, hıristiyanlarca en kuvvet
li bir vasıta idi. Pap8.llJJ1 en sadık 
rahipleri para uğrunda her türlü 
fenalığa tevessül eylemekten çe
kinmiyorlardı. 

İstanbulda bulunan ro.hiplerden 
baDları elde ed.ilıni.şti. Bolca para 
ile satın ıılına.n rahipler Sultan 
Beyazıdm elçilerile Romırya gele
ceklerdi. Ve fırsatını bulup şehza
deyi :ıehirliyeceklerdi. 

(Devamı 1'41') 

(1) Tuan, Cem Sultan, S. 269 

.... 
.,,r~ 

100,000 kilo sığır eti kapalı z. ol 
alınacaktır. Muhammen bedeli 165if' 
liradır. Muvakkat teıninatı 1237 lg.44 
50 kuı·uıtur. Eksiltme J 6 ağustos~ 
cuma günü saat 10 da Van mın 'IJ,fİ) 
komutanlığı satın aJma komi!')"U'1 .· 

yapılacaktır. Taliplerin muayyen ~ 
de gösterilen saatten bir sa:ı.t e''" 
teklif mektuplarını komisyona ver . 

meleri .. 527> c6839> 
.)•. 

• .. {lı11ı 
12 ton sade yağ, 14 ton kuru uz ti 

11 ton toz şeker, 3 ton kesme şe1' f 
40 ton kuru tasulya, 25 ton nohııt~ 
ton sabun, 15 ton yemek tuzu, ıo ı,J 
gaz yağı, ve parça parça 42,500 lira tJf· 
kuru ot pauı.rlıkla satın alınacı:ı>-- 'f' 
İhalesi 5/8/940 günü saat 10 dan ıı,. 
kadardır. Taliplerin mez.kür gilfl o* 
saatte Vizede askert satın alma 1') 
misyonuna gelmeleri. (512) (6813 ... .,. 

42,193 kilo yogurt kapalı zarf!• .,ıı 
tın alınacaktır. İhalesi 20/8/9'!0 · il 
günü saat 11,30 da Edirnede eski "'~ 
riyet dairesinde satın alma korn"'1.,ıl 
nunda yapılacaktır. Tahmin bt'ô ,J 
6750 lira teminatı 507 liradır •. z-~. 
ye şartnamesi komisyonda gorıı1 şf 
Isteklilerin ibale saatinden bir .. er 
evveline kadar teminat ve teklif J1lı 
tuplarını komi.5yona vrmeleri. 

(514) (6815) 

Açıl< eksiltme il: 2'1.ooo kilo süt~~ 
nacaktır. İhalesi 20/8/g40 sah .gv>~ 
sa~t 1.0 da Edirnede eski müşırı'd' 
dairesınde satın alma komisyonJlll 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3240 .~ 
teminatı 243 1iradır. Evsaf ve ~rlP' 
mcsi komisyonda görülür. 

(516) (6817' 

ı' 
.Aşağı.da yazılı mevat pazar!ikl• _,, 

8/940 günü saat 15 de Izınit IO"'., 
.satın a.J:nn komisyonunda satın alıl'~ 
calotır. lsteklilerin belli gün ve sa• ) 
lı:omisyQ<Ja gelmeleri. (520) (6821

1 ' Kilo Kuruş ı..ı 
Çay. 
Şeker. 

K. ot 

?56 550 sıı 
4SI 
30l 

60 
K. Soğllil 

16,950 
108,860 

15,750 

36 
5 

... 
İki partide teslim 40 ton sade Y~ 

ve yine iki partide teslim 200 ton ~uf• 
~asulya paz.arlık.la satın alınacak 1 ~ 
Ilıalesi 5/8/940 pazartesi günü saat 
de Çorluda Kor satı!l alma korni.s~ 
nunda yapılacaktır. ı~;teklilerin JtOfll 
yona gelmeleri. (521) (6822) 

.... "" 20 toı:' bulgur p.p:zc rhk.la sotın :ı~fl~ 
cakbr. lhalesi 7/8/940 çarşamba gv , 
saat 16 da Edirnede eski müşiriyet OJl, 
. . d ~ ıres.ınde satın alma komisyonun J. ·f' 
pılacaktır. Tahmin bedeli 2800 Jı , 
teminatı 420 liradır. Evsaf ve ş:ırtıı' 
me&i komisyonda görülür. 

(522) (68~ 

Deniz Lew•zım aatınr;l-1 111• Komleyonu iıını•' 
Buranda bezi alınacak ı• 

Vasıf ve miktarı her ne ol.~X:a s;, 
sun 8 ağu.tos 940 perşembe gtiIIU , 
16 da pazarlıkla buranda bezi a.111111.,J 

. (ll"° 

cak.tır. Talip olacaklarJ'1 bir~r ~~~ .. ~ 
ile Kasım.paşada bulunan korrı1 ~~ ,.('! 
belli gün ve saatte mü:·acaaU~ 

327 - 28 - 29 lulard~Jt 
henüz müracaat 

etmiyenlere 
Fatih askerlik. şubesinde.": e"' 
Talim ve terbıye dolayısılc 53ıf 

ke tabi bulunan 327, 328 ve ,;el 
doğumlulardan (jandarma bj,ıı> 
diğer sııılllara mensup sağ. i'' 
sakat, ağır sakat, islfım, gayrı;t" 
lil.m ihtiyat erattan henüz ııı'. ' 

. t• 
caat etmiyenlcrin kısa bır " 
marula ,ubemi~e müracaatla~' ı,tl 
gelmiyenler hakkında kanuoı 
ki.bııt yapılacağı ilan olunur· 


