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En Son Telgrafları Ye Haberleri Yeren Akşam Gazetesi Sahip ve Ba,muharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BENİCE 

Sovyet Rusyanın dış 
siyaseti aydınlanmış 

addolunabilir 

lnönü Başvekille Görüştü ' 

Almanya ve ltalya ile siyasi münasebatını 
ıslah ve takviye eden Sovyetlerin fırsat 
kaçırmamak azrnile mücehhez bir bita
raflık muhafazasına devam edecekleri 
anlaşılıyor. 

Başvekil An karadan geldi ve doğru Denizevine 
giderek ~illi Şef tarafından kabul edildi .. 

Iktısat Vekili de bu sabah Ankaradan şehrimize geldi 
··=================~ 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE Başvekil bu 
sabah geldi 

FRANSADA 
TERHİS 

BAŞLIYOR )l;~'YY.tt Başvekil ve Hariciye 
4VrıJesı .Molotof'un son nutku 
Ilı Pa harbi başladığıııdanberi ilaJ:: ~üpbemiyet ve tereddüt 
Y&setj 1 ~çınde bulunan Rus dış si-

llu 111 a:ydınJatmıştır. 
teba ,,nutuk, iki noktayı bilhassa 

l ruz ettiriyor: 
llllı k S?vYet - İngiliz anlaşması-

2-_ abı! olmadığı 
titıj lt~lyan - Sovyel mukarene-
ll~ !"~ün olabileceği 

hattı :,1'ı nokta müstakbel Sovyet 
llıe)( ı8reketinin anahtarıdır. De
~lılt .. : UYor ~i, A!manya i~e dost; 
llıtiya s~ hır milnasebet ıdamesı 
ltıııy c~ ıçınde bulunan Sovyetler 
•tııı.e~ ıle de menfaatlerini teşrik 
do.ıı • :Vol~na gitmişler ve bu iki 
bu d ug~n ıcaplarını korumak için 
haıa2°81 ukların kuvvet veya mu
lltvi ~sırı.a nıütezat olabilecek her 
tercih •rekette ibtivatlı bulunmayı 
llıişlerd~Yleıııek vaziyetine gir -

o lı ır. 
'u es:,.

1
dt, bu gidiş hulasa edilince 

Sovye•rtaya çıkar: 
tezada ~:1lusya Almanya ile asla 
llu C'ilnıı UJ>ıneınek kararındadır. 
l.tıl~ eden olarak İtalya ile de 
Yacaktu- tır. İngiltere ile anlaşrnı
lıate eın; Avr:upa harbine müda
ıııenıekt eyı şımdiki halde düşün
kaçu-ına e ve fakat hiçbir fırsatı da 
ederek hak eıneleni de muhafaza 
~tıııek . arp dışı mev kiini idame 

l"1 ısteınektedir. 
S..v~!1t" ~e bu hulasa berşeyi ve 
ltttleri ~r~ ~üstakbel battı bare
•rtaYa nk kaıı derecede viizuh ile 
ltatııar 0 Ydutu için bittabi ali
lerine ': nıukabil batlı bareket
~ıııı.eti ~ .tabii hali ile rehberlik 
?lof'un ıu ifa ediyor. Bilhassa .&{o
tı~i şu ~:Utkunu bitirirken sarfel
dilıJuite cuınıe bu bakımdan çok 

,_ . Şayandır: 

~~'Yll.{~~~diye kadar kazandığımız 
'Yıı. S Yellerle iktifa etmeme
~.uvaıra~YYeller Birlij!ine yeni 
•çın .. ., 'Yeller temenni etmek 

~ 80
"Yet ıı. 

ıandığ Usyanın şimdiye kadar 
rkliJe sa~ ıııuvaffakiyetler harp 
, ır, llıı.n ece Finlandiyaya karşı- 1 
~liva e~" dışında 22,300,000 kişiyi 
ı,.•loııya Bn Baltık havzası, yarı 
4

1 •eniş'b .. ~sarabya, Bükovina gi
t a So"Yet 0 gelerdir. Bunun dışın
~)şl 'Ye as~us!anın siyas' scvkul
•i 'Yı istibd erı bakımdan kazan • 
t .'bitir m. al ettiği sahalar var mı, 
4 uııııeleri \ve Molotof mahza bu 
~n ırı.ud 1' e heııı Sovyet Rusya
) UVaffaki;-:1ını! hem de bu nevi 
ı,,•r, bu n ~ erı mi istihdaf edi. 
i .ıııanıne 0 la kendisi tarafından 
•ııı biz· aydınlatılmamış olduğu 
ı.h~· ıın de lı"·u . .. 1 g ""llJ.leri . . ~ ~• ınuta ea ve 
is''ektir ınııın Yeri olmamak 

1,tıhdıı.ı: ·e~-•.ak, S~vyct Rusyauın 
t hu 11 .ı:• Yenı muvaflakiyet-

hr evıden · b ı, Pla de'·l ıse unun artık 
~~şka b"Jgı ' başka sahalarda ve 
o.:ı ° Kele d ~dır. r e aranılacağı aşi-
t·· •lııız v 
~Uleıı bir ..,: ~uhakkak şekilde gö
~usyan ııyct var ki, o da Sov

İtalya arasındaki harp yeni saf. 
basında kat'i neticesine doğru in
kişaf ve istikametini tayin etme
den Sovyet Rusyanın cilinı harp > 
şekli ile herhangi bir harekete geç
mek istemiyeccği ve daima ya baş
langıç, ya dönüm, :ya mi\nteba nok
talarında hasıl olan vaziyetlerde 
fır. atı kaçırmıyarak şikiırının ü
zerine alılacağıdır. Sovyel Rusya. 
nın azami dikkat ve ihtiyat göster
diği bir nokta da Avrupa harbinin 
uıaması ve bu esnada kendisinin 
azami mesai seferberliği içinde 
kuvve tlenmesi, Almanya - İngil
terenin bil r.ıukabcle zayıflaması 
ve her nevi tehdit ikaından ikti -
darsız hale düşmeleridir. 

l'llolotof. nutkunda Türkiye -
İran münasebetlerinden ve Bal -
kanlardan da bahsetmiştir. 

Türkiye hakkındaki nutku •D. 
N. B.> nin bu bahse de yine fesat 
katmasına mukabil sarihtir. An. 
<ak Türkiyenin Sovyet Rusya mü
nasebatı hakkında mazide, halde 
ve İstikbaldeki hattı hareketi her 
veçhile aydınlatılmış bulunduğu 
için bu bahis üzerinde SÖ) lcnecek 
veni bir şey olmasa gerektir. Ba
tum ve Bakiı havzasında bir istik

Başvekil Dr. Refik Saydam 
bu sabahki eksprese bağlannn 
hususi vagonla Ankaradan 
~chrimize gelmiştir. 

Baş\'ekil Pendikte Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak tarafından 
karf.\ıJanmıştır. 

Haydarpaşa istasyonunda 
Başvekili Riyaseti Cumhur ka
tibi umumisi i1c seryaver C:c
liıl, Vali, vali muavinl~ri, .ı~
tanbul komutanı, Pertı reısı, 
Cni,·ersite rektörü ve sair ze
vat karşılamıştır. 
Başvekil; gelenlere ayrı ay

rı iltifat ettikten sonra sahile 
gelmiş ve Acar motörile Flor
yaya giderek Milli Şefimjze 
mülaki olmuştur. 

BaşvekitTe beraber Dahiliye 
Vekili, Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar da Floryaya git
mişlerdir. 

BaşvckiJimizin yarın akşam 
Ankaraya döneceği tahmin o
lunnrnktadır. 

İKTiSAT VEKİLİ DE 
GELDİ 

Vişi 3 (A.A.)- Nazırlar meclisi 
Kamerun, Madagaskar hôdisele
rile İııgilterenin Fransız arazisine 
teşmil ettiği abluka hakkındaki i. 

t zahatı dinlemiş ve bu suretle ha
dis olan \'aziyet icabı olarak veri
len kararları tasvip etmiştir. 

Nazırlar meclisi müteakiben 
gizli cemiyetlerin dağıtılması hak
kındaki kanun layihası ile kara, 
deniz ve hava ordularından ilk kıs
ının terhisine ait kararnameyi ka
bul eylemiştir. 

Bir muhtekir daha bu 
sabah adliyeye verildi 
Bahçekapıda Celalbey hanında 

ipek mensucat toptancılığı yapan 
jak Kolıen isminde bir tüccar ma
liyet fiatı 105 kuruş olan filoşu 
145 kuruşa sattığı için yakalana
rak bugün adliyeye verilmiştir. 

Piyazcı dükkanları 
kaldırılıyor mu? 

iktısat Vekili de sabahleyin J 

saat 7,40 da şehrimize ırelmiş-
tir. fi 

şaf tayyaresinin uçmuş olması 
iddiasının mahiyet ve şekli cere
yanı ne olur~a olsun l\loloıofud sou 
zamanlarda Türkiye·Sovyet Rusya • 
münasebatmın esaslı bir •urette --------------1 
tebeddül etmediğini söylemiş bu
lunması ayni zamanda BaşvekHi. 
mizin l\Ieclisteki beyanatına mü
terafik bir ifade teşkil etmektedir 
ki bunu müstakbel rnünasebat hu
susunda da bir delil ve zıman te
lakki etmemek için sebep yoktur. 

Belediye Reisliği ana caddeler • 
den başlıyarak köfteci ve piyazcı 
~aı.l .... wı peyderpey kaldır -
mayı kararlaştırmıştır. Bunlar 
lokantaya çevrilınezlcrse kapatı • 
lacaklardır. 

Mahmutpaşa ve 
çarşı esnafının 
bir müracaatı 

(Y= 3 ü11ci sahifede) 

Yalova kaplıcalarının 
açığı 

Yalova kaplıcalarının açığını ka. 
patmak ve yeni bazı tesisat yapıl
mak üzere hükumetçe Sıhhat Ve
kfiletine l!O bin lira verilmiştir. 

Bir İngiliz destroyeri gördüğü bir düşman tabtelbabirine torpito atıyor 

Romanya dan 
çıkarılacak 
Yahudiler 

Rumen kabinesi yeni 
statüyü ha.zırlıyor 
Bükreş 3 (A.A.)- Röyter: Ru

men Yahudilerinin milliyet ve 
statülerini kat'i surette tesbit e

( DEVAMI 3 üncü ıııhifede) 

jHOLANDA'DA İngiltereye bir 
KARGAŞALIK Kanada fırkası 
Alman polisi ile 
ahali çarpıştı 

Alman komiseri şiddetli 
bir beyanname neşretti 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

daha geldi 
içlerinde Kanadaya 

yerleşmiş Fransızlar '(_.: r 
Londra 3 (A.A. )- İıı.ı?iltereye 

ikinci bir Kanada fırkasının l(el
mesi münasebetile, cDeyli Tel • 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

BİR CİNAYET VE BiR KAZA -

Sovyet Başvekili İran münase
batından da bahsederken yine iki 
meçhul tayyarenin i•tikşal uçuşu 
dışında bir hadise mevzuu olma
dığını tebarüz ettirmiş ve bu tay
yare uçuşlarının mahiyetini Al _ 
man beyaz kitabının aydınlatmış 
olduğu yolundaki kanaatini muha
faza ederek komşuluk münasebet
lerini işkal ve ızrar mahiyetinde 
olabilecek bu nevi yabancı tahrik
lere karşı cenup hudutlarındaki 
teyakkuzunu teşdit lüzumuna Sov
yet Rusya)· ı sevkeylemek kanaati
ni tahassül ettirdiğini ifade etmiş

iki kadını yaraladı ar 
Kocasını aldatan 

çocuklu kadın 

tir. 
Sovyetlerin Balkanlardaki mü. 

nasebalları etrafında da normalin 
dışında bir \'aziyet mevcut olma
dığı yine Molotol'un beyanatı me
yanındadır. Ancak, Sovyet Başve
kili beyanatının heyeti umumiye-

22 
iki kadın da öldü 
yaşında bir kız da iki vapur arasında kalarak 

bazı yerlerinden fena halde ezildi 
sinde bazı dPvletler için daha sı- Dün aJ<ı;aım Balatta bir cinayet 

Ki SACA 1 
cak, bazı devletler için daha serin cinayet olmuş, Salınatomrukta Fa
ve ihtiyatlı bir ifade tarzını tercih izci :;okağında ı numarada oturan 
etmiş bulunurken Avrupa harbi- ~arson Gel>bolulu S!ileymarun 
nin gitgide bir dünya harbi mahL karısı Firdevs beş yerinden bı -
yetini iktisap etmesi endişesini de 

Hadisenin faili Ca.vi t Hakkı is
m inode bir Quıhvecid ir. Evvelce 
evJerinde :kiracı olarak oturan ve 
Ftrdevsi seven Cavit ondan yüz 
lbulaımayııu:a dün ııksa:m ııenç ka
dının yeni evine taarruz etmiş ve 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

O haide neden böyle 
bahislere dil uzatırsın 

Bir ihanet cürmümeşhudu ya· 
pıldı, suçlular mahkum oldu 

Polis ibir ftıanet hadisesini cii.r
mi.iıme$hutla tesbt ederek ma'hke
meye vermiş ve cürmümeşhut 
mah!kemesi de suç] uları mahki.ım 
ederek kararını aleni celsede teb
Ji ~ e1ımsitir. 

Hiııdisenin suçluları Elizabet is
minde bir kadınla PeriJtli adında 
bir erlkektir. 

9 yıllı kevli olan ve bir de 3 
yaşında çocuk sahilbi 'bulunan E
li'zabetin kocası ron zamanlarda 
karısının Perikli isminde evli bir 

adamla alakadar olduihınu haber 
alarak bunları gizli ~zli takip et· 
mi.ştir. 

Nihayet bunların; Eliz:rbetin 
Beyoğlundaki bııbasının evinde 
gizli gizli bulustııklarını haber a
lan ibed'baht admn hadiseyi eıın
nivet müdürlüitüne haber ver • 
m.işt.r. 

Zabıtai ahlakiye memurları bu 
evlıı cvarındaki bir şarap depo
suııda saklanarak iıki ıtünahkilr 

(Devamı 3 üncü sahlredo> 

muhafaza eylemektedir ki, bu gö- çakla tehlikeli su.rette yaralan -
rüş dünyanın akıbeti ve istikbalin mış. itmdadına looşar. Nimet ismin
muhataraları bakımından millet- de bir kadın da iki yerinden ac:r
leri daha hassas, daha müteyakkız ı~c~a~Y.::al'~al=anm=::ışt=ır:.:·------
bulunduran sebeplerin kuvvetini 
bir kat daha takviyeye yardım et
mek için ayrı bir vesile sayılmak 

1• t? 1 a .. ev a .. 
c- Ben ise hem henüz bir ace- liiiiiiıı--iiiiiiiiiliiiiiiıiı--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiilmiiııiiliiliiiiiııiııoııiiiıı...ı•o;•;miiıiiiiiiiiı 

HITLER BANA , 
DEDi Kİ: gerektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

miyim!, 
c- Meslek hayatıma başlıyalı 

henüz beş sene bile olmadı?.> 
•- Size nazaran yaşça çok genç 

ÇERÇEVE 

Bakla dudakta •.• ~ ·~~nıany~ - İnı:iltere-- -'-------- --- - - - -
Bitler'in, en yakın arkadaş

larından DANZİG AYAN RE. 
İSİNE söyl.:-difti en mahrem 
sözleri nakleden bu eser, için
de yaşadığımız bu başdöndü
rücü devrin sırlarını çözmeğe 
yarıyan bir kitaptır. 

Karadenize 
buradan beyaz 

zehir kaçıranlar olduğum için ...• 

!ı1:•&il{1fdı!J& :ikll#!#ij 
~ebe/ü ttarık işgal edilse bile .. 
1tı tı •ırad . 
b '.'•lelerd: zı~ı!'Ieri işgal eden 
I og••ıdır A~ bırı de Cebelüttarık 
ha berabe. ınanların hpanyollar
b u llıeşb:/~k ~· akında Akdenizin 
d 8>lıl'•cakl •pısını da zorlamıya l 
<lır l·'raıısadarı soyleniyor. Bir ay. 

b~n J\l~a an hpan) aya akın e
ı · ·••nın"th Ilı geçtiğ' u e ass,.larının yüz 

l ,lluııa 1 de haber nrili~or 
Ut IDuk b'l . ' . , tarıkın k a ı lngilizlcr Cebe-
"tuııara k·aradan yapılacak ta -

•rşı olan müdafaa ter-

tibatını arttırmaktadırlar. 
Bu \'aZiict karşısında, Cebelüt

tarıkın karadan hücumlara ne ka
dar dayanabileceğini tetkikten ev. 
ve! sukut ettiği takdirde İngiliz
ler için ne gibi mahzurlar doğura
bileceğini tetkik edeceğiz. 

Bir ay evvelki ahval \'e şartlara 
nazaran, Cebelüttarıkın sukutu 
Akdenizdeki İnı:iliz donanmasını 
müşkül mevkie koyabilirdi. Halli 

{DEVAMI 3 uncu sahifede l 

SELAMİ İZZET tarafından 
büyük bir itina ile dilimize 
çevrilen ve ressam ALİ SUA
Vİ'nin yaptığı renkli nefis bir 
kapak içinde çıkan bu kitap, 
cAlmanyanııı Milletler Cemi
yetinden çekilişi ., . Danzig 
meselesi :., Meksika meselesi ve 
kitabın en enteresan bir faslı 
olan (Hitlerin vasiJetuamesi) 
ni de ihtiva etmek suretile 
tan1 ve noksansız bir tercüme 
olarak meydana çıkmıştır. 

REMZİ KİTABEVİ 
Fialı 75 Kuru tur. 

İki kadın b;r kilo 
eroinle Sinopta 

yakalandı 
$etlırirnizdeki ibaz ı beyaz zehir 

kaça.kçılarının Anadoluy a ve Ka- 1 
raden;ze de bu an eş ' uım zehir i gö-

1 
türer.cl< ocada'ki safdil vatandaş -

(Devamı 3 üncü sahi)ede) 

Bu izah cümlelerinı büyük mah
dum beyin, yani Nadir Nadi'nin 
bugünkü makalesinde okuyan bi
zim mahut benim şahsımda ona 
bitap ederek şöyle dedi: 

- A.. evl3.t madru1ı ki acenıisin, 
henüz çok gençsin, meslek haya
tına başlıyalı bes yıl bile olmamış, 
ne diye bütün bu haline bakma
dan koskoca bir de,·letin milli si
yaset işlerine karışırsın da bu hal 
ve vaziyete düşcrsjn?!. • * 

İşçilere trenlerde 
0
10 70 tenzilat var 

ıy azısı 3 üncü sahıfede) 

(l'llolotof) un nutku, 1939 ey
lfilündenberi, karanlık üstüne 
karanlık cilası çeken Sovyet 
bilmecesinden ilk çözülüş ala
metidir. 

Bu nutuk, cbaklayı ağzından 
çıkarma• hadisesi olmasa bile, 
•baklayı dudak arasına alma ve 
ucunu gösterme . hiidis~ ... 

Üstüne bir röntkcn ışığı ser- .. 
pilecek olursa, bu nutukta: 

1- Sovycl csiyasa . sının Al
manlara müvazi tavrı itiraf e.. 
dilmiştir. 

2- Bellibaşlı hedefler üzerin
de, Alman ~ Sovyet anlaşnıası 
gizlenc:;nıemişt ir. 

3- lngilizlere karşı açık ka
pı bırakılmakla beraber, Sov -
yellerin hala hem kendi, hem 
dünıa menfaatlerini idrakten 

uzak oldukları iladolendiril -
miştir. 

4-- Bn zamana kadar ilhak 
edilen memleketlerin so,·yet -
!erce asli gaye olmadığı, ay an 
beyan gösterilınistir. 

5- So\yetleriıı, bazı hudut 
\' e tarih münasebetleri karşı. 
sında kat'i karar verdiklerj, 
göndere bayrak çekilircesine he· 
lirt:lmiştir. 

İlk satırlarımda söy lediğim 
r!bi, bakla So\·yctlerin dudağı 
arasında ve ucundan görün -
mcktedir. Bu baklanın ağızdan 
çıkışı, artık sadece fili bir hare
ketle olabilir. Bütiiıı muhtemel 
5.kıbetlerile birlikte bu fili ha
reketin çok gecikmemesi de dü-
şünülebilir. • 

NECiP FAZIL K'lSAKÜREK 
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rır.nF.RIN 

YOK MU?. 

Bir ı:rnzeteci ar.1 - .ıda.<:, t!<"cen :?Ün, 
yeni Y'Qlcu salonu üstımdl'ki rneır 
hur k>kantada vemek vemış! Ev
vcLi., bu arkadaşın cesareti mede
ni ycsine hayranız. Çımkü. rnev
zuubahs Jo\anta pe'k pahalı diye, 
duyuyoruz. Sır ııazetecinin ora -
da nasıl yome~< ycmok cesaretini 
ııooterobildi!tıne ıhdla ışa.sımnk -
ta vız. 

Ne ise, asıl ıme,·zu b:ıska .. Ar -
kada.ş, bir yazı ya=ıs; diyor b: 
•Kendimi yabancı bir ımemle -
kette sanrlmı. Çünkü. ııarı;onlar 
türkı;e anlamıyorlardı. Mder, bu 
ldkantanın lbütün ımüstahdemleri 
hap Ramanyadan ııetirilmiş .. Kü
çü«< san'atlar kanunu nerede? .. • 

llu arkadaşın yazısından anlı -
yoruz i<.ı, pek alaturka düşünüvor. 
Kar C>;''l1, alafranga!a.}ıyoruz, 
monşerleşiyoruz, garpl1l:t$ıyoruz 
ya, hala, haberin yok mu? .. 

FE. •• 'İ 

HOKKı\BA:G_ 

Bır eğlence verınin, ııazetelerde 
garıp ıbır ilfınıru ııordüm; şöyle 

dıvor: •Filan ı:eee, profesör bil -
rr.< .n kim tara1ın<lan fenni hok -
ka..ıaz•. 

Allah Alla.h! Hok;kııbazın fen
nisri nasıl oluvor, acaba?. Geçen
lerde, bır okuyucllliluz, ııazete -
ln.CLe telefon ederek, veni fiat 
tarifesinin tatbikatından şikayet 
etın,ş ve: 

- Bazı gazinocuların yaptıi!ı 
hd.k.ı:bazlıktır, damü;ti. 

Sakın, ilan edilen fenni hakka
bazlık, ayni şey olmasın?. 

)'FMEKLERL."I! 

TESİRİ 

Kadınlara vmn<ık ve saıre uı! -

rettıı!i kld.asın<Mı bulunan bir ııa
zefonin <1kadın ooesi• nde şöyle 
bir 'vazı gördtim: 

• Ycdi~irniz yemeklerin insan -
!arın karakteri üzerinde tesiri var. 
dır.• İşte bir hakikat •ki. ne iSba
ta. ne sahide, ne delile lüzum var. 
Hiç dil<kat ettiniz mi, bilmem, 
mooelfı, yeni yolcu sakıntı lokan
tasında yemek yiyiniz, kend:iııizi 
Bomanyada sanıyorsunuz, Bele
dive lokantasında yemek viviniz, 
kendinizi herhangi bir 'bekdive 
da~inde iş tak.\p ediyor, sanır • 
sınız. 

AMERİKA DA 

SICAKLAR 

Aians tel.ı!rafları hııber vcrı -
yor: Amcrikada fazla sıcaklardan 
tamam 600 ·i:;i ökniiış! .Mütıhiş ra
kam .. Artıık, sıcaı:tın derecesini, va
rın, kıyas edin! 

Peki amma, anlarnadıj-.nız bir 
ncıkla var: İstan'bul ııJbi, Ameri -
kada da ıını buz buhranı var,- A
merikada da mı buzu nariıtan faz
laya satıyorlar? 

Fazla s!<'ak oluyorsa, herkes 
birer kilo buz alsın, şapkasının al
tına kovsun! 

TİYATRO 

LEVAZIMI 

Belediye levazım şubesi mü -
dürü, şehir tiyatrosu müdürlü • 
ğüne tayin edilmiş! Alklh muvaf
fak etsin! Bu kücilk tayin hava
disinin, benoe manası QOk büvül<: 
Bu demektir iri, belediyemiz, ar
bk, tiyatroyu da QCJk lüzumlu, !a
zını, elzem müesseseler arasına 
itlhal etmiş ve buraya, tecriil:ıeli 
bir levazıııncı tayin e1ııniştir. 
~allah, veni ıınooü.r, tiyatro -

muzun neva.kısmı, levazııınını ta
mamen ikmal eder. 

AHMET RAUF 

r "' 1 A\fll"ll.!l~a HarbDli'ilDırıı IÇDli'il~eın 1 
~ J 
Fransızcd bilen Alman ıİngilizleri seven Fransız 

askerleri muharriri 
Birka av "vvel Paris cadde -

lerınde lnıııliz askerleri doıaşır, 
ellerındekı Jü~t kitabıııa bakarak 
Fransızlara merımı anlatınalia 
u~a:-sırlardı. \..rU.ni.ı.tu.suz gecen 
kış avlaruıda FrJnsadaki İnııiliz 
a<Jkedcri ıral16ızca lıı?-renivorlardı. 
Az zamanda çok teıakki etmişler. 
Bu da o silah aııhadaslııiının bir 
hatıra.;ı ıolarak bu acı ııürılerde 
anılarık ·kalacak. 
Şimdi de F'runsan :n is~ali al

tındaki şehirlerinde Alrnar. as -
kerleri ellerinde llıeat kilabı ile 
dolaşarak abşveriş ediyorlarmış. 
Fakat Alıman ask~rlcrinin wiiu
nun fran;;ızcavı iyi konıısmaları 
nazarı dikkati celbetmektedir. Da
ha evvelden t.aii.m gormü:; olacak· 
lar. 

bal tık me mleketlerile 
lsviçre 

Baltık devletleri gecen mm hep 
bırden Sovyet Rusva ile birlesi -
verdıler. Bunun sıvasi netıceleri 
ne oiaca~ı bahsi bir tarafa kaloın, 
iktısadi cihetten ne ıtilbi l~sirleri 
olaca~ı buııunkü A\•ruııanm har -
be girmemış mcmlckdlerini mcş
~u1. etımoktodir .• lc.iic.ı..i Isv.cre icin 
Baltık ımeınleketleri oldukta ha
tırı savılır birer rnüst.eı ı imiş. 

Pol Moran bllılıassa şu son on 
senedir buvül< bir söhreot kazan
mlŞ bir Fransız muharriridi:. öte
denberi İnl(ihzleri. Amerıkalıları 
pok bejienir. Anl!lo-Sabonların 
pek QClk meziyetlerini tıikc'ir ede
rek aıılatmı.ş, Şnnali Amerlka -
nın naı;ıl yepyeni bir medeni yet 
sahibi oldul(Unu yazmıstır. Bu 
havpte bu ıınaru.f Fransız muha:rrri 
de nazik vazifelere tayin edildi, 
Şimdi de Peten hUkUmetinin Lc>n• 
drada siyasi memurluğum• ııör -
mektedir. Elçi de~il. ıma&!ahat -
güzar değil. Yalıuz İngilizlerle 
tasfiı·e edilecek bircok isleri dü
zeltmek üı:ere salİlhi ve ti var. 1n
gilizler tarafından sevilen Fran -
sız muharrirının Visi hü.kümetini 
Londrada teımsil etmesi kolay ol
masa e:erek. 

Son senelerde İsvıcr~nin oralarla 
alı şveişi gitgide artıvordu. Le -
tonyaıdan İsvicreve <'eçer. seneki 
ithalatın ıkıymeti 3 milvon 203 
bin, Litvanvadan 5 ıınilyon 287 
bin, Estonya 915 bin Isviı..re fran-
1! ıiıniş. sviçreden o memleket -
!ere iJ:ıracatın da memnuu 7 mil
VQn 300 ıbin İsvi.çre franı!l imiş. 
İsvi.çre ici.n şimdiden alı..• veriş ka
pıları kapanmı-stır. ·- -,;,------------=-"' Son Telgraf'ıo edebi romanı : 19 

ETEM 

~----------------------' 
D~ğı~, iıer.işan, yorgundum!. 

Ayakları.mı sürüye sürüye gel
dün: 

- Gönül apartunaru!. 
Bit.rniştim: İçimde bir korku 

vardı. Bir türlü apartı.ınanın kaın
~ını çalamıyordwr4 
Düşündüm: 
- Girs0m mi?. 
Girmesem mi?. 
Bir iki defa elimi zile ı;;tUrdum. 

Yıne çektim. Annesini hic tanı -
m:yordwn. Naraııla pazarlığımız 
bır yemek yemek içindi. Halbuki 
b., .abah. e\tik. Hem kendimizaen 
gc ınciye kadar içtık, eğleı aık. 
Anne.;i, onu bu halde 'nasıl kar -
sıiadı·ı Su~tu mu, h~lact, mı?. Be
ni r.as,J karş•Jardı?. Ya: 

- Vay utanrraz vay. Yaptık -
laı ::ı yeti mıyorrrnş gibi bir de 
evune mi ~eldin. Burası umwn -
hane mı be adam?. 

Derse ben ne )·apar<lım?. Neri
ye Jönerdim?. Bı,nun için kork -
tum, elimi bir lı.;rlü zile dokun -
duramad.m. Ve .. döndüm!. 

Fakat, ylne kafamın içinde dili. 

Başka hiçbir *Y <lıW;ünmüyor
dwn. Sanki evinden, karısından 
en küçük bir bahane ile sıvışan, 
alçalan adam ben değildlın!. 

. . . . . 
Gözlerimi açtı)t.m zaman ken

dimi bir sabahçı kahvehanc;;ınde 
buldum. Sı.z.ınışım. Saate baktım: 
D )kuz buçuk. Daire saati. Göz -
lerımde dünyanın manzarası bam
başkaydı. Dündenberi onları bir 
düşündüm, gayrı ihtiyari ağz.m -
dar. çıktı: 

- Felaket!. 
E,i(er bu kelime il~ vaziyet ta -

mir edilebilecek ııibi olsaydı çok
tan razl olacaktım. 
Basım kazan gibiydi. Gözlerim 

kan çana~ına dönmüştu. Yüreği
mi müthiş bir sıkınlı kemiriyor -
du. Neyi düşünccektım, hangi.sini 
düşünec~Ktım?. Hangi birinin içın
den kendimi sıyırıp çıkabilecek -
tin1?. 
Bunaltıdan kendimi yi,yip bitire

cek gibi idi.m. 
- Oğlu- borcumuz?. 
Dedim ve .. J..alktım!. 

min ucunda te:< bir hayal, tek lıir Ne araba. ne otom<>biI, ne tram-
i.sim vardı: #l vay Hiçbırisıne binm im. Y"ürU .. 

- Naran.. Yor ve .. d.ışiınıi.yordwn: 

Bombalı 
avlar 

Samatya açıklarında 
bomba ile balık avlıyan 

4 kişi yakalanıp 
Adliyeye verildi 

İstanbul kara sularında bazı ba
bkcıların bam'ba ile balık avla -
dl'ltlan R(jrülenık bu hususta a -
liıikadarlll!'Ca cünnüırıeııiıutlar ya
p.ılınasuıa ı;eçüını<:ti.r. 
&.mıatya ~ıklarında da bir ka

yik iç.inde 4 balıkçının elı:Beriva 
saba:hın enken saatlerinde bomba 
He balık avladıklarını habeo: alan 
memurlar ıhuınen faaliyete ııeç -
~er ve ırne:ııkıir ıbalıkcıları su-: 
üstünde yakalamışlardır. 

Kanunen bcanba ile balık tut
ıma:k vasak oklui!ımdan bunlar 
ımüddciumuııniliğe ve oradan 
asliye 2 inci ce-la mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Taksim gazinosunda 
yarınki tören 

Taksim beleclive gazinosunun 
servise açı1ması varın saat 17,30 da 
Val ve belediye Teisi B. Lütfi Kır
dar tarafmdan va-ılacaktır. 

Bu rnünaselbetle ı;ıazinoda ımeb
uslaxa, davetlilere ve ımaıdboot er
k.fınına bir cav ziyafeti de veri
lecektir. 

--<>--

Baharat fiatları 
yükıeliyor 

Son .ııünlerde şe!hri:mizin tarçın, 
kara biber ve emsali babarat fiat
larının da yükseldiı?i ııöırülıınüş -
tür. 

Hadbuki lskenıderiycden ııeçen
lerde kfıfi mikta da ıbalıarat ııel -
miş oklu/:'l!ndan bu tereffü yer
siz ııörüle-rek alakadarıarca tah
ikikata ba~lanılııruştır. 

Ziraat mektebine fazla 
talebe alınacak 

Leyli ve ırneocani olan Helkalı 
ziraat ımektebine her yıl oldulhı 
Ribi bu sene de fazla ta!E!be alın -
ırnası ikararlaştırılımıstır. 

Orta mektep ımezunu cilftçi ve 
aTaZi sahibi evıatıarı 20 ağustosa 
kadar mekte-ı müdürlüi?:üne -baş 
vura!bileceklerdir. 

Zeybe oyunu ve 
içkili yerler 

Milli oyunumu~ olan •Zeybek 
oyunu• nun bazı tiy.,.tro ve içkili 
,gazinolarda iptizale düşürüldüiıü 
teessür le J(liirülerek harekete ııe
çi!ımiştir. 

Bu meyanda bazı .ııenç okuyucu 
!kızların ellerinde rakı kadeh -
leri olduı!u halde ze-vbck elbise -
sile sahneye çıkınalan da önle -
necektir. 

-<>--
Köprüdeki garibeler 

kaldırılıyor 
Köprüdeki ıııari'büssdkil oto -

anabil ve tramvay bekleme yerle
ırinlıı Ö<aklınlması nihavet !bele
diyece kararlaştırılmıştır. 

Kücük sütunlar halinde bulu
nan bu kaldınmlaı·ın verine yek
ıpare ve ışılk.lı trctuvarlar yapır 
lacaktır. 

- Ben ne oluyonmı?. 
Bu ne kepazelik?. 
Yaptığımı kim yapar?, 
İki ayın içinde deli divaneye 

döndüm!. 
Ne bayağı adammışım!. 
Benden daha adi adam olmaz. 
Zavallı kar:cıj(ım!. 
Ona kıymak ne kadar adilik!. 
Ve .. yantıj(un i;;in fecaati bir 

sinema şeridi gibi gözlerimin ö -
nünden geçiyor, tüylerimi ürper
tiyordu. O .. eve ııiriş, gönlü, gözü 
Narana kaptır1'Ş, Nesrine hakaret, 
Ergini tahkir, Adilik, bayağ:lık, 
cür'et, o melek kadar temiz ve ııü
zel kadına ağıza geleni 5".ly !emek 
ve her şeye: 

- Evet ... 
Divip sokaf!a çıkmak, sarohs do- , 

l~ak. Bir insan saadetini kendi 
elile ancak bu kadar yıkabilir ve 
o saadetın harabelerinde ancak bu 
kadar adilc.şerek dolaşabilir!. 

Bu anlar.roda kendi kendünckn 
nefret eiyor; kalbim, kafam, bey
nim, damar ve sinirlerim sanki hep 
birden bir katran kazanının içine 
kon.muş kaynatı!ıyordu. 

Ve .. ne yaptığımı bilmiyordum. 
Yine bir an gelıyor bambaşka dü
şünüyordum: 

- N aranı sevi:Yt>rum .. 
Her seyımle onunum .. 
Art. k ondan ayrılamam. 
Ben onunum, o benim.!. 
Mukayese ediyordum: 
- Karımı seviyorum. 
Çocugumu seviyorum! .• 
Naram daha çok seviyorum!. 
Deli ıtibi seviyorum!. 
Büt in varHğLmı vererek ~vi -

yorum!. 

~ 

Kütle ile konuşmak 
tl'ıı.iversite profesörlerinin şark 

vilayetlerimizde verdiği konfe -
ranslardan, bence, oralarda bttlu
nan ancak beş on münevver v .... 
tandaş istifade etmiştir. 

Bugün, bu mevzua tekrar dö • 
nüşüıııün sebebi şudur: Kütleyi 
nurlandırmak, halkı tenvir etmek 
ihtiyacındayız. 

Halkla konuşmak, halka hitap 
etmek zordur. Bu, tamamen ayrı 
bir san'attır, Bizim gibi, yeni inkı
lap yapmış memleketlerde halk 
hatiplerinin ehemmiyet ve rolünü 
görüyoruz. 

Bize de, iyi kaliteden propagan
iacı lazımdır. Öyle propagandacı
lar ki, mükemmel natuktur, kütle
ye, halka hitap etmesini bilir .. İn
'licamla anlatan, inandıran, sev • 
diren ve coşturan hatip!. 
Bazı merasim giinlerinde halk 

hatiplerinin konusmalarını dinle
mişimdir: ÜzülınüŞümdür. Çünkü, 
konuşan adam, bu iş i~in hazırlan
mamıştır. 

Halk hatiplerinin, hcrşeydcn ev
vel, dinleyiciler iizcrinde sempati 
bırakması lazımdır: Sözlerile, jest
lerile, Jıerşeyile... Sonra, halkla 
konuşan iıısun ukalalıktan, göste
rişten, maliimatfuruşluktan, lfıgat 
paralamaktan zinhar tevakki et -
melidir. 

Halkla konuşan adam, kütlenin 
heyecanlarını, n1crakını, milli his. 
Ieriu.i istismnr ederek, en sert, en 
çetin mevzuları, en basit, en )-u
muşak, en sade kalıplar halinde 
teşrilı edebilmelidir. · 

Bir profesörün Üniversitede 
ders takr;r etmesi, bir doktorun 
kendi nıeslekdaslarına konferans 
verm~si, bir hukukçunun adliye
cilere tez izah etmesi hiç de müş
kül olnııyan fikri faaliyetlerdir. 

Asıl mesele, içtiınai1 hukuki, nıil
Jl heThangi bir darnyı kütleye an
latınak, b[nimsetmek ve hazmet
tirebilınektir. 

Memlekette, bu çapta :vctiştiriL 
miş propagandacılara ihtiyaç var
dır. 

Ş0ref 
levhası 

Havacılık için çalışanlar 
için her şehirde bir levha 

yapılacak . Valinin 
beyannamesi 

Gençleriıın.izi ve halkımızı ha -
vacılığa alıı>tımıa1<: !cin yapılan 
çal~ar meyanında bit· de şeh
rimiıxie hava bayramı tertip o -
l.umnası kararlaştırı1mlŞtır. 

Bu bayram 30 ağustosta başlı
yacak 4 e:ün devam edecektir. 

Bu mürltlet zarlmda Ye;ilkövde 
para;şütle atlama tecri1beleri. al<:
:rdbatik uçuşlar da yapılacaktır. 
Diğer taraftan tekıınil vatandaş

laxı hava kuruımuna aza yazıl -
mağa teşviık icin Vali ve belediye 
reisimıiz B. LUtfi Kırdar tarafın -
dan da lbir beyanname neşroluna
cal!ctır. 

Hava kurumuna en fazla teıber
üde bulunup vardım edenler için 
de bir şeref IE'vllıası vücude ge -
trilecektir. Ayrıca azalar için ye -
!ili ve şık rozetler tıastırılımaıkta
dır. 

Sekiz bin liralık bir 
albüm ! 

Cildiye w efrenci!ye cemiyeti 
tıer doktorun sahsryetini. eser -
lerini gösterecek olan bir albüm 
lhazrılamaktadır. 

Etıbba odası azalarının fazla 
olıması doolayısile Oda albümünün 
(8) bin lira kadar bir paranın sar
file ııneydana ııeleceği tahmin e
dilıınel<tediır. 

-<>--

Garsonlar hakkında 

bir şika:ret 
Şeıhrimizin muhtelif semtlerin

deki gazinolarda garson ücretle
rinin ııelişi güzel olarak alındığı 
ibelediyeye şikayet olunmuştur. 

Bu suretle bazı yerlerin ı:arron 
ücretl~ri yüzde 20 yi obuldu{(un -
dan e!hemmiyetJe talhkikata geçil
miş-tir. 

POLİS 
Vf: 

MAHKEMELER 

1\ldatan sevgili 
Nöbetçi asliye ceza nıahkcınele. 

rinin bulmıduğu koridordayız. 
Siyah Silçlarla süslü başının si

' ah elbisesile tam bir ahenk te~
İcil ettii"; esmer yüzlü, kestane göz
lü genç bir kadın, yanında bir d_ç_
likanlı olduğu halde iki jandar -
nıanın ortasında, önümüzde ağır 
ağır yiirüyor ve arasıra, bitkin, 
~aşkıu nazarlarla etrafını süzer -
ken bir yandan da ağlamaktan kı. 
zır~ (özlerinden boşanan yaş -
!arı küçük mendili ile silip yine 
hıçkırıyor. 

Her görenin merakla durup bak
tığı ve isminin Hicran olduğunu 
sonradan öğrendiğimiz bu genç 
kadını sıcak bir aile yuvasından 
loş mahkeme koridoruna atan vak
anın hikayesini de; ileride kala -
balıkla dertleşen zayıf, hasta be
nizli bir erkeğin ağzından dinli -
yoruz. 

Kuca"1nda siyah gözlü, üç dört 
yaşında masum bir çocuk hulu.. 
nan zavallı adam kırık, mahzun 
bir sesle, içiııi yakan ıztırabı şöyle 
anlatıyor 

c- Altı yıl, tanı altı senedir ev
liyiz. Fakat onunla ancak dört se
ne bir ya>tığa baş koyabildik. Çün
kü; çabştığıın şirket dördüncü yı
lın sonunda beni Anadoluya cgul
mana ~ gönderince yavrumun ve 
anncs.iııın sıhhatini düşünerek on
ları burada bıraktım . • Guleman
da. mektupları, resimleri ile baş
'başa yaşaınağa ba~ladım. Lakin 
yine mes'uttuın. Bu saa<letimc her 
bayram yeni bir neş'e katar, her 
İstanhula geldiğim tatil ayım, ay
rılıkla geçen bir yılın mükafatı 
olurdu. 

İstanbula bu sene de gelmek i
çin Cumhuriyet bayraırunı bekli
yor, o günü sabırsızlıkla çekiyor
dum. Fakat geçen ay ansızın has
talanınca derhal izin alıp harekete 
ıı1ecb1tr olduın. Karıma bir sürpriz 
yapmak için haber vermeden geL 
diın!. 

l:ia ka memuru olmak 
için yetiştirilecek 

gençler 
Ziraat !bankasının şube ,·e aian- ii~~!~!~~~~§!~~ 

!arına müteaddit stajyer memur-

Eve kimseye görünmeden bah
çeden girdim. Fakat ayaldarımın 
ucuna busa basa yukarıya çıkıp ya
tak odaınızın kapısını ac;;tığım za
n1an gördüğüm nıanzaradan do -
nup kaldım. Çünkii: İsmimi ver
diğim ve hayatımı, iotikbalini uğ
runa çiğnediğim kadın yatakta, 
hem de benim yatağımda aşıkile 
beraber yatıyordu!. 

iar alınıp yetL>tirilecaktir. Bunun 
icın 20 ağuslo.>ia imtihanlara baş
lanılacaktır. En s•alh orta mek
~ ımezunu okııaları vıe 18-30 yaş 
arasında bulunmaları iea!beden 
talipler aiiust.ooun 19 uncu gününe 
kıadar bulunduıkları verlerde Zi -
raat ban!caları ııuıbe müdür -
lüklerine müracaat ed.:foilecek -
!erdir. Kazanan •rta okul me -
zunlarına 6 aylık slai devresinde 
40 - 50 lira, lise mezunlarına 12 
aylık staj esnasında 60 - 75 lira 
aylılk ücret verilecektir. 

Staj devresi sonuna11 da bir 
meslıık imtiharu yapılacak ve ka
zananlar tekaüt hakkını da kaza
nıp asıl ıınemur olacaklardır. Ya
bancı dil 'bilenlere fazla ücret ve
rilecektir. 

Sehrimizıdeki imtihana orta 
mdktep ıme:runları alımmvaC'a!ktıır. 
Bunlar diğer ~ehirlerdoki şube -
!erde imtihana ııirin oralarda is
t.fudam oluİıaceklardır. ABk.erli -
itini y~amı:ş olanlar asl ırneımur 
kadrosuna asl<erfüiini vaptıktan 
sonra ııecirilecekler ve o vaıkte ka
dar staiyer oNırak calı.şacaklardır. 

İrademi kaybederek seviyorum!. 
Kendimi tamamile ona vererek 

seviyorwn!. 
Bunda alkıl, muhakeme, mantik 

yok!. 
Ben onun delisiyim!. 
Ben hastayım!. 
Ben yaptığımı 'oihniyorumı. 
Ve .. hükmediyordwn: 
- Onu böyle bilmeden, düşün

meden, muahlreme etmeden, öl -
çüp biçmeden s<>viyorum. Birden.. 
bire ona kapıldıom, birdenbire o
nun hükmü altına girdim. Birden
bire onun oldum ve her şeyi unut
tum!. 

Daireye ben değil.. ölüm girdi! 
Rengim sap.;;arı idi. Elime bir kfığı.t 
alıp da: 

- Ne var?. 
- Nedir? 
Diye bakmak istemiyordum. Ar· 

kadaşları.nıın da gözünden kaç -
man.ış olmalı ki, soruyorlard.i: 

- Neniz var beyefendi?. 
Hasta mısınız?. 
Ve .. biraz çekinmeseler: 
- A .. _iki gözüm ne ıoldu sana 

böyle. Ruhi bey nerede, sen nere
lerdesin"!. Ne yaptw da bu hale 
diıştün?. 

Diyecekler. Bilmem bu işin so.. 
nu böyle neye varacak?. 

Yemeğe çıkmadım. Sinirli si. -
nirli odamın içinde dolaşıvordı.ı.:ııı. 
Aklıırr.da hiç muayyen birşey yok. 
tu. Bütün vücudüm elektriklen • 
miş gibiydi. 

Kalbim müthiş sılolıyordru.. Te
lefon çaldı, J,oştum. 

(Devamı \•ad 

Kenar mahalleler 
Küçücük bir gazete havadisi gö

zümiize çarptı; fakat, hoşumuza 
gitti. $ehrin imarı İçin gece gün
düz uğraşan Vali ve Belediye Re
isimiz Dr. Lfıtfi Kırdar İstanbulun 
kenar semtlerinin ka!kınmııs.ı için 
de tetkiklere başlamıs. 

Biz, bir kere bu mevzua temas 
etm'~tik. İmar hareketleri şehrin 
yalnız bellibaşh semtlerine, mey_ 
dan ve caddelerine münhasır kal
masın .. Asıl İstanbnl buraları de
ğ;!, yüz binlerce hemşerinin müte
kasif bir halde bulunduğu eski 
mahallelerdir. O zaman yaptığımız 
bu işaretin gözden kaçmamış ol- 1 
duğunu görmekle memnunuz. 

Artık ondan ~onrasmı bilmiyo_ 
rum. Yalnız hatırladığım birşey 
varsa gözlerimi açtığun zamsn 
hastanede idim. Hastanede tam 
yirmi gün kaWım .. Bu yirmi gün 
bir cançckişme kadar ıztıraplı geç
ti .. F'akat geçti!. 

Ben onu, onları affettim. Lakin 
kanun ev yıkanı cezasız bıraknıı
yor .. Demin muhakeme olduk, A
şıkile beraber üç ay hapse mah
kiun edildi!.. 

Zavallı bahtsız adam bu son 
cümlesinden sonra sözünü kesti 
ve herşeydcn habersiz gülünısiyen 
kiiçük yauusunu bağrında bastı
tırarak: 

«-- Haydi Sevim çocuğum .. gi
delim artık .. Bak sana ben cGule. 
manda . yeni, temiz anneler bu -
lacağım!.. deyip ağır ağır uzak
laştı. 

HAL'ÜK CEMAL 

'AVRUPA HARBiNIN YENi MESELELERi 

Biraya su katıldığı zaman .. 
Kehanetin de çeşiti vardır. 939 

•~nesinde çıkacak Avrupa harbi
ni kaç yüz sene evvel söylemis, 
hatta bunun 942 de biteceğini de 
kestirmiş olan Avrup~lı müne•
cimlerden çok bahsedildil:i şu 
sıralarda neden meşhur İngiliz şa.. 
iri Şekspirin ortaya attığı bir ke· 
hanet unutulmuş olsun?. Lakin 
Şekspir hiçbir zaman istikbali 
keşfederek tiyatro sah.tıc•iııden se
yircilere göstermek iddlasıııda ol- 1 
maınıştır. Fakat ke.braınanların -
dan birinin aizına pek çok lakırdı 
koymayı pekiila bilir. l\leselii meş
hur kral Lear faciasında iki kıu
nın nankörlüğü kar~ısında aklllll 
kaybeden bedbehat ihtıyar hü -
kümdarın yanındaki cüce tıflının 
apmdan Şekspirin söyledikleri 
kabinlerle, kehanetle ister bir is
tihza olsun, isterse sadece o :ıa·· 
manki ve bu zamanki seyircileri 
güldürmek için söylensin, daima 
calibi dik.kat kalacaktır. Herhal
de Şekspirin muasırı ve yahut on
dan evvel bir müneccim varnu.ş. 
Bunun adı da Merlin imiş ki ihti
yar kralın tıflısı aklına geleni siıy
liyerek efendisini güldürmek is. 
terken bu müneccime meydan o
kumakta, istikbale dair ondan da
ha iyi hükümler ve.recel:ini iddia 
eder gibi görünmektedir. İhtiyar 
'.kral fırtınalı bir gecede dağda, 
bayırda oradan oraya ddla.şırkeıı 
tıflı da cvaktaki. .. > den başlıyarak 
şu şöyle olursa, bu da böyle olur
sa Albiyonun hali karmakarışık o
lacaktır, gibi kehanetler savuru11. 
Burada belki de merak edilerek 
sorulacak.: Acaba ne olursa Albi
yon İngiltere karmaka~ ola -
cakm14?. gibi 

SiZi o kadar çok merakta hlrak.. 

mıyarak bunlardan birisini he -
men söylemek kabildir. Tıflı der 
iki: Vaktaki biraya su katarlar, 
işte o zaman Albiyon - İngiltere -
de büyük karışıklık olur. Bunun 
dahası vardır. Jo'akat tıflının ke
hanetinin o kısımları galiba zama
nındaki adamlara Şekspir tarafın
dan batırılmak istenen bir takım 
iğnelerdir. Her neyse ... Biraya su 
katıldığı zaman işler karışacak de. 
mektir. Kaç yüz sene evvel İngiliz 
şairinin oyunculardan birine söy
lettiği bu sözlerden istikbal için 
şimdi keşif ve kehanet manaları 
mı çıkarmağa çahşmalıT, Böyle 
bir gayret beyhude olur. Fakat 
bugün şöyle düşünülebilse gerek: 
Biranın içine su katıldıjp. bir 

zaman. Avrupa karmakarışık. Av
rupa kıt'asından ötede bulunan Al
biyon taarruza uğratılarak mai
lfıp edilmek, bu suretle Avrupa iş
lerinde artık sözünü geçiremez ha· 
le getirilmek isteniyor. Bereket 
versin Albiyon kendisinin aley. 
hinde neler düşünüldüğünü bil -
mez değildir. Onun için ne kadar 
endişeye dlişıııiiş olursa olsun, 
kendini bn üzüntülere kaptırarak 
mağlup halini takınmağa lüzum 
görıniyeccktır. Bilakis herşey gös
teriyor ki. biraya su katıldığı bir 
zamanda Ingiltere - Albiyon - va
kit geçirmeden derlenip toplan • 
makta, nered~n geleceği halii bir 
sır olan miistakbel taarruza karşı 
göfsünü getmcktedir. Albiyon için 
daha hiçbir şey, anıma hıçbir şey 
kaybolmanuşken alelacele mağlıl. 
biyeli kabule neden huırlansııı?. 

Yok, Şekspirin cüce tıflıya söy· 
!ettiği latife bertaraf. rürklerin 
fU sözünü hiı; unutmamalı: 

Güniln iyisi ileridedir. 
AlJ 1'IOMAL SUNMAN 

Harp «mes'ulleriıı 
Yazan: AHMET SÜKRÜ ES~ 
Almanya 1914 harbinde ııı:~. 

lUp ollluğu zuınan. iınıa C 
lı

' ,~, 

Vcrsay mualıcdcsilc, har ın ., 
uliyetini resmen tekabhiil etın~ 
Fakat Versay ınualıtdc,,ine r•,,: 
ınen, tarıh 191,l hurhi?u!cn J\.l 111 br 
Y?Yı ın~s'ı~I tıı~madı. 1!114 I.••) 
nın nıes ulıyct nalısı çuk k••~1 tır. Avrupaııın biiyük devle 

1 
arasındaki münasebetler h9r.P b 
evvelki seneler zarfında kotıı a 
oığıra girmi,ti. Ve bu çığırın. 9 
kadar devletleri ergeç harbe ;,ı 
rükliyeceği muhakkaktı. M11 ti:' 
der olan saat nihayet ııelip (~. ;ı. 
zaman, muhtelif memleketler• il. 
re eden politikacılar iradel<r 
hakim insanlar değillerdi. s~. 
suz birer kukla ıibi, kendH•:;, 
çoktan selefleri tarafından çı• b 
yol üzerinde yürüyerek, be.r 1 memleketini harbe sürükJcdı. ' 
harbinin me'i'uliyetiui şu ~·c ... 
memleketten ziyade kötü bır -
temde aramak gerektir. ı 
Şimdi de Almanya, başk• , 

tedbirle, 1939 harbinin nıes'U~ 
tini Fransaya ve dolayısik l. ~ 
tereye yü~.letmek istiyol'. f 3

0 
Almanya, bunu 1919 scııesl 
kendi hakkınrla tatbik edilen, 
kilde yapmayı diisiinmü~·or. Iı' 
kukla gibi kullandıpı Peteıı 
kinucti vasıtasilc yapınak .İ.!-ıtıfı 
Pcleıı hükumeti, sanki bütıın 
seleleri lıalletıııiş de ortacı• 
harp ıncs'uli;·eti bahsi kalılll~,. 
şimdi bu mesele ile mcşgııl. 1 
rak 1939 harbinin ınes'ullcriPI 
yor. Pctenin Alınau telkini al r 
hareket ettığine şüphe ~·okt~ 
maksat da açıl:tır: AlmanY" ı; 
ey lô.lündcn beri oınuıia.' uıda 
d1ğı harp ıncs'uliycıini f'ra 1"'. 

üzerine atmak istiyor. HalbUI<' 
harbinin mes'uliyeti, 1914 Jı n 
nin n1es'ulil"eti kadar müp~eı 1 
kan~ık değildir ve neticcsı P 
!ursa olsun, Almanya tarih ~ 
sında bu harbi çıkarım.klan 
ul olarak kalacaktır. 

Versay ınualıedesi 1914 Jıar 
meo'uliyet bahsi hakkında pr 
son sözü olmadığı gilıi. J>cte'' 
kfımcti tarafından yapıJac~1' 
tahkikatın neti.ce.i de tariJııı• 
diki harp nıes'uliycti bakı.ı' 
hükmü olacak dci(ildir. 

• J' 
Bununla beraber, bu mr> ~ 

araştırma meselesinin da.h1~ 
kate liı)·ık olan noktası, f , 
hüki'ıınetinin gittikçe Alıııan 
fuz ve tesiri altına girmc1'1Ô 
masını isbat etmesindedir· ı 
dar ki ıniistakil bir Fraııs 1ı1 Jetinden bahsetmek abes 0 I 
ba~lanııştır. Fransanın ord~1 
sevk ve idare etmek vazifesı ıı 
kellef olanlar, bir takım haY' 
kapılarak Alıııanyanın ıııerb 
tine sığınmıslardı.r. f' 

Petene, Veyganda ve tar•.' 
rına sili'ılıları terkelmek i(t 
mauyanın bir takıın viitlet 

1 

lunduğu siiphesizdir. Faka!'~ 
ge.çe~ b~ş haftalık zam•':' il~ 
mı tır kı, Fransızlar bü~ük ti/; 
sukutuna uğronuya nanı1'el 
Almanya. donanmayı ele gec;. 
üıııidile ilk on giin zarfınd• 
saya karşı mülayemetle Jı~. 
etmişti. Ondan sonra gittil<C' 

(Devamı 3 üncü s~ 

Birimiiin Der~! 
Hepimizin D~ 
Hayret olunac'~ 

bir cevap 1 
d 

Okuyucula"°un12Jdan .l(; 
ıkıöyüooe ıınu1üın B. 
Katrandan aMı~ıız bil"~; 
tu.pta ~u şayanı dik.kat 
anlatılanaktad.ır: ııV 

• Ka<h>köyde sebze ı;ıı ., 
çarşıya va.kın lbir cadde ı 
rinde oturuyorum. c:ıt>', 
kaklarının düık>kiınlarıııı• .• 
}i.iiJi ve Os~ıanağa caırtf'' 
nen ookağ:ın QÖ.r<'Ö<l 
ve işome mahalli tıaliılı ıı' 
ve cadde basındaki !<9 

dükıkfınında Cweııeıer1~1 
ladL&ı müzahrafatlı -"'~ı 
yakılmasından oolavı 1

8ııJI 
eden pis kıokulu diJB11 1, 
dan boii;ulacak bir tıaJe 
dim. Kaymakama j(itıt~ 
raların her ı;ıün yıka~ 
fil için !itfaiye v r 
nin kullanılması ıazıfll t• 
d:iiıini söyledlrrı. Buna ~' 
ben h0<'tuıın olımadıfll ~ 
n.ince nicin tedarik ol jf 
dığını sordum. Bunuıı 8 
bul bel.ed1ye dyasetıııe ~, 
duğu cevabı verildi··. İ 
İstanbul belediye riV8'r ,ıı 
soruyorum. Yedi sekıı"" 
Y'OD liralık ibütccsi olliıW 
de meınlelket serveti. ;cfıt' 
yati bir ıkıı.,ımeti haıı .'I, 
iyelerin en ırnühi:ın ıı!G' f 
dan olan ve onlarsız ~ı 
ımek ihtiıınali bul l<~ 
horluml"1' rriciıı "'\ c 
nü•in vakıti:nıde tedarl 
mmrustır?• 



Almanyada 
lngilizlerin 

bomba tahribatı 

lngiliz harp 
kabinesi 
altı kişi 

Polon yadan 
Almanya ya 

amele getiriliyor 
Demir yollarında da 

ciddi hasarlar var 
Londra 3 (A.A.)- İngiliz lay

Yarclcrinin hiicumları üzerine Al
nıan demiryollarmın ciddi hasara 
uğradığı ve bunlar nıeyanında a
lel~<ele yeni<len in~a edilen demir 
Yolların d.a bulunduğu aıılaşılmış.. 
tır, 

Hava sanayi Nazırı da 
kabineye girdi 

LJ:mdra 3 (AA) - İnıl:lb; \Bat-
vekili Çör-çil haıv.ı sarurvi nazırı 
Loni Bi!verbrok 'u llıaro !aöne -
sine dahil ohna~ davet el!ı111işt.lr. 
.Bu 6\JZ'eltle İzı:ıı;il:i>: llıarp kııbinesi 
azasının milktım altı.ra c&ıınalı: -
tadır. 

BunJar bomba tahribatı 
tamir edecekler 

lfaınburgda, İngiliz tayyareleri 
sistenuıtik surette askeri hedefleri 
bombardıman etmektedir. Bu hü
cııınlardaıı birinde tez&ahlar o ka
dar hasara u~ratılmıştır ki, 1500 
amele issiz kalm.ı:;tıı;. Bir elektrik 
••11tralına da İngiliz lı<>ınbaları 
dü~ıni.ıştür. Haınburgda cereyan 
8 saat kesilmiştir. 

Amerikada mec
buri askerlik 
Vaşington 3 (A.A.)- Stefani a-

Brcmde de mühim basarlar ika 
edilmiştir. Kanaıwa kaucuk fab 
rikası tahrip edi:nıl~tir. Kolonya 
limanı hemen k;jmilen lıarap ol
muştur. 

lngiltereye yeni 
hava hücumları 

1 jansındaM.: Ruzvelt, met:buri as .. 
kerlik mükellefiyeti noktasında 
ısrar ettiğinden iyan meclisinin 
•akeri encümeni, mecburi askerlik 
hizmetinin 21 y11şla 31 ya' arasına 
hasredilmesini kabul etmiş, ancak 
evvelce bir milyon olarak tesbit 
edilen efrat adedinin tahdidine 
muhalefet etmemiştir. 

Lon<lra 3 (AA.) - Hava naz,a
ret\ ile ana vatan er:ın. veli neza -
ret;, dün gece dil')Illan 'nava kuv- , 
Vetlerinin bazı aali vetlerJe bu -
lunıJ.uğuııu fıa!bor veıımektedirler. 
İsl. ıç.;·a şınal saTl-:isinde, merkez- ; 
<ıe Ya'lı Mi<llıan·l'a İnglterenin ~ 
nı. )U sarkisine ve Bristol Kralı 
nııntakasına bombalar atılanı.ştır. 

Esaslı bmıarıı.t kaytl«lilımcımis
tir. Yaı, ız Bristol ~:analı mıııta -
kası. ·akı şc-hirlertlt'n birinde, 
ıınm'.t ·ın ,':>ır :mevılce birkac bam -
ba dt\,,mıiş, bir •'1<'ktdbı. bir kli
ll<'yi ve da.~a birka<> binavı hasara 
ı.; rat..'11 ıs. 'birtkaıc kisınııı de ölü- \ 
tn-ull<' sebefoiyet ıvenrniıitir. 

1 

İşçilere trenlerde 
tenzi!at 

llerhangi bir iı; yerinden dön -
~ekte olan ve yalıut herhangi bir 
1~ Yerine gitmekte bulunan 5 ki
Şılik isçi gruplarına trenlerde yüz
de 70 tenzilat yapılması kararlaş
lırıimL•tır. 

lzınir • Denizli, Samsun - Sıvas 
hatlarında da gidiı;, döni<ş sivil 
Yolculara yüzde 65 teazilat icra 
olunacaktır. 

Bu yeni tarifeler ayın lG sında 
başlıyacaktır. 

--0--

Bir cinayet ve bir kaza 
<Birinci sahifeden d~vam) 

kan•""ı a..;ar<.ıik Firde\'Si ·b'- yerin
den, lkıoınsusu Nimeti de iki ye -
riıı<len vu.ııınuştur. 

Yaralılar Balat MU<>eV'i hao;tane
Sine kaldırılmışlardır. 

B~y(\iilunda Kuduz hastanesin -
dt' camaşır yıkamakta olan Nime
tulan ve Ruhiye isimlerinde iki 
kadın da buhar kazanı borula -
~ının patlrunasilc yaralaıımı.şhır ve 

Loadr ada ik~ 
mühim tevkif 
Şa!l.l(!ıoy 3 (AA.) - Domei a -

jansının Ş~y onuhalbiri, bu -
raya gelen bir habere .göre,, yük
sek J ııon ricalaulen il:i k::;i..nin 
ted<if edildi,:tini bilciırn:ektctlix. 

·alımutpaşa ve ı 

Çarşı esnafı 
Zabıtaı belediye talimatname -

sine göre, E'öl!laf ve dükkancı -
!arın. ı:;dip ı.reçenlcri ıbaitırara:k 
ıdü.l.~C:uılarına çagınnaları mem .. 
nudur. l\lialıırnutpaşa ve lkaıoalı çar
şıdaki bail dukkan sa'hipled Va
li ve müracaat edorek, 'tıiT talk.an 
dwillkiıncıların bu memnuiyete r
ayct elnnediıkler>ni, bi!ılıas,;a kız 
ve kadınlarla dışarlıklı e.\tıası 
yliksek sesle ı;aı'!ırw, ıhatta 'kol -
farından çektklerini bildiıımi:şler 
ve hem sükutu bozan, ham de 
•haJJcı ra:hatsız eden bu hıalin ön
lenancsıni istemişlerdir. 

Vali ve Belediye reisi bu hu -
sıı&ta Beyazıt ve Eminönü pe>liıı 

ımerkezlerile belediye müfettide
l"İne icabeden enıvi vemniştir. Bu
:nun üzrine iki gün içinde 30 dük
lkan<:ı, zabıt tutularak cezalan -
dırılmıştıT. 

Dğer taraftan bu dülkkfm sa -
hipleri sevvar esnafın da mai(oa -
zalaxının önlerini 1kapa1J1.ığından 
şil<fryet etımişlerdi.r. 

E)ıasen mai.setlerini rntı!hdut 
9e'l11llayeleri ile temine uğraşan 

seyyar esnafa müskültıt cıkaırmaık 
istemiven ibelective reisliği bun - 1 
ların çarşıda ve Mııılınıutpaşada 
da calısabirrneleri fakat yollarda 
dumuyarak ııezio sat1-> yapmaları 
hususun.da da emir vC'nlTlistiır. 

ılı~:..ıaned.e öln.ü.:;lcrdir. 

lı i'en.Lıx-ıstane ka~ı.sında Velora lngiltercye bir 'anada 
anında avukat Asador lokantacı f • 

Aııopla bir rneselt'den dolayı kavga ırkaaıı geldı :!'l) makasla lokantacıyı kolun - (Birinci sahifeden devamı) 
n Yaı·alamı.ştır. ııraf• diyor J<ıi; 
Saına.ty:ıda Kulcbr ııcıkaitında •Bu fı.rkanın İngiltcreve gelişi, 

oturan l·Iıristo kızı 22 ya;;ında Sof- İnııilterenin denizlere J:ıakiım.iye -
Ya i' alovaya ıt\.mek üzere vapura tini isba.t e'brnekle kahnaımakta, 
lbınt'liken diiie ıilıir v.aPur arasına ıayni zamanda lneiliz İırn,paratoc
Sııkı"'1ııs ve kollarile yan ta.rafı lu,iiu milletleri arasında bi:rli.k ve 
l-ıafif sureı.te ezilerek Sen.iori bas- tesanüdü d.ahi ~ternn<ilı;tedir. 
tanesine kaldırılm~ır. Gelen Kanadalılaı· arası..cta A-

-o-- ırnerıkada yerleşmiş bUWk Fran-
H ii ku mel ekmeği sızlar da va«.l.Lr. sınıdi öi{reru1 -

d.Utine .göre, Fransada yıkhrım 
ucuzlatacak harbi Cbnasında 20 p1ot i:ld haftada' 

. IM<l!nldkette ekımek fiatlarının 78 tayyare düşü~müşlertlrr. Hat
~n.d:irıiırnru; hukumetçe kararlaş- ta ·bu ımiıktarın ll2 olırnası muh-
ın lınu,,tı.r. teme Lclır. 

d ~u Yıl !buğday mahsı:'.ü bol ol-
6
-
0
-
0
-

1
-o-<>----

U.g-ıınJan ı inci sım felmnekler 11, irayı çalan 
lbUıgüııkü satı.; fialı.ndan yüzde 15 Alm "D 
U.Cuzlatılacaklı.r. " 
Ilı An:.ara, İsta:nbul ve zmr<le veni 

alk ekııneklori ıse 7 ku!"~ di-
1'.!er .ıirlerde 6 kllruşa satıla -
c~.~tır. 

~ .. rro-ız beled:'"""5İTıin hal'k ek-· 
ımcğ ni1munelcri Ankara.ya l!Ön
d.eı·ım..ıştır. 
~ 

Kocasını aldatan kadın 
(1 ıncı sahifeden· devamj 

~;'dalır>ın eve ı:ıir<- j\;ni te<>bit e'.-
~-.>ıııkr lir. Biraz sıonra da kapıvı 
~~! 1P yui.arıvu c:.kan memurla~·; 
,_:: ~t'\le Periklivi mili1~se.bet3iz 
vlr . 

va_zıvette vakal"'1?lışlardır. 
ı.. Hr.kım suclu kadınla erkefıi dcr
,...,ı te•ikif edı>rek ırevkuf~n mu
haı.\r:ııe d:araxı vı>rmıstr. Da\·a -
rı:ı St>n celscsindt' de karar teb
r'~. olunımu · ger(jk Elizabet ve "e-I 

<ll< PerJklı dı:ıkuzar Min tıa:ııse 
ve ıoo er lira ı>ara cezasına mah-

Burul'an 3ü av ka:dar evvel An
kara.ela müheıı.d6 Arı! Çubukçunun\ 
ıııeceleyin vaZlhaneısinc ;;ıirerek, 
ka.sa.>ını kııınıa'k surelile 11,600 J.i
ra..ını çalan Alman tabaaısmclan j 
Kari Mart.en, yal:alanara>k müd
deiuırnumiliite verilımbtir. Hırsız 
suçunu itiraf etnı~itır. 

-0---

Elektrik, trmnvay ve tünel u
mwrn müdürü bu €abnh Ankara
da:ı ~ehrmize dönmüştür. İslan -
bul tramva'Yının htiyacı için iea
lboden 2 milyon liralık malzeme, 
rav ve tel Almanyadan ~eıbrtile
ccktir. 

kCım edilmişla:', anevkufiyetlerini 
fkırnal ett.iJ<lerinden de seı1°"6t bı
rakılmı l:ırtlır. 

Londnı 3 tA..A.) - lımd:rad:a 
beyan edilıdiiiine ~e. ~ 
.Alınan:vasmcla.ıı İsvicreye seyahat 
edeceik olanlar, Rıor ve Ben mnr 
ıtırk.asındaki '\ayyaTe ıtahrl:>atını 
~rmemclcri .ioin Berlin ve lMü
ruh yolile seyG!ıate ımedbuır tu -
tulıınaktadır. 

Alıınan i~ali altı.ılda !bulunan 
Polonvadaın mühim mikıta:rrls Po
ltınyalılar Ahnanyaya ı;ıetirilecd< 
ve bunlara İnı?iliz tayvarelerinin 
yaıptıı'tı tahribat reınir eıtüııilecelı:
tir. 

İngiliz tayyareleri ya]zu:ı: askeri 
llıedclltte ıbumllıa aUrııoiktadıır. 

Yüksek Sovyet 
şurasında 

Londta 3 (A.A.)- Yüksek Sov
yet şurası diin akşam toplanarak, 
11-Ioltlavya Sovyet Sosyalist Cum
huriyetinin teşkili hakkındaki ka
nuıı layihamnı kabul etıniştir. 
Şura bundan başka şimali Bii

kovina ile Kotin ve Akkemıan ve 
İsmailin Ukranya Cumhuriyetine 
raptı projesini de kabul etmiştir. 

Şfıra bugün de toplanarak üç 
Baltık devletinin Sovyetlere 1ltiba
kı meselesini tetkik edecektir. 

Asker gözile 
cepheler 
rı inci sa1ıifeden devam) 

İngiliz !ilosunun ağır par~alarının 
şimale çıkmalarına sebebiyet ve
rebilirdi. İngiliz Akdeniz filosu -
nun vaziyeti bir aydır değişmiştir. 
Fransız filosunun ortadan kaldı -
rılması ve İngilizlerin Akdeniıin 
garp kısmmı iyice hakimiyetleri
ne alacak surette gemilerini tak. 
•im etmeleri şimdi.ki şartlarda 
mühim farklar yapmıştır. 

Birrok hesaplara ve ihtimallere 
nazaran, bugün Cebelüttarıkı ka
radan düşürecek devletler İngiliz 
Akdeniz filosunu şimale kaçıracak 
avanlajları elde etm~ olmazlar. 

Cebelüttarıkla Afrika sabili a
rasına sahil bataryalarile daimi 
bir surette hakim olmak kolay de
ğildir. Kabil olsa da, İngilizler ye
ni aldıkları tertibata istina<len Ak
denizden çıkınağa mecbur kalma
dan garp kısmında durabilirler. 
Şu izahatımızla, Cebelüttarıl-.,)>o. 

ğazının Alınan ve İspanyol kuv -
vetleri tarafıudan zaptı takdirin
de dahi harbin kısaltılam.ıyacaiı 
neticesine varmak istiyoruz. 

Cebelüttarıktan sonra İİıı:iliz fi
losunun Akdenlzin garbından da 
uzaklaştırılması meselesi çıkacak
tır. 

Bu ihtimallere bakılınca, İngil
tereye Akdeniz yolile yapılacak 
taarruzlarla harbin bitirilemiye -
ceği fikri daha sarih olarak mey. 
dana çıkmış oluyor. 

Beyaz zehir kaçıranlar 
(1 inci sablleden devam) 

lan alıştırma,ğa yertendıikleri ~ 
rülıınektedir. 

&.cümle Pamuk Fatıma ve E
mine isminde ilci kadının sehri -
rnizrle tedaııi.k e1ıtkleri bir kilo ero
ini Sinoba ı:ıütürtlükleıı-i haber a
lmını.ştır. 

Bunun üzerine kaça'k.çı karlın -
la.r vapurdan çılkarken Snop za -
lbııtas:ı t&l'afından ya;kalamm~lar
dır. Mevkufen şdhrim.ize göııd.e -
rileıceklerdir. 

Romanyadan çıkarıla
cak yahudiler 
(Birinci sahifeden devam) 

den tedbirlerin ilan edilmek üze
re olduğu bildirilİ)'Or. Dünkü ka
bine toplantısında Yahudi mesele
si ve ekalliyetler meseleleri gô . 
riişülmüştür. 

Zanncdildiğinc göre, yalnız u
mwni harpten evvel Romanyalı 
olan Yahudiler Rumen milliyetini 
muhafaza edebileceklerdir. Rıı -
men milliyetinden mahrum edi -
len Yahudilerin liberal meslek -
!ere sahlıı olamıyacakları zanııo -
<lilnıektedir. Bunlar ordudan çı -
karılarak ordu muavin hizııı~tle
rinde kullaııılacaklardır. 

Keza Yahudi müesseseleri lıak
kmda tahdidat konulnuısı ve Ya
hudilerin mal ve mülkü için hu -
susi vergiler tarhedilınesi de bck
leıunektedir. 

Propaganda nezaretilc matbu -
at ınilJürlüğünde müstahdem Ya
hu .fer bugün yerlerinden ç1ka • 
rıluıı~Iflrdır. 

SON 24 SAAT 

adiselerin izahı 
- Bu tahlil 11azrsımn metinleri Anadolu a_ianes 
senıısı bültederinden huldsa edümifttr -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Son 24 saatin en mühim m.,.,- ı 
ZUUDU yine Mo!.o4ofun yüksek SoY
yetler şura9llllll açılış celseaind.e 
söylemiş olduğu nntknn tebirleri 
teşkil etmektedir. 

Bu nutkun dün ıece gelen 801l 

lnsımlanPI da ~yie huliıoa edebi
liriz: 

Molotof, PoloıQ'a, Besarabya ve 
Baltık deyletlerinin iltihakile So1'
yet Rusyanın claba ziyade büyü.. 
düğüıo.ü söylemiş: •Fakat bu mu
vaffak.iyetle iktifa etmemeliyiz• 
demiştir. 
Molotohın Türkiye hakkında 

söylediği sözlerin yine D. N. B. a
jansı tarafından nalı:.kdilen .kısım
ların tahrif edildiği görülmüştür. 

Anadolu ajansı bundan bahse -
derken diyor ki: 
Şayanı dikkattir ki Tass ajansı 

tarafından .yalnız ahiren Alman 
beyaz kitabı ile neşredilmiş olan 
dokumanlar Tlirkiyede yapılmak
ta olan faaliyetin bau nevi teza
hüratını nahoş bir şekilde tenvir 
etmektedir. suretinde veril.ı:ni.ş o. 
lan cümle D. N. B. tarafından cyal
nız ahiren Alman beyaz kitabı ile 
neşredilmiş olan dökürnanlar bazı 
Türk ricalini gayrimüsait bir şe
kilde meydana çıkarmaktadır. şek· 
!ine konularak neşredilmiştir. 
Diğer taraftan Molotof cTürk 

arazisinden gelen bir ecnebi tay
yare. den bahsettiği halde D. N. 
B. cTürkiyeden gelen bir çok ec
nebi tayyareler. şeklini daha mu
vafık bulmuştur. 

Romanya mebafili, Molotofun 
nutkunu Romanya ile Sovyetler a.. 
raillldaki münasebetlerde aşikar 
bir sat:.h delili olarak tefsir edi -
yorlar. Bükreşte zannedildiğiııe 
göre, bir müddet evvel başlıyan 
yatışma istikbalde de devam ede
cektir. Bu yolda çalışmaların yeni 
elçi Gafonkoya terettüp ettiği be
yan edilmektedir. 

DOBRİCE 
Romanyanın Bulgaristan sefiri 

Filotinin mezuniyetini bırakarak 
Sofynya gelmesinin Dobrice me -
selesi ile alakadar olduğu iyice an
laşılmıştır. Zannedildiğine göre, 
Romanya cenubi Dobriceyi Bul -
garistana terketmeğe razı olmuş. 
tar. 
Romanyanın Belgrat sefiri Ka

deri cenubi Dobricenin terki hak
kında Rumen ve Bulgar bükıimet
leri aras1nda cereyan edecek iÖ
rüşmelerin ilk temasını tesis et- , 
mek üzere birkaç ırfuıe kadar Sof
yaya gidecektir. Bulgarlar 1918 
hududunda ısrar etmektedirler. 

TRANSİLVANYA 
Rumenler Dobriceyi Bulgaris. 

tana terketmeğe riza göstermekle 
beraber, TransiJvanya meselesin
de öyle düşünmüyorlar. 

Bükreste çıkan Universal gaze
tesi diyor ki: •Mevznu bahis ola
bilecek şey sadece nüfus mübade
lesidir, hudutların tashihi değil -
dir .• 

Transilvanyada hiiyük bir mu
kavemet arzusu vardır, Bununla 
beraber, Almanyanın Macar istek. 
!erine şiddetle müzaheret ettiği 
ve işin ey JUie kadar hallini ısrarla 
istediği de anlaşılmaktadır, Bük
roş mebaflline göre, Transilvanya
daki bava arazi tadili teşebbüsleri 
alcy hinde birlik hareketini ifade 
etmektedir ve milli bir ebemıni
yet iktisap etmiştir, 

Diiter taraftan Alman gazeteleri 
de şöyle düşünmekedir: cMacaris
tana 1918 da kaldığın yerde durac 
caksın demek ne kadar imkansız 
olursa, Romanyaya da umumi 
harpte sevkitalihle kazandığın mu. 
azzam ve baksr.ı: menfaatler üze
rinde durmas.uu tavsiye etmek de 
o kadar gayrivarit bir~ey olur .• 

DiliER MEMLEKETLERDE 
Mütareke içinde neticeye intizar 

halinde bulunan Fransanın vazi
yetinden bahseden •Deyli Meyi. 
gazetesin.in Ispanyol hududundaki 
muhabiri, Fransadan gelmiş olan 
birçok Fransızlarla görüşmüştür. 
Mulıabirin kanaati, halkın büyük 
ekseriyetinin Alman propaganda
sına inanmadığı ~e Fransa için ye
gane selametin Ingilteı-enin zafe
rinde olduğu merkezindedir. 

Bununla beraber Fransada ol _ 
sun, diğer Avrupa memleketlerin
de olsun açlık taın nıanasile baş
lamıştır. Nevyorktan bildirildiği
ne göre, T arşovada her gün bin 
kadar insan açlıktan telef olmak
tadır. 

ciye nezaretinin söz söylemeğe sa
IJlh:iyettar bir memuru şöyle d&
miştir: 

cFransn Hindiçirusi ve Dolan
da şarki Hi.ııdislanı gibi cenup d&
nizleri mıntakaları, japon hariciye 
aa•ırı Malsuokanın müşterek r&
fah için derpiş etmi4 olduiu bü.. 
yük Asya camiasına dahil bnlun
makta<iır .• 

Bu meınur Filipi• için sorulan 
bir suale de bilahare cevap veri
lcceğiııi söylC1llİ4tir. 
japonyanın yeni politikası A

merikada dik.katle takip edilmek
tedir. Panama kanalında tahaUu:ıı 
tedbirleri arttırılmıştır. Bu böl
gede 81 yabancı ajanın ıneYkııf 
bulunduğu bildirilmektedir. 

DENİZ VE HAVA 
MUHAREBELERİ 

İtalyan tebliğine göre, bir İtal
yan tayyare filosu Balear açıkla. 
nnda İngilizlerin iki saffıharp ge
misi ile iki tayyare &emisinden ve 
bir takım mayn geınilerinden mü
rekkep bir filoya hücum etmişler
dir. Bir saffıharp geınisine büyük 
çapta bombalar isabet ettiği ve 
gemide yangın çıktığı bildiri! -
mektedir. 
İyonyen denizinde de Osvald is- · 

ıninde bir İngiliz tab telbabiri tor
pillenerek batırılmıştır. İtalyanlar 
tahtelbabirin 56 kişilik ınürette _ 
batından 50 sini kurtararak esir al
mışlardır. 

Çok yüksekten uçan bir Alman 
tayyaresi de İngilteredc Norviç 
sanayi merkezini bombalamıştır. 
Ölenler ve yaralananlar olmuştur. 

iki İngiliz tayyaresi de Akde -
nizde tesadüf ettiği üç İtalyan tay
yaresile muharebeye tutuşmuş, 
birini <lüşürmü:;, ötekini belki de 
üssüne dönemiyecek surette ha -
sara uğratmıştır. 

İngiliz tayyareleri Şerburg tay
yare meydanını bombardıman et
mişlerdir. 

Afrikada, İtalyanların Bardia 
cephane depolarına da bombalar 
atılmıştır. İnfilakların tarrnka ve 
sa<lmesi üç bin met.re irtifadan 
hissedilmiştir. Çıkan dumaıılar, 
tayyareler 64 kilometre uzaklaşın. 
cıya kadar görülmüştür. 

Londrada çıkan cAeroplan• 
mecmuası, Almanların aylık tay
yare imalatını, muhtelif tiplerden 
1800 olarak tahmin etmektedir. 
Fakat İngiliz bava sanayiinin ve
rimi de bu rakamı geçecek derece
de artmıştır. Bundan başka Ka -
nada ve Amerika tayyareleri de 
gittikçe ve sür'atle artan bir tem
po ile İnıztltereye gelmektedir. 

Sultanahmet 5 inci sulh 
hukuk hakimliğinden : 

H3 !en Bakırköy emraz.ı akliye ve 
asibiye hastanesinde tedavi altında 

bulWlan Seyyit Mehmet oğlu Dr. Halil 
İtırahimin hastalığı dolayuile hac -
rine ve kerıc1 ,ine Gedikpaşa caddesin
de 120 No. da sakin karısı Muazzezin 
v:l&i tayin edildiği ildn olunur. 940/400 

Sultanahmet 5 inci sulh 
hukuk hıikimliğinde. : 

Halen Bakırköy emrazı akliye ve a
sabiye h~st.ancsinde tedavi aliında bu
lunan Serk..iz oğlu Manok Manokyanın 
milptelô. olduğu hastallğı dolayısile 

hacrine ve kendisi.ne Ged.ik:p::ı&a Ça -
dırcılar çeşme IOkak 1 No. da ilca -
met eden kardeşi Mıuın..i.ğin vasi tayin 
edildiği ilan olunur. 940/5S9 

-----1 
İstanbal İkinci İcra me-

murluğundan : 
Bir bqrçtan dolayı hacis altın

da olup paraya çevrilmeslııe ka • 
rar verilen gardrop, koltuk, masa, 
sandalya, halı ve saireden ibaret 
ev e4yuının 9 ağustos 9'G cuma 
günü saat 13 den 14 e kadar San
dal bedesteni mezat dairesinde a
çık arttırma ile sat.ı:; icra edile -
cektir. Kıymeti bulmadığı tak • 
dirde ikinci arttırmuı lZ akustos 
1940 Pazartesi günü ayni mabald.e 
ve tayin edilen saatte icra edile
cektir. İsteklilerin mahallinde ha
zır bulunacak memuruıaa ınüra -
caatları ilin olunur. 311/2466 

Fatih sulh 3. üncü hukuk biıkimlı -
ğinden: 

Şehremini Mevllnekııpı hasırcı. Melelt 
sokak 7 numarada otw-an ııa.ta Meh
met kw Hatice Yemenici.oğlunun hac
rile ayni yerde oturan an~ı San.iye 
Yemenıcioğlunun veli tayinine 29/7/940 
tarihinde karar verildiği ilim olunur. 

940/617 

ZAYİ MAKBUZ 

1'- S O N T I!: L ft B A P - 3 A(;.uSTOS 1940 

Yozgat f eldketi 

Zayia resmen 
tesbit edildi 

NahiyelerCle yıkılan evlerin 
miktarı bini geçmektedir 

Aııbra 3 (Husmri muhabirimi> 
den)- Y OGtgat ha valisinde iki &ün
deaı:..i fa&ılabrla devam eden zel
ııele ııeyrekleşme.kte<lir. Dün iki 
hafif zelzele olmuştur. Bugüa hiç 
ohnamıştır. 

Son zehoe1-i.ıt Yozgat ve hava.. 
lilinde insanca, hayvanca ve mal
ca yaptığı zayiat tesbit edilmiştir. 
Verilen resmt rakamlara göre, 
Yozgat köylerinde ölenlerin mik
tarı 255, ağır yarahlar 50, hafif ya
raWar da 250 dir. Yıkılan binalar 
binden fazladır. 1,100 kadar hay-

Harp « mes'ulleri » 
(2 inci sahifeden devam. 

ha haşin olan bir politika takip et
mektedir. Fransaya tahmil edile
cek olan sulh şartları hakkır.da he. 
nüz hiçbir söz söylenmemi~tir, Hit
ler, son uzun nutkunda Fransa ke
limesini ağzına bile almamıştır. 
Fransa, elleri kolları bağlı bir va
ziyette Almanya tarafından veri
lecek lıükmii bekliyor. 

Bir kaç gün evvel, Alman tel
kini altında Breton e)·aletlerinde 
başlıyan istikliil hareketi hakkın- l 
da haber gelmisti. Bu, biraz da, Fe. , 
rit paşanın hulıis çakmasına mu
kabele olmak üzere, galip devlet
l~rjn İzmiri Yunanlılara işgal ct
tirınelerine benzer Esasen o za
manın ı:;-alip devletleri ayni Ferit 
naşa;va, harp mes'uli~·etini de araş
tırmam;,,lar ıniydi?. Bu bakımdan 
da bugünkü Pctcıı hükıimetile ma
hut Ferit paşa hükumeti arasında 
bir benzedik vardır. 

van da enkaz altında ölmüştür. 
BuJıların 200 ü çift hayvanıdır. 

Tokatta da dün bir zelzele ol
muşsa da hasar yoktur. Zelzele 
Sıvasın Kangal kazasında da ha
sar yapmıştır. Elliye yakın ev, e.. 
hemmiyetli ve ehemmiyetsiz su
rette hasara nğramışsa da, insan
ca zayiat yoktur. 

Hükumet bu JUJnlaka<laki çiftçi
nin hasadını kaldırabilmesi için 
yardıma karar vermiştir. Bu yar
dımı temin için icap eden ziraat 
aletleri ve çift hay\'anları gönde
rilmektedir. 

Holanda'da 
kargaşalık 

Lorı<ka 3 (A.A.) - Geçen 29 
iıaziran ıninü Holanda prensi Ber 
nar'ın dokumunun yıktonı...:__"'T.U n ü 
n~etıle, Orani hanooanına kor 
şı yapılan biıyük sc.m;~ati k'-8 -
hiıcatı, Alınan ;şgal :ınaüraınl.an 
hoşnutsuzluıkla kar-ıla:ııırnı.stır. 

Halk ile Alman Polisi ar:ı.sında 
sokak muharobeleri ol.ırıustur, Ö
le!ıler vardır. 

5 aitusloota Prensas İren'in, 31 
aihısi:osta Kraliçe Vihhl•lıminanm 
yıl<lönümleri ımünasebc·tile veni 
lkaı·1->ıklıklar ;J:ıekl..,nmelktedir. 

Holandadaki Alman yüksek ko
m .seri Savs İnkuart bir kararna
me neşrederek, badema bu J?il:;i 
nürnayi-şlere iştirak edecek olan
lar ü-ıakJunda sidıck'tli ce>:alar tat
!l>;k ed'ileceiiiııi, vani vatan'PCO' -
verane hislerini imar etırnaten 
çekimnivenlerin Almanyava -ar
şı ihanetle sudu tutulacıiklarını 
ıbildirrnistir 

Hanedan ailesinin vıl dönüm
lerinde JbaYl'3k ~rnek bir tahrilıı 
hareketi a.ddcdik'Coktir, 

1 
ıstanbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 
Komutanlık kıt.:ıatınm 9{ · m .. 11 senesi zarfında İstanb·ıl Rumeli 

yaptırılacak tahminen on bin ve Anadolu cihetinde dört bin liralık nak:Uyat 
Ton kilometre olarak bir müteahhide verilecektir. Pazarlık 8/8/940 günü saat ı 

dadır. Talip olnnların şartnameyi görmek üz.ere her gün ve pazarlığa işti 

için de belli gün ve saatte yüzde on beş teminatları ile birlikte Fındıklıda kom 
tanlık satın alma komİS)'onuna gelmeler!. Anadolu ve Romeli cihetleri naktiya 
ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. c.6784> 

• • 
Komutanlık ambarı için 7/8/940 günü saat il de aşağıda cins miktar 

tahmin bedelleri yaz.ılı altı kalem mutabi.ye pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli ıün ve saat 

yüzde on beş teminatlarile Fındıklıda komutanlık. satınalma komisyonu.na a:eı 

meleri. 
Ciıısl \iiktarı Muhammen bedell 

Adet Lira Krş. 
Büyillı: yem torbası 2000 260d 00 
Küçük yem torbeu>ı 5000 5000 00 
Kıl kolan 12000 6600 00 
Keçe bcllom• 2750 6562 50 
Gebre 10000 2200 00 
Kaşağı 10000 5000 00 

Bunlar ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. •0738• 

* Komutanlık kıt'aları için 8/8/940 • 
günü saat 11 de pazarlıkla 7500 çift l 
er totini satın alınacaktır. Muham -
men bedeli c48750> liradır. Şar~anıe 

her gün koınisyonda göril\ebilir. Istck
lilerin belli gün ve saatte yüzde on be1f 
teminatlan ile birlikte Fındıklıda ıw
mutanlık satın alına komsyonuna gel-
meleri- (6787) 

• 
Komutanlılı: birliltleri için ô/8/940 

ıünü saat 16 da 38000 kilo patlıcaıı 

38000 kilo ayşekadın fasulya, 8700 kilo 
doınteo pazarlıkla sat.uı alınacaktır. 

Şartnamesi her &ün komisyonda g&ü

lebilir. İsleklileıiıı belli gün ve saatte 
Tilzde on beş teminatları ile birl..Bde 
Fındıklı.da lwmutanlılı: satın alına ko
misyona ıeımelerl. 

Hayda.rpaja mıntakpsıne ait şeyler 
ayn ayn taliplere ilıMe edilebilir. 

•6895• 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 
pazar!Jkla 5/8/940 günü saat 10 da 50 
ion saman 50 ton kuru ot sabn alına
caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
yüzde on bee tcmina\ları ile birlikte 
Fındıklıda komutanlık sat.ııı alına ko-
mis:Yonuna gelmeleri. •6896> 

Komutanlık için bir buçuk tonluk 
iki adet fDrt şasesi 5/B/940 günü saa.$ 
16 da pazarlıkla satın alınacaktır. M 
h:~mmen bedeli yedi bin liradır. Şart. 
n3mKi hergün komisyonda görületnlir 
l ~teklilerin belli a:ün ve saatte yüzde 
on bet kat'i teminatıan ile birlikte 
Fındıklıda komutanlt.k satın alma ko-
misyoo.una gelmeleri. c:6848> ... 

Bir takımı ik.i sandık 
Uzere marangoz takınu 1ahn alınacak.
Ur. Nümun~ı Fencrbahce akta.Ana an· 
barında.dır. Bu takımdan vermek is .. 
tiyellierin ne kadar zaınaada ne mik
tar ~ ve beher takim 
tıatını ıröetenr teklif mektuplarını ıaı 

8/940 gününe kadar Fındıklıda lı:o -
mutan.lık sa.tın alına komiayoouna VeJlıı 

meleri.. <6894• • Komutanlıkça 14 adet muhtelif mar-
ka ve muhtelif tonda şaseye pazarlık1ıl 
karoseri yaptırılacaktır. Pazarlık 7/8/ 
940 günü saat 16 dadır. Muhammen 
bedeli 6650 liradır. Şartnamesi her gf 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

belli gün ve saatte yllzde on beş te
minatları üe Fındıklıda 

'atın alma komisyonuna gelmeleri. 
c8843> 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Koın.,tan \ık IX Şb. ye 150: 200 lira ücreti serbest yülu;ek bir mimar alına

caktıı. Yedindeki vesaik.le komutaohk Il. Şb. sine müracaat etıneleri ilcln ohı 
nur. , c685fb 

Amerikan mehafili, Fransanın 
Amerikadan ıuun vadeli kredi mu
kabilinde mahrukat ve zahire is
tiyeceğini yazmaktadır. Hatta AL 
manya tarafından istila edilen bü
tün memleketlerin de Amerika • 
dan yardım istemek mecburiyetin
de kalmaları muhtemel görül -
mektedir. Amerikalılar, kış yak • 
!aştığı için Avrupadaki kıtlık teh
likesinin daha ziyade artacağı ka. 
nnatindedlrler. 

Mani!eslo noksanı olup 2.52, 2:i3, ZM, ----------------------------
255, 257 ve 259 sayll.ı tahsil dosyalan Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 

UZAK ŞARK NE ALEMl>Ef 
Uzak Şarkta japonyanın siyasi 

faaliyeti artmaktadır. japon bari* 

ile acentamdan tahsil olunan 12i0 lira 
89 kuruş hakkında İstanbul ithalAi 
gümrüğü veznesinden aldığım, Seri B. 
Sıra No. su o.826H ve 24/6/113f ta -
rihll makbuz senedini ~ oldu
ğıımdıın bilkmü olmadığını. llGn eyle
rim. 

Georgeıı Şk<nıbri vapur -.ılası 

Galata Hovak.imJ'an Haıı - ~ 

Reami Daire ve Müeııeeeelerin 
Kolt aau,ı iC!1I vekilleri heyeU kararile EU 

11azarı dikkatine 

r~-' daitt ve m-..ıer kok ihtiyaçlarını doğrudan doğruya Eti Bank 

maktu fiJ<&t Üllerlndeıı Ye ıniınakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depoda 
alpcpk'•n koklan nakil i'(ln varsa kendi vasıtalşnnı kullanarak, yoksa n:ı 

b11mırmlt :mtiteaıhbit bularak ihtiyaçlannı halka ait talep tchacilmü vaki o 

<im " bir aıı ..,.,.. temw etmeleri JAzımd.ır. <6677> 



._SOJf TZLG4AP~ 3 .teooıos _. 

Güzel., 
Olmak 

için 
Her şeyde~ enel 

11lıhatli ve parlak bir 
teae, lelteıu ve dllz· 
fln bir cilde aalilı: 
olaalı: imadır. 

KREM 
PERTEV 

Slıia <le eil.üai•i 
flulleştirir, ruo'ıie
lerini bealiyerelı: ean· 
laıoclırır . 

40 senelik bir let:riibe mahsulll olan KREM PERTEV ttrtip 
w. yapılq tarzındaki ineelı'1< dolayuiyle, tenin fazla yağlan· 
m•ına mani olar. Yağsız olarak hususi tllp ve vazolarda sa· 

tılır. 

,.. İKİ YILDIZ BİR ARADA 
Y A A 1 N A K Ş A M C. H. P. Şişli .Şubeıi tarafından 

T epebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 

SAFİYE ve Münir Nureddin 
. ·. . . . !: .ı-• .t. ,:< Ayrıca: Yeni ve biiyük VARYETE 

BU AKŞA~/f 

Büyükdere: BEY AZ PARK' ta 
A 

Bayan MUALLA v~;~~:;~:;~~~=~~:-
ha kadar KIR BALOSU 

J l\Iasalarınızı evvelden tedarik ede bilirsini:z. Telefon< 32 - 43 
•2 &\ #fi 

G . M k 1 s t "l"' JnEVREDlLECEK İHTİRA BERATI 
ayrı en Q a iŞ l anı 1 .Nebati malzemelerden selülo-

ı J zik lifleri çıkarmak usul ve ciha. 
staobul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: I zında ısıahaı. hakkındaki ihtira 
Bay ı.ıcor ve Bayan Eftelya Hızır o~lunun 19082 hooap No. sile Sandığı- için İktısat Vekaletinden islihsal 

edilmiş olan 5 ağustos 1937 tarih 
mızdan aldığı (2600) liraya kaJlı birinci deertc<le ipotek edip vadesinde bor- ve 2584 No. lı ihtira beratının ih-
cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzrine 3202 No. lu kanunua. 4.6 cı 

maddesinin matulu 40 cı maddesine •öre satılması .icabeden Burgazadasında 

eski Bü;!'ükpiyaııa yeni Gezinti ve Yen.lce ara.lığı ııobğında eski 1 yeni 1, 3 No. 

liva ettiği hukuk bu kere başka
sına devir ve ferağ edileceği ve 
yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
koymak için icara dahi verilebi-

taj 1, 3, 8 kapı, 2 ada, 8 parsel No. lı ve6 ada 5parseldeki sarnıçtan borular va-

1 
leceği teklif edilmekle olmakla 

1 Is n sıtasile su almak hakk.ı olan bir No. !usu l<Agir diğerlerinin bir katı Ugir diğer bu hususa fazla malfımat edinmek tanbul Belediyesi anları katları ahşap Ugir çamll§ırlığı olan bahçeli iki evin tamamı bir buçuk ay müd- isliyenlerin Galatada, Aslan han 
detle açık arttırmaya konmunur. ı 5 nci kat 1 • 3 No. !ara müracaat 1..----iiiill--... .,.. ........ _.,.. __________ ..., ........ .,....,..ıaı Salıll tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (79°\ eylemeleri ilan olunur. 

ilk Keıil lira pey akçesi verecektir. Mılll bank.alanınızdan birinin teminat mektubu da \ ı.EVHEDİLECEK İHTİRA BERATI 
bcdclJ kabul ohuıur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakı! icaresi ve cl\-fayi ile dolu kuyu deliklerin

tavi< bedeli ve teliAliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma iartnamesi 7/8/940 ta- de muhtelif seviyelerdeki suhune· Eyüple Si!Ahdımığa caddeslle av n ..UV..lver 
araa.ındaki yolun yeni parke kaldınm insaa.b 

Belediye medce.z binası a.sansöli.i..nün tam.iri 

teminatı 

fabrikası 

Fatih hayvan bastan.esin.in tamir ve üzerinin örtülmesi. 

394,67 
39,:U 
80,25 

5262,33 
523,25 

1010,09 
Keşif bedelleri ne ille teminat mllcdarlan yukanda yaulı inşaat ve tami

rat l;ıleri ayn ayrı açık eksiltmiye konulmuştur. Srtnameler zabıt ve murune -
l3t müdürlüğü kaleminde göM.tleccktir. İhale 14/8/940 çar;amba günü aaa.t 14-

de Da<ml encümende yapU.caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup. 

lan ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaaUa 
alacak.lan 1enn1 ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret odası ves.i.k:alarile ihale eünü 

muayyen saatte Damı! Encümende bulunmaları. 669• 

• • 
Yıl:ılı: ilk 
kirası teminab 
310,00 23,25 Kerestecilerde kllıı Merkez Halinde 15 numaralı 7azıhane 
310,00 23,25 > > > > 8 
250,00 18,75 > > > > 54 
370,00 27,75 > > > > 2-i 

870,00 27,75 > > > > " 
2;0,00 18,75 > > > > 60 
250,00 18,75 > > > > 48 
870,00 27,7S > > > > 16 
310,00 27,75 > > > > 30 
250,()0 18,75 > > > > 50 
370,00 27,75 > > > > 23 
430,00 32,25 > > > > 20 
250,00 
370,00 
370,00 

18,75 
27,75 
27,75 

310,00 23,25 
370,00 27,7S 
250,00 
250,00 
370,00 

18,75 
18,75 
27,75 
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Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat lmktarları yukarıda yazılı yıı

chaneler birer aene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arturmaya 

konulmuştur. Şaroıameler z.obıt ve muamelı.t müdürlütünde görülecektir. :iha
le 6/8/940 salı &ünü saat H de daimi encümende 7apılamlrtır. Taliplerin ilk 

teminat makbuz veya nıelctuplarile 94-0 7ıhna ait Ticaret Odası ve ıktısat mü
dürlüğünden alacaklan veırilı:&laruu hAmilen ihale &ünü muayyen saa1.te daimi 

encümende bulwmıalan. (6308) 

...... -· 1 • • • . ~... • .: , • • ,, - .. v • -r. ·,;ı.-=.:_. -Böbreklerden idrar Uırbasına kadar yollardaki hastalıkların mli<ropJa. 
nnı kökünden teınizlemek için HELMOBLÖ kuHa.nınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin ~ak kudr~ arttırır. Kadm, erkek idrar zc;rlukJ:arım, 
eski ""' yeni ~ ınesa ne :ltihabmı, bel ağnsıru, s>lt sık 
idrar boztook ve bozarken yanmak hallerir>i gid«ir. Bol idrar temin 
eder. İdrarda kmnlann, mesanede ta.şiarın tesekkülüne mani olur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyereit mavileştirir. 
Sıhhat Vekilebün ruhsatını haizdir HER ECZANEDE BULUNUR. -

133 l'uaıı: M. SAMI KAltAYEL. ----
İki yüzlü Venedik bir yandan Papaya, bir 
yandan Beyazıda jur.ııalcılık c diyordu 

Venedik hükfunetinin İ•tanbul- vücude getirememi~ti. Fe•kalade 
da bulunan balyosu derhal Papaya üzülüyordu. Sonra da, Ccnıin ze-
malfımat vermişti. İki yüzlü olan hirlenmesi için yanındaki rahip· 
Venedik bir yandan Papaya, bir lcr bile yarışa çıkmıştı. 
yandan da Sultan Beyazıda jur. J Papa, üzüntüden bastalandJ. Ke-

1 nalcılık ederek müvazen•~İ bul- derinden dertli oldu. Venedik hü-
mıya çalı51yordu. ~ kiımeti Papanın öleceğini nazan 

Sultan Beyazıt, büyük kuvveller dikkate alarak harekete geçti. Boy-
hazırlıyordu. Bir yandan da ca • le bir hıidıse ••ukuunda Sultan Ce-
sıı>lan vasıtasile Romad verilen min ihtimam ıle muhafaza edil. 
kararlara agah olmuşlu. mesini Sen Mark kardinalına giz. 

Padişah, şehzade Cemin zehir • lice tavsiyede bulundu. 
lenmesine taraftardı. Çünkii, kar- Venedi.k bükfımclinin en :z.iya· 
deşi bu vaziyette bulundukça Tür- de me~gul bulunduğu, Sullan Cem 
kiye imparatorluğu rahat ve hu- meselesi idi. 
zur görmiyecekti. Vencdik hükfımeli Cem mesele. 

Papa, bir türlö hır.istiyan knr. sinin müzakereai.ae sahibi rey oı... 
· · · · · · · ki · illti.lu eıli ·ordu. 

tin kayduıa mahsus usul ve cihaz. 
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlerc sandık hukuk işleri servjsinde açık bu- hakkındaki ihtira için İktısat Ve .. 
iundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip lkiiletinden istihsal edilmiş olan 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkilt ederek &atılığa çı- 5 ilkteşrin 1938 tarih ve 2632 No. lı 
karılan &ayrimenkul hakkında her şeyi öğrenm.iş ad ve itibar olunur. BirinC1 ihtira beratının ihtiva ettiği hu

arttırma 19/9/940 tarihine mili;adıf perşembe günü Cağaloğlunda kain Sandığı- kul< bu kere başkasına devir ve 

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. !rfuvakkat ihale 
yahut icadı Türl\iyede mevkii fiile 

yapılabilmesi için koymak üzere icara dahi verile
teklif edilecek bedelin tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mükellefiyetlcrile bileceği teklif edilmekte olmakla 

talı:dirde son arttıranın bu hususa fazla malumat edin -
taahhüdü l>aki kalmak eartile 4/10/ 940 .tnrihine müsadi! cuma günü ayni mahalde nıek istiyenlerin Gala tada, Aslan 

han 5 nci kal 1 - 3 numaralara nıü-

Sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi 

ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttınnad::ı gayrimenkul en çok racaat eylemeleri ilfuı olunur . 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olıruyan .JAkadar- :=======.:::=-===:...; .. :== 
ıar ve irtilak hakkı sahiplerirıln bu haklarını ve hususile taiz ve masarife dair 1 Deniz Lewazım aatınal;J 
iddialarını ilin tarihinden itbaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da- ma Komisyonu lllnları 
lremize bH.cUrmeleri Uizımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olrnıyanlar &alıll bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.\ 
))oha fazla maJ(lmat almak lsüyenlerin 938/98 d051a No. ıile Sandığımız hıık.uk 

illeri gerviııine mllracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. 

Bura.nda bezi a.lın M'I k 

Vasıf ve miktarı her ne olursa ol
sun 8 ağu..ıoe 940 perşembe ııünü saat 
16 da pazarlıkla buranda bezi alına -

,. ' cak.tır. Talip olacakların birer nümune 
ile Kasunpaşada bulunan komisyona 

Emnı,.et snndıiı, sandıktan alınan pyrimenkulü ipotek göot.ırmek isteyen- belli gün ve saatte müracaatları. •6797> 
* * DİKKAT 

tere muhamminlerimlz.in koymuıı olduğu lıı;yınet.ln ;!'ilzde 40 ru teeavilz etınemelı: * ı - Tahmin edilen bedeli c39312> 
ilıere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretlle kolaylık göstermekte- lira olan .. 12000, metre erat elbiselik 

~ (~3) k-9~~=günu-

Emlak ve Eytam Bankasından 
' Mühirrı Fırsat 

Istanbulun en 
irat 

mutena 
getirir 

yerinde 
han 

sabhk 

16 da pal!3rbkla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı c2948> lira f40.> 

kuruş olup şartnamesi her gün ko -
misyondan «197> kuruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuni 
vesaik.le birlikte belli gün ve saatte 
Kasımpaşada bulunan komisyona mü~ 
racaatları. •6691> 

Cumhuriyet meydanında abide karşısında cKriııta1> pzinosunun bulunduğu Dr. İHSAN SAMl 
maruf İ. T. E. Ş. hanı peşin para He satılacaktır. ~GONOKOK AŞISI ~ 
Esaa No. Kıymeti Nev'i Depozitosu 

elsoj!ultluğu ve itıtilatlanna 
1447 250.0l\O.- 8 dilkkiıu müştemil han ve ana 50.000.- rsı pek tesirli ve taıze aşıdır. 

Be;yoi]u Pangaltı Şehit Muhtar mab. Cumhuriyet meydanı Drvanyolu Sultanmahmut 

eski 3 7enl l, 1/1, 12, taj 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ada 407, llll~~~~Tüıtıesi~·~· ~~·~N~o~. ~1~13~~~·~ 
parsel 11 han ile Şehit mubtar m.ııh. Tarlabaşı sok.ak eski 3, .;; 
7eni 15, 16/2 No. ada 407 parııel 10 No. lu arsa. E. SADi TEK 
cBu kısımda 4 metn: arzında 10,20 metre derinliğinde 7 TİYATROSU 

No. lu parselin. aleyhine ve 4, 5, 6, 8, 9, 10 parsellerin lehine Bu gece Üsküdarda Fıstıkdibi 
olarak geçmek için bir ırti.fak hakkı tesis edilınlı;tir. 10 No (Bcyleroğlu) bahçesinde 
lu kısunda bina yapılımyaeakb.r. KARIM KAYNANAl\1 

Vodvil 3 perde 
Mevkii :yukarıda yazılı ııayrimenkul peşin para ile ve kapalı zarf usıılile sa- lf 

tilacaktır. 1 &AStT RİZA TİYATROSU 
Muza;yede 7 ağustos 1940 çarşamba günü saat on dörtte bankamız İstanbul J HALİDE PİŞKİN beraber 

ıubesinde satış komisyonu· huzuru ile yapılacak ve en yültsek tek.li! edilen be- 3 ağuslos Cumartesi günü ~amı 
del idare meclisimizin tasvibine arzedilccektir. Biiyükdere Aile bahçesinde 

YUMURCAK 
istekli olanların Ank:ı.ra merkezile İstanbul ve İzmir ıubelerirnizden birer Vodvil 3 perde 

lira mukabilldne bir şartname edinf'rek. bu şartname ahkt\mı dairesinde tanzim =============== 
edecekleri tekli! mektubunu ihale tarihi olan 7 ağustos 1940 çarşamba günü saat Sahibi ve neşriııatı idare ede11 

Baş muharriri 
on dörde kadar İslanbul şubemio müdürlüğüne tevdi etmeleri ve !azla izahat ETEl\I İZZET BENİCE 
aJ.mak ıs1.iyenlerın İstanbul ıubenıiz enılik servisine m::racaatları. .5ı89"t 

Bu esnada da Mısır Sultanı Kayt
baydan gönderilen elçi de Romaya 
gelmişti. 

Mısır Sultanının elçisi arada 
sırada Sultan Cemle münasebatta 
bulunınağa mezuniyet almıştı. 

Hattiı, Mısır Sultarunın elçi.s.i 
işi o derece ileriye götürınüştü ki 
Cem Sultanla aradasırada yemek 
yiyor, musahabaıta bulunuyordu. 
Papanın Cem Sultan hakkında 

PösterdiP-i iltifat zahiri ve menfaati 
icabı olmakla beraber şehzadeye ı 
fevkalade i)·i bakıyordu. 

Ceın Sultanın oturduğu saray 
ve maiyetindeki hizn1etçiler Fran
sadaki sefaletini unutturacak de
recede yüksekti. 
Papanın Mısır Sullanının elçi

sine müsaadckfu-ane da\·rnnması .. 
nm sebeplerinden biri de şehza
denin Romada feykalüde rahat ve 
huzur içinde bakılmakta olduğu· 
nu göstermekten ibaretti. j 
Mısır Sultanının elçisi biitün giz· 

li vekavii selızadeye anlatmıştı. 
Fakat schıade o derece canından 
bıkmıştı ki, ne Mısır Sultanına de
halet etmek istiyor ve ne de Ma
caristan& geçip kardeşine karşı 
harekat J•pmak niyetinde idi. 

elızadenin yeı:iıne istedii:i ~ey 

doğrudan doğruya vatanına iltica 
etmekti. Eğer, mümkün olmuş ol
saydı, Cem, kardeşine bilakaydü. 
şart iltica edecekti. 

Cem Sultan meselesinden do • 
layı Romaya gelen elçilerin ade
di gün geçtikçe artıyordu. 

Hatta, Mısır Sultanının elçisi 
Romada iken Sultan Beyazıt lara
fından da Mustafa bey isminde bir 
elçi Romaya gönderilmişti. 
Beyazıdın elçisi l\luslafa bey 

Romaya gelmeden evvel Rodosa 
uğramıştı. Bir ay kadar Romada 
kalmı~tı. 

Mu•tafa beyin vazifesi Papa ile 
müzakerelerde bulunmak şehza
de hakkında bir itilafa varmaktı. 
Bu itilaf herhalde Sultan Cemin 
hayalı aleyhinde olacaktı. 

Sultan Be:vozıl, gönderdiği el· 
çinin yanına külliyetli para ver
ın;sti. Mustafa be:v şehzade Cemi 
zehirletmek için teşebbüsatta bu. 
lunacaktı. 

Görülüyor ki, şehzadenin mev
cudiyeti şarkı ve garbı birbirine 
katmıştı. Bir yandan Mısır Sul • 
tanı. bir vandan hırisliyan hüku
metler, bir yandan da Sultan Be
yazıt faaliyette idiler. 

lll.ı>ır Sultanının el,i•inin teh -

Son Telı:raf Matbaası. 

zade ile sıkı teması Venedik hü • 
kiınıetini heyecana getirdi. Maa • 
zallah Cem Sultan l\lısır Sultanı
na bolca para mukabilinde teslim 
olunursa ilk ağızda Venedik hü
kumeti tehlikeye düşerdi. 

Venedik hiikdmeti, Mısır Sul • 
tanının elçisinin şehzade ile olan 
münasebatını kesmek için derhal 
Papalığa bir hususi elçi yolladı. 

Venedik elçisi, Pap•yı ikaz edı>
cekli. Yanma binbir hileler kata
rak münasebatın önüne geçecekti. 

Venedi.k elçisi sureti hususiye
de Papanın huzuruna kabul o • 
lundu. Elçi Papa ile konuşmağa 
başladı: 

- İstihbaratımıza nazaran Mısır 
elçisi şehzade Cemi almai(a mu • 
vaffak olamazsa zehirliyecekmiş. 

Papa, esasen hasta ve bitap idi 
Venedik elçisinin verdiği haber.,. 
nu büsbiitiin sarstı. 

Papa, hayretle sordn: 
- Nasıl olar?. Bu mlimldin de

lil. .. 
Venedik elçisi İstanbuldan al

dığı vesaiki göstererek: 
- İşte İstanbul balyosumuzun 

verdi~ haber_, 
- Fakal M:ısır Snltaru Cem Sul

tanı zehirlemek~ ne kauaabilhl, 

Deniz Gedikli Erbaı orta okulu 
müdürlüğündea · 

1 - DoJ!rudan dl>ğruya Donanma,.a sevlı: ve ııedikli erbaş olmak ...., .... orıı 
okuJ mezun1armdan tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yae haddi 15 den büyük ve 19 dan küçük olmak l~zundır. 
3 - Müracaatlar nihayet ağustos sonuna kadar .ICasımpaşada deniz ged.Heli 

okulu mfidürlüğür:e yapılmalıdır. 

4 - İlerde Türk donanmasında gedikli erbaş olarak denizlerde çalışmak 
suretile hem memJeketine hizmet etmek ve hem dt: hayalını mükeırunelen temin 

etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve kuvvetli Türk gençlerinin bir aJJ 

evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diğer 

şartları öğrenmeleı·i ehemmiyeUe ilAn olunur. •6493> 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sandığımız borçlularından Kirkor Şarak mirasçılarına ilAn yol.ile son tebliğ: 

Murisin.izin sağlığında kendisine iza!etıe vasisj Arusyak tarafından 9895 he· 

sap No. sile Sandığımızdan borç alınan 500 liraya karşı Boğa:ciçinde Ortaköyde 

Dcreboyu sokağında . eski l 23 yeni 129 No. lu k5gir evin üçte bir hjsscsi birinci 

derecede ipatek edilmiş idi, vadesinde verilmediğinden 24/3/939 tarihinde borÇ 

miktarı 911 lira 63 ku~tur. Bu sebeple ve 3202 No. lu kanun mucibince yapı

lan takip ve acık arttırma neticesinde mczk.Cır gayrimenkul (725) lira bedelle 

sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. İabu ilin tarihinden itibaren bir aS 

zarfında 39/a& numara ile Sandığımıza müracaaUo:ı borcu ödemediğiniz takd.trd& 

kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra h:lkimliğine tevdi olunacağı 

son ihbarname makamına kaim olmak üzere il~ olunur. (6885) 

lıtanbul Amirliğinden verilen 
K.ıtaab ilinları -22,000 kilo sade yoğı !tapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 19/8/940 

pazartesi günü saat 16 da İzmirde Lv. Amirliğj salın alına komisyonwıda yapı· 

l 
lacaktır. Tahmin bed~li 24,200 ilk teminatı 1815 lirad1r. Şartnamesi hergiln ko
misyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalarile tekli! mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 531 - 6874. 

• • 
Aşağıda yazılı kuru otlar 23/8/940 Cuma günü h.izalannda yazılı saaUerde 

ihaleleri kapalı zarfla Ağrıda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır .. Ta· 
llplerin ihale saatlerinden bir saat evveline kadur kanuni vesaik ve teklif mektup· 
lıı.rını komisyona vermeleri şnrtnameleri komisyondn görülür. 

Moktarı 
Kdo 

1,380,000 
1,200,000 

600,000 

Tutarı 
Lıra 

45,850 
39,000 
22,500 

Teminatı ihale 

180,000 
600,000 

6,750 
21,000 

Lira u..ıı 

3439 10 
2925 10,30 
1687 11 
506,25 16 

1575 16,30 
532 - 6870 

• • 
~ağıda yazılı Sade yağlar 21/8/940 çarşamba günü snat 15 de Kars mtiS· 

t:ıhkem mevki salın alına komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. 

isteklilerin kanuni vesaik ve t.Pkli:f. mektuplarını komisyoan vennelcri. 
Mıxt•rı Tul•n Tem.nalı Şut ı•aıe beJdı 
Kilo Lira Lira Kuru1 

66,000 ·66,000 4550 330 
25,000 25,000 2250 153 
30,000 so,ooo 1800 

Beber metresine tahmin edilen tiatı 
21 kuruş olan 500,000 metre astarlık 

bez pazarlık.la münakasaya korun~

tur. İhal~t 7/8/940 çarşamba gün(I 
saat 11 dedir. Kat'! teminatı 13,000 li
radır. Şartnamesi 525 kuruşa komis
yondan alınır. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile belli saatte Ankarada M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(510) (6811) 

* Beherine tahmin edilen .tiatı 125 ku-
ruş olan 100,000 adet çıplak alümin
yum matara yerli ve yabancı mamulı\tı 
olmak üzere pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 7 /8/940 çarşamba 
günü saat 10,30 dadır. Kat'l teminatı 
17,500 liradır. Evsaf ve eartnarnesi 750 
kuruµ komisyondan alınır. İsteldile
rin kanuni vesikalarile belli saatte An
karada M. M. V. satın alma komisyo-
nun gelmeleri. (517) (6818) 

lf 
1,800,000 kilo buğday kırması kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
19/8/940 pazartesi günü saat 11 de 
Konyada Lv. lm.irliği satın ahna ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 28,800 lira ilk teminatı 2700 lira • 
dır. Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. 
Amirlikleri satın alma komisyonlann
da görülür. İsteklilerin kanuni vesika
larile teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 529 - 6872 

41,500 kilo sade yağı kapalı zarfla 
20/8/940 Salı günü saat 11 de Kon -
yada Lv. imirliği satın atma komisyo
nunda eksiltmeye konmu~tur. Tahmin 
bedeli 52,290 lira ilk teminatı 4902 li
ra 19 kuruştur. Şartnamesi Ankara, İs· 

- Kazançları büyüktür. 
- Hiç bir surelle .. Çünkü Cemin 

vücudü ortadan kalkmakla Mısır 
Sultanı, Beyazıt tarahndan daha 
ko4aylıkla istilaya uğnyabilir. 

- Va:z.iyet sureta böyle pbi iae 
de.. Asıl meselenin içyüzü başka
dır. 

- Ne gibi?. 
- Mısır Sultanı Cem Sultanın 

kızıw almak istiyor. Fakat Cemin 
validesi Çiçek Sultan buna taraf
tar olduğu bnlde Cem buna taraftar 
deı'!ilmi.ş.. Hanedanı iiliosmana 
mensup bir prensesin harice ve _ 
rilınesi muvıüık.ı usul değilmiş .. 

-E! .. 
- İşte bu sebeple Mısır Sultanı 

aşlr.i tesirler altında bütün fikir
lerinden vazgeçmiş Sultan Beya
z.ııla Cemin zehirlenmeı;i husu • 
su.nda u~m~. 

- Bu, doğrn olmasa gerek.. 
- Niçin olmasın? 
-Çünkü Cem.in validesi bnnu 

halıer alırsa hiç kizını Sultana tez
viç eyler mi?. 

- Fakat, Mtsll Sultanı bunn 
Sultan Beyazıtla mal:ıremane su
rette halletmişler. 

- Bu mnhakkak mı?. 
Deyi.1'ce, v """'1ik elçW, is tan-

(533) (6876) ...... 
tanbul Lv. Amjrlikleri satın alına ko
misyonlarında görülür. İsteklilerin ka· 
nunt vesikalarile belli gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektuplarını kô4' 
nı.isyona vermeleri. 530 - 6873 

""" 5000 çift er fotini pazarlılcla satın 

alınacaktır. Tahmin bedeli 37,500 lira 
kat'! teminatı 5625 liradır. Pazarlığı 
9/8/940 Cuma günü saat 11 de Anka· 
rada ıvr. M. V. hava satın alma komis ... 
yonunda yapılacaktır. Şartname ve 
evsatı kom1syonda &örülür. İstekWcriıl 
belli gün ve saatte komisyona gelme .. 
!eri. 527 - 6870 

80,000 kilo kuru soğan açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Beher kilosu 
9 kuruştan ilk teminatı 540 liradır. P:l' 
zarl.ıjı Kırklarelinde askeri satın alrrl• 
ltomisyonunda 20/8/940 salı günü saol 
17 dedir. isteklilerin belli saatte ko • 
misyona gelmeleri. 526 - 6869 .. 

3 ton sade yağı, 17 ton nohut, 11 toıı 
şeker, 18 ton üzüm, 60 ton kuru fasul
ya, pazarlıkla satın alınacaktır. İhale .. 
!eri 6/8/940 glinil saat 10 dan 17 ye 
kadardır. Taliplerin Vizede askeri sa .. 
tın abne komisyonuna gelmeleri. 

528 - 6871 
lf 

120,000 kilo sığır eünln kilosun• 
teklif edilen 24: kuruş 73 sant.inı fiat 
pah~lı görüldütünden 22/8/940 per · 
eernbe günü saat 15 de pazarlıkla ek• 
siltmesi yapılacaktır. Muhammen be"' 
deli 30,000 lira ilk teminatı 2250 lira .. 
dır. Şartnamesi komisyonda görüll.iı'"· 
İsteklilerin belli gün ve saatte Erzin'"' 
canda askeri satın alına komisyonuna 
gelmelerL 461 - 6620 

bul balyosundan 'elçi) aldığı tıY• 
durma haberleri Papaya lakdilll 
eyledi. 

Balyos, yemin ve kassem ede • 
rek mahrcmane surette Suıtnıı 
Beyazıt ile Mısır Sultanı arasınd• 
vaki gizli anlaşmayı hükdmetiıı• 
bildiriyordu. 

Papa vesaiki tetkik etti. Doğrll 
idi. Fevkalade müteessir oldu. ııer 
türlii harekata mukabele eımeğe 
hastalıtı mini olduğundan üzü)Ü• 
yordu. 

Papa, elçiye hitaben: 
- Eğer, emellerinde muvaifn1' 

olurlarsa hıristiyanlık mahvolınUf 
demektir. 

-Muhakkak .. 
- Fakal, o vakit bir kurtuluf 

çaresi olur .. Mısır Sultanı ile su!· 
tan Beyazıt birbirlerine düşerler· 

- Hiç zannetmem.. Beyaı.at. 
'°hzadenin ölümünden dolayı dil" 
rin bir nefes almış olur. 

- Cemin kızının Mısır Suıtaııl 
tarafından tezvicine mukabele 
etmez mi? 

- Bu o kadar haizi ehemmiyet 
bir mesele dc~ldir. dedi. 

!DeVAım ııııcJ 


