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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazeteıi Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 
ETEM İZZET BEN İ CB 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam Bu Sabah 
~Harbin Şehirde Bazı Tetkiklerde Bulundu 

istikbali 
Akdeniz de 
görünüyor 

Mihver devletleri İnıtiliz •· 
dalanna taarruzu hava knv
\ı'etlcrinin iz'acatına terke
derek daha ziyade Akde
nizde· ve Afrikada muhare
beyi teşdid edecek ıtibi gö
rüniiyorlar. 

---~~---------Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Benzin nakliyatı hu harbin mühim işlerinden b iri oldu 

• 
• • • • • 

~ Milli Şef' in dün akşam 
Taksimdeki tetkikleri 

Milli Şef İsmet İnönü bugün öğleye kadar Floryada deniz köğ
künde meşgul olmuşlardır. 

Reisicumhurumuz dün akşam saat 20,45 de yeni Taksim belediye 
gazinosunu şereflendirn1işlerdir. 

Burada Başvekil, Maliye, Dahiliye ve Maarif Vekilleri ile Vali 
tarafından karşılanmıshr. 

Vali, Reisicumhura şehircilik pavyonunu gezdirmiş ve İstanbulun 
müstakbel plıinları, belediyenin varidat grafikleri üzerinde izahat 
vermiştir. 

Milli Şef akşam yemeğini Başvekil ve Vekillerle birlikte gazino
lda yedikten sonra Floryaya dönmüşlerdir. 

TAKSİM GAZİNOSUNUN RESMİ KÜŞADI 
Taksim bulediyc gazinosunun servise a~ılması münasehetilc dün 

.akşam saat 17 de gazinoda muhteşem bir resmi küşat yapılmıştır. 

Bir ~miden tayyareye ateş edilivor 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam bu sabah Beyoğlunda otomobil
le iıir tenezzüh yapmışlardır. Başvekil yanlarında kalemi mahsus 
müdürü Hasan Şükrü Adal bulunduğu halde Şi~li, Maslak ,.e ci
varında dolaşmışlar ve bazı tetkiklerde bulunmuşlardır. 

Başvekilimiz bu ak•am şehrimizden Ankaraya gidecektir. 

Acaip ! 
Harap olan 
yerleri neden 

göstermiyorlar? 

INGIL TEREYE 
50 GEMi 

VERİLECEK 

NAFIA VEKİLİNİN BU SABAHKİ i\IEŞGllLİYETİ 
Nafıa Vekili Trakyadan şehrimize dönmiiştür. Yarın Milli Şefi

miz tarafından kabul olunarak Ankaraya hareket edecek olan Nafıa 
Vekili bu sabah nafıa müdürlüğünde me~gul olmuştur. 

Genç bir kadın Eyüp 
mezarlığında büyü 
yaparken yakalandı 
Evli bir adamı karısından ıoğutmak için 

iki tahta kaşığı toprağa gömdü 
Mobilyeci Rifat isminde birisi 

niki>hlı 'karısı Seniyen:in ıüzerine 
İJısan adında .ııenc ve .ııüzel bir 
kızı metres tutımuştur. 

Rifat İhsana delice aşılı: olmus 
ve karısı Seniyeyi ihmal e<krek 
ondan ayrılıp iaısanla beraber va· 
ııamaita lbaslamı.ştır. 

Fakat bu muhabbeti kaii .ııör
miven İhsan, Riiatı büsbütün ken
disine baitlamak ve karısından ta
mamile soğutımak icin bir çare a-

raınıs. arkadaşlarıncl.an Bevoğlun
da oturan Azimeye derdini açın
ca Azime, ibüyü yaı:mıaitı teklif 
etımiştir. 

Nihayet İhsan Aziımeve bir mik
tar para vemıiş, Aziıme de iki tah
ta kaşık ahp dün Eyüp ımezarlı
ltına ııitımiştir. Büyücü kadın bu 
tahta ikaşıkları okUV'UP üfledikten 
sonra mezarlıita gömerken halin
den şiipheleneıı polisler tarafın
dan suç üstünde yakalanıp adli -
Yf!Ye verihrıiştir. 

Beyoğlunda gizli 
kumarhane basıldı 
Evde beş kişi yakalandı ve 624 

lira müsadere edildi 
Cihangirde, Havyar sokağında 

24 numaralı evde oturan Niyazi 
K eskin isminde birinin evini gizli 
kumarhane olarak işlettiği te•bit 
edilmiş ve memurlar tarafından 
ani olarak basılmıştır. 

Evde Parlak Ahmet, Cevdet, 
Osman, Osman Nuri isimlerin ... 
deki şahıslar, kumar oynarken ya· 
k~lanmışlardır. Bund an başka ma
sanın üstünde su ç aleti olarak bu
lunan fişlerle 624 l ira da müsa
dere edilmiştir. 

Vergi 
nispeti 

Yeni kanuna göre kimler 
ne kadar verecek ? 

(Ya..."'18' 3 üncü sahifede ) 
-------

Bu harp kaca mal olur 
Harbin havalarda bundan sonra 

cereyan edecek safhalarını bun -
dan evvelki yazılarımızda tebarüz 
ettinniştik. Buqün de hava harı:ı· 
Zerinin iki tarafa kara mal olabi
leceqini adetlerle çıkarmaiia ca -
Zışacaqız. 1\fukayesemizi docjru ku
rabilmek üzere eski cihan harbin- 1 
deki nisbetlerden de biraz bah
sedecei;iz. 

Eski cihan harbinin dört sene • 
sinde 47,637 tayyare ve 40,449 mo
tör yapmıştı. 

Buna mukabil 11al111z Fransız -
Zar 51 ,143 taııyare 11apmışlardır. 
Bu imalat için Fransızların sarf 
etlikleri para miktan frankla şö11-
le tesbit olunm~tu: 

• 
1914 senesinde, 63 milyon kü

sur frank. 
1915 senesinde, 268 mıl11on kü · 

sur frank. 1916 senesinde, 926 miL 
ııon frank. 

1917 senesinde, bir milyar ÜQ 

ııüz kırk üç milyon frank. 
Bu yekünları tetkik ederken o 

zamanki ta11yarelerin otuzar bin 
franqa ve motörlerin de on 11edi
şer bin franqa mal olducjıınu unut
mamalıyız. 

Eski cihan harbindeki taııııareci 
ve makinist zayiatı da Almanlar 
hesabına 6838, Franstzlar lıesa -
bına 4.333 idi. Bu hanıte bir se
nede imal edılen ıaıı11are miktarı 

(Dtvamı 3 u .• r .. - bilrde> 
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Yeşil köy 
şikayetçi 

~B.-\.:'CI 

DlL KUP.SU 
nesi olan havadan 'boırlbalaır Yllil- f . .. , , · . 
rnağa ibaşladı. Artık Avrupa, ilim- kt gunde 76 klŞI polıse 
le, fenle uğraşılacak sıtldn bir yer k k d d, de . k - t 
o.lmaktan cıktı. ilim, bundan sonra e me er in O ŞI aye SO\ yetıer Basvekili Moloto -

fon sovleuıııı nu.ımn Türkiyeve 
a,l olan ~lSJ ;.ında: D, ı'. B. Alman 
aı~uı, bC'lımucat , yine bazı tuh -
r ... tler v~'Orn.s .. Liccenlcrde şuma
ıhut \ -·· Ja:arın nesrinde, terc.{L
ıme halaoından dolayı bazı yan -
Lslıklar olıdu~unu D. N. B. itıraf 
etınüşti. Ac4oa bu sefer. vine ter
cu..'lle ihataı;ı mı oldu?. Anlasılı'l"Or 
ki. Nazilerin. bu işlerde kullan -
dı.kları a.damlar y~bancı dil lbilmi
r; orlar?. Acaba, buna inanalıım mı? 
İBoyuna tercüme hatası yapıl -
ırr.a -ta devam edeceğine, bu ıiır 
kııde kullanılan eloınanlara, !bir 
y:ıbancı dil kıı.rsu a(Zalar! 

şarkta dobcaıktır. Bütün aletle - etti 
rim, dütbünlerim kınlrlı. yazıılr 
oldu• diyor. 

l\lAUE:\IKİ -·-- ---
ACE . !İSİN' ... 

Cınnhuriyette Nadir Nadi is -
CY.i.ııdeki dellıkanlınLn eario ıbir ta
k~ l f .. <irler ta,ıvan vazıları, Tiiı•k 
ana ;buatında layık oltlullu sid -
ıch.ıtii cevaplarla karsılandı. Ço -
cu.kcaınz, lbu uım .i taarruz kar
şı ır.rla, '!eren ı?Ün kendisini mü
<!afaava u.TaŞarak 'bir vazı nes -
r n_ .. Bir verinde diyor ki: 

Bc.l d >.a acoıniviın. Bu ka -
d.'.11' a n'Orwn .. 

F.vl&:lun, oğlum. çocuğum, ı:!a -
Z' •• c ütunu, tecrübe tahtası mı
dır? 'fadcm acemisin, usta olun
cıya kadar tek başına 2eıri kap -
tan'ığı Yk; r:"l a kalkısmasana!. 

YILUIZLARA 

BAKARKEN ... 

V an;uvadan lblr ilani n.:vet ve
ya ı;.mi nücum, veni t:lbirile 'bir 
astronomi alimi ı<elmiş .. Buradan 
şaı·ka ~idi.\'Or.ıll1lş. Kcndisile f?Ö
rt..;en ı<awtecilere: 

- Uzun dünbünlerle havada 
yıldızlara lbakarken, ihm hazi -

İliım, zaten şa"kian OOi'ıınuştu. 
~arbe sonradan geçti. Bu sefer )'4-
ne sarka 2eçecek demek .. Bu iş, 
galfua, .sıraya !binecek. bir o tarafa. 
!bir bu tarafa~ 

AÇLIKTAN 

ÖLENLER! 

Son ajans telo<>raflarından bhi. 
Avruı>anın bı.wünkü feci ıman -
:zarası hakkında, tüyler üııpertici 
havadisler veriyor. Avrupada kıt
lık, aclı:k ve sefalet başlamış! .. 
Varsova ci'Varında, aclıktan, her 
gün bin adam ölüyornnus! Açlık
tan insan ölanez, derler, amıma, 
işte, övle bir ölüyor ki .. İşin baş 
tarafı, açlığın büıküıın sürdül!ü 
yerler, hep Nazi istilasına UJ!l'ıvan 
yerler.. Artık, o .memleketlerde, 

aç insan kütleleri, kı.rrlbilir, ken
dilerini kurtaran bu rejimi nella
dar ook sevın.işlerdir ! 

KOKULU 

F'İLİilfLER 

Bu :ırada, j!azırtelerde, lbazı si
nema •haberlerine de tesadili e<ıl.i
li)"Or. Bir havadise ll'Öre, ibu kıJ; i
çin, sesli, renkli filiımden sonra, 
1rokulu filim de ıhazırlanı';'onnuş! 
Perdede mesela, bir çiıı;ek ı:;irür

sek, koku.su, ta iburnuanuza kadar 
ı;ıelecek:mis ! 

Her halde, yeni vapılan kokulu 
filimler. bueünkü Avrupamn ha
line, iha1'be dair cekilmiştir. Ma
llmı ya. her şeyin kokusu. biraz 
sonra cı:kar! 

AHMET RAUF 

r·---------,------" 
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Şdhrimiz.in bazı sarıı.tleri.nıde e!k:
ımalclerin el'an bozu:k çııktı.ı?ı. ve bu 
vUZ<Jıı.ı:ı halkımızın sıhhatinin bo
zulduğu h<ııkk..ında belediyeye mü
'1:ea.cidit şikayetler yapılıını$tır. 

[)#(er tarııftan ıba:zı uzak verler
dek:i .fınnlaırın az ekmek cı.kara
rak halkı elmnek sıkıntısına da dü
tjjırdilltleri ~rülınüstür. Bu me
yanda Y esil.köyde ekmek isi mü
lhiın biı' dert halini alm:ı.stır. 

Yeşi.lköytle bir teik fırın oldu
i!uıııdan hall< ekımeklerini mec -
llruren bu fırından almakta; mez
kılr :ürın i>ıe ancak belediye ane
ımurlaruıın uykuya v~tıih ıbir sa
atte, yani her gece sa.at on· Qn.J2ıı!· 
euokta ekmek <;ııkarnıacktaıdır. 

Saatlerce ıbu fırın önünde bir, iki 
kilıo ekmok için 'beklesen Y esil köy 
halkı da b[ijbütün ekmeksiz kal
ıınamak için ıbu fı.rıncl:m ekıınek 
almak mecburiyetinde kalmakta
dır. Günlerdir devaan eden ve a
lakadar memurla:r taraiından l?'Ö
rü.lımiven bu obnek derdi halrkın
da dün aksaıına kadar iki ı:!Ünde 
Yeşilloöy polisine halktan 76 şika
yet yapılımışlrr. 

Beledi ve reisliğinin bu hususta 
elıeımmiyetle talık:iokata gCQ!Ilesi. 
'beklenmeık."troir. 

Yeni tütün rekoltesi 
Ege mıntakasının ekseri yerle

rinde ıbu vıl tütün maiısulünün 
ll:ıastalııksı~ ve çok güzel olarak 
yetiştiği anlaşılmaktadır. 

Her taraftan ~elen haıberler ku
rutma ameliyednin de vcılunda 
devam ettiii'ini bildirmektediT. Bu 
yıl yalnrz Urla.da 600 !bin kilo tü
fün ekle echleceği talı.min olun -
makta:dU'. Diı'l;er yerlerde de veni 
yıl tütün rcl-.oltcsi tahminleri mu
cibi memnuniyettir. 

Paraşütün menşei jJapon lisanı ve edebiyat, !KÜÇÜK HABERLERi 
i~ naraşiit Hindistanın Baroda J aponyada konusulan lı.san mu-

clvarında ve ·bir ıkac yüz v:ı ev- tasavvıt, tannan ve ahenklirlir. 
vel ıkulianı1m.ıstır. Kelimelerin ekserisi sadalı harl-

Baroda miıhracesinin huzuruna lerle nihayet ibulur. Japonlar, oin
bir mahkılmu getlrrnışler. Mih - ce de okurlar ve lronusu.rlar. Fa
racc, kulelerden birinin üzerin- kat tel.Mfuzları avrı.dır. Jaııonla
dcn atılım:ı:.1< suretile cezalandırıl
ıınas.ru emretmiş ve •eline büvü
cek bir şeınstye veribncoini, düş-

tıi~ zaman ölmezse cezasının af
fcdıl.mesınio s \rlem~. Ma!hkinn, 
hıc:?man şmrl5lye ile kulenin ü
:zerınden uçuruıma kendini 'bırak
m~. Fakat varı yolda şeansive ter
S<ne dörımüs, zavallı da kavaların 
üzerine dü,ünce beyni parçala -
narnk ülmüs! 

1783 de, Monpcliye1i profesör 
!Narman, böyle bir tecrü'be yap -
1!1'a!;: istemiş. Evinin birinci ka -
tından asağı, 80 santimetre kut -
rıı.nda bir şemsi ve ile a tlaıınış, 
ı·e ötesi berisi berelerım$.le kur
hıhnuş. 

Az sonra. 2 metre '.!5 sant.iım 
kutrunda sağlam bir şemsiye yap
tırın~ Avinyon kulesinın üstüne 
c t,,P,., şemsıvenin sapındaki ine 
'bir ıwyun bai!lanus. Asa{(ı va sa -
lıvermiş. Koyun. yavaş yavas ve
re irmıış, tecrube de.muvaifalctvet-, 
le neticelenmıs. Bılahare şırndiki 
paraşütler yapılmıştır. 

ırın :kendilerine mahsus 'bir va -
zılıırı vardır. Jaı:ıon eddbivatı Ql)k 
ze~indir. Fakat gm-plıla.r ta:ra -
fmdan x-k az te1ıltik ve tetabbü 
edilanektc<tir. 

Vilno şehrinin 
ehemmiyeti 

Sovyetler ha.rlbin ıbidayetinde 

Polonyadan aldiklım, Vilno şeh-

rini Litvanvalılara verdiler. Son 
günlerde LiWanya, Sovyetler bir-
liğine iltiıhak ettiı?i için bu $C!h.ir 

yeniden onlara 2eı;t.i. 

1914 ımuhareıbe:;indeı:ı evvel Vil- · 

no, Rlliiya He Alananva arasındaki 

ticaret ıınübadeles.inın ılı~ transit 
yeri idi. 1918 den sonra eski eheın
ıınivet.inı kavtıetti. 1919 da şeb -

rin 128,954 nüfusu vardı. 1928 de 
180,000 e çıktı. Polonyalıların vaı>
tı1!ı hi.r .istırllstii(e ~re Utıvanya-
lılar ekalliyette kabyorlardı. 

Son Telgrııf'm edebi romanı: 21 

•• 

IGOZ~!~Z~T~E~!I 
-Ooh .. 
Diye ı<eni.ş bir nefes al.ııyoruz. 
Bu saadetin nefesidir. 
Huzurun ta kendjsjdir. 
Görmeden yaşamak, duymadan 

yaşamak, ıztırap çekmeden yaşa
mak, sızı bi.lıru!den yaşamak!. 

Yaln.z bu hudutsuzluk bü.tü.n 
bir hayat eder. 

- Hastayun.. 
Dedim, 
- Yorııunum!. 
Dedim, 

• 

- Bir hafta izin isterim!. 
Dc'Ciim ve .. onu aldun. Bu, onun 

kc.' L rı.na, onun yatagına, onun 
dcrirlil{ine, ve htL~usiliğine girişi
min ikinci günü idi. 

Zaten zev.< ve şehvete bu hafta 
icinoe yelken tutturduk!. 

Daireye döndüğüm f<Ün amcası 
gcklı. 
Karımın amca.sr_ 
Babası yok!. 
Amcasını da hiç sevmem. Na -

dan, kaba ve tok sözlü bır adam. 
- Neredesin sen çocuk? 
Dedi ve .. il/ıve etti: 
- Utanmıyorsun?. 
Ve .. devam etti: 
- İnsan karısınL cooulhım.ı bı-

rakır da böyle elin sürtüklerinin 
peşinde mi dolaşır?. Sekiz oene 
sonra karına, çocuğuna yapacağın 
şey bu muydu?, İnsan ne kadar 
ahlaksız, baya;i'ı., adi ruhlu, dili; -
kün olmalı.dır kı senin vaptığını 
yap.;ıın. 

Hiç, sesi.mi çıkarmıyordum. Söy
livecek sözüm yoktu ki, sesim çık
sın. Halbukı, o durmamacasına 
S'ÖYWY.Ordu: 

- Ustelik bir de karının gebe 
olduğunu unuttun ha .. 

Maskaralık, adilik, rezalet bun. 
dan fazla olamaz. Devlet, millet de 
seni bir insan zannebıniş ve iş 
emniyet etııni:;. Yazıklar olsun. 
Ka.rıs.na bunları yapan, canı ci
ğeri çocuğunu gözü görnıiycn ve 
orospular peı;ine düşen bir ada -
ma ben olsam ~k çobanlığı bile 
yaptırmam. Nerede kaldı ki şifre 
müdürlüğü. 

Ve .. ikide bir ilave ediyordu: 
- Sakın ha sözlerimden bir ma

na çıkarma. Buraya ne karın na
mına geldim, ne de onun için tek 
kelime söy lüyonı:ın. Yeğenim çok 
yük.sek ruhlu bir kadındır. Onu 
yüzüstü evinde bırakıp çıktıktan 
sonra, o da senin kadar alçalabil. 
~lidir ki oesinden .loo.>.sun; nere-

* Yugoslavya ticaret nazırı 
memleketimize davet olunmuş -
tur. 
* Silivri Um.anında büyük, mo. 

dem tesisat yapılması için etüd
lere 2eçil.miı;tir. Burada yeni bir 
posta, telgraf ve telefon merkezi 
de yapılacaktır. * Evlerinde velevki misafiret 
için dahi olsa ecnebi bulunduran
ların 24 ;aat zarfında zabıtaya ha
ber vermeleri meoburiyetini ko
yan yeni bir kanun layihası mer
iyete 2irmL5tir. * Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinin ta.~ra teşkililtı men -
supları arasında 2eniş ölçüde de
ğişiklikler yapılacaktır. * Şehrimizde sivrisinekle mü
cadeleyi arttırmakiçin belediyece 
yeniden 34 tıon mazot alınac&ktır_ * Ziraat mektebi mezunlarına 
taksitle arazi verilecektir. 
* İ=it kağıt fabrika.sının su ilır 

tiyacım temin için açılan artezi
yen kuyular :ndan istifade oluna • 
mıyacağı anla5ıldığından Sabanca 
gölünden su getirilmesine başla
mbnı.ş\U'. * Garbi Anadoluda sıtma mü
cadelesine hız V('rilmiş, Bursa ve 
civar;nda da 50 kıöv mücadele mın
taka.sına aJınm~tır. 

desin, ne yapıyorsun, ı<elsene?. 
desin. Benim yeğenım, benim ka
nımdan gelen U esrin hiçbir zaman 
onu yapmaz. Ancak, hıddet, hay
ret ve asabiyetımdir ki beni se
ninle karşılaştırdı. Hakikaten hay
ret ediyorum: Sen bu kadar iıdi-
1.iki nasıl yapabildin? Yaradılışın. 
daki bu iğrençliği nasıl şimdiye 
kadar saklıy abildın?. 

- AmcacığloIII-. 

Dedim, birşey !er de ben söy !e-
mek istedim. Söze başlam~tun: 

- Hakkınız var. Nesrin .. 
Fakat, tam bu anda telefondan_. 
- Müsteşar bey sizi istiyor .. 
Dediler. Ben telefonda: 
- Müsteşar bey mi?. 
Derken amca da bunu duydu. 
- Eh ben de gidıyorum!. 
Dedi, yerinden kalktı; elimi fi-

Ifuı sıkmai!a lüzum görmeden cıktı. 

Müoteşarla kon~twn, geldim. 
H.iila kafamın ıçinde amca bey, 

Nesrin, Ergin biribirini kovalı. -
yan birer hayalet gibi dola~ıyor -
lardı. Düşündüm: 

- Amca beyin hakkı var .. 
Dedim. Ne kadar ağır söylese, ne 

kadar hakaret etse yerinde idi ve .. 
tek kelime ile bile olsa cevap ve
rilemezdi. Zaten amcanın bütün 
bana söylediklerini ben daha ev
vel kendi kendime söylememiş mi 
idim?. Yalnız fikirlerim şimdi ka
famda daha canlı bir inki;;af bulu
yor, ve muhakemem daha çok iş
liyor .. Kendi kendime sarih konu
şuyordum: 

- Karını haklı .. 
Onu ben terkettim!. 
Ondan ben ayrıldı.m. 

Bir kitaba dair •• 
Dan:ıig eski ay an reisi Herınann 

Rauschning nazizme muhalefetin
den dolayı Almanyadan koğulduk
tan sonra, •Bitler bana dedi ki .. • 
is.imli bir kitap neşretti. Müellifi
nin iddiasına göre, yıllarca Bitle
rin yanında ve mahremiyetinde 
bulunduğu seneler zarfında, nazi 
partisi şefi Hitler, Almanyanın u.. 
mumi politikası, diğer devletlerle 
olan hakiki münasebetleri, istik
bal hakkındaki niyet ve kararları, 
müstakbel harbin plan ve hede -
tine dair neler söy Jemişse, bütün 
bunların hepsi, bu eserde faşedil
mektedir. 

Kitap, son mevsimin bütün dün
ya tarafından en çok alaka ile <>
kuduğu, nıil~'onlarca basılıp satı
lan bir eserdir. 
· cHitler bana dedi ki... bizde, 
evvela, Hüseyin Cahil Yalçın ta.. 
rafından tercüme edilmeğe baş -
lanmış, fakat, natamam bir gazete 
tefrikası halinde kalmıştır. 
Şimdi, bu eser, diğer iki muhar

rir tarafından ayrı ayrı tercüme 
ve kitap halinde ne~redilıniş bu
lunuyor. Tercümenin biri üsta -
dım Ali Naci Karacana, diğeri de 
sevgili dostum Seliuıı.i İzzet Se -
dese aittir. 

İkisinin kitabı da, masamın ü
zerinde duruyor. İki eser de, aL 
manca aslından değil, fransızca 
tabından tercüme edilmiştir. 

Bu kitap, bugünkü dünya ha
diselerini hir ~üphesiz daha iyi 
gösteren, daha ~iimullü izah eden, 
daha esaslı tahlil ettiren kıymette 
bir eserdir. 

Bugünkü Avrupa buhranını da
ha iyi anlıyahilmck için bu kitabı 
mutlaka okumak Hizııııdır. 

Fakat, hangi tercümesinden <>
kumayi tavsiye edeceğimi benden 
beklerseniz, maal~ef, si:ti tatınin 
edew,ôyeceğim. Çünkü, her iki cil
din mıitercimi de ayni derecede 
saygı duyduğum iki kıymetli dost
tur, binaenaleyh, tercih yapamı -
yacağım. 

REŞAT FEYZİ 

1 
Mekteplerin kayıt ve 

kabul şartlaır 
Deniz tıcaret okulu 
Ortaköydeki vü.k:sek deniz ti -

caret mekterune talebe alınmasına 
başlanılmıştır. Bu yıl yalnız lise 
!birinci sınıfa orta ıme!ktep me -
ızunları alınmaktadır. Mektep !ev
li ve meccani olup tahfilf müddeti 
6 yılıdır. Kaydedilenler ~ ağustos 
çarşamba günü muayene oluna -
caklardır. 

Zehirli sıtma görülen 
yerler 

Toıibah ve Nazillide zeihirli sıt
manı,n tahribat yaptıiıı ve bu vıl 
1.ım>r ve avdın vilayetlerile Me
ll<l!Ilen ve Karşıyakaıda da sıtma
mn fazla oldu.i!u bilıdirilımektediır: 

Nazillide de sıtma !bilhassa ço
cuklar arasında tahribat yapmak
tadır. 

Kinin tedariki için oralardan 
ş<llırirrniz ecza depala.rına müte -
adldit müracaatlarda ıbulunulıınak
tadır. S!!hlıat Vekiı.leti de 'bu va
ü yet karşısın.da deı<hal harekete 
11!0Qmiş ve sür'atle kinin ııönder
aniştlr. 

Ona ben hakaret ettim. 
Karımın hakkını düşünmedim_ 
Çocuğumu yüzüstü bıraktım!. 
Ve .. gittikçe dalarak &.iı;ünüyor-

dwn: 
- O çok masum!. 
Melek gibi t,miz kadın!. 
Kim olur da sabaha kadar be

ni beklerdi?. 
Kocasını merak ebıncl<ten, göz. 

!emekten başka ne yaptı?. 
Kim benim ya ptığuna taham -

mül ederdi?. 
Ve .. daha sonra kendimi onun 

yerine koydum. İyice daldım. De
rin derin düşündüm. Korkarak, 
haşyet duyarak dili;ünüyordum ve 
kendimden soruyordum: 

- Benim yaptığımı karım yap
saydı ne olurdum?, 

Yine bunun cevabmı veriyor -
dum: 

- Biz erkekler, kadını elektri
ğe benzetiyoruz. Onu scvmiyen, 
beğenmiren, hayran olmıyan kım
se yoktur. Fakat, hiç birimiz ona 
el süremeyiz. Sürersek yanarız, 
mahvoluruz. Kadmı da böyle gör
mek isteriz. Beğenilsin, sevilsin, 
hoşa 2itsin; fakat kimse ona el 
sürmesin, süremesin! deriz. Bu dü
şüncenin esiri iken Nesrin bir gün 
bana gelse: cBcıniın sevdiğim bir 
erkek var. Onu çok seviyorum. O
na bayılıyorum. Ben onsuz ola -
marn .• deseydi ve benim kendisi
ne yaptıklarımı yapsavdı ne olur. 
dum?. Ya hemencecik onu boşa_ 
mağa kalkar, vahut da asabiyetle 
kimbilir neler yapardım?. 

Askeri 
ikram··ye 

Savaş sakatları ve şehit 
yetimlerine tevziata 

başlanıldı 
Saıvaş sakatları ile ŞE!}ı.it yetim

lerine wri.lecek iıkramivelerin 
ttnikitan Müdoıfaai M:illtve Vekfı -
Jeti tarafından tOObrt olunarak dün 
.salrnianiıxleki alfılkada.rlara bildi -
r.ilın.istir. Paraların da,l!ıtılması 
işine tevzi l<nııisıvonlarınca 4 av 
ııniid:ietle devam cılıınacaktır. Tev
:ziata bu sabah.tan i:tibaren başla
nııoııştıc. Sak:rl ve yetimler, ra
por, resmi senet ve ikraım.iye oüz
danları ile ıbu kxmıisvonlara mü
ıracaat etleceklerıdir. 

Tevziat :ınil<ıta.rı sudur: 
1 inci derece Sll!bay 239 lira, 2 in

ci derece suibay215 lira 10 kuruş, 

ı 

3 üncü derece sulbav 167 lira 30 
ikuru.s, 4 üncü derece sU!bay 143 lira 
40 kuruş, 5 inci derece sıııbay 119 
lira 50 ku~uş, 6 ıncı dereoe sulbay 
95 lira 60 kuruş. l inci derece ere 
119 lira 50 kurus, 2 inci derece ere 
95 lira 60 kuruş, 3 üncü derece ere 
'71 lira 70 kuruş, 4 üncü derece ere 
47 lira 80 kurus, 5 inci derece ere \ 
23 lira 90 ıkuruş. 6 ıncı derece oce 
23 hra 90 kurJştur. 

Beher seıhit ailesine de (25 lira 
52 kuruştur). 

Belediyeler Bankasında 
büyük toplantı 

Beleı:liyeler banka.sının vıllık u
anıımi hevet toplantısı 9 evlUl pa
?Jar\eşi günü saat 15 de Ankarada 
yapılacaktır.-
Toplantıda Bankanın inkişafı 

ihakıkındaki rapor da görıi>ülecek
tir. 

Halk Ban..,ası umum 
müdürü ge'.iyor 

Halk bankası uımum müdürü ı 
İzmirde bir tetkiık seya'hati.nde bu
lunduktan sonra Ankarava dön
ımüstür. 
Uımum müdür B. Ata ENcinin 

lbuıı!ünlerde şcihriımi:ze de ı<e1mcsi 
boklcmnekied ir. 

Biraz da ötekiler 
Taksim belediye gazinosu ni • 

hayet açıldı. Fakat, binada hala 
inşaat devam ediyir. $u mulıak -
kak: Şehir modern bir gazinoya 
kavuştu. Alil, güzel.. Burada fi
atlar ne kadar mutedil olursa ol
sun, her babayiğit gidip burada o
turamaz; hesap meydanda, kitap 
meydanda .. Biz, şunu demek isti
yoruz: Diğer ikinci, iiçiincii sınıf 
gazino ve kahvelerde de temizli. 
ğe, zevke itina etmelidir. Biraz n- t 
cuz fiatlı yer demek, pis yer, hal
kın sıhhatini bozan yer manasına 
alınmamalıdır. 

BÜRHAN CEVAT 

POLİS 
VE 

!UAHKE!UELER 

Dün Eminönü 
nıeydanında bir 
cinayet işlendi 
Dün öğleden sonra Eminönü 

meydanında kanlı bir cinayet iş.. 
l.ınmiş ve katil bu sabah adliyeye 
t<slim olunarak tevkif edilmiştir. 

Hadise şudur: 
Bakırköyünde İstanbul cadde -

sinde Rizanın kahvesinde yatan 
ve rençberlikle geçinen Taşköprü
lü Kazım bundan bir müddet ev
vel Fatma adında bir kadınla ta
nışmıştır. Bu tanışma neticesinde 
iki genç sevişmisler; bir müddet 
metres hayatı yaşanııı,lardır. 

Fakat Kazımın kazancı az oldu
ğundan Fatma, kendi,siııi çabuk ih
male koyulmuş ve yine Bakırkö.. 
yünde oturan Kazımın hernşerile
riudcn Bayram oğlu l\Iahmut is
minde birile gizli münaoebct tesis 
edip onun Baruthane caddesin -
deki evine devama başlamıştır. 

Kflzını bunu hiıber alınca he -
men l'ılahmudu araınağa çıkmışsa 
da ;tlahmut Kazımdan çekinerek 
kaçtığından bulnmaınıştır. 

Nihayet dün saat 15,5 a doğru 
bir te~adi.i( eseri olarn1,. iki rakip 
Eminönüude kar ·ıJtt:"?nıışlar, son
ra da münakaşaya başlamışlardır. 
Kazım bir aralık bıçağını çeke

rek Mahmuduu gırtlağına sapla.• 
mıştır. Mahmut bu darbenin te
sirile biraz sarsılmı~ ve katil de 
Balıkpazarı istikametine doğru 
lkosmağa ba~lamıştır. Bu saatte 
meydan kalabalık olmakla bera
ber hadiseyi ancak birkaç kişi gö
rebilmiştir. 

Gırtlağıııdaki yara çok derin o
lan l\fanmut buna rağınen yara
sını elife kopıyarak sallana sallana 
katilin arkasından koşmağa ha~ -
lanu•tır. İki adam; bu suretle a. 
şağı yukarı 203 metre kadar k<>
şuşarak Balıkpazan caddesine 
girmi<ler ıe burada Mahınııduıı 
bütün dermanı kesilerek hemen 
yere düsiip gırtlağından fışkıran 
kanlar arasında debelene debelcne 
ölıniiştür. 

Katil ise ka~ıağa devam et
mişse de arkasınJan yetişen bir
kaç kişi ve ııolbler tarafından ya
kalanmıştır. Tahkikatı sür'tle de
rinleştiren polisler Fatmanın da 
ifadesini almıslardır. Maktulün de 
gömülmesine izin verilip 
defnolunmuştur. 
~ 

bugün 

Merdivenli kadın 
hırsızlar 

Eyüote Yenimahallede Havuz
başı sokağında 28 numaralı evde 
oturan Eminenin evine, &(ık bı
rakılan pencereden merdi ven da
yayıp girmek suretile hırsızlık 

yapan Dürdane Makas ve Sünbül 
isimlerinde iki kadın polisçe ya
kalanmıstır. Hırsız kadınlar bu 
sabah tevkif olunmuşlardır. 

(AVRUPA HARBiNiN YE~ESELELERi j 
Harp istendiği zaman bitmiyecek 

Eski, yani 914 den evvelki A".- 1 vasiyeti büyük bir tecrübenin 
rupanın artık tarihe karı~mıs. sı- mahsulü olarak kalacaktır. 
malarmdan Avusturyalı bır dı~ - Bugünkü halde de Avrupa kıt. 
!oma! vardı. Avusturya - Mac.a~ıs- asında nüfuz ve itibaı-, haysiyet 
tan imparatorluğunun ~arıcıye meselesi şekline girmiş ve niha-
Nazırı olan hu meşhur dıplomat yet harbe varmış olan bir dava 
Kont Erentaldir. Meşhur oluşu ~a vardır. Davayı yeniden teşrihe lü-
Bosna - Herseğin A vusturyaya ~!- zum olmasa gerek. 
bakı üzerine çıkan ve aylarca su.. Avrupa kıt'asına taallilk eden 
ren İslav - Cermen rekabetinin pek meseleler Almanyarun haysiyet 
şiddetlerune6ine sebep olan me- ve şeref davası haline getirilmiş, 
sele iledir. ondan sonra da bunların müza -

o günleri tazelemeğe ~ugün kere yolile halline imkan kalma-
şundan dolayı lüzum var iri Kont nuştır, Bu şeref, itibar ve nüfuz 
Erental bir zamanlar Avusturya- politikası nihayet harbe kadar var. 
nın pek mahir diplomat yetiş!~ dıktan sonra artık harbe devam 
mekteki şöhretini tekzip etmemış da bir şeref ve hayı.iye\ meselesi 
olduğu gibi ölürken de etrafında- olmuş demektir. Bir Alman as -
kilere şu vasiyeti ederek gözlerini keri muharriri daha evvel yaz -
dünyaya kapamıştır. mıştı ki harp Almanya için siya-

- Sakın p"litik&da nüfuz ve setin icabıdır. Bu takdir~~ harbi 
itibar meselesi çıkarmayınız!. başarmak da Almanya ıçın el -

Bu vasiyet sonradan daha kıy- ~~~ir. Faka~ vek~~i gösteriyor 
metli olmuş, fakat Kont Eren talin d ısb.enehn yb~rb~t.ve ıskeneldn zadm-~nl -
h ı fi · t fınd k de riayet a ır ar ı ı ırıne c e egı • 

a. e erı. a~a an pe b b dir. O kadar değildir ki Avrupa 
edılmemıştır. Bununla era er kıt' d -ı- l .1, ...... .. ,_ ·ı·b 1 · asın a mag up o an, sı a.u.uu politikada nuuız ve ı ı ar mese esı t 1. d F il b'l h .. 

· h · t' ·ı · es mı e en ransa e ı e ugun çıkarmamak, yanı aysıye ı ı erı Ilı kd' .. k" .. .. .. .. 1 h su a ı mum un gorunmuyor. 
sürmemek muta eası er zaman Ç"nk" h b' h A kıt' . u u ar ın sa ası vrupa a. 
için hatırdan çıkmıyacak bı~ na. ııını aşmış olduğu gibi mağlup 
sihat hükmü~ü ahna~tan ~-erı k~l- Fransanın denizaşırı yerlerinden 
mamıştır. Bır devletin .dı.ger bır isteneceğine şüphe ol.nuyan kıs.ını-
devletle olan meselelerını halle- !arı alabilmek Almanya ile ita! -
derken bu nüfuz ve itibar, haysi- yanın elinde olmadığı gibi bun -
yet davası ileri sürülürse pek ta- ları İtalya ile Almanyırya vere-
hiidir ki ihtihüın daha büyümesi bilmek de Fransadak.i bugünkü 
ve nihayet içinden çıkılamaz bir hükı1metin elinde değildir. Deniz-
hal alması pek mümkündür. Kont aşırı yerlere kadar uzanabilmek 
Erental de Bosna - Herseği ilhak için denizi aşmak !Uzım gelecek. 
ettikten sonra Rusya ile ihtilafa Buna da İngiltere manidir. 
düşmüş, iş haysiyet meselesi şek- Avusturyalı diplomatın hakkı 

•!ini alınış, nihayet Avusturyalı vardı: Bir kere nüfuz, haysiyet ve 

Ve .. her vakit olduğu gibi ylııe 

1 
hükmümü veriyordum: 

(Devamı vu} J 

Kont Avrupanın politika filemin.. şeref meselesi haline konan poli-
de büyük bir şöhret kazanmış ise tika daıha başlangıçta pek ı;ok 
de Rusya ile ihtilafın uzaması iyi kapıları kapamıs oldu. 
olmamıştır. Onun için Erentalin ALİ KEMAL SUNMAııı 

Romanya'nın vaziy~ 
Yuan: AHMET SÜKRÜ ES· ııl 

Macaristan, Romanya ve :8 
gar-istan nazırlarının A'ana~):~ 
ziyaretlerinden çıkan eheınıııı) iıl 
bir netice, ınihver devlctlcr~JJ 
her!ıalde şimdilik, ~arki Aı·rır 
sullıunu muhafazaya karar vcdıl 
miş olmalarının anlaşıhnaSI ·ı 
Almanya ve İtalya, garptc i 0 f, 
tere ile meşgul oldul<ça, şar~ 'dl 
rupada sulhun ve müsalcmetın .. ~ 
vamını iltizam edecek!erdir. (UiY. 
kil mihver devletleri, lngiıtere . 
mücadele ederlerken, şarki J\I t 
rupa memleketlerinden gıda ıı~·rı 
deleri temin etmek niyetinde ;, 
!er. Garbi Avrupa son A!nıaıı , 
arruzundan sonra anarşi jçi~~,\f' 
tılnuştır. Ayni anarşinin şarkı·~ 
rupa men1lcketlerinc siruycti •. ıtl 
nıanyayı d~lıa büyük zorlıı
içine atabilir. b~ 

Fakat im ziyaretler dif:r<, 
hakikati daha tclıarüz cıtu ı.ı ş ıl' 
Almanya, harp yclilc dci(ıI.e ı 
sulh yolile Balkanlı•rılaki tep~ 
davasının halledilmesine tara! 
dır. Balkanlardaki toprak c!<1\' . 

malüın olduğu üzere. l\!acaris~ 
ııın ve Bu!r_;Jl. ı nnı llcmaıı'Jlı 
iotedikl"ri ara<,dır. Acaba ffıl' 
Bulgaristauı \'C .,\ acarh.tanı ıııJ 
min noktası <la ı:o.uı.an.) a de". ı. 
adaın1tırı?:a nasıl bir t~ \'Sİ.\"l·al! i1 

lunmuştur? r 
Bu suale sarih cc\·ap \'crıJrf11 

'" mekle beraber "Crck Ronı• ' ~ ~· 
nazırlarının z;yarctlcrindcn sc~ 
neşrcdil"'n yarı re.sn1i hir tcb ~ .. 
de ve gerek Rorııaıı) a Hariciye ;r 
zınııııı Elik">" d<inı!ükten soı, 
verdiği h<'yau~tta Alinunyanın' 
ki Avrupadaki toprak da\:r. ~ 
karşı na•ıl blı· ,. ıı;~d aldı 
la>ılmakladır. Şarı ı Avrupa ıııt 
leketicrinin de\ lct ad:uuıarıl f' 
rüşülürk '" llltl tin "' ıtibb·"'' 
pun her hal ve karda sulhun ~ 
Jıafaz<lsı Jiizu.nunda ısrar cttı(1' 
rine şüphe yoldur. Dl(:cr t<•.r• ~· 
Alınan dc\·lct adamlcrı, i ıac:trı' 
tanın ve litd.;arist,ırıuı id<lialD 
haklı ı;örmi.şler ve Rom1ı»'4r 
bu iud,;,ıları tatmin yolunda re,, 
kfırlıkta hul:ınmayı tal'siye rtı'~r 
!erdir. Romanya 1 awekıli ile 
riciye vekiHnin ziy~retinrlen !'c, 
ra neşredilen bir tebliğde R•111~ 
ya cVersa3· sisternin!n son'i c'"~ 
olarak tavsif cılılmel:tc· ir. Uı~, 
cnolcyh Roıuaı~ya pıır-:aJa11111~ 
mahkllnHlur. l•'akat ansızın l P 
değiştirerek mihver polıtikııS' 
iltihak eıtiğindcn, tehi .,e gure. 

1 ha hafif bır ceza ıle kurtulacc~ 
Romanya Bulgaristana l)obr'c{ r 
vernıelidir. Tran~İl\'Hnyaya gc tf 
ce; Alınan tebliğinin satırları 9 ,J 
sından anlaşıldı;..:uıa g()rc. AJıtı ı 
ya, bunun taksını:ni iltizaı1l t,. 
mektedir. Çiinkü tebligde ~!•'~, 
ristanııı da c bazı ta"·izlerdl~ e 
lunması liizumundan balL•cdilı• 
tedir. 

R . . -omanyanın bu tavsıycyı ll" 
kabul ettiğine gdınce; bu du f 
manya haric~.~ c nazırının bc.'°·ıı~, 

·r• tından anlaMlmaktadır. Harı ~ 
nazırı ,evvelki gün gaLete!crdt 

/ 
kan beyanatında Almanya sı) • 
tinin intıbalarını uzun uzadıyll' 
]attıktan sonra, Roınanyanın. "~r 
bında sulh önü.:ıde egılmesi.nı: 1~, diğini de ilave etmektedir. f ı ıl' 
kika bu, Besarabyayı So,·Y•.,,. 
BirHğine terkeiınelerine bir 1 , 

olduğu gibi, ileride Macarista~ ,ı 
Bulgaristanla anla~.rkeıı, r.of!', 
yalıların yapınaJ ı dü~ündii1'1" 
fedakarlığa da imadır. KoıııJ•: 
hariciye nazırı bu toprak uıc~, 
leleri halledildikten sonra, ıı ı 
mikyasta bir ahali uıübaoclc,ı l 
pı!acağını da ilave etmi~tlr. !ltı
Transilvanyanın takoiıni bil!. 4' 
daki tasavvuru teyit etmek!~0, 
Şu halde mihnr devletıer'.1 

Romanya hakkındaki tasa ·~• 
!arı şöyle hulasa edilebilır: ı 
1- Romanya, Dobriceyi IJ~ 

garistana verme\idir. j~ 
2-- Transilvanya RomanYo.,4,1 

Macaristan arasında taksinı 
melidir. d'\ 

3-- Toprak davaları halledil ~ 
ten sonra milliyet ve ekalliyet P11, 

seleleri de Romanya ile iki ~of 
şusu arasında yapılacak oJııfl .. :. 
niş ölçüde bir ahali mübadele''' 
tasfiye edilmelidir. ,.../1 

Birimizin Derdi 
Hepimizin D~ 

Resmi dairelerde 
tasarruf 

Bir okuyucumuz yazıyor~ 
•Hi>kUınet re<;mı daire~ 

1 

k.ağııttan tasarrı.dl etli lıın ' ~ı 
.istiVQr. Ha1buki Halbul<l. ır 
dairelerde ötedenberi ml''.7eıt · 
ıbir usul vardır. Gön-i~rı•Jl 

herihan2i lbir tezkerenin u:ıl d 
ayrıca iki üç satırlık bır ı:f' 
izah kağıdı leffedilir. BU pv' 
ğı.dın üzerindeki tarih ı-c 1 · 
maraları asli kağıdın ü~~c 
ne 2eçi;rmek suretiJe a) f · 
leffedilen ibu .k.'.ı ihttan ta~ 
ruf yaı:vnak müımkün 

midir?· /ı 



,ı 

f 

.~ 

( 

~ 

1' ransilvanya 
toprak ter kine 
tazı değil! 

Rumen kıtalarının 
techiz vaziyeti çok 

mükemmel 

Lord Gort 
mühim bir 

nutuk söyledi 
İngiliz gençliğine 
itimadı olduğunu 

söyledi 

Fransa tekrar 
hürriyetine 
kavuşacaktır 

Aksi halde medeniyet 
kültürü 

mahvolacaktır 
h·Londra 5 (A.A.)- Transilvanya 
d •ıalısinde bir tetkik seyahatin • Loııdra 5 (AA.) - Fransadaki Londra 5 (A.A.)- Amerikada 
ıı'~1~vdet eden Taymis ga<etesinin İn,ı;ıiliz seferi .lot'alarına k.ınıanda bulanan Fransız muharrirlerin -
v~;"'nlar muhabiri Ronıanyanın etmiş olan Lort GoI1t dün ~ den jul Romen, radyoda irat ettiği 

~etınden şövle bab.edıyor: radyoda söylediği bir nutukta ez- bir hitabede Vişi hükumetinin si-
a,:1'.ransilvany~da halk, bir karış• cümle şÖyle domiştir: yasetini şiddetle tenkit etmiş ve 
k" " terkine muvafakat etmcıııiye •- İngiliz ıınilletı her husus\'a ezcümle şu sözleri söylemiştir: 
~lı~·ye~ karar vern1iştir. va:zifes~r~ı yapmış mtıdır? Ekse _ cFransa hürriyetine yeniden 

n;~ •aıısılvanya halkı. :\lösyö :ifa- rıya şa:ı:;i hadbin mülahazaların kavuşacaktır. Aksi halde ınede -
A• nuıı etrafıııda toplanmışlardır. Zı>Il'an zaman d'"mokraıik mcde _ niyetin, kültürün hali feci olacak-
\ '<n, ., demir muhafızların be _ niyotımizin yüksek ülkülerine tır. Fransız ruhu halihazırda bü-
~a naınesiue beııziyen bir beyan- tercih e<likliği.ni her halue mlJd- yük bir tehlikeye maruzdur. Fa -
l,t;ne ne~retnıiştir ki şu kcEıne - rlki,. 11laddi bir fayıda aramak ve kat o laycrnıittur, öldürülemez!.> 

ara•. hulasa oıu.ıabilir: Kat'iyycn mebzul eğJenceler ve çok uzun Bı·r tayyare şı·ma} 
'rzı t<rki yok.... . o.lnıc ,·~n me-sai saatleri le hoş bir 

k,, ~lhıs ınuhabırı, Rumen ns - hay3t ,.;rmek surctill! inııiltcreııir. } 
t 11111ı ~' .. f kı~afctl~rinin, teçhiza- geç'T!işle All~Jıa, ıınomlekete ve at aSJDJ geçti 
leri . 111 <emme! ve Macar asker. h<mıcinslerimize hbımet it1barilc 
~İı nın kı~·afetlerinin fena oldu- olan kuvvetini unubmağa müte _ Londra 5 (A.A.)- .British 0-

'Af.'' •lave cımektC'dir . ma)•iliz. Bu hiınnet z~hnlycti ol _ vcrsas Airvays. korporasyonuna 
•il Uhııbirin yazdıJiına göre, Tran- madan hiÇbir büvük ıınillet yaşı _ mensup Clare deniz tanaresi şi-
toa'.~IJYa halkı İngiltcreye mlite - yaınaz. Son vak"alıı.rda ııördıük _ mal Atlasını geçerek dün Terene. 
•lni:':dır. Hatta birçok kimseler: / !erim baı a öğretmiştir ki genç uvedeki Botvooua muvasalat et-
n0llı1 terenin zaferi kazanması nesil QOk cesur ve uğrunda mü _ mi~ti.r. Bu uçu~ geçen yazki tec-
llıeJıt~Yanın ~afcri kazanması de- cadclc ettiğimiz lbüvü.k dava i.cin rübe servisinin devamı olarak ya-
1' ı: ..• dcınışler. her şevi fedaya ft-.,.adedir.• pılan ilk kısa uçuştur. Tayyare, 
l a ı . Al h Montreal ve Nevyorka dogru uçu-Y yare erın - Nevyorkta ta kik şuna devam etmektedir. 

lttanyada tesiri edilen bir mesele 100.0 O kişi 
io.4ııdra 5 (A.A.) - •Tribün dö Nevvo"k 5 (A.A.) - N;vyorktal geçit yaptı 
R~ ~'. l!<:v:!t ne göre, perse-nbe otomobillerin scyriseferinı tan -
' u l"nı'' z ta"\•'r<'len"nı·n Ha - Atina 5 (AA) 4 a<•ustos yıl 
" ' •• """ ' M zhne memur komiser M~lev, Al- · · - ~ -
<\l. rrr <' vı::->tıkları taarruzlar men ticaret mil$aviri dr. Gerhard dönümü bütün !ııe~lck.ct~e şnk f 

"' lr IJ rin& büyük bir te- Alois Westrıck'in faaliyeti hak- ve heyecanla tcsıt edılnıı~tır. Genç-
~ı~hı de ~etirmis ve heyoean lik te~ckküllcrinc mensup 100.000 

""dııınuştır. kında ta.hkikat yapılmasını iste - ki•i Başvekil 1\Jetaksasııı üniinde 

P mesin muhtemel olduğunu bil- · 

k 
geçıt yapınış, kiliselerde liyiuler Qpa va te rar diI'mıştir. B. Mealeyh vanlıs ma- yapılmıştır. 

liıımat vermekten suçlu olan West- Bıltün gazeteler millet;ıı hissi-h .:• d • rick'le bir eörfü;mıe yaprnıstır. yatına tercüman olan yazılar ııeş-
C Um e ıyor Nevyork matbuatı birkaç ııün - retmektedirler. 

Lonct ~enberi Westrick'in faaliyetile a- Stadyomla büyük spor tezahü-
~ ra 5 (A.A. )- Rei.im Fa- la.kadar bulunmaktadır. ralı yapılnuşlır. 

~· 1 ' ııazetcsi, ahır"n Fraruıız Hcrald Trlbune gazetesine gö- F H • • • 
~o~~larına dostane lbir mesai re, Westrick Amerika endüstri : ' raDSJZ JOdlÇJ• 
h~'lıgi için Papaya şi.clıdetle sine mensup salısiyetlerle sıJcı mu-

Paıı etııooktOOir. nasebetıer tesis. eylem. iştir. 01.Sl.Dl•ll kootrolu'· 
F'~a a 12 ir.ci Pi. ibu mesajında, H h } 
İll..ıj'Osanın yakında kalkınacağı ü- er ı tıma e 
B~;

1

ı;;;t~Rumcn karşı hazır! 
•• k • Dublin 5 (A.A.)- Vaterfordda 

ınuza CrCSI bir nutuk söyliyen posta nazırı Lit
tle, Eire askerlerinin sahilleri, ka .. 

başladı raları ve bütlin milleti mutaarrıza 
karşı müıiafaa edeceklerini söy -

~~!va 5 (A.A.) _ &mıanvanın lemistir. . 
Iti!i!(rat sefiıri ile Bulear Basve _ Müdafaa hizmetleri için kayde-
tap,1ve h~icıye naım arasında dilenlere hitap eden uazır, her ih-
~i .an bır temasla Dobriçe ır.ese- timale karşı haZlr olmanın hü-
Rar nıı:ı_ ~alli ıçin Ru•nen ve Bul- kıiınet ve millet için vazife ol -
~a~ hukuınetıeri arasında ilk mü- duğunun ve ordunun ınaneviya -
<1,;.."'clcr başlmnı.ş bulwırnakta _ tının hiçbir zaman bugünkü kadar 

,.üksek olmadığını bildirmiştir. 
C" 

illa ~rüŞrneler ır.ütekabil bir anlaş- R da kı" 
~~;:ı:;;.cM~~:;~ir. ~~~:~~er 
';}üzakereleri 
lt~krcş 5 (A.A.)- Stefani: 

hıı ak'"nYanın Roma sefiri Bossy 
ili, ( şarn Bükrcşe gel.,.,ektir. Se
Iı.,~ •vkaliıde murahhas sıfatile 
~ao anya hükumeti tarafnndan 

-ar h .. k •a ı: u umetile resmen tema-
~ııa~~:•ek iki memleket arasında 
lein il. akta kalan meselelerin halli 
•ınd 0 rnanya ve Macaristan ara
reı0; haslıyacak olan ilk müzake
llııır ınd~sasını tesbit etmeğe me-
Se(~ ilıniştir. · 

~•tileır, ~undan sonra Macar he. 
ltııııı rnuzakereye girişecek olan 
Olac.~n murahhas heyetine dahil 

•'>tır. 

t 54 cefa taarruz 
lla,~~~a 5 (A.A.) - Almanlar, 
54 •· •rıı sehrıı.ın 14 maVlStanberi 
• '~Va. ta ' 
~ııı: t arruzuna mamz kaldı-
/\ ~V?t et.mektedirler. 

111erikanın Belçika 
sefiri 

L''nd lıelfk ra 5_ (A.A.)- Amerikanın 
ta\• n !'efıti c,idahv, diin akşam 

ar ·1 • g~l.ın· e ı e Liıbondnn Loııdraya 
ışı,,.. 

" 

Bükrcş 5 (A.A.)- Şimdi Sov
yet kıt'alarının isgali altında bu.. 
Iunan eski Run1cn arazisine Ya
hudilerin nıuhaccrctine Ru1nen 
makan1larınca artık müsaade edil
mediğine dair ecnebi memleket -
!erinde dolasan haber, neşredilen 
resmi bir tebliğ ile tekzip edil -
mektedir. 

Bu tebliğde, şimdiye kadar Sov
yetlerin işgali altında bulunan a
raziye 12,000 kişi sevketmek im. 
kanı hasıl olduğu tasrih edilmek
tedir. 

Mühim bir içtima 
Tokyo 5 (A.A.) - Yamiuri ga

zetesine göre, haııbiye, bahriye, 
ve hariciye nazırları İnıf(ilterede 
Jawnların tevkifü ııneeelesini te't
kik etmek üzere toolanacaklardır. 

Gazete içtimadan mülhim neti
celer çıkacagmı bildiııınekted:ir. 

fotlaltaya neticesiz 
bir taarruz 

l\Ialta 5 (A.A.)- Düşman avcı 
tayyareleri bugün l\Talta üzerinde 
rok yüksckt<n u~muşlardır. Top 
sesleri i~itilınişse de bomba d:i~ -
men1iştir. 

az:nocular havadan da şikayciçi 
;; l>·r:,;,.,. n'" d · k · 1 -... , ... ,,, ,..un ~r l ~valar ço so- \'am etmesı. vaz 1k eclcnce ma -
1\% ~ • fı lu geomektedır. hallı tutanları ve gazinocuları rok 
n1._ ıd •ı;ındt! deil 1 '-· teşrin so- cftişündünme'ktedir. Onların id -
t"tiir a tınış ıı.oi, a eta ilşüımıek- diasına göre. bu gibi yerler. ""~-

t ". sen yalnız pazar günleri iS yap -
ba.fu ' ~azar o'ma.. na rabnen. sa- makta.dır. Bu sene ise. yaz zaten 
ı,•tta ın k.ı - nca ha.-avı fen.ı. ge<: gehrıis ve ekseri pazar da ha-
l;n, <:!\> ÇJselı\or ı'Qrt"'.l Lstanbullu- va kapalı geçmiştir. 
~'•ılı ıerınuen d.:;;arı c•kıınamagı Dün hakikaten biLhassa pliiilar 

ctrn; ' bun -:'!erdir. çok terlha olmu.s. 'buna ıınu.kabil, 
'.laltiJ v &ııvfıV'<! ve .gezinti yerleri, hatk sinemalara ı:ti'fım,işti.r. 
'<li <ı.sıtaJarı, yollar ook tenha Dün, ibelki ,gazinocular kaman 
~~;;t epeyce zarara ui?radılar amma. 

· havaların ibu seıkılde de- halikın ııarası da cebinde kaldı. 

Nevyork 5 (AA.) - Nevvoıık 
Tiınes gazetesinin $anghay muha
birine göre, JaPonya Fransız Hin
dıçiııisinin fili k.ontrolunu aşagı 
yukarı ta.ınaımen elde etmiş ve ce
nubi Çini sıkıstuım.a.kta bulun -
muştur. 

Muhabir ilitve odiyor: 
Jaoonyanın Hanoi"deki Fran -

sızlardan gizli taleplerde iıulun -
du,ğu ve .bu ara.da Çin oııdusu Yun
nan hududunda görü1düğü tak -
dirxie Hinc!i.çini r"Olile kıtaat nı.:k
lini de istedikleri ıbi1diri1rnektedir. 

Japonlar geri 
çağırılıyor 

Tokyo 5 (A.A.)- Stefani: 
•Miyako. gazetesinin bildirdi

ğine göre japonya, İngiltcrede tev
kif edilen japonların derhal talı_ 
liycsini istiyccck, ayni zamanda 
siyusi mümessiller ile konsolos -
luk memurları hariç olmak üzere 
halihazırda İngilterede bulunan 
bütün jnpon lcboasrnı bir an ev
vel memlekete dönmcğe davet e
decektir. 
. c~os.hi» gazetesi ise, japonya 
ıle Ingıltere arasındaki siyasi mü
nasebetlerin kesilmesini ve Lond
radaki japon sefirinin derhal geri 
çekilmesini isteınekteılir. 

Yahudilerin 
• • 

arazısı varmış 
Buıdapeste 5 (A.A.) - Stefani: 
• Uj Barzıcla• J(azetesinde neş -

rettiif[i bir :r:ıaka1ode ziraat nazırı 
1'..ont Midhel Tdeki, varım mil -
yon dönüıınden fazla Maca;r ara--
zisinin takri'ben 20,000 Yaiıurinin 
elinıde .bulunduğunu .kaY'detlikten 
sonra bu arazinin Yahudiler hak
kındaki ~ni kanun mucibin~ 
tedrk-en, z.rai isti!hsaliita sekte 
vemıivecek surette hıristiyan Ma
car çiftçilerine terkedilımesini tek
lif etımektedir. 

At\KARA RADYOSU 
18.- Program 
18.05 Aryalar (p'z.j 
18.40 Radyo caz orkestras• 
19.10 Türk nıiiz;qi 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fasıl heyeti 
20.30 Konu$1Tla 
20.45 Dinleyici dileklım 
21.10 Sinema sesi (pl.) 
21.30 Radııo gazetesi 
21.45 Radyo salon orkestras-. 
22.30 A ians haberleri 
22.45 Salon orkestrası 
23.- Cazliant (pl.) 
23.25 Yannki vroaram 

SON 24 SAAT Har in isi 
·denizde 

ali A .. 
H H 

• 
ıza 

gorunuyor 
1 

- Bu tahlil •ıazısının metinleri Anadolu ajansı 
seTvisi büıten!erinden hulasa edfüııistir -

[Başmakaleden devam) 
Kebirde yaşıyan kabilelere kadar 
bir türlü İtalyan işgalini haımet
miı; değillerdir ve Habeşliler de 
ayni hissin \.·e heyecanın icinde
dirler. İlk fırsat ve imkanda ge
rek Habeş, gerek Trablus yerli· 
!.erinden siliıhlandırılmış kıtaatın 
İtalya aleyhine silahlarını boşal
tacaklarından şüphe edilemez. İ
talyan filosu ve hava kuvvetleri 
ise İngiliz hava ve deniz kuvvet
lerinden daha üstün olmadikları 
için müteaddit Akdeniz ınıntaka
larına ihrac yapabilecek vaziyet
te dei\'illerdir. Bundan başka İn
gilizlerin harbin başlamasından 
itibaren geçen 12 :ıy zarfında gün
den güne en yüksek bir hız va 
kalıiliyet ile hazırlandıkları ve 
kuvvetlendikleri, buna mukabil 
Alman 'e İtalyanların her bakım
dan yıpranmış oldukları da bir 
hakikattir. 

1 

rek mevzii halinde devanı e'.'·lcr, 
Balkanlarda hadiseli veya had;. 
sesiz İtalyan ve Alman harf."ket. 
leri olur ve hütün Avrupa hallı 
sonbahar zeriyat!na n1e('bur edi-

Telhis e<len: MUAMMER ALATUR lir ve her •ahada ki;Je gibi <ah ·tı. 
rılarak totaliter orduların ilkbahar 

Son gelen h;ı,be.-ler Romanya, 
Macaristan ve Bulgaris\an ara -
"ında ıınüzakerelerin yakında bas
Jıyacağuu lbildirrvor. Günün :mev
zuu, R=anyanın bir kısım too -
raklarının vaziyetine dair cere -
yan edecek ımüza'.kerelerdir. Bu 
ıınüza:kerelere Almanya ve İtalya 
müşahit göndemriyecclderoir. Ma
car ııazeteleri son günlerde, Ro -
ıınanyanın tuttuğu yolu :vine ten -
ki.de ıbaşlanuşlal'dır. İrlrliaya gö
re. Rumen ıına~buatı ile Ruııncn 
d€'Vlet adamlarının lisanı arasın
da fark vardır. Maniu ve partisi 
to;ırak terki alevQlinde ıınücadc -
leye !başlamıştır. Macar "al&hi -
yelli ıınaıh.!illcri •bu ıınanzarayı iki 
taraflı oyun divc, tavsif etmekte. 
Macar toorak isteklerinin AvTu -
panın veni sureti tesviyesinde bir 
fasıl teı;ki! ede<:e{ıini söv lemcok -
tcılirlcr. Budapeşic siyasi ına.hfil
leri, Raınanvanın niyetindeki sa
ıınıııniyettcn şüphe etı.m<•ktedir. 

SOFYADAKİ FAALİYET 
Roma.nyanın Bclıırat sefiri dün 

Sofvaya gclaniştir. Bu,gün Bul -
,gar hariciye Nazırı ile görüşecek
tir. Bu ırörüşmodc, cenubi Dobri
e<-nin Bcılgar.tslana iadesi mese -
1.-sin<.> dair oereyan edecek müza
kere ~ek.linin mevzuu balıoolaca,ğı 
tatJnıin e.ciilivlQr. 

Bir Bulgar heyetinin de çar -
şamba günü Bü<kre.,e ııideceıh söy
leniyor. Bu h"Y<'t, daha evvel 
Sal~bu~p'a gitmiş olan kiıınseler
<l<'n mürekkep olacaktır. Alman
vanın Sofya elçisi Fon Rihthofen 
dün, Bulgar Bruıvekili filoff ile 
ı:;örüşınüstür. 

ALmanva .ın Türldye elçisi Fon 
Papen'in, Sofyadan geccrkcn Bul
gar Kralı Boris ta.rafından kabul 
eılildiği haber verilmektedir. Kral 
Boris, Almanyaıdan avdet eden 
Buk:ar GC'nerali Çckof'u ka;bul 
oderek, kendisinden izahat almıs
tır. 

Sovyet Ba$Vckili Molotofun son 
nutkunu tcf;ii eden Rumen rnat
lbuactı, Sovyet - Ruırnen münasc -
!betlerinin gittikoe da•ha iyi inki
sailar gös!<>receği mütaleasını ser
del:me'kteıdirle,r. 

METAKSASIN NUTKU 
Dii!er taraftan, Yunanistanda 

G<:ın.oral Met.aksas reiiıminin dör -
dünclJ yıl ciönümü müna&cıbdile. 
Yunan Başvekili bir nutuk söv -
liyerek, Yunan siyaretinin ana 
hatlarını izah etımiş, alınan a'Skeri 
tedlbirleri anlatmış, Yunanistanın 
!bitaraf kalacai!ını, meırnlekelin 
ımiidafaası için !hazır •bulundu -
i!;unu ifade ebmiı;tir. 

ARNAVUTLUKTA 
Bir diğer haıbere l?Öre. Arna -

vutlukta İtalyanlara karşı halkın 
ıınwka""meti ııittikçe arbmaktadır. 
Arnavutluğa ~ni takviye kıtaatı 
gelmekedir. Bir Ltalyan mirala"Vı
nm öldürülımesi üzerine muka -
!bele bilıınisil omnak üzere üç Ar
navut köyü yakıı.ınıshr. 

iNGİLTEREYE TAARRUZ 
BAHSİ 

İıı.giltereye taarrwı: bahsine ge
linc.-e: İnı!iltere, taarru?X!an vaz 
geçilıdiil.ine dair mihvercile-rin or
taya attıkları ea,,al:ıra bıttırlıi i
nanmamakta ve hazırlıklarını ııit
t''·oe daha ımükommel ıbir .hale 
'. ~~tadır. İngiliz sahil müda
faası icin manevralar yapılmak -
tadır. İngiltereve muhtemel olan 
lbütlJn ihraç hareketleri tet.kilk o
olu~ustur. Bu ımanevra!a<" de -
niz ve h'ava kuvvetlıerinin iStiraki 
ile hel'l'Ün tekrar edilmektedir. 
İngiltere, ibiıwk istila usullerini 
ve ıınuhtelii ihtimalleri hesalba ka
tarak ımüdafaava daima amade 
lbulwımaktadır. 

JAPONYA - İNGİL'I1ER.E 
İki J a;ıon tacirinin Londraıd:a 

tev'kif edilmesi üzerine lW!'iliz -
.Jaoon mü nasametleri nazik ıbir 
saJlhava ~istir. Jaııonyada sid
detli bir hevecan devam ediy0r. 

Londradaki Jaııon sefiri bari -
ciye sefaretıne ııiderek Lord Ha
liiaksle görüşmiU;tür. J a'POn mah
filleri, iki mamle'Ket arasında ca
ri olan ımüna'90betlerin bilhassa 
çok nazik bulunduğu bu sırada 
'bu tcdibirin J ı>Ponvada doi(ura -
'bileccl!i akisler hakkında endise 
etrne.ktedir !er. 

Lort Hal ifaks, Japon sefirine, 
:bu hadisenin .bir eınnivet tedbiri 
olduğunu, .mukabele ıbiLmisil .Jl -
madıi(ını söylemiştir. 

Diğer taraftan J awnya, Ame
rika birlesik hükfunetine bir nota I 
vererek Amerika tara!ından tay
yare motör benzinler.ine konul -
mus olan ambargoya lkarııı pro -
testo etııni•tir. 

.İSTİHBARAT NAZIRININ 
NUTKU 

İngiliz istilh'barat nazın Duff 
Qxmer dün akşam radyoda veni 
bir nuttik söylemiştir. Nazır bu 
nutkunda, harbin 12 inci a,yına 

11iriltlii!i -u günleroe, İnıril!tere -
nin QOk .. u.vvetlenmiş bulundu -
inırnı. Hitler'in kendilerine uzun 
lbir ıınülılet ve:OOiOini. Almanyada 
aclıfıın fena bir şekil alıdığıru ve bu 
tdılikerun Avrupaya da vayıldııh
nı, ıbir takım iha9tahkların Alman
yaıia artmakta lbuluııdujiunu, id
dia edild'i,i!i ııibi Alınan rtüfusu • 
nun QOJ'(alıınavl'P azaldıi!ını, seta
letten dolayı ölenlerin fazlalaştı
i(ını, hu halin de Nazi reji.minin 
bir neticesi olduirunu ifade etmls
ti.r. 

FRANSIZ SEFİRİ 
Fransanın Tüvkıye elçisi Rene 

M<ıssigli Türkiye-vi ani olarak 
terketınesi dolayısile. anamleke
timiz.de •bulunan dostlarına biz -
2at veda edemedii!inden Anadolu 
A iansı ve TüııR: matbuatı vasıta.
sile Allaha ısmarladık doıneıktedir. 

HA VA VAZİYETİ 
Harp vazıvetino ı:relinee: İngiliz 

bornıbard,man tayyareleri dün 
Fransa ve Holandadaki hava mey
danlarını boımibardııman etmişler
dir. Gece Roterdam benzin depo
ları, Ruhr ve sair t:ısfiyelıanelcr 
bombalanmı~tır. Kicl'deki deniz 
üssüne de ıınüıhiın bir taarruz va
pılınıştır. Bu harekat esnasında 
üç İngiliz tavY'aresi dönmemiştir. 
Batı Akdeniz.de, İngiliz deniz 

hava kuvvetleri tarafından Sar -
dunya adasındaki Ca.gliari hava 
mevdanı bombardıman ediLmistır. 
Taarruz unuvaffakiyotle baı;arıl -
mıştır. Dört han11ara ta•n isabet -
!er olmuştur. iki hangarda büyük 
yangınlar çıkmıştır. Bu sırada İ
talyan bC'.n1ıbardmınn tayyareleri 
de İngiliz hanp gemilerıne taarruz 
etıınişlcrse de .bir netice alamamış
lardır. 

Alman ta'.<yareleri de dün gece 
Taı'mis Halici ve İskoçyanın şark 
sahili mıııtakalarına taarı-uzlar 
yaı:mııslar, Gal memleketine bom-ı 
balar afımıslardır. Hasar ve tele
fat olmamıstır. 

İtalyan tc1bliiiine ıı;öre, !talvan 
tavyareleri Sudanda limanın de
miryolu tesisatım bombardıman 
etımisler, lbir depoda yanı!m çııkar
ı:nışlardır. İntıiliz tavva&eleri de 
ş>mali Afrikada Berdia üzerine 
bir taarruz va]'.>lllıştı r. 

Cape Finistere ismindeki İngi
liz balıkçı ~isi lbir tayyare hü
cınnuna uıtrıyarak batımıstır. Ser
best İrlanda hükü.ınetine ait Kerey 
Heod gemisi de Alman tav:vare -
!erinin taarruzuna uğramıştır. 

-AS.ker gözile 
(1 inci sahifeden devam) 

eski cihan harbinde dört senede 
yapılandan fazladır. 

Taınıare fiatlan da çok artmış
tır. Telefat nisbeti ise •ıü.zde iki 
yü.z seksene yükselmiştir. 
Şu halde harbin buqünkü şek -

Zinde, yani daha fazla kızışma -
ma.'<t şartile dahi idamesi için iki 
tarnfın bir senede yapmaqa mec
bur olduqu tayyare ve feda ede
ceqi pilot ı•e hava mürettebatı a
dedinin şu rakamlara varacaiiını 
kabul etmek qeTektir: 

Senevi ta1111are imalatı, 60,000. 
Senevi pilot ve makinist za11i

atı 9,000. 

Bu adetleT şüphesiz tahminidir. 
Ve havadaki mücadelenin şim -
diki şiddet deTecesini aşmamak 
şartile tayin olunmuştur. 

Eijer Almanlar dedikleri qibi 
Jnqiliz ana vatanına karşı top ye
kun bir hava lıarbi açarlarsa, bir 
sene için tesbit ettiqimiz 11ukanda
ki iki 11ekılnun üç a11da erimesi 
muhakkak qibidir. O zaman ta -
aTTtLZ muvaffak olamadıqı tak -
dirde kat'i hücu.mlan takip eden 
aylarda ta11varesiz kalmamak ü
zere yine bir senelik za'l/W.tı telıift 
edecek miktar tamıareci ve ta1/'wı
re 11etiştirmek zarureti hasıl ola
caktır. 

Böıı!e bir işi başamıak ve idare 
etmek Polonya ve Fransa taama
larından daha çok bü11ük cıavreb
leTe baiilıdır. 

Esasen Almanlar bu netice11i 
hesapladıklan içindir ki, harbi kı
saltacak her tedbire baş tıurmak 
üzere pl<inlar hazırlarken diqer 
taraftan siııaset sahasında işi tat
lıya baiil11ıacak teklifleTe karşı da 
kulaklan kiTiste beklemektedirler. 

Aeaip, harap olan 
yerleri göstermiyorlar 

rı inci sahifeden devam) 
<lii<:lerini söylıiiıyurlar. 

Görülü~·or ki, İngiliz adalarına 
hücum kadar Akdeniz ve Afrika
daki İn~iliz hiikiıniletine hücum 
dn miisküldür ve muvaffakiyet ih
timali pek azdır. 

1 
İkinci bir ihtimal ile Almanla

rın Balkanlardaki vaziyeti de 
!:endi düsüncclerine göre sonba
hara kadar maddi ve iktıs:ıdi bir 
şekilde tasfiyeye tiıbi tutmaları 
ve sonbahardan itibaren de bü
tün A\•rupa kıt'as1na ycrlc~ıniş 
''e hakim olmuş bulunarak kışı 
her nevi sefalete rağmen intizar 
ve ha1ırlıkla geçirmeleri ve Sov
yet Ru' ·adan daha geniş iil~iide 
~{aı~ını istenı:elcri ve öniin1üzdeki 
ilkbaharı İngiltere ile kat'i neti
ceyi ist'hsale )·arar olauk bir har
be tahsis e:vlemeleri bahis ve tet
kik mevZl'u olahilir. Bu yola ıı;it
tikleri takdirde belki Akdenizde 
\'C Afrikarl:'\ harp slındikinin ayni 
olarak ve ihtimal daha hafifliye-

• 
ergı 

·sbeti 
Vasıtasız vergileri birleştiren 

yeni bir kanun layihasının Büyük 
l\lillet Meclisine verildiğini yaz -
ınıı;tık. 

Bu Jiıyilıaya göre muhtelü mes. 
lek ve san'at crbab1nın vaziyetine, 
iş hacmine ve gayrisafi kazancının 
yüzdelerine güre tevbiden vergi 
alınacaktır. 

Bn suretle berberler, bakır eşya 
yapıp satanlar, bilardo salonu iş
letenler, çayhaneler, çalgısız bira
haneler, çivi satanlar, demir ma
mulatı satanlar, emanetçiler (ma. 
ğaza ,·eya yazıhane sahibi), fotoğ
rafçılar, içkili lokanta ve pastaha
neler ve gazinolar ve büfeler, kart
postal satanlar, köscl.,.,iler, kah
veciler ve kahvehaneler, mani -
kürcüler. matbaalar nıeyhaııeler 
(çalgısız), nakliyeciler, nalburlar, 
pedikürcüler, peruka saç yapan
lar, simsarlar, sünnetçiler, tellal. 
!ar. 

Gayrisafi kazançlarının % 42 si 
nisbetinde vergi vereceklerdir. 

% J6 ~İSBETİNDE VERGİ 
VERECEKLER 

Aile mutfağı işletenler, börekçi 
ve bogaçacılar, deniz hanıamları, 
doğrnınacılar, dcınircilcr, dondur
macılar, boyacılar, döşC'meci, dök
meciler, fırınlar, gömlek yapan~ 
!ar, hazır bavul ve saraciye sa -
tanlar, tarak satanlar, pnstahane. 
!er, içkisiz lokantalar ve pastaha
ııelerle irkisiz diğer büfeler, kitap
çılar, kunduracılar, koltukçular, 
terlikçiler, yazma ve baskıcılar, 
mahallebicilcr, mücellitler, res -
samlar, saat tamircileri, taşçılar, 
lmrabiyeci ve kutucular, şeker, 
şekerleme yapıp satanlar, mühür
culer, deınir tornacı1ar. 

% 24 NİSBETİNDE VERGİYE 
TABİ OLANLAR 

Yelekçiler, kundura tamircileri, 
dans mektepleri, hususi hastane
ler, enkazcdar, çarkçılar, garajlar, 
çadırcılar, bıız satanlar, su satan
lar, hususi mektepler ve saire. 

% 30 NİSBETİNDE VERGİ 
VERECEKLER 

Attarlar, ahçılar, arzuhalciler, 
balık satanlar, perakendeci bak. 
kallar, çonpçılar, boş şişe alıp sa
tanlar, işkembe ve ciğer satanlar, 
baharat satanlar, hamamcılar, 
hancılar, köfteci ve kebapçılar, o
tel, pansiyonlar, turşuçnlar, leb
lebiciler, kundur;ı boyacıları, müs
kirat bayileri, piyango bileti sa -
tanlar, şapka kalıpçıları, ütücüler 
ve saire. 

Konıervatvara 

nazar değdi 
<Birinci Mhiteden devam) 

vakte kadar zemin katına çıkıp 
sokak kapısını açınıık suretile 

ve 1941 yazında yapaiakları mu
harebelerin ihtiyacını tcınine sev
kolunurlar. Bu takdirde sonbehar 
ve kıs zarfındaki her tiirlü istih
sal ve hariçten getirtilebilecek lıer 
şey Alman ordusunun emrine tah
sis edilir ve i~gal altında bulunnn 

yerlerdeki halktan ölen ölür, 
kalan kalır. Ancak bunun da e· 
salsı bir tedbir olmadıl:'ı ve Bal
kanlarda Almanya ve İtal~·anın 
hodbehod her istediklerini yapa
ınıyacaklan gibi bu sonb3har ve 
kış esnasında İnıı-ilterenin ger~L;. 
havada, gerek kara ve denizde 
hatta taarnızi n1ahiyettf' milthh~ 
bir haZJrlanma fırsaı ını bulaca -
in da aşikar hir hakikattir Biitün 
bu vaziyetlere nazaran. totaliter
lerin bir cıkmaza girmi~ ol tıkla
rı kola~·lıkla anlaşılıyor. Bunun 
idnMn nasıl çıkacaklar?.. İşte, 
hütiln düğün1 nokta l bn":ıd:ldır. 
Alman~·a ,.e İtalya keııı\"lnrinin 
askeri bakımdan Avrııpada muk
tedir olabilrcekleri her şeyi yap
mıslardır. Fak"t· bundan ütesini 
~·apmak ve Avrupadan aı;ınak 
yalnız k<.'ndi iktidar ve iradelrl'"i-

ne baj{lı olan şey değildir. Bunun 
idndir ki Almanya da, İtalya da 
bir dönüm nokt~~ına gelmiş. bu
lunuynrlar. Bn dönüm noktmıın
da behemehal kışa varmadan ye
ni bir harp yaııacaklarsa bu har
bi mutlaka Al<deni2deki İngiliz 
hikiıniy<.'1ini yıkmaya. Arap ce
ziresinin, Asyanın, Afrikanın :vol
larını ac;mıya ınüte'\ehbis. tam zar 
malıi~·etinde bir harp ve bereket 
olacaktır. 

SPOR 

Dünkü spor hareketleri 
DIJu İstanbul zengin bir spor 

günü geçirıniştir. 
Fenerbnlıçe stadında dün şeh

.rimize gelen beden terbiyesi ge
nel direktörü Geııeral Cemil Ta -
ııerin öniiude yapılan atletiznı .nıü . 
sabakalarında 60 puvanla Fener _ 
bahçe 1 inci gelerek İstanbul atle
tizm şampiyonu olmuştur. 

Galatasaray 49 puvanla 2 inci, 
Beşiktaş 21 pııvanla 3 ündi, t:ur
tuluş da 20 puvanla 4 üncü ol -
mustur. 

AT YARIŞLARI VE KÜREK 
MÜSABAKALARI 

Dünkü at yarışları da rok kala
balık olmuş, fakat bahsi müşterek 
gişelerindeki intizaınsızlık şik& -
yeller doğurmuştıır. 

Dünkü ko ul•rda kazanan atlar 
~nnlardır: 1 inci koşuda: Yaman, 
Unlü. ikinci l<o~uda: Karaku~, Ya.. 
man. -Cçüncü koşuda: Umacı, Roi 
Dördüncü koşuda Nirrnna, Poy
raz. 5 inci koşuda: Dandi, Ron1aııs. 
Üciizlü bahiste l:macı, Poyraz ve 
Dandiyi bulanlar 1 liraya muka
bil 640 kuru almışlardır. 
Diğer koşularda ganiyanlar ise 

150 - 260 kuruş kazaıınuşlardır. 
Kumkapı - Samatya arasındaki 

kürek teşvik mü>abakalarında 
yedi kulüp arasında Galatasaray 
1 inci olmuştur. 

ılenlz L•w•zım a tın•l· 
me Koml•yonı.ı iıtnhır ı 

Duranda. bezi a.lınac.&k 

Vasıf ve mikLarı her ne olursa ol
ın. 8 aguert.os 940 pcl'§embe günü saat 

16 da pazarlıkla burJ.nda be.ıl alına -
cnktır. Talip olaccıkları.1 biı'l:'r nün1une 
ile Kasımpasada bulunan komisyona 
belli gün ve saatle mUracaatları. •6797:> 

* 1 - 26/7 /940 cuma günü Kasım pa-
şada Deniz Levazım Satın alına ko -
misyonunda anbar ihtiyacı için kapalı 
zarlla eksiltmesi yap1lan 15700 kilo 
parça beze teklif odilmiş olan c59> ku
ruş fiat gali gör\1lmüş olup 7 /8/94-0 ta
rihine rasthyan çarşamba günü S..'lat 
11 de 7ine mezkQr komisyonda pazar
lık suretile ihalesi yapılacı:ıktır. 

2 - İlk teminatı •706.50• lira olup 
şartnamesi her gün iş saati dahilinde 
mezk:i:ır komi"Yondan bedcUiz alınabilir. 

3 - İsteklU~ı:in 2490 sayılı k:ınunuu 
i~tediği vesa.ikle birlikte adı geçen 
komisyona müracaatl:ırı. "6927> 

caddeye kaçmıştır. 
Vak'a hemen polise haber ve -

rilmiştir. Meçh~l lıu-.mn gündüz
den içeriye girip saklanınası ve 
yahut arka kapıdan girmesi ihti. 
nıalini gözönüne alan polisler ci
varda tahkikat yapmışlar ,.~ arka
daki bahceler arasındaki bir ku
lübe<le çalınnııs kitap ve not•lar
dan baıılarmı bnlmuşlardır. Bu
nun üzerine kuliibede yatan biri 
yakalanarak sorguya (ekilmiştir. 

Bunlardan !birisi: ·Bize, seiırin Afyon memleket hastahanesi baştabipliğinden 
yal= modern mahallcleriıri ııee-
d:iroiıer. Fakat fabrikaların. dP - Mernldret hastahanesinin eczayı tıbbiye ihtiyacı 20 Ağustos 1940 
ıpoların ibulundu,ğu yerleri ~ Salı ~ü saat 15 de Daimi Encümende ihalei kat'iye?i icra kılınaca
mediler .. .> diyor. j!'>ndan tali?lerin lW ve şartname sini görmek üzere Istanbul S hhat 
~iliz taV"{'Brelerinin taıhribe. • ·Mıl1dllriağiine w ihale gününden evvel de teminat mekttrplarile bir-

tına uh"ıvan ~ler !Wr.alarırlır. likte Myrın Daimi Enromen ri,yasetine müracaatları ilan olunur . .6943. 
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V AKIT, NAKiTTiR 1.. 1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları 

Harici 
Ciasl 

Erkek öfretmen okulu satınalma 
komiıyonu başkanlığından : 

Mıktan ll•hammen Tutarı 

Lira Kr. 5 porsiyonluk bir komprime ile (Sn ve ııieşten gayri hariçten hiç 
bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 lmruş mukabilinde 

15 dakika ıPbi kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir sofra 
hazırlıyabilirsiniz. 

Marut ve meşhur lokantalarımızda dahi bu dt!l'ece nefis bir 
çorbay~ her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası a.şiltar olan çorbalık sebze lwmpriınele
rimizin senelerce ne:fa.set ve tazeliğini muhafaza ettiğine 

şahit olaca.ksmız. 

ÇAPA MARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOHUT ve sair hububat sebze ve çor
balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi
dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 

kıymeti daha çok takdir edilir 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman 
ve her }erde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 

:1 BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Aşağıda yazılı dört kalem erzak pazarlıkla satın alınadttır. İhleleri hizala
rında yazılı gün ve saaUerde Eskişeh..irde mınta:k:a a.sk.erl satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri ko.nıis.1<>nda görülür. İsteklilerin belli 
gün ve ııaaUerde komisyona gelmeleri. 
Ciasl Mıktarı Tutarı Teaıınatı ihale güııü YO 1&aU 

Pirinç. 
K. iasulJ'e. 
Gaz yağı. 

Kilo Ura Lira 
200,000 
200,000 
200,000 
150.000 

24,ooo 3600 16/e/940 ıs 

56,000 8400 17 /8/940 11 
48,000 7200 20/8/940 15 
36,000 5400 22/8/940 15 

"" 471 - 6677 
40,000 kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye ıconmuştur. İhalesi 19/8/940 

pazarte.ıi günü saat 16 da Esk.işelıirde mmtaka komutanlığı satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi koınisyond görülür. İsteltlilerin lı:anunl vesaik 
ve teminatlarile tekli! mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis;ronn 
vermeleri. Tahmin b'!delJ 4.8,000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 474: - 6680 

* * Cini! Miktarı Tutarı ilk teminatı 
Adet Ura Lira Kr. 

Tevhid semeri 948 20,858 1564 20 
Büyük belleme 1000 2,000 150 
Küçük > 1500 2, 700 202 50 

Yukarıda yazılı muytabiyeler pazarlıkla Manada a..kerl satın almn korrus
yonunda 9/8/940 cuma günü saat 11 de eksiltmesi yapılacaktır. Şartnamesi An
kara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve Adanada askeri satın alma komisyonlarında 
görülür. 49~749 

• • 
1,000,000 kilo odunun kapalı zarfla eksiltmesi 18/8/940 cuma günü saat 11 

de .Erz.incanda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. MuhalJ'.men bedeli 
20,000 lira ilk teminatı 1500 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Talip:erin 
muayyen saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komic;yona verme-
leri. 499 - 6750 

• • 
Aşağı.da yaı.ılı mevat hi.zalannda yazılı gün ve saatlerde kapalı zarfla 

eksilt.meıeri Silloğlunda asker! satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin ihale saatinden bir saat evveline kdar teminatlarile teklif mektuolarını 

lromisyona vermeleri. 
Cinsi M ktan ilk teminatı 

Lira 
12,994 

ihale a-ü~ü saati 

Sığır etı. 

Sade ya~ 
K. ot. 
Saman. 
K. odun 

Ki!o 
525,000 

72,000 
S,700,000 
S,300,000 
5,540,000 

7,020 
13,596 
5,718 
8,310 

* 

28/8/940 
28/8/940 
19/8/940 
20/8/940 
22//8/940 

16 
15 
Jl 
11 

11 
495 - 8746 

HALiL SEZER 
Kapalı zarfla 1000 ton Balkaya linyj: kömürü alınacaktır. Garnizonlardaki 

birliklere teslim şartile beher tonuna tahmin edılen fiatı 35 lira teminatı 2525 
liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü .. at 14 de Sankamışta askeri satın alına 

...... ,.. komisyonunda yapılacaktır. İ:,-teklilerin ihale saatinden bir ıtaat evvel kanun! ve-
saik. ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 500 - 6751 ~YOLA ve MADENİ EŞYA FABllİKASI 

En müşkü1pesentleri memnun edecek dünyanın en rahat somya ve dl
vanlarile muhtelif cins karyolalarıru m~herimizde bir kerre görmeniz 
menfaatiniz iktızasındandır. Sirkeci , Sa.lk:ımsöğüt, Demirkapı caddesi 

No. 7. Tel: 21632. 

J 
ısranbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 
Komutanlık kıtaatınm 940 mall 3elleSi zarfında İstanbul Rumeli cihetinde 

yaptırılacak tahminen on bin ve Anadolu cihetinde dört bin liralık nakliyat işi 

Ton kilometre olarak bir müteahhide verilecektir. Pazarlık 8/8/940 günü saat 16 
dadır. Talip olanların şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak 

iç.in de belli gün ve saatte yüzde on beş teminaUan ile birlikte Fındıklıda komu
tanlık satın alma komisyonuna gelrneleri. Anadolu ve Romcli ciheUeri nakliyatı 
ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir c.678(> 

• • 
Komutanlık amban için 7/8/940 günü saat 11 de aşatıd.a cins .. ~tar' ve 

tahmin bedelleri yazılı altı kalem mutabiye pazarlıkla satın alınacal.."iır. 

Şartnamesi her gün komiayonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
yüzde on bet temlnatlı>rile Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna .e<'\-
meleri. 

Cinsi 

Büyük 1em torbası 
Küçük yem torbası 
Kıl kolan 
Keçe belleaw 
Gebre 
Kaşağı 

Miktarı 
Adet 
2000 
5000 

12000 
2750 

10000 
10000 

Muhaınmeıı bedeli 
Lira Krş. 

26GJ 00 
5000 00 
6600 
6562 
2200 
5000 

00 
50 
00 
00 

Bunlar ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 

* 
•6738> 

Komutanlık l<ıt'alan için 8/8/IHO 
günü saat 11 de pazarlıkla 7500 çift 
er !oUnl satın alınacaktır. Muham -
men bedeli ,48750• liradır. Şartname 

her gün komisyonda &örillebiU:. İstek
lilerin belli gün ve saatte yüzde on beş 

teminauan ile birliltte Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komsyonuna &el-
ınelerl. (6787) 

+ 
.ıtomutanlılı:ça 14 adet muhtelif mar

ka ve muhtelif tonda şaseye pazarlıkla 
kaI°OS<'ri yaptırılacaktır. Pazarlık 7 /8/ 
940 günü saat 16 dadır. Muhammen 
bedeli 6650 liradır. Şartnamesi her günj 
kom~onda ıöriilebilir. Isteklilerin 

belli gün ve saatte yüzde on bet te
min.allan ile Fındıklıda komutanl.ık 

satın alma komJ,.,yonuna &elmeleri. 
c6U3> 

Jf 
Komutanlık birlikleri için 6/8/940 

g!lnü saat 16 da 38000 kilo patlıcan 

38000 kilo ayşekadın !asulya, 8700 kilo 
domtes pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartname:;;i her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
yüzde on beş teminatları ile birlikte 
Fındıklıda komutanlık satın alına ko
nıisyona gelmeleri. 
Haydarpaşa mıntakasına ait şeyler 

ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 
<6895• 

... . 
. 'l'J · ten •onra · 

Cem ve"Be · azıdı Vel.1 
Yu:ıuı: M. SAlllİ KAB.AYEL 

Papanın oğlu Cem'i dolgun para ile 
Filoranaalılara satmağa kalktı 

- Asıl maksadı bu değildir. 
- Ya nedir? 
- Mustafa beyin asıl maksadı 

tehzade Cemi zehirlemektir. 
- Ne diyorsunw:?. 
- Evet haşmetmeap!. 
- Olabilir .. 
- Yanında haddinden fazla pa-

ra ve mücevherat varmış. 
- Bu haberi nereden aldınn! 
Deyince İstanbul balyosunun 

gönderdiği mektupları Papaya ar
•elti. 

Papa, diğer haberlere in:ıımam 
eden bu maliımatla büsbütün bitap 
düştü. 

Venedik •efiri son söz olarak Pa- 1 
J>aya şu tavsi)·ede bulundu: 

- Haşınetıneap!. Türk elçisi gcL 
meden şimdiden tedabir ittihaz e
dilmelidir. 

Papa bitkin bir halde odasına 
çekildi ve yatağına düştü. Papa 
meyustu. Ne ehlisalibi teşkile mu
vaffak olabilmişti ve ne de has
talığına çare bulabilmişti. Sıhhati 
günden güne muhtel oluyordu. 

Bir gün Komada Papanın vefat 
ettiği ı;ayi oldu. Halit dükk.i.nla
nnı kapadı. Bağlarında ve bahçe
lerinde çalışanlar evlerine döndü. 
F~t Papa vefat etmemişti. 

Kendini bilmez bir hale gelmişti. 
Oğlu derhal Sultan Cemi dolgun 
bir para ile FloransaWara sat:ma
ğa luılktı.. 

• • 
144,000 kilo sığır, keçi veya koyun eli kapalı zarfla eksiltmeye konmU,5tur. 

İlk teminatı 2052 liradır. İhalesi 19/8/940 pazartesi günü saat 12 de Mersinde 
askeri satın alına komlsyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kanun! vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona venne-

509 - 6760 
• • I teri. 

1 Muhtelit eb'adda 22,200 beygir ve 7800 ester gıyun nallan ile muhtelit 
eb'adda 1,440,000 adet mıh pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 16/8/940 cuma 
günü saat 15 de Çorluda Kor satın alına ltamisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
komisyona ııeL-nelerL (487) (6718) 

• • 
Beher metresine tahmin edilen fiah 16 kuruş olan 1501000 metre gaz 

i<!rofil 17 /8//940 çarşamba iiliıü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satm alınacaktır. İstei.Iilcrin 3600 lira k.at'i tem.inat-
larile pazarlık gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (488) (6719) 

* * 135,000 kilo nohut kapalı zarfla eksilbneyc konmuştur. İhalesi 22/8/940 
perşembe günü saat 16 dn Jı~rnede Hacıumur köyünde askeri satın alına ko
misyonunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 18,900 lira ilk teminatı 1427 liradır. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile tekli( mektuplarını ihale saatinden bir saat ev
•·el komisyona vermeleri. ( 489) ( 6720) 

* * Maa bqlık 1000 adet tevhit semeri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin bedeli 30,000 lira ilk teminatı 2250 liradır. İtıalesl 19/8/940 pazartesi 
günü saat 15 de Sıvasta askerl satın alma kom.isyonunda yapılaraktır. Şartname 

ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli &ün ve saatten bir saat ev
veline kadar kanun! vesikalarile teklif mektuplannı komisyona vermeleri. * (494) (6325) 

26,000 kilo sade yaiı kapalı zarfla 1 
eksiltmeye konmu:ıtur. Tahmin bedeli 
22,000 lira ilk teminatı 1657 lira 50 
1ı:uruştur. İhalesi 22/8/940 perşembe J 

günü saat 10 da Van<la mıntaka as -
kert satın alma komic;yonunda yapı -
Lacaktır. İstekllierin belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar kanuni 
vesaik ve teklif mektuplarını komis -
yona vermeleri. (535) (6910) 

* 180 ton sığır eti kapalı zarfla 26/8/ 
940 pazartesi günü saat 11 de Edimede 
eski müşiriyet dairesinde satın alma 
komisyonunda satın alınacaktır. Tah
min bedeli 54,000 Ura teminatı 4050 
liradır. EvsaI ve şartnamesi komis -
yonda görülür. İsteklilerin kanuni ve
sikalarile tekli! mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko -
misyona vermeleri. (54.2) (6917) 

Floransa lıükfımeti, Cem Sultan 
için yüz binlerce filori veriyordu . 
Bu lıaberi alan kardinnllar derhal 
Va !ikana koşuştu !ar. 

Kardinallar P'@anm emvalini 
yazdılar. Loran Domediçi Fransa 
kralı sekizinci Şarlden bir mektup 
aldı. 

Şarl, Sultan Ceınin Komadan 
hiç bir yere kaldırılmamasını tav. 
siye eyliyordu. 

Çül\.kü, Rodos şövalyeleri hare
kete gl.miı,lerdi. Eğer, Filoransa
lılar Cem Sultana malik olurlarsa 
işleri berbat olurdu. 

Belki, Fliransalılar şehzadeyi 
dört beş misli para mukabilinde 
Mısır Sultanına satabilirlerdi. 

Fakat, ne Fransa kralı Şarlin, 
ve ne de kardinalların hareketi hiç 
bir tesir lıusule getirmedi. 

Bereket versin bu bir iki gün
lük keşmekeş içinde Papa, baygın
lıktan ayıldı. Kendine geldi. Yani 
dirilmişti. 

Hasta ve bitap halinde Miada 
dönen dolaplara agfilı oldıL Der
hal Sultan Cem işile meşgul ol -
mağa başladL 

İşte bu esnada Sultan Beyazı.. 
duı elcisi Mw.tafa bev Fransa, İs-

1200 adet yerli mekkari oemeri üç 
ayda teslim edilmek şartile pazarlık

la satın alınacaktır. İhalesi 8/8/940 
pe~ günü sat 15 de İzmirde Lv. 
Amirligi satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 lira 
ilk teminatı 1170 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin belli 
gün ve &aatte kaounl vesikalarile ko
misyona gelmeleri. (523) (6824) 

* 825 ton ;rula! kapalı zarfla Külah -
yada askeri satın alına komisyonunda 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 57,750 
lira ilk teminatı 4137 lira 50 kuruştur. 
İhalesi 24/8/940 cumartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. İsteklilerin kanun! 
vesikalarile teklif. mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri. Şartname~! komis-
yonda görülür. (539) (6914) 

koçya ve İtalya elçilerile birlikte 
Komaya geldi. 

Papa biraz iyileşmişti. İş göre
biliyordu. Elçileri huzuruna ka-. 
bul etti. 

Türk elçisi Mustafa bey, Papa 
tarafından kabul edilmezden ev
vel Romaya gelen elçilerle gö -
rüştü. 

Mustafa bey elçilere şu teklifte 
bulunmuştu: 

- Papa tarafından kabul olun
duğum gün sizler de bulununuz. 
Teklifatımı sizlerin Jıw:urunda 
yapmak isterim ve hükiımetleri_ 
nize yazınız. 

Elciler, zaten Cem Sultanın hiç 
bir hükumete teslim olunmaması 
taraftarı idiler. Binaenaleyh, Türk 
elçisinin teklifini kabul etmekte 
tereddüt etmediler. 

Türk elçisi Mustaa beyin Papa
ya verdiği mektup rumca idi. Ci
lalı bir kağıt üzerine yazılmıştı. 

Mektup liitinceye tercüme edil
di ve tercüman vasıtasile Papanın 
huzurunda yüksek sesle okundu. 

Sultan Beyazıt bu mektupta 
Sultan Ccmin Komada muhafaza
sını rica ediyordu. Mektubun ta
rihi ZO mayıı (M. 1495) idi. 

Türk elcisi mektup olumduktan 

90,000 kilo ve Kuşadası için 36,000 
kilo sığır etine tekli! edilen fiat pahalı 
görüldüğünden oksiltmeleri tekrar 16/ 
8/940 cuma günü saat 15 de Aydın 
askeri sa tın alına komisyonunda ya -
pılacaktır. Aydın eılinin tahmin be -
deli 22,500 lira, Kuşadası etinin tah
min bedeli 93i!O lira leminaUsn 1687 
ve 702 .liradır. Şartnameleri Ankara, 
İstıınbul Lv. Amirlikleri ve Aydın, Ku
~dası askeri satın alma komis;yonla
rında görülür. İsteklilerin kanun! ve
s.ikalarile tekli! mektuplannı ihale 
saatinden bjr saat evvel komiayona 
vermeleri. (511) (6812) 

* l, 700,000 lı:ilo buğdayın öğübne işi 

Diyarbalurda Kor satın alma komis
yonunda 19/8/940 pazarte.i 11ünü 
saat 11 de bpalı zarfla ekBiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli 3{,000 
lira ilk teminatı 2550 liradır. Şartna

mesi komisyonda göriilür. Teklif 
mektuplarını ihale saalindeu bir saat 
evveline kadar k.omiliyona vermeleri. 

(518) (6819) 

* 300 adet musluklu su fıçısı alına -
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9/8/940 
cuma günü saat 16 da Edinıede eski 
müşiriyet dairesinde satın alma ko -
misyonunda isteklilerin getirecekleri 
nümunelerden beğenilmek üzere tutu
lan nürnWle üzerinden yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülür. 
(541) (6916) 

* 

Aıı ÇoRu bedeli 
Ekmek 25000 32000 10,25 3177 50 

Kok kömür!! - 60 Ton 80 Ton 20 1600 120/ 

Un Ekst. 1500 2000 13,20 264 
Makarna 200 300 24 72 
Şehriye 100 150 2• 36 30 

_İrm.iJı:~·-'-~~--~....:1~00:...._~1~so:...._~_..:1~5~-__:2=2~,~50:_~~--_../ 
Beyaz peynir 400 700 42 94 
Kaşar 200 300 58,5 175 5 21 _../ 

Kuru soğan 1500 2000 2,5 110 13 

P~a~ta~tes;::...~~~~~~80~0:___;;10~0~0~~~-6::._~~~60::._~~~--_../ 
Yumurta adet 10000adet15000 1,39 208 5 J6_../ 

Patlıcan baş 

> orta 
T. Bakla cİzmin 
Yerli bakla 
Kabak •İzmln 

> yerli 
İç araka 
Kırmızı barbunya 
Yeşil barbunya 
Taze çalı 
Ayşe fasulye 
Kır domatesi 
Dolınalık domale6 

> biber 
Taze bamya 
Taze soğan 
Maydanoz 

Dereotu 
Limon 
Semizotu 
Ispanak 
Prasa 
ı..ıııuına 
Havuç 
Kök kereviz 
Taze yaprak 
Yeşil salata 
Kamıbahar 

B~ enginar 

1800 
1500 
300 
400 
300 
800 
200 
200 
500 
300 
900 
800 
300 
300 
200 
200 

1000 
100 

2500 
300 

1500 
1500 
1500 
300 
300 
100 
500 
500 
400 

2000 
2000 
500 
500 
500 

1000 
300 
300 
700 
500 

1000 
1000 
500 
500 
300 
300 

1500 
200 

4000 
500 

2000 
2000 
2000 
500 
500 
150 
700 
600 
500 

3,5 70 
2,5 50 

13 65 
5 25 

13 65 
5 50 

19 57 
12,70 38 10 
8,68 60 62 
9,25 46 25 
9,71 97 10 
4,20 42 
4,95 24 75 
5,42 27 10 

11,11 33 33 
1 3 00 
1 15 
1 2 00 
2.52 
6 
3,26 
2,58 
2,90 
3,50 
4,30 

10,88 
1 

11,80 

100 08 
30 
65 20 
51 60 
58 
17 50 
21 50 
16 32 
7 00 

70 80 
22 55 

5000 çift er folinl pazarlıkla sa tın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 37,500 lira 
k.at'l teminatı. 5625 liradır. Pazarlığı 

9/8/940 Cuma günü snat 11 de Anka
rada M. 1'1:. V. hava satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şar~ame ve 1 

evsafı komisyonda gbrültır. lstcklilerin 
beıti gün ve saatte komisyona gelme- Mektebizimin ihtiyacı ic:in 30/VII/1940 tarihinde eksiltmesi yapılan ,. 
leri. 527 - 6870 tıda cins ve miktarları yazılı erzak, sebze ve m:;ı.hrukat için istekli çıkrflıı. 

* dan 1-0 gün temdit edi1mi.ştir. Eksiltme 9/Vlll/1940 tarihine müsadif curn' 
293 ton sığır eline verilen fiat pa - nü Beyoğlunda Llc;eJer rnuha~eb<-Ciliğindc ve saat 13,5 do. yapılacaktır. 'f• 

halı görilldü'-'Ünden ilk pazarlığı 8/8/ rin mezklır gün ve saatle teminat mektup veya ma.k:bu:ılarilc koroi5yon 
940 günü saat 16 da Edirnede Hııcıu - ı racaatlan iH\n olunur. «6850> ./ 
mur köyünde askert satın alma ko - -ı l .. 1 , 
misyonunda yapılacaktır. İsteklilerin stanbu bo ge san at okulu arttırma ve 
6427 lira teminatlarile belli saatte ko- v k 'J t k • d 
misyona gelmeleri. c 538 ı c 6913 ı e e Si me omısyonun an: * • Nev'i Mik. Mu. Fi. Ekıiltmcniı ilk Te. ş··~ 

50 adet et makinesi alınacaktır. Po- kilo Ku. S. T. G. S. Li. K ı 
zarlığı 8/8/940 perşembe günü saat Ekmek 31312 10 25 12/8/940 pazartesi 240 71 ;. 
11 de Edirnede eski ıTıüşiriyct daire- saat. 14 . 
sind~ satın alına Ko. da isteklilerin 1 . ecekl . .. 

1 
• . Okulun 1940 mail yılı ekmeği 31/Vl!/940 tarihinde il1ale edilemedi 249' 

getır en numune erden begenı - . . . .. . · . t•" 
1 

.. 
1 

.. . imamlı kanun mucıbınce ıhale nluddctı 10 gün uzatılmıştır. Istck1i1er gO. 
erek numune tutu an uzerınc yapıla- .. .. . ·-· t 

cakt Taıun· dil t 
2 0 

r gun ve saatte yuk.sek mekt<'pler muhJsıplıgındeki koınisyona nlLı.T caııt 
ır. ın e en utarı 1 5 ıra sinler. (6909 ) ~ 

ve teminatı 188 liradır. Şartnamesi 

Ko. da görülebilir. (537) (6912) 

* 100 adet nalbant takımı alınacaktır. 
Pazarlığı 9/8/940 cuma günü saat 17 
de Edimede eski müşiriyet dairesin
de satın alına komisyonunda istekli -
lerin getirecekleri ntimunelerdcn be
ğenilerek nümune tutulan üzerinden 
yapılacaktır. Ş&rt.namesi komisyonda 
görülür. (543) (6918) 

* · 70 ton benzin 8/8/940 perşembe gü-

nü pazarlıkla satın alınacLıktır. Ta1ip
Jerin Çanakk.alede askeri satın alına 

komisyonuna gelmel<tri. (544) (6919) 

* 10 ton sade yağı alınacaktır. Pazarlık-
la eksiltmesi 9/8/940 cuma günü saat 18 
de Edirnede eski müşiriyet dairesinde 
satın alma komivonunda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 12,500 lira teminatı 
1875 liradır. Evsaf ve şartnamesi ko
misyonda görülür. isteltlilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(545) (6920) 

BASİT RİZA TİY ATKOSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

5 Ağustos Pazartesi giinü akşamı 
Beşiktaş Haşimbey bahçesinde 

cHABİBE TEYZE. 
Vodvil 3 perde 

E. SADi TEK 
TİYATROSU 

ıı3u ııece Beşiktaş (Sua~ank) 
'Qahçesirı<lc iki eser birden 

(SIB) 1 -perde 1 tablo 
KARIM KAYNANAM 

Vodvil 3 ]X"rde 

•onra latince birkaç söz söyledi. 
Türk elçisi şehzade Cem.in 5Jh

hatini soruyord1L Kendisine hüsnü 
muamele edilmesini Papadan rica 
ediyordu. 

Papa, Mustafa beyin sözlerinden 
ve Sultan Beyazıdın mektubun. 
dan beyanı memnuniyet etr:. 

Türk elçisine son söz olarak: 
- Teklifatınız müzakere edile

cektir. Biliihare size bildiririz dedi. 
Mustafa bey, Sultan Beyazıt ta

rafından Papaya gönderilen nadi
de hediyelerini takdim etti. O gün
kü merasim bu suretle hitama er
di. 

Mustafa bey, takip altında idi. 
Kardinallar, Papanın casusları pe
şini bırakınıyorlardL 

Venedik hükumetinin de evvel. 
ce Papaya bildirdiği veçhile Mus
tafa bey tehlikeli bir adam addo
lunuyordu. 

Mustafa bey, bütün zekasına ve 
sarfeltii(i emeklere mukabil hiçbir 
şey elde etmeğe muvaffak ola -
madı. 

Türk elçisi hayretlere düşmüş
~ü. Hiç kimseyi ikna edemiyordu. 
Uste de kendisile kenuşmak arzu
sunda bulunanları yalnız olarak 
bulmak kabil değildi. 

Devlet Demiryolları ve Limaoları İşletme I 

U. İdare&i İlanları 
lı.1uhammen bedeli 30800 lira olan 12 kalem tazyiki hava aletleri J3/9 ' 

cuma günti saat 15,30 da kapalı zart usulü ile Ankarada idare 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lııtiyenlerin 2310 liralık muvakkat tenünal ile kanunUrl 

ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reısııf 
vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler 150 kuru,,a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
tadır. (6573) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1559 Hicri 1 
Cemaziyeliihir 

30 

1356 Kuml 
Temmuz 

23 
1940, Ay 8, Gün 218, Hıdır 92 

5 Ajiııstos PAZARTESİ 
Vua · ı Ji.!z.&nl Vakitler ~-~~-ı~Sa:;:.;..·~D~~;ı~Sa.;;:;.·~D&;.;:.• 

Güneş 

Öğle 
İkindi 

6 00 9 38 
13 20 4 58 
17 14 • 52 
20 22 12 00 

1 Yatsı 22 09 l 471 
ı,.......itmsiiliıiiııamk ...... 4 .. 01..0.•7--3_9 

Akşam 

Sağlığın kıymetini takdir eden ~ 
yatılara fıdet zaman1arında st y 
seve kullanacağı mikropsuz, ııf r 
yumuşak ve sıbht en birinci ffl

3 

rem tuvalet bezleridir. En ince t• 

biseler altında bile belli oln1:ı'-· 

FEMIL ve BAÔI 
Her eczanede, kadın bcrberıeriıl 
ve tuvalet mağazalarında buh.ıll 

1---DOKTOR !:/ 

1 
Feyzi Ahmet Onaranı-..- 0e1 

Cildiye ve zühreviye mütehassısı Sahibi ve neşriııatı _idare e 
Adres: Babı.fili Ca&aloilu yo- . B<4 muharrın 

ı kuşu kllfesinde No. 43. Tel. 23899 ETEM İZZl>.'T BENiCS 
ı..ııiıiıiiiıiiııııiiıliiıliiiiıiiiiiııılıi•iiıioıiiiiiiıiiiiılıiiO..:: I Son Telvaf l\latbaas> 

Casuslar, Tiirk elçisile ziyafette 
bulunanları, bir arada bulunan -
!arı başka eşlıaslar ikame ederek 
daima kontrol altında bulunduru. 
yorlardı. 

Bir gün, Mustafa bey, nasılsa 
yalnız kaldığı bir kardinala açıldı: 

- Hakkımıııda şüphe mi var 
dersiniz? 

Kardiıuıl cevap verdi: 
- Hem, pek çok.. 
- Neden! Biz buraya maslahat 

görmek üzere geldik. Hiç başka 
emelimiz yoktur. 

- Öyle anıma, hakkınızda ihba
ratta bulunulmuştur. 

- Ne gibi? 
- Cem Sultanı zehirliyecek 

ıiniz diye. 
- H3.şa!. Sultan Beyazıt kardeş 

katili değildir ve olamaz. Hüsnü
niyetimizden emin olmak lazımdır. 

- Bizler de böyle biliyoruz.. Fa-
kat .. 

- Fakat, ne dernektir? 
- Venedik elçisinin ihbarı.. 
- Venedik elçisinin ihbarı mı?. 
-Evol... 
- Bunlar iki yüzlüdür .. Bir pa-

dişahıma, bir de size yüz gülerler. 
Para çekerler .. dedi. 
l[udtnalın bu derece fazla lco-

ıııi 
nuşması ve Mustafa beye açı Jı 
aldığı bol hediyelerden ileri f 
yordu. ; 

Mustafa bey, kardinııla dab
9 

yade açılarak: ı~ 
- Şehzade ile buluşmak ot f 

sundayım .. Ona karde.şindell 1,ı 
tirdiğiın hediyeleri ve mel<tll9 
vermek dilerim .• dedi. 

Kardinal bunun üzerine: 
- Biraz müşkülçe .. 
Deyince; Mustafa bey: eP' 
- Eğer, bu işimi haııede~,-

size hadden efzun hediyeler 
dimine hazırım. dedi. . ~r 

Bunun üzerine kardinala ı.ır iİ 
se altın ve birçok kıymetli ,.ı ııt' 
cevherat verdi. İşte Mustafa ,ıı: 
nihayet emeline muvaffak ~l"i:P 
tu. Bir kardinalı ikna edebılıı1 

Kardinal söz verdi: 
- İşiniz için çalışacağ~·1,1 ;ıt' 
- Muvaffak olmannı dı ·~' 
- Muvaffak olacağu::ıa eıJl 1 

labilirsiniz.. dedi. ,.;I 
Hakikaten kardinal elaltı ~ 1 

çalıştL Papayı iknaa muvaff• 1/ 
du. Zaten, Türk elçisi de d•

1 ı' 
dan müracaatlarda bulunıı)·~ııl 
Şehzadeyi ıriirmek arzusıınll 1 

ediyordu ) 
• (Devaıı>' 
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