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~- A.frikadaki 
hqrbin büyük 
eıe . • 

Milli ŞEFiMiZ iSMET INÔNU BUGUN 
TETKiK SEV AHATLERiNE ÇIKTILAR.;:··~ 

• 

1J mmıyetı 

Gene işci kadını ' , şaka 
attı niyetine denize 

Etraftan yetişenler Hediyeyi güç kurtardı 

ı-eir adam 
karısını 
vurdu 

Beşiktaşla Tütün Limited Şir -
keti işçilerinden Hediye Neyir dün 
yemek tatilinde deniz kenarında 
arkadaşları .ile ekmek yerken ya· 
nına ayni yer işçilerinden ihsan ile 
arkadaşları gelmiştir. 

İki taraf bir müddet havaiyat
tan konuşmuşlar ve bir aralık He-

diye ile İhsan arasında hafif bir 
münakaşa olmuştur. Bu esnada 
İhsan Hediyeyi şakadan (!} deni. 
ze atmış ve kadıncağız ne oldu • 
ğunu anlamıya vakit bulmadan su.. 
]arın içine yuvarlanmıştır. 

Etraftan yetişenler kendisini giiç 
kurtarmıslardır. 

insaf be yahu, bu K~ı: ;:~~ı.b~~~ğ· 
kadar da atılır mı? ı·-~Y-~•:-:ün~-ü:h-if-,ede) 
Madem öyle yapacaktınız, gazeteye bir başka 

isim bulsaydınız, daha iyi olmaz mıydı? 
Okudu)!unu anlıvamamak veya 

anlamak istememek ne llıazin! Ha
kikat ismile intişare baslıyan 
bir refik>miz, hic de hakikate uy
ııun olmıyan lbir nesir vadisine 

!t1:1&i*R•iJı!J&:1::14!#ij 
B·· 

, lı•v.~Yük çarpışmanın bilançosu 
"l Ilı ••da d · çat al\ ho· evam eden Ingiliz- kadar geniş harpler oldu. Fakat 
~ı\>ııasııı::~masının ilk mühim hücumların sevk tarzı itibarile 

~. 1~al\lard Un ~ldu, diiknüne benziycnini bugüne ka-
••ltl\ ta~~·a aıı. a3, İngilizlerden dar görmedik. 
lli i\a •I\ diin~~.nın diişmesile neti· Alman hava kuvvetleri hücum 
~•l•t '•ttor " hava harbi bize ye. botlarile müştereken Manş sahil-

i iistul\~erdi'. Vakıa İngiliz a- )erine doğru seyreden uzun bir ııe· e dunkü hna harbi 1'1>.evamı 3 üncü sahifede) 

sapmış bulunuyor! 
Dün sabahki İkdam refikimiz, 

bizim, cok daha evvel müteaddit 
defalar bahsettiğimiz veni tip 
ılıalk ekıınegine dair bir havadis 
neşrediyordu. Hadisenin aslını o
•kuyucu!arımız da hatırlarlar. Dev-

(Devamı 3 i.ıncü sahilede) 

Yarın Akşam 

BÜYÜK DERE 

BEYAZ PARK'ta . 
MÜNİR NUREDDİN 1 

1 ve arkada~ları 
Varyete proğraTı, E*lenc~•er 

,~ .. !1111 ..................... . 

Laübali ve bayağı 
haller 

Gazeteciliğin en ziyade dikkat 
ve itinaya muhtaç olduğu bir sıra· 
da meslek bakımından su ve bu 
gazetede görmiye başladığımız 
.ıaü hali ve bayağu haller haki· 
katen göze çarpmıva başladı. 

Fiat istikrarı, intişar saati, oku
yucuya hizmet gibi tenmiiller dı. 
şında ve cırtlak bir eda içinde iki 
gün evvelki hayadislel"İ, makale -
]eri tekrar tekrar geceden basıp 
ertesi giinün akşanunda ayırt ve ı 
temyiz kabiliyetinılen mahrum 
bulunanlara sunan hafifliklerin 
gazeteciliğin vakarına, ınesleğin 
ciddiyetine getirdiği sarsıntı yet
mivormuş gibi bir de beyhude ve 
sebepsiz pusular kurarak yekdi -
ğcri telızile savaşmak hakikaten 
dışarıdan bize bakan gözlere ba
tan çirkinlikler oluyor. Bu halin 
ifadelendirilmiş tek bir tebliğ 
şekli vardır: Ayıp! . • • 

BİR SENEDE Dolutenekeyi ka 
·18.000 

TAYYARE 
f asına indirdi 

Necmiyeye laf atan 
Zekinin başına gelenler 
Sarıverde Kirecburnunda otu

ran Ahımedin kızı Necmiye, ces
meden su doldururken, oradan 
l(e<Jmekte olan Saki oğlu Zeki, 
INecmiyeye laf atmıstır. Bu uv -
~nsuz sözlerden müteessir olan 
ııenc kız, elindeki dolu su tene -
kesini kaldırdığı gibi Zekinin ka
fasına indirmiştir. 

Zeki başından müteaddit va -
ralar almıştır. 

Hadise hakkında taıhkikat va.vıl
maktadır. 

Bir kazan 
infilak etti 

Halk, sahneye çıkan Belediye müfettişini, A1a
liye memurunu ve müessese sahibini alkışladı 
Evvelki gece, Suadiye pliij ga

zinosunda, sanatkar Münir Nu • 
reddinin konseri münasebetile, 
müessese tarafından konsomasyon 
bedelinden ayrı, 50 kuruş duhu
liye alınması hadisesi, dal budak 
sa1an muhim bir nıesele halini 
almıştır. 

Belediye İktısat müdürlüğü ta
rafından, gazinolara ait yeni fiyat 
ta.:::fesi tatbik edildiğiodenberi, 
her gün :veni bir hadise çıkmak
tadır. Anlaşılıyor ki, bu tarifenin 
ya tatbikatında, yahut ruhunda 
bazı aksaklıklar vardır. 

Suadiye gazinosunda o gece, 

Doktor acaba 
neden hastaya 
gitmemiş? 

Yavrunun soğuktan taş
lar üzerinde ölümüne 

sebep kim? 
(Devamı 3 üncü sahifede) 
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YAVUZ SUl TAN S[lİM 

1 

ayrıca 50 kuruş duhuliye alındığı 
görülünce, mahalli belediye za • 
bıtası ve orada bulunan Belediye 

ÇERÇEVE 

1 

İktısat müdürü Saliet tarafından 
bir zabıt tutulmuştur. Fakat, bu 

(Devamı 3 üncu sahlrede) 

idareciden beklenen 
sarı.'atkar mizacı 

Evvelki gece, İstanbul Valisi 
ve Belediye Reisi Dr. Lfıtfi Kır. 
darın, Taksim belediye gazino
S\Ulda İstanbul gazeteleri erka
nına verdiği ziyafette bulun -
dunı. 

İstanbulu; Adalardan, Çam -
lıca sırtlarından, Boğaz koyla
rın akadar tabak gibi gören fev· 
kalilde bir yer, çok güzel bir 
inşa, mükemmel bir yemek ve 
meslekdaşlar arasında pek sa. 
n1inıi bir sohbet vesilesi. .. 

Belediye gazinosuna girdi -
ğim vakit, üstünde ziyafet ma
sasının kurulu oldui(u büyük 
sette, Lfıtfi Kırdarı, tek ha ına 
bir kenara çekilmiş, dalgın dal
gın İstanbul güzelliklerini sey
rederken buldum. Canlı eserleri 
ve eserlerine hakim ifadesile, 
Manisa valiliğinden tanıdığım 
Dr. Liıtfi Kırdar, sözü şöyle 
açtı: 

- Dcmindenberi İstanbulun 
güzelliklerini seyredivorduın. 
Herkes için olduğu kadar be
nim için de son derece eski olan 
bu güzellikler bir bakımdan o 
kadar yeni ki, her defasında 
onlarda tadılmamış bir çeşni, 
ele geçmemiş bir çizg; buluyo
rum. Bilmem ki bütün dünya.. 
da, koca bir tabiat bahşişi ha
linde, İrtanbuldan daha güzel 
bir yer var mı? Doğrusu ben 
İstanbula hayranım!. 

Ve istanbul Valisi ve Beledi
ye keisi, bu basit sözlerin ben
de uyandırdığı derin takdir his· 
sine dikkat etmeden, bir akşam 
otomobilinden inip köprüden 
Halici nasıl hayran hayran sey
re daldığını anlattı. 

Bu sözlerin basitliğini kay -
dettim, değil mi?. Evet, çok ba. 

sit, uluorta konuşnıa çerçeve
sinden ve herkesin söyliyebile
ceği cinsten st.:zler ... 

Fakat bu basit ve samin1i iç 
döküşü, bana bütün bir hüviyet 
ifsası gibi geldi ve bir şehir ida
recisinden, hatta her idareciden 
beklediğim en ehemmi~etli va
sıf olan san'atkarca idrak ba
kımından beni sevindirdi. 

Bilseniz, insanın içinde yaşa· 
dığı, mes'ulü olduğu, idaresine 
memur bulunduğu şeyi, her an 
bir kat daha taze bir du~guyla 
sevebilnıesi ne zor1 ne zordur. 
Basil gibi görünen bu şey, ben
ce en muğliik ruh düğümü?. 

Zevç mevkiinde, karısına; 
orkestra şefi makamında, çal • 
dırdığı parçaya; aktör hüviye
tinde, oynad1ğı esere; n1uallim 
kürsüsünde, okuttuğu sınıfa 
hayran kalabilenler, bence bu 
ve bütün kadroların en büyük 
giizideleridir. İnsan psikoloc -
yasilc derinden uğraşanlar pe
kaHI takdir eder ki, ekseriyetle 
mesleklerin huşunetli ameliye
leri, işin aşk ve sıfat cephP!,İni 
öldürür ve insanı dolap beygiri 
gibi sonsuz ve hazin bir . git 
gel. e mabkfını eder. Bu malı· 
kumlu~a düşen a~ksız ,.e saf. 
f~tsiz insanlardan da hiçbir sa
hada ve hiçbir zaınan ibd~ı ve 
eser hamlesi beklen1cn1ek ıa .. 
zın1dır. İsle ben bu inceliği. ida· 
reciden beklenen san 'atkar ıni
zacı diye ifadelendirmek bte
dim. 
İstanbulu en verimsiz bir harp 

ve rahatsızlık deninde tesellüm 
etn1csiııc rağınen ibda rehdini 
üstüste gösteren Dr. Liıı!i Kır· 
dardan çok şey umu)·ornm, 
NECİl' FAZIL K.lSAKÜRER 
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DENİZLER 

VE HAVALAR 

Avrupa lıaOOi dolayıı;ile, deniü
ler de tenhalaştı. Ajansların ver
diPi bir habere göre, 30 seneden
bcri, Akdeniz, hiç bu kadar boş 
ve tenha kalmanuş! Kaı.kıoca Ak.
denizde dolaşan gemilerin adedi 
pek mahdut .imiş!. 

Denizlerin tenhalaş.maı;ına rm..
kabil. havalar kalabalı.ltlaştL 30 
yıld:mberi de, göky\izünü:n bu ka
dar kalabalık old$ görülmemiş_ 
tir. Belki, serçe kuslarr kadar faz.
la tayyare, öbek öbek havalarda 
uç~uvor. 

Denizlerde balıklarm rahatlaş
masına mı.ıkabil, havalarda zaval
lı kuşlar klıııbilir, ı>.e kadar hu -
zursuz!. 

PROFESÖRLER, 

GARSONLA& 

Türkçe bilmiyen &ımanvalı gar
sonların dedikodusundan. Üniver
sitedeki bazı ecnebi hocalar111 se.. 
nelerdir, hala türkçe ~eneme -
d.kleri meselesine atladılar. İnsan
br ne gariptir. Ayol, garsonla Ü
rı i versite hocası mukayese edilir 
rr.i ?. Prc fesörler hoca olmuş in .. 
sanl:ı.rd ;r. Dilediğini, dilediği za
man, çabucak öğrenebilir .. Sonra, 
hoca olmak adam öğreten adam 
demek değıl midir?. Öğrenen a
dam değildir ki ... 

Hul..5.sa, gar.sonlar ızyrı, pı:'Qf.e. 
siirler ayrı ... 

RAHAT BİR 

DAYAT!. 

Adanada. bır kadm, gc>Z>."1J<, a
ğızsız ikiz QOCuk doğurmuş! Bu 
hılkat garibesi karşısında insan 
_şefkat duyuyor. Bu ı;ocu.klara za-

vallı tal.ihslzlel", deytp, ~ 
Be)lrl de, tal:ihsE< değil, talihli yav
rucaklardır. Gözleri yok, diiJıyayl 
görmivecekler, alacaklıları gör
miyecekler, terılı::i.t ve lıöcumlan 
görmiyecekle.-... f.bzlan yok, bir 
şey sövlemiyece.kl.er, asabiyete ka
pılıp kiınsenin kalbini kmnıya -
caklar ... 

Bundan rahat hQat lnA olur?. 

MANTA&LI 

PAPUÇ 

Bir gazetede '1Ztlduım: Kadınlar 
mantara basıyormuş! Onların yaş 
tahtaya basınad.ıtlan malfun ... Fa
kat nasJ olur da mantara basar -
lar•. Biraz diliiününce ookmuyor: 
Efendim, bazı. bayanların yeni mo
da yazlık papuçları var. Bu papuç
ların altları mantardır. Mantar pa
puçun altında olunca, bittabi, man
tara, basıyorlar, demektir. 

Fakat, hakikatte, yine mantara 
basan bayanlar değil, baylar. Çün
kü, bu mantarlı ~lor 1,. 20. 25 
liraya kadar .. 

KO&KU VE 

EHEMMİYE'k 

Bir <ıkuyucımı.dan, garip bır 
mektup ak!un; bana (!Wlu soruyor: 
Siz, diyor, birçoklarile \f,,tife edi. 
yorstınuz, fakat, onlar cevap ver
miyorlar. Bu, acaba, sizden kork
tukları için mi, yoksa, size ehem
miyet vermedikleri için mi?. 

Latüe ettiğim zevatın benden 
kıorktuklarını hatırrma getirmek, 
benim hesabıma budalabk olur. 

Ehemmiyet verip vennedikleri 
noktas.na gelince: Bazı insanlar, 
alakadar olarak ehemmiyet verir
ler, ba~iları da a!Akadar olmuyor, 
görünerQk daha fazla ehemmiyet 
verdiklerini i.sbat ederler. 

AHMET RAUF 

r . ~ 
1 A'9'1r8.!lg2}a Haır~ftii1Dlfil Dçlırııc!leırD 1 
"-~~~~~~~~~~~~~~~-J 
Harp ve posta pulları Harp ve ayakkapları 
Harpten zarar ıı<)rerıler cok ol

duğu gi.lıi, fayda görenler, para ka- • 
zananlar da çok ... 

Bilhassa, pul kolleksiwııcuları 
avuç dolusu para kazanıyorlar. 

Geçenlerde, Nevyork pul bor
sasında. 1871 seneı;ine ait bir Ja
POn pasta pulu bin Türk lirasına 
satılmış. Umumi harp ·basb<lı.İ!l 
J?ün Bcrlinden Anıerikava 'l!Ön -
derilen mektubun üzerindeki bir 
marklık pul da müzayedede 2,000 
lirava çıkmıştır. 

ilk tayyare kurbanları 
1»<: tavvare kurbanları. vani tav

vareden düşüp ölen mülazim Sel
fridı?edir. 1908 senesinde. bir tec
rübe esna"Jnda NeYVorkta düs -
roüs . ölımüştür. 

Ondan 90nra, Fransız tavva -
recilerinden Löfebr, 7 eylül 1909 
da Reim&'de yapılan bir miti.ruıde. 
.v=bası Feroer, 22 evlıll 1909 da 
Bulunyada Femandez, 6 ilkki -

nun 1909 da Antlb'de: Del~ani. 
4 sonkanun 1910 da B<ırdo'da: Lö 
Blmı, 2 nisan 1910 da Sen-Sebasti
ven 'd~ Hovet Mi.şlen, 13 mayl5 
DIO da. ili>.'ı. ... düsüıı öldüler. 

Cnun için Fransa, tavvarecili -
( P beşiği savılır. İlde kurbanlar 
Fı an a semasında uçarken düş -

Harp dolay16ile >her sev ııahalılas
tı. Bilhassa ayakkalbı fiatları bir. 
iki misli arttı. Şu halde a-va.k:ka.bı
larını iyi kullaımıak. uzun müd
det dayanöll:ıilmelerini tem.in et -
mek liı.zmıd:ır. Eunun kolavı da 
şudur: Emııeı : c 2ıize etmek ... 

Bir toprak tencerenin içerisine 
150 gram san balmı.mn.ı, ve o ka-
dar koyunun iç yajtını kO'VUJluz. 
5 gram reçine ve yanın litre haı;
hru; veya zeytin yağı karıstırınız. 
Avakkaplarını iyice fırcaladıdc -
tan, temızledikten sonra ba
fi!.çe ateşte ısıtınız. 

Şalupacı üniv~rsite 
Şalupacılann harpte ve sulhte 

yırııtıkları Jıizmet pek büvüıktür. 
Son zamanlarda bunların üzerine 
hava dab topları verlestirihn.i.s. 
torpil kovanları k.onulmuıstur. 
Şalupalar tüccar gemileri ka -

ill~ine refakat ettikleri ı!i.bi. kara 
sularında. devriye vazifesini ızö
rüyorlar. denizaltılarına tesadüf 
edince bombalarla batmyorlar. 
Düsman tayyareleri tarafından a
tılan mavnleri de t:.!ıriı:ı eruvor
lar. İngilterede binlerce şaluya_ 
vardır. Hüki.ımet. bunlarm hiz -
metlerini takdir etmiş, şalupacı

lann aıl !erini hirna}esi alt;na 
aldıih ~ibi. çocukları icin de bir 
hususi ilniver~ıte aomıstır. 

Asırlık f f;tt ~ 
Kuş pazarı ~ ~si 

Belediyenin burasını 
kaldırması üzerine 
şçular Ziraat odasına 
müracaat ettiler! 

$elırimi-ırle .laışçulujfa karsı ı;ıös
t«ilen aüılı:a ve kuş besleme sev
Risinin ı;ıünden@ne azaldıii:ı ııö -
riilmektedir. 

Diı!er taraftan Mısır çarsısı ci
varındaki dükkB.nların lkaldırıl -
mıısı ımünasebetile .buradaki esiri 
ve maruf kuşçu dülckanları da 
""" ıtünlerde ıbirer birer kaJ>an -
nustır. 

Halbuki 70 - 80 yıldanberi Ye
nicaıniin bu civarındaki dükkan 
ve kahveler şelırirnizin biricik 
<ikuş pazarı• nı teşkil ettiiVnden 
simdi İstanbulda tek bir •kus pa
zarı• da kalmamıstır. 

Gerçi Yenicarnideki bir iki kuş
çu Swkeci iskelesi civarına tasın
mıslarsa da eski dükkan toıolu

luğu olmadıi!ından artık kus me
raklıları lbir araya .ııelememel..te 
ve uzun rıllardanberi bilhassa 
pazartesi l?iinleri ııek hararetli o
lan kus satısları ve ıınaruf kus -
ouların nıe!lhur toplanıtıları da 
yapılamamaktadır. 

Bu vaziyeti ziraat odasına bil
diren bazı kuscular kusculuihın 
O:ıüsbütün öldürülmemesi icin ted
bir alınmasını ve bir kus pazarı 
acıl:masını isteımislerdir. Keyfiyet 
tetıkik olun.maktadır. 

Milli terbiye 
Falih Rıfkı Atay, clflttS• <ia yaz

dığı fevkalade mühim bir makale
de, benim, ~ defa temas ettiğim. 
bir milli davayı teşrila ediyer ve 
kat'i biilmmlere bağlı711T. 

Edebiyatsı.z ve teşri.falsız ifade 
etmek istediı'im bu mühim mem
leket davasını şöyle, apaçık ya_ 
z.ıyorum.: 

Henüz küçülı: yaşta, toy, tecrü
besiz ve terbiye ecl.ilmeğe muhtaç 
çağda olan çocu.klanmın ne şu, 
ne bu yabancı diyara tahsile gön
dermek hatadır. Disiplinli, tama
men milli, Uımamen yerli ve ha
lis Türk havasııım iyice olgunlat
tırdığı ve terbiye ettiği gençleri, 
tahsillerini ikmal etmek, tetebbu 
ve tetkika yapmak üzere ecnebi 
memleketlere gönderebiliriz. 

18 yaşında bir rocuk el eline e
manet edilemez. Bu yqta, Wıtti 
birkaç yaş daha büyük bir deli_ 
kanlı, sureta cazip, fakat, haki
katte tehlikeli dekorlarla örtülü, 
ruhumuza yabancı, benliğimize 
yabancı bava ile dolu uzak diyar
lara okum3ğa gönderilemez. 

Terbiye, milli teroiye, Türk ter
biyesi tahsilden de, ilimden de, ir
fandan da üstündür. 

Ekseriyetle Almanyaya gitmiş 
çocuklar Alman hayranı, Fransada 
okuyanlar Fransız prcstişkin, A
mcrikada okuyanlar Amerikan 
delisi oluft geliyorlar. 

Bu, neden böyle oluyor!. 
Sebebi basit: Delikanlı, henüz 

anavatandan aynlırken, kendi öz 

1 
memleketinin milli ve sıcak hava-

~ lJ ÇÜ K HABERLERi sile, iyice yuğurulmamış, Türk 
- · mukadde«ahnı, bu mukaddesatın * Şehrimizde kok kömürü tev- emsalsiz şerefini henüz tanıamen 
ziatı için yeni depolar açıLması idrak edememiştir. 
Belediyece kararlastırıLT.ı:;tır. Dı- Bir kelime ile, henüz milli terbL 
f!.~ taraftan civar vilayetlerden yesi bir garnit halinde rubunda 
mühim miktarda odqn ve kö:nür taazzuv etmemiştir. 
J?etirtilecektir. Halbuki, bizim, Amerikan delisi * Dcnizyolları idaresinin Jfalep mütehassısa değil, milli terbiyesi 
ve Neveser vapurları aralba va - sağlam delikanlılara ihtiy:ıc.ııruz 
puru haline konulacaktır. * Münakale Vekilinin pazar -
tesi .J?ünü şehrimize ııeleceği an-
1aşılmaktadır. 

* İthalat ve ihracat birlli<le -
rinde yapılan veni teşkilatın tat
bikine dünden itibaren baslanıl
mıstır. * Maliye Vekileti nakit işleri 
müdürü eeıaı dün .sehrimi.ııe e:eı
m.iştir. * Üniversite kampına istirak 
edecek talebelerin saçları Jı:esi -
leoektir. * Kantarcılarda Çapa marJı:a 
fabrikasında çalışan Koço maki
neyi idare ederken elini makineye 
Jı:aptı ııınıştır. 

* Dün şehrinllzden 75 bin lira
lı kilı.racat yapılmıştır. 

var. 
REŞAT FEYZİ 

Mekteplerin kayıt ve ı 
kabJI şartları 

Kız ıan'at okulları 
Gene Juzları.ım.za şapkacılı.k.. 

terzilik, tezyin! çiçekçilik, ütü -
cülük, loolacılık, modelcilik, na
kısçılık, ıı!ıçılık. pastacılık. ma -
kastarlık ve emsali favdalı isler 
öl'!reni:p onları t11m lbir aile kadını 
olarak bazırlıvan Jı:ız sanat okul
larına yeni talebe kavı t ve kıtbu
lüne .bu av içinde başlanılacaktır. 
Orta mektep mezunlarının kabul 
olundu.i(u bu mekteplerden mezun 
olanlar atelye açıp calısahilecek
leri g>bi :mekteplerimiz.de mual -
limlik de edebilirler. 

Yenişehir 
işleri 

Belediye Reisliği şehri
mizde acilen yapılacak 
işlerı birer birer tesbit 
edip paralarını ayırdı 

Belediye reisliiti şehremizde ya
pılacak yeni acil bazı işler iıcin 

mtJhtelif fasıllardan 2 milyon li
ralık ıbir ilave tahsisat ayı.rmıs
tır. Bu para ile tıu yıl şehrimizde 
yapılacak olan eehir işleri şun -
!ardır: 

60 bin liralık kanalizasvon. 145 
lbin liralık et naklive leva:zimatı 
satın almak. 16 bin liralık çocuk 
bahçesi inşa em>ek. 760 lira ile 
veni köy odaları ve 1200 lira ile 
kıöy mektepleri yapmak. 
Ayrıca bu paranın 1000 iirası 

Yakacıi!ın ihtivacına. üç yüz on 
üc bin lirası Bebek - İstinvc volu 
inşaatına ve istimlakine. Hl hin ı 
lirası Haliç vapurlarına sarfolu
nacaktır. 

imamlık imtihanına 
29 kişi girdi 

Sehrimizdeki bazı camilerde 
münhal bulunan imamlıklar iç;n 
evkaf müdürlüi'!ü tarafından açı
lan i!1lltilıana 29 kisi l(irunistir. Mu
vaffak olanların ta-vinleri bwrün
lerde evkaf 1.1mum müdürlüğü ta
rafından yapılacaktır. 

Kümes hayvanları 
serg1s1 açılacak 

Halkunızı tavukçului!'a ve kü -
mes hayvanları beslı.mıeite tesvik 
etmek üzere şehrimiz-de· bir kü
ıınes hayvanları serl!l'si açılması ka
rarlaştırılmıstır. 

Bu sergide ev ve çiftliklerde ve
tistirilen cins tavuk. horoz. ör -
dek, kaz, hindi ıribi havvanlar 
teshir olunacaktır. 

En iyi vetistirilinis hayvanla -
rın sahiplerine nadir ciıı.sleri ta
ammüm ettirenlere 200 lirava ka
dar nara mükafatı verilecektir. 

bıhsi .. 

POLİS 
VI 

MAHKEMELER 
•• 

Olilm getiren 
(ı.Jto1iI·l!iOd 

Karşılıklı abluka 
Yazan: AHMET ŞÜKRÖ ES~ 

tığ! Almanya İngiltereye ne zaınıtll 
Elyüpte oturan bir kızla lbir er- ve nereden hücum edecektir? flJI. 

lkek arasındaki masum lbir saka sual günün en ehemmivetli nıev• 
ıbir facia ile net>celernıti.stir: zunnu te<0kil etmektedir. Üç i1'-

Recep ""'lu Hur&it isimli bir de- timalden bahsediliyor: 
likanlı tan>dı.ıiı ıbir kızla bir ızün 1- İngiltereye karşı doğrııd., 
$>kalaısıııken, luzın elindekıi fı<ü- do&rnya hücum etmek. 
zel bir ciceVi amı<k. isteıni.stir. Z- Cebelüttankla İspanyol F•• 
iFakat kız veıııneınis, erk.ek ızfüüp ve Fransız mü.stemlekelerincıe
:ısrar edince de elindeki tı.i!ı ha - geçerek şimali Afrikada İngiliı • 
fiften delikanlının sa1? ıbacal!ına !eri muharebeye icbar etmek 'flf 

batuımıştır. İngilterenin imparatorluğu ile nı~ 
Hw·şit evvela buna aldırmamış- vasalasmı kesmek. 

sa da aradan kısa ıbir z,.man ge.;- l- Ve nihayet şarki Avrupa yo
ti.l<len sonra tıt:ın hafifçe battw !unu takip ederek Irak üzerindell 
yer kızanp <işmeite haslamıstır Hindistanı vurmak. 
Biraz 90nra da ''ara iltihaplan - Bunlardan her birinin kendin• 
mıştır. mahsus zorlukları vardır ve ani•• 

Bunun üz.erine Hurşit Bevol!lu ,_ .. ı 
şılıyor ki Almanya, karşısın"""= ı. 

hastanesine müracaat etımiştir. düşmanını, takip edeceği asJ<c!'I ır 
Bevo)ilu ıb.astanesinde ilk teda- harekatın stratejisi üzerinde talı· 

visi vapılan Hurşit müteakıben minlerle meşgul ederken, ingil • 
evine l(Ötürülmüslür. Fakat l:le- tereye karşı Napolyonun ve ikiıı. 
yoı?lu hastanesindeki teda.ı.-iden ı 
oonra yara bu"1:ıütün iltilıJ.plaıı _ ci Vilhclmin tatbik ettiği an'ane• 

mücadele usulünü tatbik etnıektt' 
dığından hastanın Gureba hasta- dir: Bu da ablukadır. ingiltereniJI. 
nesine kaldırıhııası meciıuriveti _, 

AJnıanyayı ve Avruna kıt'a.cı•ıP 
ıl:ıasıl oUııuŞtur. 

Zavallı ııenc bura.da hemen te- abluka ettiğinden bahsediliyor· 
davi altına alınmışsa da artık va- Bu, doğrudur. Fakat hakikatin tııJI 
ra QOk az:ı.ıı kanızrcııe çevirmis bu- olarak ifadesi değildir. Hakika!l~ 
lunduı?undan kurları.l:ıımımus. bi- İngiltere Almanyayı abluka ettiği 
raz sonra ölmuştür. gibi, Almanya da İnı;iltere bak • 
Hursi<lın ailcsı ke,•üyeti •bele- kında şiddetli bir abluka tatb~ 

diye hekımine bıldimnisler. tabibi etmektedir. Ve şuradan burad•ll 
adli B. Salıh Hasim Sönmez ta- hücumlar yapacağını bildirmek!• 
rafından yanılan muayenesinde de olnıasına rağıncn Aln1anyanın bi 
cesedin ~ior.ga kaldırıim.asına lü- ıa en büyük ümidi bu ablukada # 

zum ıı<)sterilmi;;llr. 

Eyüp müddeiunıumiliği hfıdise ~akat bilhassa Fransız sahiUC
haıuunda talıktirnta gCQJll4tir. Şa-
kadan tığ batıran kızın müddeiu- rinin işgalinden sonra Hitler j\l· 
mwnılikçe ıfade;i alınmıstır. Kız- manyasmm İngiltere hakkındı 
cağız Hur>ıdin ölimı haberini a- tatbik ettiği ablukanın, bundan e(• 
lınca tecssürunden bay.J?ınlıklar velki ablukalarla mukayese kalcbt' 
ızeçiıımis ve: mıyan hususiyetleri vardır: . 

•- Keşke ellerim kırılsaydı da 1- Bir defa şimdiye kadar Iıı • 
bu şakayı yaamasaydım! .. • diye gilterenin Jıiçbir düşmanı şima!d• 
as:Iamıttır. Narvikten ispanya sahillerine k.,. 

Açık iş ve 
memuriyetler 

Edrcıınit belediye hastanesine 
35 lira aylık ücretle bir hasta ba
ıkı.cı aranmaktadır. Metlair bele
diye reislii!ine müracaat olunma
lıdır. 

B~vol!,lunda Pamnakkapıda tel
#!raf sokağındaki havlu fabri -
kası iciıı isciler aramnaktadır. 

dar bütün Avrupa sahillerini eUO' 
rine gerirmiş degildir. , 

2-- İkinci ve daha ehemmiyetli 
bir vaziyet hava kuvvetinin bıt j 
giinkü ablukada müessir bir ro 
oynamasıdır. Hitler AlmanyasıuıO I{ 
elinde denizaltı gemileri de v~· n. 
dır. Fakat daha çok güvendiği sı- -n 
lab tayyarcdir. . 

Filh:ıkika coğrafya ve elindeJ:l 
vasıtalar bakımından çok müSaıl 

Muhtelif vilayet merkezlerin -
Yeni açılan Taksim gazinosu dekı bir şirket şuıbelerinde isti>h-

şehre medeni bir müesc;;ese kazan- 40 

Garson 

dırdı. Burada servis mükemmel.. dam olu~ak üzere yaşını te-
cavüz ebmemiş lise mezunlarından 

Malumdur ki, bu gazinoyu bir ibirka.ı; muhasip alınacaktır. İki 
Rumen işletiyor, garsonlar ve sai-
re ele Romendir. yıl muhasebe işlerınde calısmıs 

Duyuyoruz ki, bu gazino, a:rni olmak ~ttır. B~ekaıııda 4 üncü 
zamanda pratik bir garson nıekte- vakıi hanında 1 inci kat 18 numa-
bi olacaktır. Bu meslek, itiraf ede- raya müracaat olunmalıdır. 
lim ki, bizde henüz yoktur. Bu. Ordu vilaveti memleket hasta- t 

* Memurlar kanunu tadil edi
lerdk ımemur ohna. mımzetlik. ter
fi ve teczive maddeleri değistiri
l~ktir. 20 yasını, taımamlıyamı
yanlar memur olam.ıyacaklardır. 

muhakkak ki, ayrı bir ihtisas işi- nesine laakal 2 ··ıl hastanelerde 
Derhal yapılacak dir. Eğer, Taksim garinosu, şehre calı"'llıs bonservisli bir kadın ve 

birçok da işinin ehli garson yetiş- bir de erkek hasta bakıcı aran-

bir vaziyette bulunan AlmanY•• 
Fransanın işgalindenberi, ingiltt' 
renin ablukasile meşguldür. Bin•· 
enaleyh bugün İngilterenin karşı• 
!aştığı en ehemmiyetli mesele, doJ 
ruclan doğruya veya müstemleke
leri üzerinden taarruz değil, ablıt· 
kadır. Alman resmi tebliğleri ber 
gün bava boınbardunanlarile b,... 
tırılan ticaret gemilerinin tonajı 
hakkında rakamlar vermektedit• 
Ancak bunlar, azımsanamıyacal< 
miktarda olmakla beraber, ingil• 
tereyi açlıktan teslim olmıya icbııl 
edecek bir hadde baliğ olm.adığı d• 
meydandadır. - Babaeski, Vize, Llrııısekide 

çardak panayırları öniimüulelri 
haftadan iUbaren ar.tlacaklardır. * Şehirmiz.dek.i muaJlimlerden 
300 ü na.killerini istanişlerdir. Or
ta tedrı..<at muallimlerinden 280 
kişi de zaıın l?iinmüstür. * tlıracat tacirleri tıuıııün Ti -
caret Vekiıleti dıs ticaret reisi B. 
Servetin reisliifuıde toplanıp tif
tik ihracatındaki V'Olsuzluk iddi
asını eürüşeceklerdir. 

yollar tirmeğe muvaffak olursa, müesse- maktadır. Avlık ücretleri 35 ser 
senin hizmeti hakikaten takdirle lıradır. Mezkür hastane sertabip -

Rami - Topkapı - Güımüssuyu liiiine müracaat olunması icı.bet-
yolunun inşaatı dün belediye en- ynd~dilmelidir. 

cümeni tarafından 15 .bin 113 1i - ı~=====~B~UR:··~HAN=~~C~E:V;A~T~~=m~ekt~ed~ir~.=~;~~~==::::~1' 
::ı::.r müteahhide ihale olun - 1 AVRUPA HAR6iNIN YEN~ESELELERi 1 
Avrıca Acıbadem - Camlıca yo-

lu da 23 bin liraya. Taksim - Mete h [ 
caddesi insaalı da 16 bin 222 lira- Harbin mec u 
va iliale oluımıustur. • 

Bu yolların insaatına derhal kahraman/arı 
başlanılacaktır. 

mıyabilir. Bu vekayü yaprruı; olan
ların muharebe meydanında hep 
birden ölmüş olması bir çok saf
haların d:ı sonradan geleceklere 
ebediyen meçhul kalmasına sebep 
olmaktadır. Daha başka türlü de 
olamaz. 

İngilterenin, şark ve cenup yo• 
lan üzerindeki sahilleri ellerin~ t 
geçiren Almanlar, havalardaki bıt 
kim vaziyetlerine ve mevsİJJljO 
elverişli olmasına rağmen ingil • 
tereyi 19H harbi içinde deniZl'ıtı 
harbinin başladığı şubat 1917 W 
rihini takip eden günlerdeki 1<•· 
dar müşkül bir vaziyete düşür • 
müş değillerdir. Halbuki günle! 
gittikçe kısalmaktadır. Sonbah•' 

(,("''* 
Son ' 1 Odamda. 

1 
Onun ve benim odamJ'l. 
Öyle neş-'eqyiz. Ö.Vle ıınes'oouz 

ÖZY AŞLARll ~~;:~~;~."·=·· 
Tclgrarın edebi romanı: 25 

lecek, içilecek, kapılacakmış g>bi 
korkuyor kı.skanı.vordu.m. 

- Bir \·ere gitti de başına bir 
r-~v mi geldi?. 

Ya.zan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Harp çıktı çıkalı cephelerde, 
cephe gerilerinde kahramanlığın 
her türlüsünü gösterenler sayısız
dır. Bu kıılırarnımlık vak'alarırun 
ancak pek azı herkesçe malü.ın o
lur. Çoğu meçhul kalır. Her harp
te adı, şanı işitilmemiş kahraman
lar isimleri, resimleri gazetelere 
geçenlerden kiınbilir kaç bin kere 

Geçen umumi barbin en belli 
başlı simalarından biri olan Liv
rens. Arabistanı nasıl ayaldandır
d.ığını, sonuna kadar ora9a nasıl 
bir hayat geçirdiğini anlatırken 
meç'bul kahramanlar için de aşağı 
yukarı şöyle diyor: 

ve kış mevsimlerinde hava açık ol· 
maclığuıdan gemiler iyi görünıne$ 
ve bu mevsimde uçuş da o derece 
kolay değildir. İngiltere bu aylofl 
geçirecek olursa - ki geçireceği ar 

ETEM iZZET BENiCE Saadet. 
.- - İşle bu benim .. 

"1ııs:::::ıı1111ıcm:ı:mz:ımzı••mı11t•••••mımmm•••••- Der J?ibi kulak.larııncıa saniye -

Derneğe mecbur kaldım. Ne va
pıyor, ediyor, yine her istediğini 
bana yapt:rıyor. Artık iyiden iyiye 
biliyonmı ki. ben bütün gönlü.ınle 
zavaıı. bir esirim ve .. o tam müs
tebıt, hükümran bir aşk ve sevda 
•.ultanı!. 

BöylPSine: 
- Boynum kıl.dan incedir .. 
Denir. 
Daha sonra, yeni evHnL \ aşk 

'\"e gönlil yuvamızı konuştuk. İş
tahlı istihlı onu bana tasvir etti: 

- - Küçük bir oda. 
Tek karyola!. 
Elımle i.şlıyeceğiın örtüler, 
Her j!Ün değişen çiçekler., 
Yastıkları bol bır aşk koşesH 
Cılı:ın kahkahalar!. 
Mos"ut birer göniıH. 
Suslü bir ma.sa .. 
Yalnu iki sancialya-
ı,.tahlı yemekler!. 
Ve .. sordu: 
- Daha ba<.ka ne i.stersın·!. 
Bunbr yet.mez mi?. 
Hemen ce,-ap veroım: 
- Hicbır şey. Y:ılnız sc>ni!, 

Buıtlnkrdc i!;lcr de o kadar ço
'aldı I< • 

Her !!Un yıı:ın yı,~ın ilre gel!.. 

yor. Kucak kucak şifre gönderi -
yoruz .. Bütün sefaretler seferber. 
Hele Pari.s, Berlın sefırlerımiz de 
öyle geveze ki. Durmamacasına ya
zıvorlar. Bizıın nazır da sanki on
lardan ""'1ğl nu kah yor". Liı1 tor
bası. Bir lafı, bin ediyor. Herhal
de ~'<ık nazik, has.sas, eheır.miyetli 
günler içindeyiz. Siyaset havası 
epeyce fırtınalı, bulutlu, şırıı:,ekli!. 
Fakat, herşey bana vızgelıyor. O
nun gözlerinin gölgesi altında ben 
bütün yorgu.nluRu.mu dinlendire_ 
bilıyorum ve .. öyle çalışıyorum. 

Araya araya istediğimiz gı"bi bir 
odacık bulduk. 

Hem Gönul apartımanına da u-
zak değil. 
Bır sokak ötede. 
.Döı;cli bir oda. 
Bunu 1:>er•eninciye kadar akla

karayı kPndisine de, bana da scç
tirtti!. Fakat, sa:uden güzel bır 
oda. 

Belki bir iki gün sonra buraya 
taş nm~ olacağız. 

Bu ~mı.; ve onun gözlerimde 
can . .:nıdırdığ. hayal sılsılesı o k,,ı
dar tallı, o kadJ.r bayiltıcı J;..ı., 

Y cm cvrl~y i.ı. 

!erce çınlıyor. 
Gürıdüzleri ben daireve gidiyo

rum. O ışlerini bitıriyor, annesine, 
ahbaplarına gidiyor. Bazan geli -
yor, çıkış saatimde beni de alıyor. 
Güle, gıile. geze geze beıaber yu
vamıza donuyoruz. 

On h':'" oiin sonra.,... 

Anlamıyorwn. 
- Ne var?. 
Ne oluyor? 
Dun gece ilk defa odamda yapa

yaln;,z yattım. Fakat, uyumak ne 
mümkün?. Sabahı zor ettim. Bü
tün bunlar, o kocakarının başt aL 
tından cıkıyor. 
Eve döndü,i?üm zaman Naran yok

tu. Onu görememek, onun ..:;ihirli, 
büyülü gözlerine d:.ha kapıdan gi
rerken gönlümü ve ı::özlerlmi kap_ 
tıramamak öyle fen3'ffia gitti ki, 
yıldırcmla vurulmuşa döndüm. 

- Belli sinemadadır. 
Bir arkadaşına gitmiştir. 
Şimdı gelir!. 
Dıye düşündüm ve .. bel:ll'dim. 

F akat, ;aniye !er geçtikçe içim i
çin:e sı~>yor, bunalıyQrduın. Ila
yattm<ia bu kadar sık;ldığınıı. kal
bin1in d'~ralıp kLskaç LJ:ın<le .sı;.;ı.l .. 
dıgını, 1:- tır.e .. L.li:n. Aklım<l:m 
nel!'r g<>çl., nder?. Sanki fJ yeni-

Kazaya mı uğradı?. • 
biye vehim içinde çırpınıyor

dum: Hele, saat yedi buçuğu vu
rurken yüreğim yerinden sökülüp 
atıl.yor zannettim ve.. bu anda 
kı.skançlığın, itimatsızlığın bir in
sana neler yaptırabileceğini dcne
dnn. Diişünüyordum: 

- Dalgın k:zın birinci va»fı her-
cailıği<:lir!. 

Acaba bir başkasını rru gördü?. 
Onu mu sevdi?. 
Şu dakikada hi~ tanımadığım 

bir erkei!in kolları arasında mı?. 
Beni terk mi ediyor?. 
Hele: 
- Beni terk mi ediyor,. 
Derken boğazımın sık.ıldl.iiını, 

ciğerlerimin çekilip yumruldu~'U
nu, beynimin ateşler içinde yan
dığını his,ediyordum. Onun bir 
erkekle konıı.v.r,ası değil, göz gö
ze gelmesi bile beni delirtiyordu.! 
Gözüm pencerede, kulağım kapı. 
daydı. 

- Eğer onu bir erkekle konu -
şurken bile görsem dayanamam. 
Ya öldürür, yahut da buna ben
zer bir şev yaparım. 

Di,·ordum. saat sekizi ııecivor
du. ArtJ.k dayanamadmı. Yerim
de duramaz oldurlı. 

- Basrmı alıp çıkavım .. 
Dedim ve hakikaten çıktlllll. Fa

kat. nereye 11idecek:ti:m. Onu ne
rede arayacaktı.ııı. Aklıma ilk ön
ce: 

- GJnünl aıpartı:manı. 
lllevamı nr) 

fazladır. 
Avrupada harp başlıdıberi is

tilaya uğrıyan ruemleketleriu, ken
dilerini miidalan mecburiyetinde 
kalan yerlerde gösterilen kahra
manlıkların lıaddi hesabı yoktur. 
Garp cephesinde de aylarca sü -
kfın ile geçiştirilen zaman zarfın
da tekerrür eden miisademelerde 
cesaret, fedakarlık, uyanıklık iti
barile sayılı vak'alar demektir. 
N orveçteki deniz harekatı da öyle, 
kara muharebeleri de. Sonra garp 
cephesinde muharebe başlayınca 
birbirini takip eden her günkü 
harekatla kahramanlık gösteren_ 
!erin sayısı meçhul kalacaktır. 
Harp nice zeki ve kabiliyetleri son 
derece işleterek nice kimselere 
hatır ve hayallerinden geçmiyen 
fevkaladelikler yaptırır. Eski za
man!ardanberi bu bö) ledir. Şiın
diye kadarki harplerde büyük ya
rarlık göstermiş olanlardan tarih 
ancak pek az bir kıs1DJJJ1 tanıt -
mışhr. 

Her harbin kendine mabsıuı 
kahramanları vardır. Yeni motörlü 
harbin de kahramanları olaaktır. 
rünkü nıotör yalnız başına her
şeyi halletmiş olmuyor. Harp yiae 
insanların işidir. İnsan cesaret ve 
zekasının işi. Bir harbin pek çok 
kahramanları meçhnl kaldığı gibi 
mühim bir çok vekayiide belli ol-

Onlar daima meçhul kalacaktır. 
Meğer ki yaptıklarını günü gü -
nüne cep defterlerine kaydetmiş 
olsunlHr .. Buna harbe giden her
k.es için buna imkan mı var?. Gü
nü vününe vekayü kaydetmek, 

sonra da sağ kalarak dönünce ha
tırat neşredebilmek kaçta kaç as
kere nasip ve mümkün olabilir?. 
Zaten Livrens de bunu bildijii i
çin böyle diyor. 

Yoksa harbe gitmek, muhare
beye girmek seyahate çıkmak, her 
hangi bir tecrübeye girişmek de
ğildir. Muharebede defterini ç&luı
rarak vukuab kaydetmeğe ne za
man müsaittir, ne mek.ln. 

Lavrensin Arabistandaki mace.. 
ralarJ ne kadar karı.şık, heyecanlı 
olursa olsun kendisinin nihayet 
çekilerek yalnız kalclıb bir çadırJ, 
bu çadırda da yazılarını yazacak 
vakti vardı. Defterine yazacakla
rını vazınıı; olabilirdL Yalnız bu
rada kaydedilecek bir nokta daha 
var: Herhangi harp harek.iıtmda 
mühim rol oynamış olanlardan bir 
çoğu da vardır ki isteseler yazı da 
yazabilirler, eğer böyleleri yaza- ' 
caklarmı yazsalardı birçok hare
kabn meçhul ka~ noktalan 
aydınlanılırdı. Böyle olm.uyor. 
Çünkü yazı yaz.malı. herkes için ay
ni derecede cazip değildir. Muha
rebe demek bütün dlk.bt ve ee.. 
sareti çeken biT iş demektir. Söz 
ve yazı sonra.ki işlecdeA. 

tık muhakkak olarak söylenebilir• 
Alınan ablukasının tehlikesini d• 
atlatmış olacaktır. Çünkü İngi!IC" 
renin bu kış zarfında ve herhalde 
1941 senesi içinde havalarda Al: 
manyaya tefevvuk temin edeceği 
şüphesizdir. Demek ki İngiltct~• 
bugün, Almanya ile giriştiği 01 11; 

cadelenin en nazik ve en teblikcl 
günlerini yaşamaktadır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi -Yanlış bir tapu işi 
Okuyocularımmian B. z.,.. 

kiden aldWııruz bir mektuı>t•' 
cEldirnede Tukialipaşa car

şısında 1 numaralı . dükkfuııJl 
saltibiyim. Dü.kk3.nı.m bila se
ıbep Ed.ırne kadastro mi,idill'' 
lü.i(ü tarafından ıınilli eın).a.ke 
intikal ettirildi Hafuu;ki h•'. 
len .bu dükkanın vemileriJll 
bir yandan maliye maasJlll • 
dan haczen almaktadır ve tıı" 
PUSU da üzerımded:ir. Bu hO, _ 
susta si:kfıyette bulıınıınak 0 

z~e Edirneve kadar yaptıj!ıll' 

1 

bir seyahatte a:ıasınüı;avirli 
1
' 

1!e derdimi l:ıildird:im. Fal<• 
hiç ibir netice cıkıınadı.• de ~ 
n.ilınektedir. Alil kadar ıarı 
nazarı dikkatini ceLbeder~· 



••••••• 

;;: '~~li Şef seyyahatlerine başladılar 
., \le Vttk~ Olu~ muhabirimiz clMt, telefonla)- R.eisicumhur, . Milli Şef İnönü bu aalıah saat onda 

~. nıq~J;', tnuteveccihen şeh rimizden hareket buynrdular. lstae yoa fevkalade kal•balıktı ve uğur
afi '.''.'llt ~! • ~.areşal, Vekiller, meb'uslar, yüksek devlet memurla n bulungyorlardı. 
.- •lhııu ziy Yerkoyde trenden inecekler ve bililaare otomobille Yoq at, Kırşehir, Çoruın, Menifos ve 

ılli Şer:•et buyuracaklar, bu meyanda yeni felaket mıntakasmı da teşrif edeceklerdir. 
v• "ıdır IUDuoıi kıitipleri Ke mal Gedeleç refakat etmekte olup seyahatin dört gün süreeeği tab.nıin 

1~ !ttgili~ Kralı Moshovaya 
ah fabrikaları- giden Macar 
~ ~~ ~olaşıyor hey' eti 

llf tkJ t Londra 9 (A.A.)- Sovyetlerle b. e am isabetli yeni bir ticaret mukavelesi akdet-
~. it atı§ yaptı mek üzere, müzakerelere girişme.. 
:""'• 9 ( ğe memur ticaret heyetinin Mos -

w ' et· A.A..) - Kral ve kovaya muvasalatı tlolayısile, Ma-
ill "'di Un Cov<>ntry'yi zivaret caristaııın Sovyetlere hayvan ve 

;ııl ~ r. lCral ve Kraliçe bu- sınai mamulit göndereceği, Sov -
~. er tar~ndan h eti yeıleNlen petrol, m&DIJ'tlnez, pa-

ti..., •rıı~ır. Kraı f-'- arar] e muk \'e kereste alacağı bildiri! -
"~e .\ıir '.. . ...,nka arın mektedir. 
~tı· ·üf~ı t~übe ederek /ı• •1. '- l S 1 

·bir endaııt yaomıstır. ngı lZ a8Rer e• 
ovYetler ve rine bol tütün 
Amerika 

•si 
il · ııctoıı 9 ( 

ı :S hpt • A.A.)- Summer 
~o'"l>eu •gı ~el'.anatta Amerika 
ler;lli et- Bırlığinin münase -
İ•tit. ıslaha ÇalışWdarıru ihsas 

dt • •ıı.,, d .. 
e~· •lçisi ~n Sovyetler Birliği bü
dıl" ' ~Öti; llıansk; ile yaptığı u

I '•kei"'~.den bahsederek iki 

1 ·~ hiro nıku:ıasebetlerine taalliık 
dl "'iis ,() ın 1 lıı bet b· ?Se elerin dostane 

l<r lr.'te ed'.~d~iyet dairesinde 
ili>' l ı ığıni bildirmi tir. 

etil ~lrda oturan 
" . 
·~~ 1< l'Qbancılar 
ar- ile 'bire 9 
sj, ıı 11~ bit ıJA.A.)- Dün neşre_ 

Londra 9 (AA.) - İngiliz bah
riveliJerile asker ve tavvarecile -
rine bira, tütun ve saire hakkında
ki yeni verııivi teliı.fi için ııünde 
altı pens fazla verileceği avam ka
marasında bildirilmiştir. Bu su -
retle beher milyon asker için bir 
senede fazla olarak takriben do
kuz milyon İnııi.liz lirası sarfe -
dilmiş olacaktır. 

Holandalı me
murlar çekiliyor. 

Londra 9 (AA.) - Reuter a -
jan,;ı, Londradaki iyi •haber alan 
Holanda mehafilinden ögrendiği -
ne ııöre, Rotterdamda avni za -
manda jandarma kuvvetleri şefi 
olan emniyet isleri amirinin va -
zi:fesine nihayet veril:mistir. Ta -
lebi üzerine kendisine bili müddet 
mezunıvet verilmiştir. 

Amerika fabri
kaları hiç dur
madan çalışıyor 

Bundan böyle üç ekip 
faaliyete geçecek 
Vaşington 9 (A.A.)- D. N. B. 

bildiriyor: Harbiye Nazırı Stiın
son, federal ordu için çalışan mü
himmat fabrikalarının bundan böy
le ür ekiple çalışmasını emretmiş
tir. Bu yeni usul çalışma fabrika
lara 24 bin işçiniu ilavesini istil
zam etmektedir. 

Alman Jarın bir 
iddiası daha 

tekzip ediliyor 
Lcndra 9 (A.A.) - Alınan mat

buatı tarafından büvük başlıklar 
altında neşredilen ve nazi deniz 
ve hava kuvvetlerinin İnııiltereve 
karsı elde ettikleri muvaifakiyet
lerin 1917 de İmparatorluk do -
nanmasının elde etırniş oldui!u mu
vaffakiyetlerden daha fazla oldu
"'ıına ımütedair bulunan iddiala -
rın, hakikatten çok uzak olduii:u 
L<:ındranın saltı'hi~ettar rnehafi -
linee •beyan edil:mektedir, 

' SON 24 SAAT 
• 

Hadiselerin izahı 
- Bıı tahlil 11azısmın metinleri A "4do4ı ıtiansı 
senıiri lttl!tenlerinden hul<isa edümiftir -

Telı.is edea! HU.AMME& ALATUK 

Son U saatte vukna gelea hadi
selerin en mlihi:mlerinden biri 
Manş denizi üzerinde vukua gelen 
hava ve tleniz mnharebesidir. 

Dün sabah erkenden Alman de.. 
niz botları Manş denizinde bir 
İngiliz vapur kafilesine hava knv
vetlerinin de yardımı ile büyilk 
bir hiicumda bulunmuşlardır. De
niz botlanndan biri batmış, biri 
hasara u/:ramış, fakat İngiliz ge
milerinden de üçii batmıştır. Di
ğer vapurlar da ağır hasara uğ • 
ranuşlanlır. B&tan vapurlardan 
kurtarılanların ve yaraWarın bir 
kısmı karaya c;ıkar.ı1.ınışlardır. 

Bir Alınan torpitosu da batrtl
mıştır. 

İngilizler bu muharebede elli üç 
Alman tayyaresinin düşarüldüğü_ 
nü resmen bildirmektedir. İngiliz 
avcılarının pilotlarından on altısı 
kayıptır. 

Diğer taraftan İngiliz ha va hü
cumları da devam etmektedir. 
Norveçte Bergenin cenubunda 
7200 ton istiap kabiliyetinde üç 
petrol deposundan en büyüğü in
filiik etmiş. diğeri yakılmış, en 
küçüğünün tulumba, rıhtım ve 
sair tesisatı tahrip edilmiştir. 

Trablusgarpta da Barwa lima
nında vapurlara hücum edHıuiş, 
büyük bir bina tahrip olunmuş
tur. Tobrukta bir İngiliz deniz 
1ayyaresi düşürülmüş, mürette
batından biri ölmüş, üçü yaralı o
larak Italyanlar tarafından esir 
edilmiştir. Afrika da Eritrede ve 
Massavada bir İtalyan deniz üs. 
süne.yapılan hücumda bir gemi ile 
bir ltalyan tahtelbahirine tam 
isabetler olmnştur. 

AÇLIK BAŞLIYOR 
Denizlerde vapur kafilelerine 

hücumlar ve havadan abluka sı
kıstırmaları devam ederken, Al -
manyanııı işgali altında bulunan 
memleketlerde de açlık vavaı; ya
vaş kendini göstermektedir. Lond
ra mehafili bu kış Avrupada bü
yük bir kıtlık çıkacağına kanidir. 
Almanların harbe 7 milyon ton 

hubuJ,at stoku ile girdiklerini id
dia ettikleri ı:ıalılındıır. Komşu 

devletlerin istilası ile bu ihti:rııbn 
on milyon tona baliğ olduğunu İ
leri SÜflllÜŞlerdi 

İngiliz mehafHi, Amerikanın 
Marsilya yolile Fransaya gönde
rilen erzakın mü:adere edildiği 
iddiasını reddetmekte ve İngiltere 
ile Amerika arasında da Avrupaya 
erzak gönderilmesi için hiç bir 
müzakere yapılmadığı ve hatti dü
şünülmediğini beyan eylemekte -
dir. 

DENİZ MUHAREBELERİ 
Bir Abnan tebliği, bir denizaltı 

r:emisinin tesllh edilmiş üç diiş -
ınan ticn.ret gemisinin batırıldığını 
bildirmektedir. Alınan tayyarele
ri de bazı İngiliz limanları önüne 
de ınaynlar dökmü tür. 

İngiliz Bahriye Nazırlığı da Os
vald ismindeki İngiliz denizaltı 
gemisinin İtalyanlar tarafından 
tahrip edildiğini teyit etmektedir. 
Tebliğe göre, A.kdenizde faaliyet.. 
te bulunan bu dcn;zaltı gemisi ge
cik"1işti. Buna binaen gemiye kay
bolmu< naıari!e bakılıvordu. 
İtalyan tebliği 52 subay ve erin 

esir edildiğini bildirmektedir. Hal
buki İngilizler gemi mıırettebatı
nın 5 subay ve 50 erden mürekkep 
:.ıulunduğunu bildinnektedir. 
SOMALİDEKİ MUHAREBELER 

Resmi Mısır kaynaklarından ge
len haberlere göre, İngiliz Soma
Jisindoki İtalyan ileri yürüyüş 
hareketi durmuştur. Yalnız hava 
istikşafları devam etmektedir 
CENUBU ŞARKİ A VRUPASINDA 

VAZİYET 
Bükreşten gelen haberlere &O

re, Bulgarlarla Romanyalılar ara
•ında Dobrice meselesi hakkında
ki müzakerelere iki güne kadar 
Krayovada başlanacaktır. 

Bulgar Hariciye Nazırı Pupofun 
rei.lii,<i allındaki Bulgar lıe)·eti 
dün Bükre~e gelmiş \'e öğle yeme
ğini Romanya Ba~\'ekili Gigurtu
nun sofrasında yemişlerdir. 

Romanya namına llariciye Nn ... 
zırı l\lanoilesku, Romanııynın Bd
grat ve Sofya sefirleri riıüzakeratı 
idare edeceklerdir. 

İı;n aıı lı;;yJ rarname mucibince 
elıi le • •ltııa1ı; ~.'kordiplomatik müs
ait il bijlii.ıı. Iızere, Mısırda ikamet 

Y•ı lttı al,,,_ Yabancılar hüviyet 
·~ ~ ... 1c .. w 'Ydt!(\ij uıere polise müracaat •· l •cek!erdir. 

Mezkür memurun vaz.i:fesinden 
çekilmesi, La Haye ve Utreoht be
ledi ve reislerile Holanda '1ru'llVet
leri başkıınıandanı general Lin
kelman ,giıbi bir çdk: Holandah 
yüksek memurların vazifelerin -
den avrıJmalarıru takip etmiştir. 

Filhakika, 1917 nisan zarfında 
.İımparatorluk donanması, muhte
lif milletlere ırnensu.p olmak üzere\ 
881 bin ton ha.eminde ticaret ııe

ırnisi batırrnai!a muvaffak olmuş
tu. En fazla gemi batırdı.klruı müd
dete tesadüf eden 2 iliı 30 haziran . valinin izahatı 
arasında nazıler, ımuttefik. lbıta- Asker gözile 

cepheler d;; llgif terede 
tcıyYareye 

ı.. l'cırdım ' ıı.ıt, 9 
~ti:~ N•ı:aı(J\.l\.)_ Hava İstih
lt h·'• hatJı:ın Lord Biver Brok, 

4 ~fıııı•tiııııı havaclık sahasın-it 1.
111i Yar,ı hlrp gayretine gös-
~•ıııı hı';""_ 2,5 milyon İngi

o• O iik u duı:unu söylemiştir. 

i:; t~h . teşte bir 
~~ t.nd dıt hadisesi 

ıtı ııı /• 9 (J\.A 
•t: ll·~Ploll\ııtik.)- Röyter ajan
'ı.1 u11 aı.ş,ı muharriri yazı
la !at llıeı, '.". Londranın sali
i, tıı. tııgij~ilind.e öğrenildiğine 
•ı llıeıı e~e.nnı Bükreş elçi-

•t kıı Polısı tarafından bir 
• ·~.. ryesiıı "!!t·· '•Ilı.et . e Yapılnıış olan fe. 

-~r ey, . 
t.ı it, Ş•ddetle protesto e-

~aya 
\,~11t6t k~len ın~IUnıata gö -

; . er•lt b Ye Polıs merkezine 
ı~11••ap azı ınalılmat hakkın-

te- "'•lr.t CdiJıni ti 
ide . ~· . •ıı içr ş r. l\lalfunat 

'•ı t ınap eır- · ih ti 
1 , , •baa ıgı c e e, 
"' il;; ca ile ehdit ed·ı · d' ) İİlt ı ını ş-

re. " lilr. llrita11 . 
jj, ~Yt;· ~t Yap 1 ~a elçiliği derhal 

•ııq ı arak ' . 
eli Ç •lep et mcs uller•n tec

'• IDektedir 
Or '/• . çı ın yeni 
be,. 

ı...,'1-dı- ,,anatı 
''ıı . a 9 (A 

't· Darıa· A.) - R• t · · tnenıo -u er aıan-
.\~"ııı muharriri vazı- 1 

"lar 1cıenaras1 d • 
tı; .. C<ıı hakk n a harbin sevk J 

lq "4keraı ında Yapılacak o
lı ı~"~iVet h esnasında. B3s 

•ktır akkında bevanatta s· . 
h ltıcınadan 

at-pt . 
i~~~ohıı e ıstifade 
ı-ı;~•ot: 9 (J\.A..) - D. N. B. 

:,,in baıııtıtt 
~ Lon<Jı. Allehande gaze _ 

•eıı:'arır.cı.ı \:Uhaıbiri, Loıı.dra 
.. u ... 1 "-hııan P ka .fasılasız bir 

t ::.~ Q,,., t •rasutçülerini i.rn
·•ıl ·• 4 ali 

llı~Itte oıi eden filı.ınler 
U"unu bildiri"'Jr. 

İngiltere, Romanya 
remilerini bırakıyor 
Bükreş 9 (AA. )- Reuter: 

raf ve İngiliz .ıremisi olmak üzere 
ceman 377. bin :?ı60 tonluk gemi 
imha edebilanişlerdir. 

İngilterenin ala
tanklar 

., 
cagı 

İn.ııiltere hükUıneti, Romanya- Londra 9 (A.A.) - Amerika or-
nın 4501 tonluk Bucegi şilebini dusu yeni tip bir ai(ı.r tankın tec
~el'best bırakımıstır. Bu şilep ge- rübesini yapmaktadır. 
cen av n>havetinde Portsaidde tev- Vaşinııton.da sövlendii(ine ııöre, 
kif edilen i.iç vapurdan biridir. ı İnııiliz ımütclıassısları tank ima -

T k d 1 ·ı· lalı prq(ramının tabbikinde Ame-
0 yo a ngı ız rikalılarla teşriki mesai etmek -

tedir. 
düşmanı bir Ce• Amerika ha~biye nazırı Mor -

~entau İngilterenin Aııneri.kadan • t k Jd Aımerikan ordusunda kullaılan 
mı ye uru u ayni tiı:ıte taıı.klar satın alına.ca

/tal-
ğını sövlemistir. 

Somalide 
Tokyo 9 (AA.) - D. N. S. a

jansı bildiriyor: 
Bütün eski partilere mcnsuıp 

parl.amento azasından 120 kisi dün l k ••ı ,. 
·~eni bir siyasi bünveve müzahe- yan ar müş u at 
ret emniyeti• adında bir tesekkül 
vücude getirmişlerdir. • ·n de f 
Toplantıda kabul edilen !bir ka- lÇ l • 

rar suretinde hükümetin bu veni Londra 9 (A.A.) - Londranın 
bünyenin idaresini deruhde et - iyi haber alan mehnfilinden öğre-
mesi ve bu suret~ hükümetle mil- nildiP.ine göre, İngiliz kuvvetleri-
le! arasmdaki sarsılmtız birliği te- nin İngiliz Somalisinin merkezi o-
barüz ettirmesi icab~eceği bil - lan ve en mühim limanı bulunan 
dirilmektedir. Berberanın müdafaası için, Ber-

Ceıniyet kabul ettiği diiıer hir beranın cenubunda bulunan 2000 
karar suretinde İngiltereyi J a1>0n- metre irtifaındaki dağ silsileleri 
yanın düşmanı olarak tavsif ve boyunca mukavemet göstermeleri 
hükUıneti İngiltereyi uzak doi!u- muhtemel bulunmaktadır. 
dan bertaraf etırnek icin müm -
kün olan bütün tedbirleri alanai?a 
davet eylemektedir. 

Değerli bir komutanı
mız vefat etti 

Ankaradan ııelen müessif 
bir habere ııöre, tüm komutan -
!arından tümgeneral Mustafa Gök.. 
<'e. vazifesi başında kalp s"kte -
sinden vefat etmi.ştit. Uzun müd-
det Ankara ,garnizonu komutan
lığını vapmıs olan değerli askerin 
ölümü bütün silah arkadaşları a
rasında derin •bir teessür uvan -
dırmıştır. Ailesine ve silMı arka
daslarına ba• saii'lıi7ı dileriz. 

Mes'ut bir nikah 
İktısat Vekili Bav Hüsnü Ça

kırın kızı Bayan Kamuranla ta
nınmış tikcardan Hamdi Kefe -
linin oi!lu vüksek mübendis Y ah
ya Kefelinin ni.kahları dünkü per
şeın'be ,günü Bav Hüsnü Çakırın 
Bosantcıdaki evinde samimi bir 
ai!e ırnuhiti icinde aktledilm:ıistir. 
iHer iıki tarafa saadetler dileriz. 

Haber alındığan göre, Zeilaya 
gelmiş olan İtalyan şimal kıtaatı 
takriben iki livadan müteşekkil 
bulunmaktadır. Zeila müdafaa e-
dilmemiş olduğu cihetle, İtalyan
ların, işgaline bir mini de mev
cut dej!ildi. 

240 kilometre uzunluğunda elan 
ve vesaiti nakliyenin geçmesi için 
pek büyük müşküli\t arzeden sa
hil boyunca giden yoldan, mezkfır 
İtalyan kuvvetinin geçmeğe teşeb
büs etmesi şüpheli görünmektedir. 
Bu yol gayet dar ve donanma ve 
kara kuvvetlerinin topçu ateşle -
rine maruz bulunmaktadır. 

Bir dereceye kadar Alrikadaki 
harbin bir yıpratma h~rbi olaca
ğı ve İngilizlerin bidayetteki tak
tiklerinil\ gayesinin de bundan i
baret olduğu işaret edilmektedir. 
İnsan ve malzeme zayiatı kolay

lıkla tela.fi edilemediği cihetle in
san ve malıemece olan zayiat her. 
hangi bir ilerleme veya gerileme
den daha çok ehemmiyetli bulun
maktadır. 

.,.=.------~ JLZLWWm ~ 

( 1 inci salı.iteden devr.m ) 

faaliyet ,g&termeğe mecbur tutu
laca:ktır. 

Vali ve Belediye reisi Lıltfi 
Kırdar, son ıbirkaç yıla ait bazı 
faali yet subeleri hakkında su iia
hatı vermektedir: 
•- 936 dan 938 senesi sonuna 

kadar her sene vaısati olarak 3(}-0(J 

kilometre yol yapılın:ısken 939 se
nesinde 90 kilometre yol yapıl -
:ınıstır. Keza 936 - 938 senelerinde 
vasati olarak her yıl 30 - 40 kilo
metre vol taırnir olunduğu halde 
yalnız 939 da tamir olunan yol 
90 kilometredir. 939 a kadar yol 
inşaat ve tamiratı için senede va
sati olarak 185 - 385 bin lira sarf 
olunurdu. 939 da sarfolıınan para 
ırniktarı 1,300,000 olınnştur, 

Şehrin imarı ımaksadile evvelce 
'her sene vasati olarak 128 - 870 
bin liralık istimlak Yaı>ılırdL 939 
da 1,367,846 liralık istiınılak ya -
pılım:ıstır. 

938 e kadar şehre isale ooilen 9U 

mikdarı 15 - 17 milyon metre mi
kabı idi. 939 da 20 milyon metre 
mikabına çıktı. 

936 - 938 senelerinde Pasif ko -
rumna lçin azami 32 bin lira har
canmıs iken 939 da 84 bin lira 
sarf.ol umnııstur. 

939 a kadar imha olunan çöp 
miktarı azami 13 :milvon kilo idi. 
Yalnız 939 senesinde 250 milyon 
kilo QÖp imha edilınistir. 

938 de şehirde mevcut elektrik 
lambası miktarı 4700 idi. 939 da 
ise 5300 ofilıuştur. 

Vilayet dahilinde 436 resmi ilk 
okul mevcuttur. Talebe miktarı 
68 binden 73 bine vükselm.iştir.• 

Bir adam karısı
nı vurdu 

Bu sabah Fatihte Çarşambada 
kanlı bir cinayet işlenmiştir. 
Çarşambada Beyceğiz mahalle.. 

sinde Çulhalar sokak 3 numarada 
oturan 50 yaslarındaarabacı Bahri 
isminde biri geçimsizlik yüzün -
den karısı 40 yaşlarında Hatunu 
sabahleyin saat 7 buçukta bıçakla 
tehlikeli surette yaralamıştır. Vak
ayı müteakıp firar eden Bahri az 
sonra yakalanmış ve kanlı bıçağı 
ile emniyet müdürlüğüne getiril
miştir. Hatun Haseki hastanesine 
kaldırılmıştır. 

İspanyol gazetecileri 
Bertin 9 (AA.) - D. N. B: 
En mühim İspanyol gazeteleri

nin direktörleri Almanvanın da -
veti üzerine kısa bir ziyaret icin 
Berline ı;ı:elmişlerd.iı~ 

( 1 inci sa1ı.lfeden de•am ) 

mi ka(ilesinc saldırnuşlar. İngiliz 
üı.lerindcn hemen hareket eden 
avcı tayyareleri ile Alman bom -
bardımnn ve avcıları arasında o
tuz dakika kadar süren müthiş 
çarpışmada Alman bombardıman 
tayyarelcı-i pike dalışlarla vazife_ 
!erini ııiirmüşler. Onların üstünde 
epey yüksekten uçan Alman avcı
ları da İngiliz. mukabelesini kar
ş.ılaınıya çalışmışlar .. 

Hücum botlarile müştereken 
yapılması ve doksan tayyarelik bir 
kuvvetin ayni zamanda bir nokta
ya çullanması bakımından dünkü 
hücum şimdiye kadar yapılanlar
dan başka bir tarzın tatbike baş -
!andığına delalet eder . 

Bu çarpışmanın bilançosuna ba
kılınca, Jnpiliz nakliye gemileri 
kafilelerinin bundan sonra daha 
başka bir tertipte seyre mecbur 
kalacakları anlaşılır. Ticaret ge • 
milerini talıtelbahirlere karşı ko
rumak üzere bulunan kafile ile 
seyir usulü, dar denizlerde hü -
cum botlarile tayyarelerin müşte
reken yapacakları baskınları ön
liyecek kadar müessir değildir. 

Dünkü muharebeden sonra daha 
iyi aydınlanan vaziyet sudur: 

Almanlar İn«:liz anavatanının 
hariçle muvasalasını bozmak üze
re ellerine gecirdikleri İngiltueye 
yakın deniz ve hava üslerinden a
zami istifadeye başlamışlardır. Bu 
ilk baskını takip edecek hücum
ların daha şiddetlendirilmesi de 
muhtemeldir. Fakat buna karşı 
da tahtelbahir harbinin başlan · 
gıcmda görülen tereddüt ve çare 
arama devresi geçtikten sonra İn· 
gilizlerin yeni bir usul bulacakları 
şüphesizdir . 
Şimal ve Manş denizlerinde şid

detli fırtınaların başlıyacağı mev
sime do~ru gidiyoruz. Hücum bot
larının ve tayyarelerin muharebe 
seyirlerini güçleştirecek fena ha
valarla beraber nakliye vemileri_ 
nin İngiliz sahillerine yakla'1J'ken 
avcı tayyareleri himayesinde sey
retmeleri imkanı hasıl olursa va
ziyet yine eski haline döner. O za
man Aln1anlar irin, müzminleş -
meğe baslaın.ış olan bu harbin so
nunu getirmek üzere kat'i ve riskli 
bir harbe katlanmak mecburiyeti 
yine ortaya çıkar. 

---<>-

Otomobil çocuğu 
öldürdü 

Dün akşam saat 17,30 da Kara
köyden Beşiktzşa gitmekte olan 
şoför Mahmndun idaresindeki 2477 
numaralı taksi otomobili Tooha -
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Afrikadaki 
harbin büyük 
ehemmiyeti 

lB•pı•bleden 4evam) 
hakim olan yine deniz kuvvetidir 
ve bu kuvvet ise İngilizlerin elin
dedir. Ancak Afrika bakımından 
harbin ve harp gayesinin en bü
yük ehemmiyeti Mısır üzerine ya
pılacak taarruzda tekiisü( edebilir. 
Bu taarruz için ise İtalyanların 
haddiazaıni bir gayretle Trablus
garpta hazırlandıkları ve daha 
harbe girmeden önce bu taarrnzu 
tasmim ederek Llbyada 350 - 400 
bin arasında asker tahşit etmiş bu
lundukları ıuılaşılmaktadır. Mısır_ 
Trablus hududu 600. kilometreyi 
mütecaviz bir mesafedir. Ancak 
hududun t50 - 480 kilometrelik 
kısmı uçsuz bucaksız çöllere da
yandığına göre şimal kısmı, yani 
Bingazi cephesi sadece harekata 
müsaittir. Muharebe bütün sıkleti 
ve şiddetile burada cereyan ede
cektir. Yerli kuvvetlerle belki 7-8 
yüz bine iblili: olunabilecek İtal
yan ordusunun buradaki taarru
zunu karşılamak için İngilizlerin 
havada ve karada azami dikkat ve 
ehemmiyetle hazırlanmış olduk. 
ları muhakkaktır. Harbin başla
c!ığı gündenberi Filistint!en Bin -
gaziye kadar olan bölgelerde İngi
lizler mütemadiyen asker tahsit 
eylemel.te ve tahkimat yapmakta
dırlar. Nihayet Mısıra taarruz e
dildiği vakit her türlü hukuki ve 
diplomatik formüllerden sıyrıla
rak kendi memleketini bilfiil mü_ 
dafaa eylemek için Mısırın da bü
tün imkilnlannı ortaya koyarak 
kendisini müdafaa etmrsi bekle
nir. Bu itibarladır ki, eu kanlı har
bin l\lısır - Trablus hududunda ce
reyan edeceğinden şüphe etme -
mek gerektir ve A.kdenizdcki har
bin havali ehemmiyeti haiz sıklet 
merkezlerinden biri ve en mü -
himmi şüphesiz ki Mısır anahtarı
!'' elde tutmaktır. Mısırı kaybeden 
lngiltere Akdenizi, Filistini, lrakı 
ve bütün Arap ceziresindeki men
faatlerini, Sudanı da l.:aybeder ve 
Okyanus!ara sürülür. 

Bnıııın içindir ki Afrikadaki har
bin İngiltere için İngiliz adaların
daki harp kadar bü)·ük ve hayati 
ı"hemıniyeti vardır ve herhalde 
İngilizler bu rbemmiyetin icap et
tirdiği her türlü tedbiri almış bu.. 
hınmaktadırlar. Buna mukabil 
muvaffakiyet ihtimali takdirinde 
Alman ve İtalyanların nelere sahip 
olacakları ve İngiliz imp3ratorlu
ğunun yıkılması bakımından ne 
mik)asta imkanlar elde edebile -
cokleri gö~önüne geldi~ine göre 
Alman ve ltalyan taarruzunu yal
nız bir nokta üzerinde beklemenin 
ho•luğu tezahür eder. Herhalde ve 
muhakkak ki, taarruz başlodığı 
takdirde bu taarruz bir Alman -
İtalyan müşterek taarruzu halin
de ve birkaç nokta üzerinde ola
cnk ve ihtimal başka başk:ı saha. 
!ara da yayılacaktır. 

Bu ihtimal dahi bu defa.ki taar
~uz bakımından yüzde yetmiş bir 
ısabet taşıyabilir. 

İnsaf be yahu 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Jet büyük sehirlerdt! huı?ilnkü &
mekten daha ucuz veni bır nevi 
halk ekııneiti çıkartmak ııa ve -
sindedir. Bunun ıbitta.bı halitası da 
başka olaeaktır. 

Halen tetkikler devam 00.ivor. 
Fa.kat, Hakikat refiknniz, İk -

damın ikinci sahifesinde tEJk sü
tıın olarak ver almış bulunan bu 
havadisi sanki veni bir havadis 
imiş gibi, haftalardan, ı?iinlerden 
ve saatlerden sonra ve ·birinci sa
hifesinde, 7 sütun üzerine en ırı 
ilıaı<fli manşetlerle okuYUCUlarına 
arzedivor. 

Asıl şayanı' di!lokat olan nokta, 
bu refikimizin meselenin mahi -
velini bilmeyişidir. Bıuıün yedi -
/?imiz ekıncık il(: kuruş ucuzlamı

yacak, savet imkan olur da bir 
halk ekmeği çıkarılırsa. bu veni 
tip ekmek, simdi ye.iii!mıiz ek -
mekten belki bir kaç kurus ucuz 
olabilecek! 

Bugünkü ekmek fiatına ııelince: 
Devlet, bu sene, •buiidavı köylü -
den 20 para fazlasına aldıih iı;in, 

"kımek fiatlarırun da 20 para art
iması mu'ht€'lllel! 

İsmile müsemıma olmamak ba
ızan, insanı böyle garabete düsü
rür. 

Macaristanla Roman
yanın anlaşması zor 

( 1 bıcl saldfedm devam ) 

tu. dün aksam radvoda söylediği 
ibir nutukta, mihver devletlerile 
mukarenet politikasını 'IYl'Üdafaa 
etırnistir. Gu,gurtu yeniden Macar 
ve Rumen lfalkının mi.lbadelesini 
tavsiye etmiştir. 

nede Dikiınevi önünde karşısına 
çıkan bir çocuğa çarpıp öldür -
müştür. 

Yakalanan şoflir karşıdan ge -
len bir ekmek kamyonuna yol ver
mek için manevra yaparken kar -
şısına çocuğun çıktığını söylemiş.. 
tir. 

• 
Suadiye gazino· 
su mahkemeye 

verildi 
( 1 ine! aktteclen devam ) 

arada yine orada hazır bulnnan 
maliye memurlan1 hazine nef'ine 
olarak toplandığını iddia ettikleri 
bir varidata da dolayısile zarar 
ika edilmekte olduğunu ileri sü
rerek, işe müdahale etmişler, Be
lediye memurları hakkında bir za. 
bıt tutmuşlardır. Sonra, iş Kadı.
köy kaymakamh&'ına aksetm~ 
gece saat 10,30 da kaymakam hi
dise yerine gelmiştir. 

HADİSENlN TAFSiLATI 
Bu hadise hakkında, salıihiyel

tar bir zat bize şu izahatı verdi: 
- Yapılan tetkiklerden o gece 

400 müşteriden 50 kuruş duhuliye 
alındığı dip koçanlarından anla -
şılmıştır. Derhal zabıt tuttuk. 53 
müşteri hize müracaat etti. Para .. 
lannı geri istediler. Bunları tes
bit ettik. Ortada halkı iğfal suçu 
oJduill.D!l görerek, müessese aley
hinde Müddeiumumiliğe müraca
at ettik, dava açtık. Tutulan zapta 
itiraz müddeti bugün saat 10,30 
da bitiyor. Öğleden sonra topla
nacağız. Müessesenin kaç gün 
müddetle kapatılması lmm gel· 
diğini kararlaştıracağız. Ayni mö.
esseseye son 15 gün içinde llıS 
lira para cezası kestik. Son bir '.ld 
yıl ic:inde ayni müesseseye kesi.len 
para cezası yekunu ise 1500 l ıra
ya yakındır. Bu sefer, Belediyo 
ve Adliye tanfın~"' ayrı ayTI ta
kibat yapılmakt.ıdır.• 

Ayni gece, işe r fidahale eden 
m:" 1 ~··e memurları hakkında da 
tahkikat y3pılmaktadır. Kendisi
le göriiştüğiimiiz Defterdar bu 
sabah bize dedi ki: 

- Hadiseyi bugiin gazetelerden 
öi(rendiın. İcap Mlen tahkik:ıtı 
yaptırıvorum.• 

VİLAYET DE MEŞGUL 
Vilayet de, bu mesele ile ayrı

ca meşgul olmaktadır. ~lezkur 

gece, bu zabıt tutma isi, gazino
da bulunan bazı müşteriler iç;n 
can sıkıcı bir hidise, bazıları için' 
de, komik bir sahne teşkil etmiş
tir. 

Mü.zii[in bulunduğu sahneye sı
rasile, evveıa Belediye müfettişi, 
sonra müessese sahibi, dah:ı son.rı
da iki meçhul maliye memuru 
karak, her biri kendi noktai " 
zarlarına göre, halka, hadi>eyi 
zahn çıılışnıışlardır. İsin g&rip t 
rafı verilen bu üç cihetli iz.abaıı. 
da halk tarahnd~n dalına ayd 
neş'e ile alkıslaıımıştır. 

Ayni gece, yine Kadıköy kay
makamlıi(ı ınıntakasında İnci ga
zinosu hakkında da zşbıt tutul
muştur. Bu müessese de halktan 
tarife harici l>:.-şer kuruş fazla 
almıştır. Aliı.Jutıar bir zatın söy. 
lodii:ine göre, Kadıköy mıntaka • 
sında ceza kesilmemiş hiç bir ga
zino yoktur. 

Doktor acaba neden 
hastaya gelmedi? 

Aksaray Validecamiinde vukua 
gelen bir ölüm hadisesi münase.. 
betile Fatih Belediye doktoru Sa
mi hakkında belediye sıhhat mü
dürlüğünce takibata geçilmiştir. 

Sırbistandan İznıire giden Ya
ş?r isminde bir muhacir; karısı 
Üllet ve oğlu Receple birlikte iş 
bnlmak üzere buraya gelmiştir. 

Fakat iş bıılamanıış, hnı;ta olan 
oğlu Recep de burada büsbütün 
fenalaşmıştır. Zav:Jilı adamc:ığız 
ve ailesi yatacak bir yer bulama
yınca iskan müdürlüğü tarafın -
dan Aksarayda Validecamiindekl 
odalara gönderilmişlerdir. 

O vakte kadar Recebin hastalı
ğı çok arttığından talihsiz baba ağ
lıyarak polise llaşvurmuş; beled;_ 
ye doktorunun ha5ta oğlunu mu
ayene etmesini yakarmıştır. 

İddiaya göre bu müracaatc karşı 
nöbetçi Fatih belediye doktoru 
Sami: 

«-- Arabam kırık, şimdi gide -
mem!.,. diyerek müracaatı is'af et. 
memiştir. Bu suretle doktorsuz kn
l~n yavrucnk o gece taşlar üze -
rınde kıvrana kıvrana ağırla•mıı 
ve babasının kollarında can ~er· 
mi.şiir. 

Belediye doktoru ancak ertesi 
gün Validecamiine !l"lerek cesedJ 
muayene etmiş ve defnine ruh • 
sat vermiştir. 

Belediye Sıhhat isleri müdürll 
Sait Osman bu sahalı bir muhar • 
ririmizc şunları söylemiştir: 

•- Hadiseyi öğrenir öğrenmez 
derhal tahkikata geçtik. Tahkikat 
devam etmektedir. Netice alının
ca doktorun mes'uliyeti görülür
se cezalandırılacağı tabiidir .• 

·--------------------,. Abdülhamit 
nasıl devrildi? 

Reşit Paşanın hatıralarına 
istinaden yazılmakta olan 
cAbdülhamit nasıl devrildi? • 
isimli tefrikamızı bugünd~n 
itibaren dördüncü sahifomiz
de bulacaksınız. Lıltfcn, sahi
feyi çevirerek bu meraklı tef
rikayı okuyunuz. 

................... ,.. ..... aa 
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Devlet Dem!~yollan ye Limaalan ltletme 
U. idaresi lliaları 

Muhammen bedeli 18,000 (on sekiz bin) lira olan Sterilizasyon cihatları ve 

.efcrrüatı 24 Eylıll 1940 Salı günü saat 15 de kapalı zart usulü ile Azıkarada 

ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1350) (Bin üç yüz elli) liralık muvakkat t.emi

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e ka

dat komisyon reisliğine vermeleri ldzırndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ma1zeme dairesinden, Hydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7042) 

1 - Tahmin edilen bedeli <=5) lira olan (150) adet karyolanın, l4 a~
tos 940 çarşmba günti saaat 16 da pa2.8ırlık.la ek~Htmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'! teminatı (438) lira (75) kun11 olup şartnamesi hergiln komlo
yondan para,ız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarile 
p.da bulunan komisyona belh ·gün ve saatte mügcaaUarı~ 

birlikte Kasımpa
(7046) 

** Marmara t)ssübahri Komutanlı - \ 2 - İsteklilerin gereken vesaikle 
ğJndan: . ı İzmitte komutanlığa roüraca.aUarı ilan 

ı - 170 !ıra aylık ücretle yüksek 
ehliyetli bir mimar alınacaktır. olunur. •6995> 

1 inhisarlar u. Müdilrlüiündeıı: 

' C nıi 
Glisero fosla\ d&ud 
Aııit fenik 

Mık tarı 

240 K&-
1840 > 

Ek <iltme şekli 

Pazarlık 

> 

Su ti 
14 

14,30 

ı - Şartnameım mucibince yukanda cins ve mjktan yazılı ilti kalem ecza 
pazarlıkla satın alınacaktır .. 

JI - Pazarlık 28/VIII/940 çarşamb~ günü hizalarında yazılı saaUerde Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - İstckllierlıı tayin c.lunan gün ve saatl"erde teklif edecekleri fia.t üze-

rinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona müracaat... 

lan. (7124) 

Afyon memleket hastahanesi baştabipliğinden 
Memleket hastahanesinin eczayı tıbbiye ihtiyacı 20 Ağustos 1940 

Salı günü saat 15 de Daimi Encümende ihalei kat'iycsi icra kılınaca
ğından taliplerin liste ve şartnamesini görmek üzere İstanbul S.hhat 
Müdürlüğüne ve ihale gününden evvd de teminat mcktuplarile bir
likte AJvon Daimi Encümen riyasetine müracaatları ilan olunur. ,5943. 

lbtanbul Sıhhi Müesseseler Ari.tırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe yurdunun 300 takım pijaması açık eksiltmeye konul

muştur. 

Eksiltme 26/8/940 pazartesi günü saat 14 de Cağaloğlunda Sıhhat ve İçti
maı Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat beher pijama için 235 kuruştur. 

Muvakkat teminat 53 ı;ra:dır. 
, 

istekliler ıartname ve nümunesini her gün komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve: 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 

birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c2121> 

OE~KEDILECEK İHTİRA BERATI DEVREDiLECEK İHTİRA BERATf 
.Mayi ile dolu kuyu deliklerin

de muhtelif seviyelerdeki suhune
tin kaydına mahsus usul ve cihaz> 
hakkındaki ihtira için İktısat Ve
lkaletinden istilı:sal edilmiş olan 
5 ilk.teşrin 1938 tarih ve 2632 No. lı 
ihtira beratının ihtiva ettiği hu
kuk bu kere başkasına devir ve 
yahut icadı Türkiycde mevkii fiile 
koymak üzere icara dalıı verile
bileceği teklif edilmek;e olmakla 
bu hususa fazla malfımı.t edin -
mek istiyenlerin Galatada, Aslan 
han 5 nci kat 1 - 3 numaralara mü
racaat eylemeleri iliın olunur. 

ZAYİ 
Dcvıet Demiryollarından aldığım 

22573 sicil No. lı hüviyet cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan eski

sinin hükmü yoktur. 
Haydarpaşa deposunda işçi muavini 

Muhittin Topçuoğlu 

• Nebati malı:emelerden selülo
zik lifleri çıkarmak usul ve ciba_ 
zında ıslahat. hakkındaki ihtira 
için İktısat Vekaletinden istihsal 
edilmiş olan 5 ağustos 1937 tarih 
ve 2584 No. lı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere başka
sına devir ve feı-ağ edileceği ve 
yahut icadı Türk.iyede mevkü füle 
koymak için icara dahi verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla 

bu hususa fazla malıimat edinmek 
istiyenlerin Galatada, Aslan han 
5 nci kat 1 - 3 No. tara müracaat 
eylemeleri iHin olunur. 

Sakibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırrnf lllatbaası 

=-============~·~============~ .... 

1 1 1 
ten sonra·\ 

azıdıVell 
·-·- ---~ 

t\u. 138 Yazan: M. SAl\tl KABAYE).. 

Elçi bir mabeyincinin evine misafir oldu 
Papa, Türk elçisini hüsnüsuretle ı 

lrnbule mazhar kılmıştı. Bir yan
dan da el:ıltından hıristiyan dev_ 
Jetlerini Türkler aleyhine kışkır -
tıyordu. 

Sultan Beyazıt, bir yandan Pa
paya boş görünmek ve Cem Sul
tanı Romada tutmak, bir yandan 
da her ilıtimale karşı hazırlıkları-
nı ikmale (alı~ıyordu. . 

Sultan Beyazıdın üstüste Ro • 
mnya elçi yollama•ının bir diğer 
sebebi de Cem Sultanın bir an ev
vel zehirletip ortadan kaldırması 
keyfiyeti idi. 

Papa, Tllrk elçisine giderken 
şunları söy)eınişti: 

- Eğer Sultan Beyazıt sulhu 
btıracnk olursa, Sultan Cem vasıta_ 
11ıılc J·.cndis~ne tecavüz edileceğini 
ve hırü,tiyan n1emleketlerine te
ca\·üz etınezse daha iyi barket et
mi~ olacağını açıkça anlattL Pa
pa, sözde padişahı tehdit ediyordu. 
Ilu esnada Sultan Beyazıt haki
katen hazırlıklarına devam edi -
yordu. 

\'eııedik lıiikfımeti ile Napoli hü
kümeti Bal;ıiıliye karşı husumet 
halinde ıleı:;illcrdi. 

Fnkıt, ne de olsa hazır bulun • 

rnak için Venedik ve Napoli hü -
kfımetleri Papayı telaşa düşür -
mek istiyorlardı. 

Sultan Beyazıt, son yolladığı el
çi vasıtasile biraz da tehditkar va
ziyetler almıya mecbur olmuştu. 

Papa, her vakit olduğu gibi Sul
tan Bcyazıdın tehdidine Cem Sul
tanla mukabele ediyordu. Onu bir 
tecavüz &Jeti gibi Sultan Beyazı
dın gözleri önüne getiriyordu. 

Bütün bunlara rağmen Sultan 
Cem artık bu müzakerelere ve bu 
tehditlere ehemmiyet vermiyordu. 

Çünkü şehzade kat'i kararını 
vermiş t.ulunuyordu. Kardeşi Sul
tan Beyazıda karşı ve vatanına 
karşı kat'iyyen hareket etıniye -
cekti. 

Cem Sultan yazdığı son şiirle
rinde: 

Yeme içme fıravandır gamı 
eyyam hazmolrnaz 

Dolu naz ile nimettir ferraz 
ile Neı;ib ancak 

Diyordu. Elııiıeriya meyus ve 
rnuztarip Roma caddelerinde dola.. 
şıyor. Fıkaraya sadaka veriyordu. 
Sultan Cem.in bu merhametini ,;;_ 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 1 

S?O adet tevhit semeri kapalı zarfla l Aş.."ğıda yazılı mevat hiu:tlarında yaulı Ciin ve saa.Uerde kapalı zrfla ek'>ilt-
eksıltmeye ~~n~~u~tur. lhale:si 31/8/ { mcleri. Kır~lareli.nde as~eri satın alına komisyonunda yapılacaklLr. isteklilerin 
940 cumarte:sı .g~n~ saat 11 de Erz~-

1 
kanunı vesik.alarde tekh! nıektuplarını ~ale saaUcrindcn bir saat evvel komis

rwnda Lv. ~ınırlıgı satın alına komıs- yona vermeleri. Şartnameleri Ankara, lsta.nbul Lv. Amirlikleri ve komisyonda 

Komutanlık kıt'alan ihtiyacı için 14/8/940 günü saat 16 da pazarJılc 13 

giyim muhteli1 numara nal ile 300 bin adet küçük boy cnümunesine göre' 

yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli görülür. 
29,100 lira ilk teminatı 2182 lıra 50 ku- Cioı! 
ruştur. İstekJilerin belli gün ve saat
ten bir saat evveline katlar kanun! ve
sikalarile teklif mektupların1 komis
yona vcrmeJerj. Şartnamesi Ankara, 
İstanbul, Erzurum Lv. iımirlikleri sa
bn alma kootisyonunda görülür. 

(593) (71l0) 

Lave kömürü. 
Yulaf çuvaLU. 

çuvalı;ız. 

Arpa çuvallı. 

çuvalsız. 

Saman 

W.l .<ları 
Kıl o 

2,800,000 
3,600,000 

6,400,000 

7,008,000 

Tutarı 
Lira 
67,200 

288,000 
252,000 
448,000 
384,000 
140,160 

ltm'natı 
Lirn 
4,620 

15,650 
13,850 
23,650 
211,450 
8,25& 

ihale günü ve 

30/8/1140 

26/8/940 

26/8/940 
27/8/940 

(584) 

H&U 

17 

ll,30 

17 
ll,30 

(7101) 

satın alınacaktır. Şartnamesi her gün koınisyonda görülebilir. Muhamrnt!l t~ 
deli nal için 3600 mıh jçin 1950 liradır. Bunlar ayrı ayrı taliplere de ihale' t 

bilir. İsteklilerin belli aün ve saatte yüzde on beş teminatları ile blı·li};.tt S 
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. 7036 A Yl ı • Komutanlık ihtiyacı için paurlıkla 12 adet seyyar fırın yaptır1lacaktır· 111 
zarlık 14/8/940 günü saat 11 dedir. muhammen bedeli 9000 liradır. Şort"' 
her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli giin ve saatte yuzde ~, 
teminatları ile birlikte Fındıklıda komutanlık satın alına koını~yonuna ' 

!eri. 7035 

Komutanlık kıt'aları hayvanatı için 1 

Qr 

Beherine tahmin edilen tiatı 12 ...... 10/8/940 günü saat 10,30 da pazarlıkla İstanbul beşinci icra mernııf 
jiundan: 

kuruş 50 santim olan altı yüz bi-
ner adet Portatil çadır direği ve 
portatif ~adı.r kazığı pazarh.ğa 

konulmuştur. İhalesi 13/8/940 Salı 
günü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. , 
satın aJma komisyonunda yapılacak

tır . Kat'i teminatı 17,600 liradır. Evsaf 
ve şa.r\namesi alınabilir. İsteklilerin 
kanunun emir ettiği vesaiklerile belli 
&11.atte komisyona gelmeleri. 

(571) (7058) 

* Beher çift.ine tahmin edHen fiatı 800 
kuruş olan 10,000 çi!t su geçmez fotin 
pazarlıkla münakasaya konmu~tu.r. İ
halesi 13/8/940 Salı günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 4250 lira katı 

temınatı vardır. Evsaf ve sartnames.i 
400 kuruşa komisyondan alınır. İstek
lilerin kanunun emir ettiği vesikala -
rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

(577) (7064) 

1000 adet top cephane semeri paı.ar
lıkla 13/8/1140 Salı günü saat 15 de 
Eskişehirde mıntaka K. satın aJrna 
komisyonunda yaptırılacaktır. Şartna

mesi komisyonda görülür. Tahmin be-1 
deli 30,000 lira kat'! teminatı 4500 li
radır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(573) (7060) 

Aşağıda cinsleri yazılı çeliklerden 
satın alınacaktır. Elinde meYCUt olan
ların eb'at ve miktarlarile beraber 
20/8/940 Salı günü akşamına kadar 
Ankarada M. M. V. harbiye daire -
sine teklif yapmaları. 

Sem<intasyon evv veya bu vasıfta 

başka marka çelik. 
Maraton krom nikelmolipten bsvv 

veya bu vasıfta başka bir marka çelik. 
Maraton krom nikel Molipdm yağ

da sulama çeliği Dc1\0 yahut bu vasıfta 
başka bir marka çelik. (578) (7065) 

• 
400 Almank&ri eğer takımı sahırı a

lınacaktır. Pazarl'41 15/8/940 per -
ı;embe günü saat 15 de İzmirde Lv . 
funirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 28,000 lira 
ilk teminatı 2100 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile komhoyona gelmeleri. 

(588) (7105) 

ftOO adet tevhit semer~ kapolı zarfla 1 

eksiltmeye konmuştur. ihalesi 3/9/940 
Salı günü saat lft da Erzurumda Lv. 
imirJiği salın alına komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 29,100 lira 
ilk teminatı 2182 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul, Erzurum 
Lv. fa.mirlikleri satın nlrna komisyon- \ 
larında &'Örülür. İsteklilerin ihale gün 
ve saatinden bir saat evveHne kadar 
kanuni vcsikalarile teklif mektuplarını 
koırtlsyona verm•lerL (592) (7109) 

• 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 

75 ku.ruş olan 20,000 ua 25,000 kilo 
e,ğer sabunu kapalı zarfla cksilbneye ; 
konmuştur. İhalesi 27/8/940 Salı günül 
saat ll dedir. ilk teminatı 1125 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Taliplerin ihale saatinden bır saat 
evveline kadar tekli! me!duplarır.1 

Ankarada M. M. V. satın eln1:ı. ko -
misyonuna vermeleri. (591) (';108i 

• 
'8 adet kamyon ve 2 adet otobüs pa

zarlıkla 12/8/940 günü saat il de 
Konyada a~erı satın alma ko~o
nunda yapılacaktır. Şartnamesi An -
kara, İstanbul, Konya Lv. Amirlikleri 

1 
satın alına komisyonlarında görülür. 
Pazarlıktan sonra takarrür edecek fia\ 
üzerinden yüzde 15 kat'i teminat a -

lınır. (585) (7102) ... 
Evsal ve şartlarına göre zeytin yallı 

dolma satın alınacaktır. İhalesi 19/8/ 
940 pazartesi günü saat 17 de Edirnede 
eski m\.iiiriyet dairesinde salın alına 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 9600 Ura teminatı 1440 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö-
rülür. (586) (7103) 

• 
40 ton sade yağ ve 100 ton kuru fa

sulyaya verilen fiat pahah görUldü -
ğiinden 13/8/940 Salı günü saat 15 de 
tekrar pazarlığı yapılacaktır. Talip -
lerin Çorluda Kor salın alma komis-
,.,nuna gelmeleri. (587) (7104) ' 

... 
500 ton Saman pazarlıkla satın alı

nacaktır' İhalesi 12/8/940 cumartesi 
günU saat 16 da Vizede askeri satın 

alına komisyonunda yapılacaktır. İs
teklilerin komisYonn gelmeleri. 

(589) (7106) 

92 senedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri metin, hassas ve 
garantilidir. Yeni.zarif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, Karaköy 
Köprü Cad. Panciris, Beyoğlu Fo
to Süreyya karşısı B. Ruhi mağa
zalarında satılır. Fiatlar maktudur. 

6 kalem yaş sebze pazarlıkla 19/8/ 
940 pazartesi günü saat 11 de Kırkla
reli İğnecedc askeri satın alına komis-

Sütçü Hasan: . 

yoounda yapılacaktır. Evsaf ve fart -
namesi komisyonda görülür. İstekli -
lerin 958 lira teminatlarile belli saatte 

otuz ton kuru ot ve 30 ton saman sa
tın alınacaktır, isteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanhk satın 
elma komisyonuna yüzde on beş te
ıninallarilt birlikle ceımeıen. (7128) ... 

M. M. Vekaleti ihtiyacı için 12/8/940 

Beyoğlunda Mustafa Çelebı ~ 
hallesinde F'ırın sokağında 21 ~Jıl 
apartunanda mukim iken h~ 
ikametgahı meçhul. . , 

İstanbul belcdiyP.sinin aleyhi, 
nizde Beyoğlu üçüncü sulh h~ 
kuk mahkemesinden aldığı z/7 ~ 
tarihlı 3'5 - 391 esas, 36 - 6ö6 kB fi 
numaralı hükmün muhtevası 

komisyona gelmeleri. 

C• ısi Kilo Tutan 
Lira 

kabak. 20,700 621 
Fasulya 

Bamye 
Patlıcan 
Domates 
Blber 

41,400 4140 
13,800 1656 
46,000 4600 
19,350 968 
15,750 778 ----12,763 

(590) (2107) 

Bir kil06Una tabınin edilen fiatı 14 
kuruş olan 120 ton sığır etme ikinci 
defa talip çıkmadı~ındruı pazarlıkla 

eksiltmesi 19/8/940 pazartesi günü sa
at 15 dedir. İlk teminatı 1260 liradır. 
Evsaf ve sa rtnamesi komisyonda gb
rülür. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Karsda askeri satın alına komisyonu-
na gelmeleri. (486) (6717) 

* Balıkesir "1C? Susurluk.ta 10 adet as-
keri bina Naplınlacaktır. Kapalı zarl
la ihalesi 21/8/940 çarşamba günü sa

at 16 da Balıkesir satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Binaların behe
rinin keş.it bedeli 4843 lira 70 kuruş 
um.um tutarı 48,437 liradır. İlle temi
nat 363 lira 28 kuruş umum teminat 
3632 lira 78 kuruştur. Plfın, ~artname 

ve keşifleri Ankara, İstanbul Lv. A -
mirlikleri ve Balıkesir mıntaka K. sa
tın alma komisyonunda ıtörülUr. Ta
liplerin ihale saatinden bir saat evvel 
kanuni vesikalarile teminat ve teklif 
mektuplaruu komisyona vermeleri. 

525 - 6868 

- Dalga Uzunluğn: 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31. 7 nl. 9465 Kc/s. 120 K w. 
T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

18.-
18.05 
18.30 

Program 
Streıı ı caz (pi.) 
Halk havaları 

-
18.05 Radyo •svinq• triOS1L. 

19.15 Türk mii.ıiqi 

19.45 Ajans haberleri 
20.- Türk mii.zi<1> 
20.30 Kon= 
20.50 Fasıı _heyeti 
21.15 İktı.sat saati 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 

Radyo qazetesi 
Radyo salon orkestraS> 
Ajans haberleri 
Cazbant ('Dl.) 

2325 Yarınki proqram 
23.30 Kapanış 

günü saat 15 de pazarlıkla oto şasesi 

üzerine 10 adet Su tankı yaptırılacak
tır. Muhammen bedeli 20000 lirad1r. 

1 

Şartnamesi her gün komisyonda gö- nazar en ( lO) liranın 1013135 t>Ji'. • 

rülcbilir. İsteklilerin belli gün ve sa- ~i 
atte yüzde on beş teminatlari1e bir _ hinden itibaren faiz vize avu~ 
likte Fındıklıda Komutanlık satın al- lı:k ücreti ve 350 kuru.:ı mahk r 

masarifile tahsili karar altına 
ma komisyonuna gelmeleri. •7086> 'b * hnmış ve bu kararın infazı içi~ ·~ı~ 
Komutanlık birlikleri için 10/8/940 dairemizin 40/1203 numaralı o~I 

günü saat 12 de 50 ıon lavamarin kö - yası üzerinden yu·kar:da yatılı .tf ::ilt 
mürü pazarlıkla satın alınacktır. Mu- lunan adresinize gönderilen Jl ır 'a}{ 
hani.men bedeli sooo liradır. İstekliler.in emrinin arkasına verilen mesr ~ haı 

halı da me7'kfır mahalde oturff·' ı •ı 
dığ.nı.z ve yeni ikaanetg,nırı1 • 1 '0 ~. 
bilen de olmadığı vazıh bulun t' 1'' 
mu.:ı olduğu gibi zabıta tahkıkı "kaan 
da bunu müeyyit bulunmuştur·~, tk ~ 
vaziyet karşısmda usulü hukıtıJ' tn dn 
venin maddei mah::.usas.na na 0, • ~·t 
ran icra hakimliği tarafından 1~ ııı' • 
17/4/40 tarihli kararla teblıl!~ .. ~. 

•belli gün ve saatte yüzde onbeş temi -
natıarile Fındıklıda komutanlık satın 

alma komisyonuna gelmeleri. .-7Q85> ... 
Komutanlık ihtiyacı için 13/8/940 

günü saat 16 da pazarlıkla 40 ton sade 
yağı alınacaktır. Muhmmen bedeli 48 
bin liradır. Şartname her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna yüzde on be$ te -
minatlarile birlikte müracaatları. 

(7041) 

Komutanlık lnt'alan ihtiyacı için 
13/8/940 günü saat 15 de pazarlıkla 
50 ton kuru fasulya ile 30 ton Nohut 
satın alınacaktır. Bunların her biri 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. 
Fasulyenin muhammen fiatı on bin 

lira nohudun üç bin altı yüz liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatte yüzde 
on beş terninaUarı ile birlikte Fındık
lıda komutanlık satın alma komisyo -
nuna gelmeleri. c:7129> 

(20) gün müddetle ilanen te0 '<I ~· 
tensip kılınmıştır. tlr.r 
İşbu ilan tarihinden itibari • ~r 

yirmi gün içinde yukarıda ,,.~ı. 'Vet 
borcu masraf ve faizi ile öderııe, n in 
niz lazımdır. Borcu ödemez, ııı ••tııı 
ımamına veya bir kısmına karşı da iş 
itirazınız varsa bildirmezsenız ~. Va ~ 
kuıızda cebri icraya tevessül o· •ları 
nacağı gibi yine bu müddet jç~ ~··~1 
de kanunun 74 üncü madde51 r \ •tı 
tevfikan mallarınız hak.kında b r ıe 
yanda bulunmazsanız hapi.>le t~, ~·j•lı 
yi:k olunacağmız ve şayet yan ııl ~.le 
beyanda bulunursanız kanun .llı~t 
337 inci maddesine tevfikan h8

, ~·c 1 

pisle tecziye edileceğiniz hus0 '., ~giJte 
RASİT RİZA TİYATROSU ları maliımunuz olmak üzere l<' rr~ 
HALİDE PİŞKİN b~r•ber fiyet icra emrinin tebliği mak~~ un 

9 ağusto' Cuma günü akşamı mına kaim olmak üzere ilan o tıııe 
Suadiye, Şcnyol aile bahçesinde nur. (28634) _../. ha 
YATAKLI VAGONLAR - ha, 

KONTROLÖRÜ 1559 Hicri 1 135ô Ruoıl '1•n 
Vodvil 3 perde Recep TemınUS · ~lr. 
E. SAti TEK 4 27 ,/ ~'~a 
TİYATROSU 1940, Ay 8, Giin 222, Hıdır 96 '• o 

Bu gece Büyiikada İskele 9 Ağustos CUMA ,/ lıin 
Gazinosunda V ı_ • 1 -~ V ua L1 Ji:;;ı,ı in,, 
KAYNANA aaıt er s~. Da. Sa. ~ • .\( 

Vodvil 3 perde -- 9 41 nun 
Güneş 5 N 'lr.l 

---DOKTOR Öf(le 12 19 5 0
3 t, b~ 

\1 Feyzi Ahmet Onaran il ikindi 16 12 s ~ ~~ 
j Cildiye ve zühreviye mütehassısı Akşam 19 16 12 ~ı ı .lııı, 

Adres: Babıali Cağaloğlu yo- 1 Yatsı 21 02 1 O lilıt, 
J kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23899 İmsak 3 07 7 ~ t'i' 
ı ~~r 

(ı- Çocuk Ilrkimi ITT il Dr. Hatız Cemal1 .ti 
Dr. Ahmed Akkoyunlu l; LOKMAN HEKİM i )~bi 
Taksim • Talimhane Palu No. 4 1 DAHİL~E MÜTEUASStSl 1 ~nın 

1 
Pazardan maada her gün saat [ Dıvanyolu 104 91 ·~illa 

\ ~ 15 den sonra. Tel: 40127~ ı ~ıuayene saallerl: 2.5 - 6. Tel: ıı_:.,. a !is, 
' . - ~ hl 

•ı~ 

renler, onun hıristiyan dinine 
meyli var zannediyorlardı. 

SON TELGRAF'ıo tarihi tefrikaaı ı 49 / ureban ümerası içinde ihtimal ki 
J olabilsin. Lakin kanunu devlet ca

ri olan memlekette Tanzimattan 
sonra flıniri mücbir yoktur. Mah
paşa değil, padişah bile amiri müc
bir olamaz. Hal böyle iken itham 
mazbatasında Mahmut paşa ile 
sair zevatı malfıme hakkında ami
ri mücbir sıfatı yakıştırılıo anınla 
idamlarına hükmolunmak için ka
nunun iharesine böyle bir fıkra 
ilave olunsa ve şimdi müddei u
mumi efendi dalİi o musni fıkra
ya istinaden böyle söylemiş olu
yor. Makmede kanun var ya ba
kılıp tashih olunmalıdır. 

ı> 'ldu. 
tas_ı baştan aşağı böyledir. _d',ıl' ~ba 
Mudafaatına kahramanane bıf ·; ~ı. 

rette devam etti. Pehlivan l\fıı~ 1J. fa~ 
f t'" ı·· "k · b cd b~ 311ın ne ur u ı na ve ıc ar . ·!' \tr , 

Sultan Cem, ekseriya Papa ile 
de görüşüyordu. Yine bir gün Pa
pa ile konuşurken Papa, Sultan 
Cemin fıkaraya sadaka vermesini 
son derece takdir eyledi. 

Paoa, Cem Sultanı hıristiyanlığa 
davet edip dedi ki: 

- Mısırda oğlunu ketür. Oğlu
na kardinallık verelüm. Bizim di
nimize .dönün!. 

Sultan,Cem, Papanın bu tekli
finden müteessir oldu. Gözlerin
den acı acı yaşlar döküldü. Papa
nın elinde kendisine teklifi mezhep 
edilecek bir derkeye sukut etti
ğine dilhun oldu. 

Ve şu cevabı verdi: 
- Şol günlere kaldık ki bizi di

ne dahi davet eylersiz •. Ben siz
den Mısır yolunu isterdim. Siz 
bana batıl yolumu gösterirsiz. Bi
lürsüz, hot her kişiye kendu di
ninden gayrısı batıldır itikadınca 
şimdi Muhammed dini hakken siz 
hiç dininizden dönüp Muhammed 
dinine gircbilürmüsüz?. İmdi kar
dinallık ve papalık değil, cemi dün
yanın saltanatını verseler ben 
dinimden dönmezem. Bunlın gibi 
kelam hemen bize ezadır, gayri 
değil. Eğer bu suizan bizim Nesara 
fıkarasma merhanıetimizdcn va
ki olduysa bizim dinimizde sada
katı fıkara vardır. Gerek müslü
mıın, ıı-erek kafir olsun. 

Papa Sultan Cemin mukabele
sine hayret etti. Fakat, ileri git
medi. Şehzadeyi takdir ve tahsin 
ile yaptığı hatayı tamire yeltendi: 

- Ki•i sevdiğini kendu dinin
de olduğun istemek ayıp olmaz .. 

CDcvamı v ı:.r l 

Reşit Paşanın Hatıratı· 

ABOfJLHAMIT NASiL DEVRiLDİ? 
\'azanlar: 

lıkeadrr F. SERTELLi - Ce~deı Retil \'ULARKlRAN 

Mithat paıa ile müddeiumumi araaında düello 
(Badehu Mithat paşa usulü mu. 

hakeme kanununun mevaddı mah
susnsı mucibince kendilerinin şa
hit ikame etmeleri meşru iken bu
na cevaz vermedekilerini beyan 
etti. Bunun üzerine müddc!.umu
mi, Mithat paşanın kanundan bah
settiğini, halbuki bir gün kendi.. 
sine gönderilen kanunnameyi yır
tıp sobaya atmış olduğnnu söyle
di. l\lithat paşa derhal cebindeki 
kanunnameyi çıkararak müddei
umuminin yalancılığını yüzüne 
vurdu.) 

Reis-- Cennetmekan Sultan A
zizin şehadetinde sizin rey ve met
haliniz sabit olmuştur. 

Mithat paşa- Gerçek mi söylü. 
yorsunuz? Öyle ise benim dedi -
ğim sözlerin hiçbirisini dinleme -
mişsiniz. Bu halde muhakemeye 
ve sual ve cevaba ne hacet!. 

Reisi- Siz de diğerleri gilıi a
miri mücbir sıfatile miittehimsi
niz. 

Mithat paşa- İşte büyük bir 
yanlı~ daha. Benim ve Rüştü pa
şanın eınri , .c malUınatı neden bi
liniyor ve kiın söylüyor. Orası bir 

tarafa dursun, Mahmut paşa ve 
Nuri paşa denildiği gibi talimat 
vermi...: olsalar bile bunlar nasıl 
ômiri mücbir olur ve hem de ka
nunen fimiri mücbir ne demektir? 

Müddeiumumi- Kanunen &mi
ri mücbir tehdidini ikaa kadir o
landır. 

l\fithat paşa- Bu dediğiniz na
sıl kanundur?. 

Müddeiumumi- Ceza kanun -
namesidir. 

Mithat paşa- Teessüf olunur ki 
siz henüz kanunu bilmiyorsunuz. 
Bu hal ile bizi muhakemeye çalı. 
~ıyorsunuz. Çünkü ceza kanunna
mesinde böyle liikırdı yoktur. Be
nim bildiğim kanunun 184 üncü 
maddesinde amiri mücbir emret
tiği adamı katil ve idama muk
tedir olmakla meşrut olup şimdi 
şu hükme göre pehlivan Musta
fanın ifadesi düzme olmayıp da 
sahih olsa, Mahmut paşa veya Nu
ri pnşa i.. mücbir olur mu?. 
Yani odı . --•Mustafa bu işi yap. 
rnaz ise paşaların birisi anı ida
n1a ınuktedir midir?. Nizam ve 
kanuna vukufu nlnuYan asair ve 

Bunun üzerine reis razı olmadı. 
Mithat paşa ısrar etti. Nihayet ka
nun okundu. Mahkemenin yalan
cılığı meydana çıkınca herkes sü
küt etti. Mithat paşa tekrar söze 
başlıyarak meselede en ziyade 
nazarı dikkate alınacak nokta, 
pehlivan ile refikinin takrirleri ol_ 
duğunu, halbuki kendisi bu adam-
ları kat'iyyen tanımadığını, ken
disi hakkında şehadette bulunan 
bu şahıslarla rnüvacehe edilmesi 
lfızım geldiğini söyledi. Mithat pa
şanın bu teklifi evvela kabul edil
medi. Sonra arkadan biri gelip 
hafiyen birşey söyler söylemez bu
na da muvafakat edildi. Pehlivan 
Mustafa ifadesinde Mahmut pa
şadan aldığı emir üzerine Sultan 
Azizi katletmiş olduğunu söyledi, 
Mithat paşa pehlivan Mustafanın 
ifadesini bir bir cerhetti. Bütün bu 
sözlerin yalan olduğnnu söyledi. 
cBenim yalan ve sahte dediğim 
1alwa bu. değildir. İtham mazba • 

miş olduğunu bütün detalilı .;,ı ıu' 
ishal eyledi. Tam bu •ırada 1'' 1, l h 

1 

efendi namında birinin şehad< .J· I d 
ne nıüracaat edildi. l\fithat P8

.'1 "'• 
• ds" ırı Şamdan gelen bu şahitin c 11 ba 

terini kanunen cerhetti. İtha_Jll ~ı 1ıı:1•r hatasına itiraz için hazırladıgı ·b''' 'loııı 
leri okuyacağını söyledi; foka~ 1ı l~ h 
na muvafakat edilmedi. J\'f 11~t' lioııd 
paşaya muhakemeye nihayet ~v' ~•lıl 
rileceği söylendi. Bunun uıer~r ~r 
reis, Mithat paşaya şu veçhi!• 1l ~n ••• yanatta bulundu. ,.,r tti~ı 

Reis-- İcra olunan muhal<• ~I )th' 
de sabit olan ahkama göre JJl 11 

1 

tehimlerden pehlivan l\1ustafB ,.ı 
iki nefer refik.ile Fahri, Ali .. 1 ~ 
Necip beyler katili mntaamııt11 1" 
dukları gibi Riiştü, l\'lithat, ~1:, 
mut ve Kadri paşaların dahi ~ .•. 

• bll 
nunun kırk beşinci maddesı vı 

rnünee faili müşterek oldukl•'~ıl' 
mahkeme hükmettiğinden ve ı' 
gün akşam olduğundan ceıa19'1 

rm tebliğ elunacaktır. ) il 
vo' ~•ı 

(Devamı l•ti 

AÇIK KONUŞMALAR: libt 

Bakırköyünde C. İhsan G~~~ ~:~. 
imzalı mektup sahibine:- B• •· b~ tib: 
tiğiniz vesikayı mümkünse b9ıf bıu 
kere görelim. Reşit paşanıı:ı ,.J 'nı 

ralarına haşiye olarak ilave •:~~· 1 
o günlerin tarihini aydıııla d'' 
bakımından şüphesiz ki faf~ ~ 
olur. i: • 


