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En Son Telgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi &alıip Y< B•,wuh~rriri: YIL: . ı, 
ETEM İZZET BENİCE 

Afrika da 
ltalyan 

taarruzu 
başladı mı? 

aş ve il yarın zmirden azilliy • g c 

İtalyan);;; 1\-1".ır hududunda 
harekete germekle beraber 
b~ hareketin şimdiki halde 
buyük taarruzun kendisini 
~';Shil ettiğini teyid edecek 
ır mahiyeti yoktur, fakat, 

hududun filen ııcçilmiş ol
llıasınuı Mısır llükiımeti ta
rafından bir harp sebebi te
lakki edilip edilmiyecejıi ay
rıca ı:ilnün tetkike ve mera
ka sayan meuuudur. 

~n: ETEM İZZET B;;ı~ 
li lto?Janya dış politika ve iç re
~,··ı •le totaliter uimreye geçtiği-. r . . . 
ı~ · •ııı Kralın beyaıınameM ıle 
•iı ~en iltın eder ve g.arp cephe-

''" d 1 Ilı· 
1 

c muharebe lngılizlerle A -"•l . .. . 
ta, •r arasındaki şiddctlı hava 
t,;•uzıarıııa inhisar eılerken di
the taraflarda bir:ııci derecede 
lng~lllly·ct arzedcn hadise İtalya
tidit ter~ arasındaki harp yaz~~:c
ı,, ' llır hayli zamandır, lngılız
lar~eln •aliı~i)etli aj:ızları ile o~t~ 
h•ltı • ll•üh~m. harp .~.•~nclerıııı 
~.~1nek ıktıza e!lıgını J,,bcr 
lal} •kt•dirler. Bu sahnelerin 1-
titı ~n taarruzu ile lıa~lamnsı bi
ti :·~~otecede miimkiiıı olabilece
~u~1. 1 Ingilitlerin insiyativi ile de 
''aıUagelınesi akla gelen ihtimaller 
lıa,b'~daydı. italyanhır ta llabeş 
lı: ta~nden başlıyarak Troblıısgarp
'•r :şıdatta bulunmuslar ve mih
b;ıt 5'Y•sctinin inkişaf ve seyrini 
bıiit'k, ~larnk zaman zaman en 
t.ıı:ıı' asır hali ile Afrika müs -
~ı •kclerindeki harp hazırlık
iı;11~1 taarruzi bir mahiyet ifadesi 
\t4 • arttırmışlardır. Bu arada 
ııı,t' Ve Süveyşe taarruz eylc
h01ı;c lıuralarııu. e!e geçirme~. d_e 
bi a .• _hcdeflerıdır. Mısır kılıdı
~a,81•hılen bir İtalya İngiliz İm
•eı- ~rluğunun Akdeniz, Arap 
&;ıy'.'•si, Afrika, Hindistan ve Ak
•ureı:ark müdafaasını esaslı bir 
ha k Yıkınıya ve kendisini fera
den,:1 ~rnuya muvaffak olmuş 
IUkı ktır. Mısır ve Siiveyş dü~
bın ~k sonra İngiliz donanması -
ltaıııı denizde hakim olması ve 
lotıe •sı ~ok müşkü\leşir, bu su
luna Adıryatikde mahbus bu -
te çıt İt~l_Yan donanması Akdeni
•nav abılır ve her şeyin başında 
ı,,1ıı~ta~ıa Trablus ve Afrika a
~aııaı.akı muvasalayı temine mu
~. 8 .. olur. Ayni zamanda l\lısırı 
>a /Vcy·şi ele ııeçirmiş olan İtal
tibi ~d Filistini ele geçirebileceği 
tle ~. ~n ve l\lendeb boğazını da 
İt Ilı") Çırccek kadar harek!ıtını 
~. s1

• edebilir. Bu itibarla Mısır 
~a,11Uveyş İtalya için İngiltereye 

1 lııe,11 açılan harbin asli hedef ve 
fakıy •!~erinden birisidir ve muva(
RUn •tın ilk şartıdır. Dün ve bu
~ada ıı;:ıen. telgraf ha beri eri ACri
•an a arbın ıeçen günlere naza
ııı~ktc~~ok kızıştığını haber ver -
~!ıs., hırJer. Bu meyanda Trablus
la'<ıh Ududunda bulunan Sellum 
huıun~' 1na İtalyanların girmiş 
Ilı, su Ukları haber verilmektedir. 
~•n1ı.;:ı!c İtalya harbe girdij:iıı
~••avu.1 ılk defa Jllısır toprağına 
as1 ııı ~d •Ylemiş ve Se\lum kasa -

l'or d a i•gal eylemis bulunu
s_•llurı:'ınektir. lngilizlere göre 
h,, k askeri ve sevkulceyşi hiç
'1'ra01ıyıııeti haiz değildir. l\lısır
hınd 11

' hududunda ve sahil bo
tiik ka 800-ıooo nüfusluk bir kü
lıa~aı"'abadır. Sudan ve her türlü 
1a'•n ~artıudan mahrumdur. E-
1ahliy arp başlar başlamaz da 
ln.•iıi 26 0!unınuş ve müdaafası bir 
llıııtir ~•:vade bölüj:üne terkedil
~Ztı·i~d ~~lurn'a hiıkim tepecikler 
ar hosı'"' kışlalar ve askeri bina
~aıııa11d ur. Çünkü, bunlar normal 
lı,,, k ~ 'l'rablus hududundaki 

•lıııııııu 1/•lııım ikameli için inşa 
harbe ~ardı. Halbuki İtalyanın 
lında f'\'""'ini müteakip harp dı
dtrl ~I a 111 ~k va2ivetini tercih e
llar1~.''" lıü_kl!meİi buradaki kıt-

S;•ll Çrknu lır ' u . • 
~1 • ing;:'.~ 1- Iskeııdrriye sahil yolu 
t eı hun· er t:1ra!1ndan uzun n1iid-
• •lır;11 dı~ 01ıınaııııiacak şehilch! 
Q ' e ıln · ı· t.Ju 111 ıd 11 Ş. ır. Bu bak1n1dan da 
lııııvarr k"' Italyan ordusunun 
[•!.eti ~ IJ·etıi bir tarzda ileri ha
~r \·a;~;P~ası müşküldür. İngiliz
\ •kı0 he~ 1 bu. şekılde izah •I le-
8his " abrr Itahanlar henilz bu 

Ve Uzeriı d · .. 
. lloJıt . 1 e tahılat vermekten 
1 t1iıı, 11 aın.azar beyan eJlemek!en 

•dıyorlar. İtalyan tebliği 
<Dtvamı 3 UneU ı&hllcde) 

-------------------
FRANSADA 
AÇLIK VE 
KRALCILIK 

ROMANYA 
KRALiÇESi 
BÜKREŞTE! 

Terhis edilen b:r askerin Rumen iktısadiyatını bal
Mareşal Petene gön- talama teşebbüslerine 

derdiği mektup karşı tedbirler alınıyor 
Paris, 16 (A.A.) - Tass: Fran

sız gazeteleri Fransadaki dahili 
müşkilat üzerinde durmaktadırlar. 
B. Lavalın, Parise yaptığı son zi
yaret esnasında, Şiınali Fransada
ki kömür nıadcnlerinin işletilmesi- , 
ne nıiihasamat sebebile imkiin ol
madığından haberdar edildiği bil
dirihuckl(!dir. Keza gazeteler .1nü- I 
tcmndİJCn artan işsizlik nıcsrlcsile 
de nıe~<"u] oluyorlar. t>aris bölge
sinde halkın yiizde dok~anı işsiz
dir. 

(Devamı 3 üncil sahifede ) 

Biik:reş 16 (A.A.) - D. N. B. 
aiansı bildiriyor: 

Romanya kralının annesi Kra -
lice Elen buııün Bükreşe .ııelmiştir. 
Valde kraliçe ıstasyonda Kral Mi
sel ile devlet reisi General Ant.o
nesku ve halk kütlesi tarafından 
seliımlanmıstır. Bükreş halkı ana 
kralirevi büyük bir şevk ve heye
canla karşılamıştır. 
Bükreş 16 (A.A.) - Hükumete 

memlekette bütün müessese ve 
(Devamı 3 üncü sahifede ) 

INGiLTERE 
IS Ti LA 
EDiLMEK 

ÜZERE Mi? 
Londra 16 (A.A.) - İstok

holın ve Berlinden sızan ha
berlere ııöre, Al.manlar Nor
vecin çenup ve ı;ıarp sahllle -
rinde, Büyük Britanyanın is
tilası hazırlıklarına faaliyet 
verııniş bulunmaktadırlar. 

Amerikan kaynaklarından 
ııelen ha'herlere .ııöre. Alman 
ordusuna mensup 19 ııeneral 
Manş limanlarına ııelmişler -
dir. 

1
11 Berlinde büyük bir ıı:erııin-ıı U lik hüküm sürmektedir. 

LONDRAYA 
HÜCUMLAR 
ŞİDDETLENDİ 

Kraliçenin dairesine 
iki bomba düştü 

Londra 16 (A.A.) - Hava neza
retinin istihbarat şubesinin dün
kü muharebeler hakkında verd:iiıi 
malUınata ııöre, Almanlar dün 
Londra"a ve İnııilterenin cenubu 
sarkisine karşı iki dalııa halinde 
350 - 400 tayyare ~önderımişlerdir. 

İlk dalııa sa'bahleyin saat 11 de 
ııelmiştir. 200 bombardı.man ve 
avcı tayyaresinden mürekkep o
lan bu kafile Kent kontluliunu ı;ıec
mişlerdir. 

İkinci hücum saat 14,16 de baş
lamıştır. 150 - 200 avcı ve bom

(Devamı 3 tıncü ıa.lılfede) 

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

bu 
ÖDrüsünde Gaz 

sabahki feci ba al il 

• 
ZI sa lıyan bir 

bir çivici 
edildi o amobil kazası t e v k i f 

Bir hususi otomobil 9 yaşında bir 
çocuğu altına alıp çiğnedi 

65 Yapılan araştırmada teneke 
bulundu! 

Yenikapıda oturan 9 yaşındaki 
Akif Unkapanında Gazi köpriisün
den geçerken •Ankara 825 hususi• 
plakalı Remzi oj:lu Fahreddin ida
resindeki otomobil çarpmış ve al-

·zmit e 
bir tren 
kazası 

Ankara yolcu treni mar
şandizle çarpıştı, bu 

sacah hiç tren gelmedi 
Bu sabah saat 7,45 de Ankaradan 

ıebrimize gelmesi icap eden ve 
dün akşam saat 17 de Ankaradan 
kalkmış olan yolcu treni ile 13 nu
maralı marşandiz İzmit civarında 
Dil iskelesinde çarpışmışlardır. 

Vaka mahalline hemen Haydar
paşadan bir imdat treni gönderil
miştir. İşletme müdürü B. Galip 
ile bir heyet bu sabah şehrimizden 
imdat treni ile kaza mahalline git
mişlerdir, 
Aldığımız malumata göre 3 va

ıon yoldan çıkmıştır. Yaralı ol
madığı tahmin erlilmektedir. 

tına alarak ağır suretle yaralamış
tır. 

Zavallı cocuk tehlikeli bir vazi
yette Etfal l-.p•tanesine kaldırıl -
mıştır. 

saklı gaz 
Bazı yerlerde ııaz ibtikArın da kal
kışıldıbnı ve ezcümle Ceyhanda 
bazı bıtkkalların fiatları yükselt
meğe katktıklarını haber vermiş
tik. Ceyhan zabltaı;ı evvelki gün 

YILAN MI, YALAN MI? 

Şişlide büyü ir 
yılan görülmüş! 

Polis memurları öğleye kadar 
yılanı aradılar, bulamadılar 

Bu sabah Şişlide tramvay depo
su arkasındaki arazide büyük bir 
yılan görüldüğü Şişli polis komi
serli~iue haber \erilmiş ve hemen 
öldürülmesi için mahalline memur
lar gönderilmiştir. İhbarı yapan -
lar bu ~ılanın; şimdiye kadar şeh
rimizde görülmemiş bir cesamette 
bulundueıınu ve hemen hemen ba
şının, bir çocuk başı büyükliiğiin
de olduin:nu söylemişler \"e kııgın 
gözlerle l<cııdilerinc bakhk!au 'oıı
ra kocaman dilini çıkarıp üzerle-

rine atıldığını \'e zor kurtuldukla
rını ilive etmişlerdir. 
Buııun üzerine motosikletli polis

ler de vaka ıtıahalline gelip yılanı 
aramıya başlamışlardır. 

Şişli Nahiye Miidiirliij;.-ünden 
aldığımız maliımata göre saat 12 
ye kadar arnm1ya devam olun -
muş, fakat henüz yılan \1ulunama
n1ıstır. 

Polise ihbarı yapanların doğru 
söyleyip söylemedikleri de ayrı
ca tahkik olunmaktadır. 

bir ııaz muhtekirini daha yaka -
lıyarak mahalli adliyesine vermiş
tir. Ahmet oi!lu Mehmet isminde 
bulunan bu bakkalın köylülere 3W 

( Deaıamı 3 üncü sahifede ) 

Başvekilim izin 
tetkik seyahatı 
İzmir, 15 (A.A.) - Başveki • 

!imiz Dr. Refik Saydam bııgün, 
18.15 trcnile Ankaradan şehri -
mizi şereflendirmiş ve istasyon
da vali, mevki komutanı, beledi
ye ve Parti reisleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından kar -
şılanmıştır. Seyahatleri müdde
tinre muhtelif istasyonlarda halk 
ve köylülerimizin sevinçli teza
hiirlerile karşılaşan Başvekili -
miz birçok vatandaşlarla ayrı ay
rı görüşmüşler ,.e vatandıışlar a
rasında gördükleri neş'e ve hu
zurdan çok memnun kalmışlar • 
dır. 

BAŞVEKİL FUARI GEZDİ 
İzmir, 16 -;- Başvekil dün ı:ece 

Fuarı ziyaret etmiş ve 50 bin kişi
lik bir kalabalık tarafından karşı

( Devamı 3 üncil sahifede ). 

Kaza münasebetile hat kapalı 
olduğundanb u sabah Ilaydarpaşa
ya ... 3 rnczkfır kazazede tren, ne 
Ankara ekspresi ve ne de diğer 
trenler ı:elınişlerdir. Ve saat 12 ye 
kadar bat açılmamış bulunuyordu. 

ilk okullarda 

Londra nasıl 
müdafaa 

olunuyor? 
(Yansı 3 üncü sahUede) 

bu sabah kayıt- KısAc~- 1 

Dördiicü şube 
müdürüne işten 

el çektirildi 
Emniyet müfettişleri 

tahkikat yapıyorlar 

1 

Gizli mektepte 
Arapça tedrisat 
yapan yobaz ! 

Ev;nde 25-30 çocuğa 

lara başlanıldı Biraz da Kendi kendimizi 
Bu yıl ıehrimizde sekiz kontrol etmeyi öğrensek 

bin çocuk mektebe . Gazeteler herqün es?'afın hi~e-
ftnden, kontrolun azlıqından şı -

yazılacak kll11et ediyorlar. 
Kontrol devlet ve belediye te-Şehrimiz ilk okullarına bu sa

bah tan itibaren yeni talebe kayıt 
ve kabulüne başlanılm·~tr. Bu yıl 
1 inci sınıflara 1934 doğumlu ço
cuklar kabul olunacak!ardır. Sı -
nıflarda yer olduğu takdirde 1935 
do.~umlularJan göst<ri,li olanlar 
almaca klarc! .r. 

Her çocuk; oturduğu semtindeki 
ilk okula kaydolunacakt r. Nüfus j 
idarelerinden vaptlan tetkiklere 
gore ·b;ı yıl şchrir.ıizdc ilk mektep 
çagı..:ı girmiş 8000 ç cuk bulun· 
ma'<tadır. Bınacnal h bu. kadar 
çocuğun Jı. dı icap etmektedir. 
Taşradar gele J)er bu ) ekunı.an 
hariçtir. İlk rn kteplerde tedrhiata 
da 30 eylfılde baslan lacaktır. 

fekkülünde asli bilmıedir. Fakat, 
bir hadde kadar. Eijer her esnafın 
ba~ında bir de mürakıp bulundur
mak vaziııeti h/ldis olacak dere -
cede milrakabe ihtiyacı ortaııa çı
karsa, o zaman akan sular .durur 
ve her satıcını11 başına bir kon -
trc·i Tnetnuru ta11in et1nek qerekiT. 
Ki, bu da dilnyamn 1ıiçbir yerinde 
qörii.lmils şe!I deijildir. 

O halde, esnaf namusu ile. in- 1 
ıan vicdanı ile. alış veriş karakteri' 
ile biraz da kendi kendimizi kon
trol etmeııi ö/iı'ensek ~·e bu şikll- 1 
ııeılerin önilr.e geçsek! •• 

Sehriııniz emniyet müdürlüğü 

4 üncü şııbe müdür muavini B. 
Nazım Çetine evvelki gün işten 
el çektirilmistir. Dahiliye Vekiıleti I 
tarafından .ııörüleıı lüzum üzerine 
tatbik olunan bu kararı mucip ha
dise hakkında emniyet müfettişle
ri ehemmiyetle tahkikat yapmak
tadırlar. Bu sabah kendisile gö
rüştüğümüz alakadarlar henüz 
tahkikatın devam ettiğini söyle-
mişlerdir. 

Büyükadada dişli 
tramvay ve yeni 

iskeleler 
(l'asısı 3 üncü Ahifrde) 

gizli ders verirken ya
kalanıp tevkif edildi 
Adanalı 'Hasan Mualla isminde 

bir yobazın Tarsusun Musalla ma
hallesinde gizli mektep açarak 
başına topladıih 25 - 30 kadar ço
cui!a evinde arapça tedrisat ya))
tığı mahalli polisince haber alın-· 
ınıs ve bunun üzerine evi basıla
rak cocuklara arapça ders oku -
turken yakalanmıstır. 

Adliyeye verilen sudu tevkif 
olıınımuştur. Muhakemesi mev
kufen ııörülecektir . 

Metaksas Türkiye 
elçisile görüştiı 

Atina 15 (A.A.) - D. N. B. hil
diriyor 

Başvekil Metakc,as. A .• r:arada'1 
avdet etmis olan Türkiye l.,üyük 
elçisini dün kabul etmiştir. 

,Loncırayı muhatua eden baraj balonları nasıl yapılıyor: (Yukarı
da) dikilirken, (Ortada) hangardan rıkarılırken (~ağıdz) hazır 

ÇERÇEVE 

Gonga vuruldu! 
Merak etmeyin! Harp ve po

litika hadiselerinin biı tiirlü 
ihtizaz edemiyen madeni da
vulu değil, Ankara radyosu
nun tunç tepsisi. ., 

Ensesine her tokmak inişin
de, muhakkak ki, (Spiker)ler
den daba iyi konuşan tunç 
tepsiye lafım yok. Fakat ma
denlerin dfüle o kadnr iyi ko
nuşan gong'un tek heceli ke
limesini haber vermek için kul
lanılan türkçeye bakın: 

- Saat 10 u 32 geçe gong"a 
vurulacaktır. Dikkat! 

Dannnnnnnn!!! 
- Saat 10 u 32 geçe gong'a 

vuruldu. 
Hey zavallı türkçe, (Bukin

gam) sarayının havııznnda pat
Jıyan teahhürlü bombalardan 
kimbilir kaç milyonu senin 
masum göğsünde uyukluyor! 
Yukarıdaki ciinılelerde vi

kıiı bir lisan halası yok. Fakat 
selika 'e ifade tarzı bakımııı
dan müthiş bir Janlş olduğunu 
seziyor musunuz:> 

Türkçede, ani bir infilak: 
resmeden dinanıizmalı bir ha
diseyi, sebebile değil, neıice•ile 
bildirmek adettir. l\Iescl3, 
diııanıizmaJı ifade (C'r(c\·c -
sile (tabanca patlatıldı) den
"'"• (tabanra patladı) de -
nir; (Topa ateş ettirildi) den
m~z. (top ateş etti) deııir. 
Bu ifadelerdeki, patlamak 
n , frs etmek fiillcrin'ıı taban
ca \t~~va topa ait olnıayısında
ki nıantık, lisanın din:unizına
)'1 ifadelendiren yüksek mantı
ğına mağluptur. 

Fakat kim anlar. kim dinler? 
Zaten bu &ibi şeyleri muiıkale 

-·~luy!a nnlanuya lüzum yok; 
bunları sczişlerin1iz '\-'C lisan 
ze\·kiıniz anlamaya ıuemur ... 

Göriilüyor ki, Ankara radyo
su, (Gonk vurdu) , ·eya (Gonk 
çaldı) yerine (Gong'a ,·uruldu) 
dedirtmekle, ıı-ülüııç bir lisşn 
ve mantık ga;rcti içinde, (Spi
ker) )erin dilini düıcJ,cyim 

derken bozmaktodır. 
Ah o Ankara radyo•ıınun 

türkçe~i! 

f?ir taraftan n.ians )"anlış tcr
cünıc eder ,.c yazar, öbür ta
raftan radyo yanlıs okur ve 
SÖ):ler; ne oJ~ra!ı. bizim hali
miz? 

Herhangi bir ilk mektep 
muallimini ayıla 200 lira ma
es1a tı,tup Ankara rad)·<l~unun 
türkcesinc nıt!ınur edin, her şe ... 
yi düı.cltsiıı~ 

Geçen gün, hatanın yarısı A· 
nadolu AJ:'lnsına, yaıırı~ı c.ıu An .. 
kara ı·a<l)·o\Uı'la Wt olma\\. üze
re. (Cl.rt:il) üı ağzuıti:;.u Japı
lan ~u k!1rl:L;!l( yani.sa ~a;1it ol· 
dum: 

.,lllah bizi mu\·nffal~ etsin 
dt.a~ını si;ylcrinı!• ... 
Aınun \~aı-aL Ji: llcns.c ·nah 

• bize dilinıizi öğretsin c.~ asını 
cderinı. 

Jlic dua ~o,,:lcn:r r.;;i:' r t:ı, e
dilir, edilir, rdil rl' ! 

))aha buı.n r.· te r. i n, ne 
sarf ve najıiv, uc iıı.ıle. ı •ifa
de yanlışları! 

Ankara radyosunu ı~lalı ı;iiç
tiir; fakat nıil,onla.!'nı 'l'ürk 
dinlcJİcisinin ~{·zahan Ic.·re uf· 
rayıp kulaklaı nıa pnnıut.. tıkat
maları belki kula~ ... 
NECiP FAZIL IUSAKÜREK 
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YOI\: :'.\IU?. dar istical g&ıeriy-0r, ~ • 1 ·ı· 30 b" 1· Gö:dcpede, Yetliyolda oturan kahveler umumi kon- k •• [ H Ü 
ht .noul liman reisi olan zat, y<>rum. Acele işe şeytan karlŞlr. DIŞ etı IJOr. lD ıra (ek sevdifi:m hir arkadaş, g~ OY Uy 

İzmır en buraya gelirken, ''apur- Ancak şimdi, fiatian tesbit edil~ 1 t h • ~ t giin, beni ziyarete gelmişti. Hot- troldan g..ruilecek. 22 l f 
cek maftİ.fattıra _.,89} yazhk l>OW- ma zeme a sı~a 1 b-ten .,_.. 1'ir derdi varınq_ -... carpan lf!r • d.ı \ r bulamamı.ş, güvertede kıv- -vJ .,...J ....., "'~··-. d l w 

r ı p } atmış!. Bu hadise, şimdi, ler olsa ~erek .. Helbuki, ıkışa giri- verildi Anlattı. Fevkalade komik bir h'- kahve kapatıl l • 

'r:ıpur""rlll kifayetsı•zli<iı' hakkın- yoruz. dise olnn şikfiyet lft'eVJSUUBU, bu- j)a}ıl}vvçar:elldSJda• ıllÜ!ıôtd>cöil1eden1 aJmSOaknr'İl2!erea. b-- ... "' K .... 1.1. u..+.. fi- ·"'"'illı· C!Jı·nuz· j---~ + .. on" u·· ~:- , __ _, .ın.:-..ı Şehrimizin muhtelif semtlerin- ·· dn seri ve şiddetli tedbirler nhn- ~= m.en ıra ~asının ..ı.u ~ ""uco. .ın uu- r.aya, o arJUN&aşıa ııııuıuıuch yaz -
:mu .nı mucip oldu. Vapur )"Olcu- atı ne zaman konacak?. Ön~ kaç ı;ün evvel Tnksimde Gümüş- mağn cnbşacnğmı: dıe'ki gazino, kahve ve kıraatha - dolasan Kfunil o~ Hlisevin is -
luihı "apanl"" anlatıver,· ,-0ıcu _ deki haziranda mı?. suyundaki mühendis ektebini :zi- ,_ Bizim tamın bavaı:azi me- nelerin umuımi bir ikontrola tabi minde bir köylünün ;para keeesilıi 

1 
Suriye'de vaziyetll 

Yazan: AIIIıiET şüıUdİ 

la~ ~k rah~tsız oluJ~ ... ~!. Ki.ıı yaret eJerek tetkikat yapmışlar selesi bir ilcm .. Temmuz b~ tutulması lbeledi,yıe reisl.ii!i tara - Yusuf admda bir vankesici kaJllı) 
Lu"T an re.isine ceçmiş olsun. Böy- vıe bu :kıymetli müresesenin inki- idi. Memurlar gclfli. Saate baktı. fından tekmil ~ bcmak istemiş, fakat bee ymr J 

le hadiseler temenni edilmez am- YE.1.İŞECEK?. • için bul. direktifler vermiş- 30t küsur kuruş borç gösterdiler. teblil? olumnuştur. ~elinden dfismüştür. anin 
ma, bır ba!cıma da, isabet ohnuş.. Bizim~ idlıre müdürü lerdi Bunun üzerine Nafıa Veü- Çıkarıp parayı <idcclik. lki ay son- U:ao~~ ~~!:e ~ tımıinde d.i2er bir yankesici ke31-

İU:ılya ile fı'rnnsn arns1nd• 
lanan mütarekede Su. i) c lı 
da Jftr hüktim yoktur . .l\l&.1l• 
miistemlekelcre uit olan ı.~ · 
hatmmrı:da kalclığııın gö~e~ 
kıı'da müşterek hudutlart•3 

scdiyor. 'e bu hudutlar h1;~ 
bir takım gayri ask~rı lll11\ r 
tesis cG.iya. Bir de Hal nn .. 
lmti liınılnından h.tüa c r 1 
}erinden habis 'a. dır. Bu11111 

raber, mütarckcniıı gizli/ 
oldn2"u mııhakkn1.1ır. \ 1e ';"~ 
de bu gidi nhktını içine gır 1 lunması muhtemeldir. ıtie .~ 1 
lii hükltmeti, Atlııntilt d~nı c 
riııd~ki müstemlckclcrJJ1~ 
ınıınlara kofo) Jık gö tcrınıd 
laınıştı. Bu, gizli ahk&ınn rı 
sa gerektir. Sonra rrau'ill ,., 
hazinesinin 'bazı d;:ısyular1 ~ı 
]ara bu gizli ahkam ıcııbı tcdıır 
dilmiş olacaktır. l\'!nlfıı.1 . p 
Alnıanlnr, bu evı-nkı kend~ 
ramlan nam \C hesabın• 1 mıya teşebbüs eltiler. Fal.il 
\•nffak oJaıııa~ıl r. Sonra do , 
üzerinde ~idi bir .-ıılaŞU13d~ 
nuş olm:ısı çok ınuhtenıel rJt 
gil.izlcrin m:imknr hareketle 
biyeti her ne ise, bu no~115 
SUl n dü~rmüşti.ır. Şimdi ~ 
üzerinde de gizli bir nnlaŞI ~ 
pılmış olmasını '\'arid g"rı 

Hi,.. mazsa, çaresine bak lacak!. Tacettin nnlatti: Geçenlerde bir leti. müessesenin tedris sistemi ve ra, yani eyKU bnşmda, tekrar gel- n.i:n üzerine ayaitile basarak :ıö -
Tramvay idaresi müdürünü de, esaslı inkişafı için sür'atle na.re - eliler. Son i'tci aylık borcumuzn tes- ayet olunup olunmadı~ e:bcmmi- rih:ı:ı:ncsine mani olmclt ~ 

bir ı:ıksam Sirkeciden ikinci meY- gün, Bostancıya yakın ibir İ8bs - bit için saate b:ı.lrtılar, f::turayı da- yetle a.raştınlacaktır. 
ki bır Top .np. tramvayınn bindir- .YOnda tramvay bekl:iy;orduk. Bir kete ~eçmi.ştir. ~adılar: 982 kans.ş.. Biitiin c~· hRl- Bu ;ıneyanda bnzı semtleroe!d fakat etraftan yetişenler t.m'afm-
mek mümkün olsa_ tramvay, yanazndan mal kaçırır Vekalet ibu hususta icap eden kı, .:hayret içinde kaldık. nu ka- bastk tavanlı, !havasız ve dar ab- dan .rtörulerck y;ı1tabnmı$tır. 

~i geldi, durmadı, hızla ~ti tekmil tedbiri ri nlmayı ıkararlaş- dar lazla fark ne.reden ileri gcli- "1eler kapahlacaklar.dır. (Mahalle Fırı.in dün nöbetçi bulunan Sol~ 
DEKLEl\fE 

YERLERİ 

Bu vesile ile, geçen kıs çok söy
led • m, fakat yine kcndım dinle
dieım bir meseleye ı;eleccğim. E
fendım. yazmış, çizm~tim: K.ı, 
ırüııu }a :murda, kardn büyük ve 
kal •.ı. k tramvay durak yerle
rin halk rahatsız oluyor. ÜSiö. 
kap.ılı yerler yo:pmak ıu.mn.. İda
re, proje ve tasavvurlarla uğra
şırken, yaz j!eldi Bakın, yine kışa 
giriyoruz. Yarım, öbür gün ya,i
mur!ar ~ar. İnşaat yağmur al
tında r,üç olur. Dekleme yerler.iıai, 
Allah rizası iciıı, yaptverin!. Ben
den söylemesi!. 

TOPÇUYA 

HABER!. 

Çok şükür ya:radana, fiat ınt.br.
lknbe komisyonu, aylardır tetkik 
etmekte olduğu manifaturıt fiatla
rı isini neticelendirmek üzere i
~!Topçulara haber!. 

AVI! PA HARBiNİN 

YEN t MESELELERİ 

Yiyecekten sonra 
giyecek .•• 

Y :ız.an; ALİ KD!AL SUNMAM 
Avrup:ı harbinin :yeni meselel.6-

rindcn bnhııedcrken petrol, besa
lu, ınotörlü vesaiti, Rumen - Ma
car ihtilifı sırası geldikçe birer 
birer gömen geçiriliyor. Fakat 
harp gibi büyiilı: bir hidisenia çı
kardığı birçok :meseleler '\·ardır. 
Bele bu harbin ortay:ı nder koy
iuğu gitgide sayllıuııuyacak kadar 
fQğalıyor. Buıılartlaa biri de ka
dınları son dertte alikadar etmek• 
tedir. Kadınlarla beraber erkek
leri de. Avrupa harbinin bir çok 
iktısadi zaruretleri b:.ı g&tcrmif.
fu. Daha da gisterecek. Onun içha 
harp ile doğTuwuı cl@i-ru;> ıı müte
essir olan Avrupa kıt'asındaki 
memleketlerde yiyecek meselesi 
nasıl günden süne ehemmiyet 
kc.ı; bedi yorsa gİ) ecek bahsi de öy
le nazarı dikkati celbediyor. Onun 
için Avrupa ıruıtbuatmda elbise, 
moda ve zarafet gibi mevzularla 
mc [!ul olan ihtisas erbabının ya
zılunnı okumak tıı yeni harl>ia 
muhiın bir m ele "ni daha anla
mnk içiıı ayrı bir fayda olsa gerek. 

İttıfok ile oylcııcn ilk noHa: 
Artık hnlis ipek \'e l ünden do
kun mu kumaşbır gitgide az::Ia
cak. Zarif bir kadm elbisesi çok 
defo bir yenilik teşkil ederdi. Bu
nu bel:cnirken kumaşının cinsini 
merak etmemek mümkiin değil
dir. I~akat artık bundan sonra, Av
nıpada yalınz kumaşının güzelli
ği itibarile na.zarı takdiri celbe -
decek esvaplar amlchkça aulacak 
diyorlar. Çok pahalanacak. O ku
masları temia ve teearik etmek 
iter kadmm, her kocanın barcı ol
maktan clkuak. 

Her sene sea.ltalıarda Avrupa
nın, hatta Amerikaaın zenginleri 

Vatman:ı işaret ettik, foyda ver - tırmıştır.11k partide burad.n 3 yeni yot~u?. Hal uki, misnfirimiz de, aralannda i küçük kahveler de tanahm..t sulh ceza mahkemesine 
mcdi. Sonra.inil ankr...ık ki, araba pavyon ·.,.apılacnktır. M~l.-\ır pav- ·pu son iki ay iı;inde hemen hiç gel- kısmen ısl n oluna<:ak. ve ıkıs:meıı. verılmis 'Ve neticede 1 ay har ~ 
gecikmiş, rötan telaii için ilooşu.- yonlarm inşa olunacağı 2 evin~ ıncdi, gibi birı:ey .. Çünkü, ıniina- kapatılacaklardır. mahkfun edilerek derhal tevkif 
yormuş!. Bizim gibi vapura y~ çesi istimlfı.k ohmmaktadır. Mu- sip lisnnla, sa~fiyede bir.ıt istira- Diiter taraftan İstnnbulun bele- olun.muştur. ikinde 4 liraya yakın 
ti.,..cnıek derdinde olan, küçük bir 1:.aberc, telsiz s&Jonhm ile liDo- hat etmek ihtiyııeıllila oldtıiru:ı:ıu- ~ hudutları haricindeki köy - ın ....... bulunan ~.,......, de --ı..a..1· a..x...,,_ 
QOCUk. babasına şöyle dedi: ratuarlarn ahruıcak yeni malzeme zu kendilerine dııha evvel izah et- lerde bulunan kahvelerin kaoatü- .,..ou.. .r.....,.. o:MUUV ""'.r 

n-1...·- • lüye teslim oluı:ıımustur. - ~'"""'• tramvay mı yetişıp va- için de 30 bin liralık bir tahsisat miştik. Bu civarda oturaıı lıir ar- malarına viliıyetce baslnnılmı.ştır. 
pura tbmecek. biz mi?. aynlacoktır. Aynca mektebe yeni kadaş da, ayni ekil e havagazi $.imdiye kadnr muhtelif köylerde eraet eden 
ŞEREFİYB tedrisat şubeleri de füıve olu:rıa- hturalarınm -muhtoviyat.ındaıa 22 kahve kapaWımıstır. Bu !kah - kundur cılar 
RESMİ 

Bir ,gazetede ~um: Şchrm i
mar edilen mmta!mlarmdaki ~ 
nabır.ın şereftye resmi artacak -
mış!. Gül6 ~an dikenine .kat
lanır, derler. Şeref ~el şey am.
ma, arkasından~ olmasa .• 
Fakat, şe.raf buJan yerlerdeki bi,.. 
naların kiralan da tabiatile yük-

selecektir. Yine abiifie bakın, bi
na sahiplei, kiraları arttınnap 
lbirden oesnet edem.iyeceJder _ 
Çünkü, ma1&m ya, bir QOk ihtikar 
~vileri gibi, kira ihtikarı da ya
sak!. 

Alil\IET RAUF' 

Parisc ge'crek yeni nwd:ı cc.!"e -
yanını takip etk:rler, • cntlilcrine 
'hirçok elbise yaptırıp ,.:iderJerd.i. 
Bu sene Pa.ris o eski lı::ıtıralara 
ha ret çekiyor. Fr-ansanm paytahtı 
hugüıı işral altındndır. ı 

N:ıpolyoııu Vaterloda mağlup 
etmekle tibnıt kazanan İngiliz 
bmandam Velingtonun bnyat ar
kadaşı daha koeasıaın böyle pek 
~fli bir :onıvaffalciyctini haber 
alır almaz İn«iltercdcn kalkın~ 
doğru ı-·ra .. ya, Parise gelerek 
J.endisine ~esvap diktinniş
tir. Paritrin mcMla ve zarafet tni
lıinde bu pek meşhur bir nk'a 
imif. Fakat Fransız paytahtmuı 
aha eskiden, - sekizinci asırdaıa 
beri bu şöhreti de\ am edip gel
miştir. 

Zamanının moilasını gösteren 
bir kadın esTabı tıpkı gündelik bir 
l'neteye benzetilebilir. Her iki
sinin ömrü kJ.qdır. l\Ioıla çabuk 
tleğişir. Dünkü hir CS'\'DP bugün 
riyilmez olur. Günü ,ecçmiş ga
utcnin okunmadığı gibi. Faknt 
hele s~ncler ı-eçsin, bir gün gelir 

cak fiiltBl etçi i ıJi. Bu nr daş, bir gün, veler halkmuzı ve bilhassa ~eno-
tır. e' c g len ~z mcmunındnn biri- liITT issizlığe. atalete alıstırdık - Çarşıkapıda İskenderboi?azı 10 

ı ne dert yıııımış .. Memur: cllnklı- }arı icin istirahat için lüzumlarm-
stanbul ve K dıkö- sınız, d ıniş.. Bu lOldaki şiltiiyet- dan ziyade zararları dakunmakta

numarada !kundura yüzü dik-icisi 
B. İhsan ile şeriki ilfamayak 'Y'e 

Alfıettin muteaddit Triyanda fora 
makinelerini ık.iralıvarak ayak -
kabı vüzlcrini pahalıya diktikleri 
idtlinsile mahlkemeye verilmişlent:i. 

yünde tem~iller 
ler çok arttı, havt!"'Ui iyi yanını- dır. 
yur. Her talısili&t zamanı colt fark
lı hesaplar isteniyor ve saire .• Ilu 

$ehir tiyatrosunun .İ3tanbul ci
hetiıxle ~ Wdt.ada 1 defa temsil 
l\lCI'JlleSi ve 1 :JEeCe de Kadıköyün
de temsiller tertip olunması ka-
rarl~ınlın$r. Bu sureUe İstan
bul ve 'Üsküdar. Kadıköy halkı da 
şehir tiyatrosundan istifade ede
bileceklerdir. 

Anadolu yakasının 
elektriki 

Arnavutköyunde Akmtıburnu 
ile Kandilli arasına konuhnUŞ o
lan elektrik denizaltı !kablosunun 
tamir olwı:masına evvelkı ı;?ünden 
itibaren başlanılmıştır. Bu tamir 
isi 20 eün devrun edecektir. 

Anadolu ıyakasının elektrik !kuv
veti de arttırılacaktır. 

--0-

7 ilk mektebin tamirleri 
Besiktnsta 20 inci ilk mektep bi

nasının 2000 lira sarfile tamir o-
, lunması kararlnstırılmıstır. Ta."'Ili
rata 25 eylUlde başlanılacaktır. C>i
i?er taraitan Beyo,i!lu ve Üskü -
darda da 6 ilk ıınekten binası esas
lı bir se'k:ilde tamir olunacaklardır. ._....,._ 

Burs Askeri garni
zonuna şehrin hediyesi 
Bursanın kurtuluş bı:ıyı·a."Ilına te

sadüf eden 11 cylu!ün büyük me
rasimle Jrutlulandığuu yazmıştık. 

taraü.n ha'\•agnzi saaUeri çok es.ki 
usuldi!r. Efendim, hnvngaderi iyi 
yanmıyor, diye, birçok şik!ıyetler 
oldu. Boruları temiılenıck için, 
arnsıra, pompalıyorlar. Galiba, bu 
tozyikle, zaten eski olıın snatleria 
ibresi habire dönüp duruyor. 
Arkndnşın bir gaz memurun -

dan naklen ifşa ettiği bu sır karşı
sında hayrete düŞklemek ınüm -
lı:ün değil •.. 

Bu snatlcr hakikaten bozuksa, 
söküp tmak lazım. Alnbildi~iıı~ 
yazan sant kullanılır mı?. 

B~AT FEYZi 

Açık iş ve memuriyetler 
S"merbank fabrikaları kuvvet 

santrallıi!ı şe!lıği ve santral mü-
hcndislii!i v:ızifelcrinde calışmak 
üzere 5 mühendis alınacaktır. 

İsteklilerin 20 evlül tarihıne ka
dar S'.imerbank U. müdürlü.frün~ 
müracaat etmeleri. 

Dc..nızı,ollnrı aylık 177 lira ü:e -
retle doktorlar ve 100 lira ücrelli 
eczacı aramaktadır. Serbest hu -
lunma:k ve yaşları 45 i J!eQmernek 
icaıbetmelrteci:X. 

75 lira aylıklı Urfa belediye za-
bıta rr.üdurlülffi münhaldir. Orta 
ımektep mezunu olmak ve asker
li2ini yapmıs hulwınıak şarttır. 
Çankırı beledıyesi 50 lira üc-

retle bir itfaiye amiri nramakta
<lır. Taliplerin 19 eylüle kadar 
mczkür ibelediveve mürncaatları. 

Bayrnm münase-betile Bursa şeh- Mezkur belediyede avnca 50 li-
ri namına B~rsndaki askeri ı:.a~- 1 ra a"li maaşlı beledi~ e d-aktorlu,l!u 
zonlara Gazıleı helvası dn gon<ıc- • da munhaldir. 
rilm:iştir. --v-

---oc---
Y alnış ynpılan ilan 

düzeltildi 
Aslive 8 inci ceza mahkemesi 

Beden tcroiyesi mükellefiyeti 
hakkında vilayet idare heyeti ta- bu davayı neticclendlıımis ve or-
rafıntan evvelki ııün aazetelere tada ihtikara benzer 'bir suç ve 
verilen !bir ilanla 12 - 30 yaş ara- delil l!Öremediğindcn her üc:ünüA 
sındaki karunlann <hı kliıolere b- de beraetine atarar vermistir. 
vıt olunmadıkları takdirde para ---uuu-

c~z.ası.~~ _çarptınıac~ıarının bil- Her yerde yarım ton
dirııdıgını ve ha?buki ıbu mOObu-
riyeıten simdilü: kadınlar jstısna dan aş ğı da kömür 
edilmiş olduklnrındnn ilan üzerine satıl cak 
müteaddit kadınlar müı-acaat ecliı> 
klüplcre kayıtlarının icrasını iste Şciırimizdcki ko'k kömürü satı$ 
dtklerini dün yaınn.ı.stık. deoolarında halka 1 tondan aşaı?ı 

Sadece e :sas kanunun ncsrinden kömür verilmediği hak:kında!ti si
ibaret o1du{?u ve l!<x: vapıldıi!ı an- :kavetler üzerıne tekmil satıcılara 
lasılnn rnezkür ilan bu vaziyet ü- Etibank bir emir J?Öndcre.rek ya-
zerine düzeltilmiş ve 'beden ter- rırn ton ve hntta cuval ile bile kOk 
biyesi İstanbul baska'llı{?'ı; hal - ikömürü snlılmasını bildirmiştir. 
ık1mıza gazetelerle vaptı~ı veni bir !Herhan.ı:ü depo ibir tondan asa~ı 
teblil!le yalnız ..f2rke.klerin klüµlere 
l!irt.>cekl<=rini CJi ld:irmistir. 

Otobüs Ücretlerine zam 
Benzin 41ahahlı.ğı münasebetile 

Bursnda da otobüs ücretlerine 
z:ım yapılmıştır. Şehir dahilı oto
büslerindeki bu yeni zam bilet 
basma 20 parclır. 
~ ------
IKL ÇÜK HABERLERi 
* Hal:kevi reislerinin, badema 

bilhassa iıniversıte profesör vcv• 
doçentleri arasından seçılmesi ka
rar laştı rılmıştır. 

satıs vnpmak isteme1.sc, d~rhal be
lediye iktısat müdürlüitüne bal -
kımız haber vermelidir. 

--0--

Küçük yalı ve Malte-
pede kadastora 

Kartal merkez kazası ile Yaka
cıf!ın ve Maltepe, Kiiçükyalı saha
larının G.:tdastrolarının çıkarıl -
ması knrarla.ctırılmıstır. Faalivete 
hemen ı!~ilccektir. 

Birimizin Oardl 
o gazete aranır, onu bulmak için 
ne kadnr kelleksiyon karıştırılır. 
Çünkü o bir tarihtir. Llbi"e de 
böyle. Geçmiş z manfor<!a ne gi
yildi i n nasıl i>"'İYin 'ldiği tetkik 
edilirken 1l% şey öğrenilmiyor. ı ri
taplarda bulwımı~nn n ... kr vnr ki 
bir elbisenin kıvrımları arasından 
çknrılnbiliyor. Bu scf -1:.i harp de 
de ·:un ettikçe ort:ı)a yeni ilitı
sadi ve sınai şer itin icaplnrına 
ıı-öre türlii çeşit elbise çılmcak. 

ı= ıu :rn•mru!-nn~m- Yarın açıl ... cak 
D , a.I'" . '" • - hnman1l.a.r 

Dt~!llf.!ımt. • IU 

* Paşabahce tui!la fabrikası aı.·
!kasında oturan Ha\Ti oi!lu Hasan 
isminde bir işci, ar'kadasları Ha
lit. 1\. lunct ve l1uhittin1e rakı 
icerlerken arala~nda bir alacn.k 
yüzünden knvl!a çıkanıs ve Hasan 
!ıer ucünü de tasla baslarından ya
ralamıstır. 

jeplmizln Derdi, 
Cadde üstünde 
tabutçu dü, kanı 

Hileye sapan şoförler 
Bazı şoförlerin müsterilerden 

fazla para almak icin taksi saat -
lcrini istasyon ve vapur iskew -
Jeri civarları ile sinema ve tiyatro.; 
ların cıkış zamanlarında açarak 
bileve saptıkları ~örülmüstür. 

Belediye ibu kabil hareketlerin 
hemen önlenip 25 lira para cezası. 
alınmasını ~ere bildirmistir. 

oır tizıin tüsü 
licr sene, mek!ı:plc:rin açılma 

z:-rnanı, çocukl"rı bir üzünHi, bir 
rlcrt nnır. Vc~iti nakliye idnre
]erinden paso almak nıcselesi.. İ
dareler, paso muamele ini tabii 
mesai saati içimle ynpnrlar. Hal
buki, çocuk o vakit mcklepteılir. 
Paso nasıl, ne ~al.it alınacak?. Ve
liler de bu yiizdcn üzüntü c:ekcr. 
Çünkü, bir sürü mn.srnf ederler. 
Şimdi, bir hn,·adise gört', paso

ları nıchtep idareleri verebile -
cektir. Bu kolaylık tahakkuk eder-
5e, hakikaten yerinde ve yıJJardır 
nedense düşünülmiyen 1>ir iş ola-
taktır. 

BC'BBAN CEVAT 

- Bir tnne ... 
Bir tane daha!. 
Diye üçü tarnarnlayıno.: 

T~mir ic:n kapatı:.mıs olan halk 
hama~iarı yarından itıoaren açı

lacaklardır. 

Fakir ve orta kazandı '·atan -
daslardan iba.şka zenı!ınlerin de 
son zaımanlnr.da devama basla -
mıs oldukları lbu hamamların her 
~n saat 17 de :kapatılmaları ibir 
ook vatandaşların sikavetlerini 
mucip olmuştur. Belediye sıhhat 
isleri müdürü dôktor B. Osman 
Sait vaziyeti tetki'k et.rnistir. Ne -

tic :le saat 17 den ~cç k.apatilma im
karu bulunamamısbr. 1''akat buna 
mukabil halk hamamları cumar
tesi ~ünleri de 17 de !kapanacak 
pazarları da açık bulunacaktır. 

adım attun. 
- Hapa hap ... 

* hımirde yapılan serbest f?iircş 
ıbirincıl!.ıdcrı obitanistir. Eu rnüsa
ibakalardo. .maruf pehlivanlarımı> 
dan 84 .kıloluk .Mcr~ınli Ahmet 
İstanbul böl.ı?esı pehlivanlnrından 
87,5 JdJo:uk •büyük ıMusLafayı tuşla 
ven.ons ir. * YGIUiş iskelesinde hamullık 
yapan Osman ol!lu iM üsHm yükle 
Haydar caddesinden ı?ccerken 12 
yaşlarında Fatma adında bir kıza 
çarpıp yarnlamı~iır. 

\Mehmet ;isminde ıbir cocuk dün 
Kücfrkpazardan C?eQmekte olan 
flavdar adında :birinin yek!-k ce
binden 470 kuruş a.şımus ve ya
lkalanarak 1 nv 'hapse mahklım e
dilmiştir. 

Beyoğlu orta okulu talebe
sinden bir okuyucumuz. yazı
yor: 

c Yolum ic:ıbı bcr ("Ün Ga
lntadnrı 1uksckknldırıma c;:ık
mal:.tnyım. l<'nkat, Yüksckkal
dırımın bnşmda. birkac tabut
çu dükkanı var. Tabutlnrı 
vitrinlerde teşhir ediyorlar. 
Şehrin güzellii;ini ihlitl eden
ler hakkmdn takibat yapılı
yor. Acaba, bu tabutlar da 
şehrin güzelliğini ihlil ctıni
yor mu?. Bu dükkfınlann bu
radan kaldmlması lazmı de
ğil mi? .. Alikadnrların naza
rı dikkatini celbetmenizi rica
edcrim. .• 

~-öıYAşLARI 
- Bir tane de benden olslHl!. 
Dedi, koca lbir bardak dayandı. 

Önce alay sandım. 
- Keyülisin barba .. Su mu?. 
Dedim. Gururlu bir sesle: 

Dedikleri gibi Naran ile ağız ağı
za, ~ğüs göğse, ve ık.a.rş.ı. ık.arşıya 
~eldim. Göz ucile beni çarçabuk 
tepeden tırnağa bir süzdü ve he
men kafasını çevirdi 

Zaten dünya başıma dönüy<>rdu. 
- Acaba yanlış mi?. ETEM iZZET BENiCE 

Ded· tleri s_radan bir yer bul- ı 
dum. Mezesi karın doyuruyor, ka
dehler de duble. Ra!osı da kötü -
nün kötüsü. Dört tane ustüstc. at
tın mı ınsanı oy le 'biraz hale, yo
la kJyuyor. Zaten benim aradı. -
ğım da bundan başka ı.ı! ki?. 

\ crcsıve rakı ... 
Kurşun mbi rnkı!. 
Ucuz rakı! .. . 
Sürc:rli rakı .. . 
Bu dort şart uydu mu keyif tı

kırında dc.rnektır. Ynlnı.z bir ku
suru var. Sabahlan baı:;nftnsı ya
pıyor. O zaman da hemnn meyna
nenın ~olunu tutuyor, yine üstüste 
bir ıı..ı d bleyi boş mideye iooırin
ce ne a.ı.,trı, ne sızı ıkalmıyor! Bu 
!aba'- da t?Pkısım yaptım: 

- Ver lbir tane ..• 
Bir tane daha .•• 

Bir tane daha ..• 
:Meyhaneci de kaşarlanmış, ba

ibacan ıbir adam. Hepsini gfümüs 
geçirmiş. İçişim, huyum, gidişim 
biraz da keyifne ,;idiyor g~liba?. 
Yalnız bir defa: 

- Paralan ne zaman u.çlanacan 
a,ğabey .. 

Dedi. Bir defasında da: 
- Dayanıklı içiyorsun nmma, 

çekirdekten yetişme değilsin ga
liba!. 

Diyerek sordu: 
- Sen nasıl düştün buraya?. 
- Sorma .. Gec!. 
Dedim ve.. iliıvc ettim: 
- Günü ~ ö.0'enirsin!. 
O günlerdenberi morukla ah -

ibabız. Bu sabah da keyfi yerin -
deydi 

.Ben: 

- Senden iyi ani be delikanlı?. 
Rakı ..• 

Dedi. iki dublenin, üç dt. ,le-
nin rakısı bir aradnydı. 

- Bana mı?. 
Heo birden içilir mi?. 
Dokunmaz mL?. 
Demedim. Ve .. teredd~tsüz hep

şini bırden ağzıma boşalttım. Kos
koca bardapn rakısı su içer şerbet 
içer gibi mıdeme dökiiliıyordu!. 

- Ooh .•. 
Dedim ... 
- Eyvallah. 
Dcdım ve.. hafif bir baş dönmesi, • 

hazlı bir gerinme ıle rneyh<ille -
den çıktım. 

Galatasarayın köşesini kıvrıl -
dım. 

Neriye gidecektim.?. 
Niçin gidecektim?. 
Ne yapacaktun?. 
HiQbir :karnrun yoktu. Bir iki 

Dedim. Baktım: O. Ta kendisi 
Ne yanlış, ne hi:Qbir şey! Jı,akat, 
bana ne olu)ordu?. Birden değiş
tim, birden.!lire sar'a nobetine tu
tuldwn. Titriy.ordwn. Elektiriğe 
tutulmuş J?ibiydim. Dizlerim gev
şemişti. Kalbim ağrıyordu. Yür .. 
j!imc düşen bir alev parçası ci -
ğcrlerimi tutuşturuyordu!. 

O yiıriıdü ... Ben yürüdüm!. Da
ha kuarsızdım. Ş~ıı·-iım. Ka -
fam islemiyordu. Zihnt.n boş ye
re çur!{ediyor ve beynimin içi mah
şer veri gibi dirilen, ayaklanan 
hatıralnrıınm her'"ü merci ile e
ziliyordu!. 
BLklLdım. 
- ras1lsın?. 
Desin ve s-orsun: 
- Nereden böyle Ruhi?. 
- Ben de ona sorayım: 
- Nereden böyle Narım?. 

i Devamı var) 

Yuan: M. SA.MI KABAYEL 

Cem'in ölümünü anası da haber aldı 
Sultan Bevazıt, kardeşinin niti J 

için muh.ıkknk suretle İtalynya 
taaıTuz.n l nrnr ,·ermişti. 

Napoli hralı, Pııııayı dinlemedi. 
Şchzadcn;n ccnnz<'sini Türklere 
teslh n <'<fi. 

Sultan Beyaııdın emri muci -
bince Ccmin cenazesi Gcliboluya 
getirildi. Mudanya tnrikile Bur
saya gölürlüdü. Orada ccdadmm. 
türbeleri civarında gömüldü. 
Artık Cem, söıımüştii. Yalnıs 

hazin şiirleri muztarip kalplerde 
ebedi tccssiirler bırakmıştı. 

Znvnllı Cem, bir gazelinde g(ıya 
kc:ıdi matemine kendi ağlıyordu: 

'Taşlarla dögünüp yürür em 
revanı gör 

Rahmetmocli bu halime ~cvnü 

mekanı göı
Dağlar başında ebrü felek 

ağlayıp gider 
Yanınca radın ettiği ahü f~aru 

gör 
Çakeyledi lrubasını dert ile 

subh~ 
Çarhın şafak makamına dök

tüğü kanı gör 
Şehzade Ccınin '\'efatıru bed -

baht annsı da haber almıştı. J<'a
kat Cemin, Sultan Beyazıdm elçi 
olarnk ı?önderdiği zat tarafındıtJı, 
l\lustnfa bey tarafından öldürül -
diiğünc knnidi. 

l\lnstafa bey g(ıya zehirli bir 
ustura ile Sultan Cemi tıraı et
miş, Cem bu zehiriA tcsirile ve
fp;f: tU'lemiiti. 

zııntlır. .__ .. iO 
Mallımdur ki, mütar~, 

zası ü~erine, Suri~ cdcki f 
makamfan bir müddet 11e 

caklnrını kestiremediler. ;I., 
mütareke~ raL~cn muka;,a 
te devanın doğru bir tcına, ~ 
sodikli. F'akat bu tcuuıyül ~· 
mnn devam etmedi. s•: 
Fransı.ı: makamları, Vişi b 
tine iltihak etmeğc karnı:\~ 
Aradan bir müd~ct gcçhk,.t 
rn, Suriyede bir Jtah ruı pıil 
komisyonunua peyd;o oldlli1' 
d.irilınektedir. L:.öylcndiğiıJC: 
kom~onun izaları, hÜ\.j~t 
gıdi erek Suriycye gttnı'~e 
Şim i böyle gizlice Suri)c'! 
miye muvaffak olan bu ]ıo 
nun oradaki Fraosı:; askc~ 
vetlcrini terhis ctmile ç 
Lildirilmektcdir. HnUn hir ~ 
komi-;yonunun da onlara ı 
ede<:cği ilave edili) or. ~ 

Bir zaın:.mlnr JtnlynnlnJ11 ;,ıı 
maulara korku telkin cdcP 
bur Wcygaııd ordusunun ,1''

11 
yi süyufu• ııc mikturdır? ~u il' 
miyoruz. Faknt Suriye Vıcl • 
metine tabi iken ve Vjşi Jıı~~ 
ti de Almanynııın emrin~ t 
ken, Suriyedcki nskerlcrıll tCi 
sinde İtalyanın neden i:;ra; 
anlnşılmıyor. An!"şılmndığl 
dir ki, bir takun ~iıphelc~ fili 11 
le uyaıımakhıdır. Evveli., gil 
zctclerde çıkan bir bnh::ır bıt 
le etrafındaki şüphelerin 11'1;.. 
tini hafif tertip izah ed:vot 
habere ~üre, İt:ılynuların 1!1 e 
lı:ırı, Suriyc'yi silahtan tecııt p 
ten ve t~n are mcydan?urııı• ~ 
le ge<:iı·dilıten sonrn, Non•CC~ 
biudeki til.bb eyi kullannrak 

. l . 1' tif •_J 
yeyı an ızın c c gcçırm )if'.ı 

ğcr SÖ) lendiği gibi, miitaJ'Cd' 
gizli ahkamında SuYiyedc~ 4' 
his varsa, Vişi lıükiımet.in111t 
komploya dahıl olması 111u~ ,
dir. Belki de Vişi hükum~1~fflJ 
rekcyi imzal:ırkcn, şimnlı ~ "' 
daki uıüsteıulckelerini kut~ 
iç~u şarla Al· dcııizdckı " 
menfaat \•c nlUl.ah.rmı itı•~l 
dcvrC"tıniştir. J.'akat bunu ıı::l 
~ apınıya tcşcbbiis etlij.!i tıı ,J 
bir takım karışıklıklar çık11 ~ 
dan \'e bir takım nıuka\'~Jll~ 
~rşılıısacağmdan korkuidll t 
hü) le dolambaçlı ) ollarlıı y• 
sı di.i~ünülruüştür. jjtJ I 

Fakat böyle bir konıplodet' 
vaffok olması için her şeY' ~~ 
vel. mahallindeki fo'ransız JV'ıJ 
farının buna razi olmalar~,~ 
dır. Malumdur ki, bu ın~tJ'· 

(DeVMIU S ünei P-

Sultan Cemin Rodosa fittlJ 
evvel hacda tesadüf ettii'İ 
bin Mahmut Bnyati de 0 

Mısıra 1?elmişti. ıı ~ 
Bayati, Sultan Cemi sordd;-1 

disİJle Cemin Papa tnrnfJ!1 ,~ 
hirlendiği haber verildift•; ~J 

Cemi camını sımı.ştı ~aill ~ 

OJ.rnu.ştu şehdi ömrÜ Ş 
ecelle ı.; 

Demekten kendini aıauı., "/ 
Sultan Beyazıt, knrdcsi~ ,;,l-J 

sini istanbul:ı getirtmek i5 ~ 
Pakat, Çiçek Sultaa 'I• ed1'".ı 

kat'iyyen muvafakat ctfll~ 
Mısırdaki şehzadesi SaltaO :ıSJ '/ 
amcasmdan korkmuş, ba~ıtie' 
o da Rodus şövalyeleıine 1 ..ıl 
misti (1). a' !'j. 

Sultan Cemin kızı, Sult1., ~:, 
lek ı:~ref Kayt beyin °f efP. 
tan lUülkillaasır IUehnıct c .JI 
di. tr 

(ı>eva?111 fi. 
--------------- 3~ 

(1) Şehzade Sttltan ~1~) F 
dos fethine kadar (M. 15 

11 
~ 

dosta ıkaJıdı. Kanuni suıt:.,'.;ııı1'_7 
man Rodosu fethettiği zıcı~ j 
oldu. Kanuni şetı.zadeYi ~ 
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B;,. İtalyan MACAR NAİBİ lngiltereye ayda 
(Bu yazının metinleri .Ana
dolu Ajansı bUlteıılerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: l\HJAMMER ALATlJR 

(B&5Dlakaledeıı devlll1l) 
sadece Derııecle :aıfttehıışşit İtal -
yan kıtaallDJA ileri müfrezeleri 
tarııfından hududun ı:eçildiğiai .,. 
ltir muharebe verildiitiııi k.aydey
lemekle iktifa etmektedir. Şimdi 
ve bu vaıi)·ette şu sual kcndili.ı1iu
den ortaya çıkmaktndır: 

} 

) 

~ 

QYanzna göre .• K U L U Ç 700 tayyare S<ıfyadan dün akşam gelen ba
bttlere göre, ceııubi Dobriceyi tea
Jim alacak olan Gener:ıl Kilgnf'uıı 
riyasetindeki sivil heyet vazifesi

- .Aulta bu hareket İtalyanııı. 

ŞEHRİNDE 
Vaşinıı'oıı, 16 (A.A.) - Ameri

kauın şi...-ndi Bü~ tik Ilritanyaya ay
da 760 ta)Yarc ttsli;.n etliği ijj;...·e -
ıillmiştir. 

ne baslaını.ştır. 

MtSlr üzerine taarruzunun başl.aıt
gıcı mıdır'/. Taarrnz bn isti.kam.e
te dc\'am edecek midir?. 

l.;;ılldra 16 (A.A.) - İtalyan ii
't':ı;İ.l~asından Farina~i cRciinıe 
lıiıı . a• ı?a>.etesinde. Jnıriltere -
har-•lStilaı;ının önümüıdeki ilk ba
llı "an evvel yapı.lııruvacağını yazr 

ıdır, 

Bir nutuk söyledi ve 
askeri kıtaat geçit 

resmi yaptı 
Budapeşte 1AI (A-A.) - Stefani 

ajansından: 

Bir fırsat g·eçcrse 
Aalaşnıa ıııucibince Rumen or

dnsu cuma g-ünüııe kadar çekilmiş 
bulunacak ve Bulpr ordusu da 
cumartesi &;"i~nilnden .itibaren üç 
merhaleJe Eulgaristana tuked.ilen 

Bizim salısi kanaatimize göre ba 
hareket Mısıra ve Mısır toprakla
rına karşı v:\kj ilk tecaviiz olmak
~ beraber bunun bekle en böyiik. 
It~lynn tnarrıızuııun kendisi o!Ju
ihı 1 akkında sarih ve kat'i bir de
m henüz yoktur. Sadece bunnnla 
hukuki ve siyasi bir vaziyet der
hal ortaya rıkmıs!ır. O da bi:nai 
Mı>ır bükthnetinin bu hadiseyi 
nasıl l..ar~ılıyacalµdır. Malılnı ol
ılu;{.ı Htlı iiıeı e Halra harbe &ir
diği \•akit l\Iısıra tnnrruz ctıuiye
ceğini iliin etmişti. l\lısır da ken
di topr""!klar1:nu ve miil!ii tamami
yetU.e tccu iiz viıld olmadıkça İ
taly:ıy ı k:ır~ı harp t!ısı vaziyctiu.i 
ınuhaf.:...a eyli~·et"cğ:ni bildirmişti. 
Şiındi :.I,.itrt~ıoki İııgil'.z kılaa{:na 
\'e teccının·ı ınıota!::.alanna ha·\'tl
dan ya;d~n bir l:aslun dej";il, filen 
öir lıt~d!lt lcca\ üzü ve bir kasnba
nı7t i-t:ali kar::;ısın<la bulunuluyor. 
Bu ilib~l'la :\lıs:u· hükü.r:.1cli için 
vaziyeti ~·enideıı tetkik eylemek 
ve hadiseyi bir fomliile veya bir 
neticeye bağlamak ıarııu .i kendi
Jig:lı1de11 tloA,nıuş bt!lıtnuyor, de -
mcktir. Bu. bakımdan Itatı·anın 
Stliunı i .. ~alini takiben asıl bil
) ük taarruLa ba~byıp baslanııya
cağı ve l;nşla<lığı tnhJirde bunıın 
hangi uoktalıırdan inkişaf eılecei:,>i 
n:crak \'C tetkik mcvı-uu olurken 
!\fısır KralIJ~ının yeni \'aziyct kar
şısında nasıl bir lrnttılıar.,ket ta
kip edece~i l'e hududun gc(ihniş 
ol!Tlasını bir harp sebebi telakki 
eö'.p etıniyecc~ri de nyrıca günün 
dik.kate şayan mev-ıuuJ:ltr. 

lilum neden 
tevkif edildi? 

Cene 
aj· ·ll>ı rl~1 l6 (A.A.) - D. N. B. 

ıı · 1 ... ırıyor· 
e_~ ır~şi resmi teblil\ine göre, 
~lt . tısız Başvekili B. I:ıeon 
il. 13;, h!iyaten tevkii ecl.lm~tir. 
ıa• ·o.un 'Rıom civarında Şazeron 
'-' ·•na sevkcdihniştir. B. Blum 
• "va <'park n.mda ik:ı.met 
~.< ve s·~.ısi faaliyette bulun-

c.z " di, Blu:'l Bo.rdonya"da •bir 
.., 1/~ ~ı~anna.ı-..-ta ve. bu vası~a 
t- ı hii'kı'.lıınetine bılvasıta hu-

.,; ~:t>kte idi. 
•ı .~ ğ 16 (A.A.) - D. N. B. 
~ı~ bıı.diriyor: Bohemya - Mo
'Iııııı:. ıle Almanva arasındaki 
r'Uk ht>dutlannın kaldınldıkı 
~ n bikhrilrnektedir. 

acar mültecileri 
ll11d 

llıi ı.. •pe~te 16 (A.A.) - Nim res-
l'raa; ?aktan bil.: iriliyor: 

ııt 18 1n-'ıhanyanm Rumenlere kal
ı,,1 • •n kısmından gelen mülteci- . 
toQ taşıınakta bnlunan SO yük va
ll~~·•dan ınite$4!kkil bir tren, 
l\~.,~ıı - ~facar hududundaki 
hlü1t ~ istasyoııuıaa gelmiştir. 
lltıııı •cılerin ifadelerine ııazaraıı, 
4tıl\t 11 nıakamatı bunları yurt -
tıt. terketnıiye mecbur etmiş -

l\• 
ha, 

1~~ııin yerini terketıniye ic
l.11;~emiyecej!'ini ve herkesin 
l&tiııı bnarnakta hakla bıyarını 
h~a ~ edeceğini amir bıılunan vi
ı.ı~,:ıt •kentlik itilAfuıa istinaden, 
•tııı •. tnakamntı ınilltecileri kabul 
tiye -k_teo içliıuıp ederek gerisin ge-

l:ondenniştir. 

Başvekilin tetkik 

Naibi hükümet Horty, dün Kir 
loszvara gitııniştir. Jiükü.met er
kanının kiıffcsi. ilci yüz mab 'w. 
kilisenin müm""9llleri, asl<"ri ve 
ımülki memurlar ve 100,000 kişi -
~n )baret b•r halk kütlesi, naibi. 
[ıükü.metin şd1re di>hulü esnasında 
hazır •bulur.muşlardır. 

!'iaibi lı.ıkü.ınet, bir rruWk söy
leımiştir. 

Nutuktan sanra 3"keri kıtaat, 
td>ünl<?rin öniınde ruı.;azz:un bir 
ı::ı:ecıt resmi yapr.l'ttır . 

Gaz .sak!ıyan bir bak
kal ile bir çivici tevkif 

edildi 
( 1 in.ci sahifeden devam) 

Kuruslu-k büvü.k teneke gazları 
400 e ve küçüklerini de 99 kuruş 
yerine 105 kuruşa sattığı haber a
lınmıs ve sivil memurlar ımüşteri ı 
gibi ııid~rek ııaz istemişlerse de 
mu:htekir ba:kkal: ı 

•- Satılık gazını yok.. Esasen 
ben her zaman d<İ gaz satmam.• 

Dcmist.r. Bunun üzerine Me!ı
rocdin dükkanı aranıp 14 teneke 
gaz bulunmuştur. Mehmet biraz 
srkıstırılınca komsusu bakkal Mus
tafa Kutsalın dü!kkanı ile kendi 
evinde de gaz sakladığııu itiraf 
etmiştir. Buralardaki araştırma -
!arda da 65 teneke ı:ıaz bulunmuş
tur. Mehmet hmnen ımilli korun
ma kanununa göre anüddciumu
miliğe verilip mahkemece tevkif 
olunmuştur. Muhakemesin.e he -
anen başlanılacaktır. 
Diğer tarafta Mersinde maruf 

tüccarlardan Necati Hancırun da 
çivi fiatlarında ihtikar yaptığı ve 
çivi sakladığı haber alınarak yaka -
lanmıs. mabkemeoe de derhal tev-ı 
kif olunmustur. 

Fransada açlık 
Kralcılık 

ve 

( 1 inci sahifeden devam J 
cDe-rniyer N u ve!• ismindeki ga

zele terhis edilmiş bir as];.erin nıa
resal Petcn'e hitabeden bir mektu
bulıu n..:şrctınektedir. Bu mektup
ta 5öyle denilmekteciir: 

clıtiraplarımız lıu<lutsuzılur. Aç
lıktan ölmekte olan i~sizlcr ordu
snna iş vcri.ıiz. Sabr:nnz tüken -
ID("k üz~rcdir, çocuklarıınız a~Iığa 
ınahkômdur.• 

LAVAL ALEYJJL 'E CEREYAN 
Cenevre, lG (A.A.) - D. N. B. 

.'l.jansı bilıliriyor: 
Vichy'deıı öğrenildiğine göre, 

birkaç 0 iindcnbcri jrlica UILC:Urla

rını bir araya toplaımya çalışan 
bir hareket belirmektedir. Paııaz
lar, Aksiyon Fransez etrafında top
lanan krallık taraftarları ve bazı \ 
askerlerle büyük sanayi ve maliye 
mümessilleri bu harekete iştirak 
etmektedirler. Verilen malumata 
nazaran, iyi malUmat alan mahfil
lerdeki intıba bn hareketin her 
şeyden evvel Başvekil muavini La
vııl ile temsil ettiği siyaseti bm·ta
rai etıniye matuf olduğu merkezin
dedir. 

Büyükadada dişli 
tramvay 

ı.ı}t~adıköy Vakıflar Dir~ktörlügü ilan lan 
'•aı~'.'"";~~:...--~·.:.:......:.~.:.:..:.:...:..::..:...:...:.:.....:.!.._:.._..::....:..:.:..~--' ~ıc' k l 'Ylllcll Muva~kat t•minat 

Londra, 16 (A.A.) - Londra ga
zeteleri Almanların artık keııdi 
plfuılarınrlan fcr.ığat etleıniy•cek
lerini kaydetmeled;r. Observer ga
zet<"'indc Garven diyor ki: «Ya şim
di zamanıdır, J&Lut asla: Eğer Al
manya gevşerse kazandık.• 

Balıkçı gemile:-i bir 
tayyare düşürdüler 
Londn 16 (A.A.) - 11.mirallik 

dairesi mayn loplıyan Llbra ve 
Kon~istador balık•ı ı:ıemi...0:· nin bu 
sabah erken bir düsman ta,-., aresi 
tahrip ettiklerini lbildirınckt~dir. 

araziyi işgal edecektir. 
~lemurlar <!a, umumi hizmetle

rin normal şekilde ccreynnını te -
min için lıuclulta bulunmaktadır. 
Bulnr halkı, kıtaatın gelişini şevk 
ve heyecanla bekl~mekted;r, 

Di6cr ta:-aito;ı. nazır l'op'L:n ri· 
ya~tindc her ~·ubeye ıncnsup ınil~ 
tebassıslarılan mürekkep 17 ki~i
lik Rumen heyl'!i de Budap·~teye 
gdmiş ve Transilvanyanın tesli -
nıir.e ı.it teferrilat hakkında l\Ia
car heyeti iie diindl'ıı itibaren ı:ü
rii.şmdcre b-. lamt<hr. 

Gemilerin nıürett<>batı arasında 
hiobir zayiat yoktur. 

İTALYA. 'LAR SOLUM'A 
GİR!::İLER 

r\.cÖyteı-;n biic!.rd.iğine giire, it.,,ı
Londray a hücumlar yan kıtal:m L:bya lıududu civa

rı inci sa.'ııfeden a.eı;.ımj rında Soilum tepelcriui i,,:al et
'bard..'Tilan tavvaresinden mıire'k- mck surdi!e l\fı.sır nrazi;i dlllıi-

Yu ·.arıdaki krokide, ateş barajı izah edilmektedir. N - M hattı, bil
tün dafi silahların nt ]erini teksif ettikleri baraj hattıdır. Tayyareler 
N - l\I hattı istikametin.de <ehri.n üzerine doğru gelirler~cıı, ateş barajiltı 
karşıl:u;ınakta -.e çok za~·iat vermektedirler. 

ASK.ERI TETKİKLER hat -~~~i ~bıu.İ?\ıh bwılarıntım ~ 
arıt::~ U(Uncu ır a ... ,-

kep bu grup sahili geçm;stir. line girmişlerdir. 
Öğleden sonra Portlant ve Su- Kahiteniıı iyi haber nlnu mah-

tampton'a kar~ı daha az ehemmi- filleri bu hadisenin miihinı inki
yette iki hücuım yapılmış, Kent şaf gösterebil~ccğini, öniimüzdd<l 
arıızısi, Kentcrburi ve Taymis biri.aç ı:ünün Mısır için ı:~•ik ola· 1 
mansabı üzerinde muharebeler ol- cağını, en yüksok dcrcc~de r.ıilii 1 

mesı~ tesis olunan hava barai -Londra jarı mütearriz dlı,,ınan filolalanıu 
500 - 10,000 metrenin fevkiooe bır 
uçu:sa mab.kiım bulundurmakta, 
hu sebeolc y.ü.klcı·i ağır olan b<mr 
bardınıan tayyareleri bu yüksek· 
likte uça.madıklarından şehre va
pılan hava akınları ancak ava 
tayyarelerine inhisar et.m.ektedir. 

birlii:e ihtiyaç gösterccej\ini dcr
mustur. 

Büvük miktarda dfu;man tayya- piş etmektedir. 
releı"i piliikürtülm~Lür. Düşman Eaşvekil Sabri paşa !ı&diseleri 
tayyareleri I.ondra üzerincie, in - , yakınd:ln ta~·ip irin, hafta tatilini 
p-iliz avcılarile karşılaşmı.:;lardır. Kahire du;ı..,da geçirmekten vaz -
Londra iızerıı 1Jc uasııyan muha - geçmiştir. Zanncdildi~ine gGrc, bü 
rebe, Hasting kayaliltları üzerinde ilin partileri temsil cdec•l< milli 
nihavct ıbulımuştur. bir komite tesltll edilcc~1'ıır. 

ANVBRS'E SiDDıETLİ BİR İtalyan kıtaatının S..Junı'a g:-
HAVA HÜCIJIMU rişleri hakkında Kahire<le neşre-

Londra 16 (A.A.) _ lnııiliz tay- dilen bir tebliğde den;Jiyor ki: 
yareleri evvelki ı<cce Mans liman- cSolııın aslı.eri ehemıniyeti haiz, I 

ETEM lZZiü' Ilfu'ılCE .. 

nasıl 

müdafaa 
olunuyor? 

ATEŞ 
BARAJI 
NEDiR? 

larına hücum et.misler ve Anvers modern bir deniz üc;sii değildir.!!~~=::!~~!!!~=~~~~ 
üzerine yüksek infilaklı 40 ton İtalyanların aksi iddialarına rnğ- jı. [Uz!Ln zamandaııbtri askeri 
iboıınba ve ·binlerce yan·gın bomba- men çamurdan inşa edilen küçiik mc;;zuları etiit etmekte olan ar-
ları almışlardır. bir köydür. Şimdiye kadar hiçbir Suriye'de vaziyet kadaşımız Rahmi Yaçızın b!L 1/C-

Anvers üzerine büvük tayyare harp gemisi lıura)n ui:-raman.ış - ::ısile inqilizleTin son zamanlardA 
,grupları tarafından yapılan hü - tır. Zaten İtal_yan!uın Solum is- nedir ? Londra üzerirı<le tesis ettikleri a-
cımılar iki buçuk saat devam et - tiliamebıde bir harekete geçecek- (2 inci sahifeden dev.ım) teş bamjı ile, dalıa evvel tatbik 
m.istir. !eri biliniyordu. Şimdi bu rnınta- uzun tereddütten ve belki de tmi- ettikleri hava barajlarının mahi-

Kale':ve karşı yapilan hüt uan da kalarda İnırilizlerin iz'aç hareket- nat aldıktaıı sonra Vişi hükumti- 11etini, müdafaa kııımetini anbya-
iki saat sürmüştür. Limanda de- !eri daha ziyade ar(mış. (Öl!erıle ne t<thi olmıya karar vermişlerdir. caksınız.] 
mirli bulunan mavnalard~1 yangın çete ır..uharcbclt~ri oh:n!tktadır. Bu Şarktaki FraıL<•ız ınenfa:ıtlcrinlo 
cikarılmıstır. 6000 tonluk lı'r tica- mıntakad~ İn~it;z:uin b!r i~iki- feda cdildiji"ini anlıyan bu makam- 191-1 buvük harbind<!n sonra 
ret ııeınisine iki isabet olmuştur. yeti, her karış toı•rai;'1 İtalyaıılar- lor. Visi hükiımetinden ayr.labi- ve son l9J9 Avrupa harbine te -
175 ALıl\IAN 'l'AYY ARESİ DAHA dan çok iyi hılmcleriı!ir.• lirler. ka<ldüm eden 22 >en elik devrede 

DÜŞÜRÜLDÜ BUKlNGUAll'I SAP.A'IT.'1.\ ikinci ve daha ehemmiyetli en- devktlcr.n sil~hlanma yarışla -
Lond.ra 16 (A.A) - Dün İnRil- YENİDEN BOMBALAR ATILDI ıel, Suriye halkınm mukavemeti rmda ha\· lan taarn:z vasıta ve 

tere üzerinde 173 AlmLJ.n tavvaresi inP'i!tercye yaptl:ı_u Alr:1;::.n hava oiacaktır. Herk.eı.. biliyor ki, ~·rnlıia, sil.lhlarıle bu taarruzl3ra il11anı 
düşürülmü>LÜr. İngilizler ;ıo tay- hücumları kadar lr.gilizlcrın ıJe 1919 senesintlenbcri, Suriyeıle hal- alın.ak icin mukabil oil5hlara QOk 
Yare kaybelunislcrdır. 10 pilot h • ı d kı ıııcmnun edecek bir idare kura- ehemmiyet verilınisti. Almanyaya ava .aaımz arı <;·am 1939 harb'nin ilk safhasında 

'd 15 • t t 180 t· ''yar~ • 1 t ··r mar.11~tır. llaıp çıktığı znınan da sa~ ır. aı:us os a u,. e.mc.< °"1 • ' yıllarca uzun hazırl•1<1ar~an son-. l ·· ·· · ı · l Frin~anın Suriycl:tcrle arası açık- '"" ı... 
ciüsürü mu,tu. In.~liz t:ıyyare ermin ;;oo mi ra son r.'.areket ve tesı·rlerı· merakL:ı 
SENPOL l, LJ.SL'SİN~ \'frLAN J ek A' ı · tı. Fakat Suriyeliler, lıo.yat r:ıcmat 

'-1 "'' ~ ·· mes~feden ge er · ıMarı ~· ıı• - be"'enen ımu'"thı"s hava taarruzlan 
1000 ··1·LOLUK BOMBA · b tli b •· 1 mücadelesine girişen Frnno::nn1n bu 4.1. "- ' !erine tam ırn e oın":ı ar alna- '"erine r.·.otc·.-1:; fır~alann s"-'at 
d 

e (A ' ) D.. mts!{ül vazlyetindl:n istifade et- ... · .... ,.. ......... 
Lon ra lv .. ~. - un 11e~e sını, Alman hüklımetinin Alm.tn 

1 

· " 1 ,.e t"".:r ;.ttbarile t"bİ"e ve sevlru · t ı r d - ıniye çalı nı~\nılar. Bu suretle ha- '-o:J . .... ,. 

oüsman avvare erı . ..._.on ra. ın:ı.u- milletine ı:.:ısıl izah cdcbileccğ~ .. ıi ~ • ı d d t · <hıfau hatli""l ,aruı::ı.i'l teşcbbtis ı. . klkuteıı Fra al'• se\o·Ull·ll'rİnl isbat 1 ı::ıare sana a:-ın a mey ana ı:ı::e .ır- , 
bazı g:ızct\!ler sornia.1t.larlır. Dcınil'- cttılcr. Sinu.!i Fransızl:.ıl', ta1!hin ciılti de-'!işi~li..:.ı;:ler ve kat'i net~ce 

ctmıslcrse de. ancak banlivC Jzc- yollar, cn1tia gcrlar1, sit.:ıı fabl'i - 1 h"rplcr'n<le tek ur ·ur dı·,·e mu··-
I 

.. r .& ma~ıls c!I \."CSİ karşısında Suriye- ... -
rinden uQD1u;lardır. 1 cnuz la..ı.- haları, müh'.,nınnt de,ıol:ırı bom - · d k 1 k lı · · ı •· 1 talea edilen pı·vader.ı·n e'"ı· eh--en çe ·i mc · ıııe' ur.~·ctınuo "'' ı- , . "" =u 
sil5.t voktur, hr.rdıınanlardan kurtuianıarnnl~tn 1 • · h-"-- ı .... ,u·yetını· · nıuh-'aza cttı!!ını· orta~ 

b 
-ı yQr ~r .. a, ~ı.ı.tıJ~ o.uhlnıa yap ... :ı- .... - '-1.1 ~ , .. 

Londra üzerine ntı.lan en üvu t ve P .. ııı.anlara elim d.ır!.tı.:lcr ia~ı.- cal' politika L.ombiı::zoııla:ında kö- koydu. 
bamıba S~n pal kJiscsine tahsis e- rilmekledir. , . 'L' l" ı · ll•rbı·n ik·'ncı· ve kot•ı· "-'hası ı..ı,· .. c ir;,.iş ~· ·ı, c 'Lence J! cnıı)·c ıa- ...ı: ....... _ J(U .,._ 

diL.-ni,tir. 1000 k:Ioı:ram sikle!in· inı:iliz J:avn ve emniyet ncın - zı olm;v .. <a,;ı iişikardır. Sı;.riyeli- ~'r .. n;anın istilası ve silahım bı-
de olan bu tehirli bo!nba kilisenin r~tleriııin tetlıi?;ine gi>rc, dJn Mı- lcr, Tralılur.;;;;ırp'taki feci ida;-esiyle, ruk:naöın:fan sonra Büvük ilritan-
avlusuna dil müş ve 9 metreye bah birçok dii~man tayyareleri yirmi bcs sene içinde, oradaki a- ya İmparatorluğunun ana vatan 
.gömülmüsti.ır. Duvr ynkininde sahili a~nu!'I ve rap •nüfusunun üçte birini imha to-ora:....'tlarına tevcih edilen Alman 

Bu btımbanın birçok miişküJat- bava ;..uharebcleri olmu:,tu;. İki eden italyaya bilhassa geçmek iste- taarruzl:ırile ortaya atıldı; çey -
tan sonra cıkarı1masına ve Lon - grup Londraya nüfuz imkanını miyeccklerdir. Belki de Suriye rek asırlık müterakki harp sana-
dra civarına götürülerek İ.'!Ilha - bulmuştur. hakkındaki tasavvur bu de;:t,Idir. yiinin hava taarruz ve müdafaa 
sına ımuvaffakivet hasıl olmuştur. Bukiugbam sarayına ve diğer Fakat her ne ise, oradaki İtalyan silôhlarile ook çetin bir harp sai-
KRA.LlN SARAYINA ATILAN bazı ikametgahlara yeniden bom- mütareke komisyonunun gizli faa- hası teşkil eden bu devrede gerek 

BOMBALAR balar atılıruştır. liyeti, Suriyenin mukadderatı ve hava taarruz silah ve vasıtalarının 
Londra 16 (A.A.) - Bakingam Almanlaruı bu hücuml.rında 50 Yakın - şark sulhünün dev&mı ile gerekse müdafaa silah ve vasıta-

sarayına atılan bon>balar hak - tayyareleri düşürülmiistiır. alakadar olaıılan teyakkuza sev- !arının korkunc earpısma ve kıır--
kında verilen malumata göre, iki İNGİLİZ MUKABİL ketmelidir. sılasmaları mütalea olunuyor. 
bomba Kral~nın hususi daire - HÜCUMLARI Yüzlerce hücuın ve bombardı -
!erine düsınüs ve hasar ika et - Evvclk gece kuvvetli İngiliz ha- Romanya KrP }içesi man tavvaresinden mürekXep 
ımistir. Çimenlerin üzerine de A Os d 1 hava taarruz kuvvetlerinin, dal-
'--b 1 d.. .. t" Çık b" va filoları nvers, tan ' Ka e, ( ı inci aalılf•den devam) ""'u a ar wınıus ur. an ır Dünkerk, Bolonya şehirlerindeki galar halinde ve devaımlı 6urette 
yar.gın lbastırılmıstrr. askeri hedefleri şiddetle bonıbar- sanavilere k.onbtrol~ler koymak aSkeri üsler, şehirler. harp sana-

Bombalar atıldığı zaman Kral ve d tmi<!ir. hakkını veren ır ,._ararname ~ yil mıntakaları üzerine saldırış -
K al. sarayda b 1 J d ıman e ' . redi1- '·tır· . İktısadi baltalama= r ıce · . u unmuyor ar ı. k Ek ı- =..., -' - larında bu taarruzlara karşı adil 

Kahire, 16 (A.A.) - Dün akşam Bundan h?.sk. ald s aşapel, Man- kası yeni tcdbırler alınmıstır. ve Pa--" mu'"dafaa vasıtalarının 
K 1 · d el'\ b" t hl"· haynı ve Bru se e malLeme depo- _.:;::;;:...:.;.;;.;.....;;~--~~....;;~~-- ...u. 

a ııre e nesre ı en ır e ı;:e . 1 ~( ZAR müsterek ve !birbirini tmamla -
göre, İn;::iliz hava ku\'veUcri Sel- larına, de~ır~o .u m?nakalalarına r· AL A 
lum mıntakasındaki düsnıau oto- hücum edılmıştır. Bılbassa Amers l yıcı faalivetleri. taarruzun gaye-
molıil tahaş~üdii..ı.ıü muvaffaluyet- rılıtnnl~r~n~~.milbim ~asarlar _vıı- Sinem3ıımda , sini aksatmakta, korkunç tesirini 
le bomba«lıınan etmiştir. kua getırıldıı;ı kurdedılmektedır. 1 E I A J Ç b azaltmakta muvaffakiyetli neti -

Arabalara atılan bombalardan Eu gece hücumlarında bir lngi· 18 y U arşam & celer almaktadır. 
birkaç isabet olmuı;, müfrezeler !iz ta,•yaresi geri dönmemiştir. mathelerdon itibare Hava ta:ırruzl:ırına karşı actıf 
üzerine de bomb~lar düşmüş ve ALl\IA~Lı>..RIN DÜNKÜ KAYBI müdafaa sisteminde tayyare hü-
lıl·r yan'!ın ".ıl':tııstu. ı M A tı~ o R A K cwn filolarile defi ba!arvaları ve h ' ~ İngiliz hava nr:zarct~C.i!1 tcbliği-

Sudanda diişman tay:\'areleri \ hava baraiları kııllanı!ma.ırtadır. 
Hortumun cenubımcl:ı Koribia nıın- ne güre, saat 19 a kadaı- malılnı o- Hava barailan !nııilizler tara -

lan neticeler ~!ardır: 165 Al- baz1 K al fı dn d .. ·· ,,._.. "k l -"-takasını bombardıman etmişlerse ""'ihi~ ar r ı n usunw.wus ve ır o ar .... 

Fakat hava \ıaraıııun mülearn:ı 
kuvvetler tarafından bırkac fi!OY\I 
gözden kaçırmak suretile bir nok
ta.L. yırtılması mümkün olduinı, 
son Londra hücumlarında denen
n1ıs ve kısmen n1u .... ·Gffak olnTus 
bir sistemle anlaşıldıitındaıı simdi 
çok masraflı ve a2 koruıma ka -
biliyeti olan bu ı.ava barajları 
y;;rine ddi batarvalarının ateş ba
ra iları ve bu barai ateslerinde hır 
Ya barailarının da ,-ardtmile mü
tearrız düşman filolarının müda
faa mıntı.k::.;ı üzerinde u('llŞları
na meydan verilmemesine mu -
vaflakiyet hasil olmustur. 

Baraj ateşleri; actif hava mü
dafaasının en mühim unsurla -
rından olan defi bataryalarının 
batarya .mıntak.al.arı taksımatı 
yerine mü~tereken ateş altına a
lınacak hava mıntakalanna ateş 
teksif et.meleri ve bu har"!,ette 
ha\•a 'baraj balonlarından da ni
ren!!i suretile ,gökle tesis t1 lı..nan 
barai aL~>şi mıntakası• .. ıı hudutla
rını te.sbit işinde ı•Lıfade ediime
sidir. 

Bir şehrin müdafaasına tahsil 
o!unan \'e muhtrlıf noktalara ta
bive edilen ha va defi bataryaları. 
şehre herhangi bir istıkarr.,,t~n 
baslı yan hava hücumu sır · ııda. 
- evvelce ol<lu~u ı:ılıi - dü.,.nan 
filosu:nun kcn<lı atcs mıntaka,ına 
girmesini bddemed.,n, e\velce 
te~oit edilen nlınt.aka'ı a atesıni 
te,·cih ve yüzlerce topun alcşile 
ı;:Jkte geçihncsi rmkansız bır atec 
mıntakası te•ı.s etmeleri >on haf
tanın İngilil stratejik muvaffa -
kiyetlerinden en mühimmıdır. 

Ateş baraiı - ltısa bir izahla -
ı;öyle teşkil olunrr.a!<tadır: 

Krokide ı;örüldiı~ü veçhile. şeh
rin D. C. B. A. ilfö noktalarına 
tabiye edilmiş bulunan hava 
defi bataryaları, tarassut ve 
devriye pootalarının verdij(i 
haberle (R) istikametinden seh
re bir hava hücumunun basladı
ğını öj!renin<:e toplarını (N - M) 
noktalan arasındaki hat:a ~k(;if 
etmekte. mütearrız düşman filo
sunun önünde devamlı ateşlerile 
bir ölüm mıntakası meydana ge
tirmektedir. Mütearnz filo bu 
mıntak:ıdan ııeçeroiyeceği için i&
tiık.arnetini tebdil etmek mecbu
riyetinde kalınca yine bataryalanll 
müşterek ateş kaydırı.şile bu N-M 
ateş hattı mütcr·rızın yeni hü -
cum ;stıkamelinde idame edil -
mektedir. 

Taarruz istikametinde ve d»
ma önünde böyle bir ölüm mm
takası bulundurulan düşman fi
losu tabii hücumunu müdafaa 
edilen şehre tatbik edaniyece -
ğinden hücı.rmdan sarfınazar et -
mek mecburiyetinde kalmaktadır, 

İlk tasarlanışta İngiliz tayyare 

de hasar olınanmtır. ıırnn tayyaresi düşiirü!ınüştür. 30 ~ • " son harpte, Londra şehrinin mü-
İııgiliz tayyareleri Gura tayyare İn;:-iliz ta~ ynresi kayıptır. Bu tay- \ 30 k1'11a tekmili birden dafaa esaslan arasında tatbik 1 

meydanını .ıa bombardıman etmiş- yarclerin 10 pilotu sal\dır. l:ıüyük şahestr filmi ile mevkline konulmustur. Bu baraj-! 
Diin İngilterede beş defa ali.mı - y • b 1 - !ar 10000 500 t · t'f Jer, lıir han,.,ııra ve diğer binalara 1 eni mevsıme aş ıyor ; - me re ır ı a ara-

isabetlcr olmuştur. Büyük yangın- işareti verilmiştir. sında Londra sehrinin göklerini 
!ar çıkııı.u;tır. kadameli celik tel örı:ıülerile muh-

A,,,,ab tekrar İnıı-iliz tayyareleri .. • telif istikametlerdeki tayyare hii-
taralmdan bombarılun.,n edilmiş- po1ıA PEJ.Nİ'AT SON G LJ N LERJ eumlarına karsı kapaanak için kııl-

ıı;ı ı5o ı-:. L K. 
lııı~· trıahaıl ~o .11 25 ü.iruderda Solıılt Si-ı 
ısı.,'"de 18/g /~ cıZ:rnaz valthane soknihnda 2 No. in evın enkazı ma
~klıteriıı salı ııunu saat 10 da pazarlıkla le ~>d.ileceğinden 

~ Ouhı ınuvakkat teminatlarile .a:ı.uı •~ saaüııde eılkaı: JOOhallinde 
lltnaları. (8748) 

tir. !Yl l Y )anılan sabit balonlardan ibaret-
DAIHA FAZLA BO!MBA T ·· l •· l" 1 • b" beae fu. Çelik halatlar vasıtasile top-

Londra 16 (A.A.) - Londrada, ur ~çe SOZ U muazzam ..-e emsa ııız ır §il r rağa bağlı bulunan balonların 50-ı 
daha fazla miktarda bo.mba tası- Ö~iimüzdcki Pel'§embe SARAY Sinemasında 100 metre aralıkla ve vine oeli'k 
:vabilecek veni bir tayyare tipi ak,amı tel ön!iilerini hatlar halinde tcm-
tet.kik edilıınelttedir. .J 'lııı•••liliiıılııııiliiliı•••11111'1F••l!!l.l••lll•••••• __ di!._etmesi, kademeli sek.ilde ve ilıi 1 

defi toı:ıları marifetile vüksek k..
manda heyetinin muvaffakivetı. 
tatbik ettiği bu sistem. son haf -
talar zarfında Londraya yapılan 
müthi.$ hava hücuanlanna set ~ 
mekle beraber durmada.ı üzerin
de çalısan İn;:-iliz erkiınıhari>iye
slnin tererrüatta yapacağı yeni -
likler ve tadillerle hiç şüphe yolı: 
ki İnl!iliz ana vatan adalarının 
hava emırlvetini mutlak bir şcltildıe 
istihsale muvaffak olmus. ve bu 
c•.:ınivetin idaınesine de muvıd
fak olacaktır. 

RAHMl Y AÔlZ, ' 



'-SON Tl:LGllAP-16 ~ !Mt 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Harici 
Askeri Kıtaatı ilanları 1 r DeYlet Demiryollan " Limaalan l,letme 

U. idarem IJinları 

Yükıek lktısat ve Tica,et 
Mektebi Müdürlüğünde~: 

.. ' 
Talebe kayıt ve kabuHi 25 eylül 1940 taribınden l!J bırıncıı.cşril'1 ,. 

.Aşaitıda vazıh mevadın pazarlıkla eksiltmeis hizalarında vazıh gün, saat ve mevkilerdeki aılkeri satın 
alıma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalaTile ihale saatinde komisvon<ia bulunmaları. ~tuhammen bedeli (2400) lira olan (3000) şişe telgraf mürekkebi 

pa:ıartesi •ünü saat (10,4'5) de Haydarpasada Gar binası dahilindeki 
tarahndan açık eksiltme usulile &atuı alınacaktır. 

301911940 , rihine kadar devam cd<>ctkt.ir • 

Şartnameleri komisyonlarında görülür. 1057 - 8674 komisyon ı Kabul şartları: 

Ciası lnalenin yapılacaıı ver Mıktan 

Gaz.) 
Gaz.) 
Un. 
Kilim 

Balıkesir 

> 
M.M.V. Ankara 

Arpo. M. M. V. > 
Yulaf. M. M. V. > 

150 Kr, 

300 > 
325 > 

şartname.~inin 

bedeli. 
> 
> 

50 ton 
150 > 

1000 > 
10,000 adet Lr. S 

1000 ton Kr. S 
1000 > Kr. 6,5 
+ 

Teminatı 
w> 

beheri 

kilosu 
> 

4501 

8500 
gooo 

ihale gıiu ve Saatı 

20/9/940 
20/9/940 
20/9/940 
18/9/940 

19/9/940 
19/~/940 

17 
17 
16 
11 

14,30 
15 

Aşağıda yazılı mcvadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı giln, saat ve mahaUerde yapılacaktır. İsteklilerin 
kanuni veaikalarile belli ~ ve saatte ait oldukları aıkert satın alına kom.i3"nlar1nda bulunmr...arı. Şartnanı.eleri ko

mi"Yonlar<la görülür. 1063 - 8725 
CIDJi lnaJeııin yapılıca~ı mahal Miktarı 

Tevhit semeri 
Hayvan çulu. 
Geçe belleme. 
Er fotini. 
Sığır eti. 
Sade yaiı. 
/.rpa. 

İzmir Lv. Amirli;!! 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> > > 
Konya Lv. Amirlitf, 
Koeya Lv. Amirliği. 
Konya Lv. imlrtiğl. 

2000 Adet 
3500 > 

11,000 > 
16 475 Çift 

150,000 Kilo 
41,500 > 

4,000,000 > 

Tut,rı 
Lira 

60,000 
10,250 

27,500 
106.971 
36,000 
52,290 

Trminatı 
Lira 
4250 

1444 
2063 
8ıl28 

3371 
4902,19 

ihale gün ve Sutı 

18/9/940 
19/ 9/940 
19/9/940 
18/9/940 
20/9/9to 
20/9/940 
11;gn40 

15 
l~.ao 

il 
16 
15 
11 
11,:0 

* Aşağıda yazılı zevat kapalı zarfla satın alınacaktır. İhale1eri biz.alarmda yazılı gün &ıat ve mevkilerdekJ asker! 
salın alına komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin ihale ~ ve saatinden bir saat evvel kanuni veşikalarile teklif 
mektuplannt ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri Ankara, İstanbul Lv. funirlikleri satın alına komisyonla-
rında da ıörülür. 1045 - 8579 
(,ı~ıi ıha lenin yı pı.~ca~ı } er Milı.ları Tutan 

Ura 
Teminatı 

Lira 
1933 

llıale ı:üıı ve sa atı 

Samal 
Kuru ot 
Axpa. 

Edime eski müsiriyet dalı"esl. 1290 Ton 25,800 
36,000 
5J,9J l,50 

Urfa 500 > 2700 
4043,38 • 1415 > 

* .AşalJdakt menddın kapalı zarfla t!ksUtmeleri Wzalarında ?'aı.ıh gün ve sa- 1 
atlerde Yanda askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin kanuni j 
vcslkalarile teklil mektuplarını ihale saatlerinden bir J:NJ.at evvel komisyona ver-
meleri. Şarlna.w.eleri komisyonda görülür. g4o - C218 

Ciosi Miktarı Tutarı Tcın ın atı ihale ırün ve Sutı 
T l)IS ura Lira Kr. 

Me,.;e odunu. 
Arpa. 
Axpa. 
Kuru ot. 
}.'feşe odunu 
Arpa. 

1400 
1175 
•es 
400 
650 
155 

20,000 
58,500 
37,1)50 
16,300 
21,125 
15,500 

l.1üteahlıit nnm ve hc~abına 10 ton 
kurtı üzüm alınacaktır. Pazarlığı 19/ 
9/910 peı-şembe ıünü saat 17,30 da 
Edırnede eski müşiriyet dairesinde 
aatın alına komisyonunda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 2000 lira teminatı 
300 liradır. Evsaf ve ~tna.mesi ko -
n:ueyonda illrülür. 1062 - 8724 .. 

2000 adet tevlüt ııemeri iskeleti, 2000 
kilo meşin, 4000 metre kolan, 20,000 
adı:t perçin tlvtsi, 17 ton siyah yağlı 
kösele pazarlıkla catm alınacaktır. İJııı_ 

lesi 19/9/940 peqembe &ünü saat 16,30 
da Balıkeslrde askeri satın alına ko
mlı.-yonunda yapılacaktır. Scrrtname -
leri komisyonda ıörülilr. İsteklilerin 
belli liın ve saatte komisyona gel -
mcleri. 1065 - 8727 ... 

Beher adedine tahm:tn edilen fiatı 

750 kuruştan 5880 adet maa kütüklük 
palaska takımı pazarlıkla satın alına
caktır. Tahmin bedell 44,100 lira kat'! 

1575 
4175 50 
2546 25 
12ti0 
1584 37 
1762 50 

+ 

23/g/940 
24/9/9-10 
24/9/940 
25/9/940 
23/9/940 
24/9/940 

8,30 
8,30 
9,30 
8,30 
9,30 
9,30 

teminatı 6615 liradır Ihnlesi 20/9/940 
cuma günü saat 16 d3 Kay~erid~ s
kerı satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnam~i . İ.:t. Ank:ıra Lv. 
~mirliği ve Adana ve Kayseri asker1 
satın alma komisyonlarında görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalarilc belli 
saatte k.omi.syona eelmeleri. 

1064 - 8716 ... 
İki adet er pavy<Cnu inşası kapalı 

zar! usulHc eksiltn1eye konmuştur. Ka
palı zar! usulilc eksiltmesi 27 /9/940 
cuma günü. saat 16 da E~kl~ehlr mınta
ka satın aJma komb:ı')"Onunda yapıla -
<:aktır. Keşif, fenn1 şartname, ek~iltme 
fartnamesJ komisyonda görülebilir. Ke
şif bedeli 53591 !ıra 78 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 3929 lira 59 kuruştur. 
İstekliler kanunda yazılı ve inşası ola
cak kıt'ad:ın alnc:ıklan vetaik ve te
minat makbuzlarını havi tekli! mek

tup1nrıw beBi gün saat 15 e kadar 
komi!:;yona vermeleri. 1015 - 8472 

•11111111ımı.:mı_a_:ı:1ı:mm1w• Yatılı - Yatıs..z - Kız - J<~rkek IY 

3/D/g4o 
30/9/940 
30/9/940 

11 
9 

11 

4814 ton buğday öğütmesi kapalı 

zarfla eksiltmeye konmustur. " İhalesi 
23/9/940 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. Amirliği satın alma komi'f'Jonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 72,210 
lira ilk teminatı 4860 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 362 kuruşa komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vcskalarile 
tekli! mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komc·yona vermeleri. 

... 919 - 8197 
Beheri.ne tahmin cdjJen fiatı 42 lira 

olan 401) aJct aJtlJ ü.stlu karyol:t kapalı 
urn:ı ekslltmyec konmuştur. ihatcsı 
28/9/940 cumartesi günü saat 11 de 
An.karada ?\ol. M. V. sahn alma ko -

misyonunda yapllacaktJr. Şartnamesi 

ve evsafı komisyonda görülür. İstek -
liierin .k.anun1 ve~:kalarile teklif mek
tuplarını ihale snatindcn bir saat evvel 
komisyona vermclerJ. 1038 - 8522 

.... 
Beher adedine tahmin edilen iiat 

(2500) kuru~tan maa başlık (3706) a
det tevhit semeri paznrlıkla alınacak

tır. Muhammen bedeli (92,650) lira 
olup kat'i teminatı (13.887) lira (50) 
kuruotur. İhalesi 18/9/940 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. Şartna

mesi İstanbul, Ar.kara levaıım 1mir
lik1erl ve Kay$Crı askeri satın alma ko

misyonlarında görülebilir. İsteklilerin 

kanunun 2, 3. maddeJcrinde yazılı ve
saik ve teminatı birlikte belli gün ve 

saatte Kayseri a!kert satın alma komis-
yonuna mi.i.rncaatlan . 1048 - 8582 

Bu işe girmke isliyenJerin (180) liralık: muvakkat teminat ve kanunun ta
yin ett.iğJ vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaattan 
l!wmdır. 

Bu işe ajt şartnameler komisyondan paraS'lz olarak dağıtılmaktadır. (8619) 

Leyli V • V l •Nehari .-mqg 
Erkek Z enı ft0 eı Kıa Q 

İLK - ORTA - LİSE 
Taksimde Sıraaer\•iler 86 YENİ AÇILDI. 

Müdürü - Eski Şişli Terakki Di rektöril. M. Ali. Ilaşmet Kırca. 
Hususiyetleri: YABANCI Dİ LLlm ôClRET!MiNE geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sı nıllarını az mevcutla t~il ede
rek talebe:;inllı ça~a ve in~a f;, s<hhat ,.e inzı-batı ile yakından 
alilacl3r olmaktır. Mektebin den ize nazır kalörifcrli tcnefiüsha • 
nP<i v~ jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasınd~ 

L lehe kav•t ve kabu' olunur. Te lcfon: 41159 

lkt1sat Vekaletinden: 
El Dokuma Tezga.hı Yaphrılacaktır 

1 - Vekatelimizce yaptırılacak 3000 adet el dokumoı tczgühı 
sulile eksiltmeye konmu.ştur. 

2 - 3000 adet tezgahın tahmin ed.i len bedeli 57000 liradır. 
3 - Afuvakkat teminat 4275 liradır. 

4 - Tezdhlar imalat yerinde te.olim edHecektir. 

kapalı zarf u-

5 - İhale 20 eyl(il cuma günü saat cl5> de Ankarada İktısat Veıt!letınde 

a- Llse bitirme ve olgunluk imtiha n1annı vermiş olmak. 
b-- Ticaret liselerinden mezun olmak. 
Kayıt zamanı: 

Pazartesj, ç<ırsamba, cuma günlerj .saat 9 d:'.n 13 e kadnrdır. f.~~ 
a§ağıdaki vesaik.in bir dilekçeye raptedilerck müdürlüğe bia.at rnUJ1iıeaD' 
mesi lizırn.dır. 

1- Lise bitirllllC' ve Olglmluk diplomalarının asılları 
2- Nüfus hüviyet cüz.danının tasdikli sureti 
3-- Sağlık raporu ve aıtı vesikası 
4-- İyi bal ki,,dı 
:;...... 6 adet 4.5X6 eb'adında kartonsuz !otognı!. 

Ziraat Vekaletinden: 

(8532) 

Ziraat Vek.Aleti Veteriner işleri Um um Müdülrüğü ihtiyac-ı jçjn sS 
seyyar koruma ve tedavi banyosu ac.·ık eksiltme usulile satın ahnaraıctır 

Ek.sitlınc 26/9 / 940 tarihine müsadi! peryembe gunU snat 15 de ı,ır. 
kfı.leti bin~sı içinde toplanacak satın alına komisyOnwıda y;ıpı...acoktır. 

Banyoların beherinin muhammen bedeli 14S lira, un;u ·rıunw-ı tıaU 5cr 
ve muvakkat ten1lJl""t mikturı 380 lira 63 kuru~tur. 

Banyolara ait erırtname ve plful le vR2ım müdürltiğünde 
rasız olarak verilir. (8230) (5288) 

Nafıa Vekaletinden : 

1 YENi NEŞRlYA1' 
Kadın dellaUarı 

~ 
Adli vak'alardak.i ince :c 1 

Dinamik bir güzelliğe 
malixiyetiniz 

6 sebebi 
Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze loompr!mele

rimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine 
şahit olacaksınız. 

metli tetkikleri ile tcmayc.• 'f 
genç muharrirlerimizden ~" 
Sumer bu kere muhtelif '1!18)ıJJd 
larla görüşerek yeni ve haki ıl 
mülakatlar serisi tertip eııı;; 
Bu serinin 2 inci kitabını 1 ı 
eden ckadın dellfillar;, güıe rı' 
kap"'k ve baskı le Nümurıe ·t·' 
baasınca inti.şar:ı çıkarıI.ınıŞ1';ı. 
.Yuyuwlarımıza tavsiye e& ÇA M RKA HAYRİYE LiSESi 

Saraçlt&nebaşmda llorbo• caddesinde Telefoa: %0350 
ANA - İLK • ORTA • LİSE 

1 - 10 caz.ip renk, hepsi de son 
Faris modası, bunları kutunun orta-
5mdaki delikt~ görebilirsiniz. 

2 - Evvelce mümkün olduğu zan -
nedilm.iyen daha ince ve daha ha!il .. 
Bu pudra .Hava1andır.ılmı~• hr. 

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

Eskl ve yeni talebenin kayıfön her (Ün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. Yabancı dillere lllt sıru!lardon iti-
baren başlanır. Son sınıfta !en subesi de vardır. Talebe mektebin busust otobüs ve otomobilile evll:rine 

ı:m ............ ımı ...... Clllı:mlE .. n.akl~ilir ... mll ...... ııııı:: .. ıım:;ıııı:;ıır.::ı:ııım:::r:c:ıır::ıı1C2 

Telefon: 80547 

KIZ ŞiŞLi TERAKKİ LİSESi ERKEK 

ANA - İLK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet devlet imtih:ı-ları neticesile sabittir. 

ı _ Talebe kaydı, her gün (saat 9-18) e kadar Halil Ri!at paşa konağında yapilır. 
mektebin mufassal talimatnamesi posta. ile gönderilir. 

3 _Kayıt için velilerın bizzat mck !ebe gelmeleri gerektir. GUndiJzlU 
Y a t ı l ı Nişantaşı Rumeli ve Çınar caddelerinde. 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 

,.,. 
Roşit Paşanın Hatlraları · No: ... 7 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNİN JÇYÜZÜ . 

-Yazanlar: ııkender l'. ~ert.:!lli - Cevdet Heşit Yularkıran 

Bankadaki paralara el kondu! 
dirilmesile !fah •dığ"ı mevcudu ı 
tamamen ı;öııdcrilmişse de şu bei 
u;ezkfıre sandığında mevcut olan 
dört bin liranın te>liminde memuru 
laamnüd ey !emekte \"e maaznlllıh 
bn .. ü,den efradı Osmaniyenin aç 
l:alması ve bilhassa şu sırada ar
zu ohu:mıyan alal•ali miiessife vu. 
kı:u melhuz bulunmakta o!r_ıasına 
mebui baadehu Maiycl Nezareti 
celilesinden mebaliği kafiye vüru
dünda yel"ine konulmak üzere 
mezkfır akçenin hemen ordu nz
nc~inc teslimile n:enafii şuarı ha
miyet muameleden ternkki eyle. 
mcsinin memuru munıaileybe te
kiden ihtar ve keyfiyetin tarafı a
cizan~me de iş'ar buyuıulınnsı e
hemmiyetle mereudur.• 

Edirne valisi 
&eşit 

Fakat, Reşit Paşa, bu telgrafa 
da cevap alamıyor, 

O sırada Edirneye gelen kuman
dan Salih Paşa ile görüşerek, Zi
raat bankası ınemurunun muha -
lcfetine rağmen, bankadaki para
ya \"nz'iycd ediyorlar. 
Reşit Paşa bunu, bu ka~ar mun 

muhnberelere meydan verı!leılen 
de ·apmak istemişse ıle vilayet er
l:anının el birliaiJ~ muhalefet et
mesi ve bin bir mü~külatla Re~it 
Pasnnın her miisbet harel;et!ni et
rafa aykırı bir .,,kilde göstermiş 
olmaları işi sürüncemede bJrnk -
mağa sebep olmuştu. 

Artık orduya icap cdcn iaşe mas
rafı bu suretle tedarik edilmiş o
luyordu. 

Reşit Paşa hemrn, ordu müfet
tisi Hüuıl1 DQc-.a,·o bir tvluar re-

kerek paranıu tedarik edildiğini 
bil<!irmi~ti. 

Nihayet, Edirne Ziraat Bankası 
müdürünü mes'u!iyetten kurtar -
mak için, kendisine Reşit Paşa 
tarafından aşağıdaki tezkere ya-
zıhyor: 

(No. 113) 
Edirne Ziraat Bank fllbesi 

müdiriyetine 
(Vesika: 84) 

İstanbulda devam eden hadisa
tı fecianın men'ile emnüasayi.şin 
takriri ve meşrutini meşruam1zın 
teyit ve tahkimi zı:mnında ikinci 
ve üçüncü ordulardan sevkedilen 
taburların t~hvini ihtiyacı için 
ikinci ordu kumandanlığmdan vu
kubulan talep ve iş'ar üzerine mal 
sandığı mevcudü tamamen irsal 
ecitl.mi..<Se de Ziraat Bank ~ubesile 
devairi sairede bulunan akçenin 
dahi hemen tevdii ızbar buyurul
ımakta olmasına ve böyle bir vazi
fei mukaC:dese ifası içın ü.an hunu 
hamiyet eylcmeğe mühevya bu
hman mcr<limek çe.şmi iftiharımız 
efradı Osmaniyenin aç bırakılma
sına hiç bir vicdan razı olamıya
eağına mebni ileride Maliye Neza
reti celılesindcn erzak esmanına 
mahsuben mebaliai kafiye vüru -
dunda yerine konulmak ve mü
kr"reren mezuniyet emri tı<lep e-

3 - Yeni nefis bir kokıı, adeta Fran
sanın Midi havalisindeki çiçeklerin ko
kuiUllu hissetmiş olacaksınız. 

4 - Bütün gün sı:ı.bit kalır. Zira ter
kibinde cKrema köpi.lğli~ vardır. 

5 - Güzel •Finimab çünkü ne rüz
a:h ve yağmurdan, ne de fazla terle
meden kat'iyyen mütee.:,;sir olmaz. 

6 - Gayet kıyınetli yeni ve zarif 
cBüytik Model» kutular. 

dildiği halde ce\•ap l:ıile vermiyen 
Zir~.a t Bankası müiriyeti u.mumi
yesincc bundan dolayı tevcih edi
lebilecek mes'uliyet varsa tama
mile vilayete raci olmak üzere 
LIDdirne Ziraat B:ınk şubesinde 
mevcut olduğu anlaşılan dört bin 
liranın levazım dairesinden ita kı
lınacak m3'kbuzu resmi mukabi -
linde ordu veznesine teslinıile 

~yfiyetin inbası ehemmiyetle be
yan olunur. 

Yali (Mühür) 
Reşit PllŞll, o gün ilk defa ola

rak - imza yerine - bu resmi tez
kereye mülıürünü basmıştı. 

Üç bin beş yüz altın bu suretle 
Ziraat Bankasıudan alınarak, i
kinci ordu kumandanı Salih paşa 
ile beraber, ordu vcs~ıesine teslim 
ediliyor. 

Artık, Edirneden geçecek ordu 
icin para ve iaşe s1kıntısı kalma
mı:;tı. Reşit Paşa bu dar ve teh
likeli zamanda böyle isabetli bir 
teılbirle ve fakat çok büyük müş
külleri yenerek, (hareket ordusu) 
nun iaşesini temin etmiş bulu -
nuyordu. 

Bu para, hareket ordusuna, E
clirnenin o anda ve ondan 50llla 

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

kıymeti d~ha çok takdir edilir 
Aileler için olduku kadar yolcular ve sporC'Ular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarınızdan 

50 gramlık bir komprime 9/100 gramlık ibir komprimeyi 
15 kuruştan alabilirsiniz. 
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y--tığı yardımların temelini teş
kli etmişti. Bu para iledir ki, di
ğer para menbaları buluuuncıya 
kadar zaruri ve müstacel masraf
lar yapılarak ordunun ihtiyaçları 
\·nrşılanmıştı. 

Hareket ordusu İstanbul yolunu 
tutunca, umum kıtaat kumandanı 
Hüsnii Paşadan, Edime valisine 
şu telgraf &eliyor: 

Müstaceldir (Veısika: 85) 
Edirne valisi Reşit Paşa 

hazretlerine 
•Hareket ordusunun iaşesini te

min hususundaki gayretiniz, inkı
lap tarihinde çıok kıymetli bir yer 
alacaktır. Zatı devletinizi ansami
mülkalp tebrik ederim efendim .• 

Ferik Hüsnü ... 

POKER Tra, 
Dünyanın en iyi 

bıçaklarıd1r 

''Sünğü,, ve "Nirihaki
kat., gazetelerinin neş

riyat ve ifşaatı 
Şimdi, o giinlerde Selanikten 

Edirneye gelen (Süngii) ve (Niri 
Hakikat) gazetelerinin, meşruti -
yet tarihinde çok mühiin yer tu
tan ban nC'1'iyat ve ifşaatını oku
yalım. (Vesika: 86). 

/l 
Traş bıçakları geldi. Her ~i~~ 
bulunur, markHına dll:..kat 

O>evamı var) 

Deposu: Jak Dekalo ve Şi.ir· 
lstanbul Tahtakale NO. 51 Jı 
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