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~~.~~:~~a~:;·~~sİ1_P_a __ r_ti_K_ongreleri Faaliyete Geçt i 
lier türlü nizıl ·ıe ih

tilafı h ıı . - -!{ a etmış gorunen 
•0ınaoyawn temamiye

lıı:ı d ın Almanya tarafın-
-~o garanti edilmesinin 
~ !!ebebi olabilir •.• 

~ -
~TEM İZZET BENİCE 

1 11 • .., 
••ına ~nYanın 1912 - 1914 hudut

Yana k •nnıcsi ile neticelenen Vi -
:l•rak •nferansında dikkate şayan 

•n b;,~' 1 •h , aJ edilen vaziyetler-
1 •nın 1 .de hiç şüphesiz Roman
~nh ~Ulki tamamiyetinin Al -
,~nt; •d·' İtalya tarafından ga -
ı. •n hu!·1.111esi_dir. Koms.u!nrı ile 
n <littırı· un nıza ve iht ı laflarını 

'lı ıl b· 1~ bulunan Romanva acaba 
•lab· . '' lehl'k · · · · 
1 •lır k' .. ' e ıhtımalıne maruz 
1uııı ha, 

1
1 hoyle bir garantiye lü

,'llı &ib; \olsun. Muhakkak ki , bi
İıilııl &e •~kesin de zihninden bu 

t
. • ıce ., cınıştir ve geçmektedir. 
l)l' 1 '\O))\ b· 'n ik· •nyaya verilen garan-
ılir. o' ;n•nası ve iki hedefi ola-
1\.._ sn ar da: 

llıan,8n °"Yet Rusyaya karşı Ro-
l>"' •n ına · · I' ".'-- ll sunıyetı 

~nı tam 0llı.anyanın kendi kendi
t "-i 'ile ~llııle ınihvere terkeyle -

1 tdbiriıı· er nevi milli müdafaa 
~tııı8, 1 

1 tedrid bir ilgaya tabi 

il Sovy~t il. 
t ""••aby usyanın Romanyadan 
ı'n ••nra 8. ".e Bükovinayı aldık -
~ "•r ıstıyeceği daha bazı şey
h,, ""•t t ";•dır?. Görünürde bir 
ı, ~aber ~ ~P ve emeli olmamakla 
) •ın;ıı nSlıkhalin ve harp netice
k'tler 'il alkanJara ne gibi vazi -
ı' henu •Ya emrivakiler getirece
h:lltriıı ~ tnalilm değildir. Sov -
1 )ıti ad~lk8,nlarla kendileri için 
ı·''ı herk ettıkleri ve aşağı yu
d;~ ve •sçe takdir edilebilen a
•r " lllenfa t t ~· <ıu •liık a asavvurları var-
il n~a ha 8 ve me~fa.atlerin za
ı 1•Rıııı şka başka ıstıkametlere 
ı~'llıes; t:•Y.a. halle uğradığını 
I· nın ıı kdırınde Sovyet Rus -
ıp asıl h' h 

1ıı· •dece·· ır attı hareket ta-
~· ve or~ı de resmen ilan edil
'• "hı ll.u •Ya konmuş değildir. 
.• 1 llesarabYa Baltıkta, garbında 
~ 'llıirde ır•~a. kendisi için ev
~ da,.81 allını lüzumlu gördü-
,1~;up8 ~:':;:. ~alletmiştir. Fakat, 
ltr a da ının devamı karşı -

1
1 ınuh:;aslı bir intizar vazi -

~ tilrbiıı aza eylemektedir. 
ı.~ı Sovy<erey~n şekli veya bitiş 
"• ~Yd,;tler ıçin ne gibi safha
!'lld"'"Yet ecek, harp Sovyetlere 
\,1~n bit lnenfaatlerine bulaş -
l~ıu ıııu~cek mi veya Sovyetler 
l~,,n'1ılu ad~haleyi kendileri için 
Ilı~ h•Ps' . edecekler mi?. Bun -
lan~l•a s' •~e bugünden üzerinde 
lan, 1t~iy:t; et':"iye imkan olmı
ll111 n \tac er~ır .Ancak, Roman
ht hri,1 arıstan, Yugoslavya, 
l' Ilı h •n 'lie S · 'tj1· Udut ovyet Rusya ıle 
ı11~nce 'il olduğu gözönüne ge
~iıq n, lltae ~Ugoslavya, Bulga -
td;ı·' llıevc'arıstan ile de hiç bir 
\,, 'nce teı,11~ ~ulunmadığı kabul 
~u hangi h' •htımal olarak ileride 
ı,,, "da llo •r hareket ihtimali vu
ıı1:1n Yo)~8,~Yanın Sovyet ordu-

\ta t•Iehilir Uzerinde bulunduğu 
"k1· •.ar _ il. · 
la 1

1:ırı ve uınen ihtilafının hal 
"ıe,; .lta)y l\taearistanın Alman
ı ... "'" ., •ııın vard ·ı b.. .. :'''° ·~ "'Ov ., ımı ı e uyu-
lild; hıraı.ı ~et Rusyada nasıl bir 
t1ıııı,

1• !'lov.'.ıı:ı henüz malilm de -
•ııı · , •tle · 

1QıQ •le A.J rın a;vni zamanda 
ı-'tıla •ltına ~aıı ve Italyan nü -
'o; '•na k gıren ve Karadeniz 
~ d 8Ya 11 h~dar mihver otorite -
1;1. a l\e d(i •r. R~~nanya karşısın
lıı1~~et; ken~~ndukleri, böyle bir 
ı.,i dan Yeri ~ ınenfaatleri bakı -
)ıo,11 • llıech~ı; .. görüp görmedik
"~• d.hu noı.t ur. ~elk.i_, Roman
~da~~'ınesi· Rlar uzerınde endi
\ ı\' 1 haıı' .. aradeniz mıntaka
'nd:llerin gö ".~ ve limanlarda 

İti '""ele ıu bulunduğu hak
~l•h; ~ttındac ~ıkan şayiaların 
~\) •le tııe)h Y•ne Romanyanın 
~e ı1 •t tesehhuz ve muhtemel bir 
• at · ü .. 
... ~ıun Yanların ~~ne karşı Alman 
'"il, 0tl)alar1 •r garanti vermiş 
1•nın "He hi tnuhtemeldir. İhti -
tt>.; h."ı•vc r garanti Sovvet Rus-
1 ıt· Ut Va • . 
,.•tırı; •nerek ••:veli tas\'ip ede-
~'.k ;~ •tınek ve sırf Romanyayı 
· ''ot ade et Yolunda hiç bir 1'i ab·ı· tııedi" · · ) n ;,e 1 •r. "-k . gı ıçın de veril-
n l ~ar hu ııar sı kanaatte olanlar 
/"i n 1 A.Inıa anti Sovyet RuS>·a
~ııin d•t1 \·a,., 1"~a ve İtalyanın bir 
04;ı.,. '·ı· · 1''1n ·r ılir 1 ı sekı~ 1 ı ndc e\· ltıne· 

(J'••haı~nde de tef; ir olu
•bqnı • ~akiki vaziyet 

' 3 unci ıahitede) 

ROMANYA YA 
TAARRUZ 

OLURSA ... 

fstanbul kazalarında 

Parti kongreleri 
bu sabah başladı 

Almanlar der· 
hal ınüdahale 

edecek \ 

Bu a kşam devam edile:cek to p l antı la rın ve yarın 
icra edilecek kongrelerin yerlerin i ye zıyoruz 
Cumhuriyet Halk partisinin şeb- 10 da Yesilköy kazasına t abi o -

rimiz kaza, nahiye ve ocaklarında caklardan Halkalıda . saat 12 de 

Bir lngiliz 

BELÇiKA DA 
ALMANLARA 
DÜŞMANLIK 
Terhis edilen birçok as

kerler tevkif edildi 
Brüksel 1 (A.A.)- Alman kont

rolü altında bulunan Liyej vili -
yetinde geçen (arşamba sabotaj 
vak'aları olmuştur. Alman ordu
suna ait telgraf telleri kesilmiştir. 
Brüksel spikerinin söylediğine na
zaran, ilk olmıyan bu vak'a üze -

:DEVAl\H 3 ü.ncü sahifede: 

plotu Alman üslerine doğru uçuşa 

,== ====-. 
Harbin 

genişlemesi 
bekleniyor 

tv1oskova radyosunda 
söylenen sözler 

Londra 1 (A.A.) - Mosko-

1 

va radyosunun SPikeri dün, 
muharebenin başka yeni mın
takalarına ırenisliyeceğini ve 
uzun süreceğini söylemiştir. 

' '=====' 
Vekillerimiz tetkik 
seyahatlerinde ..• 

İktısat Vekili Eskişehire, Maari 
Vekili de Manisaya gitti 

Başvekil D r. Refik Saydam bu
gün Yalovada istirahat etmişler
dir. 

İktısal Vekili Hüsnü Çakır gar
bi Anadoluda bir tetkik seyahati 
yapmak üzere dün akşam Anka
radan Eskişehre hareket etmi~tir. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, ai
lesile birlikte Floryada istirahat 
etmektedir. 

mir şubesi tarafından bir ziyafet 
verilmistir. 

Maarif Vekili İzmirde yaptığı 
tetkiklerden maada, diin de Kızıl
çullu köy enstitüsüne giderek, ak
şama kadar orada meşgul olmuş 
ve ens ti tünün faaliyetini tetkik e~
miş, öğle yemeğini de talebe ile 
beraber yemiştir. 

Bükreşte neş redilen 
beyanname 

bir 

~ıkıyor 

CENUBİ 
AFRiKANIN 
KARARI 

Almanya ve ltalya ile 
harbe devam edi lecek 

Londra 1 (A.A.) - Kaptan bil
d!irilivor: 

Londra 1 (A.A.}- Romanya Ha
riciye Nazırı Manoilcsku dün söyR 
!ediği bir nutukta, Romanyanın a 
razi tamamiyeti ihlal edildiği tak
dirde, Alınan ordusunun dcrhaJ 
müdahalede bulunacağını söyle · 
mişti,r. 

BtlKREŞTE NEŞREDİLEN 
BİR BEYANNAME 

Londra 1 (A.A.)- Dün Bükreş 
te neşredilen bir beyannamede 
Viyana konferansının son derecQ 
müşkül şartlar içinde vukua gel· 
diği, Romanyanm yn mevcudiyeti
ni kurtarmak ve yahut ortadan 
silinmek şıklarından birini tercih 
etmek mecburivetinde kaldığı bil
dirilmektedir. 

Romanya mümkün olduğu ka
dar sür'atli bir karar vermek ıztı
rarında kalıruştır. Zira düşman -
lar kendisini harple tehdit etmiş
lerdir. 
Diğer taraftan Alman ve İta) -

yan Hariciye Nazırları Viyanada 
iki günden fazla kalamıyacaklardı. 

Beyanata şu suretle nihavet ve
rilmektedir: 
•Zayiatımız çoğ ağırd ır ve ıztı ra

bımızı arttırmaktadır. Fakat •bu
na mukabil lıize verilen ııaranti -
ler, bu kadar hükıi.metlerin orta
dan silindiği bir zamanda, Roman-
ya icin hayati bir ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. > 

Cenubi Afrika birliP:i parlii -
ımentosu, Almanya ve İtalya ile 
sullıun tesisi icin derhal tedbirler 
alınması hakkında Hertzog'un ver
diği takriri 65 reye karsı. 83 rey le r 

(Denmı 3 üncü sahifede) l f!IW-.llllıııflll_W_.__Wıt.ııllillıııflll 

Valinin yaptığı 
dünkü teftişler 

Vali talimatnameye aykırı hallere 
bizzat tesadüf etti 

sam üstü ev sahiplerinin kaldı -
rıınlara iskemle atıp komsularla 
muhabbete koyuldukları .ıı:örül -
müstür. 

Vali ve Belediye reisi B . . Lı'.ıtfi 
Kll'<iar yaptığı teftişler netice -
sinde dün ve evvelki akşam üç 
yerde bu kabil hale bizzat sahit 
olmus ve alakadarlara icabeden 
emirleri verımiştir. 

kon grelere bu sabahtan itibaren Safra köyünde, saat 15 d e Anbar-
başlanılmıstı r. lıda, saat 12 de Avcılarda, saat 20 

Bu sabah saat 10 da Kınalıada de de Esenler köy ünde konııreler 
ilk mektep b inasında ve Kadıkö- toplanacaktır. 
y ünde Cafera i!a mahallesindeki Yine yarın Çatalca k ",;ı da
kaza merkezinde, K.ızıltoprakta hllinde Terkos. Kavak.ı , Jıa ;lıd -
Zühtünasa nahiye binasında, Ru- savis köylerile Eminönü kazası -
melikavağı ve Kumkövde de ocak ı nın Kücükpazar nahiyesine tabi 
b inalarında kongreler toplanmış- Hacıkadın ocağında saat 21 de, 
tır. Bu kongrelere i•tirak edenler l Kemerburgazın Petnahor kövün
muhitlerindeki noksan ve eksik- de saat 20 de, Fatih kazasının Çır
lerle belediveden süratle yapılma- çır ocağında saat 21 de, Yalova -
sını fatedikleri arzuları da bildir - nın Kazimive, Çalıca Küllük ve 
anislerd.ir. Kabaklı köylerinde de saat 16 de 

Diğer taraftan varın sabah saat l<o~reler yapılacaktır. 

HÜKÜMETIN BiR KARARI 

Kağnı . arabaları 
tarihe karışıyo~ 

Hükumet, nakil vaaıtaları icin • 
iki tip te•bit etti 

Hükumet, memleket dahilinde
ki motörsüz nakil vasıtalarını mu
avven tipler üzerinde teshil et -
meğe karar vermiştir. Şimdiki hal
de motörlü nakil vasıtalarını m u
ayyen tiplerde teshil etmek im -
kanı olmadığı anlaşılırustır. 

Hükiıınet, memleketin arazi va
ziyeti ve mevcut ihtiyaçları uzun 
uzadıva tetkik ederek, tek ve çift 
dingilli olmak üzere, iki araba ti
ni teshil etmiştir. Bu tipler Dahi
liye, Ziraat ve Milli Müdafaa Ve-

Mahzende bir 
facıa 

Londra 1 (A.A.) - Perşembe 
akşamı İngilterenin şimali şarki
sin de bir şehir üzerine yapılan ha
va hücumunda bir mahzene sı -
ğınmış olanlardan dokuz kişi öl
müştür. Bunlar arasında üç kar
deş bulunmaktadır. 

Büyük kalibrede bir bomba mah
zenin üstündeki dükkfınn düşmüş 
ve duvarlar ve mahzen tavanının 
büyük bir kısmı yıkılmıştır. Dük
kin enkazla dolu olduğundan son 
cesetler ancak bu sabah çıkarıla
bilmiştir. 

kaletleri tarafından yapılan tet
kiklerden sonra mm•afık görül -
müştiir. 

Karabük fabrikaları yeni tip a
rıtbalar için icap eden demir aksamı 
ıiir'atle yetiştirecektir. Bu araba
lar halka kredi ile verilecektir. 

Bu suretle bir seferbcdik ha -
linde memleketin nakil vasıtala -
rında bir yeknasaklık ve kolaylık 
h usule gelecektir. Yeni kararın tat
bikinden sonra, Anadolunun meş
hur kağnı arabaları da tarihe ka
rışacaktır. 

iki ihtiyar Alman 
casusu 

Londra 1 (A.A.) - İsviçre teba
asından 62 yaşında Emil Wirlh ve 
karısı 61 yaşında Alma Wirth, u
çuş halinde bulunan düşman tay
yareleri tarafından ııörülnıek ü
zere Hl ağustosta elektrik mes'ale
si ile işaret vermek suçundan, 
Londra mıntakası polisi muhake
mesi huzuruna çıkarılmışlardır. 

Polisin talebi üzerine muhake
me sekiz ııün sonraya talik edil -
mistir. İzmir 1 (Hususi muhabirimiz -

den}- Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel bugün Manisaya hareket 
etmiştir. Vekil şerefine dün ak -
şanı Cumhuriyet Halk P artisi İz-

Ankara 1 (Hususi muhabirimiz
den)- Ziraat Vekili Muhlis Erk
men bugün Kırşehirden Yozgaıİa 
hareket edecektir. Vekil dün Kır
şehirde oraya gönderilmiş olan 
b içki ve harman makinelerinin fa
aliyetini tetkik etmiştir. 

Ev, maj!aza ve dükkanların cep
he ve kapıları önlerinin cadde -
lerle sokakların şerefini. manza
r," sını bozacak surette hasır, te
neke, çuval, bez, eski kece ve adi 
tahta parçaları ile örtülmesi ve 
ayrıca yolların işgali zabıtai be
lediye talimatnamesinin 10 uncu 
maddesi mucibince memnudur. 
Halbuki ana caddelerde bile ,bazı 
dükkiinların çuval, sergi veya ca
anekiınlarını ileri çıkarmak. is -
kemle koymak, cıi!ırtııan adam bu
lundurımak suretile yolları işgal 
ettikleri ve bazı semtlerde de ak-

Emre ııöre badema meımurlar 
her semtte bu husustaki kon -
trollarını sıklaştıracak 1 ar ve he- 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
men ceza keseceklerdir. Ve tef
tişlerde ayni hal görülürse me -
onurlar cezalandırılacaklardır. 

13 yaşında çocuk Sandal devrildi, 5 Misafirlikte saÇ 
araba kullanırsa.. d . d .. t .. saça, baş başa 
Hayvanlar gemi azıya genç enıze UŞ U Bir müna.kaŞadan sonra 
a l dı , ihtiyar bir kadın E I . b iki kadın kanlar içinde 

ağırca yaralandı traftan yetişen er, hepsinı aygın hastahaneye götürüldü 
Ercnköyünde. Kazasker eamiin

de, Bai(başı sokaı'!ında 18 nuına -
rada oturan Salim oğlu 13 yasında 
Hakkı Dericioı'!lu isminde bir co
cuk. her nasılsa ba·basına ait 363 
numaralı yük arabasını, babasının 
•bulunmadığı bir sırada koşmuş ve 
yola çıkmıştır. 
Yabancı birisi tarafından idare 

edildii(ini anlıvan atlar, ııemi hıza 
alarak var kuvvetile kosmaj!a bas
lamıslardır. 
Hakkının kopardığı çığlıklara 

rai?Jmen. hayvanlaı-. o sırada kar
şıdan ııelmekte olan ve Merdiven 
kövündc oturan Havrıve ismmde 
bir kadına çarımuslar ve kadın 
vücudünün mufoelif vcrlerınden 
ai(ır surette varalamnış ve tedavi 
altına almmıştu . Çoc-uk vakalan
muıtır. 

bir halde kurtardılar 
Fatihde oturan Mehmed, İbra

him, Halil, Faik, Mustafa isim
lerinde beş arkadaş dün aksam 
saat 16 da Davutpasa iskelesin -
den Mustafa oğlu Hüseynin san
dalını kiralıvarak, bir ı?ezinti yap
mak maksadile denize acılmışlar
dır. 

Ger~ler, sandal acıldıktan sonra 
bi1'birlerile sakalasmağa başla -
ımısl;ır, bu yüzden de sandal dcv
ri:inıiş ve hepsi denize dökülmüş
tür. 

Ne" e ui!radıklarını şaşıran gen<r 
lerin cıalıkları etraftan duyul -
muş ve sahilde •bulunan kayık -
!ar da imdatlarına yetişımiş, hepsi 
de bavı?ın bir halde kurtarılın.ıs· 

lır. Tedbirsiz ı?ençlerin hepsi de 
tedavi altına alınrnıstır. 

Satış deposu : 
Ri kardo Lcvi halefi 
FİLİPPO LEVİ 

1 
Havuzlu han No. 1 1 

İstanbul ,..........,...__ __ 

Unkapanı, Zeyrek caddesinde 
132 numarada oturan Hüseyin esi 
Fethiye ayni mahallede oturan 
Osman kızı Zekiyenin evine mi -
safir gitmiş ve konusurlarken bir 
meseleden aralarında münakaşa 
çıkmıştır. Münakasa neticesinde 
iki kadın sac saça, baş basa gel
mişler ve tırnaklarile birbirle -
rini varalamıslardır. Her ikisi de 
tedavi altına almmıstı. 

Batan bir vapur 
Ranııon 1 (A.A.) - İki gün 

evvel imdat işareti veren ve bat
tığı zannedilen Bolivar Venezü -
elli\ petrol ııemisi mürettebatından 
bir zabitle ~ denizci Birmania'da 
Basseni'ye ııelmislerdir. Telefat 
olmadıeı zannedilmektedir. 

ÇERÇEVE 

Kibrite dair 
İnsan büyük söylememeli!. 1 
Geçen gün bir arkadaş bana . 

dedi ki: 
- Kuznm bir yazı yazsana 

şu k ibr itler için!. Artık bu ih
malin temsil ettiği ehemmiyet 
herşeyi geçti. 
Arkadaşa şu cevabı verdim: 
- S!'n b u mevzuu filana ver 

de kibrite dair başmakale yaz
sın!. 

Böylelikle de, giıya kibri t 
mevzuunun bana göre bir şey 
olmadığını anlatmak istedim. 
Fakat çok geçmeden tasdik et
tim ki, kibrit mevzuu, hakika
ten temsil ettiği korkunç ih -
mal yüzünden, sade benim de
ğil, hepimizin, en büyüğümü -
sün ve en küçüğümüzün da -
vası ..• 

Bir salonda beş kişiyiz.. . iki 
kadın ve üç erkek ... Kadınlar
dan biri cigarasını yakmak is
tiyor... Yerimden kalkıyorum, 
kadının cigarasını yakmak ü
zere yanına sokuluyorum ... Ku
tudan bir kibrit çekip çak ıyo
rum ... Pat!- Müthiş bir eürül
tü! . K ibritin başı bir kestane 
fişeği gibi patlıyor, kopuyor, 

zehirli gazler saçarak dört met
ro ilerideki arkadaşın kucağına 
dü üyor ... 

Kutudan bir kibrit daha çe
kiyorum... Dümdüz bir çöp! .. 
Ucunda yanacak yeri yok!. Bir 
kibrit daha ... Onun da ucunda
ki ' 'anacak kısım nokta kadar._ 
Yanmıyor bile ... Bir tane daha ... 
Yine müthiş bir cayırtı ve he
men sönüş •.• 

Filin falan, falan filan ve 
saire ..• 

Bu ne rezalet?. 
Bir değil, iki değil, beş değil, 

on değil ... Herkes ayni şeyden 
şikayetçi, her kutuda a~ ni 
dert... 

Cigara muharririn beyin kö
mürü olduğuna göre, bizi, bir 
cigara yakmak için dakikalar
ca uğraştıran ve sonunda (kib
rite dair} yazı yazacak hale ge
tiren bu rezalet ne?. 

Bu işte alakadar her kimse, 
(kibrite dair) ikinci yazımızı 
tahayyül etsin de saçları tutuş
sun ve cigaralarımızı tutuştura
cak imkanı bize çabucak ver-

• t 
sın .. 

NECiP FAZIL KlSAKÜJl.EK 

' 



İSA;'llMAZLAK'f. 

Öyle ınsanlar \"ard·r ki, gazete
lerde rıkan bazı havadi3lere inan
mazlar .. 

- Gazete havadisi, -canım, der
ler, geçerler.. Böylelerine, bazan 
hak verhıorum. 

30 a~stos zafer bayramı saba -
hı ç;kan bir gazetede, "ecit resmi
nin Bevaz.tda olacağın. okudu -
ğuın zaman, tüylerim diken diken 
oldu. 

Yahu, bu kadarcık basit bir ha
ndisi tahkik edip yazmak da çok 
guç bir iş midir?. Bize inanılma
sını istiyorsak, mutlaka, dalına 
doğruyu yazmalıyız. 

ODUNLARIN 

CL~Si 

Çok şükür, odunun ctns ve 
nev'ine göre narh kondu. Artık, 
bütün odunlar alesseviye 435 ku
rw;tan satılmıyacak .. Mesela, gür
.ııen bu fiattan 5ö kuruş daha aşa
ğıya verilecek. 

Hakikaten, ilk konan narhta, bü- ı 
yük bir hata ve ı;ıaflet vardı. Bü. 
tün odunlar birbirinin ayni mi?. 
Türlu türlü, cins cins odun var- , 
dır. Yaşı var, kurusu var. Eğileni 
rnr, bükülmezi \•ar. Tabii, hiç bı
rinin kıymeti birbirinin ayni .ola
maz. 

YENİ E'l 

)lESHERİ 

Belediye iktısat müdürlüğü. !s
tar.bulun et meselesini de, tıpkı 
gazinolar meselesi gibi, halletme
ğe karar verm~!. Bu havadisi o
kuduğum giindenberi, içim sızlı. 
yor, yüreğimin yağı eriyor. De -
mek, artık, kasap dükkanlarına 
girip rahat rahat et alamıyacağız. 

Şavanı dikkat bir cihet şu: Be
ledıye ıkt:•at müdürlüğünun aca
cağı yeni kasap dükkanlarına •et 

AVRUPA HARBİI\l.'1 

YENİ MESELELERi 

Sultan Rabaliın 
memleketinde 

Yuan: Ali Kemal SUNMAN 

mc._....ıt-rı. deniyor. Bu, ueden aca
ba" Bu vem dükkanlarda etl.,.
valruz teşhir mi edilecek?. 

O halde, lüzum yok, zaten, eti 
alıtı yiyen kaç kisi ki?. Hepimiz, 
uzaktan ~eyrine bakmıyor mu -
ruz?. 

YERSİZ BİR 

AFERİ;'ll 

Yıllarca evvel, henüz, çarşaf, 
peçe, kafes devrinde sahneye ilk 
rıkan Afife isimli Türk kızına, be
lccLye yardıma karar vermiş .. 

Bir gazete de: .Aferin beledi -
yeye!• diye alkıı;lıyor. Afife, şim
di çok perişan bir halde imiş ... 
Yapılacak yardımın ne fayda ve
receğini anlamanız için, sadece, 
şunu haber vereyim: 

Biçare kız, şimdi delidir ve tı
marhanededir. 

Gazete havadisi: 
Afifeye yardım edilecek! Aferin 

belediyeye ... 
Badü harabüfbura! 

KADIN 

AVCISI 

Meshur kadın avc:sı ve dolan -
dır.cısı Eyüplu Halıt yine faali • 
yelle'. lki senelık mahkumiyetini 
bitirip hapisten çıkar çıkmaz. zen
ain bir dul kadını daha dolandır. 
mı.ş!. Mticevherlerinı, bınlerce lira 
parasını alıruş ... Fakat, Halıt, ta-
bii yine delikte .. . 

Evuplü Halidın bu son macera-
. sının lafsiliıtında şunu ö<!rendim: 

Halit, dolandırd:~ı zenl(in kadına 
izdivaç ( ! ) teklif ederken, kendı
sinin başkaptan olduı{unu söyle
miş!. 

Burada, kad.n haleti ruhivesine 
fevkalade viı.kıf bir ince mesele 
var: Demek. kadınlara. mutlaka 
bir baş olmaktan, kaptanlıktan 
bahsetmeli!. 

AH'.\IE'l' RAUF 

Satış 
yerleri 

Belediye, bahçıvan ve 
köylülerimizin malları 
ıçın beş yeni s.ıtış . 

yerı açıyor 

İstanbul bahcivanları ve köy
lülerınin binbir emek vererek ye
tiştirdikleri mahsullerin değer fi
atlarile satılabılrnesini temin için 
Üsküdar, Ka<lıköy v& Bakırköy ile 
Eyüp, Sanyerde belediyece satış 
verlen açılması >çın tetkiklere ge
cilmi.stir. 

Bu satış yerlerine mahsul ve 
mezruat ı;ıetiren ba:hçivan ve köy
lülerden hi(ıhır yer kirası alinrnı
vacak ve avrıca bu mahsullerin 
kıvımetlerinden a~ai?ıya satılma -
masını temin edecek biı teşkilat 
da vücude ı?etirileccktir. 

UNKAPANI HALİ DAR 
• GELİYOR 

Dii!er taraftan Unrl:apanındaJci 
sebze ve meyva Halınin darlığı bir 
cok sti<avetleri mucıp olmaktadır. 
Bu vazivetten müslahsıl meım -
nun olımadıih grbi kabzimallarla 
mü•teriler de sr!<av-etcıdırler. Be
lediye reisliği Halın sür'atle ge
nisletibnesi suretile bu ştkayet -
!eri önlemek icin icahedcn mas
rafın tesbilini aliı.kadarlara bil -
diımisfa. 

~~~-,:xı~~~-

A v c ı l n rı n bugünkü 
bayramı 

Bwı:ün avcılar bavramı gunu -
dür B!J münnsebetle şehrimiz av
cıları sabahlevin saat 1 O da Sa -
ravhurnu Park ııazinosunda too
lanmıslar ve merasim yaı:mıışlar
dir. Merasime istıdlal marsı ile 
l..ı-lanmış ve bunu taki·ben av -
cıhk. atıcılık hakkında bır nutuk 
sövlcmnistır. 

Çocukl&şmak! 
Fransadaki Petain hükumeti, 

gün o-cçn1iyor ki, yeni bir karar
name imzalamasın.. Orijinal bir 1 
karara göre de, Franstz ordusu ... 
nun gençleştjrilmcsi ve yeniden 
teşkilatlandırılması esası kabul e. 
dilmi~tir. 1 

Orduların gençleştirilmesi, bi -
zim anladığımıza göre, nilfus kü
tüh!erinin kayıtlarını değil, daha 
ziyade, ruh ve kafa hamulesini 
alakalandırır. 

Fr, ısız lıükUmcti, orduyu genç
leştirmek kararını verdikten son
ra, yüzlerce generali tekaüde sevk. 
etmi~tir. Şayanı dikkat olan nok
ta şudur ki, tekaüde sevkedilen 
bu generallerin ekserisi, son Fran- ı 
sız ınuharebclerinde en çok teına ... 
yüz edenler, faaliyet ve enerji -
!erili.! göze çarpanlardır. 

Bir nevi .. tahdidi sin• mevzuu
nu ele alınış görünen yeni Fransız 
hükümeti, hakikaten genç ele -
nıanl~rdan ınürekkep bir ordu ve 
de\ let kuracaksa, bu da, bir fikir
dir. Fakat, şunu unutıaamak in· 
zııudır ki, nüfus kütüğüne bu ka
dar chcmmi.vet veren Fransada, 
bu!{iln, devlet reisi olan PCtain 85, 
onun saii" eli mesabesinde bulu • 
naıı Wcygand 73 yaşındadır. 

Frcnsada. ordu, devlet teşkila
tı, hulasa, lıer kıymet ve varlık 
tasfiye ediliyor. 

Fakat, nasıl bir t:u:·ye?. İşin 
bu tarafı hazinı!->r. Ordudan ve 
devlet nınkanizmasından bütifn 
işliycn kafalar, birer ikişer uzak
laştırılıyor. 

Ne yazık ki, hakikatte bu tasfi
yevi yapan ihtiyar Mareşal Petain 
hükumeti degil, bize öyle ~elir ki, 
nazi tazyik ve plinıdır. 

Fransa, zavallı Fransa gençleş
miyor, ~cuklaşıyor. 

REŞAT FEYZİ j 
======= 

-eınlekcsi Afrika harbinde bir 
mevki alıyor demektir. Çad gölü 
ile meşhur olan bu arazi l+"ransız
ların kitaplarında verdiği mahi
mata göre l milyon 120 bin kilo· 

Biıiıhare de avcı kebabı. oilav Kaptan ve çarkçı nam
ve zerdedcn murekkep •avcı ve-
mei!i• veni!mistir. Yemekten son-1 zetleri seyahatte 
ra vandaki sahada mükafatlı atış 
müsabakaları icra olunaca;.;tır. 

--<r-

metre murabaaı ces:ımetindedir. Üç aylıklar yarın 
Yerli nüfus 1 milyon 300 bin diye 
yazılmaktadır. veriliyor 

Fransızlar Çada gelince, karşıla- Mütekait, evtam ve eramilin 
rında yerli rei>.leri görüşler, bun- üıc avlık anaaşlarının tevzilerine 
!arla mücadeleye girişerek zayiat 

1 
Orlakövdeki deniz ticaret mek-

1 
teoimizin talim ııemısı talebelh
den b1T ~rupu alarak Karadcniz
de 2 avlık bir seyahate cıkmı.stır. 

7 kaptan ve 5 çarkcı namze -
dinden ıınürekkcp olan talebeler 
dönüste Karadenizde de 2 aylık 
bir staj sevahati vapacaklardu-. ---

İniş çıkış merdivenleri 
ayrılıyor. Bazı oto

büsler köprüden 
geçemiyecekler 

Köprüdeki izdihamın önlenmesi 
için belediyece yenı bazı tedbir
ler a!ınacaklır. 

Bu meyanda İstanbul · Be
yoğlu otobüslerinın bir kı>mınııı 
Gazi köprüsünden gcçırilmcsı ic.;in 
tetkikler vapılmalttadır. Bu tet
kik ve tesbitten sonra b~zı o:o -
büsler Karaköy köprüsünden ;!e
çemiveceklerdir. 
Diğer taraftan köorüdeki • va -

pur ıskelelerine inen ve iskeli! -
ı.,rden köprüye çıkılan merdiven· 
lerın de kat'ıyetle ayrılması ka
rarlastınlmıştır. 

Bu merdivenl~rin baslarına 
c Yalnız inise mahsustut• veya -
hut da •Yalnız çıkışa mahsu;tur• 
ibareli büyük levhalar asılacak • 
tır. 

Levhalar asıklı.klan sonra ria· 
yet etmiyen halkımıroan para ce
zası tahsil olunacaktır. 

- --,,.·>----

Köy gezilerine 
başlanıldı 

Şehrimiz dahilindekı halkevlerin
de k:öv sevahatlcrine ba~lanıl • 
mıslır. Bu cü.ınleden ohnak üzere 
Drninönü Halkevi h2ftaya pazar 
ııünü Yalovava kalabalık bır ııezi 
tertip elmistir. 

Bu seyahate birrok münevver
ler i.<tirak edecektır. Yalovada 
halka bir açık hava temsili de ve
rilecektir. 

·---<>-

24 kişiye yıldırım 
cezası venldi 

Sehri kirlet.enlerin va.'<alar.ma
larına de' .un olunmaktadır- Dün 
tatıl günü olmasınJ ra2'mcn Be
led\ve te:nizlik isleri .müdürü 
doktor B. Faik il~ murakıplar ge
ce ve ı?Ündüz yaptıkları kontrol -
!arda dükkanlarının önüne çöp 
atan 22 esnaf ile Beyoğlunda Te
pebasında tramvaydan inerken 
biletleri "ere fırlatan bir kadınla 
erkeği yakalanuslardır. Bunlara 
yıldırım usulü He üçer lira para 
cezası kesilmiştir. 

--<r-

POLlS 
VE 

lUAHKE.l\lELER 

Telefon rehbe
rinde sahte 

avukatlar 
Avukat olmadıkları halde. te • 

lefon rehberinde kendilerini avu· 
xat gi..ıi !!ÖSteren on bir kisi hak· 
kında. müddeiumumibk birinci 
tetkik bürosunca yapılan tahkikat 
nüicelenmis. d<Jtivalar birinci sor
~u hiikimlii!ine verilmiştir. 

Suçlulardan bazıları vazife do
lavisile ·barodan cıkarılmadan ev
vel hha]<ika atukat oldukları 
jcin telefon rehberine adreslerini 
o suretle yazdırrnış bui.ıııdukları
nı. : elefon kbresinin de rehberde 
avn. adresleri ipka etmis ulduğu
nu sövlemislerdir. 

Sorl!U hiıkimlıı:ıi tahkikatı ne· 
ticesinde vaziyet anlaşılacaktır . 

Bu hususta baro reisi avukat 
Hasan Havri sunları söylemistir: 
•- Yeni avukatlık kanunu ba· 

roya kayıt olımıvanları avukatlık 
vaomaklan meneder. Müddeiu • 
mıumilik muameleciliğe de niha -
vet vermistir. Bazı açıkı:iizlerin 
telefon rehoberine avukat adile geç
tiklerini ".Ördük. Kevfivetten müd
deiumumilii!i haberdar ettik.• 

Bir döviz 
kacakcısı • • 

Sekizinci asliye ceza mahke -
mesinde bir dövız kaçakcıhğı ve 
zabılava rüşvet teklifi dav3'>ı ne
ticelendirilmiştir. 
Balıkpazarında sarraflık yapan 

Mişon i.;minde birisı, 60 Türk li
rası mukabilinde 30 dolar alırken 
suç üstünde yakalanmıs. yolda da 
memurlara 37,5 lira rüşvet teklif 
etınistir. 

Bu iki suçla mahkemeye verilen 
Mison keyfiyeti inkar etmiş ise de 
mahkeme suçu sabit görmüş ve 
Mı'Y.>nu 3 ay hapse, 50 lira para 
cezasına, 7 lira da mahkeme harcı 
ödemesine ve tevkifine karar ver
miştir. 

Bursada esrarlı bir 
• cin:ıyet 

İngiliz - ftaly::1. 
mücadelesi 

Almanyanın İngiltereye yaı>_~ 
lfı hava akınları son günlerde >' , 
delini arttırımştır. Tarihin ı.aY t' 
delmediği bu müthiş badire, h~I 
~yin bir sonu olduğu gibi, el 
bir gün sonunu bulacaktır. 

Alman hava taarruzlarının •" 
mi ~iddetini. bulduğu bugüol•'d; 
de, Italyan hava taarruzl~rı JlO 
şıddetini arttırmamış değildır .. 
hadiseler, mihver devletlerio~ 
muhasamatı iyice lıazırlannıış 
plana ve her iki tarafa düşen ,,. 
zifclere göre, yüriitn1eğc çahŞ 

1 

tıklarını gösteriyor. 
Berlin ve Romanın yalnız ~\ 

keri harekatta değil, diploıualı 
sahada da, hususi görüşlerini ııı0.~ 
terek hedeflerde tayin ve tesb• 
etmiş oldukları Viyanada Mocııl 
ve Rumen heyetlerine verilen ':

0 

kabul ettirilen direktiilerle de:~ 
kere daha tebarüz etmiş olnıD 
tadır. 

Rölazivoni Enternasyonali aJ;~ 
daki İt~lyan mecmuası ınih"' ~ 
devletlerinin tesanüdünden sık 51 

bahseder. Bu mecmua, hulisala~ 
.. t . . b• 
şoyle der: talya, lngilterenıo. i• 
ri Cebelüttarık, diğeri İskender. 
ye üslerine dayanan iki büyük fı• 

·r. 
losnnu harekct•iz bir hale gctı·ıl• 
ıniştir. Akdcııizin ve Şap deD~Jij 
nin muhtelif yerlerinde tngı 

1 
hava kuvvetlerini de o\dui<l•' 
yerde kalmağ'a mecbur bırakntıl: 
tır. Nihayet İngiltere kendi nıU 

0 
dafaası için Mısırda, Filistinde ~ 
Adende bulunan ku•vetleri~i bil~ 

ı ka bir tarafa çekememektedır. iİ' 
şartlar, Almanyanın l\lanştakikr.-

1 
künü hafifletmektedir. Bu no 
da herkes müttefiktir.. ~ 

İta!) anın bu yardımı, Atııı • 
•ilahlarının kazanmasında te~~. 
zinin kefesini Almanya tar..,. 
ağLr bastırabilecek midir?. , dt' 

Avrupa kıt'asındaki mağlübi -
yet Fransızlar için ue kadar acı 
olduğunu söylemek fazladır. Fa· 
kat kendilerinden hal ve istikbalin 
ne işler beklediğini Fransız mil
leti idrak etmiyor değildir. Acı 
mağlilbiyetin bu millet üzerindeki 
tesirleri bugün muhtelif suretler
le izah edilmek isteniyor. Yine 
söylemeğe hacet yok ki Fransız 
kalem ve fikir erbabı bu mevzuu 
her türlü balnıudllll tetkik etmek. 
le meşguldür. 

da vernıi )erdir. Çad havalisi Sul- varın sabahtan it.ibaren başlanıl-
maktadır- Yarın emlak ve evtam 

tan Rabahın adeta imparatorluğu bankası valnız askeri malüllerin 
idi. Rabah Fransızlarla çok uğ- maaslarını vererek kendilerine 
raşınış, hem coğrafya tetkikatı 

ilaç ihtikarı tetkik 
olunuyor 

Açık iş ve rrıemuriyetler 

Bursada panı:ar üretme şWke -
tinin Karacabey şubesi muhasiıbi. 
Sırrı Durgun otomobille Karaca
beye giderken, yolda siyah gıöz,
lük.lü bir adam kendisinin de o
tomobile alirunasını rica etmiştir. 
Sırrı bu ricayı kabul etmiş, fakat 
mechul adam yolda tabanca ile 
Sırrıyı öldürmüştür. Otomobil de 
bir hendeğe yuvarlanın.ıştır. Ci
nayeti müteaıu.> katil kaçmıştır. 
O sırada yoldan !(ecen bir kam • 
yoırun şoförü hadiseyi karakola 
haber ver.ıni.ştir. Katil aramnaılt
tadır. 

Belaziyoni Halyani ,ingil~Z d•' 
niz, kara ve hava kuvvctlerıD c' 
bir kısmının Manşda kendisin< ti• 
lazım olduğu bir sırada bu_ s:':''d•' 
hareketsiz bırakılması• yüaıııı , ' 
İngilterenin vaziyeti!'İ nazik ii'. 
rür. Fakat hadiseler ltalyaoın ,rf 
manyaya yaptığı bu yardııJl.ı i1 
karşı, İngilterenm hiç de tedbir' 
bulwınuıdığuu gösterme.idedir b4ıt 

Fikir ve kalem erbabı bir taraf
tan 940 haziranı felilketinin se
beplerini ve bundan sonra Fran
sanın tekrar kalkınması çarele -
rini araştıradursun faaliyet ve 
mücadele mevkiinde memleketle
rine hizmet etmek istiyen Fran • 
sızlar da Avrupa kıt'ası haricinde 
çalışmaktan geri kalmıyorlar. Bu 
faaliyet daha inkişaf edecek. O • 
nun için bu mağlubiyet de ne 

kadar acı olursa olsun Fransayı 
yıldımııyacaktır. 

Avrupa kıt'ası haricindeki bu 
hareketin gittikçe genisledij:ini 
gösteren yeni bir misal de Afri
ka.da bir Frans1z müstemlekesi o ... 
lan Çadda görülmektedir. Hattı
üsti.iva Afrikasındaki Fransız ida· 
resine tabi olan Çad müstemle -
kesi si malinde Lib) a, şarkında da 
Sudan olmak itibarile az mühim 
olmıya'!- bir ınevkii var den1e~tir. 
Sudan lngilizlerde, Libya da Ital
yanlarda olduğuna ve İtalyanlar. 
ca Sudanı ele geçirmek emeli hiç 
bir suretle gizlemeğe lüzum gö • 
rülmedi~ine bakılırsa Çad müs -

icabeden hiirn"'t ve lrolavlı.ı?ı gös
yapmak, hem de siyaseten orala- ter.mis olacaktır. 
ra nüfuz 2tmek nıaksadile muhte-

Dii>er maas sahipleri de salı s:ı
lif tarihlerde giden Fransız he - babından itilbaren maaslarını a
yetlerile çarpışmıştır. Fakat 1900 

lacak!ardır. Malımi.iıdürlükleri de 
de Sultan Babalı mağlilp diiı;tü. 0 l!Ün tedivata baslıvacaklardır. 
Mücadele yine bitmedi. Fransız - I=~~=~~:~__,·":"-~-~-~-~~====! 
lar daha iki sene uir~mağa, bu 
havaliyi hükümleri altına almak 
için verlilerin dağınık, fakat kav. 
gacı ana•irile, meşhur Sünusi kuv
vetlerile çarpışınağa mecbur kal
mışlardır. 

Afrika harekatının bundan son
raki inkişafında da gözden uzak 
kalmıyac.ak olan bir keyfiyet de 
bütün Avrupalıların tasdik ve iti
raf ettikleri bu hakikat, senelerce 
sürmüş mücadelelerle sabit ol -
muş bulunuyor. Avrupa harbi ar
hk Afrikaya sirayet ettikten son.. 
ra ise vekayi türlü safhalar ar
zedecektir. 

Yarın bir mühendislik 
kursu açılıyor 

Mühendis olmak i.stiyen nafıa ftt 
memurları için varın yıldızdaı.'ti 
Nafıa fen Il'l<'rnurları mektebinde 
bir kurs açılacaktır. 

Bu kurs 3 üncü kurstur. Bu mü
nasebetle muhtelif vilavetler<ren 
müteaddit nafıa fen memurları 
sebrimize gelımislerdir. 

Hazin bir tenkit 
İstanbul meb'usları geçen gün 

Kartal kazasını ziya.ret ederek 
halkın dileklerini hısbit etmişler
di. Ertesi gün çıkan bütün sabah • 
gazeteleri - İkdam refikimiz müs. 
tesna - mcb'uslarımızın dünkü gü
nü Sarıyerde, tetkikatla geçirdik
lerini yazdılar. Bu lıazin yanlış
lığa düşen gazetelerden biri, ayni 
gün ş-Oyle bir yazı neşretti: cMeb
uslarıınızın tetkiklerinden fazla 
memnun değiliz .• 

Bövle bir iddia ileri sürnıek için, 
bu tetkikleri yakından takip et. 
mek lazım de/:>il mi?. Halbuki, ay
ni gazete, meb'usların nereye git
tiğini bile doğru dürüst haber ala
man11stı. 

Tenkitlerimizde hak kazanmak 
icin, yüzde yüz doğru ve samimi 
olmalıyız. O vakit istediğimiz ka
dar yüksek sesle konuşabiliri>. 

BÜRHAN CEVAT 

Son T<'lgl'nf'm edebi romanı: 45 
Sen temizsin, meleksin, masum

sun!. 
Senı temin ederim böyle bir -

şey vol<.. 

GÖZYAŞLARJ. 
ETEM İZZET BENİCE 

Bu sorguma gtildü. Gözlerimin 
ıçine baktı baktı gene güldü. Su
ali':l:lı tt'krarladı. O zaman da: 

- Hele küciik Odana gel de .. 
Dedi. Bu benim için en büyük 

ümit ve teselli idi. Yine, ona yal-
varmıva başladtm; ona: 

- Evet seni seviyorum!. Seni-
• 1 

nırn .. 
Dedirmek; bu süzü kulaklarmır 

da bir defa daha sağla.mlastırmak 
içııı çırpındım: 

- Narancığım! 
C nım' 
Ne istersen vap'. 
Ne dersen yapay,m. 
Sen lı<-nim canınısın. hayatıım

sın, ımi<lıms,n, tesellim.ın, her 
ŞH !. 

&. sev "' r kaldı {ım gün, 
gor . • m, d~ <?m, de.yamam, 

yürüyemem ve .. nihayet yaşıya -
marn. Bunun ıçin bana gül, bu -
nun için beni sev!. 

Bu, bir nevi merhamet dilen -
ciliğı iıdi de .. Fakat, başka ne ya
pacakt:m, ne yapabilirdi.m?. 

Bir an yine bir durırunluk ge
çirdi. Ve .. lafı o tazeledi: 

- Demek sen benden bir saniye 
için bıle olsa şüphe ettin?. 

Casuslara sır verebileceğimi ha
tırına gelirdin?. 

O böyle söv ledikçe ben dehşetli 
korku;«or, 

- Yeni barıştık!. 
Şimdı ip vine koparsa?. 
Aklına ne eserse orru vapıyor?. 

Yine ~idi\·erir!. 
Dive kendi kendimi yivordu.m!. 
- Kat'iyyen .. Aklımdan böyle 

bir şey bir an ıcin bile geçmedi!. 

Diye üstüste teminat verdim, 
valvardun, yakard,m!. Elini öp
tüm, saclarını okşadım. 

- Bak ne haldeyun. Beni üz. 
me!. 

Dedim. Titredim. Bir gülüşü, 
unutusu, tekrar: 

- Ruhicij!im!. 
Dooıesi için kalbimi oarça par. 

ça ettim, ayaklarının alt:na attım. 
1f 

Konıısma vak ti d-Olmuştu ki ga-
liba, .ıı:ıüdür içeri geldi: 

- Bitirdiniz mi efendim?. 
Dedi. 
- Daha bitirnıediı<. .. 
Der gibi yüzüne baktım. Gözle

rimde bütün hüviyetımin ifadesi 
vardi: 

- Doymadık!. 
Konu~al1m!. 
Ne olur müsaade et!. 
Bir3z daha!. 
Crlizlerırnlıı ·bu anlatısını dinle

di, dınledi. Saatine baktı. 
Ümitsiz lıir <'da ıle: 
- Halta ı:eç kaldık!. 

Sıhhat ve ktimai muavenet Ve
kiıleti müfeltislerı sehrimizde ec
za ihtikarı üzerine sil<ı hır kon -
trola geçmişlerdir. 

Bu meyanda •bazı ilaçların mev
cudu azaldığı babanes.ile halktan 1 

fazla para istenildij,ti hakkında dal 
rlıbarlar yapılıp tetkikata ı;ıeçil -
mistir. 

lKLıÇÜK HABERLERi 
* Sirkeci garı meydanından 

sonra, Babıali caddesıııın bıttığı 
verden paket postanesine kadar 
olan tramvay caddesi de a..faltlan
dırılacaktır. Beşir Kemal eczane
sının karşısındaki köşe de istim
lak edilerek meydana illi.ve edile
cektir. * Taksim - Har.biye arasındaki 
caddede devam edilmekt.e olan 
kanalizasyon inşaatı bittikten son
ra, bu cadde de asfalta çevrile -
cektir. * Milli piyangonun 5 bin lira
lık ikramiyesi Be:;ikta.< hattı tram
vaylar.nda çalışan 1088 numaralı 
Osınana ç•kmıştır. * Kadıköy telefon santralının 
genişletilmesine karar verilmiştir. 
Şimdiki santralın yanındaki dört 
dükkan menafü umumiye namına 
istimlak edilecektir. * Hariçten saç ithali mümkün 
olmadığından son zamanlarda so-

Dedi. Ve .. odanın içinde do -
laşmaga başladı. Kat'i idi. Daha 
fazla oturamazdık. Naran kalktı: 

- Ben l(idiyorum. 
- Daha biraz ... 
Diyemedim. Demenin imkaru 

yoktu. Fakat: 
- Öldüm, yeniden dirildim!. 
Dedikleri gibi ben de öldüm, 

yeniden dirildim. Damarlarım bi
rer birer çekiliyor ve kuruyordu. 
O giderken benim tekrar yapayal
nız, kimsesiz tevkifhanenin dört 
taş duvarı arasıml.a kalacağım ak. 
!una geldikçe beynim burgu ile 
delini"or. kalbim neş_terleniyor 
zannediyordum. 

• 
Ayrilık Q<>k hazin oldu. 
Gardiyanların arasında onu o-

pernedim bil:!. 
Elimi sıkar: 
- Allaha ısmarladık Ruhi. 
Derken ciğerlerimi de söküp a-

lıvordıı. 
- Güle "tile. 
Yine gel eıni? 
Beni yalnız bırakma!. 
Derken de ı:özlcrimden ıp gıbı 

asanı.yordu!. 
<Devamı var .l 

Eti Bank. ehliyetine l!'Öre avlık 
170 lıra iicret verilmek üzere mu
hasebesi kuvvetli ve inı?ilizce bi
len bir büro şefi aramaktadır .. 

Sehrlmiz nafıa müdürlüğti 
Trakvada .. ,.,J insaatı >cin sürv<?
yan olarak calumıak üzere orta 
mektep anezunu olan ııençler ara
maıktadır. Talip olanların varın 
saobah Eminönü Halkevi karsı -
smdı>!d vilayet nafıa müdürhlkü 
binasinda komisyona müracaatları -;=============;-J 
icabetmektedir. ı 
.t'ar.aıütçü taburları 8j 1 1 1 O dl 
Hava kurumu üç taburluk bir r m z n er 

paraşütçü ıut'ası teşkiline karar Hepimizin Derdi 
vermiştir. Bunlar 19 eylı'.ılde bite-
cek olan İnönü yüksek yelken ve 
pl.3.nör kampından ve Türkkı.ışu Bir fincan kahYe 100 
şubelerinden ayrılacaktır. 

İnönü kampına yeniden yar;m hatta 110 kuruş 1 
milyon lira sarfedileceklir. 
Kan nakli ve merkezi Bevoğlunda oturan bir oku-

Üniversitedeki kan nakli mer
kezi bugünlerde faaliyete geçe -
cektir. Bu merkezde grup halin -
deki insanlar arasından ve istekli 
olanlardan seçilecek kanvericiler 
daima hazır bulundurulacaktır. 

ba borusu Hatlarında mühim bir 
artış görülmektedir. Geçen sene 
25 kurusa satılan borular, şiımdi 
60 - 70 kuruştur. Satışlarda ihti
kar olduiiu anlaşılırsa, fiat mura
kabe komisyonu tedbırler alacak
tır. 

i'o. 149 

yucumuz yazıyor: 
.cebrin hemen bütün bah

celerinde Münir Nurettin ve 
diğer tanınmış san'atkiirlar 
konser verdiği gecelerde. fiat 
listeleri hemen deitistiriliyor. 
Gecenlerde. bir bahçeye l!it • 
tim. Bahsettiğım san'atkar -
!ardan birinin konseri ilan e
dilmisti. Kahve ve çay yüz 
kurustu. Halbuki. belediye -
nin yeni fiat tarife )isi.esinde 
böyle bir fiat yoktur. Bu. na
sıl is?.• 

Saraya kavuşmak ümidi bitmişti 
Kral ı:-"rlin Papa ile akdettiği 

muahede gayet ağırdı. Yedi se~ 
evvel aralarında yapılan mukave
leye de mugayirdi. 

Bununla beraber Fransn kralı, 
müzakerenin neticeleııılif:ine mem
nun oldu. 

Şarl, bir &iin Sultan Cemi &Ör
mek için Sentanj şatosuna gitti. 
Papa da yanında idi. 
Fransız kralı Şarl, Sultan c.ıme 

fevkalade hürmette bulundu. Ya
nına gelir gelmez kucaldııd.ı. Otur: 
duktan sonra: 

....,. Şehzadem, inşaallah rahat
sınız?. dedi. 

Cem Sultan, ~ikayetle karı.ş>k 
bir lisan ile: 

- Rahatlık kifaiet eder mi?. 

Asıl maksadımızdan ıızakiqtık.. 
Deyince, Şarl sordu: 
- Asıl maksadınız nedir?. 
- Maksadımız küfiar elinde <>-

sir olmak değildi.. Ahitleriıode 
durmadılar .. 

- Şö..alyelerden bahsediyonu
nm?. 

- Evet.. Misalmame hükümle
rini ayaklar altına aldılar .. dedi. 
Bıınwı üzerine Papa söze mü.. 

clahale etti: 
- Biz ııebzadenin Rumeliye 

geçmesini istedik.. Kendileri red
dettiler. 

Deyince, şchade cevap verdi: 
- Ehlisalip ordularil.a yurdu

ma hüc\IDl edemem 

Yalnız şurası nutulmaJIJa ,,. 
ki, İtalyan - Alman ittifakı çer( ",. vesi içinde, İtalya yalııı2 keıt"' 
~unu oynamaktadır. de , 

Italya, Cebelüttıırıktan, A1'. , 
nizden, Süvevşten, Şap delliz•0 • 

den İngiliz kontrelünü kaldıl'~ 
rak, şarki Afrika müstemle~el Iİ' 
ile serbest münakale hakiıJll!•·ııl 
ni elincle bulundurmak istedı(ıi 
hiçbir zamaa saklamamıstır· .A 

Şimdi Libyada bütün w.t';, 
hazırlıldannı bitir~ vaz.iY~~t lıı' 
dir. Kenya hndndnıula ingı~Ziııl 
Moyaleyi ve İngiliz Soın"ııs 
te~ketmişlerdir. ,-

lngilizler, şiddetli Almııtl ~-"' 
!arına karşı. anavatan topra» ~ • 
nın müdafaası ile ne kadar ııa• 11 
gul olsalar bile, İngiliz milnal<•.,_ 
yoUarmın en husas noktal&J'.1"ell 
tahaddüs eden bu yeni va%ı> 
karşı alikasız kalmanuslardı~~- • 

Nitekim halen cenubi Afrı en' 
dan "elmekte olan kuvvetler 1' j,P' 
yavı geçerek, italya:ılara ı.arı1 er 
cephe almak üzeredirler. Bu odıP 
hede yeni muharebeler bal~ ·t~ 
zanıaıı. şarki Afrikada e-irışı d." 
mücadelenin hakiki manza_r•Sdel<' 
ha iyi seçilecektir. Bu '!'uc• ıııJI' 
nin varacağı netice, ya ıtalY"deV 
veya İngilterenin bu ceph~ b'' 
hil.kimiyetleri11i tayin etnı•5.'n• ır 
lumından son derecede ınüh• 
laeaktır. , • 

Framm bak Jı.avret etti .-e~,ı 
_ Fakat, hlııPta türlü bııt 

kalril mi?. 
. · 0 ts•f.' - Macarıstaaa geçınış ,e~~ 

dım .. başlı başına hareket ed• 
tim.. dedi. 

1 
ııı')l-

Bunun iizerine Papa, a5J 

sada ıeldi. Ve: pi! 
Şehzadem, sizi Rife f~~~ 

alıp gitmek ister, ne buyııt 
beyim?. bıı' 

Diye sordu. Sultan CeJll Jll~· 
ihtiramk.&rane hitabı işiüucC 
teessir oldu: , ·ııli"" 

- Ben beyin nesnen de~~r ,J• 
Bir esir kişiyim. Gerek bnn (eP' 
sıu gitsin, gerek siz hnpseY -usııı-

Diye cevap verdi. Pek JJJe> ,,;r 
Artık Türkiye toprağuıa, s~Jll;dl 
na, evlatlarına kavuşmııl< 
kalmamıştı. t p&ı1 

Papa, Fransa kralından 11 j~iııll 
- Bişa. Siz esir olasıı· dB ıtr 

iki padişalızadesiz. Ben ar• 
cümanım.. &i P 

Diyerek işi bpntmak ;sıs~~o:~ 
ziyazette hazır bulunan ıır•1 

Sultan Cenıin halini ~u ~ .ı 
Uısvir ulişor: ,-Jrv 

t.ArlGaS' 



l?_ünya içinden : [soN24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 1 

Napolyon da 
lngiltereyi 

istila edecekti Merkezi Amerıltanın 

Portekiz Baltık lngiltereye dün lngiliz bombaları 
-----

(Bu yazının metinleri Ana.. 
dolu Ajansı büllenlerinden 
alınmıştır.) 

"~a~ş denizine 6 saat altı cumhuriyeti 
~akım olsam, bütün j 

, .. devlctlerile I 
llıunasebatı kesti 

yapılan hava Berlinde '1s eden: MUAMMER ALATUR dunyaya hakim olurum,, Guatemala - Honduras - SaJvador 

hücumları tahribat yaptı 

Son 24 saat icinı:le gelen mühim 
bir haber Alananların Polonya -
Sovv"tler hududu boyunca kıtaat 
ta.'ısit etmekte olmasıdır. 

demişti N"k K R"k p 
Hrtler, Avusturyavı ve CElkı:ıs. ı aragua• OSta J a • anama 

~u devletlerin Sovyet-
ere iltihakını tanımıyor 
liıLo l .. tarer . n . (A.A. )- llarıcıye Ne--

tsto~nın bır tebliğinde, Portekizin 
Sovy Ya, Letonya \'e Litvanyanın 
ilhaı«~lere ilhakını tanımadığı ve 
tekiı' evam ettiği müddetçe Por· 
lıı.uahn bu üç devletle akdettiği 
tutuı ed~lerin hep ·inin muallakta 
le~iı~c~ı:ı bildirilmektedir. Por -
Sivas· uç Baltık devleti arasında 
leri k v~ konsolosluk münasebet-

esılıniştir, 

Almanya ile r 

Tayyare meydanlarına 
üç defa akın yapıldı 

----
Şehrin Cenubu Şarki~ Bükreş mehafilinde, tahmin e-

dildiğine ııöre, karışıklıkların önü· 
sinde büyük yangınlar ne gecmek üzere. Alm•.n kıtala -

rının Transilvanvada mulıtelif 
Londra 1 (A.A.) - Hava neza- çılıttl strateiık noktaları isgal etmesi de 

retinin tebliğine g{irc, Alman tay- ;µı.uhtemeldir. 
yareleri dün cenubu sarki mın· Nevyork 1 (A.A.)- Transradio 
takası tayyare meydanlarına hü- Amerikan ajansının Berlin muha· Viyanada, mihver &!vletleri ta
cı.ıanlarını tekrarlamışlardır. birin\n bugün çektiği bir telgraf- rafından verilen ültimatom kar -

Saat 7 den az sonra, bir düşman ta, lnıriliz hava kuvvetlerinin, sısında Ramanva hükıiınetinin tes-
bombardıman tayyaresi teşekkülü, Berlin üzerinde yaptıkları bava limivet ııöstermesi Romanyada 
Kent sahilini ııeçmissc de. İnııiliz hücumlarının ika ettikleri hasar· evvela hayretle karşılanmıştır. 
avcı tayyareleri yollarını kesmis lar anlatılmaktadır. Cünkü Transilvanvanın ücte ikisi 
ve hücumu terdetmiştir. ~luhabir Alman Propaganda Ne· ve 2,750,000 nüfusu kavbed:ilmek· 

Daha sonra, A1man bombar _ zareti tarafından bombardıman tedir Bu nüfusun 'bir bucuk mil-
dıman tayyareleri, Taymis ait _ edilmiş mahallerde tertip edilen vonu Romanyalı, tahminen bir 
zını ııeçmişler ve sarki İngilte _ bir gezintiye iştirak etnıi tir. Mu- milvonu da Macardır. 
rede bir hava mevdanına hücum habirin yazdıklarına nazaran, Bcr· ş;mdi büyük arazi terkine m1lr 
etmislerdir. Bazı hasarat olmus- linin cenubu şarki mıntakasında halif olan köylü partisi !itleri ıcaret mukavele- tur. Bu tayyareler de İngiliz av- çıkan bir yan:;ın sabah hilla de-- :Maniunun ne ycpacaitı beklen -

Sİ ,. tt cıları tarafından püskürtülmüş _ vam etmekte idi. ,Küçük karton mektedir. Zannedihliğine ııöre, "'· nıer ıye C tür. f~brik:~~.ve i~e1k1 nıadğazahsı~ isırud'l·. Maniun.un A·b
1
ir harekete ııecme 

<urk Taymis rnıntakasındaki tayya- nı ver ı~ı ma a er e ta rıp e ı • mesı ıcın manlar bütün ııav -
Ve1- . - Alman ticaret muka - mişlerdir, Yüksek infilfık kabili· retlerini sarfe<leceklerdir- Sınai 
lı '•ının b be re mevdanlanna da baska hü • it ~.. azı sc- pler dolavısile "etinde bombalar ve yangın bom· ve iktısadi bakı.mdan Ranıanva 
' •uUdd t t cumlarda bulunmuşlardır. Bu hü· "L -~ • asdık edilemiyeceği balan binlerce camın kırılmasına büyük bir kayp i"'-..ıedir. 
•-"nan huk cu.mlar da taroroilmisitr. d ~ •arav . umeti tarafından An· \'e amların ateş almasına sebe - Viuanada kabul ettirilen karar· 
leı ~ta hıl;Jirilmiş \'e Büvük Mil- DOn de 63 A/- ' biyet \•ermişlerdir. !ar Bükreste ha.her alınınca, ma-
kaveı ecJıı;ınce tasdik olunan mu· Şehirde zahiren ölü yoktur, bir teıın alameti olarak sinemalar ka-
".luvaı~ın 7. a~uotostan itrlıaren f . kaç yaralı vardır. Almanlar bu pamnıs. ra<lvoda musiki progr~ 
tıca eu· at bır zaman için tatbiki man ayy a resi kimselerin tayyare dafi batarya - tatil edilmistir. 

l\hıı ıltniştir. !arının attıkları obüs parcaları ile Buna mukibil 44,000 kilometre 
liıniıc anvanın bu talebi hükiıme- dÜŞÜTÜ /dü yaralandığını söylemektedirler. mura.bbaı arazinin Macaristana 
ka\"eJ e muvafık görülerek. mu - Macarı"standa ıreçmesi, Macaristanda büyük bir 
ltiinte~ ıner'iyete girmiştir. Bu - Londra 1 (A.A.) - Dün İl'.lf!:iliZ sevinçle karsılamn.ıstır. , 
n.ılacak e Almanvara ihracat va- sahilleri üzerinde vukua ııeleı; çar- d h" • Macar Hancive nazırı Kont Çaki 
~ek/e avnı suretle mal getir- pısmalarda 63 Alman tavvaresi Or Unn ter JSine Pestcve döndfu.;u zaman, istasyon 
l\Otnır. dıisürülmüstür. İngılizler 22 lav- Alman ve İtalyan bavraklarile 

anyanın en vare kaybet.mislerdir. Fakat pi - başlanıyor süslenmis. halk Hitler ve Mwıolini 

l 
!otlardan 17 sı sağ ve salimdir. lehinde tezahürat vapmıstır. Ar-

t en..]ı" gu•• nlerı" Diın ııece saat 22.20 de Londrada Budapcşte 1 (A.A.)- Macar a· tık Macaristan mihver devletle -
&&& altıncı alilı:m isareti verilmiştir. jansı bildiriyor: rinin safında ver almıstır. Macar 

'1ı<!(:l~·ükr,eıı ı (A.A.) _ Nazırlar * Banııkok 1 (A.A.) - İnııil - Transilvanyanın veniden Ma • mehafilinde. artık bundan sonra 
esııasıı dun aksam akdettıği içtima tere ile Siyam arasında ııeçen ha- caristana dönmesi münasebetile, Romanya ile her sanı.va şamil 
ı tı-' ziranda imza edilen aıdeıını· tecavu"z Kral Naı'bı' Amı'ral Rortı' Kont Te -'ostl .. '· .. eıı ar "a mem_ .lek_ette _husule ııe-- ' • <» ""' munasebetleri kurmak. azı d - ik muahedesinin tasdikli nüshaları lekiye bir mektnp göndererek Ba•· "-""' ld • k ltıtıııleJit eııış lıklerı dolavısile ' mwa,.,,un o Ul?U anaati vardır. 
CeltJe . nezaretlerin tatbik ede· bu saıbah taati edilmiştir. vekile sulh yolu ile tadil için 22 se- Dii!er taraftan Romanvanın Al-
llıiıt;ı İ$ PrOl(ra:mıru tesbit et - ne sarlettiği kıymetli faaliyetten man i:ktısadi hayat sahasına dahil 
il . dolayı teşekkiir etmiştir. Kral Na- bulundur;u hal<kında Sovyetlere 

daı:,'~~~. Macar ihti!Mının halle- '•O Ü NYANIN l'Ç' 1 NDENI ihi, Hııriciye Nazırı Kont Çakiye bir nota verdi«i Moskovada tevit 
takan hını tamamile mihvere bı - de bir mektup göndererek kendi- edilmemektedir. 

l 
ak mı •ine milletin en hararetli minnet- YUNANIST · 

o aroı. c iğin kabulü karşılığı D ANDA TEIDBlRLER ltıaıı~ ~anya ve İtalya, Ro - alaf • Lama tarlığını bildirn:'1 ve Hariciye Na- Yunan hükOOıetinin 1924 . 1928 
OU!arın n.n hudutlanru bugün kom· zırına ~lacar liyakat nişanının bü- sınıflarına mer.su.., ihtiyat subav-
taııti ,;,,~arşı kati surette ga - Yeni Dalai - Lama'nın taç ııiY- yük haçını vermiştir. !arını bir avlık askeri hizmete ca-

Saı ·....ı-orlardı. me merasimi bu harbin ı:rüriiltüsü Nazırlar heyeti, dün sabah Baş- iiı.rdııh haber veri!,_ektedir. 1919--
tııaııe~at meclisi, bütün ihti - iı;inde karı.ştı gitti, vekil Kont Telekinin riyasetinde 1934 sırn!ları subaylnrının antreı>-
lıu dakt tetkik etmiş ve Romanya Yeni Dalai - Lruna henüz altı toplanmıştır. Başvekil ve Hariciye roanları l6 eylülde bitecektir. 
da ,,_ ka~a düşmanları arasın - yasın.dadır. Bir sene evvel seçil- Na:.ırı, heyete Viyana hakem ka- Atinada bu cai!ırmanın müda-
\> ""'naınile t ·t edilin' b ımişti. Ta..ç giyme merasiminden ra•larını ve hadisenin evveliyatını f h 1 kl "-<;iYett ecrı ı.ş ir bildirmişlerdir. aa azır ı arını temamlamak için 
~ait ~erılunduğu için. tek en sonra bu küçük çocuk, •canlı bu- Öğrenildiğine göre, mcb'usan alınan umumi tedil:ıirler çerçeve -
ak.~~"·· ~ceye, yani mihverin da>. yani ıbir nvi •tanrı• oldu. sine dahil olduğu bevan edi1mek-

ltı.ışıı:LUl(tnı kabul neticesine var- meclisinin hariciye encümeni ça:r- tedir. 
D '· Tibetlilerin itikadına ııöre, bir şamba günü toplanacaktır. Parli.-

l""-k Dalai - Lama öldü mü. ruhu do- t d b .. .. · ti HAVA MUHAREBELERİ 

lova.kyayı bir damla tkan dö8mne
den Almanyaya ilhak ettL Sonra 
Danri~'i bahane tutar:ık bütü~ 
kuvvetile Pokmy>"a saldurlı. Bu
koca memleketi 15 l!'iinde cıitneıdi. 
Polonyalıların ihtivat.sızlıin. ted
bırslzliği. kumandanlarının idare
sizlii!i }-üzünden 2 milyonluk Po
l-0nva eırdusu u...ıCıldL Yalnız Var
eova şolıri kahramanca müdafaada 
bulundu. Bu da, <imdi nerede, 
hangi üsera karara5hmda okluğu 
meQ!ıul bulunan cesur ve cür'et -
kar belediye reisinin ııa.Yrite sa -
yesinde oldu. 

Hitler simdi şunu düş(inüyor 
Büyiik Britanya adalarını is ial et
mek!.. 

Napolyn da, 136 sene cvvc:. bu 
bip~rva, cüretıkar darbeyi ın:lir -
meyi cıü.,-ünmüştü. 

16 ıncı Lüi d.- direktuar devrin
de, bırinci Konsül'ün 1803 de, 
Fransız • InYiliz bahriyelilerine 15 
ııünlük bir istirahat temin eden 
Arnyen anlaşması -bozukluktan 
sonra böyle bir tasavvurda bu -
lurunustu. 

N aplovon, Büyüık Britan va ada· 
!arını istila etmekle, iki büvülc 
millet arasındooü rekabet ve ih
tilfıf.lara nihayet vcrılbilecei!ini 
l!ın.i t e<l ; • ·oni u. 

Bu ürnitledir ki Bulonv. Etopl 
ve V.ianerö arasına, büyük vı> kü
çük 2,172 ııeımiden mürekkep mu
azzam bir fıilo to--ladı. Bu fil.o, kar
şı sahile 147,183 nofer, 8,347 bev· 
ııir, 3400 tıop mühimmat ve haro 
levazınıı nakle:lecekti. 

* Bu müthis •Aomada• nın !ı~zır· 1 
lıkları lamam iki sene sıirdü. İh
rar harekatına Amiral Briks ku
manda edecek ve Holandalılar da 
vaııdı.mda bulunacaklardı. 1s bir 
kere karşı sahle geçme'.ı:te idi. On· 
dan ötesi kola V'Clı !.. 

Nanolvon. bunu temin itin her 
SE"i düşündü. ilk evvel •Dııvr• 
volunu kesen. •Kale• vi ablnlta 
altında bulundu.ran İnıtiliz Ami -
mirali Neloonun fila;unu uz;ık . ı 
laştmmıi< lıizımdı. 

.Napolyon, bu kxırkunc; bek<-ivi 
Manştan uzaklastımıak. ihrac ha· 
relcitıru kolavalstmma'k için hile
~ müracaat etti. Amiral Nelısımu 
bin mil ileride muharebeye tutus· 
malia medbur bıral<ımak ... 

Bu d"• ,ünce ile Brest, Rosfor ve 
Tulınndaki Fransız filolarına, İn -
ırilizkrin Antil müstemlekelerıne 
taarruz etımeleri eımrini verdi. 

56 lı.arp se!inesinden mürekke.ıı 
olan bu Fransız filosu, taarruz-dan ~tin~""b. tasi harici siyasetinin Ü· men o a çarşam a gwıu ıç ına e- ŞİDDETLENDİ 

S~t"'1lı ~a .. edilmiş olduğu bütün !asır ve elli gün sonra do.itan bir decekti:r. tır. au' bııtun Avrupada yıkılmış· çocuğun vücudüne ııirer. Bu ço- Diğer taraftan Macar genci - Alman tavvarele;i '1n~iltereye • onra sür'atle Avrupava dönecek ve 
~ı, harekŞer~ıtte, yegane makul hat- r" "-ı arayıp bulmak lazımdır. kurmayının bir tebliğine göre fev- kar•ı akınları siddetlendirmisler- 1805 temmuzunun ilk ııünlerinde 
""liln et_ı, Yı>ni vaziyetten çıkan Bu da çok zor bir istir. kalade talim için silalı altına ça - dir. Lorıdrava karşı ııündüz va - manşta toplanacak ihraç hare _ 
Ver si netı~eleri kabul ederek mih- Lamalar ve Bonz denilen rahip- ğırılmış olan kıt'alar, 2 ey!Ulden Pılan bir hava taarruzuna 700 tav- katını himaye edecekt. Fakat, Tu-
l>ı>lerıı~asetıne iltihak. etmek teşkil ler memleket dahilinde dolaşıı·lar, itibaren terhis edilecektir. vare i.•tirak etımist.fr. İnııilizlere lon filosunun kömür fıkıdanı vü _ 
"'·~sai~ş ve bu neticelerden daha bu çocuğu bulınrva çalışırlar. V • d • ı?<ire, bu taarruzda 62 Alınan tav· zünıden vazifesini haıldkile ifa ede-
llı;;,.,ışt•nreticeler meycut bulun - S D J Lam ıyana a yenı varesi düsürülmü<tür. İngilizler memesi, geri kalması bu plaru SU· 

,;•• on a ai • a 19 mart 1933 de 19 tayyare kavbetmişlerdir. On ~a du"sur" dü'. 

Amerika, veni l?1lI'll varını küresi l 
her ihtimale karşı şimdiden mü
dafaava hazırlanıyor. Kanada -
Birleşik Amerika muhtelit mü -
dafaa komisyonu bu hususta faa
liyete J?irişm.is bulunuyor. 

Panamerikan konferansı dola -
vısile, ııarp varun küresine dahil 
olan merkezi ve cenubi Amerika 
hükıimetleri de şimdi bu müda • 
faa sisteminin içinde bulunmak -
tadır. 

Bu hükıiınetlerden mesela mer
kezi Amerikayı bilenlerimiz pek 
azdır. $imali ve cenubi Amerika 
arasında bir tredünvon olan bu 
cumhuriyetler ahalisinin ekseri -
yeti Latin ırkına mensuptur. 

Bu altı cımıhuriyetin roesooai 
sabhiyeleri hemen hemen Fransa 
kadardır. Fakat, ahal.iısinın sayısı 
8 milyonu l!eQmez. Bununla bera
ber ziraat ve maden bakımından 
çok zenJ?indirler. 

GUATE:l-1ALA 
smıali Amerikadan hareket ve 

Meksi:kaıdan geçilince, altı cıınıhu· 
riyetten. ahalisi en "Ok olan Guate
rolaa hudutlarına girilir. Su cınn
huriyetin mesahai sathivesi 180,000 
kilometre muraıbbaı, nüfwm da 
2,500,000 dir. 

Bu memleket vaktile İsııanvol 
Meksikasına tabi bir viliivet id.i. 
Merkezi de Siapas sehri idi. Fa
kat, 1840 da tamamile istiklale 
kavuıstu. Ahalit;i, isoanyol ırkına 
mensuptur. Pavıtahtı oaık ııüzel vel 
şirin bir şehirdir. 120,000 nüfusu 
vardır. Ziraati ook mü.terakkidir. ı 
Bol kahve ve muz yetişir. Cesim 
OI':nanları, kıvımetli madenleri var· 
dır. 

HONDURAS 
Merkezi Amerika hiikıirnetlc 

dnin arazı itibarile en büv\lı?iı olan 
Honduras'ın 1,000,000 nüfusu var
dır. Bunlar, İspan""l kültürünüıı 
tesiri altındadırlar. ve isıııanvolca 
k.onusurlar Melezler ve Hindliler 
vüzde 3 nisbetindedir. 

Kristof Kolomp, 90n sevahatinde 
burada karaya avak basmıs ve ver· 
!ilerle yapılan bir~ muharebe
lerden sonra İspanvol müstemle
kesi olmustur. 

1790 da fö:ını:luras, o vakit çok 
kı.rvvetli olan Guateıınala ile bir -
le..U. 1839 da yeniden müstakil bir 
hüklımet halini aldı. Faıkat uzun 
müddet dahili muharebelerle ue
caştı. Guatemala ile haı'be tutıı.ştu. 
Birle<ik Aımerika devletleri reisi 
MÖS''Ö Teodor Ruzvelt 1908 de, 
her i!ki hükı'.imet arasında ihtilafı 
hal '·in hakem olmaih kabul etti. 
Honduras nihayet sulh ve si1kfın.e 
kavuştu. 

Alman garantisi 
ve Romanya 

Bu memleketin baslıca servet 
kaynağı Muz, ka:hve. vanılva. tü
tun. ananas. kınakına ve akaiu il). 
racatııdır. 

SALVAOOR 
Salvadorun metiahai sat'ive.si ~ 

kiiçill<:tür. Fa.kat nüfusu roktıur: 
2.000.000. Meı'1ı:ezi Amenka hii -
kiimetlerinin en zenoinlerınden l:D
ridir. San-Salvador 100 bin nüfuıı. 
luık bir ı;eilirdır. Kahve, >eker. mı
sır, tütün ve bilhassa rivit ticareCI 
merkezidir. AhalL5inin çoğu melea 
ve Hintlilerden mürokk€'Prlir. 

NİKARAGUA 
Nikara,ııuanın 1,250,000 nii.fu6'1ı 

vardır. Me:sahai sathivesi 148,000 
kilometre murabbaı.dır. ı 

Nikara;:ua ahalıs.nin ~iv~ 
ni. Mesikadan gelen Hintliler te&
kil eder. Bu.rası. 1522 de, Gil Goıı.
zalez dö Avila tarafından kesfolun
muştur. 1839 da merkei A."neri • 
ka devletlerı grupuna iştirak etti. 

Nikara ·uanın '1ctrol ku~~lan 
çak zengindir. Çd• mi!<ta:.:Ja kah· 
ve, muz. kakao, sr:ker mısır ve fa. 
sulya ihraç eder. 

KDSTARiKA 
Yukarıda sa\-dı '•ımız hüikümct

lerin Kootarika ile Salvador. en 
k:ü.cill<leridir ve nü !usları o nı~ 
te aroır. 500.000 kadar va vardır, 
ya yoktur. 

Koı.-tariikalı!arın ht.'!llen hePSi 
muasır İsnanvnllardarıdır. Yrrli -
!er pek azdır. Kostarika. Kri,;tıof 
Kokıımıbun 90n seyahatinde tarihlıe 
yer aldı. İspanyolların bir n: ' · -
teımleke iıdi. 1839 da İspanyollara 
karnı isvan etti. Si vasi. iktı.sad.i i&
tikliılini kazar.ılı . Kostarika. muıı:, 
kako, şeker ihracatı le yaşari. A· 
hali.si r"k zengindir. 

PANAl.'.tA 
Panamanın nüfusu 700,000 dir. 

1821 e kadar •Yeni Grenat. kral
l•"ının bir vilayeti idi. Sonra Ko-
1......,biva ile birlesti. 

1855 de Kol-O:nbiya. Panamava 
bir nevi mu'htarivet verdi. 3 son
te-'l!"in 1903 de şimali Amerika ile 
Panama araı>ında ıokxlolunan bir 
muahede ile istikliı.lini elde etti. 

Panama hükiimeti, kanalın ııeo
ti<;; araziui şimali Amerilta~ 10 
milvr- dolarl?k bir taviz muka • 
bili tenketti. Bu arazi 1,435 kilo • 
metre murabbaı kadardır. Mer • 
kezi, mesbur İSPanvol gamicisınin 
ismini tası"an Batbon şelıridir. A· 
merika hill<Umeti her sene, Pa • 
na.bır"a kanal hasılatından bir lı.ie 
se vemıekte ve bu da bfryijk. bir 
~ekı'.ın tutımaktadır: 
dwriFtuAdi 

~ ''avıp· J· de ölmüştü. O vakittenberi yedi b • k f t · ·1 t k ' <o "•r· arımız, derin ve çok ıztı- ır 00 erans avvarenın pı o u urtulmuştur. Naool~n: ~ •, ıcıd· sene ?e•ti. Trbet dahileri. Fran- Ev \k ak d ·-

l 

erı1,,rı ır. F_aka_t buna mukabil ve i sam üsürülen Al - _ Boğaza altı saat hiıkim olsam (Basma kaleden devam) 
etı ' gar t 

1 
sadan üc misli daha büyük olan J • t ı · · d ·1 ıı d k' · b t k · h erin an l erın, bir çok dev- top anıyor man avvare Crının e 42 ye var- bütün dünyaya hak\ın olurum!.. \'e ı ıtima er e ·ı ısa e anca IS· 

•ı_ıı"'•n ortadan_ .kalktım bu anda Tibeti üç defa dola•ttlar. fakat bir· dı~ı tcblii1 edilmektıxiir. Buna mu- !ikbalin ~özönüne koyacağı hadi· .,,, d ~· Divordu. Planlarının a'kim kal- .. 
~n hayatvbl.etının mevcudiyeti ;. türlü bNu talihli ÇOCUK C!u bulama - Berlın 1 (A.A.) _ D. N. B. bil- kabil 10 İngiliz tayyaresi dönme- dı~ını !!örünce derin bir yese, ü- sclerle tezahür edeceği için şim· 

- Dalga Uznnluğu: fiJ 
) 

1648 m. 182 S:c/s. 120 K w. 
T.A.P. 3L7 m. 9~6S Kc/s. 120 Kw. 

, T.A.Q.19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. 

. •lı•-d 1 ır manayı haiz bulun- dılar . ıhayet, • 'oukou · Nor • dırııor ·. mis\ir. diden ne söylense fuzulidir. 
qe, b"' ır lll>dutl t · IMavi vöı. civarında bir köyde A1m t 1 . mit.sizliğe düştıü. ,.:• u rr~ra 

1
. arrmız: emın e- b ld 

1 
Alnınn Jıükümetinin daveti ü _ İ an ayvare crı evvelki gece Faıkat·, yıllarca düsünülcn, ha _ Yukarıda işaret ettiğimiz ikinci 

•, deri: n ı sayesinde, Roman- u u ar. zerı·nc, Tuna entern"svonal mes~ n11ilterenin 16 vilayet şehrı· u"z~ kk d 'k h · · daı- "al t h. l T 1 .. ' t" u ,- ,- zırlanan tasavvurun m~lenıi an· şı ın a bü•·iı e emmıyetı var-
~de . er. ıs ere baş!ıyarak avşan arın SUr a 1 leleri hak~ında Vıvanada ock ya- rinde ucmuslar. simali şarki mın· cak beş dak.ıka sürd'ii. Yine eski dır ve Ahnanyanın cyeni nizam• 

~~~!~ ~ e_nıden normal ha vata gc- kında alakadar hukılmetlerın eks· takasına bombalar atmışlardır. planına uygundur. Alman İktısat lia~ l' lır. Sür'at asr:ndayız. Onun ıçin av-
1 

Alman tebli~ine tto"re, bu hu .. _ siikünelini buldu. Aleyhinde ku -
iç • eın k cıları alakadar eden bır mesele de oer eri arasında müzakereler ce- • rulan Avusturva . &.sya birl:i?ini Nazırı son nutkunda )·eni nizamı 

ın ne k ararının neticesi bizim re,·an ed~ektır· . cumlarda İngiliz lı'man tesı'satı, h d k • ık Al ~lau adar ıztı · · 
1 

bir şoför tarafından halledilmiştir. • '' düsünmive basladı. 1 iza e er en aşagı :ı:ı arı: •- • 
d· n, bu .. rap verıcı o ursa Verzav'ın kurmus olduj!u Bel - fabrikalar, Ta,ımisin ağzındaki manyanın mihvere bağlamak is-
d ıltJtaıe l katı dakikada nazarı Bu şoför, otomobili ile bir tav- ın·at Tuna enternasvonal komıs - netrol depoları ve doklar müessir Ordu levazım reil9i knnt Doruyu "~lelin a ınması. lazım gelen sey, şanı 500 metre takıp etmis ve tav. yonu. muhasamatın başlamasın - surette bombardıman edilmiş ve .. ö-ırttı ve bila fasıla Ü<' saa: &üren !ediği devletlerin silahla, siyaset-
rıİ devleı:ne,·cuai,·ctinin idamesi şanın saatte 50 ltilomere koştu - dan sonra. dahı Fransız ve İngiliz ~8 İneiliz tayyaresi imha edilmiş- o meşhur Avustur"a seferi için le, sanayile uğraşmalarının mana· 
,. ' . temsıl eden ve ef{er bu ![unu tesbit eylemiştir. isbirliği altında faaliyete devam tir. Yine ayni tebliğ 34 Alman lazıını gelen ordu ihtivaclarını dik· sı yoktur. Onlar toprakla, toprak 
~· ler b 1Stikba1 hakkına biiyük lnsanlar ise, saatte azami 35 ki· et.mistir. Bilhassa düsınan devlet- ta\·,·aresinin dömnedii!ini bildir _ te etti. Bu sefer Osterlic zaferile mahsnlleri ile uğraşmalı ve Al . 

af 'lda es.!enemiyecek olan taht Jometreden fazla gidemiyorlar. 1 · T niıavet buldu. man sanayii ve mamulatı ile mü-
muttehit tesanüt\ur.. • L. "k b erın una yolile Alrr.anyanın mektedir. . ih h k t· astı Orular nasıl iasesine karsı malıim sabotai te _ Bir inııiliz tebliği de yalnız a- ln.'l(iltereye . rac; are e ıne ge- badeleyi tanzim eylemclidirler. 

"'" O ""' lince: Naooi''On bundan ne bah· Al ı h. ·ı·· · · 

lto"'~ii'-re 1 

• tamı·r olunur? sebbüsleri nazarı dıkkate alınırsa, -·ustos a··ı içinde İnıtiltere üzerin- • manya on arın amı ır;ını ve .. ş ( 'eder ve ne de bahsedildiğini is - .. d f d hd cd kt' 
n 111anva A.A.) - Aliika<lar bu vazivet, artık tlaha fazla süre- de dü•ürülen Alman tayyareleri- - mu a aasını eru e ~ ece ır ... 

1 .eıtıa Ve krnakamları. tiyatro, Si- Harp vaziyeti lastii'c kıymet tmezdi. Viyana eksperler konfe - nin bini buldu~unu söylemektedir. ~te;rdi,;;."~=========== 1 Demişti. Romanya da hemen be-
t~n ınor 0nsc:rlerden baska, bü- verdi. Onun için bunlaı·dan tamir ransı. veni muvakkat niz1mat Ü· ı iNGiLİZLERİN HA VA Fransız ticaret gemisini mum - men bu v~ziyete getirilmi• addo-
.,/ ı;:l<:lı t~zahıırlerıni menetmis- edilerek istifade etmek Jimm! Bu- zer:nde karar alacaktır. AKINLARI dere etmiştir. lunabileceğine göre ihtimal veri-

8.:_ışı da~.: ~roniştadt otomobil nun için ne yapmalı?. Bir parça Kanada sı"la" hla- İnni\iz hava nezaretinin bildir· dii'!ine ı?Öre. büvük bir İngiliz fi- len ve Romanyaca da kabul olu-
Se ..- Berı· Pı,m;yacaktır. lastik almalı, petrol veya benzin Cenubi Afrikada da hava faa _ losu evvelki ııece Berlin mınta - nan garantinin bir manası da bu· 
tıı ııesiııin ı~. 11_ (A.A.) - İlk harp içeruillıe koymalı, bir müddet bı- arttıracak liveti artmıştır. Mogadiskide ita!- kasında askeri hedefleri hücum dur. Eğer bu ve böyle ise kısa bir 
ee~ ~aıete;e~~çu.,A·~nu çizen Al - rakmalı, hamur haline ı;elince, rını yanların motörlü naklive koluna etmi.sler, birrok vanITTnlar cıkar- ati !içinde Romanyanın yavas va· ~O .. ,aıı .l9 00 · . ..man zanatının borunun çatlak yerini ısıttıktan hücum edilmis. birkaç yüz oto - rnı<lardır. Yanııınların ısıö-ı dö - vas her nevi milli müdafaa ted-
~;00o ka~'POtaohı. l40,000 yaralı ve sonra üzerine sürmeli. Soğuduk - Londra 1 (A.A.)- Kanada bah· mobil ve kamyon tahrip olun • nü•te 50 kilometre mesafeden ı!Ö- birini ge\'şctmesi ve kendi müda-

"<le ı · n ıbaret oldu~un · d d h • ül' .. du faasını, d•• oolitikasının tcdvirini 
Y c - ~ ıı tan sonra bir daha tekrar etmeli_ rıye nazırı ün, Kana a ükume· mustur. r uvor . ~ 

18 .- Pt'oqram 
18.05 Cazbant (pi.) 
18.30 Melodiler (pi.) 
18.45 Radııo caz orkestras> 
19.30 Ti.irkiile-r 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fasıl he11eti 
2().45 Konuşma 

• 
21.- Mi4terek ve tek şart<ılar 
21.30 Troubador ve Lohenqriıı 

oı:ıeralannın kı.saltılıııışı. 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Cazbant (pl.) 
23.25 Yannki proqram 
23.30 Kapanış 

Orduda yeni hasta 
bakıcılar 

Ankarailaki •ordu hastabakıcı 
hemşireler mektebi• ne bu yıl da 
38 talebe alınacağı şehrimizdeki 
aliiltadarlara bildirilmiştir. Bua
lar orta mektep mezunn bayanlar 
arasından seçilecek ve 15 eylülde 
tedrisata baslanacaktı:r. 

~a~ llük~~k;ecı(1ler. . . R .. d f tinin ordu, bahriye ve hava kuv· Eritrede Mussavva bahriye tez· Resmi Alman tebliğleri, Bertin Almanyaya bırakmış olması ya· 
it 'l'ı Ma . .A.) - Harıcıve Omanyanın mu a aaSI vetlerini takvi)·eye karar verdi - ·ııahlarına tam isabetler yapılmış sehrinin içine ve amele mahalle-- dırganmamalıdır. v:relcrıne n?ıl~s~u. Vivana müza- Romanyanın cMajino hatL o. ğini bildirmiştir. ve burada üç yangın cıkarılmıştır. !erine bir miktar bomba atıldıitıııı =====E=T=El\=ı=t=z=Z=ET==B=E=N=l=C=E=-
o\•lle bıtJik:stırak etmiş olan he- dan eskiden de hah. edilnıı~li. Ru- Nazır demiştir ki: cGcmileri - GENERAL DÖ GOL'E iL'liHAK bildirmektedir. Ölen yoktur, ya- 1 Belçikada Almanlara 

düşmanlık 

Cenubi 
q 

Amerikanın 

kararı 
~et et.n . c. dun aksam Bcikreşe menler bu hattın ikm ... li i~in üç mizin, tanklarımızın, toplarımızın, .ED&'\f MÜSTElMLEKELER ralanan çoktur. 

t 
'it l<o Ustır. buç.uk scnedenbcri ralıstılar. Tran· tav. var< le: im izin ve bütün diaa• St f · · d İ ·1· ta an· neıı!ıa 1 ( ' , ~~ Son zamanlarda General Dö" e anı aıansı a nıı1 ız Y -

ile ~',hariciye g A.A.) - •Ste- silvanya hududuna yaklastıkça, siiıhlarımızm miktarını arttıraca - ,..,"l'e ı'l\ihak eden Fransız yarelerinin Si.mens iabrihkasına 
,.. "'Orı·e nezaretı. Danimaı.-"a b" (" JI da t ki k aız.. "" ·••ak ç ar fi u un yo ar an ara arşı ma- .. Üstüva hattı müstemlekeleri u· bombalar attıklarını, fakat hasa-
i~ Üzere b.asın. da muteber ol - ni:ılar '\'Ü<ude getirilnı;, uldu"u ld • b ' l-''-- kted' '"'a ır t ~ n mumi valiliil'ine tayin edilen Ge- rın az 0 ~u 1 w.ıau.e ır. 
~ "dilcti·j .. c.:.rct anl~~.ması g<irülmektcdir. Antak arabaların Bakırköyün suyu İngiliz tayyareleri Holanda sa-

lak ~tel ~ nı '>.ldirınek ect :r o da zikzak gitı:ıel ri İçin bir tek neral Germina halkın coşkun al- hillerinde sefer yapan kafile ııe-
lıı l ·~i DUnd .. , maada Tr&blus- ol bırnkılmı tır. AHıca ıncton . Belediye, artezi~ren kuyuları kafi 1osları arasında Brazvil'e cıknnış- nıilerine ve tan·are meydanla -

bundan nını~rka rr. ilı- !ara gı.imUI .i i r ı boyda :ui de- "~i'!l <lce!i için, Bakcrköye en ya- tır. Bu münasebetle Belcika kon- rm5. ~ende Kron fabrikalarına, 
r~"a 'n sonra do rud n '"" - · 1 d 1 ti d k b ' k ı • .,,,,~,_ ~< nıır er ~n c ana n' cu c ge- c ı r "ayna tan >U !('inin etmek 11osunda da 'ıararetli tezahürat va- diil'er birkaç sehirde elektrik ve 1 

il t.;ı f .. ..,,,.. n Ro~a fa - t ' 1 · ı· il h ı · ı · 'k"' l b 1 k ~ ırı nı ır oıı a anın u un ıu. ıç :ı te. ı>< rre a~ mrqt.r Ba ır- pılrnıstır. petrol tesisırtına. Fransada da mü-
ı hab r j ~ - 1 dı 1 ı b tan b~µ ı lüı·~i'lerle kov e büvıik su drpoları temini Kanadn bahriye nezareti de Ka- teaddit tayyare meydanlarına 

---------------~:....'-'-'_.:,ı_r:,:· __________ "::c_a="::u::n::u::ln=•c~ıt~t~cd:ır=·:._ ______ 
1 ~n::ı....:':a:_:l:im:an~l=a~rınd==a~b=u:lu:n:a:n~d:o:·r~t~ bombalar atnı.,lard.ır. 

<Birinci sahifeden devam) 
rine 'Alnıan makamları mukabele· 
bilmisil olarak Belçika ordusun· 
dan terbi~ edilen ve bu mıntaka -
!arda ikamcl eden kimseleri harp 
esiri olarak tevkif etmi~tir. Sabo
taj yapanlar k~fedilmcdiği tak -
dirde :veni te\kiflcr yapılma.ı 
beklenıııektcdiJ' 

(Birinci sahifeden de11anw1 
reddctmıştir. 

Meclis, Hertrog'un sulh takri 
.;ini reddeden revin. meclisin 27 ta
l ribli kararını teyit ettiği yolunda 

Başvekıl Smut.s tarafmdan verileııı 
takrırı ae aynı revlerle kabul et.

reistir. 
Bu suretle ce~..Mıi Af ıw 4 cylıll 

tar.hli kar.ırınro azın.!e s bi.t 
kalm.ık1 adır. 



4-SON TELGKAP- 1 EYLcLt9* 

Yalvarırım; -size! •• 
f Yazan: REŞAT FEYZİ 1 

hü senanızı ıişitiyonım, BasınQ 
bir faica, bir brtına bir felaket 

İSTİKLAL LiSESi 
MÜDÜRLÜGÜNDEN. 

Sevfi. daha m<lktf'I) sıralarında 
iken, kadınlara ıkarşı, icinde mut
lak bimc .itıi.matsızhlı: hisset.mei(e 
başlımııştı. Birı;ıün, Türkçe der
sinde, Fikretin balıkcılar man -
zumesini okuvorlardı. Orada: YENİ HAYAT 

var. Bunu, ancalk sizın bertaraf 1A•••••••••••••••••1111!111 ... ~•-•• edelbliece.i!ini.ze kani.im.. .A cacaibm 

Deniz kadın qibidır. Jli~ inan -
mak olmaz, ha .. 
Mısramı '1Qrunce, kalasında ır.ı

rio sitil'lıamlar bilirmısti. Demek, 
kad1nlara inamnamak lzizJmdı. 

Sevfi, o !!'Ünden itibaren, bütün 
kadınlara ~phe ile baıkardı. Ma
hallenin ııenç kız.lan vardı. Onun 
akranı idiler. Hen birliıkıte sak -
lambac. hırsız POiis oynarlardı. 
Fa.kat, Seyfi her birine karsı ıtiz
lı bır itimatsızlıkla hareket eder
di. 

Sevfinin, ayni se.ıelerde, de -
nıze lkar«ı da büyük bir itimat -
sızlıih lıaslımııştı. Bazan, dadısile 
beraıber, Kalamısa, halas:na mi -
safir giderlerdi. K&orüden vapu
ra binerlken, uzun uzun denizi sev
re<ler, a.caba, Kalamışa ı!idinciye 
kadar, hava değişir mi, diye dü
şünUr<lü. 

Sevfi 'büvüdü, delikanlı oldu. 

davada bana yalnız karuni sıfat
la vekalet etnmve.."ekıaniz, avni 
zamanda, lbüıtün vicdanınızla, in
sani bir ıhiznıet, lbir yaı dını ya -
pacak:sınız. SiOOen bunu istir -
baıın edivonım. Davanıı mutlaka 
kazanınal,,;ınız. VeKıi.let ücretinde 
hiQbir müşkıülat mevcut olmadı -
jhnı söylanek isterim. Bütün ser
vetimi emrinize tııhsıs edeceğim. 

Gen<; kadın, !bunları aı.: atu:ıken, 
adeta yorulanuştu. Derin bir ne -
fes aldı. Durdu. Önüııc ılıaktı. 
Harikulade ~zel, şık, 5<'rvct sa
l:ı.ibi bir ikadındı. Fakat, büyüık bir 
ıztıran onu kıvrandırıyor. hayat
tan bezmiş, sefil insanların sıe'k
line soknnus bulunuvordu. 

Seyfi, bir senede.-.beri calıstti!ı 
bu -·azııhanede, buırüne kadar, böy
le bir ziyaretçi kabul etmemişti. 
Kadın ilki elile l!Öğsür. ;i bas -

tırdı. Y~ünü burusturarak yut
kundu. Sağ elini alnında dolas -
tJiaraık tekrar söze ıbaşladı. 

* 

Tllrkiyecle nefasetile şöhret 
bulan hakiki ve esas 

YENi HAYAT ~~;,:ı~e~ı~! 
Abdülvahit Turan 

MARKASIDIB. 
Kahveciler için nefis 
lokumlarımız vardır. 

Adrese dikkat: Galata Necatibey caddesi No. 92. Te.: 40058. 

KiNiN FiATLARI 
Türkiye A Kızılay Cemiyeti 

UMUMi MERKEZİNDEN : 

Bu hisleri Gı.ay<bolana<lı: Denize ve 
kadına inamnmook.. En durının 
ve sakin deni:zx:len suıfuc eder, fır
tınalar ılropııbileceitini düsünür, en 
maibut ve aşina !kadınlar hak
.landa >:l'l'İ'> hislere dalardı. 

Se'/lfi tahsilini bitirdi. Tanınmış, 
büyük bir avulkatın vaml!da sta -
tını yapıyordu. Zdti. çal!Şkan mes
le<Tine iişJk lbir insandı. Bel.ki, çak 
va'kın bir ist!ldbalde, p.yasanın, 
baronun en QOl< ehemmiyet ver -
dıl(i avukat olacaktı. A~aöı yuka
rı !bütün yazıhaneyi Sevfi 'i<lare 
edi~rdu. 

Bu, uzun lbir hayat faciası, ina
nılması c;ıok gü" lbir romandı. Ka
dın, hikavesini biti~di{ıi vakit, du
varda asılı saat dokuzu çalıyordu. 

Seyfi, ımasanın basından kalik-

ilarp vaziyeti dolayıaiyle kinin maliyet fiatlarında 
hasıl olan değişiklikten kiain ve müştekkatının 1-Ey

lül-940 tarihinden itibaren fiatlarının arttırılması za

rureti hasıl olmuştur. Bu hususta fazla malumat al

mak ietiyen aliikadarlurın istanbulda Kızılay deposu 

Direktörlüğüce ve Ankarada Umumi Merkezimize 

müracaatları rıca olunur • FiL 
tı. Kafasının içi fırtınalı Ji?eceler •• •• ----------.-,----.-.-------------- --

~~1§:?~;~[!l!i~:b~:~ Devlet De~~yi~=e~• ~:.::!arı İıletme 1 ( YUCA !:~~~a~f::ı:.~:~~e~le:: m~~~~am~~~r!_K) liseleri 
Kadm da ayaua kalktı. Adeta (Usak'taki ÜLKU Lisesinin Orta kısmı yoktur. 

sendeliyordu. Muhmmen bedeli (4000) lira o'"-n 10,000 kHo sat hamızı kibrit taahhudu-

Bi.r sodb:dıar ıkşaanı idi. Sevfi. 
ııec v~t '.YQrl!Un bir halae yazı
haneden çıkım.ağa hazırluııyor, ıı:e
ce. evde tetkiık edeceil'i mühimce · 
bır dava ciooyasuıı, büvük çanta
sına yerlestfrivordu. 

Seyfi, yru-S(Un bir sesle: nü i1a edemiyen müteahhidi nam ve hesabına (12/9/1940) perşembe günü saat Telefon : 8054 7 
_ Yarın sa'bah oııda teşrif e - (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon taratın-

1 
diniz, ırörüselim, dedi ... Bu mühiıınldan pazarlık usulile satıg alınacaktır. K 1 Z ı Cl~CLJ' T' l:'RAKKJ• Ll'SESJ• ERK EK 
bir dava, ve çok enteresan bir mev- Bu işe girmek istiyenlerin (600) liralık kat'i teminat ve kanunun tayin ettiği y "-/ L. '---------• 
zu.. Ayni zamanda, bu gece, ya - lvcsaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatlan Jiızımdır. ANA - İLK_ ORTA_ LİSE. Yabanı:. dillere bilhııssa itina edilir. 
zıhane sahibi olan a~~at~a bu işi Bu i&e ait şartnamt!Ier komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (7735) 
J.eÖrüşmeliyim .. Kendısı 1bır aydır Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet devlet imtihanları neticelerile sabittir. • 
izin yapıyor. Sayfiyesindedir. taahuJ LeTazım Am.irl•ttindea verilen li . ~f ı - Talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebe, ı Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra yerleri 

Ka~ı vuruldu . .lıceri"e iV'i 11ivin
mıs. genç bir ık:adın ıri;d' Müte -
redıdi~ bir hali, titrek ve saskın 
tavırları vardı. Göz kapakları şiş
miş ve kızaıvnşıtı .. Uzu·ı uzun a.i!
lıyan lbir kadın ihissi bu·akıyÔrdu. 

_ Sakın onu aramayınız.. Aakeri Kıtaatı ilanları 2 - Eski ve yeni talebe kayıUarı her gün (saat 9 - 18) e kadar Halil Rıfat paşa konağında yapılır. 
Kadın birden telaşlandı ~· MrACl 1 yeni müracaatlara verilecelf;tir. Kayıt için velilerin bizzat gelmeleri gerektir. 

Se~:,S:~;.et etmişti -::,da mikdarı ynzılı o<lunlar ka- !eri 6/9/940 cuma günu hizalarında y AT f L I ı- Niıantaşı Rumeli ve Çıaar caddelerinde -ıf'_G_Ü_N_D_Ü_Z_L_Ü~_·• 
_ Size biraz evvel uzun czadıya pah zartla eksiltmeye konmuştur. i- yazılı saatlerde KarakOsede askeri sa- _ 

Aıtır adı:mlarla Sevİ:!li:1 masa
sına doi!ru yaıklaı>tı. Yutkundu. 
Mecalsizdi. Belki, konumıak için 
bile kendisinde t~at !bulamıyor -
du. Boğuk lbir ısesle: 

anlattığlıIJl hittiıye de onun en bü. haleleri 12/9/940 perşembe günü hi- tın alma • komisyonunda yapılacaktır. 
yük rolü var. zalarında yazıh sa.ıtlcrde Çunakka - İsteklilerin ihale saatinden bir saat 

· bet? lede askeri satın alına komisyonunda evveline kadar kanuni vesikalarile tek-- Ne miın&Se .. lıtanbul Komutanlığı 

- Beyefendi sizi bir dakika ra
hatsız edecei!i.:rn. dedi, af buyuru
nuz. Galiba çıkıınak üzeıesiniz. 

Karlın yanındaki koltuğa çök -
mü.ştü. Başını avıiçlarınıtı arasına 
aldL Omuzları sarsıla sarstla ağ -
lama{ıa "!ıaşladı. Hıçkırıyor, kesik, 
boğuk bir ses duyuluyordu: 

-Sakın, onu aramayınız .. Yal

yapılacaktır. Şartnamesi koınisyonda 

görülür. İsteklilerin kanunt vesika -
larile teklif mektuplarını ihale saa -
tinden bir zaat evvel komisyona ver-
meleri. 

lik 

S.tıaabaa lt•mİ.lyoau İlblan 
lil mektuplarını komi.-;yona vermeleri. 

Miktarı T uları Tcmi.ıatı iiulc 
Ton Lira Liu saati 

125,000 25,000 1875 11 
44,000 7,700 877,50 11 

Sem masanın önündeki sandal
yada yer ıı;österdi: 

varırım size .. Biraz evvel yalan Miktarı Fiatı teminatı ihale 
(640) (7306) 

* 

M. M. Vekfılcti namına 2 eylfil 940 
günil saat 16 da pazarlıkla 13200 lira
lık. saplı toprak kaı.ması satın alına -
caklır. Bu kazmalar bulunduğu mik
dara göre parça parça da alınabilir. İs
tek1ilerin belli gün ve saatte yüzde on 
beş teminatları ile birlikte Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna 

- Buyurun cleııdim. .. 
Genı; adam, ~iIDdi kıtr~>sında <>

turan !kadını 1et!klk edi-vor, onun 
saze baslaınasmı merakh bekli
YQrdu. 

- Emriniz hanımefendi.. 
- Tutal!furullah .. Siııden büyü'.k 

bir istirhamım var. Hukuk işle -
nnddki bilıli ve kwketinizi uzak
tan duyuyorum. Her tarafta met-

söyled:i.m .. Zengin bir tüccar diye 
tanıttığım kocam Ahmet Yılmaz, 
işte, bu m~hur avukat Ahmet 
Yılın azdır. 

Seyfi düşmemek için, masanın 
kenarını tuttu. yüzü sapsarı ol -
muştu; titrek bir sesle: 

- Demek, avukat Ahanet Yıl
maza ihanet ettiniz, dedı .. Ve şim
di de, ondan servet talep ediyor-
sun uz? .. 

•E1;~~ YENİ KOLEJN~~ri 
ILK·ORTA·LISE , 

Taksimde Sıraaervilerde YENi AÇILDI. 
Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali. Haşmet Kuca. 
.,Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ôCRETİMİNE geniş 

mikyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcutla teşkil ede
rek talebesinin çalı.sına ve ink.işa fı, sıhhat ve inztbatı ile yakından 
alakadar olmaktır. Mektebin del'! ize nazır kalöriferli teneffüsha _ 
nesi ve jimnastik.hanesi vardır. Her gün saat (9 ile 18) arasında 
talebe kavıt vr kabul olunur. Telefon: 4!159 

Kilo 
1.400,000 

800,00-0 

Kr. Sa. Lira saati 
1 50 1570 il 
l 50 900 12 

(827) (7906) 

700 ton samanın ka,."lalı zartla eksilt
mesi 9/9/940 günt1 saat 15 de Anka -
rada Lv. llmirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
17,500 lira ilk teminatı 1312 lira 50 
kuruitur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komü;yona vermeleri. 

(733) (7640) 

Aşağıda yazılı iki kalem odun hiza
larında yazılı saatlerde 4/9/940 tar-

oamba günü kapalı zartla eksiltıneleri 

yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesi-

kalarile tekli.t mektuplannı jhale saat-

!erinden bir saat evvel Kara kösede 

askeri satın alma komisyonuna ver

meleri. Şartnameleri komisyonda gö
rultir. 

Mikt&rı 

Kilo 
350 

1294 

Tutarı 

Lira 
14,000 
35,599 

Temiuah ihalı 

Lira ıa1tti 

1050 15 
2670 16,30 

(633) (7307) 

gelmeleri. c7984> 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 3/ 
9/940 günü aşağıda eins ve mikdarlar 
yazılı iki kalem yiyecek maddesi pa

zarlıkla satın alınacaktır. İstek .~ıerin 

belli gün ve saatte yüzde on beş te-

m.inatlarilc birlikte Fındıklıda komu

tanlık satın alına komisyonuna gel -
meleri. c4985» 

Cinıl Miktarı 

pazarlık 

ıaati ... 
60,000 metre çamaşırlık Amerikan be-ı---------------·zeytinyağı 8000 kilo 

RASİT RİZA TIY" ATROSU k ı·oco 
saat 15 
saat 16 z.i pazarhkla satın alınacaktır. İhalesi Kırmızı mercıme " > 

HALİDE PiŞKİN beraber • 12/9/940 çarşamba g\lmi saat 15 de Çor- -r 
luda a~kcri satın a1ma komisyonunda 13 eylfıl -rıazar eünü akşamı 
yapılacaktır. Nümunesi komisyonda Gedjkpasada A2ak bahçesinde 
görulür. İsteklilerin kr.nurıi vesika _ •Afacan. Vodvil 4 perde 
larHe bellı saatte komisyona gelme -
!eri. (833) , (7949) 

* Aşağıda yazılı sı&ır etleri kapalı 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

1 

' 
1359 Hicri 

1 

1356 Rumi 
Recep Ağustos 

27 19 
1940, Ay 9, Gün 245, Hıdır 119 

E~liil PAZAR 

Vakitler v-....,.tı Ezani 
S•. Da. Sa. Da --

Güneş 6 27 10 43 
Öi(le 13 14 5 31 
İkindi 16 55 9 12 
Aksam 19 ~3 12 00 

1 Yatsı 21 20 1 36 ı 
İmsak 4 40 8 57 

1 
Dr. Hafız Cemal 

1 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

1 Divanyolu 104 
Muayene saatleri: 2,5 - 6. Tel: 22398 

1 . . 

. 
mutanlı.k satın alma komisyonwıa gel-
mel eri. .8039> 

* Komutan1ık kıtaatı ihtiyacı için 5/ 
9/940 günü saat 15 de pazarlıkla 30 
ton sabun satın alınacaktır. Muham-
men bedeli 10800 liradır. Şartnamesi 

her gUn komisyonda görülebilir. İs -
teklilerin belli gün ve saatte yüzde 
on beş teminatları ile birlikte Fındık-
Jıda komutanlık satın alma komis -

zarfla eksiltmeye konmuştur. İhaJe -
ETEM İZZET BENİCE 
Son Telı:raf Matbaası 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 5/ 

9/940 günü saat 16 da pazarlıkla 30 ton 

pirinç satın alınacaJclır. Muhammen 

bedeli 11100 liradır. Şartnamesi her 

gün komisyonda görülebilir. İstekLiJe

rin belli gün ve saatte yüzde on beş 

teminaüarı ile birlikte Fındıklıda ko- 1 yonuna gelme1eri. •8040> 

-· 
Reşit Paşanın Hatıraları. No: 3 

ABDÜLHAMİT NASIL DEVRİLDİ? 
31 MART HADİSESİNiN İÇYÜZÜ -

Yazanlar: lıkender F. Sertelli• Cevdet Rqit Yularkıran 

İstanbulda hükumet buhranı vardı 
Mec::lisi şiıramızın reisi evveli ile 

reisj sanisi Edirnemizin meb'us -
!arından Talil! bey ve daha birçok 
aza meydanda yok. Hayat ve me
matları meçhul. llükf.ımeti müs -
tebid de kendi keyfile birkaç rezili 
meb'us tavin .ederek gf.ıya müza
keratı icra ettiriyor. 

Sahifelerin; mazlum kanile bu
ladığı kaı.ıunu esasimizi gı'.ıya mu
hafaza ediyor. Eski hafiyelerden 
bilhassa ulemadan olmadığı halde 
kisvej ilmiyede dört tarafa dağıt
tiğı alçaklar vasıtasile zavallı a
haliyi aldatmağa, gazeteler müna
fikane, hainane neşriyat ile hepi
mizi uyu•....ajta çalışıyor. Yalandır 

-

inanmıyalım. işte asıl şımdı dini
miz, şeriatimiz, Kur'anımız, vata
nımız, namusumuz, canl.DlJ21 teh_ 
likededir. 

Ey ahali; 
Vatan elde11 gidiyor!. 
İstanbulda biikümet hali buh -

randadır. Fırsat elde iken gözü -
müzü çalış; iş işten geçtikten son
ra pi•manlık fayda vermez!. İşte 
93 hicreti, o kanlı fel5ket göz öniin
de. O •iihedanın mezarları hala 
kan renginde ,toprağından kan ı 
kokusu ıreliyor. Hala dulları, ye
timleri ber tarafta inliyor, ağlıyor. ] 

Memleketimizin üzerine yeni -
den cökeıı bu ''anlı mu•ilı~~n vü.. 

cudünü kaldırmak, kanunu esasi
mizi yeniden istindat pençesinden 
kurtarınak, meclisi mesveretimizi 
yeniden toplamak için her ne yap
mak lazımgelirse henüz fırsat el
de iken yapalım. Yekpare bir canlı 
kalei ittihat olalun. Su mübarek 
vatanı "Öz göre düşmana terkedip 
ilelebed tel'in olunmıyalım. İşte 
Selanik, Manastu, Üskiip vilayet
lerindeki bilümunı anasırı Osma
niye vekvücut olarak milli alay
ları teşkil ettiler. llürriyeti Os _ 
maniyenin, kanunu esasinin mu
hr.fazası için kanlarının son dam
lasına kadar akıtacaklarına kütü
bü mukaddese üzerine yeminler, 
abd ve misaklar eUiler. Var olsun 
bu şanlı, bu kahraman vatandaş
larıınız!. 

E .. ahali! 
Bugün bu, bizim elimzidedir. 
Yarın fırsat elden giderse ey -

vah Osmanlı milletine!.. Yazık 
diişman ayağı altında çiğnenecek 
toprağımıza! •. 

Edirne cemiyeti ilmiye ve 
vataniyesi 

(yüzlerce iınzalar) 
Görülmüştür. 

VaH Reşit 
Vukandahl beyanname halka 

dağıldıktan sonra, ikinci bir içti
mada ittihaz edilen mukarrerat 
cümlesinden olarak, ulema ve me
şayih kışlalara gitmişler, askere 
vaiz ve nesayihte bulunmuşlar, 
eşraf ve ınuteberan ise halka nu.. 
tuklar ve hitabeler irad etmek su
~etile ahaliyi ikaz etmişlerdir. 

Edirnenin gösterdiği bu müsbet 
ener-li sayesinde Edirne garnizon 
ve balkı taınamile irtica aleyhine 
kazanılmış ve Rumeliden İstanbul 
üzerine yürümejte başlıyan hare
ket ordusuna Edirneden de asker
den başka gönüllülerin de iltihak> 
temin edilmiştir. 

Gard.ian Mançesterin o sırada 
Edirnede bulunan muhabiri Va
linanın gazetesine yolladığı şu 
üç telırraf umumi vaziyeti çok gü
zel ifade etmektedir. ... 
( Mancester gardian ) 

gzetesi muhabirinin 
telgrafları .. 

Birinci telsnf: (Edirneden) 
Gardian Manchester 

Edirnede siYasi vaziyet çok ger
&indir. Ordu ik.iYe ayrıkru§tU'. E. 

dirne halkı tamamile irtica aley
h.indedir. Padisahın üzerine yürü
mek ve istipdad.ı temelinden yık -
mak emelile hazırlanan kuvvetler 
Seliınik.ten emir ve isaret bekle -
mektedir. 

Yakın(!a çok mühi.m hadisata in
tizar edilebilir. Şimdiden F..dirne
de ııönüllü toplarımağa baslamIŞ
tı.r. Bu gönüllüler askere iltihak 
~erek, derhal İstanbula hareket 
edecektir. 

Valina 
(Mançester Gardiyan gazetesi 

muhabiri) 
(Vesika: No. 761 

İngiliz gazete muhabirinin bıı 
telgrafı da gösteriyor ki, Edirne 
çok nazik ve tarihi günlerini ya
ıpyordu. 

Simdi aynr muhabirin bir güı> 
sonra gazetesine çektiği bir diğer 
telp'afı g-özden geçirelim: 

ikinci telgraf: (Edirneden) 
Gardian Manchester 

Vali Reşit Paşa, jontürklerin em
rinde ılıuhınan askeri kuvvetlere 
erzak ve cephane tedarik etmiştir. 
Enver ve Niyazi ıbey ler yola çık 
tılar. Harekete geçen ordunun he
def ve gaye.si Kız.ılsul taıu ve OIWll 

ımüstebit erkanın1 temelinden yık
maktır. Hadiseler çok heyecanlı 
bir safhada sür'atle inkişaf etmek
tedir. 

Valina 
(Mançester Gardiyan gazetesi 

muhabiri) 
Vesika: No. 77) 

Mister Valina Enver ve Niyazi 
beylerin birer tabur askerle is -
tanbnl üzerine hareket ettiğini 
bildirirken, Seliuıikten de esaslı 
sevkiyat başlamışb. 

Askerin erzakını temin mesele
sile karşılaşan Edirne valisi Reşit 
Paşayı sıkıstırmai!a başlam.ışlardı. 

Asker, vilayetten: 
•- Erzakımızı siz temin ede -

ceksiniz!> 
Diyordu. Reşit paşa müşkül va

zivette kalmıştı. 
Kesit paşa, o sırada 1ımum kıta

at kumandanı Hüsnü Paşaya şu 
telgrafı yazmağa mecbur ol -
muştu: 

Edirne: Müstaceldir 

Umum kıtaat kumandanı Hüsnü 
paşa hazretlerine 

Hareket ordusunun iaşesi va
zifesi vililyetimize ver~tıı. Hal-

1 1 ASKERLiK İŞLERi 1 
336 doğumlularver bunlarl• 

muameleye tabi erat 

Ya!bancı Kadıköy askerlik şul:W 
sinden: 

1- Kadıköy, Üsküdar ve Bey· 
Jooz ikazaları dahilinde bulunan 
336 doj(u:ın1u ve bu doğumlularla 
muameleye tabi eratın son yokla
malarına 2 eylıll 940 günü yabancı 
Kadıköy askerlik şube binasında 
kurulacak askerlik meclisinde b!W 
!anacak ve 15 eylı'.ıl 94-0 ıı;ünü ni· 
hayet bulacaktır. 

2-- Yoklamalar her gün öğleden 
sorıra saat 14 den saat le e kadal' 
devam eder. 

3- 336 doğumlu ve bu doğ1J10-
lularla muameleye tabi yabancı• 

!arın tayin edilen günlerde iJ<a·, 
met vesikası, iki fotoğraf, nüfUS 
cüzdanlarile tahsilde bulunanla· 
ruı da ayrıca okullarından alacak
ları vesikalarile şubemize baş ' 
vıuıımaları. 

4-- Yukarıdaki ilanın ya.bancı• 

!ar için yoklamaya davet pusu : 
lası :ııerine geçtiğinin bilinmesi ı
lan olunur. 

buk.i, ciheti askeriyece yardım e
dilmediği takdirde bunun Edi:,,· 
neden temini imkansız görülın~
tedir .Bu hususta ne gibi tedabif 
ittihaz edildiğinin !ı'.ıtfen is'ar bU
yuruhnası müsterhamdı r. .

1 Edirne valisi Reşı 

Bereket versin hl, Hüsnü pa_~•: 
Resit paşanın bu telgrafına nıııS 
tacel olarak şu cevabı veriyordu: 

,,. 1 (J\tüstaceldir) 
Edirne vilayetine 

•Telgrafınızı aldım. Ordu BabB' 
eskiden geçerken, her ne cins e~~ 
zak temini mümkün ise HadıınJ<O"' 
vıiine derhal sevk ve irsali lüzufll11 

icap edenlere tebliğ edilmiştir. ır· 
zak bedellerinin vilayetçe teS"i • 
yesi zaruridir efendim.. 11 uusn 

Reşit ııaşa salahiyeti alıyor aııı-
··ıı .. 

ma, öyle heyecanlı ve sıkışık gıı? 
!erde kuru emirler neye yarar" 

Elde para yok.. Kasalar b<>Jll_ ' 
boş .. Erzak müteahhitleri para; 
ter. En ufak hareket para ile 
bil 

l.4rl= ~' 


