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·Re·151·cumhur ismet lnönü 1

( ısp~nga 
• • Ceheluttarıkı 

Dün Şivas'ı Teşrıf Ettıler 1.p.::1~~h~::·N·· ,o, .. ,,, • 

Almanlar inoilfe
reye taarruz~an 
vazgeçtiler mı~ 

--------
Halk Bayram Yapıyor! ;;;.:;:~~"~1~!:':;~ 

-=~ .. ---------

J t • 1 ya n -;.z;ctelcrinin 
. r. 110tı Jol· 

mııriyat ve 1 I • 

Sivaslılar Milli Şefi coşkun se
vinç tezahürlerile karşıladılar 

l\Iadrid, 10 (A.A.) - Ha,·as: 
l\ladrid gazcle•i, • . Cebelütta -
rık İ•panJOI olacaktır , başh
ğı altında. Ccbelüttarık 'm lı
panyaya a~detinin bir namus 
meselesi oldui:unu ~·aımakta
dır • lngiliz Sonıalı~1ıtin re l~t rbcra ld~nıanını qÖ8tererı he ta 

. taarru:ı:un • y 
ru , .. , lı ci ı 

ff•fuytd im " 
muva ,:. . . _, tlol•· 
16rüfnteme•ına•ll . 

• b. r terle etlıl· 
yı bu• u un 1 
tlifi, y•hatl• tecil o un· 
au11anıı Jı11lıul et m. le 

lcizımJır. 

=- VER 
yazan: ABiDiN DA 

Iınanların ingi!tercye 

Ak 
bir ·Yıldırım 

arşı t 
harbi> yerine .yıpra: 

·a karar verdı. 
ma harbi> ya:"~') tler maIUın· 
ği hakkındakı rıvay~ yapanlar, 
dın. Bu fikri ·~ ç? . Halbuki, 
italvan ga~etecıl~~~d~;rp balin
Jtalya ingıltcre ı k d" duş·· ün-, .. o en ı 
dedir ve duşmanı asla 

1 hasmına 
ce ve karar arını d . • bir te-

. . . k ou aınu 
bıldırmıyere 0 endişe ve a-
rcddüt, kararsı~lıkkmak isteme
sabiyct içinde rı~~ harp san'a
•i yalnız ask~r ıgın, de en mil
linin değil; sıyasetıb~ "d"ır Onun 

. 'd 1 . den ırı . hım kaı e erın telerinin 
içindir ki, italy~n tga:e aldatma, 
bu yoldaki neşr;{a d;;~ yapılmış 
ve ~aşırtma ma ~al ve mantıka 
telakki etmek, a ı 
daha uygun geliyor. . sevke-

d .. ·· mı"e Bizi böyle uşun .' b' • 
' . b neşrıyatın ız 

den bir cıbet, u imasıdır. 
zat İtalyanın zararın• 0 "mdi 

• • ? r· giltere şı ' Bakmız, oıçın. n ' büyük 
B .. "k B "tenya adasının uyu rı "rı.}·aca~ 
bir Alman taarru.zuna ug biitün 
ibnı düşünerek elınc geçen . • e 

• vkulceyşı v 
kuvvetleri, batta,_ ~eb ·ı j\fısıra 

• f' "yet ılı arı e . cogra ı va21 ··ı·· u··ın1esı 
k• Af ika"a go ur ve şar ı r , k talarını 

icap eden Avustrall'.a 1 
.. d faa

bile nefsi İngilterenın !110.t !er 
sına tahsis etmektedir. lngı ." ı ' 
İtalyan gazetelerinin neşrıy~ ~ 
na inanırlar da, Aln1anların e -
diJ,.rine karşı, büyiik taarruztmvae 

· · yıpra yıldırım harbı yerıne 

harbi yapacaklarına ka~a~~ ~~-i
tirirlerse ilk iş olarak Buy~ · 

' h" k tunıenı tnnya adasından 1 ~ aç .. ·le-
daha .Mısıra gönderırler; boJ 
ce l\fısıra karşı hazır1.anan 'ıe 
y;hut öyle gösterilen It~l!an dta· 

d ·· aglup e e· arı·uzunu yüz e vuz m d 
' • x... ı ak te • eek ,-eya akamete U,;•a ac b' İ 

birleri alırlar . .Mısıra karşı ırl • 
"dd" de o sa, talyan taarruzu cı 1 f 

.. . d 1 bunun mu\'a -gosterış e o sa, T 
fakıveti irin Mısırdaki ~ngı ız -

• ' ' · Ital\'an-lerin kuvvetlenınenıesı . · 
ıh k' Ihh"an ların lehinedir. Ha u 1 

• k . 
gazetelerinin neşriyatı, bu uh': 

. · dccek ma ı-vetlenmeyı temın e d 
Yettedir. 'işte bundan dolayı 3j 
ltaıvan matbuatının taarruz ba. ı. 
sindeki ifşaatının doğru!uf:~?~ '; 
nanmak istemiyoruz. lng.' ız.e 
de, böyle aldatıcı neşriyat ıle ln
giltrreden başka yerlere kuvv~t 
sevkcttirmek mak<adının t~kıp 
edildiii'ini düşünerek Akde_?ızde 
Ve şarki AJrikada, bir muddel 
daha yağlarile kavrulmayı ter • 
cih edec•klerdir. 
Eğ•r bu ifşaat doğru ise ve 

Alnıan~a hakikaten İngiltereye 
karşı ~:ıldırım harbinden vazge
ç!p yıpratma harbini kab_ı'.l. e.t
fılse. ge~enlerde de söylcdıgımız 
gibi bunun iki sebebi olabilir: .. 

1 - Alman Gcnelkurn1a~·ı, Bu .. 
:Viik Brit:ınya adasına ihraç Y3• • 

!'•rak İngiltereyi istil3 ctmenın 
~ınkansı:ılığını kabul etnıi"' \'e bu 
ışten hi.i~biitiin \'azg<>çnıistir. 

2 - İıı~iİtercw karşı )ıldırım 
ha b' · · t' b r ı Yapma\·ı tecil ctmış ır~ u 
1•rild" ~u dört sebepten ileri 
Relnıi_s olahilir: 

1 a: lhrnç \'em indirme vasıta
] ar~nı. :\ .. ani g~milcri ve tay)·are
erı hatırlunıak. 
. b: llardıitı setredecck olan 

sı~ lllet'\İmini beklemek. 
•: Daha enci bü,·ük ham hü-' .. 

( A kası 3 üncü saııfada) 
ABİDİN DA VER 

• 

Milli Sef t-e şeref verdikleri Si«asta Cumhuritıctin bütııik e•erlerinden Cer atöl:ıı•si.. 

s· •as lO (A.A.l - Reisicum- dob-uca ikametlc:rıne tahsıs edi· ı · .. .. • .. • . ..,.,.,. . 
l\:r.rİli Şef ismet İnönu bu- len vali konaı.tma İ.1"?1iş!erdir. Macaristan ve 

h~ s.'at 17,15 de Sivası teşrif Sivaslılar Milli $efe olan bai:!-
~7ıer. istasvond~ tfımkomı.t:rnı, lıl.ıklarını duyurmak fırsatını bir 
vilayet. parti •r~""ı ı ve ~d-" hın- daha. bulddukblarmdan sevinkçt ve Bulgaristan 1 n 
]erce halk kutlesın n can an sev- rıese ıcın e avram vat'lna a • 
tıi tezahürlerile karşılat1"'Tlı' ve dırlar. 

..... ·· · · · · .... Romanya ile 

Mebusları 
• 

/stanbııl 
Varandan itibaren her semtte 
halkın dileklerini tesbite başlıyor 
. b 1 mebusları evvelki ve 
Islan e~elerde olduğu gibi bu 

geçen s brimizin muhtelif ka
yıl da şcdolaşarak balkın dilck-
za)arını b' 

.. d' liyecekler ve tes ıt e
lerını ın_ 

decekl!rdırJ.dıığu üzere mehnsla
Maluııı o 

rımız muhltlif semtler halkının 
noksan gördükleri ve yapılması
nı istedikleri mütenevvi işler ü. 
zerindeki temennilerini not et -
mekte ve bunları gerek partiye 
ve gerek alakadar >ekaletlere bil-

( Arkası ,1 üncü sayfada) 

Amerikadan Ha va 
/ngiltereye 1bütün şiddetile 

Gelen levazım devam_ edigor 
------

lıarhi 

Müzakereleri 

Kont Cakl Ro· 
manyaya muh
tıra gönderdi 
Bükreş, 10 (A.A.) - Stef~ni 

Fevkalade murahhas sıfatıyle 
Budape~tede :\tacar zimamdar -
]arı ile ilk tenıası yapan Roınan
yanın Roma sefiri Bossy dün Kral 
Karol tarafından kabul edilmiş
tir. Bulgar biikfımeti ile Sofyada 
ilk teması yapan Caderede Kral 
tara!ıudan kabul edilıııi~tir. Baş
vekil Gigurtu ile Hariciye Nazı. 
rı :\lanoilescu da bu ınülakallar
da hazır bulunmu~lardır. Biikl'c
şin siJasi ,nuhfillc~inde Ru111cn
Macar gorüşıııelcrı hakkında bii
yük bir kctuıni)et gösterilmekte
dir. 

KO. "T CAKL ·j. . IUHTIRASI 

Biikrcs, 10 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiri~ or; şimdiye k1;2dar in- İngiliz tayyareleri 

000 Almanya. 'da hava ·ıtereye 20, 
Macar Sefiri Bardossye Kont 

Cakinin bir nıuhtırasını Harici
ye nazırına te\·di etmi&tir, 
Bükrcş 'i~·asi mahfilleri bu 

muhtıranın Macar hükumetinin 
Londra. 10 (A.A.) - Hava ne- iki memleket arasındaki müzake. 

gı "ld" üslerini bombaladı 
tayyare gönde~ı .. ı 

~rk, 10 (A.A.) - Ing~lız 
!,'evy komisYonnnun sala -

mubayaa b'. mü'messili dün ak
hiyettar "tta bulunarak Al -
şanı beyana d niı k11\·vetleri • 

zareti akşam teblii?i: (Arkası 3 üncü •a:ııfada) 
İntıilız hava kuvvetleri Guer · ................... ...,,.....,,.. .............. _...,.. ___ _ 

nsev'dc düşman isııali altında ~ '-A,, E • 
bna ve e 1 ·ı man 1 . ragm" en 11gı te· 

bulunan tayyare meydanını ,.c; f " f l f R ı 
Bresi civarında Poulmie deniz - • 
tavvareleri üssünü bomba \"e 

(Arkası 3 iinrü sayfada) 

. gavret erme 
nın. . 'k dan harp le,· azı -
renın Amerı a f d J 

(A •kası :; ünc;i say a a 

y 8r1 n mutlaka 1 K DA M okuyunuz! 
Z . bı"r 11ıündericatla çıkacak olan 
engın . • . 

ikdam 1nuazza1n tarılıı tefrıkaya başlıyor 

~ALI 
_, . z;ıl•n tarihi t•frilt•l•rın en muhı.,emi, 

B gün• lı•a•r ye 1· . _,. 
u Üı z· ş Jcirin en /ııuovet ı ... ,, .. ,,, 

•tat ıy" • iiiiiiiiiii --

Aldıran yok mu? 
Bir müddet evı:el köprü ;u;. 

tüııde yupılan araip durak ııer
leriniıı mahzurlarını tşareı et
mis ve btı tas sedlerııı kaldırıl
masını iszemistik. NeşritJatınıız
da ı bir nıiiddet sonra qazeteler
de btı sedlerin kaldırılmasrna ve 
esaslı dural; yerleri yapılması
na karar verildiiiiııi okudllk. Fa
kat bu lıaberin de ii erindMı bir 
ha~li zaman qeçtiqi hald• tas 
sedler hıilu yerlerinde dııruyor. 
Garip dei;il mi? 

Denerli r alt ve Belediııe Rei
s:nıi:deıo, alakadar şubelere bu 
ı;arip durak ııerleriııin bir şeye 
benzetilmesi l<akkında emir ı·er-
11.esirıi rica etmemiz ııerindedir 
kaııaatindeyiz. 1.1. K. 

200 senedenberi de\3m et -
mekte olan bu haksızht:ı, Fran_ 
ko hi.ik(uneti tan1ir etn1elidir. 
İspanya, naınusunun intikamı
nı almı~·a karar "·crn1istir. 

l\Jadrid. 10 (A.A.) - Gene
ral Frankonun hynı olan is
panya dahiJi~ e nazırı Ser_ra 
Suner, diin gece Madrid'de ln
ı;iliz sefiri Sir Samuel lloare
in nrdij;i zi~·~fettc hazır bu -
lunmuştıır. 

İspanJ·ol dantlilerinden bi. 
ri İne-iliz "c{arctindc \erilen 
bir ziyafette ilk defa olarak 
Serra Suner"in hazır bu1un -
masının İspanJ·ol - İngiliz nıii
nascbetlerinin salaha doğru 

gittiğine bir· işaret olduğuna 
nazarı dikkati cdhctmiştir. 

Ziraat Vekili Bursada 
Bursa. 10 (A.A.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen Kara
köy ~·oluyla şehrimize gelmiş
tir. Ziraat Vekili birkaç gün 
şehrimizdt i•tirahat edecek n 
tetkiklerde bulunacaktır. 

hücum 
Somalide yeni tesis 
edilen İtalyan ka· 
rargahı bombalandı 

ciddi hasar yapıldı 

'

lt•lyanlarin Som11/idehi Jn., , 
gili:ı: ıemiferine hücumu 1 

Londra. 10 (A.A.) - İn~iliz 
Amiralliğının tebliği: 

Sabah crhnden, dcn,z kun·et
leri tayyarekrinden bır Warlus 
tayyaresi, A,·ustra!)'a kru\"aZÖ- 1 

rü Hobortdan w;arak Somalıoe 

(Ark= 3 tincü saııfadaı 

BİR AZ iNSAF ! 

HAKKI TESLİM ETMEMEK iN
SANiN GÖZÜNE DiZİNE DURUR 
BAV VELiD HAKSIZLIK EDİYOR 
Cumhuriyet devri bu memleket 
halkının sağhğı için elinden gelen 
her teyi yapmıştlr ve vaomal<tad:r 

HASEKI RAS1'AHANES1NE EKLENEN YEN! PAVYON. 

İstanbulda belediye bir Tak.. 1 sevap mıdır?. Ayrı bahis. Erba
sim bahçesi yaptı \"e orada bir de 1 bı takdir eder. Fakat, Ebüıziya-
r;azino açtı. Bu bir hata nııdır, ( Arka.n 3 füıeü •atıf ada) 

Suadiye hadisesi 
Vali Lôtfi Kırdar yapılan resmi 
tahkikat neticesini izah ediyor 

"Gazino, Plaj ve bahçelerde şöhret sahibi 
kimselerin şarkı söylemesi konser değildir 

Suadiye ~azinosur.C:a cereyan 
eden hadise dolavısiic ~ninonun 
10 J;?Ün müddetle kapatılmasına 
karar verildiğini ve ııazino sa
hibinin de mahkruneye ınuraca-

at ederek us len bu :i<~rnra iti
raz evledJtıni vazm tık 

Hadisenin mahivetı 1!6Zrtele
re biribirın-Oen farklı oekılde 

(Arkan 3 üııcıl ıaııfada) 

ita/yanlar 

Soma/ide 

Yürü.qorlar 
İngiliz Tayyareleri 
Afrikada bir çok 
İtalyan Üslerini 
Bombardıman etti 

/ngiliz;ler Somaliyi terk 
etmek nİy•tinclc cl e I il! 

Kahire, 10 (A.A.) - İngiliz ha
''B kuv\.·eıleri kararır8hının teb
liği: 

Dün bombardıman la) yan·leri
miz Tabruk limanındaki g•mi -
!ere taarruz etmişlerdir. Rıhtı. 
ma bağlı bir vapura bı>mba i•a
bet ederek ,-anrnı~tır. Saliıııon 
üslerine gele~ bütün tan·areleri
miz dönerken 32 kilometre uzak· 
tan yapurun h3liı ~anmakta <Jl
duP'unu görmüşlerdir. 
Doğu Afrikasında HarıC'adnn 

Tugrakan"a g·idrn yol iizerindeki 
n1c'\'zilcr Fransız pilot ıa .. ı tara -
iından yapılan bir istik~aitan soıı 
ra ta3'·~:arelcriıniz tarafından bom 
bardıman edilmiş, dfıfi topları 
mevzilerile Karim geçidi bölge. 
sindeki kıtaat üzerine bombalar 
dii müstür. 

!\la n\'a üzerine ~·apılan hü -
tumlar esnnsında rıhtım yakini
ne bombabr dü mü H bir ıfiıfi 
batar, ası ll• vasına tan1 bir isa
bet kaydedilmiştir. Jia,n ordusu
na ait kışlalar;n ~·akininde "ulu
nan binalar~ ~a doğrudon oc.fru
ya isabetler kaydedilmi~tir. 

(.4ri<ası .1 ü~cü sa11fada) 
--·--<>--

Hl N OiCl N lOE 
ZAHiRi SUKONET 
HOKUM SORUYOR ----
İngiliz kıt•afının geri 

çekilmesi J•ponya'yı 

çok memnun etti 
Tokyo, 10 {A.A.) - Stefnni: 

•Asabi. gazetesine beyanatta lııı
lunan hariciye nazırı cl\latsuo
ka> İngillerenin bugün ieinde bu
lunduğu fevkalade miişkül be\'
nelmilel vaziyetin bir netice•i ;,_ 
I~~~ Çindeki lutalarını geri çek· 
tıgını ve bu YaZİlct karsı'-ında 
başka türlü hareket etm~k im. 
kanı bulunmadığını sö) lcnıi~tir. 

HİNDİÇİNİDE ZAHiRi 
SÜKCNET 

Hongkong, 10 (A.A.) - İmr•· 
rial Air \Vay idaresine men<up 
tayyarelerde'iı biri ile e' Hl ki ı.;c· 
ce buraya gelen yolrular ~!indi 
('inide zahiren ~ükônct hukıım 
sürdiiğünü be) en etıni~lerdir. 

ŞA~GHAYDA:'< ÇEKİLj;CEK 
İl\GİLİZ KITAATI " 

Şanglıay. 10 (A.A.) - İngili:ı 
makamları Şanı;haydan ~ekilecek 
İngiliz kıtaatının lıangi tarihte H 
nere)e hareket edtcel;ini bildir
mekten imtina cdiJorlar. Şnnı;
ba):ı~ be~·nehnilel mıntakadaki 
İngılız b'"J · · o gesının müdafaası i~in 
b~ lasa\·~ur edildiği hakkında Jıiç 
ır malumat Hrilmemekttdir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 



SAYFA-~Z~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::?;:K~:D~A~~::::::::::~;:::::::::::::::;:::~::==~~~~~==::::=:::::::::::::::::::::::::::--

1 ~~N~~ . ,,tjAVACILI K BAHİSLERi 

NicinHava Vekaleti 
' 

Havacılığın eksiği birlik ve 
otoritedir - mevcut tertipler
de revizyona ihtiyaç vardır. 
il§ ıymetli baş.muharriri
~ miz Abidin Daver dün-

kü yazılarında bir ha
va vekaleti teşkilinin llizuınunu 
izah ederken Türk Hava Kuru • 
munun mlisbet 
havacdığımızın 

karşılanamamış 

balıscttiler. Be· 

mesaisinden ve 
bugüne kadar 
ihtiyaçlarından 

lir? Sözü uzatarak ve müsta
kil bir hava vekaleti teşkilini 

kat'i bir me<:buriyet haline ko
yan vaziyet ve vôkıaları ortaya 
dökerek nahoş bir hava yarat • 
maktan çekiniyorum. Ancak İn
gilterenin eski hava nazrrların· 
dan S. Hor"ün Avam Kamara -

nim göriişüm - YA Z A N : 
le vazıda dik- ı 

• ında söylediği 
şu sözlerini ka
yıttan iken.dimi 
alamıyorum: 
«Hava nezareti

ni üzerime al

kati çeken üç Ş. Hazım Ergökmen 
çok esaslı ııok- _ 
ta vardır: '--------------' 

1 - Mühendis mektebi dahil 
olnınk üzere mektepler a~mak; 

2 - Havacılığıınızı yabancı 
memleketlere muhtaç olmaktan 
kurtarmak, 

3 - Müstakil te~kiliıt ihtiyacı; 
Ben bu üç nıaddenin ilk ikisi 

üzerindeki miitalealarunı başka 
rbir yazıya bırakarak güniin ınev. 
zuu halini almış olan müstakil 
teşk ilat ihtiyacına temas edece
ğim. 

Abidin Daver üstadımız, şu ve
ya bu şekil üzerinde ısrar etmek 
istemedikleılne işaret ederek şun
ları söylüyorlar: «Bugi.in için ye
ni bir vekillet teşkili rok mas -
raflı görüllirse, ileride vekalet 
haline getirilmek ve o vakte ka
dar bu işi esaslı surette hazır • 
lamak üzere, bir umumi müdür
lük de teşkil edilebilir .• 

Biitün gazetelerimizin teba -
rüz ettirdikleri Hava Vekaleti 
ihtiyacı, kanaatimce havacılık 
işlerinin daha fazla randıman a
lmmak üzere mlistakil bir idare 
altında toJilanrnasıııdaki açık 
faydadan doğuyor. Fakat hlikil.
met sisten1iı11iz gözönünde bu .. 
lundurulu.r ve havacılığ1mJzın 
bir sıı·a mühin1 unıum nıüdlir -
lliklerden ibaret gibi bir man • 
zara arzettiği düşünülürse veka
let teşkilinin masrafı değil, iktı
sadı mucip olabileceği iddia edi
lebilir. Lakin bize kalırsa, mese
le masrafda olmasa gerektir. Ha
va vekiileti yürlimiyen işleri yü
rütmek, hızlandrrmak ve niha • 
yet büyük davaları halletmek i
çin kurulacağına göre, bir enerji 
kaynağı olacak ve böylece hu 
müeseseye masraflı olmak gibi bir 
mahzur özürlenemiyeceklir. Ve 
netice Hava Vekaleti teşkilini, 
masraflı olması ihtimalile gerile
re bırakmakta kat'iyyen zarar 
vardır. Çünkü havacılığın eksiği 
birlik ve otoritedir. İhtiyaç ola
rak tesbit etmekte olduğum da
ğınıklık zıddJ birlik, ihtisassız -
lık - Vukufsuzluk • inansızlık 
zıddı otorite, iizerlerinde dikkat
le durulacak kadar ciddi mevzu
lardır. Ancak mahut elemanla
rı bulunan havacılığı muhtelif 
vekaletler arasında dağıtmak her 
tarafı eksik ve geri bırakmak -
tan başka bir netice vermez. Ve 
en mühimmi odur ki, bu eksik -
lik yüzünden kör müeSS<>seler ha. 
linde kalmıya mahkum teşekkül
lerin bir araya toplanmasından 
fevkalade randıman almak ka
bildir. 

Müstakil teşkilat meselesinin 
eheınıniyeti daha az değildir. Çok 
teknik hizmetlere dayanan ve 
memleketin kuvvet ve varlığında 
bu kadar müessir olan havacılı
ğın herhangi bir Vekalette bir 
üvey evliit, dertleri aulaşılamı -
yan bir ikinci kalmasında fayda 
düşünmek nasıl mümkün olabi -

dığım gündenberi on dört saat 
çalıştığun halde vazifemi hakki. 
le ifa edebildiğime kaııi değilim. 
Çok nazik ve teknik işlerden mey
daua gelen havacıl;ğın incelikle
rini kavramış olarak çalışmak i
çin geceli gündüzlü yorulmak 

bilmeksizin, cephede harp eden 
asker gibi, fedakiirane didin -
mek liizımdu. Bunun içindir ki, 
kara, deniz ve hava işlerini kuv .. 
vetli bir otorite tesis edecek su
rette idare edebilmek için lüzum. 
lu olan sermayeyi bir insanın bü
fün hayatı boyunca çalışsa dahi 
elde ede.miyeceğine inanıyorum.> 

Samoel Hor açık ve kat'i konuş
muştur. Ve bu sözlerde yalnız 
havacılığın değil, biitön bir Mil
li Müdafaa tertibinin emniyet ve 
istikbalini alilkalandıran büyük 
bir kıymet vardır. Biz, bir çey
rek asrı geçen tecrübemize, ve 
muhakeme kudretimize dayana
rak bu mevzuda yegane çıkar yo
lun şiiyle olabileceğine kaniiz: 

cHavacılık 1nüessese1cri, ordu 
bakımından kendisine mahsus bir 
kurmay heyeti bulunmak şartile 
mlistakil bir vekalet halinde top. 
lannıalı ve memleketin, üç kur
nıay arasında ahengi tesis edecek 
bir genelkurmay yani koordiuas
yon ve kumanda heyeti yahut 
başkumandanlık heyeti bulun -
malıdır. Bugünkü vaziyetile hiç 
bir memleketin teşkillitına ben
zemiycn ve bir ikmal müessesesi 
manzarası arzeden Milli Müda~ 
faa Vek3:letirni2in vazife ve me
suliyetleri de kara ordusu esasL 
na göre yeni baştan tesbit olun. 
mak lazımdır .• 

Diinya vaziyetinin kötülüğü nis
betinde ehemmiyetini arttıran bu 
mevzuu yarınlara bırakmamak 
mecburiyeti önündeyiz, Usta bir 
el, bütün bu işleri, temin edile
bilir ki, bir tek gün içinde kağıt 
üzerinde şekillendirip tesbite 
muktedirdir. Hüliisa böyle bir 
revizyona ihtiyaç vardu \'e za -
man, damardan boşanan kan ka
dar kıymetlidir. 

Şakir Hazım ERGÖKMEN 

"İkinizi de gebertirim! 
dedi ve mahkum oldu 
Kahveci Hilminin karısı Naz

miye Küçii.kpazarda manav Ha
lidle konuşurken manav iHalidin 
eski metresi Seher yanlarma gel
ımis ve N a:arniyeve: 

- Sen ıbenim kocamı baştan 
çıkarını.va uğraşıyorsun ha ... A
limallah ikinizi de bI>Caklar. ıı:ı.
lbertiriın! 

Di ve havkırmıs ve üzerler ine 
hücum etmiştir. 

Seher yakalanıms. Aıdli ve
ye verilmiş ve dün Birinci Su11ı 
ımahkeımesinde ımuıhaJreıme edi
lerek 4 l(iin haPSC ıınahkiı:ın ol-
ıınustur. 

·oemek Beni Seviyor!.. 
Yazan: il \ Turlu;eai: 

, __ G_ı_d_ö_M_o_p_a_sa_n_ = \,_s_e_ıa_m_i_l_. __ s_e_d_e_s_, 

No.4o -------- Mühim bir mesele kaldı: 
Kaynaklara ad takmak. Ben bu 
hu~usta müfettişle ayni fikir
de değfüm. Doktor kaynak -
!ara burada bulunan üç dokto
run adını koymak istiyor. 
Filvaki bu izzeti nefislerini 
o 'işu.r ve bize onları daha sıkı 
bağlar. Fakat henüz bize cevap 
verıuenıiş olan meslektaşlarını 
da çileden çıkarır. Beşer böyledir 
ve beşerin bu zaafını kabul etmek 
liizundrr. Mesela liç mühim mide 
ve ba.ii;ırsak mütehassısı doktor 
Plantüro, Larönar, Paskali has
talarım bize göndermezler. Beu. 
ilk kaynağa karımın, diğer ikisi
ne de Oriolun kızlarının adınuı. 

verilmesini teklif ediyorum. Bu 
suretle Kristian, Luiz ve Şarlot 
kaynakları olur. İyi değil mi? 
Mükemmel ... Ne dersiniz"! 

Banu hatta doktor Laton hile 
muvafık buldu ve dedi ki: 

- Doktor Russel, Kloş ve Re
müzoyu isim babası yaparız. 

Andermat: 
- Ala, ala dedi. Ben şimdi ou.

larla görüşmiye gidiyorum. Ka
bul edeceklerdir. Buna eminim. 
Kabul ederler. Saat üçte kilise
de buluşalım. 
Koşarak gitti. 
Arkasından hemen S-Onra Mar. 

ki ile Gontran da çıktılar. İki 
Oriol baba o!ul. yüksek siyah 

.. ,., ... , nı ~·""["E. ''"~I"' ~:;Q, ~: ,.l~aı l;a. ~ ıAl~I •• 
Şehirde umumi kontu
rat yoklaması başladı 

, __ ,_!!!!!!!!!!l ___ , 

tik tedrisat 
kadroları 

Bu yoklamanın vereceği neticeler tarh edi· 
lecek bina vergilerine esas teşkil edecek 

hazırlanıyor 
Yeniden lstanbula 
verilen ve alınanla· 
rın isimleri bHdirildi 

@_ ehrİ'mizde lronturat !vokl amasına baslanılmıstır. Bu yokla
"'=fl' ~a bina vergisine esas olacaktır. Şehrimizin t1'kmil ka

zalarında 2 av içinde bütün ev. 34lartman \'e dükkanların konturatla
rı muayene edilmiş olacaktır. Yalnız; l:ıazı semtlerde ev, han ve 
dük1kan sahinlerinin memurlara müskülat çvkarchkları ve onlara 
katları l!'ezdirmamek istedikleri anlaşıldtihndan ıbu hususta kavıına
kaml.ıJdara <tÖnderilen bir tamimle halka kon\urat ıvoklamasırun 
mecoburi olduğunun bildirilmesi tebli" olunmuştur. 

Maarif V ckaleti ilk tedrisat 
umum müdürlüğü vilayetlere 
ait ilk tedrisat kadrolarını ha
zırlanuya başlamıştrr. 

Bu sene yeniden İstanbul 
emrine verileulerle İstanbul -
dan başka vilayet emrine ılı
nan öğretmenlerin listesi diin 
maarif müdlirlüğüne bildiri! -İskenderuna 

acele sefer 

ilk vapur yarın hare• 
ket ediyor 

!Mersin, İskenderun ve civarı 
limadarında malları birikeu ve 
çürümekte olan füccariarın mlİ.
teaddit sikayetleri üzerine denız 
yolları idaresi nihayet armator
lerden kiralıyacağı şileplerin u
zun sti.rereki anlaşılan muarnı>
lesini beklam.eden İskenderuna 
kendi vapurlarını ®ndermiye 
karar \'ermiştir. İlk olarak D um
lupınar vapuru yarın limanı -
ıınızdan İskenderuna hareket E>
decektir. 

VİLAYET 

Kümes hayvanları ser· 
gisi yine açılacak 

!Birkaç sene evvel sehriımizde 
açılan fakat bilahare tesisınden 
vaz gccilen kümes hayvanları 
sergisinin tekrar küşadı için fa
aliyete geı;ilımistir. Burada teş
hir edilecek olan en ivi tavuk 
ıhoroz, ve emsali kümes hayvan
larının sahiplerine para mükafa
tı verilmek suretile kendileri teı;
vik olunacaklardır. 

BELEDİYE 

Bir haftada cezalan· 
dırılanlır 

Son bir hafta icin<re seıhrimizin 
ıınWıtelif semtlerinde Belediye
ce yapılan teftişlerle bir berber. 
iki lokanta. iki aşcı, bir kebapcı. 
sekiz fırın, bir kasan, bir yağcı, 
10 gazino hakkında ağır ceza ke
silmiştir. 

KüçiHı: Moda. İnci. Yenikapı, 
Mavi Tuna, Büyük;:.dada Çan
ikaya oteli ve lokantası. Sümer
palas otel ve lokantası hakkın
da da ayrıca tarife harici harı.
ketten dolayı ceza zabıtları ke· 
silmiştir. 

Mecidiye köy deresi 
temizlenecek 

Mecidiyekövürule Dere ı.cm
de bir kanal insaatı yapılarak 
burasının temizlettirilmesi Bı.
Jedivece kararlaştırılnuştır. 

ÖNİVERSİTE 

Türkoloji enstitüsünün 
ilk mezunları 

Edebiyat Fakültesine bağlı o
lan Türkoloji enstitüsü ilk mı>
zunlarını eyliıl de\'resinde verE>
cektir. Bu devrenin talebe sa
yısı 14 Jcişi<!ir. 

şapkaları ile, beyaz şosede yan 
yana yürüyorlardı. Doktor Laton 
merasimde bulunmak üzere ge
len Pole: 

- Size harikulade netice bek
lediğim bir şeyi göstermek için 
sizi alakoydum dedi; size otomot
risli tıbbi jimnastik enstiliimli 
göstereceğim. 

Kolundan tutup götürdü. Dı
sarı çıkar çıkmaz bir garson gel
di, doktora: 

- Bay Rikiye sizi bekliyor de
di, midesini yıkayacakınışsınız. 

Bir seue evvel doktor Laton, 
doktor Bonii~· in mide yıkama 
sistemine aleyhtardı; fakat bir 
sene içinde fikir değiştirn1iş, o 
da mide yıkamıya başlamıştı. 

Pole sordu: 
- Hiç mide yıkanma ameliya. 

tını gördünüz mü? 
- Hayır, hiç görmedim. 
- Öyleyse geliniz, çok me -

rnklı bir şeydir. 
Duş dairesine girdiler, Bay 

Rikiye tahta bir koltuğa oturmuş 
bekliyordu. Doktor ameliyata ~ J Ş
lad.ı ve bir tiiple hastanın mide
sine su dolduruyor, bir taraftan 
da: 

İhracatta inhi
sar meselesi 

Yalnız şahsi hırsa da

yanan ticaret yasak 

1 
miştir. Bu listeye göre bu yıl 
öğretmen okulu mezunu olup 
da İstanbul emrine verilenler 

1 

şunlardır: Fehmi Akın, Şerife 
Şevket, Perihan Etoş. 
Başka vilfıyetlerdeu İstanbul 

emrine verilenler: Sahne Ol. 
cay, Fazilet Utkwı, Mlirüvvet 
Özyalçın, Talat Tek, İbrahim 

Ti.caret Vekili Nazmi Topcu- Hakkı Ortaç, Nevzat Öten, 
oklu, İthalat ve İlıracat birlikle- Nesrin Duman, Semahat Akoğ-
rinin çalışmalarında göriilen ba- lu, Hale Kulaksızoğiu, Mümi-
zı aksaklıklar ve ihtilaflar üzı.- ne İşme, İsmail Hakkı Erkmen, 
rine ortaya atılan harici tica • Suat Ergün, Sabahat Karaşa-
rette inhisar tesisi meselesi hak- hin, Raşit Üstün, Nihat Ilgar, 
kında su beyanatta bulunmuş • Şemsi Altın; Necmiye Duray, 
tur; Hayriye Ören, Hatice Tezer. 
•- Tacirlerin ve bilhassa it- .li>ıtanbul vilayeti emrinden 

halclt ve ihracat tacirlerinin mem başka vilayetlere verilenler de 
leketin yüksek menfaatlerinden 1 şunlardır: 
mülhem hükumet tedbirlerine [ Samime Erdoğınuş, Vedide 
intıbak etmiye çalışacaklarından! Baykallı, Behice Giilgeç, Naz
ümidimi kesmiş deiiilim. Taci?"- miye Şahinoğlu, Bergüzar, Ve
le?"in cemiyet içinde ve iktısa· 1 dia ve Dündar Başar. 
di hayatta bir fonksiyonu oldu- '----iiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiill-ı:J 
ğuna kani bulunuyoruz. HaTTJ K t • h t • k A 

sonunun getireceqi iktısadi şek- ere S B 1 1 afi 
li vüzuhla cıörmiye imkan olma-
dığından bu zümrenin lüzumsuz- üzerinds tetkı'kler 
!uı)unu bugünden kestirmek 
miı.mkün değildir. Yalnız bu 
zamanı1ı şartları icinde münha
sı,-an şahsi ve ferdi olan ve hıTS 
ve tamaa dayanan ticaret siste
mine müsamaha etmiyeceqiz. 
Taci?" menfaatini umwmi men
faatin dışında ve onun aleyhin.
de görmekte devam edeTse mev
cudiyeti sebebini kendisi inkaT 
etmiş olur. Devletle?" arasında 
bugünkü ticaret an!aşma!anmn 
bünyesi ihracat ve ithald.t tica
retinin en ehemmiyetlilerini dev• 
letleştirmiye çok müsaittir. 

İyi vatandaş ve vazifesini müd 
rik tacirin cemiyet menfaatini 
devlet teşkilatı kadar ve hatta 
ondan daha iyi temin edebile -
ceğinden ümitsizliiie düşmemek 
ldzımdır. Ve norm.al olanı da 
budur. Ancak önümüzdeki tec
rübe günleri bu ümidimizi bo
~a ç\karckğı. tıakdiTde icabeden 
tedbirleri almakta katiyen tered
düt etmiyecei;imizden emin olun
malıdır.• 

MÜTEFERRİK 

Yeşilayın senelik gezintisi 
Y eşi!ay ve Y esilay ge~!ik şu

besi katipliğinden: 
Yeşilay ve gençJiai senelik gı.

zintisini 1 eyliıl 1940 pazar ıı:ü
nü otobüslerle Halkalı Ziraat 
mektebine yapacaktır. Otobüs
ler sabah tam saat 8,30 da Sir
kecideki duraklarından hareket 
edeceklerdir. 

Ü yel erimiz, kendileri \'e aile
leri için davetiyelerini Cağaloğ
lu Çocuk Esirgeme Kurwrnu bi
nasımn ikinci katındaki odamız-

. da her ıı·ün saat 14 ile 17 ara
sında temin edebileceklerdlir. 

- Öksürünüz, öksürünüz di • 
yordu. 

Adam boğulacak 
desi mütemadiyen 
Neden sonra suları 
Doktor: 

oluyor, mi
şişiyordu ... 
boşalttılar. 

- Bundan sonra kat'iyyen sa
lata yemiyeceksiniz diye tenbih 
etti. Salatayı hazmedemiyorsu • 
nuz. 

Bay Rikiye hiddetliydi. Hay -
kırdı: 

- I:ğer sabah akşam r.ıüzehra
fat yiyorsam kabahat benim mi?. 
Yen1eklere sizin nezaret etme -
niz 13.zım. 

Doktor hastayı yatıştırımya 
gayret etti, bundan böyle yemek 
listelerini bizzat tanzinı edeceği
ni söyledi. Sonra Polun koluna 
girip çıktı: 

- n~nim sistt>n1in1i bili~·or mu
Sl?nuz?. Ben şu kauantteyiın ki, 

ütün hastalıklar hareketsizlik -
teıı miiteHllittir. Fakat insanla. 
rın hepsine idman ~apıırnıa!' ka
bil midir? Esasen harekPlten 
kastim yalnız maddi hareket de 
değildir. Bir de manevi hamle 
vardır. Bunun İ('İn de cesaret 13~ 
zın1d1r. Herkes ccsttr olamaz, fa ... 

Dlş ticaret müdürü 
bugün gidiyor 

Şehrinıizde bulunan dış tica
ret umum müdürü Servet Ber· 

ikin dün ithalat !birlikleri ile 
ımeşı<ul o1mus; idare heyetleri ile 
temas ederek bazı izahat almıs
tır. Ithalilt birliklerinin cıaha iyi 
bir şekild2 çalısarak memlekete 
13.zım .olan maddeleri mUrnkün 
olduğu nisbette temin etmeleri 
yolunda tedıbirler alınacaktır. 
Dış ticaret uıınum müdürü 

lkenste ihtikarı üzerinde de tet
lkikler yapmış ve alfil<adarlar -
dan lbu hususta izahat al<ımstır. 
Servet Berkin bugün Ankarava 
dönecektir. 

MAARİF 

Maarif Vekili dün geldi 
Maari Vekili Hasan Ali Yü -

cel şehrimiz .kültür müesseselı.
rinin yeni vıl ihti vaçları etra
fın.da ali'ıkadarlarla ı:ıörüsmek 
ve tetkikler vaomak üzere dün 
sabah Ankaradan sehrimize gel
mistir. Vekil şehrimizde üç ıı:ün 
kalacaktır. 

İKTiSAT 

Yeni tiftik taksim listesi 
hazırlandı 

Tiftik, yapağı idare heyeti 1 
dün bir toplantı akdetmiş. ken
dilerine taliımatname harici ola
rak verilen ihracat haklarından 
feragat edenlerden kalan 86 to
nun birlik azaları arasında tak
simini yapmıştır. Liste umumi 
heyete arzedildikten sonra Vı.
kalete ııönderilecektir. 

kat herkes ayni derecede cesa -
retsiz bırakmak kabildi. Ben ma
rıevi hareketi iptal ile yalnız mad
di hareketi idameye muvaffak ol
dum. Buytırunuz, giriniz. 

Bliyük bir salon kapısı açtı. Sa
londa bir takım garip aletler, tah
ta ayaklı kanapeler, koltuklar, 
masalar vardı. Hepsi de bir takını 
manivelfılarla müteharrikti. 

Doktor izah etti: 
- Burada dört tiirlü tabii ha

reket vardır. Yürlimek, ata bin
mek, yü ek \'e kürek çekmek. 
Bütün hu hareketler uzvunu inki
şaf ettirirler. Burada insan hiç 
konuşmadan, hiçbir şey düşün • 
meden, manevi hiçbir enerji sar
fetmedcn yüzer, kiirck .-;;eker, a
ta biner, yürür. 

Bu sırada Obri-Pl'.itör girdi, 
peşi sıra !mim pnzıh biri daha 
vardı. Doktor sordu: 

- Bugün ne yapacağız? Yürü
yecek nıiyiz ata nıı bineceğiz? 

Obri Pastör Polün elini sıktı: 
- Bugüiı oturarak yuruyuş 

yapalım dedi. daha az yoruluyo-
rum. 

(Arkası var) 

Tarih ~e C~Qrafyanın dışına çıkmalıyız 
Fransada ikinci imparatorluk 1 Bu sözleri üzerimize alınma· 

devrinde, 1870 harbini takip eden mazlık edebilir miyiz? .. İtiraf c-
çağlarda iki eser neşredildi. Bun- delim ki, yabancı diyarlara dair 
!ardan biri Prevot. Paradol'un maliınıatımız iskolastik veya kla-
cYeni Fransa. öteki de İpolit siktir. Ne yazık ki, bizde henliz 
Tcn'in ıcİnıriltereye Dair Notlar• seyahat müessesesi teessüs etme--
eserleridir. Bu iki mütefekkir ve miştir- halbuki böyle bir mile • 
filezof: cAman dediler, dikkat!.. sesey: muhtacız. Bu ihtivacı his 
Yobancı memleketlere dikkat!.. etmiyorsak tadını almadığımız 
Fransızlar yer ylizünde olup bi- içindir ve' yine bomun icin de 
tenlere lıikayJt kalıyorlar.. faydasını lüzumu kadar takdir 

"1914 harbinden sonra da aynı edemiyoruz. 
mevzuu in.celiye":. bir e;er çıktı: Bu gün hiç şüphe yok seyaha-
D.okt.or Gus.tav L.o Bon.un cHa~: tin ve seyahatten bahsetmenin 
hın ılk neticelcrı.. Gustav Lo srrası değildir, fakat yabancı di-
Bon da Fransızların yabancı di- . . • 

1 d 1 b't nl · b'lm dik yarları, oralardaki fikrı ve maddi yar ar a o up ı e crı ı e - h 
l · · ·· ledi ayatı tanımanın tam srrasıdır. 
erını soy . 

Fransa muhakkak 1,i, 17 ve B'fu: ~in de ?~hancı 1 kü.t~p~~-
18 inci asırlarda, kendisini bütün ntü~ ehr e 1 ~ey.a a eskelr ermlı. . u-
cihana hak:" , __ 1 b .k. p ane erıınıze na etme ıyız. 

VerdJ·gı-•• meımti~al n u ıh 1 asdrın İşte bu gün yabancı seyahat ede· 
s ı e ına mur u. .. 

Eduar Eryo gibi münevverler biyahnı Turkçeye çevirmekle 
Fransayı yabancı diyarlarla alil- başlamalıyız _ki, yarın bizde de 
kadar etmiye çalıştılar. Er _ seyahat. zevkı, uy~nmış olsun: . 
yo senelerce cl'flilletler artık Maarif Vekaletı, Halk Partısı, 
biribirlerini fen, endüstri ve ti- Halkevlcri memleketin her bu -
caret ccreyanlar1ru ö"renmek cağında yabancı diyarlara dair 
hu cereyanları yakında: takip ei. ko~eranslar_ verdirm~li, gençliği 
mck zarurdindedirler; bu miiş- tarıh ve. cografia kıtaplarının 
terek hareketin dışında kalını_ çerrevesı dı"ma çıkarmalıdır. 
yalını .• dedi durdu. SELAMİ İZZET SEDES 

l ADLDYIE VE POLiS 

şuçu ile bir 
tevkif edildi 

--
Rüşvet almak 
Polis memuru 
Konvadan j!elmiş olan Mehmet adında bir genç Kasımpaşada bir 

kadına sarkıntılık etmiş ve kadının şikayeti üzeruıe polis memurla
rından Nuri tarafıntlan yakalanmıştır. 

F'akat iddiaya göre. oolis memuru Nuri karakola gidcl'ken 
Mehınetten 20 lira rüşvet alarak onu senbest bırakımıştır. Mehıne
din ş.=.iveti üzerine POiis mamuru Nuri hakkında takibat yapılmış 
ve Adliyeye verilmiştır. Ddrdüncü sorgu hitkimligi isticvap ve 
tahkikat neticesinde polis mı:muru Nuri hakkında tevkif müzekke
resi keserek tevkif etmıştir. 

Yeni icra ka
nunu başlılJor 
İcra kanununu tadil eden vı.

ni kanını evlıliiin 11 inden iti
baren mer'iyet mevk.iine e:ire -
cektir. 

Bu kanun hükümlerine tev
fikan icra daireleri kadroları ıhi\
ıkim ve memurlar ilfı.ve edilerek 
e:enişletilecek ve istihkak dava
larının rüyeti salahiyeti de icra 
hakımlerine verilecektir. Adlive 
de bu hususta hazırlıklara bas
lanmıştır. 

Motör kaya !ara çarptı 
Diin Kocadereden İstanıbula 

ııelen Kadir Reisin idaresindeki 
rnotör Salacık iskelesi karsısın
da. May>muncuk şamandırası ya
nındaki kavalara bindiımistir. 
Motör bir ha •; uP'raştıktan son
ra kurtarılrnıstır. 

Zeynep Kamil doğum 
evine ilave 

Zeynepkamil Doğu:mevi.nde 
tınodern çamaşırhane \'e veru bır 
pavyon yap~ınası kararlastırıl

. ıınıstır. . 

K AD 1 N 

c i L D İ 

Doktor Galip Ata edebi ve 
tıbbi fıkraları ile şöhret alnuıı 
savılı doktor muharriderimiz
den biridir. Dünkli fıkrasını: 
cKadın cildi> bahsine tahsis 
etınişti. 

Nanemolla serlevhayı gö -
rünce: 

- Hangisi? .. 
Diyerek sorusunu devam et

tirdi: 
_ Denize giren, güneşte ya-

nan cilt mi; yoksa öteki c.iit mi? 
Fıkrayı okumıya vakit kal. 

madığı için: 
_ Her hakle anadan görme 

cilt .. 
Cevabını vererek iliive et . 

tim: 
_ Eğer ötekinden bahset. 

seydi cKadın cildi. demez: 
•Kayışla5aıı ciltler. derdiL 

MEDED 

YA HAZRET 

Felek fıkrasına dün: 
- Meded ya hazreti Mazhar 

Osman .. 
Başlığını koymuştu. Nane -

mollaya: 
- Üstat, sen her halde oku

muş olacal<Sm, ne diyor? .• 
Diye sordum. 
- Okumadım amma, her hal. 

Bir fırın 15 
gün kapatıldı 

Divanyolundaki fırının sahibi 
Sıtkının fırınında pis bezlere ek
mek sardıgı görülmüş ve tu • 
tulan zabıt vara.kasile Sultan
ahıınet Birinci Sulh ceza maJıkı.
mesine veri1mistir. Dün yapı
lan muhakeme neticesinde fırı· 
nın 15 giin ımüddetle kapatı.lma 
sına karar verilımistir. - -·~· 

Küçük Zabıta Vak'aları 

* Abduilah oğlu Sülevrnan adı 
da birisi. dün arabasile Besikta 
sa doğru 2iderken. karsıdan bı 
trmnvay eörünmü•. at bunda 
ürkerek koli<ffiıva baslamıstır 
Araba böylece 251 numaralı tr 
vaya şiddetle Qarpımş. Süley
manın bacaih kırılarak. bawı 
bir halde Bevoğlu hastahanesın 
kaldırılmıştır. * Kasunpaşa, Küçükhamam 
kağı 10 numaralı evde otura 
!Mi.sonun kızı 4 vasında Sultan 
dün bahçede oynarken al!:zı ac 
bulunan kuyuya düsmü .. 
Qoculk dUşerıken basından ya 
ralamnış, boğulmak üzere ike 
kurtarılmıstır. 

de Tan'ın dört sayfaya inişin
den bahsediyor olmalı ... 
Cevabını verdi 

NAS 1 L 

YAPTI? 

Naci Sadullah: 
- Tayyare ile nasıl akro 

)asi yaptık? .. 
Diye bir makale yazmış. Na 

nemolla, serlevhaya bakarak: 
- Her halde hayatındakin 

den başka türlli değildir! 
İşaretini yaptı ve füwe etti 
- Malum ya, dostumuz alı 

rohat muharrirlerdendir. 

NAMUSLU 

YANKESİCİ 

Bir yankesici Akı;aın muhar 
rirlerinden Ragıh'ın cüzdanı 
çalmış. Sonra da içindeki pa 
raları almış, vesikaları post 
ile iade etıniş. Buna flNamus 
lu yankesici> diyorlar. Nane 
mollanuı da bir kere fikri 
almak ~art oldui{ıına göre, 

- Ne buvrulur iistat bu ta'V 
sife? .. 

DL'<lim. Gülerek şu ceva 
verdi: 

- Eğer namuslu olsaydı v 
sikaları alıkoyar, parayı gö 
derirdi. Eğer, cüzdan sahi 
muharrir olduğuna göre iç' 
de para yok idiyse o vakit .v 
ziyet değişir! A. ŞEKrn 



U-AG-;;--ı~ =l :t\~ffi 
HEBRiES Amerika Uzak/ GORiNG 

f :napeı-' l 
Vay gidi topatanlar, 

vay 1 

ADALARININ Şarktaki kı~aatını ~UTUK. 
KARARI geri çekmıyecek SÖYLEDı 

Kokulan renklerinden, nnk -
!eri kokularından güzel olan şu 
ınüharck Topatan kavunları, es
kiden ne şeker, ne bal şeylerdi. 
Bu günkü seyyar esnaf edebiya
tında istiare olan •Bal kutusu• 
diye satılan bütün kavunların 
içinde, eskiden bu i>tiareye co 
lıiyık olan kavunlardan biri de 
Topatal\ kavunu idi. Eskiden cte
diğim, yani bundan yirmi, yirmi 
beş yıl önce ... Sonraları ise na .. 
zar mı degdi, ne oldu ise oldu bu 
canım Topnlanlar tatsızla~a tat
sızlaşa, soysuzlasa moysuzlaşa 
tatlarını, tuzları~ı kaybettiler, 
adeta içleri, tahammüz etmiş ku
yu suyu ile dolu birer küçük ve 
sarı fıçıcığa döndüler. Mubarek-

Müstemleke idaresi Gf. 
De Gaulle ile beraber 

Lc>ndra, 10 (A.A.) - Yeni 
Heoridcs adaları valisi Genaral 
de Gaulle'un bayrağı etraiına 
te>planmakla şeref du yduğunıı 
resmen bildirmiştir. 

Telgraf şunları ilave etmekte
dir 

Yeni Hebrides adalarının Fran 
s>Z ahalisi hürmet ve itimatla 

' 11 , mri altı-general de Gau e un e h 
na girer, silah tutabilece~ Jr 
ferdıni gÖndeıınıi ye de ama e 
bulunmaktadır. . ihai 
Adanın halkı bu rıcayı._ n_ 

zafere kadar kendisile bıdıkte 
k .. b' vaıt gı-

harbet.ınek içın atı ır. . t' 
bi teliıkkı etmesinı bi!dıı·mıs ~i 
Teh!raf su ctimlelerle 111,h~ez 
bulmaktadır: Ya,asın ° 
Fransa yasasın İngiltere. · 

• ·· venı 
Haber alındığına. ıı~redaların

Kaledonyada. Hobrıde> ~ 
1 k yakında ııe-

dan cesaret a ara . olarak 
neral de Gaulle lehıne 
karar verecektir. 

Italyanlar 
(Bastarafı 1 inci saııfada) 

D .... bir taarruz esnasında, 
ıger k' . e bom-

bir sabilı havuz ya ınııo ._ 
Bombardıı.ıan ta) 

ba atılmıştır. . d 'da benzin 
yareleriıuiz Maı Ad aga etmişler-
deposunu bombar ımaıı 1 ri 
dir Cenubi Afrika tayyar~ e 
Ne~elli hava ıuel'.danını bom ar-
dıman etmişlerdır. rilmiş 

Keza kamyonlar ateş~ vebetler 
1 ·· rine taın ısa ve bma ar uze b' !ardan 

kaydedilmiştir. Bu ına 
biri hasara uğratılınıştır. · d 

. 10 (A A ) _ Kalııre e 
Kahıre, · ; k argah res-

neşredilen umumı ar 
mi tebliği: mev-

Sonıali: italyanlarıdn ".581 s. ha-
. . . t'kamctın e ı erı 

zilerunız ıs 1 • 

reketi devanı etmektedır. fta 
Diğer cephelerde her tara 

sükunet vard;A ) _ İtalyan tay. 
Adcn, 10 ( · · d taarruz 

yareleri bu saba.fı ~.ene keri ve 
etmişlerdir. Bir Ingılız ask .

1 
l2 

3 1. "Imüş, 5 İngiliz as erı e 
yer ı o deli basar 

verli yaralarunıştır. !\fa 
az ehemmiyetlidir. A 
Lo dr 10 (A.A.) _ Reuler . : 
. n a, . . t k .ınubabırı 
Jansının d.Lploon,ı 1 

Yazıyor: aıbuatı. 
ita! yan ve .A.knan m , ta-

[n_giliz se>mali~n;n tta,IY.'~~:tile 
rafından ıstılası 11' 1. ~a ... 
ilaru şadumarıi etmeı«ec:ırler:. 

Londrada su mülahazıuaı yu-

rütülımektedir:.. .. So ali ara-
1talyanlar bu tun ':', k da· 

zisinı· i~aı etrruve nıuv,ı .ıa 
"" . h' bır za -

hi olsalar. kevfıyet ıc Ilindis-
anan Su vcys Kanalını ve a-

hl. k ye kovmıvac 
tan yolunu te 1 e f. · etten 
ğı gibi kısır bir rou~~_ıe~~ ital
ibaret kalmış olur.. ı,,un lun _ 
yanlar denizlere hakim bu 
mamaktadırlar. t 

Japonya'ya k~rşı ta. 
kip edilen sıyasete 

devam edilecek 
Va ioııt-On. 10 (A.A.) - .sum-
vşels• İngiliz filoswıun gerı mer ik h'' 1 nınasına r~en Amer a u-

~~metirıin Uzak Şarktakt' i kıtal1arını geri cekmek nıve ıııııe. <>-
d - nı so"ylemış ve Amu ık a-ma ıgı t 

J aponyaya karsı takıp e -
~~kte olduğu siyasette bır de
- . iklil< yapmak tasavvurunda 
~~Junulacağını ve tayyare ben
zini ihracatına kıonuları _.me:m
nuiyetin kaldırılarnıvacngıru i
lave etmiştir. 

Petain alkolikliğe 
karşı mücadele açıyor 

Cenevre, 10 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 
Mareşal Petain hükıiı:netı al

.kolıklige karsı enerıık oır m_u
cadcle acrrıak kararını vermıs-

t . Vichv'de alınan kdıbırler 
ır. f b'l 
·ık önce Fransada aperıtı ı -
~assa apsent içmevi menctmek
tedir. Şampanya ve saıap ıstih
lfı.kine memnuiyet konulmamıs-

tır. • "" • 
Kanadanın Laptettıgı 

fnln::ıız- vapuru 
Ottava, 10 (A.A.) .- Fransanın 

ma).(iiıbıyetmdenberı. Şarkı Ka
nadanın bir Jımanında. mevkuf 
bulunan 5779 tonluk Saınt - Ma
Jo ismindeki Fransız vapuru ka-

da makamları tarafından zap-
na ... . "! , b 
tedilmiştır. Saınt - " a.o un -
dan sonra Kanada ba ı ragıııı ta-
.şıy acaktır. ---o---

Hava harbi 
(Baştarafı ı i7lci saııfada.) 

mitralvoz ate ine tutmu,.ardır. 
Hangarda bulunan tayva_r?lere 
ve tayYare mevdanı ırnuuaf~a 

n" hasar yapılmıstır. Gu-
:mevzıı ... k 

. tayyare meydanına arsı 
ernse~ , · 1 a n hü.cuma ak
y a hil müdafaa kuvvetlcri-
<am. sa 1 f · nsuP tanare er tara ın -
~=nm:evam edilrnis ve b~ kac 

b darlar ve yerdekı tay-
kere an~ d'J . " 

1 bombardıman e ı mısu.r. yare er 
Biı· ~"k yangınlar çıkmıştı. . 

Sahil müdafaa kuvvetlcrıne 
başka tavyarelcr de mensup , bo 

Flushing petrol dcpoıarını m-
b dıman et.rrıişlerdır. H ucuımu 1 

ar k' yanJ!ınbr cıkmışlır. 
mutea ıp . d.. k. 

AlruanYa üzeruıdc un a :)am 

1 harekatın esas hedefle-
yapı 'rudwıgshafen ve Cologn~ 
rını fabrikaları teşkil etmıs-
cephane . mi.lrettebatının 
. Tan·aıe 

tır-. 'kle~i malunıata nazaran 
ıg~tırdı büyük hasar verilmis
duşmana 

tirı)· ·,er tayyare füoları _da Ruhr-
ıg . rolu münakalatına ve 

da demırv Holanda. Belcika tay
Almanveay, danlarına hücu:ın et
yare m 
uıişlerdir. 

10 
(A.A.) _ Hava ve 

Londra. . et nezaretleri teb
dahilİ amnıY 

Mihver devletleri matbua: -
nın ünyaya uvancıırmak ıs;
dığinin hilafına olara !;:, ~e~c:'= 
ranın zaptı, Aden ıç~n e e _ 
ci.lk bir tehlike te.;ku ~tmıY . 
ceaı· rlıbi İngilizler~ Şap denızı-

~ ~ • • ·ı donan- 1.... b' ni de kapatamaz. ı.n. g, ız Ha- ıgı. vvel münferid ır 
hem ö·ıe<len az e . . 

rnası, ltalyanlara "~rsı' v ki 1- g varesi inııillerenın .. sı-
bcşistanda hem d~ VbC . - düsman ~v sahilini g<.-çerek bu-
ta!yan' ar tarafından ta:nwnef dıs mali sar ı utıtelif bombalar 
ııal edilmiş bulunsa. Som; 1 e yük kudret;: ~hil şehrinin c':-
ablukasına mükemmelen evam atıınıötır. B. binaları hasara Ul!-
edebilocektir. ·ı: ·e et- !eri ve sın~avvare dafi topları 

Askeri maha!il şuı:·ı ı.av ramıstır. etlerine mensup 
hava kuVV k d" rnektcdir: . her ne ve 1 r·ı ateş acara us-.h - t yvare e . · Yukarıki müla az••. ı'r•lyan- avcı a ardıman tayyaresını 

ı Is n Somaı. vı ~ man bomb . 
o ursa o u •. 1. ;(i,;lrrin hic d .. ürmüslerdır. ak 
!ara terkeumıye ne us 10 (A.A.) - Bu : 
de nıvcti yoktur. • Londra. avcı tayyaresı 

k b• esi ·k· Alman k 
İta lyan a ın şam 1 1 ffakıyet elde etme. -

ıı·c hır rnuva b şarkı 
1 ıo (AA ) - .1 

• · ailterenin cenu _u -
İtalvada bir maha' . · ·tin- sızın ln~ . h'r üzcrıne sen 

Bu s~bab l\lusolioinin rıyase . sahilin __ de bır pmse ııs·Jaı·dır. 
1 Cel isi carl ya de toı>lanan na· · ar ın ı bir hucum _ 

ı:nesel lcrlc mc~gul o~l~n:n:ış~t:ur:.· ------=----
İs tan bul Mebusla ·ı 

· · sa1ıfada.) ( Ba,>tarafı 1 ıncı . 
direrek ıatbikatıoı da partı vel 

ası ge -
:meclis toplantılarında sır ahak-
dık~e tak•p eylemcide ve t 
kulnıua ~alışmaktadırlar'. . bir 

Ba vıJ da halkla temas ı<ın 
' B prog-Jlrogram hazırlnnmt~tır. u 

..:aın mucibince yarından haşla • 
k .. l ·rdc ya. llıa üzere muavven gı.ın c 

"ılacak tcına5,l~;da mcbn"lart -
:rnız geçen seneki dileklerin ye • 
l'İne gctirilmis '>lanları hakkın
da ına\Urnat v~ izahat verecek .... 
ler ve Yeni dilekleri de dinleyı!> 
n.,t edece.ki.erdir. Toplaııtılar 
Haikevi bulunan kazalarda Hal
~-"Vleriııde ve bulun°:"yan yer-
1<rde Parti merkezlerındc ya!'ı
acak ve arı.u cd,~n bütün " " 1var 

. . k edecektır. 
halkı ıstır~ hangi tarihlerde 

Toı>lantı arın tte yapılacağı-
h . kaza ve sem 
angı · 

nı :va~ıyorı z: ·tpÜ var n Be-
.12 ağıı,to,ıa.) · 1. · l" ağ11s -

:BcJoglunc ,ı, .J 
şikta~ ve. .. .. t\ı ıhtL'. a;tu_~-
to:-.ta ı:mıuonu v~. 15 inde Us-

11 .. de E,·uple, d 1 tosun un' k· .... de 16 sın a 
"d Kadı ovun ' l ku ar ve .. İ"k bi·· fosda< '"' 

Yalovada, !O gunt u B •v.koıda. 27 1 
26 aı:nslos tt c. 

sonra k" .. de 28 iode Kar-
. d Bakır onın· • ' d 

sın e nda' Sarıycrde, 30 un. a . 
talda, 29 u . ıo j!'Üııluk bır 
Çatalcada ve yı;eeylülde Silivri. 
f ladan sonra . 
ası J" ide Şişli ve Şebrcını-
d~, 10 ey u lfılde Şilede, 14 e~·
ııınde, 1~ ~.Yk d da toplantı ~a
Jiılde Buyu a a 
pılacaktı• 

Alman Mareşalı yeni ik• 
tisadi nizamdan bahsetti 

Koenigsberg, 10 (A.A.) - D. 
N. B. Ajansı bildiriyor: 

Alman iktısadiyatı için Führe
rin tam salahiyetli mümessili ve 
şarki Almanya fuarının himisi, 
AJman mareşali Göring ezcünıle 
şunları söyleıniştir: 

,. Son zamanların tarihi hidisa
tını müteakip, şark fuarı yeni şe
rait dairesinde açılacaktır. Fua -
rın an'anevi vazifesi, şark ve şi .. 
maide ticaretin inkişafına biz -
met ehnek, ve Alnıan ihracatını 
(oğalhnak ohnu!:'tur. 

Bu vazife her zamankinden da
ha ziyade chcınıniyct kesbct -
miştir. Şaı·km vası bolgelerinde
ki yeni iktisadi nizam Sovyet 
Rusya ile ticare(in büyiik inki
şafı, Koenigsberg fuarına yeni im
lriınlar bahşetmektedir. 

Fransız harici 
ticaret ofisi 

· lerin o eski enfes kokuları ve iç 
Açan renkleri, olduğu gibi dur -
duğu halde bunların o şeker mi 
şeker, bal ını bal olan tatları ne
reye gitti acaba? Aolasılıyor ki 
bizim o eski cinım, güzelim To
pataııların, tohumu soyu bozul
ınu~tur. 

Ziraat işlerinde bir çok şeyle
rimizi ıslah ederken son zaınan
larda bo•ula bozula yenilmez bir 
hafp gelıni< olan hu Topatan ka
vunlarının da ıslahı işi bir yolu
na konulsa da her kes yine, es
kisi gibi ağız tadile doya doya 
Topatan .:rrse fena mı olur sanki? 

n" t '1 f'l<MAf Kl\YfiIU 
Vişi, 10 (A.A.) - Resmi ga-

zete harid tıcaret ofisi ııa.nu al- 1 ~ 11'>..ft lfü ~tF',, n n n 
tında bir teşckkü~ün vücuda ııel- &=ı. U ~ -1.!cU~ l!:. l!dl 
mesı hakkınJa bir kanun ne,;ret- · H A B E R L E R 1 
mıştir. Bu tcş.kkülün hükmi ----=..;;:~;..::;;...;;:o,..;... __ 

sahsiyeti ma:ıye nezar~<inın b!Il- Trakyada harmanların 
rine veriLmislir. 

Ofis, ihracat ve itlını:ıt plan- yarısı kaldırıldı 
!arının tatbikine memurdur. 

Fransız kabinesi 
toplandı 

Visi, 10 (A.A.) - Vekiller, dün 
saat 18 de Marcsal J'c,;.ıııin n
vaseti altında top!anm1'! -.rdır. 

Fransız matbuatında 
aleyhtarlık b-ışlAdı 
Cenevre, 10 (AA.) - D. N. B. 

.bildiriyor: 
Acti.on Française gazetesi. Fran 

sada bır tek parti kurulması a
Jey.hinde vaziyet alıT.akladıı. Ga
zete, bu bünyede bir Partinin 
,Merkeziyet veya b.ı!ık> ısmile 

tanılan eski rıarlımıento manev
ralarına çok benzivPcegı müta
leasını yürütmektedir. Action 
Française'e nazaran böyle bir 
partı, eski partilerinin sevvi

atınt'1. muvakkat bir ın<;lcei ola
caktır. 

Amerika ordusu 70 
tonluk tank yaptırıyor 

Va ·ington, 10 (A.A.) - Birle
şik Amerıka ordusu. 70 tonluk 
ve 75 mı! metrclık top!,ırla mü
cehhez muazzam tanklar insa 
etınive karar vermistir. Miktarı 
·bildirilmiven ilk siparis. Bethle
hem Looomotive Company sir -
keline verilmiştir. 

indiçini 
(Ba.>'tarnf• l inci saııfada) 

Japon sefaretinin beyanat ver
miyc mezun bir m~ınc~sili Japon 
makam1arının bu lngiliz ltararın
dan dolayı çok memnun oldukla. 
rını bl1dirn1i tir. 

MezkUr ıııün1e~sil, diğer de,:let
lerio de bu öı·.ıej:i lakip edecek
leri fikrinde olduğunu ilave ey
lcıniştir. 
Yarı rcsıni Fransız kaynakları_ 

na göre, Fransız kuv\'ctlcrinin 
çckiloıesi ınutasavvcr değildir. 

Tokro, 10 (A.A.) - Ja~on mat
buatı Ingiliz kıtaalının Çınden çe 
kilmesini tebarüz ettirerek kay
detmektedir. 

İngiltere hüku.meti?i~ P_ekin 
protokolü mucıbınce ıht!razı ka_ 
yıt koyrnus olınasına rngmen, ga
~etele~ bu kıtaahn bir kere Çiıı
den çekildikten sonra tekrar ge
ri gclıniyeceklerini dü~ün?n~k tc
n•ayülündedirler. Gazctcl:."rın ~k
seriSi İngiliz kararını Japon - in .. 
giliı ınüna!-ıehctlerini t;)laha .. nı~~ 
tuf bir siyllSİ jest olarak telakkı 
ediyorlar. 
Şanghay, 10 (A.A.) - Tchoung 

king'dcn gelen ve Çin matbuatı 
tarafından ne$redil~n h~h~r!t:.rc 
nnıaran, Japonva }lı~dıftnıyı ıs .. 
tila etlıgi takdirdP (it' ıta_ları dn 
bu nıeı.ılekcle girecelJerdır. Ga
zetelerin be:yanatına. gör~~ sı ~1 
iki giin zarfında talım gorn:."~ 
beş Çin fırkası ve motorııe cu. 
zütanılar Kveicho\''U terk ıle Hın
diçini hududu cİ\ arınrla Yunnn
ın ve Kooangsi mıntak~ılarına •:.t
nıek c-nırini alı.1ıı.;Jardır. 
~-

Cumhuriyet gazetesi 
kapatıldı 

Ö~cndiğ'ımizc göre İstanlıul
da ...,.b 3 1ıt.rı iııt'şar e!-mekfı'_ olan 
Cıımlıuri•Pt gnzclesı Vekılkr 
Il~...- \!li .hararı ile kapntı1ını~tır. 

Edirne, (Hususi)- Trakyada 
harmanlar yüzde ellıyi geçmiş -
tıı-. Küçukler tamaıııeu bilmiş or
ta 'e hü:.,-üklerin de A.ğu3lOs ni
hayetine kadar arkası alınacak
tır. 

Yazlık denilen ntı.sır. sus~ıın. da.

1 
ı-ı, ayçic.;e:4i. kendir kenevir gı!:ti 
z~ııgi.n n1ahsul1cri ise uıevsinı 
g..ızetılerck Kanuna kadar de\'anı ı 
edecektir. Hunların hizmeti az fa~ 
kat süreklidir. Ve daha ~ğu ka
dınların isidir 

Son dört ~·;l tecriibeleıinden 
sonra Trakya için dahi Akala 
paınuğu dağıtıl1nı~tır. 

İzmir fuarında 
Trakya pavyon u 

Edirne, (Hususi) - Nafıa Ve
kili General Ccbesoy ile birlikte 
Geliboluya gittiğini bildirdiğim 
unıurni ıniifetti!;> General K. Di
rik Jsıanlıuldan Edirneye döner 
dimıııcz İzmir fuarmda Trakya 
ııavyonumuz etrafında alakadar
lardan h:abat alıuı~ ·e pavyonu
nıuzun ınalzeıncsi ile kadrosu bu 
sabah İzn1ire günderilıııişür. 

Trak anın ka1kınnıasıno. oit fi 
liınler Fuarda .E:ÖsteriiJnek üze
re hazırlanıyor. 

Avusturalya 
(Bastaraf• 1 inci sa,ıfad.4) 

Zeilada yeni te:;is ediJrn,s olan 
İtalyan kararııiıhı üzerine pike 
ile hucumlar yaparak hasara! 
ika etmistır. Bu tavyare ,;air 
asken hedeflere hucum ederek, 
kaın\ on ve erkanıharbive ot.o -
molıLlerıni hasara ~ratmış ve 
İLalvan a kcrlerine zay1at ver
diıın1ısLir. Warlus tav.\,.aresi sa-
l "n j!enıisine avdet elmistir. 

.. alyan tayyareleri Adende 
harp gemilerimize hüeuım etmiş
tir. Çok vılksekten ucan tavva
relerııı bombaları ne hasarat ve 
nede insanca zayiat Yaoabilmıs
tir. 

Nairobi, 10 (A.A.) - Resmi 
akşam tebliği: 

){ara k uvvetlerimiz gösterilen 
hafif bir nıukaveıueti ınüteakip 
Korindil'i i~gal etmişlerdir. Za
yiat yoktur. 
Bombardıman tayynrcleripıiz 

Neghelli üıerine muvaffakıyetli 
bir hücurn yapmıslardır. İki Cap .. 
ronis iuıha edilnıiş diğer ikisi de 
ha~ara uğratılnıı.ştır. 

TICARF.T 

F:ndık ıhrııcatı baş 1ıyor 
On dört scned.mberi fındık 

" kuru \eJr.ışl ıu11ı~in ·hıaci
lc u~ n •Danielseıı ihracat 
ş1rk ıı• n.n mudLtt·i.ı dun .sa -
bahki ek.)pre::; ile sehrJımize 
don nu t ır. M. Daıııelsen şunla-
rı .ı..:n11s ir: 
•- Oıı beş qim l·udar et·vel 

Avru a µı_qcu;aıarını tetkik et -
mek u!ere burada ı aıırılc!ını. 
H ıiin piııarnlarda hil/.a sa fın
dık için ntü t PTi 1a ?ıaılır. Bııı ın 
Karad z sa illermde 14 tınd•k 
fahrikamız ııar. Bunlar d11rma
da11 ilıraç edılecek malları lıa
zır!ıııor'ar. B rkac qüne k r 
Almaıı •aııa Tırna tıo!uııl • it -
11aııa karadan d'rler m "' 
ıere de 10üna.riP tıollardaıı 
caıa başlıııacaaız.• 

HAKKI TESLiM ETMEMEK iN
SANi ~ GOZONE DiZi E DURUR 

(Baştarafı l 'n.d sa11fada) 
zade Velid buna bir türlü müte
hammil değildir. Yine ayni da
vayı kastederek olacak ki, . Se
lim Sabit .. imzası ile gazetesin -
de .Ah, bir de hastahane açabil. 
seydik . diye bir makale yazrnıs
tır. Ebiizzi) azade yahut da diğer 
namı ile Selim Sabit bu fıkra -
sın da eskiyi yadeyleınckte ve 32 
senedenberi memlekette tek has
tahane yapınadığımızı söylemek
te, bütiin hastahane binalaruun 
eski devirlere ait olduğunu te -
bariiz ettirmekte, 

- İstanbulda Meşrutiyetin ila
nından beri gc~cn otuz iki sene 
zarfında l!'aliba bir tek hastaha. 
ne bile yapmadık. Halbuki bu 32 
sene zarfında İstanbulun imarı 
namı ve bahanesi altında kimbi
lir kaç milyon lira bedava sarfe
dilip durınuştur. 

Demektedir. Ve .. Yine bu ma
kale icindc şu hasreti çekmekte
dir: 

•-Ah bir kere muztarip Tür
kün ıztırabına çaresaz, derdine 
devasaz olmanın erişilmez, yeti
silmez ruhani zevkini, doyulmaz 
milli tesellısini hissedebilsek ..... 

El\cr, bu satırları da Bay Selim 
Sabit'in yazısında gôrıneıni · bu. 
luusaydık belki, iizcrinrle fazlaca 
durnıayı dii iinmczdik. Fakat, 
Türkün muztarip olduğunu bu 
ıztıraba çaresaı., dcvasaz olnıanın i 
eri~ihncz c ruhnnı .. zevkini do ·ul
nıaz nıilli te~elJisini hisscdcınc
ınl~ olmakla ittiham edilmek ha
kikaten insanı çileden çıkaran 
\'C üzerinde konuıı;:rJJJ)'& davet e
den ~ok ha:i:.;as bir noktadır. 

İcap ve lüzumunda hu bahis 
üzerinde bi:tün söı·li. ·ebileeekle
rin1izi söylcıuck hakkını ntuha
fnza ed<'rek hı:rrünliik .ıdoee şu. 
nu tebarüz t"ltirrnek istrriz ki: 

- Bay Velid in,af•ızlık ve 
Cumhuriyetin hu memleket hal
kının sa~lığı İ('İn el:ndC'n geJen 
her scyi İstanbulda ve vatanın 
her kösesinde vapmıs bulundu -
ğuııu inkar ediyor. Ilakkı teslim 
ctıncnıl'k isr hem Ruhar.i henı 
de :\1illi , bir günahtır. Bu gü -
nah insanın gözüne ve dizine du
rur. 

Memlekette Cumhuriyetin ila
nından bugüne kadar ıapılan sa
yısız nıeın1ckct hastahanelerini, 
pavyonları, di pnnserleri. sana -
toryuın ve prcvantoryunıları bir 
tarafa bırakalım sadece şu İs -
tanbul hastahanelerine hakalım. ı 
Selim Sabit, nam diğer Velid E-\ 
bfü.ıiya Allah rızası için söylesııı: 

- Şehir hastahaneleri 32 sene 
evvelki gibi ınidir? .. 

\'"elid Bey cj":cr Ruhani. zevk 
ve cMilli. hisleri ile yalnız buna 
ve bu kadarına: 

- Evet.. 
Diyebilir ve onu isbat kudre

tini gösterebilirse biz kalemin1i-

• a ye 
( Bastarafı 1 inci saııfu.da) 

ak:;etmi,ı; oldultundaıı bu husus
ta yapılan tahkikatın ve:d,nı ne
tice hakıunda \Talı 'e Bdedıye 
Re,,, Lıitfi Kırnar b ı ı:-uharri
rimıze şu bcvanatta oulunmus -
tur: 
•- 9/8/1940 tarihrnde ıntişar 

eden qazetelcrden baztlarmda, 
Sııadıye gaziıwsund ı 7; i / 1940 
akşauı.ı AfUnır Nureddu in. işti
rak,le tertip ed4len 111.ü>c...1,lere ... 
de kullaııılan ve bilahare Bele
diyenın salalıı4etli meıııurlan 
tarafından nizama.ta muioJlıf ol
duQu görülrrıesi. ü.zeri.ıe verilnıe ... 
si 1ne11edilcn du.Jıulı_..,c bıletleri 
dolayı.sile orada hazır ı ırn.ııan 
Maliye momur!arı tarcfıııdan 
kaymakam ve i ktısat müdürü a
leylııııde zabıt ıutu!d~<iı•ııdan ve 
bunıııı Beleduıe ile Dct-:erdarlık 
arasında ilıti!cii vukuura sebe
biııet verdiqinden balıı.s ııazıla
ra tesadüf edilmiştir. 

Ynplırdığım tetkikat netice -
sine qöre, hıidise şuı•duı> ıl>aret
tir: 

Gazino sahibi o qüıı Münir Nu
reddinin •·ereceqi konser dola-
1jlSile bılet teı tıp ~derek dam
galcıttınn~tır. H,albuki tiııatro, 
sinema ve konserlerd~ bilet hı.1- 1 
lanıl1nası11ı ?ne~buri l.:1!a1l ,,702 ı 
No.I& kanım m:ı.cibi1ıce dulıu!i
ııe ücretleriııiıı Beled w Daimi 

AMRiKA 
(Ba<tarafı 1 inci saııfada) 

m1 na!·lctnu~k i(İll 11\t•bzul de -
nlz vasıtaJarına nıalik bulundu -
ğı~nu hiJtlirıniştir. 

AınC'rikadan İngiltcrc,·e gön -
derilen ınal~ar binden fa~la va
purla ııakledilnıektadir. Ingil .. 
terenin Anı-rikadaki sipari leri, 
e,·velc~ Fransa tarafından yapı
lanlar da dahil olmak üzere 2, ila 
2 buçuk miliar dolar tahmin edil
mektedir. Bu yekunun yarısı tay
yare sipar:si<fir. Aınerikaya sipa
rış dilen 11 hintayyareden sim
diy•• kadar 2900 ü teslim edil -
mJştır. 

zi ebediyen kırar ve hicap duya
rız. 

Yalnız ve sadece İstanbul seb
ri itibarile Velid beye şunları 
söylemek ve sıralamak isteriz: 

1 - 'fimarhanc eskiden 250-300 
yataklı bir pa,·yon iken imdi ye
ni pavyonlar yapılarak 2000 ya. 
taklı modern bir müessese kaline 
,,.1miştir. 

2 - Heybeliada sanatoryumu 
eskiden 35 yataklı iken şimdi 
250 yataklı olmuştur. Şimdi de 
200 yataklı yeni bir pavyon daha 
ilılve olu11111aktad1r. 

3 - Haydarpaşa nümunc has
tahanesi 300 bin lira sarfile ta
mir ve tecdit olunarak balen 270 
yataklı bir nümune hastahanesi 
halini almıştır. Burada 100 ya
taklı yeni bir pavyon daha ya
pılması işi de müteahhide ihale 
olunmuştur. 

4 - Kuledibindeki İngiliz has
tahane!"İ satın alınarak yeni pav
yonlar ili.vesile bir .Kuduz has. 
talıanesi. haline sokulınu.ştur. 

5 - Cerrabpaşa hastahanesin
de 300 bin lira sarfilc 75 yataklı 
yeni biı· pavyon ins::ı olunup bu
ra!\t veremlilcre tahsis olunmuş ... 
tur. 
Ayrıca hurada yeniden bir nıu~ 

azzam .,Hariciye pav, ·onu. da in
sa olunmu tur. Burada Üniv<."r
sitece de göz klinigi, bii ,·iik an[i, 
dahiliye pavyonları ile ıFğer bii. 
lÜk insaat vücude getirilip has
tahane ı;ok gcnişlctilınh~tir. 

6 - Haseki 1 ·slahanesi: Eski 
halinden kurtaı ılmış \e iki hii
yük, yı,•ni pavyon i13:\'e olunn1u 
tur. Doğun1. entani:ye . t'rvisi ic:in 
de veni bir pavyon vücude geti
rilmi~tir. 

7 - Gur•ba lıastahnne>i: Bura
daki natamam in~aat ikmal olun
nıu~ \'C bir rad~·o]oji enstitiısü 
iJe 2 nci harici~·c lı.Jinil:'i, kulak 
ve bo~az pavyonl rı, aıne]iyat_ 
hane gibi eni e ~rll'r ve ınüte~ 
addit poliniklcr viicude getiril -
nıistir. 

8 - Şislidc yaptırılacak olan 
1000 yataklı hastahanenin de ke
sifkri, parası ikmal olunup der
de~ti in~aat bulunınustur. 

Yalnız hemencecik kalemimi
zin ucuna gelen şu isbat unsur
ları haricinde İstanbulda halkın 
sağlığı için daha alınmış birçok 
tedbir ve kurulmuş müessese var. 
dır. Daha fazla teknik izahat ver
mek ise elbette ki belrdiyeye, 
Sıhhiye Vekaletine düşen bir 
hizınet vesilesidir. 

Fakat yalnız u kadarına bak
sak bile yine Ebüzziyazade Veli
din bu hakikatleri inkftr etmesi
ne ve h iç bir sey yapıln1amış gi
b! davranma. ına; ınazİJe hasret 
du)"ınas.uıa yer ve hak var mı .. 
dır?. 

Adisesi 
Encümenince ıa11ın olu,ıması 
şarttır. Gazino ~ahibi bi...nu.n 
için Belediııeııe miiracat ederek 
ücretin tayininı istenıe11ıiş ve 
bundan alakadar makaı.ıtarı ha
berdar etnıenıiştır. Rıtf'Un~a be
raber qaziııo, ı>Uıı ve balıc .!erde 
§olıret salııbi kimselt·ruı arkı 
söylemesi konser -nuılıiııcıınde 
olmadıqından b•ıradtı uı~Pt kul
lanıhnası. da icuc;etnıe d · Buna 
raQnıen qaıino sahibinü~ bu şe
kildeki hareket: Beleaiııeee tes
bıt edilen fiatların arttın!ması
nı ve dolaııısile halktan 1azla 
para alınmasını intaç et:u.is ve 
Kadıköıı kaymaKamı da pek ta
bii olarak bilet satı~.nı meıtet -
miştir. 

O sırada orada bulurttıı lıiali
ye memurlarının tuttıddar: za
bıt da sadece satıla" vo? snt:ımı
yaıı biletlerın tesbitıne inhi.,ar 
etmiştir. Bu zabtın katıma.kam
la Beledi11e iktısat müdürü aleır 
hinde tutuldu<iu ve 'ı<l.föenin 
Belediııe ile Defterdaı-",k cı~asııı
da ihtilaf zuhımma selıc'!> teşkil 
ettiqi hakkıııdak• mcılılmat d<ıq
ru olmadıqı qil,i Malhıe memu
rlarının sahneııe qelerck bu ha
lin 11 a ... i1ıenin zararını n• 1ıc1p ol ... 
duğunu ve bundan dolauı zabıt 
tutacaklarını souiernek qibi bir 
hareketleri de vıiki o!maııııştır.• 

~1acaristan 
(Baştarafı 1 inci sayfa.de) 

relere ait teklillerini ihtiva etti
ği <t:aımındadırlar. 

ıRıOM.ANY ANlN YEJN1j GEN'Ç
Ll K TEŞKİLATI 

B~re.,<. 10 (A.A.) - D. N. B. 
Ajans• bildirivor: 

S eial Sud Est ııazetesinin 
bıld.rd'gine göre, ~Memleket mu 
iha!ızı• namı altında tanınmıs 
olan ve Rumeı> gcru;lıkleri• nin 
statülerinde vapılmış olan ta
dilat münasebetile •Hillerci 
genelik. birlilti ile •Alıınan ııenc 
!azları• birliğinin bir murahhas 
''""eti Bi>krese ııeJmistir. ı ı 

Slyast 
Vaziyet 

Birleşik Amerika 
hazırhğında g ye 

YAZAN: H. Nu:aı mıııuı: 

=;F eknik vasıtaların ıler .. 
U !emekteki esaslarda bi· 

rinci amil haline gel -
mesi, milletlerin kiitle ve fert ha· 
!indeki hayatlamu ve ihtiia~la. 
rını değiştirmişti. Devletlerin iç
timai, iktısadi politikaları gibi, 
harici siyasetlerinin esasları da 
bu yüzden yeni i1itikametler ta
kibine ha lamıstı. 

Nazi Almanyada ve Faşist İ
talyada, Birleşik Amerikaya ve
rilen cevaplar, cAvrupa Avrupa
hlarındır, Amerika Aınerikalıla
nndır., tarzındadır. 

Uzak Şarkta Japonya dahi, 
cAsya Asyalılarındır .. , düsturu. 
ııu ilan etmektedir. 

Geçen 19 uncu asrın orta]arın
da buhar ku\·vetiniıı sanayie tat
biki, 20 ııci asırdaki teknik te
k8ınül, kıt'aları konl$U kapısı ha· 
line getirdi. Va~ington limanın
dan Şangba~, Hamburg, Doıı\'c
res ve}a Napoli, Hayfa, Bcrut Ji. 
ı~n?lar~na nakli}'at, yalnız Akde· 
n!zın. ~ı~nl VC}a 1\tanş denizleri· 
nın dcgıl, Atlantik Okyanus 
llint, Çin d~nizlerin

1

in e~ni) et~ 
lerini, nıa!'>uniyctlerini istilzam 
cttirınektcdjr, Afriknnın garp 
ve ~imalinde olduğu gibi, sar -
kında. şarkı simalı inde dahi L 
tal.\ nın ve onra d:\ Alnıanya -
nın yerleşn1eleri, Atlas Okyano .. 
sile Hint \'e Çin denizlerine A
merikadan miitekabilen yapıl3ıı 
nal 1İ\alı daiıni tehli1.t-de hulun
duraragı fi'~irleri, Nevyorkun si
yaset \e iklısat mahfillerinde u
ınunıilesnıektcdir. Çin pazarla -
rının Birleşik Amerika t'c•reti-

orfaima J apanınnsı tehlikPı;:i 
ikanın a. ·ni ntahfillcrin n 

endi~c1l'rini faz]nJastırn1ı~t1r. 
Donanına miktarının, hava 

kuvvctlcrile birlikte tezyidi, ınec. 
huri ası~erli.~in a~ ni t:nzda Amc
rıkada tathik;ne ha,fanmnsı, ya
rının yeni mücadele ye n1uhare
be unsurlarını takviveve ait bu
lunu. or. Bu sebep!~ ~ok ehem
miyetlidir. 

HAl\IİT Nl'Rİ I MAi{ 

Almanlar lnoilt,
reye taarruzdan 

vazgectilsr mi?. 
(Ra ·makalden det amJ 

cumlarile İngilizleri minen ve 
~addeten yıpratmak, 

d: Japonya ve İspanya gibi İn· 
f!'illere aleyhine harekete ge~ -
ınesi muhten1el de,·let}(•rin de 
nıüdnhalcsini ve yardınıını te· 
min etmek. 
Almanyunın, bu iki $ıktan ya ... 

n i )'ıldırım ve yıpratma harple
rinden hangisini tercih edeceği
ni, bugünden knt'iv'.\-·ctle tayine 
imkan yoktur. İlaly~n gazetele -
rine inanntak 13.zımgelirse, ikin
ci ~ıkkı kabul etmiştir; ~·ani yıl 
dırnn harbi. yapınayı tecil et -
nıı tir. Ev\'cl8, d~ııizaltı gemile. 
ri, ınotörbotlar vt' taylareler va
sıtc,.ilc uzun ınüddet İngiltcrenin 
ıı'i.ıd.ıfaa ve mukavemet kudreti
ni kırncak, ondan sonra, taarru1a 
O'('Çect.•ktir; yani önce yıpratına 
l:al'bi yapacak; sonra \·ıldırını 
harbi. Bu, az çok akla ):akındır, 
fakat dediğimiz gibi İtalyan ı:a
zeteleriuin bu pl1inı ifşa etmple
ri, şüphe uyandırıyor. 

Vaziyete, istikbali bir tarafa 
bırakıp bugünkü harekatın çer
çevesi İ(İnden bakınca, şinıdilik 
iki tarafın da, bir nevi gerilti, 
yan i küçiik har p ile birbirlerini 
yormıya, yıprn tmıya, bezdirmiye 
çalıstıkları görülüyor. Bugiinkii 
vaziyette, bu harp tarzı İngilte
renin aleyhine değil, lehinedir. 
H21sın1ları, harekatın sevk ve ida. 
resinde İngilterenin arzusunu ka· 
bul etmişlerdir. Çünkü, daima 
geç kalarak harbin başlangı<ında 
hazır bulunmıyan ve mücadele U· 
zadıkça hazırlıklarıllJ ikmal eden 
İngilterenin ilk ht>defi işi uzat
mak v~ vakit kazanmaktır. Frdn· 
sa leslım olup da kendisi ·alııız 
kaldıj?ı zaman, hemen bir dar
beye maruz kalmaktan korkan 
İngiltere, o zaınan •anberi \'akit 
kazanmış ve hazırlıklarını arttır· 
ınak imki'tnlarını buln1uştur. llcı 
geçen gün, onun için k5rdır ve 
günler de geçmektedir. 

Hiiliisa. Almanya ile İtalyanın 
da, harbi 1-asden uzataraJ· kazan. 
ınak istiyereklerini, ani İngit .. 
tere gibi düsiiııeccklcrini "?anııet
ıniyoruz. Çünkii. onların işi uzat· 
nıaktnn zararları yardır; [aJdala ... 
rı \'oktur. Ablukara kar~ı ahlu
ka~ın ve kar ılıklı yıpratma har
binin iki taraftan hangisine daha 
musait oldul:ıı ba,lı ba,:na mü. 
hinı bir mevzudur ki, ayrıca tet 
kik etmek ı:erektir. 

ABİDİN DAVER 
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o 
Bugünkü at yarışları 
Bir Sürprizle neticelenebilecek • 

mı 

İstanbul vaxıs islab encümeni 
tarafından tertip edilrnis olan ve 
altı tıafta ııi·bi ook kısa at mera.k
lılarını tatmin edemivecek bir za
mana sıJuı;tırılan at varıslarının 

beşinci haftası bu gün Veliefen- \ 
dl k~ verinde yapılıyor, 13u 
ııünkii kxışulara kavdedilmis bu
lunan atlar tetıki.k edilecek olur
sa bu ııün koşu meraklıları bü
yük bir silrıırizle karştlaısacak 
bir vaziyettedirler. Hele 3 lü bahsi 

ııecen haftalarda olduiıu Jlibi bü
yük ıbir kalabalıkın tahmin ede
bileccl,rini zannetmiyoruz. :Zira 
ııerek üçiincii ve ııerekse dör -
düncü ve ,be.sinci lrosulara kay
dedilanis ibulunan atlar biribirin
den acar, lbiribirindEn tecrübelı 

ve kurnazdır. Onun için bu /lUn
kii koşular ı:eçen haftalardan 
da'lıa fazla bir heyecana sebep o
lacak mahiyettedir. Bu llÜnkü 
lroşular ŞU kataıı?oriler üzerinden 
y.aµı!acaktır: 

~iliz atlarına mahsus hcndikap 
koşusu 2600 metre üzerind"r. va· 
'l)ılacaktır. 255 lira i~amiye da
itıta<:ak olan bu son kosuva Olca. 
Mavı:ika, Cesur, Önkes, Alcey
lan, Fru-Fru girecektir. Bu ko
şunun fawrisi Mavzikad:ır. Bu
ııünkii koşularda üçlü bahis ııenc 
3, 4. •beş.İnci ko.sunlar arasında 
ikili son ko.suda çifte bahis 3 
ve 4 ünreü koşular arasında cv-
nı yacaktır. · 

YELKEN TEŞVİK 
!MÜSABAKASI 

İstanbul su sııorlım aianlWı 
tarafından tertip edilen yelken 
teşvik müsabakalarının ikinci
si bugün saat 14 de Modada va
ı:nlacaktır. Buııünkü varıslara bir 
çok Y<!ni teknelerin iştirak ede
ceiti ve bu yüzden müsabakanın 
çok ilıevecanlı olacağı sütıiıesiz -
dir. 

Kadıköy Halkevinin 
yüzme müsabakası 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. ll.71 m. K&5 Km. 20 .Kw 
T.A.Q. 19,<l7 m. 15195 .Km-ZO Kw 
1148 JL U8 Km. UO .Kw. 

11 
8.30 
b.35 
9-
9.10 
9.20 
9.30 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.25 
14.30 

Ağustos Pa:zar 
Program 
Marşlar (J>l4) 
A3ans haberleri 
Ev kadım - 11emek listesi 
Hafif şarkılar (pi ) 
Kapanı$ 

* 
Program 
Türk mü.ziQi 
A;ans halıerıcri 
Turkuler ve oııun havaları 
Radııo salon orkestrwıı 
Kapanış 

* 18.- Proqram 
18.05 Pazar çaııı (pi.) 
18.30 Mel-Odile>- (pi.) 
18.45 Rad110 caz orkestrası 
19.30 '.I'urk mUzi<ii 
19.45 A;ans haberleri 
20.- Halk türkü.len 
20.15 Fani he11eti 
20.45 Konuşma 
21.- Türk müzi<ii 
21.30 4 üncü. uvertür 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ajans ve spor senıisi 

Birinci koşu: Üc vasınöa halis 
kan Arap erkek ve disi taviara 
mahwhtur. 255 lira ıkramivesi 
ola:> bu kosunun me.;~fesı 1600 
wctrecir. Buna Iş:k. ve Sevil"lden 
başk~ Sava ve TuPa vazılmıstır. 
Bu koşunun favorisi Savadır, 

Kadıköy halkevi SJ)(lr koonite- 23.- Cazbant (pi,) 
· t af d t rı· ed'J .. 23.25 Yarınki proaram 

sı .. ar ın an e ıp . ı en vuzme 23.30 Kapanış 

musabakası dun denız cok sert j ============== 
olmasına rağmen büyük bir in- • 
tizam içinde Moda ile Belvü ara- Askerhk işleri Ikinı:i koşu: Üç ve daha yukarı 

yaştaki yerli yarrm kan İn1'!iliz 
taylarına mahsustur. Beykoz ko
şusu adile maruf olan bu koşu -
nun mesafesi 2000 metre, ikrami
yesi de 470 liradır. Buna Tavvis' 1 

sında ııidiP ııelme olarak icra 
edilmistir. '.Müsabakaya 32 vü
zücii ııirımiş ve ·bunlardan 17 si 
,·arış sahasını mm·affakıveıl~ 
ikmal etırustir. Diink•i müsaba
kanın sonunda 42,16 derece ile 
Bevkozdan İbrahhn birinci. 43.7 
derec<' ile alat~saravdan Vedı.J 
ikinci. 49 derece ile Y O"'i!O üçün
cü olmuştur. 

Yataitan. Şıpkap, Tomru. ve Ro
mans ııirecektir. Favorisi Roır.ans 

re Tomrudur. 
Üçüncü koşu: Yerli haliskan 

~iz atlarına mahsus olup sa
tı.ı; koşuşu namile maruftur. 1400 
ımetre üzerinden yapılacak bu 
koşunun 255 lira iJmı.miY<!si var
dır. 

Buna Tomru, Şip.kop, Parista, 
Taşpınar, Mar I ııirecektir. Bu -
nun favorisi Taınrudur. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha 
vukarı yaştaki haliskan Ara.o 
at ve kısraklanna ımahsus <Jlı..~ 
2800 metre Ü7.erinden yapıla -
cak ve 300 lira ikramiye vc•e -
cektir. Bu .kosuyn Kara.kus. Ün
lü, Tomurcuk. Yüksel, Örnek 
ismindeki atlar iştirak ed~cek

ür. Bu koşunun favorisi Yük
seldit. 

Besinci koşu: Dört ve claha 
yukarı Yasta yerli varıımkan , rı-

Müsabakalard~n sonra hnlke
vi tarafından küçük Moda gazi
nosunda mısafirlerle müsabık ve 
hakemlere bir çay ziyafeti ve
rilmıs ve bunu müteakip birin
ciden onuncuva kad~r halke'Vi 
tarafından müsabıklara mayo ve 
madalyaları tevzi edilmistir. Hal
lkevlerimizin •bu snor hareketi 
takdirle karşılamak bir borçtur. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cll4lnı we ~· .tıte!ıı•••a 

AdrH: Jlabı&U Cafslollu 
7olı:qa Uııealndo No. 43. Tel UUI 

Yüksek deniz ticaret mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 

l - Mektebin tahsil müddeti, lise ve yüksek .ınrunı olmak uzcre altı 

ıc.nedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesj ticaret gemilerimize kaptaA \'e ma
kinist yeti§tirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyim, yiyimi "e -
ıair busu.satı mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene yalnız lise birınci sını!ına talebe alınacaktır. 
A - Alınacak talebelerin orta mektebi bltirm.iı olmaları ve yıışlanru 

15 den küçük 19 dan büyük: olmamaları ;::arttır. 

B - Orta okulu geçen sene bitlrmiş olanlar arada geçen bir senelik za
manı ne ile geçirdHtlerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdürlü (üne, karşı yazacakları istida1a.nna 
aşağıdaki vesikaları raptederek 1 ağustos 1940 tarihinden itibaren pazar
tesi, carşamba ve cuma günleri sabah 53.at 9 dan 12 ye ve öğleden sonra aaat 
)4 den 17 ye kadar müracaat etmeleri 

A - Hüviyet cüzdru 
B - Aşı kağıdı 

C - Mektep şah:ıdetnamesi veya tasdiknamesi veyahut buu ... a, ın mu-
aaddak. Ornekleri 

D - Polisçe tasd:k edilmiş iyi hal kAğıdı 
E - Velilerinin izahlı adresleri v~ tatbik imzalan 
F - Altı adet kartonsuz fotoğraf •4X6• eb'adında 
• - Yazılma işi 26 agustos 1940 pazartesi gününe kadardır. 
Kayıt olunanlann 28 atustos 1940 çarşamba günü sıhhi muayeneıerınin 

vapılması içın saboh saat •8> de mek kpte bulunmalan 13.zımdır. 
5 - Fazla tafsilô.t için Ort..1köyde ~fek tep Mudürlüğüne müracaat olun -

malıaır. İst.anbuldan gayrı mahallerden yapılacak müracaaUctra, matbu cdu-
hul bilgisi• gönderilir. 

Muhaberat için posta pulu gönderilm•si lanmdır. (6273) 
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Yazan: M. SAMI KARAYEL 1 

. -
Filhakika, SiJ.ahtar paşa, Gi

ridden gelirken padişaha iki so
maki direkten ve bir kaç dıl
ber esirden baska bir şey ııetir
mem.isti. 

Fakat, pasanın Hanva fathin
de ııösterdiği gavret. fevkalade 
:irdi. Sultan iİlbrahimin 
da ıse zaferin hic hır 
yoklu. 

nazarın

kıvıncti 

Hanya fathi u.ğrunda binlerce 
Türk şehit dfüımüstü. IHanya 
fethi, Türklerin zaier tarihine 
:veni bir sayfa ilave evlemiştL 
ey!ımıi.şti. Sultan İbrahim bun
ları diişünmüyordu. Onun bü-

ııanimet. altın 

ve cevahirdi. 
Padisah. vezirlazaımırun soz

lerini harisane dinlemişti. Din
ledikçe hmn hiddeti arttı. Hem 
de para hırsı.. Kendisine hak 
verdi. Yusuf ııa•a\-ı çağırttı. 
Bağırdı. Nihayet Bostancı ba
sıya: 

- Al sunu' .. 
Diye emretti. Fakat. Cinci 

Hoca derhal harekete geçti. Va
lide Sultanı da ber:o>berine al
mıstı. Llü ckii;il, Silr.'lıtar pa
sa adamları idi. 

Cinci Hoca ile Valide Mah 
Peyker Sultan derhal Sultan 
İbrahimin huzuruna girerek: 

Yü~sek mektep mezun
larını ~ubeye d•vet 
Beşiktaş Askerlik Sube•inden: 
Tıp Fakültesi 940 mezun !arı

nın askerlik durumları 14/8/940 
çarsaımba 11unüne kadar tesbit 
ediJııniş olacaktır. 

Be<ikta< Askerlik şubesinde 
teoeld<ül eden askerlık meclisi
ne her ııiin saat 9 dan saat 12 
ye 'kadar müraeaat etımeleri. 

* Şubeye davet 
Sanyer A*:erlik Şube6'inden. 
Yedek nakliye as. teğmeni Mehmet 

oğlu 319 doğumlu Mehmet Sadık 
(1779) ın hemen ~ubeye müracaat 
etmesi. 

btanltnl İlı:Dcl İcro. Memurlatandan: 

Kıra borcundan do:ayı hapis n"tın
da olup paraya çevrilmı·sine k.nT"ar ve
rilen bir adet kara somun!u demir 
k<..::a ile bir adet camlı yazı n•asası 
ve bir adet masa koltugu iki hasır 
koltuk ile bir adet haftr kana))( ""' 
bir adet camh sıgara masasının J(i 

ağustos 940 cuma gi..ınü saat 11 den 

13 e kadar Galatada, Halil Paşa ~ll

kağında Çakmakçıh (eski Manukyan) 
hanı önünde açık arttırr,.ıa ;ıe sa
tılacaktır. Kıymetini bulmadıiı \ak
de ikinci arttırması 23 ;ığustos 940 
cuma günü ayni mahalde ve tayin e
dilen saatte icra edileceğinden istek
lilerin mahallinde hazır bulwıacak 

memunına müracaatlan ilAn olunur. 
(28559) 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 
11 o.imlos PAZAR riııü alı:şun.ı 
Gedlkı>atada AZAK Babe<elnde 

.YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLÖRÜ. 

Vodvil 3 perde 

İmtiyaz Sahfüi ve Ne,riyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldı!• yer' 

SON TELGRAF Bas1IDevi. 

- Çocuk Hekımi -
Dr. Ahmet Akko1unlu 

Takaim-Talimhaııe Palns No. 4 
Pazardan maada her ı;in saat 
15 den •onrn. Tel: 40127 

- Padişahım .. Hanva ııibi bir 
.kale fethı .hiz~tınoe bulunan 
kulunuzun ımutalei analı ile baı>
setmek sanı ımülukaneye diıser 
mana dej(ıldir.. Sair vüzera ve 
asker kullarınızın kalıbini tenfir
den Jlayn idayı din mahzuz ola
caklarında şüphe yoktur. 

Dediler. 
Kurnaz Cinci hoca ile Valide 

Mah Pey;kcr Sultan ne söv liye
cek!erini bilivorlardı. Padisahı 
sözlerile korkutmuslardı. 

Sultan İbrahim. bu sözler üze
rine ürktü. Yusuf pasavı affet
ti. Vczirıetza?'l1ın ccvirdiği entri
ka suva duştu. Yusuf pasa. 
kellesini kurtarmıstı. 

Yusuf pasa ile Sultan İbrahi
min araları tekrar h· ılcsti. Fa
kat paşa, darbenin Mehmet pa
sadan ııeldi {!ini ve ne yolda tez
,·iratta bulunduıtunu avnen pa- ' 
disahtan ö{!renımisti. 

Silahtar pasa da bir ı:!iin Sul
tan İbrahime şu sözleri söyle
di : 

- Pad.İ$ahmn .. Girid seferine 
iptidara \reziri§.zamın rızası vok 
idi, Galat:.da olan Balyos .ken-

iKDAM ıı - AGUSTOS 1'40 

''KOÇOK MAHFEL,, Ana Nizamnamesi 
Merkezi: Beyoğlu, lstlklll caddesi: No. 187 Hezzopulo epartımanının 4 Nolu dairesi 

Madde 1-Küçü.k Mahfelin maksadı tesisi teneffüs ve musaahbe sureüle lıza- ı 
!arının vakit geçirmelerini temindir. 

Madde 2 - Mahfe} Azası, Mah!elde siyaset, din, mezhep, ve cernaata 
müteallik ve buna mümasil mesail ile iştigalden ve kumar oynat.maktan 
memnudur. 

Madde 3 - Mah!el !\.zalan daimi ve muvakkat olabilir ve adetleri mah
dut degildir. 

Madde 4 - Mahl~l her sabah saat 10 da açıktır. 

Madde 5 - Oil sekiz yaşını bitirrniıı ve medeni haklara sahip ol:.uı her 
ta1ip mab.fele aza olmalr için mahlelin h.ayı daimesinden ilcisi tarafından tek
lif edilmek iktiza eder. Heyeti idare evvelemirde teklif olunan namzedi ba
lotaja vazedip etmemlye karar verir. Balotaja vaz'ı karargir olduğu halde 
namzr<Un ismi, teklif eden iki azanın isimleri ile beraber mahfelin salonla
rına sekiz gün talik olunur ve bu müddet zarfında mahfeJin yalnız daimi flza_ 
ları reylerini hafiyyen ita ederler. 

Madde 6 - Balotajın tamam olması için lilakal yirmi bir dalıni hanın 
reyi inzimam etmek iktiza eder. ita edilen beher altı reyden yalnız birisinin 
muhaHf (yani beş beyaz bily&ya karşı bir siyah bilya) olması namzedin tavi
kine tô.fi olur. Maamafih, rey verenlerin adedi her kaça baUg olursa olsun, 
haddi !lzarni olarak beş siyah bllyanın vücudu, namzedi sureti kat'iyede red

detmiyc klilidir. 
Madde 7 - Rey sand1ğının küşadında yirmi bir rey zuhur etmez.sG ba 

lotaj daha iki gün tenıdit olunur. Bu müddetin müruru ile sene yirmi bir 
rey toplanmış olmazsa namzetliği altı ay müddetle tavik olunur. 

Madde 8 - Balotaj daima hafiyyen cereyan eder ve talik olunan beher 
namzet için bir rey sandığı tahsis olunur • 

Madde 9 - Sandtkları küşat ve reyleri tasnii etmek heyeti jdare hal.a
rından ikisi tarafından icra olunur. 

Madde 10 - Namzetleri teklif eden tı.zalar sandıkl~n kü.şat ve arayı tas
nif sU11sında h~zır bulunamazlar. 

Madde 11 - Neticei ara berveçhizir sicili mahsusunda derç ve k:ıydolunur: 
Kabul, neticti!siz, talik. 

Bal<ıtnjdan müs tcsna olanlar. 
Madde 12 - Türkiye Cumhuriyeti Millet ?wiı>clisi Reisi, Başvekil ve He

yeti Vekile fızaları, ecnebi de\·let mWmessilleri, İı:ıtanbul askeri kumar.danı, vali, 
Belediye Reisi, Emniyet Müdürü, Beyoğlu Kaymakamı yalnız kendi talep
leri ilz">.rlne mahfel ~zalığına kabul olunurlar. 

M;:ııdde 13 - Hariçten gelip İstanl:)ulUa muvakkaten oturanlar bir daimi 
fızanın ta1ebile Uç ay müddetle ve altı lira tediyesi mukabilinde muvakkat 
Aza olarak kabul olunabilirler ve kendilerine reis veya reisisani tarafından 
mümz.a bir kart ita olunur. Bu kart yalnız bir defa tecdit olunabilir. 

Muvakkat aza veyahut (yalnız on l:)eş günlük ve meccanen kartı h3mll 
olm;:ık üzere) zair sıfatı ile tavsiye edecekleri zevatın mahfele olacak bort
larından dolayı, bunl9l'ı tavsiye eden daimi azalar mes'ul olurlar. 

Madde 14 - İstanbulda misafir olarak bulunanlar bir daimi azanın talc
bile, on beş gün müddetle, 7.<:İr sıfatı ile Mahfele meccanen devam edebiUr
Jer. Kendilerine reis veya reisis&ni veya heyeti idare azalarından birisinin im
zasiyle mtimza bir kart verilir. On beş günün mürurunda devam arzusunda 
bulunnn zairlcr keodilerin.i muvakkat aza sıfatı ile kaydettirmiye mecburdur

lar. 
Senei Maliye 

Madde 15 - Mahlelin senei maliye jptidası l şubattır. 

Duhuliye ve ücreti seneviyenin sureti tediyesi 
Madde 16 - Mahfele yeni kaydolunan daim! lıza keyfiyeti kabulden 

haberdar olur olmaz duhulıye ücretini tamamen ve on iki lira ücreti senevi
yeyl altışar ay fasıla ile iki taksitte tesviyeye mecburdur. Altı aylığın ni
hnyeUerinc doğru kabul edilıniş olan namzet o altı aylığın tamamını venni
ye mecburdur. Altı aylık taksitlerin mebdeleri bir kclnunusani ve bir tem

muz.dur. 
Namzetlerin o\zalıklannı teklif eden daimi Azalar işbu namzeUerin duhn

Jiye ücreti He birinci üereti SE"neviyeden dolayı kefaleti müteselsile ile mes' -
uldürler. işbu duhuliye1 taahhüdatı şehriye ile beraber, senevi yirmi dört li
rayı ıetmiyceekür. 

Madde 17 - Derhal tatbik edilebi1mek ve badehu heyeti umumiyei adi
ye veya revkalb.de canibinden tasdik edilmek üzere, meclisi idare, üereti du
huliye ve senevlyeyi, ber iki;i birlikte nihayet yirmi dört lirayı geçrnemek ü

zere1 tezyid edebilir. 
Maade 18 - Uzun müddet İstanbul haricinde kalanlar müstesna ola

rak bir sent>lik ücreti tesviye etmiyen daimi §ızalar mahfel ile kat'ı al3ka 
etntiş addolunacaklarından, 15 haziran ve 15 kfinunuevvel tarihlerinde, 
o aylar içinde tedabüllerini tesviye etmeleri için tahriren davet olunurlar. 
Ademi tesviyeleri halinde isunleri mahfelin defterinden tayyolunur. Bir se
neden zjyade bir milddetıe istanbuldan ayrılmış bulunan daimt azalar yalnız 
cari senenin ücretini vermek,;~ mükelleftirler. 

Heyeti idare 
Madde 19 - Mahfelin idare heyeti 7 kişiden ibaret olup umumi heyet 

taralından intihap olunur. Her sene heyeti idareden üç tiza ekseriyeti 3.ra 
ile tebdil olunur. Tebdil edilecek Azalan kur'a keşidesile tayin ediUr. Fakat 
bunlar heyeti umum.iyece tekrar intihap clunabilirler. Heyeti idare, birinci 
tçtimamda kendi içlerinden reisi, reisisciniyi, veznedar ve k3tibi intihap eder. 
Heyeti idare ist.ifa eden Azaların yerine diğerlerini ikame ve bu istifa eden
ler meyanında reis, reisisAni, veznedar ve kfltip var ise anları dahi intihap 

eder. 
Madde 20 - Heyeti idare ayda l~akal bir defa adiyen ve reis veya re

isisaninin veyahut iki Azanın gösterecekleri lüzum üzerine fevkalAde clarak 
içtima eder. Heyeti idarenin nisabı içtimaına dört hanın huzunı katidir. 

Madde 21 - Heyeti idarenin mukarrerab ekseriyetle ittihaz olunur. Tesa
vii Ara vukuunda o içtimada riyaset edenin reyi muraccahtır. Aza.dan biri
sinin talebinde reyi haftye müracaat oh.~nur. 

Madde 22 - İdare heyetinin kararlan tarih ve numara srras!le karar 
defterine yazılır ve kararları·ı altı Azaların imzalarile tasdik olunur. 

Madde 23 - İdare heyeti dahili talimatnameleri tertip ve cemiyet umu 
runun intizam dahilinde idaresi için münasip görecegi her türlü tedaliri ittihaz 

~yler. 
Mesailerine mahfelin diğer azalarını te!;rike salib olmak eartile heyeti 

tdare kendi içinden iiçer lızadan mürekkep iki komisyon intihap eder: Birin
cisi: Bıüe ve müstahdenıin komisyonudur. ?\ıiahfcl azalarının mcmnunyetinl 
temin etmek üzere bü(enin hüsnü suretle tutulmasına ve müstahdeminin <:a
lışmasına nezaret edecek ve mahfelin hizmetine halel gelmemek şartile 
müstahdemine mezuniyet verecektir. 

İkincisi: Me1ruşat ve intizam dahi11 komisyonudur. Mahfelin mevcut eş-

dü ~·e altınıs bin fi!ori altını va
dcilio bu seferi acmamıva ve 
men'ine mecbur cyleıınisti. Ve
ziriazam seferin men'ine mani 
olamayınca askere ımühimmatı 
Hal'biye ve para ııöndermekte 
taalhıl eyleyip bizleri orada se
fil evlemistir. Maksadı Türklerin 
muvaffak olmamalarını ve Bal
yostan (elci) para almasını temin 
içindi. Dedi. .. 

Ve sözlerine şunları da ılave 
etti: 

zurunda atı.ştılar.. Veziriazam 
Silahtar Paşaya muhakkirane 
sözler söyledi. 

Padi$8h, seyirci ikalmı.ştı. O 
ı:tün mesele bu kadarla kapandı. 
Fakat, Sultan İbrahim, Mehmet 
Paşayı affetmedi. Bir divan ııii
nü Veziriazam Kazaskerle bera
be~ di\•anda otururken, kendisi
ne şu hattı hümayunu ııönd<erdi: 

.ı.aıam Mehmet Paşa, mührü
mü şimdi ~ndere.sin.• 

Mehmet Paşa, teJaşlanmadı.. 
Tereddüt etmeden koynundan 
mührü hiimavunu çıkarıp verdi. 
Doğru kalkıp sarayına gitti. 

Sultan İbrahim, mührü şerifini 
Silahtar Yusui Paşaya teklif et
ti. Fakat, Silahtar Yusuf Pıışa 

J"ası septi defter, tepdil ve tamir ve intizamı dahiliyi temin edecektir. Bu ko
.ınisyonların miJhi.m mukarreratı ancak heyeti idarenin tasvibile icra olunur. 

İdare heyetleri, resmi ve hususi iflerde cemiyeti temsil eder. 
İdare heyeti kendi azasından bir veya bir kaçına temsil sal:'.ihlyeti ve ... 

rebilir. 
İdare heyeti her sene o sene içindeki muameleleri, hesapları vr gelecek 

seneye ait btitçeyi um.umt heyetin tasdikine arze-tmiye mecburdur. 
Madde 24 - Azanın şikiiyet ve mctalibini yazmak üzere bir defter tu

tuıacak ve ~ikOyet veya metalipte bulunan azaıar Uıralından tahrir ve im· 
za odilecektlr. Heyeti idare ilk içtimada nazarı dikkate alacaktır. 

Heyeti umumiye içtimaları. 
Madde 25 - Ad1 ve 1evkal8de umunıi heyet içtimaları sekiz veya üç gün 

evvel dalın! halara ruzname ile betıilber tebliğ ve davetnamelerle bildirile
cektir. Üç &:ün evvel .içtimaın günü, :>aati, yerj rU21lamesi en az jki gazete 
Ue ilim o}unur ve hükllmete bildirilir. 

Umumi heyetin içtimtıı, ilc\n olunan ve hükümete bildirilen gün ve saat,... 
te ve muayyen yerde yapılır. içtima ge.ri bırakıldığı takdirde en az 3 gün ev
vel 5za yeniden çağ'rılır ve geri bırak.tlma sebep!crile yeni içtimam tarihi ve 
yeri ruzname ile beraber ilti gazete jle il:in olunur ve hükiimet.e bildirüir. 

Umumi heyet içtimaının birden z.ıyade geri bırakılması caiz değildir. 
Madde 26 - Her senenin ~ubat ayında heyeti umumiye sureli adiyc

de içtima ve 31 kfınunul'ani;rc kadar gt>Çen S<'neye ait heyctı idarenin tan
zim ettiği muan1clf.ıtı adiye ve maliye raporunun kıraatını iııtima eder. 

Tanzim edilecek besabatı umumiye ve biliinço, evvelki senenin heyeti u
mumiyesi canibinden müntehap iki müfettiş tarafından tetkik ve tasdik olun
duktan sonra, Mahfel Azaları canibinden münderecatına kesbi ittilA ile lüzum 
görülecek itiraz.atın dermeyanı emrinde heyeti umumiyenin içtimaından se
kiz gün mukaddem Mahlelin salonlarJnda talik edilecektir. 

Madde 27 - Senelik umumi heyet iç&iiimaı, heyeti idare reisinin veya 
varsa vekili, yoksa idare heyeti azalarından seçilecek birisinin riyaseti al
tında açılarak içtima nj~abı anlaşılmak üzere yoklama yapılır. İ(.tima ni
ı;:abı hasıl olduğu takdirde umumi heyet rumamede münderiç bilcümle husus 
ve mesai1i müzakere eder ve karara bağlar. Verilen kararlar ic;timada haur 
bulunmıyan azalara tahriren tct>lig edilir. içtima nisabı basıl olmad:ğı takdir

de toplanma geri bırakılır ve 25 inci madde mucibince muamele yapılır. 

Madde 28--Umumi heyet fevkalade olarak: 
a) idare heyetinin lüzum göreceği zamanlarda, 
b) Azalardan beşte biri imzalarını muhtevi Jdare heyeUne hitaben 

verilen esbabı mueibeli bir takrir üzerine 25 :inei madde ahkamı
na tevfikan Jı;tima edebilir. 

Madde 29 - Adi ve fevkalfıde umumi heyetlerin nisabı içtimaları i('in 
21 hanın hazır bulunması ıazundır. Aksi takdirde içtima başka güne bı

rakılır ve 25 inci madde mucibjnce muamele yapılır. Geri bırakllan günde 
mevcut aza adedı kaça baliğ olursa olsun umumi heyet içtima etmiş addolu
nur. Adi ve Ievkalfide olarak içtima eden umumi heyet kararları bütün mah 
:le] 5zaları i<:ı.n ittibaı mecburidir. 

Madde 30 - Heyeti umurr yelerin mukal"N'ratı ekseriyetle ittihaz ve ild 
§zanın t::.a~bilc .reyi hafiye mUracaat olunur. Reyler şahsi olur; kimse heye
ti umıımjyede itayı rey etmek üzere diğerini tevkil ed<"mez. 

Nizamnnmeve mu ha lif banket edenler 
Madde 31 - lierhangi bi; aza, nizamnameye muhalif olarak kavaid ve u

suhi muaşereti ve Mahfelin intizamı dahilisile haysiyet ve itibarını muhil bir 
fiil ve hareket irtik:ôp eder~e, heyeti idare, resen veya azayı daimeden beş 
zatın talebi üzerine, kur'a ile tayin olunacak altı daimi fı.zanın inzimamile 
bir meclisi mahsus teşkil ederek, hareketin derecesine göre şifahi veya tah
rirl ihtarda bulunmak veyahut kaydının terkini icabedip etmediğini müza

kere edecektir. 
Heyeti idarenin altı ~ası ve kur'a ile müntehap işbu altı daimi azanın 

huzuru, celsenin in'ikadına k5.fidir. 11.filstenkitlcr hariç olmak üzere mukrır
rerat reyi halt ve sülü!\anı ekseriyetle ittihaz olunur. Beyanı reyi muta.zam
mın olmıyanlar müstenkif addolwıur. 

İşbu meclisi husustnin karan, kusuru görülen Aıaya şi!ahen veya tah -
riren tebJiğ edip etmemekte heyeti idare muhtardır. 

Kaydının terkini karargir olan aza bir daha Mahfele dahil olamaz. 
Madde 32 - Mahfelin nızamnamei dahillsile talimatnamelerinin te!~irin

den mUteveJiid ihtiıatatın, aelecek heyeti umumı;renin içümaına kadar, yega
ne mercii halli heyeti idnredi'!'. 

iane cem'i 
Madde 33 - Herhangi bir müessesei hayriye w hu~wıiye için Mahfelin 

derununda iane cem'i memnudur. 
Gazete kitap ve resail 

Madde 34 - Mahfele ait gazete, Jdtap ve r~ Mahfel derununda 3za
lann emrine :ın1ade olup her ne bahane ile olursa olsun bunları alıp bera

ber götürmek ltat'iyyen memnudur. 
Büfe hesapları 

Madde 35 - Mahfele ait Azanın btilf'ye olan hesaplan behemehal heı 
hafta nihayetinde tesviye edilmeUdir. Üc hafta zarfında tesviye olunmıyan
lar için heyeti idare ~ifahen veya tahriren ihtarda bulunacaktır. Yine tes
viye etmedikleri halde, heyeti idare bu gibilerın esamisini talik hakkını mu

hafaza eder. 
Madde 36 - İşbu nıamnamcnjn kaffei unevadının sfrveri tatbi.kive 

ve icraivesinde Türkiye C.ımhurivetinin ahkilmı kanurıiye ve ni
~amivesine tamamen riave't .olu nacaktır. 

Madde 37 _ Aşağıda yaz.ılı hususlarda umumi heyet tarafından karar 

verilir· 
8 ) Ana ruzamnamesinın tadlli 
tı) Hesapların tetkikJ, 
c) Bü~enin tasdiki, 
d) Cemjyetin feshi. 

Madde 38 _ Cemiyetin feshine karar verildiği takdirde, idare heyetu~t~ 
teklili ve umumt heyetin tasdikile cemiyetin bütün emval ve mevcudatı mu· 

nasip görülecek hayrt müesseselere terk ve teberrü ~il~ektir. 
Madde 39 - Cemiyetin müe~~h::leri aşağıda g:österılroışUr: 

Soya<lı 111 .. ld< veya san'r.tı: iı.amdcih To.b!Qei MWihual 

---.. l Avukat Beyoğlu M~rntiyet T.C.T. Hayati Ozgena P -w 
Cad. Bodui apart. 

J{arnhi Fabrikatör Sultanhamam T.C.T. 
Albert 

Boyacı haıı No. 5 
blmüştilı 

Moiz Menahem 

jozel iştayn 
Ölmüştür 

istifa etmıştiı 
Şimon Levi 

Ölmüştüı 
jal< Pin has 
Rıza Benzon Sabık banka Beyoğlu Tepeabşı T.C.T. 

müdürü İsmail ve Mustafa ap. 

Mişel Hatem 
Türkiyeder 

gitmiştir 

Loon Mllrahi Halen iı;i yoktur A:vazpaea Niyego iıaıyalı 

apart. No. S 

Selim Dana 
Türkiyedeo gitmiştir 

Bohor Geron Jlahambatıhlcta Pangııltı Zafer 

ıxıemur ookak Bereket T.C.T. 
apartman No. 4 

ÖlmüşUlr 
)fil Bebar 

KOÇOKSU 
Plaj Gazino ve Lokantası 

Bayan Biiyük ledalı:irlıkl& -.. edilen vı,. .... 
Lebibe na ve Türk sa.n'a.lkarlanndaıı 10 lı:lrtllil< 

CAZ 
Orkestrası 

- Padişahım .. Mehmet pasa
nın hakkımda sövledikleri va -
landır .. Asıl devlet haini ken
dısidir.. Beni katlettirmekten 
maksadı bUSbiitün başkadır .. Se
ibebi de entrikalarına vakıf ol
duğuım korkusudur. 

Silahtar pasa. padişahı inan
clirmıstı. Derhal vezırıazanu 
çağırttı. İkisini de vüzlestirdi. 

::1:~e~ky:;:d~~~ Devlet Deniz yollan U. MlldUrlüQünden 
kü Sultan İibrahiıne vezırıaza.ın 11 .................................................... ıııi 

Yuı;uf paşa, evvelce padisaha 
İki vezir Sultan İbrahı.ın.in kar

fak oldular .. Sultan İbrahim ide 
söYlediıli sözleri huı:urrl• teker, 
teker yüzüne karşı söyledi. 
şıs:ndn atıştılar .. cmfhv drıt ım'bhi 

İki vezir Su.itan İbrahı.ın.in bu-

o lımak felaketti. 
Pad~ah. Yusuf Paşaya: 
- Neden ka.bu.l etmezsin?. 
Dediği zaman .. Yusuf Paşa şu 

cevabı bulmuştu: 
- Padişahıma serhadlerd.e hiz. 

met etmek dilerim .. 
(Arkası var ) 

Mersin . İıkenderon yolu şilep seferleri 
(Dumlupınar) vapuru 12 a.tu~tos 940 pazartesi günü saat 18 de Sirlı:ecl

dıerı. şilep postası olarak Mersin - lskenderun yoluna kalkacaktır. 
Ger:niı lidiş ve dünü~'e yükü olan iskelelere uğnyacaktır . 
Milteekip seferler ayrıca iliın olunacaktır. Daha fazla malfunat alınalt. 1ç1-

acentelerimlle müracaat olunmasL 17127) 
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