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Reisicumhurumuz dün ge ·r" __ ROMANYA
1 

avdet ettiler M~CARISTAN ce An karaya 

Milli Şefimiz Çorum, Y ozgadı teşrif
leri esnasında tetkiklerde bulundular 

~Mıs·ı-ra karsı··ı '.• REiSiCUMHUR ANKARADA 
~~ zl!aıy:~ u'~~r; ' SEViNÇLE KARŞILANDILAR 

Bu talr.dirde en malıim 
me.e/e Mı•ırın harb• iı· 
tir•lr. edip etmiy•c•lidir; 
M111r orduuuıun :ııafına 
rafmen, Mı•ırın h•rb• 
girmui ln6ilt•re İfİn 
mühim bir y•rdım teı· 

lr.il •a•r. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
a talyanın, İngiliz soınalisinc 
O yaptığı taarruzu, Mısıra 

karşı yapmıya hazırlan • 
dığı büyük taarruzun bir başlan
ı:ıcı telakki edenler vardır. Bu 
telakkiye göre, asıl maksat, Mı
sırdan somaliye asker çekmek • 
fu. Bu maksat tahakkuk etmez 
de, İngilizler Somaliye asker gön· 
dermezlerse, Somali zaptedilnıiş 
olur. 

Harp başladığı zaman, İngilte
re ile Fransa, Akdenizde ve Af
rikada çok kuvvetli idiler. Eğer, 
İtalya, o sırada harbe girmiş ol
saydı, Akdenizde ve Afrikadaki 
İngiliz - Fransız deniz, hava ve 
kara kuvvetleri, Trablusgarbi, 
Habeşistan • Eritre • Somaliden 
mürekkep şarki Afrika İtalyan 
müstemleke imparatorluğunu ka
mjJen ele geçirebilirlerdi. İtalya, 
bu zafıru bildiği için, harbe gir • 
mek üzere Fransanın 4'ökmesini 
bekledi. O vakit Akdeniz ve Af. 
rikadaki kuvvet müvazenesi bir· 
denbire bozuldu. Fransa aradan 
çekilince, İn~lizler, tabiatile Ak
denizde de, Afrikada da birden
bire zaifladılar; Fransıo; donan. 
masmın Eırhlı fırkasını kısmen 
tahrip ve ksmen elde etmek su
retile yaptıkları hamledenberi 
mütemadiyen bozulan müvazen~
yi düzeltmiye çalışıyorlar. Akde
nizdc, ve Afrikada bugün, en e
hemmiyet verdikleri yer, Mısır 
ve Süveyş kanalıdır. Çünkü, Sli
veyş, çok mühinı bir sevkulceyşi 
noktadır. 

İngilizler, bu mıntakadaki kuv
vetlerinin çoğunu, Süveyşin mü. 
dafaası İçin Mısıra toplamışlar 
İngiliz Sonıalisini, Kenya'yı ha't
tiı bir dereceye kadar Sudanı 
ihmal etmişlerdir. Mısır hükume
ti ve o!~usu da bu işte canla baş
la İngıhzlerle iş birlijti yapar • 
!arsa, Ingilterenin işi hayli ko
laylaşır. Fakat, Mısır, İtalya ta
rafından. t~arruza uğramadıkça, 
harp barıcı kalmayı tercih etmiş 
tir. Halis Mısır toprakları olan
Sollum, Mersa Metruh ve İsken
de~iy~ye yapılan, hatta Kral Fu
adın Iskenderiyedeki kasrında in
san zayiatını mucip olan hava ta
arruzlarını Mısırlılar, kendi Ü
zerlerine almamışlar; bunları in. 
ııiliz üslerine karşı taarruz adde
derek seyirci kalmışlardır. İtal
ya hükumeti, İngiltere ile Fran
&aya harp ilıin ettiği gün Muso
Jini Mısırla harp etmiyeceğini 
söyli.verek bu devlete · teminat 
vermlı;ti. İtalya ile diplomatik 
nıunasebetlerini kesmesine rağ
n1en, Mısırı harbe iştiriktcn me
neden bu söz olmuştur . 

İngiltere . l\1ısırın. İtalyaya kar. 
'ı harbe girmediğini görünce, Mı-
5~r .. ordusuna verdiği bir kısını 
sılahları, mu\•akkatcıı geri al • 
nııştır; n1adcm siz harbe girmi _ 
yorsunuz; benin1 bu silahlara ih
tl~·acım var; şimdilik siz silahla
rımı iade ediniz; ben si~e sonra 
d.aha yenileı-ini veri;im, demiş
tir. Bu, belki hakika ltir; belki de 

(Arkası 3 iincü satıla.da) 
ABİDİN DA VER 

Ankara, 14 (AA:l - Orta Anado~ud~ yaptıkları kısa bir se-

yahatten sonra Reısıcumhur I&ınet In<ınu •bugün saat 21 d h • · · · ~.·· .. ı eli e ususı 
trenlerile şehrı.mıze uon.nıuş er r. 
. Milli Şef Ankar". .ııarmda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdül· 
halik Renda, Basvekıl .Doktor Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çak
mak, Vekiller, Cumhurıyet Halk Partisi .ııenel sekreteri Part' • 

h t ' • l b' ' ı u 
mumi idare eye ı aza arı, me -
uslar. ııenelkurmay ile Milli Mü
dafaa Vekiıieti erkanı, Vekalet
ler müsteşar ve ırnüdürü umu
mileri, An.kara vali ve BeleUi· 
ye reisi, Merkez komutanı, Elm· 
~jyet müdürü ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karsı· 
JaıımL'llardır. 

M.iLLİ ŞEFİN QORUMIDAKİ 
TETKİKLERİ 

Çorum 14 (AA.) - Reisicuırn
hur ve Milli Şef İsmet İnönü 
dün bura.va muvasalatlarını mü
teakip Parti binasında vali ve 
vilayetimiz me-b'usları, Belediye 
ve Parti ile memleketin umumi 
ihtivacJal'ı üzerinde bir saat ka· 
dar süren bir konuşmada 'bulun
muşlardır. Bu ıı:örüşme sırasın
da Parti binası etrafını doldu
ran binlerce halkın Milli Şene-

(Arkası 3 üncü su1[fada.) 

J 

Sovyetlerin An- Moskova. sejiri
kara Sf. Trentief miz A. Haydar 

ITALYA- YUNAN TÜRK-SOVYET 
MÜNASEBATI MÜNASEBATI 

----
LonJr•'Y• 6 öre• it• ly • 
Jfallı•nl•rın talısiminJe 6ir 
rol if• •tm•lt için Yuna· 

nistart• /a•rfı Arnavut ~·· 
ı•l•ıi11l lcall•nın•lı. lıtıyor 

1talyıı Hııriciııe Nazın 
C 1 AN O 

Londra. 14 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: 

Arnavutlukltaki ~syanlar hak· 
(ATkası 3 üncü sayfada) 

-D.N.B. •i•n•ı l•tanb•l mu• 

h•birinin 11 er J i fi hab•r• 
•öre Moalr.011• Hfirimi:cin 
••yyehatine hıuu•i 6ir 
ehemmiy.t •tfetm•lr. lcbım 

ilstanbul, 14 (A.A.) _ D N iB 
AJansı bildiriyor ' · · 

Türkivenin Moskova büyük 
elçısı Alı Haydar Aktay raporu
nu ve.rmek üzere kısa bir ziya
ret ıcın 15 ağustosta Ankaraya 
ıııelecektir. 

. Gazetecilik mahfillerinde sefi
rm Ankara ya Türkiye ile Sov. 
yetler Birliği arasında daha iyi 
munasebetler iınl>ilnını müzake
re etmek üzere çağrıldığı bildi
rilmektedir. 

Bu mahfillerde beyan edildi· 
/!ine ıı:öre, karşılıklı münasebet
lerin huıı:ünkü vaziyetinde sefi
rin bu seyahatine hususi bir e
hemmiyet atfedilmek icabcder. 
Bahusus ki Sovvetler Birliğinin 

Ankara büyük ekisi Trentief de 
bir aydanb~ri Türkiyede değil
dir. 

Temizlik amelesi 
buhranı var! .. 

Belediyenin yolları nicin yıkatmadığı anlaşıldı. Neş
riyatı mızın nazarıdikkate alınmasına tııt~ekkür ederiz 

rimiz temizlik ameleleri kadrosu 
son günlerde yarıdan fazla azala
rak 400 e inmiştir. Ameleler ha
sat münasebetile işlerini bıraka
rak memleketlerine gittiklerin • 
den ve mevsim dolayısile herkes 
tarlada bulunduğundan ıebri • 
mjzde temizlik ameleliğine talip 
olup rağbet eden kalmamıştır. 
Belediye temizlik işleri müdür • 
lüğii bu azlığa ve amele buhra- ı 
nına rağmen şehrin 11mumi te • 
mizliğinin geri kalmaması için 
icap eden tedbirleri almıştır. 

Şehrimiz cadde ve sokaklarının ı 
sulanması işinin bir müddctten
heri belediyece ihmal edildiği ve 
bu meyanda Ankara caddesinin 
de artık biç sulanmadığı dün ya
zılmıştı. 

Belediye temizlik işleri müdü· 
rü neşriyalımızla hemen alilka • 
dar olmuş ve mezkur cadde dün 
sulattırılmıştır. Müdür; sulama 
işlerinin her giin ~ apılan1aınası .. 
ua teınizlik anıelesi azhğ11110 se
b 'l olduğunu söylemiştir. Filba
ki1 • 900 kişiden ibaret olan şeh-

MUZAKERESI 
BAŞLIYOR-" 
Macar hey'eti dün 
müzakere mahalli. 

ne hareket etti 
Budapeşte, U (A.A.) - D. 

N. B. Bildiriyor: 
Nazırlar heyeti bugün Kont 

Teleki'nin reisliği altında top
Jannıı_ştır. Heyet, tari ıneseJe
lerdeu başka yakında yapıla
cak Macar - Rumen müzakere
leri hakkında da görüşmüştür. ~ 

lctimaı müteakip Başvekil 
ve Hariciye Nazırı Turn _ Se
wrin'de müzakerelere iştirak 
edecek olan Macar delegasyo
nıı azalarını kabul etmişlerdir. 

Macar delegasyonu bu ak -
şanı vapurla Ruen p Se,·erin'e 
hareket etmiştir. Yüksek rüt
bede kurmaylardan ve harici
ye nezareti erkanından mürek
kep delegasyona tam salahiyet. 
li sefir Hory riyaset etmekte
dir. 

Bulgar - Rumen müzakere
leri de Kraio,·a'da cereyan e
decektir. 

'----!!!!!!!!!!~--" 
Fransa Yüksek 

Adalet şurasının 

İkinci toplantısı 
Miiddeiamumi n11zırlerın 

•aclu oldu fan• dair uuailt , 
merıcut oldufunu a ö yl ecli 

Petain nutulr söyledi 
Cenevre, 14 

(A.A.) - D. N. ri::-· 
B. Ajansı bil· l 
diriyor: İ 

Vichy'den ha- ı 
her alındığına! t M C. 
göre yüksek . !\ 
adalet şurast 1 ,,.... 
diin öğleden ~ 
sonra ikinci de.. ~· . . . ' , 
fa olarak Mion 
fehrinde top • 
lanmıştır. Dev• 
lelin emniye • 
tine karşı sui- DALADYE 

'kast cürmüne mütedair iddianame 
okunmuştuı. 

l\1iiddeiumumi, nazırların, sa
bık nazırların ve bunların he • 
men emri altında bulunan me
murların, Fransayı sulh halinden 

{Arkası 3 üncü sayfa.da) 
---V---

Bulgaristanın 

Ankara sefiri 
Sofyaya gitti 
Sofya, H (A.A.) - D. N. B, A

jansı bildiriyor: 
Bulgaristanın Ankara elçisi KL 

rof bir rapor vermek üzere Sof
yaya gelmiştir. ..... ....... 

jfiSARETLfR ı 
Devletin koyduğu 
narhı belediye ar

hrabilir mi? 
1star:bul Be!edi11esi, hayatı da

ha doqrusu eqlenceyi biraz olsun 
ucuzlatabilmek emeli ile · otel 
lokanta., kazino ve plai taTifele: 
rini buduyor; ancak yemeklerin 
kalitesi bozulur korkusu ile 10• 
kantalara. dokunmuııor da, bü
tün hızını içki ve mezeye veTi· 
'!IOT ve var hızile mezelere narh 
koyarken, farkına varmadan 
devletin içkiye koyduğu narhı 
arttırıyor .• 

Devlet biranın §İşesine 20 
kırk be§ derecelik ~akının ki: 

(Arkası 3 üncüde) 

• r.-- -
1YarmolJ(h= 

o 
r<11sset 

ŞiDDETLİ HAVA MUHAREBESİNİN CEREYAN ETTIGl MINTAKANIN HARİTASI.. 

Eyübe Lise lazımdır - Eyüp - keres
teciler yolu yapılmalıdır- Rami halkı 
artık susuzluktan kurtarılmalıdır! 

Mcb'uslar bugün Üsküdar ve Kadıköyünde 
[,tanbul melm,ları dün de sa

at 15 de Eyüp Halkevindc hal -
kımızın dert ye temtr.nilcr.ini 
dinlcmi~lerdir. Bu toplantıda ka
za kaymaknım Sait Ali Yii<el ile 

Ankara mebusu Yahya Galip Kar
gı, parti r<:t!:ıi ucktu i!;Imi i!:
kalabalık bir halk kütlesi hazır 
bulunnıuştur. 

(Arkası 3 üncü sa11fada.) 
............. . ...... * ... """' .... ..- ...... w '"' ..._.......... 

• 
lngilizler 
Soma/ide 
dayanıyor 

ispanya 
lngiltere' ye 
nota verdi 

lngilizler ... 
ita l_qan ın d"' 
Fabrikalarını 
Bombaladı 

---- ---
Alman. İngiliz Hava 
harbi devam ediyor 

lngiltereden ltallıan tayyare• 
ler Alpları •şcarolr. ltalyay111 

hücum ettil•r 

--
Almanlar dün de lngil

tereye fa ıı rruz etti 
Londra, 14 (A.A.) - Ha,·a ne

zareti istihbarat bürosu, İtal
Y.anın en mühim iki tayyare fab
rikası olan Hiliınoda Caproni ve 
Torinoda Fiat tavyare fabrika
larına karsı dün ıı:ece iras edilen 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Londra, 14 (A.A.) - Bugün 
Londrada, &xmalideki vaziyetin, 
iki tl<iin süren hücum ve mu
kabil hücumlardan sonra ciddi 
telakki edilmek lazımıı;eldiği 
fılkat vahim olmadığı öğrenil

mistir. 

1:.1? AK ŞARK 

IMESELESİ 
Nankin hükumeti Ame· 
rikan kıtaatının Çinden 

çekilmesini istedi ----
İtalyanların yakında bir neti

ce almak ümidi ile ,bütün kuv· 
vetlerile taarruz etmekte ol" 
dukları aşikardır. in.ıı:iliz kıta
ları anudane mukavemet etmek
te olup yalnız bir noktada es.ki 
vaziyeti iade edemedikleri ki,ğ
renilımiştir. Sahilde kü·çük bir 
kol Berberarun 160 kilcıınetre 
mesafesinde Lukhaiyah mevki· 
ine varmıştır. 

. Vaziyat nazikleşti 
12 ağustos taa.rruzuna dair a

lınan daha mufassal haberler o ı 

günkü hücumların ıı:enis bir cep
he üzerinde ve büyük bir şid
detle yapıldııl:ını ıı:östermektedir. 
Fakat vaziyet mukabil bir hü
cumla eski haline irca edilmiş
tir. 
Biüıhare yapılan diğer hü

{ Arkası 3 üncü saı;fada.) 

ispanııa. devlet reisi Franko 

Londra, 14 (A.A.) - İspanya
nın Londra sefiri .ııeçen hafta 

( ATka.sı 3 üncü sayfa.da) 

Tayyare modelcilik 
kursu nihayetleniyor 
•• 

Onümüzdeki Pazar günü zin-
cirlikuguda yarış yapılacak 

1 aydanberi Galatasaray lise- ! 
sinde faaliyette bulunan .tayya. 
re modelcilik kursu. ayın 17 nci 
cumartesi akşamı kapanacaktır. 

B<.ı münasebetle 50 kız ve er
kek muallimimizin iştir~];, etti
ği kurs mezunları ve halkımız i
çin pazar günü bir cmodel tay
yare uçurma milsabakasu yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Müsabakaya saat 10 da Zincirli. 
kuyudaki talim meydanında baş
lanılacaktır. Kursta 200 den fazla 
model yapnu~ olan muallimleri. ! 

miz ve ayrıca halkımız kcnd' 
deli · ·ı ı mo-erı ı e uçuşlara iştirak ede -
cekle~~~· Uçuşlarda kazananla- 1 
ra mukafatlar verilecektir 
Diğer taraftan kurs mez;ınla. 

rı mekteplere dag· ılarak ... . ogrcn -
dıklcrini talebelere göst k 
!erdir. crece • 

..Tn?.'~:.~r.~ modelciliğinin ve plii
nortulugun mekteplerimizde ted-
risat prograınları arasına ahnnıa
sı da Maarif Vekaletinden iste. 
nilıni~tir. 

Şanl(hay, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Nankin hükıimeti, sefiri vası
tasile, Amerikan kıtaatının Çin
den çelkilmesinl taleföetmiştir. 
Bunlurın Şanııhaydaki mev~u-

( Arkası 3 iincü saııftıda) 

Vu g o slavlar 

Musolininin es .. 

ki Direktiflerile 

Hareket ediyor 

GÔBELS 
IY azı$ı 3 üncü aavfad~ 

~--...-:::;;ı 



SAYFA-~ 

• ASKERLİK BAHiSLERİ 

a 
artı 

a uvvetleri 
ardımc b·rJ 

adde ilemez 
YARININ HARBİ HAVA 
ORDULARININ HARBİDİR 

.Tayyare artık, 7a.lnız blı' smıt deilkUr, hem smıflar, hem bir çok M
ndlarda.n - keşif, av, bombardıma.n, muharebe, na.t.Jlve tayyarelcrin-

don - mürekkep ordudur. General ALİ FU:,r ERDEN 

le=' vet, bu harbe gelin -
~ ciye kadar, kara ve 

deniz orduları için 
yardımcı bir s.ınıf addedilen ha-
va sınıfı, artık ayrı bir sınıf, ay
rı bir ordu olmuştur. 

essirdir. Orada da en seri kruva
zöreıı daha iyi keşif yapar, en 
ağır topçu vazifesini, en yakın 
mesafeden ifa eder. 42,000 ton
lıık zırhlıdan 42 tonluk hücum 
bo\ıma kadar her gemiye bom
ba atar, hir torpiteoot gibi zırh

İcat kabiliyeti binnisbe az, fa. lılara torpil fırlatır. Bi- mayn 
kat teşkilatçılığı, metotculuğu gemisi gibi mayn döker. Doııan-
her şeyi harbe malar arasında-
iJızar ve inti1 ak ~ Yazan: ~ ki deniz muhare 
cttiriciliği pek • • belerinden ka -
kuvvetli olan Al Abındın Da ver çan tarafın peşi-
nıan nıillcti, sağ ne-Wkılır~ müte-
da solda ortaya madiyen kova-
atılan fikirleri, usulleri bir ara
ya toplıyarak, teşkiliitlandıra -
rak, n1etotlaştırarak )'eni bir ha
va harbi doktrini vi.ıcude getir
di. Bunu kağıt üstünde, na1ari • 
yat 're ınünakaşa mevzuu halin
de bırakn11yarak tatbik etli. Bu 
tatbikat bugün Harp Akademi
mizin güzide koınatanı Korgene
ral Ali Fuat Erden'in dedigi ne
ticeyi vernıiştir. Tayyare artık 
~·~lnı.z bir sınll dc~ildir, heın sı .. 
ıııftır, hem de birçuk sınıflardan 
- keşif, av, bomlıardıınan, ınu -
lı arrbe, n:ıklive - tayvarelerin -
den mürekkep bir ordudur. 

Bu satırların yazıldığı günler. 
de, Aln1anya, İngiJteretJe harbi 
kazanmak için, en zil ade hava 
ordusuna bel bağlamış bnlunn
yor. Almanya, Norveçte ve Ho
Jaııdada muvaffakıyetle tatbik 
ettiP.i hava or<lusu ile taarruz ve 
harp tayyarf.Jeriııe itimat edi -
yor. iki taraf, Fransa teslim ola
lıdan beri, yalnız havada dövüşü. 
yorlar, yalnız bava ordulariyle 
harp ediyorlar. 

Keşif tayyaresi, ordunun gö -
züdür. Eskiden sü\.·ari sınıfının 
hayalinden bile geçirmediği uzak 
mesafelere kadar giderek keşif
ler yapar. Bir defa, on defa, yiiz 
defa, görünciye kadar keşifleri
ne devam ederler. Eıı canlı ve en 
mütehammil süvarinin, on günde 
yapamadığı takibi üç saatte başa
rır, hem de göz açtırmadan. 
Avcı tayı·aresi, hava hakimi • 

yeti ten1inine çalışan bir unsur
dur. Bizim her çeşit tayyareleri
mizi korur, düşmanın her çe
şit tayyarL•lerine saldırır. Bir ne
vi muhaf1zdır, göklerjn nıuha .. 
iızı. 

Bo1nbardın1a11 tayyaresi, en u
zun menzilli topçuy11 geride bı
rakan müthiş bir topçudur ki, 
bin klloluk bombalarını b'.r kilo
metre mesafeye atar. Hiçbir kale, 
hiçhir müstahkem hat onu dur
mağa ve ateş kcsmiye icbar ede_ 
mez. Bon1bardın1an tayyaresi, 
makineli !iifengi ile, toııiyle, bom· 
basryle piyadeye, siivariye, top
çuya, nakliye kollarına, zırhlı o
tumobil)ere, tanklara, trenlere, 
.gemi]ere hücum eder. Yangın ve 
tahrip bombalarile şehirleri, tar-
1a1arı, ormanları yakar, istasyon. 
lnrı, fabrjknları, köprüleri, benl
leri, santralları yıkar. Tayyare 
meydanlarını, Tıhtımları, linıan
ları altiist eder. Levazım, erzak 
ve mühimmat depolarını tahrip 
ve berhava eder. 
Boınbardınıan tayyaresi, kara

da olduğu kadar denizde de ınü-

!ar, mayn tarlaları demez, kovalar, 
ıniistahk~nı üs demez kovalar ve 
boınbalar. En kuvvetli, en mahir 
en cür'etkar torpito filotillası bi
le onun gibi bir takip yapamaz. 
lliçbir denizaltı gemisi veya kru
vazör, harp genlileri hinıayesin- · 
de seyreden bir ticaret gemileri 
kafilesine, bomba tayyaresi ka
dar ınüessir hiicum cden1cz. fliç .. 
bir cleniz Ustii vasılası, bir de -
ııizallı genıisini onun kadar iyi 
görüp, onuıı kadar iyi bomba
lıyamaz. 

Bombardıman tayyaresi, en 
kuvvetli donanmaya bile rahat 
uyku uyutıruyan bir kabıl'tur. 
Onun korkusundan znhlı filola
rıj haneberdfişuın, meskeniın vi
raneler diye, dolaşan ve polisin 
korkusundan her gece başka bir 
'\.' İraııetlc yatan serserilere dön
nıü~lerdir. Onun yapamadığı tek 
bir iş vardır: Mayin toplıyaınaz. 
Başka her ne vazife verirseniz 
yapar. 

Nakliye tayyaresi, ray, ~ose, 
köprü istemi yen öyle b ·r nakil 
vasıtasıdır ki, en geniş nehirleri, 
en yüksek dağları, kızgın, susuz 
çölleri aşar, göl, deniz, '~atta Ok
yanus dinlemez geçer. Şimdiye 
kadar her ordunun Saplanıp kal
dığı bataklık bile onun kanatları
na yol verir. O tabii maniaları 
dinlemediği gibi, sun'i ınan\l cri 
de hiçe sayar. Hudutsuz tel ör
gü, tank maniası su hendeği, be. 
ton ve zırhtan yapılmış ıni.!slah-

( Arkası 4 üncü sa1ıfada) 
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Yerli garsonların 
hali nice olur? 

Taksim bahçesindeki beledi
ye kazincsu, Romanyalı gar -
sonlar şerefine belediye lokan
tası adını alacaktır. Kanunda 
lokantalarda yabancı garson 
çalışmasını yasak etmiyormuş. 
Şu halde: Yarın Parkotel, 

Abdullah Efendi, Canlı Balık, 
Tokatliyan, Konyalı, Beyazıtta 
Emin Efendi ve Sirkecideki 
köfteci Halil yabancı garson 
getirtmiye kalkarlarsa, bizim 
küçük esnaf sınıfına dahil et
tiğimiz iyi veya kötü, yerli 
gar.,.,,ı arınuzın hali nice o

lurt Diye 

1 Soruyoruz 1 

Demek Beni Seviyor! .. 
! Yozan: ~ ~r.lrce•i: 
1 Gi <fö Mopas_~~~= \_~~~-~i ı: Sede.s 

No.44 iJ 
- Böyle söylemem lazım. A

nandan kalan mirası yiyip bitir
din. Bundan balısetmiyelim. 

- Etmiyelim. 
- Babanın otuz bin frank ge. 

liri var. Re'sü,mah seniz yüz bin 
frank demektir. Senin hakkın 

ile de dört yiiz bin frank ede -
cektır. Halbuki yalnız bana yüz 
doksan bin frank borçlusun. Te
(ecilere de daha çok borçlusun._, 

Gontran azamcf~e: 
- Yahudilere deyiniz, 
- Peki; yehudiye de katoliğe 

de yüz elli bin frank borçlusun. 
Onlara faiz veriyorsun, bana bir 
şey verdiğin yok. 

Gontran.: 

- Doğru dedi. 
- Paran da kalmadı. 
- Kalmadı ... Eniştemden baş-

ka birbir şeyim yok. 
- Enişten de sana borç para 

vermekten usandı. 
- Şu halde? 
- Bir ku!iibede oturan en fa-

kir köylü senden zengindir. 
- Peki ... Sonra? 
- Yarın ha ban ölecek olsa, ku. 

nı ekınek vi:\•ebilmen için yazi
banemde memur olınaldan b~
ka çaren yok. 

Gon tran kızdı: 
- Bunlar benim canımı sıkar 

dedi. Bıınıın böyle olduğunu ben 
sizden daha iyi biliyorum. Hem 
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Irak hükumeti ile 
miizakere başladı 

Basra harici ticaretimiz için bir transit de· 
nizi olac~k. Demiryollarında müşterek tarife 

ii ürkiye ve Irak ılemiryollarında müşterek tarife tatbik etmek 
için A!l!karada müzakerelere başlanmıştır. iki memleket de

miryolları idarelerinin murahhasları arasında yapılmakta olan bu 
müzakerelerle bilhassa yük nakli yatı üzerinde birçok kolaylıklar 
temin edilecektir. Böylece Irak ile ti~ari temaslar artacağı gibi 
Basra yoluyla hariçten gelecek birçok maddelerin nakliyatı da 
kolaylaşacaktır. 

Diğer tarafta Basranın harici ticaretimiz için bir transit merkezi 
olacağı anlaşıldığından bu hususta da Irak hiikumetile temaslara 
geçilmiştir. Bu yolda yakında müsbet neticeler alınacağı umul
maktadır. 

Yugoslav nazırı 

yarın geliyor 

Nazırla beraber bir tica• 

ret heyeti de gelecek 
Yugoslav Ticaret Nazırının 

yarın veya öbiir gün şehrimize 
ırnlmesi beklenmektedir. Ticaret 
Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu İzınir 
fuarının açılmna davet ettiği mi
safirini şelırin1izde karşılıyacak i 

ve buradan beraber İzmire gide
ceklerdir. İzınirden sonra ll.nka
rada iki memleket arasmJaki ti
caret te1nasları111 arttırn1ak iize
re bazı görüşmeler yapılacağı ha
ber verilmektedir. 

Misafir nazırla beraber bir Yu
goslav ticaret heyetinin de gel -
mesi nıuhtcmcldir. 

BELEDİYE 

Belediye gazinosunda 

teftiş 
Taksim belediye gazinosunda 

tarifelere riayet edilip edilmediği 
dün akşam belediye reis muavin
lerinden Liltfi Aksoy tarafndan 
tetkik ve teftiş olunmuştur. Ne
ticede bir riayetsizlik görülme
miştir. Diğer tal'aftan 3 gün ka
patılmasına karar verilen Bebek 
bahçesi hakkındaki bu ceza tat
bik olunmuştur. 

ÜNİVERSİTE 

Profesörler meclisi 

toplanıyor 
Şehrimiz iinivcrsitesinin tel'

mil fakültelerinde ey!Ul devresi 
irıtihanlarına ne vakit başlanıla .. 
cağı henüz tesbit olunmamış -
tır. 

Almanya'ya 
yeni siparişler 

Ticaret Müdürlüklerine 

haber verilecek 
Ticaret Vekaleti alakadarlara 

bir tamim yaparak, Almanyaya 
yapılacak mal siparişlerinin mın
taka ticaret müdürliiklerine ha
ber verilmesini bildirınişitr. 

Böylelikle Almanyadan ne ka
dar mal geldiğini ve siparişlerin 
ne kadarının yerine getirilmediği 
ni kolayca öğrenmek kabil ola -
caktır. 
Diğer taraftan Almanya hü -

kumeti yeni ticaret anlaşmasmı j 
henüz tasdik etmemiştir. Bu yüz
den normal münasebata başla -
mak kabil olamamaktadır. 

Tüccarlarımız tarafından Al
nıanyaya yapıJan sipar.işlcı- ara
sında en fazla olanı tıbbi ve kim
vevi eczadır. 

Almanyaya göııderilecek mad
delerin tüccarlar arasuıda taksi
mi için yakında birliklerde toplan 
tılara başlanacaktır. 

MÜNAl'ALAT 

Münakale Vekilinin gel· 
mesi bekleniyor 

Bir ıııüddettenbcri şehrin1izde J 

buliınaıı Münakal3l Vekaleti müs 
teşarı Naki Ankaraya dönmüş
tür. 
Müsteşar burada bilhassa li -

manlar işletmesi un1um müdür
lüğünde n1es~ul ol111us ve un1uın 
müdür Raufi Manyascİan bazı i~
ler hakkında malumat almıştır. 

Münakalat Vekili Ali Çetin -
kayanm bugünlerde şehrimize 
gelmesi muhtemeldir. 

Küçük h&fll.orler 
Hem bu tesbiti yapmak ve hem ..., __ ..... ....,._,,. __ _..,....,..._~·-~. 

de yeni ders yılı ihtiyaçları ile ) 
icao eden hazırlıklarda bulun
mak üzere profesörler meclisi cy
lUliiıı ilk lıaftasıııda loplanacak
tır. 

MAı\RİF 

Maarif müdürleri ara
sında nakiller 

$ehrMııiz maarif müdiir muavi
ni Muvaffak Uyanık terfian Kay
seri nıaarif müdürlüğüne tayin o.. 
lunmuştur. 

Yerine Zonguldak maarif mödürii 
Şevki getirilmiştir. 

Kayseri maat"İf müdürü Bursa 
maarif mnavinlij!ine tayin olun
muştur. 

şimdi bunlardan konuşmanın sı
rası olmadığını söylem1.,,•in1. 

- Bırak da sözümü bitireyiın. 
Bu vaziyetten kurtulmanın bir 
tek çaresi var: Evlen. Zengin b:r 
kızla evlenmelisin. 

- Buldunuzsa hemen >öyle -
yin. 

- Baba Oriolun kızlarından bi
rini bej{en. İste bunun için ba
lodan önce konuştum. 

Gontran soğuk bir sesle: 
1 

- Maksadınızı daha etraflı an. 
latınız. dedi. 

- Buradaki 1ıiuvaffakıvetin1i 
P'Örüyorsun. Eğer ihli~·ar;n bü
tiin arazisini ele geçirebilirsem 
ihya olurum. Arazinin mühim 
bir kısmını ihtiyar kızlarına çe
biz hediyesi verecek ... Eğer aklı-

' nı başına toplıyacak olursan se
ninle mükemmel bir iş görebi -
liriz. 

Gontran mırıldandı: 
- Kabildir; düşüneyim. 
- I.vi düşiin azizim. Ben dü-

şünmeden söz söylemem; bunu 
da unutma. 

Gontran birdenbire, eniştesi. 
nin bütiin söylediklerini unut -
mı.ış gibi elini havaya kaldırdı: 

* Bel&iye tarafından geçenler. 
de açılan halle hamamları bazı 
tamirat için muvakkaten kapaU
mı;tır. Tamir biter bitmez açıla. 
caktır. * Beycğlunda Rakım adında bir 
adam oturduğu han odasında ölü 
bulunmıış ve kalb sektesinden 
öldüğii anlaş:ldığından defnine 
ruhsat verilmiştir. * Üsküdarda kadiyede siııo.'lla 
sakağında l numarada otııran To 
dori oğlu İstavri ayni sıokakta 12 
numarada Artin ile kavga etmiş 
ve Artini bıçakla yaralamıştır. 
İl Jvri y2'kalanmt/ı tahkikata 
başlanmJ<ltır. 

..+ Tramvayların Eminönü moy. 
danındaki yeni hatlardan geç -
ımelerine ey lfıliin ilk haftasında 
başlanılaca~ı anlaşılmJ<llıİ-. 

- Bakınız ne güzel! 
Kazinonuıı bütün ışıkları yan

ınıştı. Saniyede bir alev peyda ol
du. Kıvılcımlar fışkırdı, son
ra alev söndü, yerinde cOrjol -
Tepesi . yarısı göründü. 

Halk alkışlıyordu: cYaşa! .. Bra. 
vo! .. • Diye bağırıyordu. 
Anderınat: 
- Haydi gidip baloya b;şlata

lım dedı. ilk kadrili benim kar -
şımda OYnar mısın? 

- Elbetce oynarım eırişteci
ğim. 

- Kimi davet edeceksin? Ben 
Düşes Ramayı an g-aje ettin1. 

Gontran laka.''tt cevap verdi: 
- Ben Şarlot Oriol'u çağıra -

cağım. 

Kazinııya çıktılar. Bıraktık -
ları yerde Pol ile Kristianı göre
mediler. Andermat: 

- Sözümü dinledi. Gidip yat. 
mış dedi. 

Balo salonuna girdiler. Kristi
an :ratınamıştı. Pol ile valıuz ka-
ln· kalmaz: · 

- Nihayet gelebildik dedi, bir 
aydır seni bekliyorum. !\eden bu 
kadar geciktin.! 1 

Kekeledi: 

_,_!!!!!!!!'!!!~e-1!!9!!!!!!!'!!!!!!!!!!" 

Yeni manifa. 
tura fiatları 

bugün başlıyor 
Halk dükkanlarda 
ki listelere baka-

rak mal alacak 
Fiat mürakabe komisyonu 

bugün toplanarak tetkiklerini 
bitirdii'i manifatura eşyasının 
perakende ve toptan satış fiat
larını ilan edecektir. Vekaletin 
emri üzerine manifatura fiat_ 
!arı listesi bir daha tetkik edil
miş ve bazı tadilat yapılmıştır. 
Bu arada bilhassa ipekli kıı -

\ maşların fiatlarında tenzilat ya
pılnııştır. Ayrıca perakendeci 
mağazalarına yeni fiat listeleri 
bugün tevzi edilecek, halk bu 
listelere ve nünıunc]eı· üzerin
deki fiatlara bakarak alış veriş 

, vapacaklardır. 
ili" - . ---

Hela Derdi 
Bir sene evvel yıkıliin 
iki halanın yerine 
yenileri yapılamadı! 

Çenberlitaş ve Mahmutpaşa ci
varı halkı esnafı namına dün be
lediyeye müracaatla bir şikayet
te buluııulnıuştur: 

Atik Ali paşa ve Mahmut pa
şa camileri evkaf tarafından ta
mir olu.nurlarken buraJardaki es
ki umumi helalar kaldırılmıs fa
kat aradan bir yılı miitecaviz bir 
zam,,n geçtiği halde bun]arın 
yerlerine maalesef yenileri de ya
pılmamıştır. 

Müracaat salı.ipleri helasızlık 
yüzünden civar halkının ve es
nafın çok müşkiilat çektiğini bil
dirmisler ve yenileri, modernle
ri yapılmıyaceksa; bari bir yıl 
evvel yıktırılmış olan eski hela
ların tesisini istemişlerdir. Key
fiyet tetkik olunmaktadır. 

MÜTEFERRİK 

Berlin Elçimizin refi· 
kası gitti 

Bertin büyük elçisi Bay Hüs
rev Gcreclenin refikası olup yazı 
geçirmek üzere İstanbula gelmiş 
olan Dayan Lamia Gerede dün 
alışa mki ekspresle Bcl'line avılet 
etmiştir. 

POLİS 

Bir çıı ak merdiv~nden 
düşüp öldü 

Galatada Tornacı dükkanında 
ç•lışaıı 16 yaşlarında Jirayer, 
dükkanın üst katından demir in. 
dirmek için çıktığı müteharrik 
merdivenden düşmüş ve nezfi 
din1ağiden ölmüştür. Jirayerin 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
Beyoğlunda Saksı sokağında 

oturan Naci adında bir geııç altı 
gün evvel arkadaşı Ahmetle kav. 
ga etmiş ve evvelki gün ölmüş -
tür. Nacinin kav,ı:ada dayak ne
ticesinde öldiiğü iddia edildiğin
den tahkikata başlanmış ve ce
sedi ölüm sebebinin tesbiti için 
morga kaldırılmıştır. 

- İşlerim çıktı. 
- Beni onlarla, hele bu ha-

limde yalnız bırakman doğru de
ğil. 

Pol biraz iskemlesini. nzaklaş
tırdı: 

- Dikkat et, görürler. Fişek-
ler her tarafı aydınlatıyor. 
Kadın dünyayı görmüyordu: 
- Senj seviyorum! 
Ve sesi sevinçle titredi: 
- Bu gece sana kavuştuğum 

İçin öyle mes'udum ki ... Düşiin 
Pol... Gene .. cvişeceğiz de~l mi?. 
Boynuna s.<.ırılip öpınek istiyor • 
ruın. 

Birdenbire kalktı: 
- Seninle \'eda ettiğinıiz :vere 

gitmek ist:yoruın dedi. Hernen 
şimdi oraya gitn1ek i~ti:voruıu. 

- Kabil değil, yürüyemezsin. 
Bütiin gün zaten aynktaydın. 

- Gitmek istiyorum. Eğer sen 
gelmezsen l'ainız giderim. 

Yiikselmiye başlıyan ayı gös
teı·di: 

- Tıpkı böyle bir geceydi. Ha
trrlıyor musun gölgemi öptügu-·· -... nu .. 

Pol kadının kolunu tuttu: 

(Devamı var · 

• 

Belediyenin 

Belediye 

otoritesi zaiftir çünkü: 
zabıtası yokturl 

Nakil vasıtalarının tramvay ı 
durak yer.ıerinde tramvay dur
duı?'u zaman geçmeleri yasaktır. 
Halbuki İstanbulda tramvaydan 
rahat rahat inmiye, tramvaya ra
hat rahat binmiye imkan yoktur. 
Tramvay durd.uğu zaman İstan. 
bulda atlı atsız ne kadar vasıta 
varsa, sağınızdan solunuzdan, ok
tan fırlamış yay gibi geçip gi -
derler. 

Belediyenin otoritesi o kadar 
zaiftıı: ki, durak yerinde memur 
buluıımadıkca, belediye emrini 
dinliyen tek arabacı veya şoför 
göremezsiniz. 

Gece şehir haricindeki otomo
billerin yüzde doksan dokuzuna 
pazadıksız binmek imkansızdır. 
İki liralık yere üç lira isterler. 
Belediye zabıtası yoktur ki, şi
kayet edesiniz. 

Belediyenin otoritesi bu yüz
den o kadar zaif düşmüştür ki, 
vazifesini başarmak için otomo
bile binmek istediği zaman şoför. 
ler yan çizer.ler, sırf belediyeye 
kafa tutmu~ olmak için: 

- Müşterinıiz vu! Derler. 
Belediyenin zabıtası <>lmadı -

ğını bildiklerinden, belediyenin 
elini kolunu ba~lar]ar ve bunu 
ya";naktan çekinınez]er. 

Belediye zabıtası olmaması yü
ziinden kaylD!lkamlarla müfet -
tişleriıı çektikleri sıkıntı pek bü
yülttiir. Vilavete taalluk eden her 
is~e belli başlı bir amir olan kay
makam, en bn<it bir belediye işin
de çok kere aciz kalır. Nasıl ki, 
bir hadi5'lde vak'a mahalline ge. 
len kayn1akam nihayet: cDağ ba
şında ın1yız yahu!. den1ekten 
başka yapacak şey bulamamış ve 

belediyenin otoritesi zail olduğu 
için müfettiş de halka hitap ede
rek: 

- Siz~en ellişer kuruş fazla a· 
lınmıştır, hesap gfüürken bu pa
rayı vermeyiniz! Demiştir. 

Demi~"tir de ne olmuştur? Hiç. 
Kazinocu parasını istediği gibi 
ve istediği kadar tahsil etmiştir. 

Pazar yerlerinde karpuz sergi
sinin yanı başına karpuz kabuk· 
ları seren ve orasını sinek yuvası 
yapmaktan çekiıımiyen sergici. 
den, il;aret membrlarının önünde 
ayakla yolcu taşıyan otobüs ş<> 
förlerine kadar, her yerde ve 
her şeyde belediye otoritesinin 
zaafı görünür. 

Siz bir medeni şehir tasavvur 
ederınisiniz ki, bir nıücssese dağ 
başında imiş gibi halkı hal'aca 
kessin ve zabıt tutulurken sah
neye çıkıp: 

- Müfettiş haksızdır. Kayma
kam haksız<lır. Belediye haksız
dır! Diye bağırıp çağırsın! .. 

Belediye otoritesinin zaafına 
bundan daha canlı, daha beliğ 
misal olamaz. Otorite sahibi bir 
belediyeye böyle dil uzatılamaz; 
itiraz kanuni yollardan merci
lere başvurularak serdedilir. 

Belediyc?Jin zabıtası yoktur ki, 
kuvvetli otoritesi olsun; kuv ... 
vetli bir otoritesi yoktur ki, ya. 
saklarıoa bnkkile riayet edilsin. 

Belediyemizin zabıfa:( ı olma
dıkça; ya>akbrı dinlenmiyece'ı:
tir, belediye teftişlerinden bekle
nen verim temhı edilenıiyet:ek -
tir, belediye otorite sahibi olamı
yacaktır. 

SELAMİİZZETSEDES 

MESE EANLAŞllDI! 
Mesela Tahtakaledeki " Nefaset lokan
tası,, ecnebi garson kullanabilir, fakat 
"S u a d i ye g a z in o su,, kullanamaz 

Hem "gazino,, hem ''lokanta,, 
olanların vaziyetleri ise meçhul 
Kiiçiik san'atlerin Türk va -

tandaşlarına tahsisi kanununda 
ecnebi garsonların gazino, otel, 
kahvehane, dansing ve barlarda 
çalışmaları menedildiği halde 
cLokanta. kelimesinin zikredil
mediğini ve kanunun taljmatna
mesi ile lokantalarda ça~mala
rının serbest bırakıldığını dün 
ynznnstık. 

Müddeiumumilik de bu husus
taki. tetkikatı neticesinde ayni 
neticeye varmış ve bu hususta 
gazetemize diin şu izahatı gön -
dermistir: 

. Kanunen suç olan her fiil hak
kında zabıtanın takibatta bulun
ınası vazifesi icabındandır. Bu 
hadisede takibata geçmemesi mey 
danda bir suç eseri görmemesin-

YA ALMANYAYA 

KİM VERECEK? 

Amerika ile İngiltere arasın.. 
da basıl olan bir itilafa göre 
Amerika İngiliz ordusuna her 
ay 1400 tayyare verecek. Bu 
takdirde sene so!l.unda tngilte
renin yalnız Amerikadan aldı
ğı tayyare yekunu 18,800 ola
cak elemek. Nanemolla da ha
vadisi okumuş olnınlı l..i: 

- Ya Almanyaya kim ve
recek? 

Dedikten sonra, ili.ve etti: 
- Halbuki, her ay Alman

ya aksine olarak yiizlerce tay. 
yare kaybediyor. 

Anlaşılıyor ki, hakikaten 
harp uzadıkça .tngilterenin 
muazzam yıpratma. politik.as-' 
hakim olacak. 

EDEBİYAT VE 

ÇOCUKLARIMIZ 

Viı-Nu soruyor: 
- Çocuk!arınııza okutacaih

mız edebiyat nasıl olmalı?.~ 
Kendi kendisinin bu sual~ 

Nasıl bir cevap verdiğini bil· 
nıiyorum. Çünkü yazıyı oku -
madım. Fakat, Nanemolla: 

- Çocuklarımıza öyle bir e
debiyat okutmalıyız ki, . önce 
türkçeyi, 'l'ürk edebiyatını ve 
Türk dilinde, Türk üslubunda 
UcrinJcşıneyi öğı·et.sinler ... 

Dedj, Haksız bulmadnn. 

den neş'ct etmiştir. 
Türkiyede 'l'ürk vatandruıların:ı. 

tahsis edilen san'at ve bizıneUer 
hakkında 2126 ve bazı biiküınle
rini değiştiren 2420 sayılı kanun
lardan 2126 sayılı kanunun birin
ci maddesinin A ve B fıkraların
da Türk vatandaşınd.an gayrisi
nin yani ecnebilerin yapanııya -
cakları hizmetler tasrih edilmiş
tir. Bu hizmetler arasında (Lo . 
kan talar) yazılı değildir. Kamın. 
da sarahat olmadıkça herhangi 
bir fili tefsir suretile suç telakki 
etmiye de imkan yoktur. Ve bun 
dan dolayı takilıa.t yapılmamış
tır. Aksi halde herh~ bir şah
sın hilafı kanun takıbata maruz 
kalması gibi gayri kannnl ve mü-

( Arkası 4 üncü saııfnda) 

ARAMIŞLAR FAKA1 

BULAMAMIŞLAR 

Gazetelerin haber verdiğine 
göre geçen seuc 250 kuruş o. 
lan odun bu sene 400 k\UUŞ -
muş. Belediye hadisede ihtikfır 
mevcut olup olmadığını tetkik 
etıniş. Gazete bu noktayı da 
haber verirken şöyle bir cüm
le kullanıyor: 

- Fakat, belediye aradı ih
tikar bulamadı. 

Nanemolla da bu cümleyi o
kumuş olacak ki: 

- Elbette ki, ihtikar odun 
gibi bir •Cismi salib• değildir 
ki, bulunsıın. Kiıfir fettan, şıılı 
kaypak bir nesnedir ki, ne a
ranmakla bulımur, ne ko~ul
makla. O ancak gelir ve bulur!. 

t>edi. 

HAYRET ÜSTÜ. 

NE HA Y,R ET 

Seliimi İzzet fıkrasında . tef
tişlerden verinı heklenc111cz, 
çiinkü belediye zabıtası yok
tur!. diyor. Nanemolla: 

- Hayret üstüne lıa,·re t! .• 
Dedikten sonra, sözünü .şöy• 

le devam ettirdi: 
- l\Ieğer, biz polis salalıiYe

ti ile teçhiz olunan bir bel"e -
diye zabıtası olduğunu boş ye
re zannedf'r dtırurmu~uz. Ar • 
tık, belediye azası bizzat yok .. 
Derse bize elbette ki, var .. De
mek düşmez! A. SEKİP 
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/ngilizerin . , Dün sabah bir f J ~ P O N X ~ 
bombardımanı! deniz muhare- S 1YASET1N1 

(Baş ıarafı 1 inci sayfada) 
cidd1 nasur hah.kında aşagıdakı 
taı.ı;ıliıtı vermekledır: 

lngiliz ta~yar~leri OOlerıne 
doncrlerken fabnkalar alev Jer 
içınde 1<1ılc.-. .Bombardıman tay
yareıeı·i taıınıinen 2,600 kilomet
relik ·bir ı.ıçuş yapmışlar ve Aıp
leri a:,mak için bes bin metreye 
kadar yüksel.mi ye mecbur kal
ııruolardır. 

besi vukubuldu DEGİSTİRIYOR ____ , __ _ 
2 Alman harp gemisi
nin b .. ttığı bildiriliyor 

Londra, 14 (A.A.) - Amiral
lik daıresinin tebliği: 

Dün akşam. mühim 
aktedildi biriçtima 

Tokyo, 14 (A.i\.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor 

l>omei Aıansırun bildirdiğine 
göre, bu akşam Harıciye nazırı 
Matsuoka, Harbiye nazırı Togo 
ve Başvekil Prens Konoye ara
sın4a çok ehcmmiyelli bir gö
ruşme yapılmıştır. 

t KD A M 

(?'«P""' 1 
Gazinocu hHebaz, 
ınüşteri düzenbaz! 
.3ir kısım gazinocularla gar

son1arın m~tcrllcrc karşı ~y -
nadıkları kötü oyunları, şım -
dilik bir tarafa bırakalım da 
mü~teriicrden birinin bir gazi -
nociı~·a, daha doğrusu, bcın açık, 
hem lrnpalı içki satan bir ıney
haneciye oynamış olduğu bir o
yunu anlatalım: 

Diikkiinın içi akşamcılarla do
lu iken bir çocuk geliyor, bir kırk 
dokuzluk l\lürdle rakısı alıp gı
diyor. Aradan beş dakika geçin
ce çocuk elinde mahut şiı;e ile, 
tekrar daml;yor: Gece yarısı ile biri çeyrek ge

re arasında Fiat fabrikası üze
rinde uçmakta olan bir pilot he
delıni tam ısabetle bulan müte
addıt bombalar atmıştır. Büyük 
bır yangın cıkmış ve bunu mü
teak;p iki buyük" infilak olmu~ 
tur. 

Ucllncü bir pil<>t da yanl(Ullar 
çıkaran tam isabetler kaydet~ 
nuslır. Bilahare gelen bir pilot 
da ınfiliık ve yangın bombaları . 
aıarak yangınları genişletmistır. \ 
lnc .ıız bomoardınıan tayyarele
rınuı !:emen nep~i aLtU.ıarı bom
ba.ar hedellcrıne isabet ettir
mısleı-dır. 'L!yyare t<rbrikaları
nın garbinde bulunan ciemiryolu ı 
~d.J. d 1 uıa aa ısaoet vuku bul
nııı.:, ve Turinın cenubundaki 
domirvollan ıltısak hatlarına hü
cııım edilmi..ştır. Tavvareden bi
rı hatların dllgümlcndıgı nokta
tanın ıki tarafına bombalar ata
rak ravları tam isabetle ucur
mu~tur. 

Bu sabah erkenden •Malcolm> 
ve • Verity. torpito muhrıplerı
.tniz düsmanııı teslih edilmıs altı 
balikçı gemisi ile üc denizaltı -
dan mürekkep hafif kuvvetleri 
ile temasa aelmiştir. Torpito 
muhriplerimiz düşmanı görünce 
derhal hücum etmişlerdir. Dü.s
man gemileri muhriplerirnizin 
projektorleri tarafından aydın
lanınca derhal duman bulutla
rı arkasına ~-ekilmişlerdir. Fakat 
daha kaçmıva vakit bulmadan 
üc dl.işmarı goınisine isabetler 
vaki olduğu görülmüştür. 

Ayni Aiaıısın bildirdiğine na
zaran. mezkCır müzakereler, Av
rupadaki vaziyet dolayısile Ja
panyanın harid politikasında 
yapılması muhtemel olan tadi
lat üzerine cereyan etmiştir. 

- Meyhaneci amca, yanlış al
nuşım, babam bana İstafilina de. 
miş, fakat ben Miirdte anlamı
şını, şunu değiştiriver. 

Tabii şişe değiştiriliyor, ço -
cuk da arabasını çekiyor. 

İki, üç akşam sonra bir başka 
çocuk sökün ediyor ve o da bir 
kırk dokuzluk rakı istiyor. :.Icy
haneci ne rakısı istediğini so -
runca: 

Pilulların hepsi bombardıman 
tavuarelcrini imal eden l\li1:lno
daki Caproni Jabrikasının e.sas 
at<ılyesi üzerinde bombaların in
filiık ettigıni aörmüşlerdir. 
Başka pilotlar da 300 metre al

caktan uçarak Casant Dadadaki 
demıryolunu ve koorllkr.ni a.[(ır 
bombalarla ve iki tam isabetle 
haoara ugralınışlır. İtalyan mü
dafaa tertıoutı tamaıınıle baskı
na uğrruııış bir vaziyette kal -
:nııs ve ancak lıafü ve tesirsiz 
J::ıır aleşle mukalıelc etmiştir. 

Bugün ouı;u cenubu sahille
ri üze.rinde cereyan eden şid
dctlı ha va muharebelerıne 300 
tayyarenin , tırak ettiiti haber 
venlınekteaır. 

Dornier ti11inde bir düşman ı 
tayyarcsı sahil yakinleıinde de
nıze düşürülmüştür. Mcssersc
hmıdt 109 tipinde bir tayyare 
de karaya düşerek yerde par
calarunıstır. 

Bugün !l'ı,l(ilterenin cenubu şar
kisi üzerinde pike hücumlar ya
pan ikişer motörlü 12 bomhar
duınan tavyaresinden en a.şağı 
fü;u tayyare dafi batarvalarımı
zın atcşile 1mha edilmiştır. 

Dün cereyan eden dikkate Ja
yik muharebeler hakkında alı
nan tam ve kati raporlar. düsü
rüldüi(ii muhakkak olarak bili
nen düşman tavvaresi adedinin 
78 olduiiunu göstermektedir. Av
cılarımızdan 13 ü kaybedilmişse 

de pilotlardan 10 u saOdır. Bun
lardan üçü yaralıdır. 

Bir silahlı balikcı gemisi ile 
bir toroitobotun b;,tırıldıitı za .• 
nedihnektedır. Torpito muhrip
lerimiz hiç bir hasara uğramadı
ğı gibi hiç bir ölü ve yaralı da 
yoktur. 

İT ALYA-YUNAN 
(Baş ıarafı 1 inci ~ayfada) 

kında Butler tarnı!ından Avam 
·. h tın Kü.n1arasınC1a verılcn ıza ~ 

az t ..... fsı1at11 01n1asınc.ı. ve vu~ıye-
b · ·ına tın hcnllı müphuın uıunma.> 

1 I <ıliz matbu-ra_gmen, rncse e IU! _ 
alının dlkkatıni çckm<>ktedır. 
Sim<ııuk anlasılan cın~t,. ıtal

yanın da Batkanların ta.csııınh~= 
d<! rolıinü ifa cLınek ve bu 
susta ):'unanıslana 1'.arşı Arııa,
vutluk me~cıc.sı.ıu Jtullan.m~K ı:::ı-

ıJ . Gitlıl çe daha barız ola-
tedı~t ır. • . İ 1 1 rak görıilen cihet ıse, . ta .' a .ı e 
Almanya ta..ıa.iından m.~: asl"d 
rının tatmini için bır sı ~r _a . -
dedilcn Balkan menılelw.t er ın.ın 
istıklallerıııi ve bu ısıiklah mu
hafaza için mukavemet aıımle
rini teyide Jı.er zaı::ıandan zıya-, 
d 'htiyaçları oldu;.rudur. 
eA'ıına. 14 (A.A.) - Atina A

jansı bildıriyor: 
Torinoda çıkan Stampa ııaze

tesınin Atına muhabırıne atfen 
mezkıir gazete tarafından neş -
redilerek bir yabancı A ıans tara
fından verilen ve guya 250 Elen 
subaYıııın son gunler<le Metaksas 
hükiınıetinin dıs siyasetini pro
testo için bir harekette bulun
duklarına dair olan haber tek
zibe bilde değmiye bir masal 
teşkil etmektedır. 

Yugoslavlar 
Roma, 14 (A.A.) - Stefani 

Ajansından: 

FRANSA 
(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 

narp haline sevkebnekte ve hu
nun a vakıbinda, vazifelerini ca
niyane bir surette suiistimal et
miş olduklarına dnir vesaik ve 
sair delailin mevcut olduğunu be
yan etmiştir. 

Yugoslav devlet adamlarının 
İtalyayı lz.iyaret edeceklerıne 
dair israrla dolaşan şiıyıalar me
yanında y ugosiav harıci ve na
zırı Markoviç'in bugünlerde 

1 
Kont Ciano ile li((irüşmck üze
re Romaya geleceği söylenmek
tedir 

saİfıhiyettar Roma mabfcll<; 
rinde ecnebi propaııanda teşkı
liıtı tarafından çıkarılan b~ ha
berler kat'iyetle tekzıp ediJoınek-

Vichy, 14 (A.A.) - Havas A
jaıısı bildiriyor: 

l\lareşal Petain dün akşam sa_ 
at 19,30 da radyoda söylediği bir 
nutukta hükı'.lnıet tarafından 
Fransaya istikbalin kapılarını aç
mak için alınan kısa ve uzun va
deli tedbirleri kaydetmiş, çok 
miistacel iaşe meselesile mülte
cilerin yerlerine dönmesi, esirle
rin akibeti ve terhis edilenlere iş 
bulunması ve gençliğin teşkilıit
landırtlınası meseleleri üzerinde 
.tSrarla durnıuştur. 

l§aretler 

Devletin koyduğu narhı 
Belediye artırabilir mi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
losu"a 195 kuruş fiat koymıı.ş
mr. l:ielcdıııe ı:kv!etın tesıiııt 
etnıiş olduqu bu fiatları nasıl 
arttırır da, 195 kuruş!ıı.k Takı 

495 kurıı<a satılır dı11e hüküm 
verir ve bu hul..:.rnü. resnıi müh
ru ile ta<;dık eder? 

Beledıyenin vazife•'i, 1ıer ne
rede olursa o!sıın, i.ıhisar mad
delerinm konulan fiat tan fazla
sına sa&ılmamas'.nı 1'-'>wtrol et-
1nektir. Alkollü meşrubat satı
Zmı ııerkr ancak meze paran di
ııe pazar fiatıııdan fazlaııa me
ze satabilirler, faka: devletin tes· 
bit ettiı:ji fiatlan aşamazlar ve 
Beledi11e de böyle bir tarifeyi 
tasd' ~ edemez ve etmemlidir, 
liiııoruz. M. K. 

t İtalyan - Yugoslav muna-e ve . 
1 sebetlerinin aktedilcn an aşma-

! Vaktile Duçe tarafından ar ve ind 
çizilen direktifler daıres e 

. devam ettiğı tevid o!unmakta-

dırBerlin, 14 (A.A.) - Stefani 

Ajansından: 
Alımanva pr<>paganda nar':: 

Dr Göhbels bu sabah Ste 
Ai~nsının müdürü iıyandan Mor
,gagnie'vi kabul etmiştir. 

Eyüp Halkı 
(Baş taTafı 1 inci _sayf~J 

Yapılan temenni ve şıkayetlcr 
ınınlardır: · 'h 
· Çok kesif bir nüfusu ~ -
tiva eden ve tahsil çagıııdakı kız 
ve erkek çocukları fazla .bu~unau 
Eyüp kaza merkezinde hır lıse a
çılması, otobü•lerde talc.be~cre 
tenzilat yapılması, Ilalkcvı bın~
sı in~ı.1 oİunnıası en ınühiın ve ış
lck yollardan biri olaıı Eyüp - Ke
resteciler yolunun sii.r'atle yapıl
ması, Edirnckapı - Eyüp ve Ra
mi - Eyüp yolunun da inşa olun
nıasL, asker ailelerine, esaslı yar
dımlar yapıltnası, Kemcrburgaz 
nahiye nıerkezi ile civardan tah
sil için gelen talebelere mahsus 
bir } urt tesis olunması, Alibey 
köylülerinin civarları:ıdaki or -
nıanlardan istifadeierinin temin 
edilmesi, Ranıideki. çcşnle de ku_ 
ruduğ"undan Ranıi h:ılkının su
suzluktan ktırtarılması. 
Mebuslarının bugün de öğle

den sonra tlsküdar ve Kadıköy 
Halkevlerinde halkımızın dert ve 
temennilerini dinli.ııeceklerdir. 

K01'10Y1" 1LNKlT ~LJJLDI 
Japon matbuatı amiral Suet

suı;?u'nun riya.;ctınde bulunan As
ya birliğince tasdik edilen bir 
takriri neşretmektedir. Bu tak
rirde Başvekil Konoye'nin beta
eti tenkit olunrr.aJdadir. 

KISA A...JJ~NS 
HASE.LERı 

* Benıe, 14 - Ordu erkanı har
bi11esi tebliti ediyor 

Sulı gü.rıü. Emmensbrucke ci
vanrıda il;i tatmı ıaııuaresi çar
µı,;nı4 ve yere d~crel< parça
laıım'§tır. i'ılotlard.uıı biri .öL -
1n.üş, d·iğeri ag,r su.rette yara
laııııııştır. Pılotların ikisi ele 
ıeı:fmen rütbe•indedır. 

. - Bilmem diyor, kırk dokuzluk 
ışte! 

Bunun üzerine çocufrun eline 
bir kırk dokuzluk bahçe rakısı 
tutu!?turuluyor, çocuk gid; ... ~~· 
Fakat•biraz S-Onra, o da ters yu
züne ıı:elip: 

- Dayım bundan içmiyor -
muş, bunıın yerine Alrm istiyor! 

dhrip elindeki şişenin yerine 
bir Alen1 alıp savuşu)·or, 

tlçüııcü defa yine bir ba~ka ço. 
cuk gelip elli dereceden bir altın 
baş alıp yürüyor; fakat o da bi
raz sonra: 

- l;niştemin istedi~ri Altınbaş 
değil, Klüp ınüş diye şı~e deği~ti
riyor. 

* Londra, 14 - Çek Cumhur
re.ııi Bene~ ile eşi ve baıı ve ba-
11an Çörçil, öqle 11emeqıni Buc
kinqham saraııırıda Kral ve Kra- ı 
!içe ile ııeın41erdir. * Londra, 14 - Amirallik dai
resi, Tamarisk ve Purope ma11n 
toplama geaııler.uirı bir hava 
hücumu ernasında batmış oldu
ıiunu bildirmiştir. 

Derken bir akı;am dükkinda 
bir kırk dokuzluk Mürefte açtı
ran bfr müşteri daha ilk kadehi 
yuvarlar yuvarlamaz: 

- Bu ne yahu, diyor, bu tcr
kos mu, Haınidiye mi? 

Bir hao;ka akşam bir kırk do
kuzluk Bahçe açtıran bir diğer 
müştel'i ıneylıaneciye çıkışıyor: 

- Alay mı ediyorsun benimle? 

~ 'a:,~ngtuıı, 14 - ( ReııteTj) Ro
oseveLt tara}ıııdan qcrı ça_cjnlan 
sauık Bruk;;el sefırı v {lŞHll/Lona 
ge!m1<1tır. Badema beııaıı.atta bu
lunmamak ti.zere taıımat ahıuş 
olduğunu sö11lemiştir. * va,mgıorı, 14 - (D. N. B.) 
Dun Harbı11e nezareti, iki ta11-
yare zabitıııden müteşekkil t>ır 
askeri lıeyetin Egu.ateur'a gön
derildı!iıni beyan etmiştir. * Tokyo, 14 - Dome; Ajansına 
nazaran ye1ti Hariciye nazırı. 
Matsuoka'nın ııap~ lıizını 
ge!diı:ji dıplomatık tadilat dolo.-
11ısıle. 11akında diplı:mıatık vazi
felerde bü11ük tadılıit kaııdedıle
cektır. 

* Ha!ifaks, 14 - Burayı ziya
rete geL1nış olan mü.Jıiıu.?na.t .,.ıa.
~m bir . a11 içinde inşa eailece
qı talımın eaılmiı; otaıı 36U taıı
w~enın .belıemehal inşa edile _ 
cegmı soyleıniştir. Kanadada 
muhimmat imalatı sür 'atıe art
maktadır. * _Y aşington, 14 - ( Stefani) 
Harıcıııe. nezaretine Sovyet Rus
yanın bir notası gelmiştir. Bu 
notada Baltık memleketlerinde 
son zamaıılarda vııku.a gelen lııi
diseleri AmeTikanın tannımış 
olmasına raı:jmen bu memleket
lerdeki A nıerikan diplomatları
nın geri çaı:jrılması talep edil_ 
mektedir. ( A.A.) 

lngilizle;-
(Baş tarafı 1 inci saııfaılıı) 

cwnlar baslanınçta bir muvaf
fakıyet temin eder gibi görün
nıüsse de neticede her tarafta 
püskürtülnılıştür. 

Hafif İn,gılız deniz kuvvetleri
nin dıin lngiliz Scxrnalisi sahil
leri cıvarında bulunan İtalyan 
k~aatını bombardıman ettiıü 
re.ıınen bıldirilmektedır. 

İTALYAN' TEBLIGİ 
İtalyada bir mahal, J.l (AA.)

.italyan orduları umumi· karar
~a.nının 66 numaralı tC"oli;;.i: 

Somalıde ve Adadleh'ın şar
kında anudane muharebeler de
vam etmcktedır. Kıtalarımız kar
sılastıkları siddctli mukavemete 
rağmen harekata devam etmek
tedirler. 

ispanya 
(Başıarafı 1 inci saı;fada) 

sonunda Hariciye Vekiıleti Da
imi mustcşarını ziyaret ederek 
inıülizlcr tarafından son z'."'°an
larda kocak kontrolüne mutedaır 
olarak ıttihaz edilen tedıbırler.7 
ve İ.spam 8 hılkümetinın bu mu
nasebetle her hakkının mahfuz 
bulunduğu hususuna nazarı dik
kati celbeden bir nota tevdi et
mıslir 

Bu su be! 

Tabii vine bir Altınbaş açtıran 
başka müşteri ayni manzara ile 
karşılaşınca mesele anlaşılıyor. 
l\leğer, bir acıkgöz ayrı ayrı iiç 
çocukla aldırılaıı ilk şişeler bo -
şaltılıp yerlerine su doldurulduk
tan sonra budar de_I\~, tokuşa 
P'Öndcrilmiyor mu intiş? Hani 
hancı sarhoş, yolcu sarhoş de
dikleri gibi. gazinocu hilebaz 
müsteri düzenba~ diye buna der
ler iste! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

-- --·~~ 

İzmir fiat murakabe 
komİs)onu toplandı 

İzmir, 14 - Fiat :mürakabe 
lkomısvonu valinin r.ivasetinciıe 
tıoplanarak benzin, petrol. mot<r 
rin, çıvi, k2hve, kaput bezi \'e 
srur maddeler üzcrınde tetkik
ler yapmış ve bu maddelerin fi. 
atları hakkında hazırlanan lis
teleri tasdik edilmek üzere ti-
caret vekaletine göndermiye 

karar venııistir. 

MJhr&n Neke.ı;yan; çok ba.si;U. Al
dıtını veı·.ınr.t, oor!.:laruu odem.ez
dL Bwıa r.aj"w.eo, rahah ve konfo
ı·u l!& scvt.:rJi. Ta.ksunde, Sıra.servl

k ..Jt:;. ... l eviııl g-iu:el doşeUnişll Ele.k
t.rık. ve k-aloriler tesisatı, banyo ı,a

lonu vsrdı. MobUyeltt hep modern 
ve kübik idi. Dutun· bunlan bir pa
ra venned.cn kredi ile almıştı. Bu 

mu.a.meleyl yeieoine yapt.trdı. 

l\.lihran Nek~1.ı.run, yeteni cam
CliLJllm ıntra.s.ıua ko.nacagnn!..» dıye 

ona kar~ı biıyuk bir baihlık ve aa
da.k&i .fOJLcı-J..Jord.u.. Mihran Nekes-

7a.. ycıeuıue: 
_ Ben, pa:ıa.rhlrtan hoşlanmam. 

Sen, ceJdşe, çckife pa.u.rlı.k. eder, ts
tNi.kleri (ia.tl yarı yarıya buUrebllir
sin. Evin dô~enmbinl sa.na ha.va
le cdiyonun. Bu doşeme lş.i bUluce 

ye kadar Deıı, Ada.da blı dost>!!DUD. 
köşkunlle mi.safir ka.Jacatım. Esnaf 
beni ı-urnı~in daha iyi. Bu suretle 
~yaları ıetırcn bama.lların, ~tı 

1apan amelenin t.a.clıa.hndan, «bah
şiş! ba.b.şiş! > demelerinden de ku.r· 
tuım~ olurum. Gt>ıiı.nü a9! Her şe

yin yerli yerine kc:.n.m.a.s.ına dikka.t 
et! Fa.kat., ısa.kın ba.hşif diye bir me

telik vereyhn denıe, Müesseseler ve 
dukkin sahipleri onla.ruı üeretlni, yev
miyesini faz.la.sile veriyorlar. 

Dvnl'J ve Adada.ki dostunun köş· 
küne g-itmişU.. Orada, on bet rün 
yedi içLi, yattı ka.Iktı. Nihayet bir 

gün yeğeninden, htrşeyi.n tamam ol
dnj'u h~brrini ah.Ma, kU ·kt.e«i bh:

melçil.,.. bahşiş vermemek için. 
onlar meff!"ul iken a.rka. k&pudan sı

vı~h, Sıra.""Scrrlye rehU. Ev, ciddetı 

tuzrl drişem:o.İ'Şt.i.. Yeğ"enine t.eıtek

k.ür elli. 
ı\Tihran N<'kesJ&n, bir para sar

tetmetlen lmıbı eıuti konfordu 

Re·sicumhur Ankarada 
( B~ tara} ı 1 inci saVfada) 

rıni ıı:ormek ıÇ'lıı ı;ıösterdıkleri 
arzu uzt:rıne pencereye ,t!elen 
Reisicumhur famet lnoni.ı halkın 
cuşkun ve sürekli sevgi tezanu -
rntile alkı:;lanımıştır. Partiden 
ika:metlerine tahsis edılmiş <ılan 
vali kona~ını şereflendiren Milli 
Şef, bir mirdtlet istırahat 'bu
yurmuşlar ve müteakiben şe
r€111n:.ne Bcle<lıye tarafından 
ter ıp edılıniş olan akşa.m yeme
ğini teşrif buyurmuşlardır. Ye
md.<ten S<lnra kazalardan gelen 
mümessilleri !.abu! ey lemi& ve 
kendilerinden memleketleri hak· 
kında izahat almışlardır. 

MİLLİ ŞEF ÇORUMDAN 
A YRILIBK&._, 

Ç<ırum, 14 (A.A.) - Risicum
hur İsmet İnönü b~ün 10,25 
de şehrimizden ayrılmı.slar ve 
başta vali, mebuslar komutan, 

parti, halkevi ve Beledıye erka
nı oııııak üzere bütün Çorumlu
ların candan sevgi. ıezahüratıle 
uk,ur}an.nuşlardır. 

Milli Şef hareketinden önce 
vil' yet ve halk ev ine şeref ver
mi,.er ve halkcvınde Çorum ve 
ciYar kazalar halkı il ~ goruşmüş.
ler ve halkevi faali yeti etrafın
da izahat alnıışlardır. 

Rl!:IS!CUMHURU.MUZ 
YOZGATTA 

Yozgat, 14 (AA.) - Rei..;icum
hur ismtt İnönti buııün Çonını
dan Yoz,gadı. tesrif lbuyurmu~ 
lar ve vali. meb'uslarırnız, aske
ri ve sivil erkan, beledive ve 
toplanan halk kütleleri tarafın
dan coşkun tezahüratla kıarsı -
lanmıslardır. 

Milli Şef bir müddet vali ko
nağında istirahat etmis ve mü
teakiben saat ücte Yerköve hare
ket buvurmuslardır. 

Mısıra karsı bir italyan taarruzu olursa 
( B=ukald en devam) ]' 

nazikine bir Ş<"kil~e !'rlısır or~n.~ 
sunu silihtan tecrıt etmek du~u
niilmii~tür: t:Hnkü İngiliz ordu
su, tam İtalyanlarla harbe tu -
tuştuğı.ı zaman • fısırın, şcy~a.na 
uyup arkadan taarruz etıııesı ıh
timalind<. endise ctmis, )·abut 
şüphelenmiş olabilir. 1:!iz, bu.na 
ihtimal vermemekle beraber ln
gilizlerin kuşkulonmış olmaları- · 
nı ve emniyet tedbirleri almala. 
rını tabii görmek liı.zııngclir. 

İtnlvan ordusu, Libya'dan Mı
sıra d·o~ru yüri.irsc, l\Iıstr hük.U
meti ne yapacak? Kavganın ken
di yorganı için olduğunu anla
np müradclcye iştirak edecek 
mi; yoksa İngiltere ile Italya harp 
edi~·or, gerçi Mısır topraklarında 
muJıarcbe ediyorl-ır aınma bana 
ne mi diyecek? Birkaç r<.·ncdir ih
yasına çalı>ılan !Ilı ır ordusu, he
nüz kemmiyct ve kc ·fiyct itiba
rile n1atlfıp dere.:cye \•asıl ola -
mamı~tır. Fakat ;;o-GO bin ki~i 
ile mücadeleye iştir:ik edebilir. 
50-60 bin J, ;si, bilha!.S.a Afrika ~a- \ 
rülharek~tında mühim bir kuv-

vettir. ı 
İtaly.a~ ordusu, Mı~ır. topr:ıkta

rına gırınce ::\lısır hiL\unıetı ,-e ı 
Mısır ordusu da, yurdun ıııüda_ 
faasına i~füak ederlerse, bu, İn
gilizler i~in ltıynıetli bir yardıoı 
olur. Gerçi, bazı Amerika kay -
ı:akları Libya'da 250,000 İngiliz 
askeri bulunduğunu bildirdiler
se de İngilizler bu rakamın mü
balıigalı olduğunu bunuula _be
rab•r, Tunus hududundaki Ital
yan kuvvetlerinin hemen kimi .. 
len lUısır hududuna nakledildiği
ni, bu yiizden Mısırdaki İng~liz 
ordusundan ~ayıca üstün bir ltal
yau ordu!,unun hu-dut civarında 
bulunduğunu kabul ediyorlar. 
Mısır hududundaki İtalyan ordu
sunun mevcudu '1er ne olursa ol
sun, 1\-lısırın İtalyanlara kar~ı 
harbe girmesi, İngilizler i~in, çok 
ehemmiyetlidir. İta!Jan ordıısu, 
Süveyşi aln1ak İ(İn taarruza ge
çerse. Mısırın, İtalyaya kar~ı har
be girip girmiyecegine gelince, 
akıl ve mantık yurdun nıiidafa_ 
ası ve l\.lısırın İugiltereden tenıin 
etti:i h~l...ların koru.1ıma.sı, ltlısı- , 
rın artık, kendi topraklarına in
tikal cdc.ı bir mücadeleye, daha 
fazla seyirci k.ılıııamasını linıir
dir. Mısırlılnr, böyle bir vaziyet 

hasıl olursa harp edeceklerini söy
lüyorlar ki, istikliıl u~urunda bu 
kadar çalı~an bir milletten bek
lenen de budur. İtalyanın da, 
bu ihtimali gözönünde bulundu
racağına ve Mumda İngilizleri 
yalnız bırak.nııya çalışacağına 
şüphe \'Oktur. Bu itibarla Mısı
rın kafi karar ve hareketini, İtal
Vl\D ordusu, Bingazi - l\lısır hu -
dudunu geçmiye başladığı zaman 
göreceğiz. 

Fakat, bu ınıntakaları bizden 
daha i~·i bilen İngiliz miitehasm
ları, şimdilik, garp çölünün, su
suzluÇrun ve sıcagın l\lısır hu
dutlarını ordulardan ~aha i\·i 
müdafaa ettığini \'e Italyanın, 
taarruza geçnıek için daha müsa. 
it bir mevsimi beklemesi liizıın
geldiğuıi sÖ) lüJoı lnr; o vakte ka
dar ,Allah kedm. demek isti -
yorlar. 

Bu takdirde, İngiltere ile , lı
sır ic:in, en az iki a)·lık bir vakit 
daha \'ar, demektir ki, lıu ınüd -
det i,•inde bir haJii hazırlaııabi -
lirler. İn~ili:.ı impaı·atorlu::;-unun, 
bu dariillıare:.aıa yakııı olan A_ 
vustralya, Yeni Zelaııda, Cenubi 
Afrika, Hindistan gibi kaynak-
larından talim ve terbiyesi, teş
kilatlandırılması biten kuvvet -
leri ve ikmal efradını, İtalyan -
!ara karşı lllısıra ve Sudana ccl
betmek. mümkündür. Onun i(in
dir ki, In.,ilizler, Süvey e kar~ı 
yapılacak bir taarruzu emniyelle 
bekler görünüyorlar. 

ABİDİN DAVER 

Uzak Şark 
(Baş tarafı 1 i1'ci sa11fada) 

di\•eti. İoı:ilız kıtaatının meveu
div<:"ti kadar gayri kanuni bulun
maktadır. 

Şımdiye kadar muharip dev
letler kıtaatının gt"ri cekilınesı
ni talebelımekle iktifa etmiş <>
lan Japon mutalelıatmın fev
k.nde olması dolansile Nankınin 
bu son metahbesi bü VU.k bır te
sir yapmıştır. 

Cenubi Çınde Bsinı?taoda bu
lunan Asya denizlerindeki ce
nuıbi Amerika donanması iku -
mandam Amiral Hart, bir deni
zaltı gerni•ile ansızın Şan>?hava 
gelmişti r. 

llı:dunı'ın hiAdyesi 

Cimriliğin Sonu .. J Ya.a:•n Bedi GündUz 
ook memnuu idi. 

Esnaf meklo.plaruı fa7da vermedl
tbıi ı:-Orwıce bı~t muracaat.a baş -
ıa~tı. Uerı-ün biri, ikiıal celi7ord.a. 
kap..ı.oun önu ala.c&klı doha7ordu.. 

Blr rün, :&llhran Nekcs7an. evine 
celd.iti vakit, kapunUD. UnUnde uo 
k:İ:)inin bekledii"inJ cördıi.. Bwüarın. 

elektrik ve kalorifer leolall '1d<&ll 
tah.5ildan ile mobllye mai&sa6ı me

muru oldujwıu anladı. Uçli. d.t, hlA

delli blddel;IJ soylenlyorlardJ. Al

dırm.W, geçli, &'itti. Ilorldckl kah
venin taraç.a.sınd;ı. oturdu.. Bunla.nn, 
ertesi ıün C'Cue l'eleceltleri mu.hırılr.
k&ktL Ne yapaca.k&.ı, na.tı.ıı a.Ua.tacak
t.ı? Duşunuyordu. Kendlsln.i tanmıa.
dıklarwı bUi.yordu. Kahveıshıi acele 
içti, eve geld.l Alacaklılar bili ka
punuıı önunde duruyorta.rdı. Yanla.
rma. yaklaştı: 

- Mü.iadenide k-endiml size tanı
tayım: Ben, Mihran Ntkesya.nın OY 

sahibiyim. Bana. da dOrt ayhk borcu. 
var. Bugün ya.rı.n diye auatap duru
yor. Buralla a.kıµ.ma. kadar beklese
niz k.a.puyu açan olmaz. Ben, geçen 
c·ün sabahtan cece yartSllla kadar 

bekledim. ne ~u. ne de giren ol
du. Kurnaza k- kıını&zca hareket 
etmek b1l.ID. llep bir olalım, bir sen ... 

cllka te.;kil edelim. •Kuvvet, blrlll<
len cloian derler. Doinı... Biz de 
biriqWm., alac•j:pnm DASU talu&il 
edettiimisl dıişüıı•llm, ona sore beıı 
birden hareket edelim. Ne denlaılıı 

Baylar'!-

Elddrik ve kalori!e; leoio&tı taıı
lllldarı cevap verdi: 

- Ne dt7eeeiis. mantık_ 
Mobllyo macaaa memuru. Od -'

re "°7and&. guçlü ve ıwvvew blc 
adaın idi. 

- Bol'lliıınun -· oldııiwıa enU
nlm dedi. Bir ltaq - öluıurdiijiinii 
lfltllm. Bö7le budala &ibl kapunu 
önünde beklemenin r..-da81 7olt. .ltl.
pıı.yu sırtlayıp &inllm içeri.. 

Ve H.Uıraı:ı Nekeeyanm bir sös SÖT· 
lemestııe, ıtıru - meyd&ll 
vermeden kuvveU:l omu.darile kapı
ya dayandı. X..p1ı1.11un kauadlan, bü-
7ült blr oatmıı ile t.9ıldı. Hep bir 
den iperi .-trd.Der ve hQ"rettcn dona 
kaldtlv. Ant.rede yaktflklı ve aon 
derece şık bir adam vardı. 

Saym okuyv.clll.anmaa. şunu he.-. 

m .. Uber verelim ki ba adam. nıet
bıır lursızlardaıı «Ele Geçmez Ala
medıt idi. MJ.Juı.n Nek•7arun ey
de bulannnma.smdaıı billstifade bab-

ı ~ kaımsundan iter! ctrmı,, kasaJ-ı 

....,..."" içindeki Parab.n lamaaiıe a.ı
mı.~ta.. 

Mobilya maiauaa memuru, eliD.de
kl btur .ıyı ,..&IQ: 

~:''""ı, dedi. Yoka lllkarmı 

1 
Kunıas 1ıııws, fıll ııe&il. 'ftı 

- Pel<I, d"'1L W.. - de 'bor
cuma öck-mf"k 1ıoJm. aiM aeleeıektıia. 

Ne 1awiR 'Mro-t. 

!':AYFA-'.t 

Siyasi~-~ 
Vazly t 

Afrika harbinin 
alikah tarafları 

YAZAN: H. NUBİ lllMAK --------- -
~ frikadaki harp hare -
~ ketleri muhtrlif cihet-

lerden meraklı \'e e -
henımiyetli bir safhaya girdi. İ
talya müstemlekeleri Habe. i~ -
tan ile Eritreden Sudandaki ln
giltere kuvvetlerine yapılan ta
arruz, Kassala şehrinin ve mev
kiinin İtalyanlar tarafından i~ 
galile dnrd'uruldu. Sudanın mer
kezi Hartum üzerine yapılacağı 
tahmin olunan uarruzdan belki
de muvakkaten vazgeçildi. 

On gün kadar evvel İtalya 
kuvvetlerinin Cibuti, Habeşis -
tan. İtalya Somalisi istikametle
rinden İngiltere somalisine yap
tıktan taarruz, ilerlemeler, Fran 
sa somalisi }'akınlarında ve salıil 
de bir şehrin za)?tile neticelen -
mişti. İngiliz ve Italya resmi tef>. 
~jğleri, bu ilerlemelerden sonra 
lngiltere sonıalisindeki müdafaa 
kuvvetlerinin umumi lwtmile te
~as neticesi yapılan muharebede 
1 alyanların aldıkları Adatleh 
n ıntakası ve istikamet:nde ınü
cadeleye devam olundu 'unu bil· 
diriyorlar. İngiltere soınalis.inde 
n1uharebenin neticesi ile, Aden 
körfezi ve Kızıldenizdeki nakli . 
yatı İtalya kuvvetlerinin kontrol. 
leri altııta almak arzula!"ında ınu
vaffak olup, olamıyacakları )·a-

• kın zamanda anlasılaraktır. 
İtalya kuvvetlerinin İııgilitcre 

somalisindeki hareketlerinde nıu
vaffak olmalarının, Akdcnizin 
Süvey · kanalı mahrecinin kapan
ma ını in ta~ e) liyemiyeccğini id
dia edenl~r vardır. Bu takdirde 
Habes _ Sudan hududunda Ka$<a. 
layı alan İtalyanların, llortum \"( 
Süveyş kanalı . ahillerine karşı 
taarruz . hareketlerine ba~lıyabil
meleri, lngiliz sonıali indekı kiit
li kuvvetlerin mücadelesinin ve· 
receği neticelere baAlıdır. 

HAMİT NURİ JRi\lAK 

~IN~lk))(Cılb.U 1 
HABERLER• ---

:zmir fuarında ıran 
pavyonu 

İıımir, 14 - Bu sene Fı.a.<la 
hazırlanmakta olan İran pavyo
nu 60 metre Kareli bir saha k •
lamaktadır. Fuarın dtiler pa\• -
vonları da büyük bir sür'atle 
hazırlanmaktadır . 

Kızıl Ayın MUrefte felA· 
ketzede dullarına 

yardımı 

Mürefte, 14 - Ankara Kızı
lay merkezince hııveLindan za
rar gören Müreftenin Cmarlı ve 
Kirazlı kövleri halkına tevzı edil
mek üzere 1250 lira para yar
dımı yamlmıstır. 

Nufus sayımı hazırlığı 
Ankara, U (A.A.) - Haber 

aldığımıza göre umuıııi nüfus sa
ymıı için İsparta.Burdu.r, İ2:nıir, 
Manisa, Malatya, Kastamonu, 
Ankara, Çankırı, Eskişehır vila
yetlerinde yapılan nıımarataj 
kontrolleri bitıui~tir. 

- İtte, fıU.u.rMJoı 1azıh! .. 
- Ptki, alını .. ! .. 

Sonra, elek\l'ik ve kalurifer te.<;.t .. 
S&it şı.rl. knw ıa.ı ı ıu .. rJnııt fM&cı.
smı da o4ed.i, ve l•bnuı eke.ya.
na so.rda: 

-Ya si:aeT, .• Slae ne kadar ltıor. 
C9m var! ... 

Miluıuı NelıCS1'1111 l>ojuk bir -
le cevap verdi: 

- Baüa au!- B&n.a bir kreu.nua 
7M.!.-

Decli ve diitüi, ba7ıldı. K2=s•nın 

llfakhinu. ~ladd<I J>Ualarıa &lıhdı
hm ..ıa-ta. 

.EJe Geflne:ıı: Ahmet.., buau ev 
aalılbi oldtti'Wlu derhal ıınlıunıştı. B~ 
an evvel kaoap kurkıbaa.k. lsUyordu. 
Alaeal<J.ılara hliaiıen: 

- Ne du.ruyo~w:ul&, dedi. AJaca
iuusı al~ h&J"d.i, defolunu.ı bu.
radan._ 

Alııcakların.ı aıa.n lahslld:r.r ile """" 
mlU", Y"P&calt baoka işleri kalmactı
iını düşünerek. evden çık41a.r. Arka
larından tıEle Geçmes Ahmeb de 
!)lktı, SOkaklaa &'-D ba tabiye 
alladı, köydeıı kayboldu. 

As sonra. bay.-wlıtı reçen 1\lib.ruı 
Nekesyan, &a.çla.rlBJ yolu.yor, çırpmı-
Yol'<iıı. Kasa& 80Ylllmutlıı. Bıuıa 
o kadar canı yanmıyOl"dU. As.ıl ca
lllllı Si.kan te7, borçlarını Od~ditin-1 
işiten butün a.laca.kJda.ruun kapu.uu.a 
önüne ı.lrikm .. ı idi. 

Çaresiz, ıı:a.esiain a.tunı açtı, bü
tün borflrı.nı öd~llLİ7e ~ladı. 811, 

aannecJihliii kada.r kolay bir ~Y de
flldL Sabahlan •"- kadar b.ırv 
ödü;ror, bir türlİI bil.Uem..bordu, Bir 
ı.aıı.a lolnıle !amam on kilo k1.rbeı. 
lllltll. Çelar~ n1ıfla.mış, renci s,._ 
ranmş.tı.. Onun bu halini J:"Örenıer: 

- Ölümıiniin Jakla$1ığı için borv
...,_ --..er •• Di3orlarctı. 
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ikdamın Büyük Terihi T..4rıbsı 
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AL i RESÜL 
Yazan: Z 1 YA Ş AK I R 

T E FR iK A NUMARASI - 4 -

Fôtıma'nın füsunkôr nazarları 
Alinin hasas kalbini titretiyordu .. 
iHicreti 9enİYe esnasında (Re- \ 

ı;(ılü Ekrem) ile (Fat=) run 
ayrı.lı41arı, pek hazin oJ.clu. İki- ı 
sınin de kalbleri. b~ firakın 
ateslerile cayır cavır vann·ordu. 
iBu ayrılık. (Medine) de (Mes
cidi Şerif) in binası sırasına ka
dar devam etti. Bu insaat i.şile 
mesııul olan (Resulü Ekrem) 
Efendimiz. basret acılarına da
ha fazla tahammül ıı-Ostereıne
di. Azadlı kölelerinden ( Zevd 
bin Haris) ile (Ebu Rafi) i Mek· 
keve ııöndererek, seVl!ili (Fatı
ma) smı ııeti.rtti. [3] bu iki ieV

ıııilisinin kavustuilu an. havaUa
rının en mtll!'ut dakikalarını tee
ltil et.miştL 

* Hicretin 2 nci seensi (Safer) 
;ayının bir (cuma) ~nü. (Fa
tı:ına) ile (Ali) nitı nikah me
rasimi icra edildi. Bazı eski A
rap tarihleri, bu mesele etrafın
da hurafiıta kapılarak (ıFiıtıma) 
ıle (Ali) nin nik1ıhlarının (Cen
net) de kıy~ ve saire
den bahiıederler .. Ve bu tabii ha
diseye, l:ıir takını fevkaladelik
lerle mezcetmek. isterler ... Hal
ibukı, rouha.klı.ak olan bır key
fiyet varsa, l:ıu bad.ise, pek ta
bii bir şelölde cereyan etmı~tır. 1 
Çünkü (Ali), Fatunanm yaban
cısı dei(ildır. Ve hayatlarının 
uzun seneleri, ayni çatı altında 
~tir. 

Bu izdivaç vukubuldutu u
man. (Fatıma) taım on beli ve 
(Ali) de yirmi yaşında idi. İki
sı de son derece has,,,as .. lkisi de 
akran ve emsaJlerini ı;il.l(ede 
tıırakacak derecede ııüzel ve ca
zip .. İkisi de, ayni yaşta insan
ların malik olamıyacakları de
recede yüksek faziletlere malik 
olan bu iki ııeı:ııc:. senelerce ayni 
çatı altında yaşadıktan sonr~. 
artık kendile.-ine başka birer eş 
seçeıınetlerdi. 

sumiyetin timsali olan (Fatıma) 
run sedef ıtibi parlıyan sima
sında çerçeveleniyordu. 

(Kitbe) ııibi mukaddes bir ma
kamı i.htiva eden (Mekke), asır
lardanberi bütün Arabistanın 
dini merkezı olmakla beraber, 
ayni zamanda ooşkun bir sefa
:het menbaı idi. Bu beldede, b1J
tün beşeri hisler, ~'<>k erken in
kisaf eder, ç0euk yaşında sayı
lan kızlar ve oi(lanlar, her şey
den evvel kortezanlığı öf(renir
lerdi. 

Halbuki (Ali), ibütün Kureyş 
~nçlerinden daha canlı, daha 
~rbüz, daha hassas olduinı hal
de, biç lbir kı.z.ın penceresine 
l(Ülümsememiş hiç bir Mekke 
dilberine aşıkane bir şiir söyle
m~ti. 

Onun bu perhi:ııkarlıii:ını. ya
radılışındaki a{ıır başlı!ıf(a, ma
nevi varlıii;ındaki yüksek veka
ra, ve bilhasa (Resulüllah) ın 
ımuhitinde iktisap ettiıi:i pa.k ve 
nezih ahlaka atfetme.k çok doii:
ru olabilir. Fakat bunda başka 
ıbir sebep daha aramalıdır ki o 
da, ayni ,.._ıı altında yaşadığı 

(Jo'iıtııma) nın - hiç bir Kureyş 
kızında bulunmıyan - mümta
ziyetidir... (Fatı.ma) nın mad
dı ve .manevi varlıgından taşan 
nur, (Ali) nin ııözlerin.i ıka -
mastırmıştır. Ve artık onun ha
ricınde bulunan her ~ey, (Ali) 
için pek sönük kalınıstır. 

İki ııenc. kalblerinde duvduk
ları masumane tomayülata ne 
bıribirlerine ve ne de başkaları- I 
na ifşa etmemişlerdır. Belki de 
ezeli takdirin nihayet kendile
rini ebedi bir saadet rabıtası ile 
ibaa!ıvacaliına hükmederek, böy
le bir ifşaata lüzum ııöıımemiş
lerdir. 

Ancak, bu iki gencin vaziye
ti, herkesten daha fazla Resulü 
Ekrem Efendimizin alakasını 
ce1betmiştir. Nıtekım, (Fatıma) 
on dört yaşına geldi;:.i zaman 
evvela (Ebu Bekir) ve sonra 
(ömer), ResululJaha müracaat 
ederek, ona zevclik şerefini 
kazanmak istemi.;ler ise de, her 
ilcisi de reddedilrnistir. 

( Arkc>sı var ) 

r3l (Fatıma) ile Resulü. Ek
remin diğer kerimesi (Ümmü 
Gülsü.mil ikinci zevcesi (Sevde) 
(Zeııd) in zevcesi (Ümmü Eıı
men.l, vesaire de. beraberce Me
dineııe gelmişlerdi. 

Y eşilköy de 

(Fatıma) nın keskin ve par
lak zekiısı, en yıüksek ilhamlara 
kaynak olan hassas diınaııı. (Ali) 
nin ırnez.iyyet ve faziletlerini, 
llıerkesten ı!azla idrak etmiye kA
fı ıd.i. Çocu.lı: yaşındanberi bü
yük kahramanlık eserleri ıı:ıös
termiı olan 2eııc ve ııürbüz (Ali) 
hi.ç şüphesiz Jti (l<'iıt11Da) nın 
üzerınde de büyük tesirler hu
sule ııetiı:ım.işti. Ve bilhassa bü
yük bir fesahat ve ·belaııatla söz
ler ve şiirler söyliyen (Ali) nın 
ahenktar sadasının, (F'i.tıma) ııi
:tıı h:ıı;sas ve şair ruhlu ııenc bir 
kızı cezbetmem~si mümkün de
;ııldi... Hicreti seniyye ııecesi, 
(Resulı'.ıllah) m yatağına ııirip l ••ıııı:••••••••a••• 
yatmak suretile (Alı) nin ııös
ter.miş oldui!u kahramanlık ve 
fedakarlıj!ı, herkesten ziyade 
(Fatıma) takdir etmiş .. O ııün
den itibaren (Ali) ye karşı ~al
binde daha yüksek temavüliıt 
hisı.ey !emişti. 

(Ali) ye ııelince .. Bütün ,ııö
rüşleri ve sez.işleri çok kuvvetli 
olan bu delikanlı, (Fatıma) nın , 
inceliklerini ve l!llÜımtaziyetle- ı 
nnı çok yakından .l!iirüyordu. 
Ve. bütün Kureyş kızlarında em-

1 sahne tesaduf edemediiii bu yük
sel< evsafa karşı, kalbinde bü
yllk bir hayranlık hissedıvordu. 
(Fatıma) nın uzun ve kıvırcık 
kirpiklerinin arasından süzülen 
füsunkar nazarları. ı:en<: kah
ramanın hassas kalbini tiril ti
ril titretiyor .. Hayatın bütün 
aşk ve saadeti, safiyet w ma-

Güzel bir Villa 
Apartıman tarzınd.a iki kat

lı. dört taraftan havadar ve 
iki . okağa cephesi, bahçesi ve 
her apartıman için ayrı ka -
nısı bulunan ve kiar~ir olan 
zemin katında çamaşırhane -
si, alaturka ve alafranga ha -
marnı sarnıcı motörlü kuyusu 
her türlü esbabı istirahati ve 
asri konforu cami olan ve zen
gin bir tanda mobil)·alı ve 
bütün odaları musambalı ve 
istasyona 5 dakika mesafede 
kain çok güzel bir villa mobil
yalı vt'ya mobilyasız satılıktır. 

Y <' ilkö)·de Gazi Evrenos 
sokağında 38 numaraya mü -
racaat olunması. 

BOYOK TARIHf ROMAN: .. ~? 

SEKE8P~ E S LT 
Yeun: M. SAMI KARAYEL ,_idi 

Fakat, mecnun İbrahim bir 
türlü fikrinden vaz ı?e(Kniv-0rdu. 
Bostaneı da tereddüt icinde idi. 
'Yusuf pasa. büyük bir kahra
mandı. 

Sultan İbrahi.rn: hl<: bir fl';!V din 
lemivor. ba~ırıvordu: 

- Katlet mel'unu!.. 
V eziriaaaT11la Sultan ıtbra -

tıim arasında tam bir saate va
ikın mücadele oldu. Saray ben
deııD.nından bazıları da Yusuf pa
sanın affı icin padWıhm avakla
nna düsınüştü. 

nelisiye ııeçiriyordu. Lakin. cok 
cür'etkar olan paşa, korku ne -
dir bilmiyordu. 

Nihayet, Sultan İbrahim. di
vandan tasra cıktı. Ve cellatla
ra baiiı.rdı: 

- Bre ne durursuz... Simdi 
sizin kelleniz uçururum .. 

Bunun" ti.izerine cellatlar Yu
suf ı:ıasavı kementlediler .. Boi!
dular. 

Yusuf paşanın son w eiir'et.
kar sözü .su olrnustu: 

- Hemen öldür .. Ne durur
sun? .. 

lllD&• U-~ı .. 
- - 1 -Anerlik Bahisleri 

(~:fı 2 nci •ısııfadc) 
kem hat, lıu hava nakliye btası
nı dardaramas. O, öyle munta -
:ıuun rıhtımlar, garlar, irkap ve 
ihraç iskeleleri aramaz. Göle i
ner, denize iner, hava meydanı. 
na iner, sıkışınca her düzlüğe 
iner. İne<:ek yer bulamr.=sa para
şütçiilerini silkeleyip döker. De
nize hü.i.m olmadan denizaşırı 
nakliyat yapan yegine vasıta o
dur. Sı.ms.kı muhasara edilmiş 
kaleye erzak, mühimmat, asker 
taşıyan tek nakliye vasıtası odur. 
Bir ordunun gerisindeki mühim 
sevkukeyşi noktalarını bir bas
kınla ele geçirmek, ancak nak.. 
!iye tayyarelerüe miimkündür. 
Ağn yaralıları muharebe mey -
danından gerideki büyük hasta
hant'lere onlar naklederek birçok 
can kurtarırlar. 

Mesele anlaşıldı 1 

(Ba$Carafı 2 ftci saııfcıila) \ 

., ı Yazen~· ZIYA ŞAKİR 1 ~ 

ALLA Hl N eA.Li 

Muhterem general Ali Fuat , 
Erden'in keşif tayyareleri sını - : 
lına dahil addettiği için ayrıca 
saymadığı bir sınıf yardımcı tny· 
yareler dnlıa vardr. Onlar irti_ 
hat tayyareleridir ki, ordu ve do- . 
nanma emrinde, muhtelif işler
de çalışırlar. Koordinasyon iş bir
liği tayyareleri denilen bunlar 
fotoğraf alırlar, harita çıkarır -
lar, topçn at~larını tarassut eder_ 
!er. Emir zabitlerini gijtürüp ge
tirirler, kumandanları uçurur -
!ar. Karada, ağır topçunun ateş 
tesirini kontrol ve tarru.sut eder
ler. Deaizde, harp gemilerinin en 
iyi topçu kaptanı bunlardır. Bil
hassa hedefi görmeden yapılan 
aşırı a~larda, sukut noktalarını 
telsizle, metresi n1ctresine ha • 
her verirler, tam isabet oluııcıya 
kadar. 

Yarının harbi hava orduları a
rasında cereyan edecektir, Hat
ta ~arına gitmiye hacet yok. Bu 
harp bile havalarda bitecektir. 
Hava hRkimiyetini temin eden 
taraf. daha doğrusu havada azim 
bir üstünlüğü ile hasmını gece 
giindüz, bombalamıya muvaffak 
olan ve taş taş üstünde bırakmı
yan taraf, muzaffer olacaktır. 

Vaziyet böyle olunca, artık 
Türk vatanda~ı için, dört elle ha-

1 
vacıhka ~arılınaktan, uçar bir 
millet yeli'-·tirmck içiıı muh~Ji . 
miimkün kılmıya çalışmaktan 
ba~\;a yapacak bir şey kalmıyor. 
Her Türk ~ıırttaşının ilk vaı'fc
si, hava kurun1~1na fl:ıa olma!>:tır. 
Havoya hakim olamıyan. havada 
tehdidini ika •dec•k ~~zivette 
buluıu.nıyan ınillctler için, i~tik~ 

DALGA UZONLOOU 
T.A.P. 3L7t ın. t«5 Kın. 20 Jtw 
T .A.Q. U,47 m. U 195 ıtıa.:I ıtw 
1"8 m. W Kın. UO Kw. 

15 Ağustos 
7.30 
7.35 
8.-
8.10 
8.20 
8.30 

12.30 
12.35 
12.50 

13.05 
13.20 
14~ 

18.-

18,05 
19.10 
19.45 

20.-
20.30 

20.45 
21.15 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 

23.25 
23.30 

Program 
Hafif program 
Ajans haberleri 
Ev kadım - yemek listesi • 
Hafif mmiki 
Kapanış 

* Program 
Türk müziği 
A.ıans h&berleri 
Türk müzıqi 
Sinema sesi (pl.) 
Kapanış 

* Progrctm 
Konrortolar (p!,) 
Türk müziği 
Ajans lıaberlm 
Fasıl heııeti 

Konuşma 

Dinleyici dilekleri 
Sıhlıat saati 
Rad1/0 gazetesi • 
Büyük bestekıirlar serisi 
Ajans haberleri 
Cazbant (pl.) 
Y annki program 
Kapan ıs 

Askeri Liselerin deniz 
sporları bayramı 

Askeri liselerin deniz sporları 
bayramı ayın 18 nci pazar günü 
saat 15 de Kuleli askeri lisesi ö
nünde icra olunacaktır. 

Çocıık Hekırni 
Or. Ahmet Akkoyuıılu 

Tabim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardon maada her gün •aat 
ıs ı!en sonra. Tel: 40127 

ZAYİ - 702 num.:ıraJı otomobil 
pl!'ı.kasını zayi ettim. lliç bir hükmü 
kalmamıştır. Yetvart Bez.az 

eulf hltdiselerin zuhuruna sebe
biyet vereceği işi.kirdır. 

Ve esasen bu kanunun tatbi -
kine dair İcra Vekilleri Heyetin
ce tanzim ediln:W.ş "lan talimat
namenin 17 nci maddesinde de 
lokantalar sarahaten istisna edil
miştir. Gerek kanun ve gerekse 
talimatname icabı suç olarak ta-
kip edilmiyen ecnebi garsqnların 
vaziyetleri hakkında izah edilen 
sebeplerden dolayı dil:er idari 
makarna( ara.sın<la bir güna ihti
lal tahaddtis etmemiştir. Ve ya
pılan muamelede memuriyetimiz
ce kanuna uygıµı görü?mi!ştür.> 

Mesele böylece kat'i şekilde 
anlaşılnnştır: Mesela Tahtaka

ledeki •Nefaset lokantası. lokan
ta olduğu için ecnebi garson ça
lıştırabilecek, fakat .Suadiye ga
zincsu . gazino olduğu için çalış
tıramıyacaktır. 

Diğer taraftan, dün de yazdığı
mız gibi, hem .. Lokanta. ve hem 
cgazino> olan ve hu iki kısını
nın birbirinden ayrılması kabil 
ohııynn yerlercle ise ecnebi gar
sonların çalışmaları takdirinde 
nasıl hareket edileceği malum de
ğildir. Böyle iki vasıflı müesse
ler •gazino. sayılsalar clokanta. 
tarafla.nnı ink8r etmek lizım ge
lecek, .Lokanta. sayılsalar •ga
zino. tarafları dolayıs.ile kanu -
nun mütemadi ihlaline göz yum
mak gibi bir vaziyet hasıl ola -
caktır, Bu nokta tefsir ve tesbite 
muhtaç bulunmaktadır. 

Bir muheıe beci 
kum oldu 

mıh -

Gümrük satış i~leri müdürlü
ğünde muhasebeci ve veznedar 
l\lustafa Besenin 70 Jirn ihtilas 
etmek su~undan ikinci ağır ce
za mahkemesindeki muhakeıneiİ 
bitmiş ve karar bildirilmiştir. 
Mnstafa Besooin mezat kaimele-
rinde \'e defterlerde tahrifat ya
par3k 70 lira ihtilas ettiği anla
şılıuış ve iki sene altı ay hapse, 
35 lira ağır para tezstsma ve üç 
senede memuriyetten mahrumi
yetine karar \'crilnıiştir. 

İmtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
Tektörü: E. İZZET. Basıld!k• yer· 

SON TELGRAF Basımevi. 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UlllUM JllÜDÜRLÜGÜNDEN·, 
liıl yok, esaret muhakkaktır. E-
sarete boJttn eğınek şanından f'l- 30 Ikinciteşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve serınaye:;>i el:ihama münka
m1yan ':'ürk nıilleti için en bil- ~im şirketler kanunu hukumlerıne tev:ikan Türkiyede çalışmasına izin veril
yük iilkü .fla\'a f'.fık~nıi;reti~ dir. n1 :.ş olan CCJ.tbi şırkeUerinden cSoçyeta Anonim Armamenti Eıi Acenziye 

ABİDiN D.:\.VER 1ı M~.ri~time> ~·iı-kttini.n T~rk~ye umumi vekili bu defa muracaaUa haız olduğu 

ifi~:-:~oı~;::~~=:~~ s:..ııahıyete bınaen, şırketın Istanbul acentalığının faaliyetini tatil ettiğmi bil
OOKT .J .1 dmdştir. Kı·y!ıyet tetkik edilerek kanunj htikümlere uygun görülmüş ol-

makla iliın olunur. 
Feyzi Ahmet Onara:ı 
Clldl.re 'fe ırilla'eYIJ'e m-..Oısı 

AdTCs: J!ıbıill Cal;.loflu 
!'Ok'DŞU k61t~tnde Sın. 41, Tel. 238~ 

:P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
·' ! 

Dr. Hafız Cemal 
{Lokman He~i.n) 

DAHlLıYE MÜT AHASS!Si 
Div~nyol1 10.t 

• 

1 - İdarei merkeziye kadrosunda jk1 yüz on lira Ucretli ıki adet (yük
sek mimar veya ytlksek mühendis) münhalı vardır. 

2 - İhtisas mevkii olarak kabuJ edilen bu münhallere Güzel San'at

lar Akademisi yüksek mimarı şubesinden mezun 3656 sayılı Barem kanu
nunun 6 ncı maddesi mucibince devlet bizmeUerinden ayrılalı en az beş 

&ene geçmif bulunan tecrübeli mimarların tayini matlup olduğundan bu 
var.Ulan ve 788 sayılı memunn kanununun 4 üncü maddesinQe yazıJı di

ğer şartlan haiz bulunanların dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte P. 
T. T. Umum Müdürlüğüne müracaatları lüzumu il:in olunur. c4346J' (6945) 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UJIUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
30 İkincite~ruı 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermaye.si eshama mün

kasim ~irketler kanWlU hükUınlerinc tevfikan Türkiyede tal!şma~\ .. :ı JZin 

verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden Naamlooze Vcnnootschap w. F. llenry Van 

der Zce et Co. bu defa müracaatla 17/11/1933 tarihli vek.o.\letname ile şjrketin 

vekilliğine tayin edilm~ olan Rafacl Tondera·ya ait salfıhiyetlerin ret ve 
Sağlığın kıymetini takdir eden 
Bayanlara adet zamaniarında 
se\•e, seve kullanacağı mikrop
suz, ufak, yumuşak ve sıhhi 
en birinci mahrem tuvalet bez
leridir. En ince elbiseler altın-

· fesih edildiğini ve ~irketlc ahlkası kalmadığını bildirmiştir, Keyfiyet tet
kik edilerek kanuni hükumlere uygun görülmüş olmakla jlfın olunur. 

da bile belli olmaz. 

FEMİL ve BAGI 
Her e<:zanede, kadın berberle
rinde ve tu\ nlet mağazaların -

da Lulunur. 

Yusu.f pa0avı. Sultan İbrahi
mın zu1ınün<.1en kurtarmak ka
bı! olaınııımı~tı. 
Nıhayet. Haseki aiıa ııekli. Bos

tancılarla kapu kethüdası Yusuf 
pasanın cenazesini tasra attılar. 

İ.f!let ve istikaımeti ile hizmet 
eden, Hanva fethi ile 'Iurklerin 
zafer tarihine sanlı bir sayfa 
ilave eyliyen .kahraman vezir. 
Sultan İbrahimin hırı:ına ve 
cınnetine kurban gitti. 

Yusuf pasa heniız gencti. Hat
ta. Sultan lıbrahim altı yasın
daki kızı Fat.ma Sultanı niklih 
ederek kendisine damad edin -
misti. 

Yusuf pasanın bir kusuru var
sa. o da Cinci Hoca ile beraber 
olarak Kara Mustafa ı:>asadan 
intikam alrnıs obnası idi. 

Maamafih. bu vak'aya da se
'be'P olan Kara Mustafa .:ıasa idi. 
Çünkü o da. Yusuf paşanın kat
line calıarnıstı. · 

ZAYİ - Beykoz Tütün ikramiyesi ı 
te\'Zi komisyonundan verilmiş 25 lira 
52 kuruşu n' evi Ziraat Banka· ( 
sının 12/8/940 tarih ve (167660) 

11 ~urıcı.ralı çeki k3ybettiın, Yenisini 
alacağımdan eski:;ınin hükmtl yok

tur. 

SEHER GÜNEŞYlJRDU 

-icin padişahın onu .bir hamle
de kaLled.eceeı aklına ~elmiyor
du. 

Yusuf paşa ayni zamanda Han
ya fatihı olduii:u icin payesinin 
ve halk üzerınde olan nj,ıfuzu -
nun kendisine verdııi:i şöhretten 
kuvvet alıvordu. 

Fakat, sarhoş İbrahimin aklı 
yerinden ovnadıitı zaman 2özu 
i<imseyi ııörmezdi. 

Hatta, Yusuf pasavı katley
ledikten sonra. pişman o!rnaı;ı da 
Sultan İbrahlınin suura sahip 
olmadıii:ına büy.ük bir delılclir. 

Sultan Ibrahim.in aklı fikri 
para, kadın. ioki ve ei!lence idi. 

Yusuf pasanın fazla parası 
cık:madı. Çünkü. ı:ıasa namuslu 
bir adamdı. 

Sultan ibrahirn. Yusuf pasa
nın fazla parası cıknıadıiiından 
dolayı. veziri.1zamı haslamıstı. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

15 A~tos Pe,..embe rünü akşamı 
K:whkoy Siıreyya bahçcslnd.o 

•AFACAN• 

Komedi - 4 - perae • 

* E. SADi TEK TİYATROSU 
Bo rece (Boslancı İslule ndn06Ullda) 

SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 

lstanbul Levazım Amir
l iğ i Satınalma Komisyo. 

nu lıanları 
J 40 santim eninde 6000 metre tev

hid semerliii şiltelik bez alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 19/8/1140 pa -
zartesi günü saat 16 da Tophanede 
Lv. Amirliği satma1ma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 8100 
lira kat'I teminatı 1215 liradır. NU
munesi komisyonda görülür. İstek-
1ilerin belli saatte komisyona gel -
meleri. (255) «7292> 

* 150 kiloluk 1000 adet kanlar alı-

nacaktır. Pazarlıkla eltsilimesi 
22/8/940 perşembe günü sut 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliii ıatınal-

( ARS LANI 

TE FRiK A No. '1381 . 
Al i arkasında parlak bir seref 
kehkeşanı bırakarak göçüp gitti 
- Hililfet, surette de~il, siret

tedir. (:Eimirülmü."Tlinin) olan 
benim nefsimdir. Sırtımdaki a
ba değiL.. 

Derdi. 
Bir ııün biraderi (Ulul bin Ebu 

Talip) kendisini ziyarete ııele

rek: 
- Ya Ali!.. Çok sıkıntı ıçın

deyim. Başımdaki kalabalık o 
ikadar çoeald.i ki, onları ııecin -
dirmekten acizim. Bana, Beytul
maldan biraz para vermeni rica 
ederi.rn. 

Ali, kendinden lbüvük olan 
biraderine son derecede hürmet 
ve riayet etmekle beraber: 

- Beytülrnalda hakkı olan -
!ardan baska, hiç kimseye bir şey\ 
veremem. 

Diye Ukil'in ibu ricasını red-
detti. 1 

U.kil bu kat'i cevaba muka- ' 
ıbil, israr ı;ıösterdi. Onun üzeri
ne (Ali) ııülümsiyerek: 

- Ya Ukil! .. Madem ki bu dere
cede paraya ihtiyacın var. Şu 
halde, bu ııece bana ııel. Senin
le ,ııidelim. Zenııınlerden biri -
nin duvarını delerek evine ııi
relim. Onun parasını alayım. 
Sana vereyim, 

Dedi.. Ukil, ·bu sözlerden mün
fail olarak: 

- Ya Ali! .. Bana hırsızlıkla 
ele ııeçırilımiş olan bir parayı 
mı veımek istiyorsun? .. 

Diye: ~~al.lop ı:ıilrnek ıistedti. 
Fakat (Ali) derhal onun kolun
dan yakalıyarak: 

- Ya Uldl! .. Bir kişinin malı
nı calmıya, hırsızlık diyorsun. 
Halbuki .beytülmal, bütün miis
lürnanların malı w hakkıdır. 
Ona el uzatrnıya, nasıl rıza ııös
terivorsu11. 

Diye mukabele etti. 
Basra valisi (Abdullah bin 

Abbas), (AliJ nın en yakın ak
rabası ve en fazla hürmet etti
iıı şahsiyetlerden idi. (Ali). bir 
aralık Basra beytül.rrıalında bir 
isı·af vuku bulduliunu is:itti. Der
hal müfettişler ~öndererek, tah
kıkata ııirişli. Ve AbdulJah bın 
Abbasa da, ağır ciimleleri ihti
va eden bir mektup yollamak
tan cekimnedi. 

Görülüyor ki (Ali), hak ve ha
kikati hi<; bir kuvvete feda et
miyor .. iBu u.ii;urda, kendisine 
en yakın olanları ııücendirmek
ten bile ihtiraz etımiyordu. Hal
buki, onun bu hareketleri. ya
vas, yavaş muıhitindekileri ken
dınden uzaklaştırıyor, her lıiirlü 

müdafaadan mahrum bırakıyoc
du. 

(Ali) nin yüksek zekası, bun
ları idrak ve ihata etııniyor de
ihldi. Fakat onun tek bir pren
sibi varsa o da, her ne pahası
na olursa olsun, (2avri meşru) 
işlerden içtinap etmekti. 

* (Ali), i 1 k defa olarak 
hiliıııete kend.isınin intıhap edıl
mernesınden dolavı kalbinde zer
re kaciar bir infial ve il!bırar JW;
seı.nwınıstır. Kend:inden evvel hi
lafet makamına ~eçenlere, mut
lak olarak bl!yük bir hürmet ve 
itaat l('(isteıımiş .. Çocuk yaşından
beri onlarla cereyan eden sami
ntl dostluklara, zerre kadar l:ıa

lel ııetirrneıruştir. 
(Ali), ilk defa olarıık (Halife) 

olamaınış ise de, üç Halife za
sııanında daiıına hiikümet mecli
sinin en krymettar bir rüknü 
olarak kalmıştır. Bir ~ mü
lhııın işler, onun ~rdiii:i lü
zum ve ilıtiyac üzerine yapıl
mış.. Kıymetli yarciimlarile, is
Jfı.m hükf>ıneti büyük muvaffa
juyetler kazanmıstır. 

(Alı) Halife Öıne:r zarnanm
da, dev Jet varidatının tanzimi
ne QOk yardnn etmiştir. O=anın 
hililfet devrinde, Enıevi Vaille
rin zulüm ve istipd.adının önü
ne ııecımek i(;in, pek cok 2a yret 
sarfevlenristir. 

Günden .!!Üne bayüyen isliım 
hti.i:kfunetinin kö:kılesmesi ve 
müsli.iıman .ııeI>'etinin vi.kayesi 
j,çin muhtelif usul ve niz:mılar 
'\la.Zettimıiştir. (Kadastro) usu
lünün vazıı, bizzat (Ali) dir. 

* 

ınıiyet, harikulade ibir itila dere
cesine vasıl olacaktı. 

Bu hakikati ecnebi tarihle
ri bile kabul etmiş, eZC\lrnle bir 
Fransız muharriri 

f Peyı<aınberin sevoıili kerime
si (Fatıma) nın zevcesi olan 
(Ali) veraset hakkı ile iuliıfet 
hakkını, nefsinde cemet.ıniştL 
(Ali) nin, ham vari•i ve hem 
iktisabı olan bu muzaaf kıvme
tini J(Örenlerin, derhal onun ö
nünde bas eğecekleri zann&d:i-

. lirdı. Halbu.lı:i vukuat. bunun 
aksini isbat etti.] 

Demi$tir. 
Müverrih (Orbon) ıs~. (Ali) 

nin vefatından bahsederken, av· 
nen su satırları kayddmıştır-

[Jnsanların en alıcenabı, iste 
bu suretle, henüz orta yaşlı i
ken hayata veda etti. Hakim ve 
müşfik olan (Aliı, ken,ıl '!.ıkir 
ve zaruretine rai!men, fukara 
ve zuafliya dailna yardtmda bu
lunmuş .. Bütün lhayatını, islfı
miyetin terakki ve taalisıne has
reyle:mişti... Eii;er Halife (Ömer) 
ıgibi haşin bir tabıata malik ol
say<lı, vazifesini daha zivade 
ıı:nuva!J'akıyetle adare ederdı. 
Fakat onun merdlik ve ilicenap
!ıi(ı suiistimal edildı. Jn;anlıiia 
karşı bcsledif(i eefkat ve mu -
il:ıabbet hısleri, düıımanl:uının, 
istifadelerine zeının teşkil ettı.] 

(Mes'udi) ise, (AL) nın biıyü:· 
şahsiyetini hüliısa ederken. 

[Elier herkesten evvel müslü
man olmak .. Hicreti eniY'ie es
nasında, hayatını hice savarak 
Resulılllaha en fedakiırane bir 
hi2mıette bulunmak .. Harplerde, 
Hazreti Peygamberin yanından 
ayrılmamak.. Bütün hayatında, 
!Resulü Ekrem.in mulıiti~de ya
şamak .. Kur'anı Kerim hakkın
da hakiki vukufa malik ol
mak.. Adalet, ıstilmmet, ismet 
ve iffetten bir an b.le ayrılma
mak .. Eger bunlar rüçhan sebep
leri teşkil eder.e, Hazreti (Ali) 
ye, (ırnüs)üımanların serfııazı) 

nazarile bakmak icalx-der. Ablıi: 
ve eslafı arasında, bütün bu 
yüksek secıyyeleri nefsınde ce
nıetıınis olan bir zata te;;adüf e

dilemez.] 
Demiştir. 

Bir ı;ıün bir hasbihal arasında 
Resfılü Ekrem Eiendııniz (Ali) 
ye hitaben: 

- Seninle benı:m aramdaki it
tisal, Harun ile Musanın arasın
daki ittisal gıbidır. 

Buyurdu ... Bu sözler. (Ali) nin 
ırnevkiini, hiç bir insan ogl una 
nasip oLmıvacak derecede ytik
seltrnis oluyordu. Malumd:ur 
iti (Haruıı), Hazreti Musanın 

.küçük kardeşi idı. Ve Musa he
nüz berhayat iken onu kendı.si

ne (Halife) nasbet.ıniştı. 
ResulCılJah Efendim ız tara -

fından teblili buyuruıaıı. 
[İnnellezine arnenü ve ami

lussfilihati ... ] 
Ayeti kerimesi, (Ali) hakkın

da nazil olmuştu... Bu ayetin 
mealine nazaran (/ili) nin saf 
ve metin imanının ve .imal .sa
lihadan mürekkep olan el:ali
nın (Allah) nezdınde makouli
yet ve merııubiyetle ı<arşıl ndı

ii;ı 1.eb:;ir olunı.tyordu. 

* (Ali) den bahseden bütiın Sar~ 
ve Garp tarıhleri, bu oovuk a
damın hudutsuz evsaf ve fazılet
leri hakkında tamamile ittıfak 

~tmişler; be.rnerı henıen ayni 
sözleri söylemişlerdir... Hıç bir 
müverrih. -0nun hayatının en 
ikii~ lhir şaibesini kaydetme
miş .. Hiç bir münekkid, onu 
menfi ııek:ilde t.enkid etmemı.ş
tir. 

İbrahim. Yusuf pasada milvon
lar var zarınedivordu. Halbuki cı
ikan para ııözdelerindcn birinin 
~]varını bile inciliyemezdi. ' ma komisyonunda yapllacalı:la. Tah- (Ali) hilafet ınevknne ıı~ 

.un bedeli IT,000 lira ilk teminatı ~. o mevkie lııııii olanla-

Resulüllahın ınuhterom ye -
j!eni ve (Fatmıa) nın sev.l!ili 
zevci (Ali), bu fani dünyaya 
pak ve !ahir olarak ~elrruş .. Ma
sıvanın biç ibir sahibesine bu
laşmadan. ııene pfık ve tahır o
larak dünyadan göçüp ııitmistir 

Ve ııideı:ken de arkasında - on 
~ buçuk asırdanberi, nurundan 
bir aerre bile kaV'betınernis o
lan - parlak bir şeref kehkeşa
lll tcrketıniştir. 

Cellatlar. iBostancılar tered
düt içinde taşrada bekleşivor -
lardı. 

Zavallı Yusuf paşa, ölümle 
ba!at _ u8SIDda lı.iı: lllllÜcedelei 

Herk~ müteessir olirıuşhı. Ve
ziriazam Salih ııasa. defterdar ı 
'.Musa paşa .lı;öskün dışında alb
yorlardı. -

Fakat, Yusuf ııasanın btll 
bir zıva idi. Çllnkü, zamane de 
ehliyetli vezır. namuslu vezir 
kahnaımıstı. 

Yusuf ıpaşa, oadisahın ıcok 
yak.ini ve Vali.de Sultanla Cin
..; Hoca.nm dıı adamı olduku 

Sultan İbrahim. Yusuf pa.savı 
katlevledikten sonra. Valide Sul
tanla Cinci 'Hoca korkularınd11n 
sinmişlerdi 

, CArkıın ııar ) 
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