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TecavüZe llJinyan Yunan donanma cüzütamlanndan biri-

ltalya, Balkan 
Sulhünü boz -
mak mı istiyor? 

Daıı•I lıoc• muel••İ, 
He 11 j lı r arı• .zörünün 

/ıaly•n oltlııla ••nıl•n 
6ir tlenballı ır•miai t•r• 
lınJan ıorpill•nmeıi ııe 
Yan•fl 011parlarının lt•I 
y•t1 111 yy11releri t•r11/ın 
d•n bombalanmo11 gibi 
lıtJJiıel•r, lıa&11nın Ya· 
naniıl•n• lı11rıı bir ıey· 
ler yapm•lt İ•l•tlifini 
ıröateriyor. 

Y aıı:ao: ABiDiN DA YER 
a talya, son günlerde, l. una-

0 ni•ta~la bir mrs~ı:: t.'.kar
mak 11ter glbı ;ıo~unuyor. 

Arnavuthık • Yunani,tan. hudu
dunda, ))avut Hoca adlı bır ~aki, 
ylne Arı:ıavut~ar tarafmd~n iıl
dürülınüş; k~tıller Yun.anıstaııa 
kacmışl~r, ıtalya bunıarı ;,ıe. 
miş· Yunanistan da, mlicrimle
:rin 'iadesi usul ve. ınC;rasimhıe 
tevflkaıı katilleri ltalyaıı hiikü
metinc tulinı edcceğ:ni bildır • 
miş; fakat italyan ıı.atbuotı. 
yaye-ara)'J koparmış. Uavut flo
ea Yunon topraklarıoda miite • 
ad°dit şekavet vak'alurından do. 
lavı idama mahkum ve başını 
g~tirene mükafat vadtdilcn blı 
haydut değil mlş de bir kabra
manmı$! 

Suçlar, telakkiye göre değişir 
bu taraf için haydutluk olan kar: 
'' taraf ıçin kabranı•nlık olur. 
Davut Hoca, bu ne\1 İ iki taraL.a 
da cekilebilen siyasi s:ıdnlardan 
mıydı; Hksa düpediil bir şaki 
miydi bihniyoruz. Biltlr&:iı~ıi:ı bir 
~ey ''ar<a o da şudur: Arnavut
lar tarafından Arııanıtlııkta iıl
dürülen hir adam için k:;tilleri • 
ni u .• ulü dairesinde jadt-yc halır 
olduaunu bildirdiğı halde, yô.ıc 
Yunanistanı mes'ul ve muatep 
tutmağa kalkışmak, sadetc ltir çı
ban ba" koparmak, kurtla km.u 
hika}Csrni tekrarlanrnkt&" baş
ka hir 'C:V değildir. 

Bu arada başka bir rnese\, da
ha oldu. Meçhul bir denizaltı
gemisi, Yunanistan111 :!lVi ton
luk Helli krm·azörüııii Ege de • 
nizind(l Tınos adasının kıırasula
rı dahilinde, rıhtımdan 800 met
re me,af.edc yatarken ıcrpillcyıp 
batırdı . IııgiHzler, hemen, bu su
larda kendi denizaltı genıileri 
olnıadıı:ıııı ilan eltiler. Buna i-

· nanınak 13zın1dır; çünkü İngiliz 
denizaltı gemilerinin. Vunan de. 
nizlerin :le değil, İtal~·an suların
da bulunmaları icap eder. O su
larda başka hangi dedctin de
nizaltı genıileri buiurıabilir? 
l.,.unanistanh• İtalyanın. \'unan·~ 
Jılar kendi kru\'azörlerini hı.ıtır ... 
nıaılar ~-a~ Ohalde, şüpheler. On 
iki adaı 1 aki iislere hai:lı İtah·an 
dcnizalt• ~eıni1eri üstll~ıJe t~p -
lanı)·or. l lrnki Onild ada, Ti
m s·taıı takriben 100 - 150 mil 
nır~afed_t cfir. İngiliz r.::ıırteleri 
gcınİ) i ltal~ ıın1arın hahrd~kJarı
nı ısrarla iddia cdi}or?ar. Bu id
dia~ı tetkik ed<liın. Grn,i, ya 
yanlıslıkl. yahut kasdeıı batı _ 
rılnıış ol .. h lir. Bir Yunan adası
nın öniind~ yatan bir Yunan 

(Arkası .1 üncü saııfada) 
ABİDİ:ll DA VER 

Yunan gemi-

ferine teca-

vüzler arttı 

Dün de iki · 

Yunan vapu
ru torpillendi -Girit açığında bir 

ı , 
o 

vapura da altı bom-
ba atıldı Elen kruı·a:orfin~n torpilleı,d.,ii Tinos adasile italııan 12 

adalarını qös terir harita... · 
Londra 17 (A.A.) - Yunan , . --------------

hududund;n ııelen bir habere) ING'ILTEREYE 1 BULGAR RU ,ııöre, bazı kimseler . torpillenen • • 
Yunan ııemisı cHellı• de yara
lananları TinOS adasından Pire
ye nakleden bir ka1ilenın ukra
dıiiı taarruıza sahit olduklarını 
beyan etmişlerdir. . 

DÜN DE HAVA 
BASKINI OLDU 

İki torpidonun refakatınde _6 
vapurdan i'baret olan bu kafi
le. yaralılardan maada. adanın A 1 
manastırını ziyaret ~tmıs olan- manların d Ün 
ları da nakletmekte ıdı. d 75 

Diiier cihetten Girid adası a- e tayy 8 re. 
çı,ğ]nda ujiradıi(ı . tn~:d~ ~~- s i d Ü ' Ü r Ü 1 d u·· 
esnasında Frinton ısı 

ına 6 bomba nan vapurunun yan . 
düstiiiıü bildirilmektedir. 

İKİ yUNAN V AP.URU 
TORP!LLENDI . 

Nevyork. 17 (A.A.) M n;nız 
. 1 •il . t" naJ eden ar ıme 
ış eı e ış ı,. . b" Ameri-
Reııister ııaıetesı. cenu 1 ol 
kadan A!rikava ııitmekte an 

(Ar~ 3 üncii sa~fada) -

AJn1anların son hafta 
zayiatı 477 tayyare 

Lc~d,ra, 17 (A.A.) _ Ha\"a ne
zarehnın tebliği: 

. Düşmanın perşembe günü İn _ 
gıltereye yaptıiı taarruzlar es • 

( Arka;-ı 3 üncü soııfado) 

Üçüncü Umumi Müfettiş 
Trabzonda teftişler yapıyor 
Trabzon, 17 (A.A.) - Ü(Üncü 

Uınumi l\liifettiş Nazif Erııin dün 
ı.kşam Rizeden bura)·a ~elıniştir. 
'li uif Ergin bura~·a gdirken Of 

.- Siirn1ene kaza ınerkezlerini 

teftiş etmiştir. Bu 'abalı şehri -
mizde tetkik ve teftişlerde bu • 
lunmakta olan Umumi Müfettiş 
yarın Vakflkebir ve Pulathane 
kaznlarıııa ıridccektir. 

MEN MÜZA
KERESi YARIN 

Rumen murah· 
has heyeti dün 
t eşek k ü 1 etti 

Macar - Rumen mü
zakereleri ilerliyor 
Bükreş. 17 (A.A.) - Stefani: 
19 aiustos pazartesi günü Bul

gar ve Rumen murahhas hey'et-
iiiiiiİİİİi(iA~rikıısı 1 üncü saııfada) 

lnoiliz müstemlekele 
rinde Amerikaya üs 

Vaşiııııton, 17 (A.A.) - Stefa
ni: Ameri.kadaki İnı!iliz müstem
lekelerinde Aımerikaya hava ve 
deniz 0$leri verilmesi için Ame-

( Ark4sı 3 üncü saııfada) 

Şef Ankara 
A • 

1 a 
-------

Reisicumhur 
-- -- -----
Kırşehirde n 
- - -
Otomobille 

Döndüler 
Ankara, 17 (A.A.) - Re

isituınbur İ~ınct İnönü bu~ 
gün saat 15.3S de otomobil
le Kırşehir'den hareket •
derek Bıila iizerindeıı An -
karaJa saat 20.50 dr a\"dei 
btıl ttrnı u ~lardı r. 

BüJük Millet Meclisi Re
isi Abdülhalik Relllfo, Ge -
nel Kurmay Ba~kanı Ma
re,al Feni Çakmak, Ve. 
killer, Cumhurilet Halk 
Partisi Umumi Katibi Fik
ri Tuzer n mebuslar Milli 
Şefi Dikmende karsılamı -
Jardn. Ankara Valisi Milli 
Şefimize Ankara Velayeti 
hududunda mülaki olmuş-

1 
1 Ticaret Vekili 
Fuarı açmak 
bugün lzmire 

üzere 
gidiyor 

1 
Vekil fuarın açılma merasiminde iç ve dış 
ticaretimizin vaziyet, istikametini anlatacak 

tur. 
ı \t - İzmir Fuannda yeni tanzim 

/ • 1 • Ticaret Vekili Nazmi ToPÇU- ı 
edilen açık haı-a t<tıatro <ıı .. 

Sakman, ihracat ithalat birlikle
ri 'lllllumt lkAttbi Saim tarafın
dan karsılanmıştır. Vekil rnotör-

AKDENiZ NGI- ~ı~ dün sa~ah Ankaradan şeh-
rnnıze gelmiş, Hayderpaşadıa 

( Arkası 3 üncü saııfada) l j Z F ı l Q S U Mıntaka Ticaret müdürü Avni 

- - --- Başvekil dün akşam 
Trablusgarp Ankaraya hareket etti 
l im ani arını 
bom baladı 

----ı---

İtalyan tayyareleri 
donanmıya saldırdı 
Londra, 17 (A.A.) - Bahriye 

nezareti tebliii: 
Akdeniz filoları başkumandan

lığının verdiği bir rapora gllre, 
kumandasındaki zırhlılar ve kru
vazörlerindeu mürekkep İngiliz 
deniz kuvvetleri Trablu. ııarpta 
Bardia ile Fort • Capuzzo'yu ve 

(Arkası 4 üncü saııfada) 

Afrika Harbi 
Şiddetlendi 

T obruk limanı yeniden 
bombardıman edildi 
İtalyada bir mahal: 17, (A.A.) 

- İtalJa orduları umumi karar
gıilıının 69 numaralı tebliği: 

İngiliz Scmalisinin zaptı için 
beş gündenberi yapılan kanlı 

(Arkası 8 üncü sa~fada) 

Sinema ; a ız oyun 
ve mus~ki ueğildir 
Her yıl muayyen günlerde 

merasim yapıyor, Cumhuriyet 
tarihinin büyük hadiselerini 
kutluyoruz. Bu tarihi törente
Tin haricinde de yapılan içtimai, 
kültürel topluluklar da vardır. 
Bıı güzel lıadiseler dört beş sa
tırlık haı:adislerle umuııii efkô.
Ta sunulmakla iktifa ediliyor, 
Halbuki, memleketin her buca
ğında yapılmakta olan bu gibi 
törenleri bütün memlckcıiıı, el
den gcldiqi kadar çok kişinin qör
mesınde elbetteki faııda ı-ardır. 
Bunun için de en i'li vasıta si
nemadır. Filme çekilece/ji bi

linen her merasime de daha faz
la ihtimam qÖ•terileceqi ~ii.phlsiz 
olduiiundon bu da nıırı bir faııda 
teşkil edecektir. 

Son zamanlarda sinema mües
$eselerimiz gayrete qeldiler, bir 
çok yerli film yapıldııjını duııu-
11oruz. Sinemacılarımız aktüııli
teyi de takip etmeli ve bu işte 
teşvik görmelidirler. Sinema 11al
nız oyıın t'e musiki d"ciildir! I 

M.K . 

Merhum Hakkı Saydam dün mera
simle asri mezarlığa defnedildi 

Hakkı Saydamın tabutu hür metk<irlarının ve Darüşşa ııı 
kalıların clleıri üzerinde .... 

Vefatını dün teessürle haber •-------
verdiğimiz emekli ordu mensup. 
!arından eski İçel mebusu \"e 
Ba~,·ekilimiz Dr. Refik Sa~ damın 
büyük biraderleri Hakkı Sayda-

Başvekilin 

Teşekkürli 
mın cenazesi dün merasimle kal- isıanbul, 17 (A.A.) - Başte-
dırılmıştır. kil Doktor Refk Sa dam kar-

Ccnaze saat 11 e doğru ıner - de~ Hakkı Saydam ın ı:efaıı 
bumun Yeniköydeki "·inden a- dolll!luıi!e telqraf, mektup. çe-
lınarak Teşvikiye camiine gcti • lenk qöndermek. cena:ede b.ı-
rilmiş ve burada namazı kılın - lunmak sureti!e acılarım paıı-
dıktan sonra Darü~şafaka lale- !aşmak lutfünda bulunan do~t-
besinin ihtiram elleri üzerinde !arına t'e ı111rdda.5larına en de-
arabaya konarak Feriköy\inde as- Tin minnet ve şükranlarım 
rimezarlıktaki makbercsine def- arzetmiye Anadolu Ajansını 
nolunmuştur. memur bıı:ııurmuslardır. 

• 

(Arkası 3 üncü saııfııda) • • 

At yarışlarının altın
cısı b gün yapılıyor 

-

Şehrimizde bü1/Ük bır raqbet oören at l:oşulamıdan bir ensıan ı" 
(YAZISI 3 ;inr.il SAYPAMIZD 



SAYFA-% IKDAlll 

ıl_<_i_n __ rı_n_rı __ m __ e_'V'_z_u._ı_a_r_ı ! 
Hava Vekaleti ha
ya ti bir ihtiyaçtır 

ltalya ile ticari te
maslarımız artıyor 

r ' 

Bunu bizden, devam ettir
mek vazifemiz olan Türk 
tarihi ve istiklali istiyor 

Son günlerde Vakıt'ta. üstat 
Asım Us .HavacılığJ.mızı ılerl~t: 
mek için bir vekalet ihdası k~ı 
midir . başlıklı bir yazı neşrettı
ler. Bu yazı, bava vekaleti teşki
linde zaruret gören biitün mu -

kimyevi müstahzarat, sun'i kau
çuk ve her türlü iptidai malze -
meyi memleket içinde yapmak 
i~le.rini teınin, tanzim ve idare e
den lıir n1iiessesc olarak tanıyo
ruz ve bunların yokluğunu ha -

barrir arkadaş -
ları teesür ve,----- Yazan 
hayrete düşiir - Ş. Hazım -r:rgo" kmen m üş olsa gerek- ı:: 

ti. 

va vek&Jctinin 
bulunmaması -
na atfediyoruz. 

Üstat bava 
vekaletine bir 
tek vazife. daha Biz, üsta .. 

Dün İtalyadan mühim miktarda kağıt, 
emaye eşya ve diğer bazı maddeler geldi 

D
a talya ile kara yo\ile ticari tema•larımrz olmaktadır. Dün 

mühim miktarda kiiğıt emaye eşya ve diğer bazı mad -
deler gelmiştir. 

Diğer taraftan yine dün Bulgaristan, Yunanistan ve Çekl ava 
45 bin liıc1iık iht·acat vap:l•ııı~, keten tohuuıu, barsak, palaın~1f hu
lasası ve kepek gönderilmiştir. 

----- ----r.ıı mıım• • 

Şimdi de keçi 
kılı i h ti k arı ! 

Nümunei hami
yet torpidosu 

Salı günü parçalanarak 

denizden çıkarılacak 

Bazı muhtekir-

ler hakkında 

kararlar • 
yenı 

Mürakabe komisyonu 
yeni manifatura çeşit
lerini de tesbit ediyor 

Fiat mürakabe kıomısyonu 
yarın toplanacak, bazı muhte
kirler hakkında kararlar vere
cektir_ Toplantıda müddeiu -
mumi başmuavinin de bulu
nacağı anlaşılmaktadır. 

Bundan başka aylardanbe -
ri bir türlü satı.ş fiatfarı ve 
kar nisbetleri tesbit edilemi. 
yen manifatura eşyaları üze -
rinde de çalışılacaktı r. Ko -
mi5yon ·mesaisini bitirdiğini 
zannetti~i bir zamanda yeni 

ı yeni unutulmuş manifatura çe
, silleri mevdana cık.maktadır. 

dm yazısını bir kaç de~a 
okuduktan sonra şöyle hır 
hükümde karar kıldık: Tetkikçi 
olnıakla tanınn11ş ve vazifesi 
memleket ihtiyaçlarını yakından 
takip etmek olan meb'us başmu. 
harrirhniz ne havacılığunızın ta
rihiııi ve ihtiyaçlarını, ne bava -
cılıuııı Ti.irkiveye güre olan yillt
S('k.., chenıntiyctini incelen1ek ve 
hesaplamak lüzumunu du"·ma -
dan bu yazıyı yazmışlardıı-. Bun
dan bnska, sayın üstadın maka -
lesinde her yeni hareketin sebep 
olduj','11 bir çekingenlik yani es -
kiyi mümkün olduğu kadaı ıı
znn zaman nıuhafaza, yeniliğin 
icabettireceği enerjiyi gösternıek
ten çekinmek gibi bir hal de s~ 
ziln1ektcdir, zennediyorum. Dog
ruya varı.ş yollarını bilmemek ve 
gayrı muayyenlik içinde de olsa 
rahat('a eskiyi muhafaza! .. 

vermektedirler; Tayyareleri ço -
ğalımak. Üstada göre her veka~ 
lct1n başkaca mühim vazifcsı 
yoktur! .. 

Hububat, iiftik derdi 

Piyasası ne halde? 
Son zamanlarda Anad<ılu ve 

Tra1<yadan ş0hrımize buğday sev
kiyatı azalmıstır. Of!sin vumu· 
şaJ;: buguaylara 25 ve sertlere 20 
para zam etmesıne ra_ernen vazi
yet böyle devam etmektedir. 

Umumi Harpte düşman tah
telbahirleri tarafından Akırkapı 
önlerinde ,batırılmış olan Nümu
nei hamiyyct torpidosunun de
nizden çıkarılnıa ameliyesine 
salı günü başlanacaktır. Enkaz 
dinamitle parçalanarak çıkarı
lacaktır. &meli.venin cl:e.vamın
ca bu civardan deniz vasıtaları
nın geçmesi menedilmiştir. 

J Komisyon .binlerce. çe~it a-
l ras·nda hıç bırını eksik bırak-

Yazının şu parçalarını birlikte 
oku yalını: 

Türkiyede bir bava vekaleti 
il>ılas edilirse bu yeni teşkilatın 
vazifesi ne olacaktır? Mevcut tay. 
yarelerimiziıı idaresine ve iliti
ya..tarına bakmak, tayyareler ile 
tay,•arccilcrimizi çoğaltnııya ve 
ytikseltmiye çalı~mak değil mi? 
Tayyare bir silah olmak itibarile 
bunun kullanılmasına ait işlerin 
fanziJni ve harn zanıanında hava 
ordusunun kara ve deniz kavvct
lerile işbirliği yapması, hiil3sa 
hava ordusunun kumandast yine 
Genel Kurınay Başkanlığına ve 
Başkumandanlığa ait blı vazife 
olacak değil mi? Esasen hava 

Hava yolları, meteoroloji, türlü 
teknik st: rvisler, sıhhiye !ayya -~ 
reciliği, sivil tayyarecilik v. s. 
gibi Jıizınetleri ya hatulamtyor, 
ya hatırlan·ak istemiyorlar. 

Fakat bizce hava vekaletinin 
işleri buııdan da füaret d!:;:,~Jdir, 
Ortada başarılacak mühinı blı iş 
halinde bir askeri tayyarecilik 
de vardır. Halbuki üstat askeri 
tayyareciliği, yukarıda aynen al
dığumz parçadan da anlaşılacağı 
veçhile, c ksik taraflan nazarı 
dikkate almaksızın Gıenel Kur. 
maya bırakmakta ve bu günkü 
vaziyeti muhafaza eylemeği tabii 
bularak çok ciddi olan teşkilat 
noksanına temastan ka~ınınakta
dırlar. 

Halbuki muhakkak olan şıı<lur 
ki hava, kara ve deniz orduları
nın, kendi ihtiyaçlau, talim - ter
biyesi, nizam ve teşkilatları üze.. 
rinde işliyen birer müstakıl Ge
nel l{urmayları olmalı ve Baş -
kumandanlık vaziyetinde küçük 
kadrolu büyük bir Genel Kur -
may üç silah arasıntb a
henkli işbirliğini temin etmeli. 
dir. Bu böyle olursa askeri tay -
varecilik biitiin vasıta ve tesis -
!erile, eşhasile hava vekaletinin 
bir kısmını teşkil eder, sivil, as
ker bütün havacılık unsurlarını 
etrafına toplan11ş hava vek3.leti 
de dağınık halde on senede başa

( Arkası 4 üncü sayfada) 

kuvveti kendi başına müstakil •ı------------- • 
bir silah olmakla beraber deniz 
ve kara kuvvetlerini ikmal c_ 
der. Njtekinı Alman ordusunun 
Fransada kazandığı zafer tayya
reler He tankların aynı zamanda 
ahenkli surette taarruz hareke
tine istirak ederek piyade kuv
vetlerinın taarruz kabiliyetlerini 
takviye etrıoesinden elde edil -

S©ırlUI y©ır 1bD ~ g 

iktisat müdürlüğü. 
nün fikrinden ne 

fayda beklenir? 
mi.şiir. Şu halde vazifesi tayvare Dahiliye Vekaleti İstanbul 
satın :ılmıya ve sat·n alınan tay- Belediyesinden sıhhi fırın ve 
yarelerin iyi muhafazasma biz- kasap diikkanının hangi şart-
met etmekten ibaret kalacak bir !ara göre tesis edilmesi lazırn-
hava vekaleti ihdas edilmekle geldiğini sormuş, Belediye İk.. 
hnrncılığımızın istediğimiz şekil- tisat Müdürlüğü de Vekaletin 
de iııkişaf edebileceğini zannet- sualine cevap vermek üzere 
mek meseleyi ço~ basit blı gözle faaliyete geçmiş. 
görmek demek olmaz mı? İstanbul Belediyesi İktisat 

Alınanyaya arpa ihraç dilece
ği duyuldııı:tu ıçın fiatlar derhal 
'bes .kuru.ş 10 paraya kadar yuk
selrnı.ş tir. 

Pirinç ve susam piyasası dur
gundur, keten tohumu fiatları 
fazla talep karşısında :vükselmi
ye yüz tutmuştur. 

Romanyadan başka diğer mem. 
leketlerde tiftiklerimizle alaka
dar olınıya başlamışiard.ır. Ye
ni veni siparışler !peklenınekte

dir. 
Deri fiatları da yükselmekte 

devam etmektedır. Bilhassa sı
f{u: derileri üzerınde fazla talep 
vardır. 

Pıyasada en hararetli muame
leler kecı kılı üzerinde olmakta
d1r. Mühim partiler mÜ!bayea 
edıldiğini gören tüccarlar fiatları 
62 ?- 65 kuruşa kadar çıkaı.ımış
lardır. Gittikçe de fiat yüksel
mesi vardır. Aliı.kadarların 

yersiz ve vakitsiz yapılan bu yük
selmıye mani olmaları ve hazi
nenin daha fazla zararına mey
dan vermemeleri beklenmekte
dir. 
--~ 

BELEDİk'.E 

Belediye ekrnek 
çıkarmıyacak 

Dün sabahki gazetelerden bi
risi şehrimizde ekmek işinin Be
lediyeye geçeceğini haber ver -
miştir. Bu habere göre. Belediye 
bir teşkilat vüeude getirerek şeh
rimizde ekmek imal ve satışı ü
zerine alacak ve bu suretle de 
fırıncılar şirketi ortadan kalk
mış olacaktır. 

Halbt.l i dün kend'ilerile gö
rüştüğümüz salahiyettar Beledi
.ve erkiını bu haberin tamrunile 
yalan olduğunu söylemişler -
<lir. 

Görülü~·or ki üstat hava vekil_ müdüı·lüğü bir tarife işini 
letinin alması kat'i bir zaruret hakkile başaramamıştır; yük- Müessif bir ÖIÜrr, 
1 ki . .. · d h · lendiği yükü taşıyamıyacağı 

o an şe ı uzerın e cm.iz yete- k b kk k b . Şehrt'mı'zı'n tanınmıo avukat k k d · ı · · artı ta a ıı ve te eyytin ~ 
ce a ar ı~ cmemıştır. Ve ha- ]arından Mahmut E.vcnin hemşi-
va vekaletine tayyare satın alan ~::~~:~:c~a;:~iş~:!\~,,:'~;0:1:: resi Bayan Devlet Even g<'çirdiği 
ve tayyareleri muhafaza eden hu Belediye şubesinin et ve tehlikeli bir ameliyat neticesin-
miiessese demektedirler. Bizse ekmek gibi mühim bir mese _ de .vefat etmiştir. Matbuat file -
hava vekaletini tayyare satın a - leye dair vereceği fikirden ne minin kıymetli bir yarduncısı o-
lan değil, bu güne kadar kurul- fııyda beklenir? diye lan arkadaş :mıza bu ziyadan d<ı-

1 mamak içın sıkı tetkikler yap. i maktad ır . Bu yüzden manifa-

Sevdiği Doktoru 
öldüren ebe 1 

tura esYa ların a konan fiatl a
rın iliinı bir müddet teahhür 

, edecektir. 
EZS? 

Suadiye 
Gazinosu 

Dün şehrimizde bazı 
şahıı.er din ı.ndi 

1 Bu sabahtan itibaren 
10 gun kapatıldı 

Sev,ştigi 1.ııehmet Ali adında 
bir a ·uri. t :.:n-u An.kaı:aua Oı-. .:. .... 1 t:n 
eoe ~acıye, Ankara a_aıı {.;eza 
ınıalıkeır,csı L:..raundan hapse 
ın.1a.ı.ı.n.:un1 edıw nış '.ı.aKat tern y ız 
mankcmeşl kararı boz.muştu. Ue
çenıerde _yenıu.en ıba:.;ıanan nıah
kemed.e lstanbuldakı bazı şanit
lerın ae dınıt:rınıesıne .Karar ve
rılmış. ve ikıııci ağır ceza mah
kemesine istinabe evrakı yoııan
mışıı. Dün saoalı ,bu şahitler -
den bir k,smı d.ınlenmıştır. Bun
lardan emnıyet .nıüdürıu.e,ü ınu- • 
aırnt!.ıat nıtıırJ.urlarınuaa ~ ahrıye 
O_gtiı denıı;.t.ır ki: 

•- Mehmet Ali Haseki hasta
hanesınue asıstan ıken .Nacı ye 
ile uuıuş tuıar. Bir müddet son
ra da nışanlandıiar. 

Naeiye o zaman birinci ağır 
ceza mahkemesınde zabıt ka.ıp
ligi yapıyordu. ~ 'akat. Mehmet 
Ali ye para verdığıni duymadım 
ve görmedim.• 

Müddeıumumi muavini Fe
ridun Pağana, Nacı yenin o sı
ralarda birisi ile nikahlı olduğu
nu ve daha boşanmamış •bulun
duğunu söylemiş, şahit de bo -
şand.ıktan sonra rıışanlanJığınt 
anlatmıştır. 

Dıger dınlenen şahitler de dok
torla Naciyenin nisanlar.ctık
larını ve evlenmek u,ere iken 
doktorun öldürüldügünü anlat
ın ı.ştır. 

Bazı şahitler gelmemiş oldu
ğundan bunların çai(rılması i~in 
ma·hkeme ·başka bir J<iine bıra-
ikılınıştır. . 
MÜ'fEFERGIK 

T evlik Fikret ihtifali 

Suadive gazınosu hakkında 
Belediyece verilen 10 günlük ka
panma l:ararı müesse.::ie sahibi 
B. Mustafa Gülerin itırazı üze
rine mahkemece tetkik olunmuş_ 
tur. Netıccde Belediyenin bu ce
zası mahkemece de uygun görü
lerek tasdik olunmu~tur. 

Kaci:köy Kaymakamlığı; mah
kemenin tasdik kararını dün te. 
bellliğ etmiş ,.e bu sabahtan iti
baren tatbikatına gecilmesi uy-
gun görülerek keyfiyet dün ak
şam müesseseye tebliğ olunm uş
tur. Bu tebliğe göre gazino bu 
sabahtan itibaren ayın 28 inci 
günü sabah:na kadar kapalı bu. 
lunacakt;r. 
Diğer taraftan Suadiyf! gazi -

nosu sa!ıibi B. Mu~tafa ınüesse -
s<'sinin tek.mil kısımlarını başka
sına kiraiayarak bu işten ayrıl
mağı kararla.~lırın;ş ve kararını 
ilan etmiştir. 

--·--<>-----
Model ucak müsabaka 

ları bugün yapılıyor 
Türk Hava Kurunıunun b:r av 

d e rnm eden model uçak kursu 
dün ak, am nihayete ermiştir. 
Bu münasebetle bu sabah saat 
10 da Zincirlikuyudaki talim ye
rinde model uçak müsabakaları 
icra olunacaktır. 

tminönü Haıkevinde 

Konfeı ans 
Eminönü Halkevinden: 

nıu .. ohnası icabedcn, yoksa im_ layı taziyetlerimizi suna ve mer-
kan..ızları yenerek kurulacak Soruyoruz f humeye de Allah tan mağfiret di- ı 
n1illi endi.istri sayesinde tayyare, •ı--------------;• leriz. 
motör, kanad bezi, kontrplake, ••••ım•••••••••• 

Büyiik Türk sairi Tevfik Fik
retin ölümünün 25 inci vıldönü
mü münasebelile .varınki pazar
tesi günü saat 15 de büyük bir 
ihtiffil yapılması kararlaştırıl -
mıştır. 

Büyük Türk Şairi Tevfik Fik
retin ölümünün 25 inci vıldönü
müne tesadüf eden 19/8/940 pa
zartesi ,günü saat 18 de evimizin 
Cağalolundaki salonunda Siya
sal Bilgiler okulu ımuallimlerin
den Nureddin Sevin tarafından 
bır k<ınferans verilecek .ve şı
irlerinden bazı parcalar okuna
caktır. Bu konferansa herkes ge-
lebılır. 

.Jelediye erkanından bir dos
tum : 

- Belediye zabı'•ş4 hakkında 
yazdığınız üç fıkrayı okudum. 
H•khsınız; doğrudan doğruya 
Belediye emrinde bir zabıta bu
lunması elbetteki faydalıdır; an
cak, böyle bir teşekkül meydana 
gefuilebilecek para var mı! diye 
sormuyorsunuz! .. 

Dostumun yüzüne hayretle 
baktım; 

- Belediyenin göreceği fay -
dalı ve lüzumlu işler için her za
nıan para vardır! cevabını ver -
dinı. 

Bu cevap benim değildir. An -
!atayım; Muhterem doktor Lfıtfi 
Kırdar işe başladığı ilk günler, 
bakımsızlıktan bakir bir orman 
haline gelen Taksim bahçesinin 
kurtarılması lazım g-eldiğinden 
bahsettim. Alaka gösterdi. Bir 
sahalı erkenden bahçeye gittik. 
Belediye Reisimiz daha o gün 
zihnen bahçenin imar projesi .. 
nin taslağını çizdi. Bugün Tak
siıu bahçesin;u giizel nıanzarası, 
bir sene evvel o gü:ı ıuuhterenı 
doktorun gözlorindc ba.~allen -
m!ş:i. Bana salaşı yıkıp ltitanbu-

1 la layık bir lokanta, kazino, bar 
binası yapacağıııı da söylediği 
zaman gayri ihtiyari gülüınse -
diıll: 

- Güzel dedim, güzel ama, pa
ra var mı? .. 
Sayın Lfılfi Kırdar unutma -

i111şlardır; Yiiziimc lıayı·elle bak
tı: 

- Belediyenin göreceği fay -
<!alı ve lüzı ıhlu işler için her za
ınan para vard1r! cevabını ver
di: 

Beledi ve Reisinıizin bu ceva
bı sözde· kalmadı; doktor Lfıtfi 
Kırdar, Bı::lediycnia göreceği 
fa:ı· dalı ve lüzunılu işler için pa .. 
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ra bulunduğunu bize bilfiil is • 
pat etti. .Her şeyin başı para• 
sız!ık!. fehvasını Belediye dos
yalarından s.ilip attL 

Bunun için dilerse, doğrudan 
doğruya kendi emrinde bir za -
bıtai belediye teşkili için lazım 
gelen parayı da bulacağına kat' -
iyyen em.iniz. 

Buna karşı da diyorlar ki; Bir 
kere yapılacak işler için para bu. 
lunur, fakat zabıtai belediyenin 
masrafı daimidir; bütçeye her 
sene blıkaç yüz bin füa koymak 
Iiizımdır; siz ki Daimi Encümen 
azalığı ettiniz, bugün de bütçe 
encüıneni izasısmız; bütçeye 
her sene birkaç yüz bin lira na• 
sıl koyarsınız?. 

Çok basit, çok koby: 
Hiç tereddüt etmeden, hiç dü

şünmedeıı mezbaha rüsunıunu 
arttırırım. Etin ucuzlaması için 
indirilen ve fakat celeplerden 
başka kimseJC koir tcnıin etme
miş olan ve Belediyece de her 
sene beş ;yüz bin lira noksan va
ridat getlımekten başka şel·e ya
ramıyan tenzilfıtı tatbik eh11~111. 
l\lezhaha rüsu;nunu eskisi gibi 
tahsile baslarıın ve elde edilecek 
bp- ~üz bin lirayı da, celeplerin 
kesesine bırakacak yerde, Bele
diye zabıtasına tahsis ederim. 

Senede beş yüz bin liralık bir 
bilice ile idare olunacak bir be
lediye zalııtası İstanbulu ihya e
der. Eğer hu para çok görülürse, 
iki yüz elli bin liralık bir bütçe 
yapılır, geri kolan iki yüz elli 
bin füa temizlik işlerine verilir. 
Fakat beninı tasavvur ettiğim 

belediye zabıtası i~in bes yüz bin 
lira çok de~ildir. Istaııbula nasıt 
bir beledi~e zabıtası tasav~ur et
tiğimi de ayrıca yazacağnn. 

SELAl\1İ İZZET SEDES 

VE PQJLDS 1 --
Dün Biiyükde:rede bir yangın 

yandı iki y·aiı tamamen 
Dün saat 11.20 de Büyükderede bir evin tamamen, diğer biri • 

nin kısınen yannıasilc neticelenen bir yangın olnıu~tur. 
Büyükdeı·e caddesinde 138 sayılı Halil zade Muharrem Mu•ta

fa ve Hafız Hüseyine ait 5000 liraya sigortalı üç katlı ahşap binanın 
üst kat tavan arasındaki odasından yangın çıkmış, bu ev tamamen 
ve bitişiğindeki Auastasya ile kızlarına ait etrafı kflrgir evin ii3 ·-tcn ik 
i katı tanıaıncn yaıtdıktan sonra itfaiye tarafından söndürülıntiştür 
Yangının ııedeıı çıktığı tahkik edilmektedir. 

İki 
• 

evı 

randevü 
basıldı 

Zaoı ı..a biri l!)ı.anobul uıgerı Be
yoğlu tarafına.a ıki randevu evi 
basmış, bu evlerde 6 kadın va
kalanıışlır. Bunların i<;inde 15 -
16 yaşıarında kuçük bır de kız 
vardır. Bu kızı bır adam kan
dırımş ve Beyoglundaki bu ran
devu evine düşürmüştür'. Me
murlar tam zamanıı1da eve gir-

1 

mişler ve ffke'kle bu kızı odada 
bulmuşlardır. 

Yakaianan kadınlar mLiavene
.ve gönderilmişlerdir. 

VATAN 

ÇIKARKEN .. 

Arabada bir 
esrar sa/ası 

Dün Haydarpaşadan i.Jsku
dara cl:ogru giden bir arnbada
ki dört kişinin garip vaziyet
lerinden şüphelenen zabı.a , .. ;,
murları. Galip oğlu Hasan çavuş. 
Ali oğlu Vehbi, Muharrem oğ
lu Hasan, Şevket oğlu İbrahim 
>simlerinde olan bu şahısları ya
kalamışlar, bunların esrar iç
mekte olduklarını anlamıslardır. 
Arabada esrar safası • ! • yapan 
esrar.keslerin hepsi Adliyeye ve
lilınişlerC:.r . 

NEDİR? 

==============="'-=============:=========== 

Vatan çıkarken Felek de 
cTan. dan çıkıyormuş. Na
nemolla ile bu bahsi konuşu
yordulı: da: 

Darülbedayi'e bir meçhul 
kadın terciiıne bir piyes ver
miş. Piyes aylarca oyruınmış 
ve fakat tiyatro idaresi için ne 
mütercimi tanımak, ne de ter
cünıe bedelini ödcnıek n1üın · 
kün olamamış. Nihayet tiyat 
ro bu bedeli irat kaydcylcıııe 
ye mecbur kalmış. Nanemolla 
bu mesele hakkında ~öyle fi. 
kir '\'erdi: 

ımııı--•~sııc:ıilEilll-----------------· 

emek Heri Seviyor!.. 
Yazan: il 1 Tüıkceai: 

ı__G_i_d_o_· _M_o_P __ a_s_a_n_ =- (_S_e_ıti_m_i_l: __ s_e_d_e_s_
1 

No.47 --=-----Şarlot o güne kadar bir noter
le bir avukatın karısı olacağını 
tahayJÜl ederdi. Fakat Kontes 
olacağını aklından bile geçirme
nıişti. 

Mırıldanıyordu:" 
- Ravönel Kontesi.. 
Yattı. Yatak sıcıık geldi. Tek _ 

rar kalktı. Su içti. Bir müddet 
çıplak ayak durdu. Sonra gene 
yattı ve nihayet uyudu. Fakat 
şafakla beraber uyandı ve oda -
sından usandı. Basit bir köy evi
nin basit odasıydı. Kendisi de ba
sil bir koylüden başka bir şey 
değildi. 

Yatağından fırladı, aynasını 
kapt~ gelip yattı ve :vattli!cı yer-

de yüzüne bakmağa başladı. 
Arada sırada aynayı elinden 

bı.rakıyor, bu evlenmenin güç • 
lüklerini düşün::iyordu. Araların. 
da o kadar uzak mesafe vardı ki .• 
bu aklına gelince derin bir yei
se düşüyor.l.u. Ve hemen aynayı 
alıyor, kendini sevimli ve güzel 
buluyor, güçlükler ortadan kal
kıyor, mesafe daralıyordu. 
Yemeğe indiği zaman, hiddetli 

görünen kardeşi sordu; 
- Bugün ne yapmak niyetin

desin?. 
Şarlot derhal cevap verdi: 
- Bayan Andcrmad'la Roya

ya gitmiyor muyıu?. 
Lüiz: 

- Öyleyse sen yalnız gidersin, 
fakat dün gece söylediklerimi u
nutma dedi. 

Küçiik sözü kesti: 
- Senden nasihat istemiyo • 

rum ... Sen kendine ait olmıyan 
şeylere karışnıa. 

Bundan sonra konuşmadılar. 
Baba Oriol ile Jan gelip sofra. 

ya oturdular. İhtiyar hemen sor
du: 

- Küçükler bugün ne yapıyor
sunuz? .. 

Şarlot cevap verdi: 
- Ben bayan Andermad'la Ro

yaya gidiyorum. 
iki erkek kıza memnun blı e

da ile baktılar; baha teşvik ve 
tasviıı eder bir güliimseyi~le: 

_ İvi, iyi dedi. 
Buna şaştı ve şüpheye düştü. 

•Acaba aralarında bu meseleyi 
konuşmuşlar mıydı?. 

Yemekten sonra ,,..pkasını "'İy. 1 
di, pardesüsünü, şemsiyesini al
dı, otele gitti. Saat bir buçukta 
yola çıkacaklardı. 

Krjstian Lüizle geJmen1esİ! 
şaştı. 

- Biraz yorgun, başı ağrıyor •. 
Altı kişilik büyük arabaya bin-

diler. Marki ile kızı arkava otur
dular. Şarlot önde, iki gencin a
rasında yer aldı. Gontranın, beW 
befüsiz kendine sokulduğunu 
hissediyordu. Konuşurken nefe
sini yanaklarında duyuvordu. 

Kristian konuşmuyordu. Gebe. 
!iği ağırlaşmıştı; onu adeta has
ta ediyordu. Pol mahzun, düşün
celiydi. Yalnız Marki kaygusuz 
konusuyordu. 

Koya parkına inip nıızıka din
lediler. Goutraıı Şarlotun kolu
na e-lıip yürüdü. Parktaki kala
balığın arasında dolaşıyorlar, eğ. 
lcnmek için komik yi.izler arı -
yll.!lardı. 

Gontran herkesin arkaların • 
dan: 

- Ne güzel krz! 
Dediğini duyuyordu. Bu ho

şuna gidiyor, iftihar ediyordu. 
Acaba Şarlotu kız kardeşi ıni 
sanıyorlardı, yoksa metresi mi?. 

Babasile Pol'i.in arasında otu -
ran Gonlraıı onların dolaştıkla
rını ve çoc::kluk ettiklerini, gö. 
rünce, biraz yatıştırmak için on
ları rağırdı. 

Fakat onlar kulak vermiyor -
lar, gezip eğleniyorlardı. 

Yavaşça Pol'e: 
- Kızı dile getirecek dedi. Bu 

akşam onunla konuşalım, 
- Hakkınız var! Ben de bunu 

düşünüyordum. 
Royada yemek yenecek iyi bir 

yer bulunmadığı için Klermon -
Ferana gittiler ve gece avdet et
tiler. 

Eldivenlerini verirken Gon -
tran siddetlc elini sıktığı için 
Sarlot ciddileşmişti. Birdenbire 
ruhu kaygulanmıstı. Bu itiraftı! 
tcşebbiis ·. Uygunsuz blı hare
ketli!. Şir.ıJi ne yapacaktı? Ne 
•yapmalıydı?. Söylemek mi la
zımdı? Ne söyliyebilirdi?. Da
ı·ılıııak güllinç olurdu. Bu gibi 
vaziyetlerde çok temkinli dav -
ranınak la7ıındı. Fakat bir şey 
yanmazsa, bir ~ey sö,yleınezse o
nun teklifiııi kabul etmiş sayı -
lacaktı. El sıkışma •evet. demiş 
olacaktı. 

Durumu 'tarttı ve kendini it _ 
ham etti. Fazla ncselcıııniş, faz
la Hiübali olınııstu . ·Kız kardeşi -
ııin hakkı vardı. Araba yol alı -
yor. Pol ile Gontran sigara içi -
yorlardı, 

fDevllmı var.\ 

- Halil Liitfi'nin de aklı ba
şından çıkıyordur herhalde .• 

Diyerek devam etti: 
- Maahaza Halil Lfıtfi için 

telii.şa mahal olmamak gerek
tir. Nihayet Vatan da kendin
den ve nev'indcndir. Tan'dan 
kayıhını Vatan'la kazanabilir •. , 

MİRASYEDİ 

GALİBA .. 

Nanemolla .dün bana: 
_ Seliimi izzet Sedes 

ha mirasyedi .. 
Dedi. 
- Neden üstadım?. 

gali-

Diye sorduın. Şu ce\'abı ver
di: 

- Fıkrasına ~u serlevhayı 
koymuş: ""llalk ucuz ekn1eğe 
değil, ıyı ekn1eğe hasret •• 
Halbuki halk hem ucuz, hem 
iyi eknıck istiyor. Seliimi İz
zet'in n1irasyedi olduğu paha
lıya ucuza metelik vernıedi • 

ı ı=:::=t{İnden anlaşılıyor. 

• 

- Elbette ki rejisör ve ak
törlere de bu hadise merak 
mevzuu olmuştur. Fakat, ben
ce onlar ne müterciıni, ne de 
biriken paranın nasıl olup ta 
alınmadığını nıerak etnıl•rneli
ler, bilakis bu kıssadan bir 
hisse çıkarn1alıdırJar. 

Bana da merak olmuş olma
lı ki: 

- Bu kıssadan hisse ne oba 
gerek üstadım?. 

Diye sordum. Şu cevabı ver· 
di: 

- Yani Türkiyede Şehir Ti
yatrosunda piyes ve terciin1c. 
!eri inhisar halinde oynanan 
müellif ve miitercimler dışııı
da da mııvaffakiyetli ve kud • 
retli n1iiellifler ve ınütcrcim· 
!er bulunduğunun dersidir. 

A. ŞEKİP 
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İngiltereye ha. 1 Yunan gemile- /Ingiliz 
va baskını 1 rine tecavüzler ~leri Almanya'ya 

tayyare-

(Ba~tarafı 1 inci sa'.qfada ) 
nasındaki kayıp şimdi nihai ol~
rak tesbit edilmiştir. 180 dü~man 
tayyaresi muhakkak olarak dü
ŞÜTÜlmiiştür. 

Dünkü taarruzlar esna~ında 
düşürülen tayyare adedi 75 fü, 
Düşman perşembe günkünden 
çok az tayyare kullanmış, fakat 
maruz kaldığı zayiatın yüzde nis· 
beti ayni derecede büyük olmu~
tur. 

Bizim dünkü zayiatımız 22 tay
yarcdir. Ancak bu tayyarclerde. 
ki pilotlardan 14 Ü sağ ve salim
dir. 

Dün gece düşmanın iogiltere 
üzerinde faaliyetinin hailr ol -
masına mukabil bombardıman 
tayyareler im izden mürekkep 
kU\•vetli bir filo Almanyada mü
lıiın hedefler üzerine muvaffa -
kiyetli taarruzlarda lıulıınmu~ -
tur. Bu hususta tanı rapol'lar he_ 
niiz gehneıuişse de Lel117..ig ya
kininde kilin Lletına su ile müte
harrik {obrikasında çok büyük 
hasarlar vukua getirildiği şimdi
den teshil edilmiş bulunmakta • 
iır. 

DÜN SABAHKİ H(iClJM 

Loııdra, 17 (A.A.) - Galles e
yaleti ve cenubu ş.arki n11ntakası 
üzerine yapılan tek tük münfe. 
rit akınlar ınüstesna olrnak üze
re gcce)~arısın~an .sonra düşman 
ta;yarclerin.İJI ~~ılterc üzerin
deki faaliyctlerı nıbaye• hıılnıuş
tur. 

Cenubu şarki mıntakası ııe 
Cottages mıntakası üzerine yan
gın bonıbala.rı atılmış _ve Gall~s 
eyaletinde hır depoya ısabet va
ki olmuştur. Hasara! hafiftir. 
Ekserisi hafif ol~ak üzere bir 
kaç kişinin yandıgı kaydedilmek.. 
tedir. 

Bu hafta zarfında imha edilen 
düşman tayyareleri, ı;ünde vasa
ti 76 vı bulnıuştuı·._Nısbet klll'ul
duğu takdirde bir lngiliz tayYa • 
resine karşı 4,5 Alınan tayyare -
si isabet etınektedir. 

Bu hafta zarfında Alman za • 
yiatı 477 tayya.reye baliğ olmuş
tur. İngiiiz zayıatı ~11 tayyare ve 
42 pilottan ibarettır. 

Londra, 17 (AA.) - Hava 
nezaretinin tebliki: 

Dün öğleye kadar düşman ba
'Va faaliyeti mahdut ohnuştur. 
Boon·bardıman ve avcı tayyare
lerınden mürekkep büyük .bir 
filo doğu - cenup sahiline yak
laşmış ve bir kaç tayyare İngi
liz arazisi üzerine nüfuz edebil
mişse de. avcılarıımı.zın taarruzu
na uııraınışlardır. Bu tav.vare • 
ler Londı·a civarına vaııınadan 
Timcs nehrinin agzında uçarak 
nehrin iki byısına bomba atmış
lardır. Tılburg ve Morthleet'de 
baıı hasara\ vukwbul:muş, bir 
kisi ölerek ·bır kaç kişi yaralan
mıstır. Bu lav.vareler de dMi 
toplan ile avcıların şiddetli ıl:ıü
cu·mlarma ugramışlardır. Tay
yarelerden •bır kacı Londranın 
doğu - cenubuna kadar uzana
bil,rişse de hiç bir .tıpmba atıl
marrııştır. 

Ö).!leden sonra cenup sahilinin 
muhtelif noktaları üzerin€ taar
ruz kaydedılmiştir. Wi_ght ada
sına bombalar düşmüşse de ha
sar azdır. 

İn).!iliz hava kuvvetlerinin bir 
ia yyare meydanı taarruza ıuğ

ramıştır. 

Daha sonra düşmanın kuvvet
!> bır filosu tekrar Tim~ a.iizı 
üzerıne bomba atmışlardır. Bir 
,gara bomba isabet etmiş, bazı 

magaza ve evler hasara uğra
ımı..;tır. Şımdiye kadar ı:ıelen 

haberlere göre. ıbir kaçı ağır ol
mak. üzere az miktarda yaralı 
mevcuttur. Akşam üzeri, dü,s
.rııan taarruzları bazı noktalar
da tekrarlanmışsa da bu husus
ta henüz malumat mevcut de
gıldir. Avcılarımız mütemadi 
faalıylt göstermişlerdir ve ak
sama kadar elliden fazla tayya
re dü>urmüşlerdir. Avcılarımız- ı 
dan 12 si kaybolmuşsa da 8 Pi· 
Jot sağ ve salimdir. j 

Bu vuk hava muharebesi esna
sında bir İngiliz avcısı doğu -
cenup şehirlerinden biri üzeri
nde bır Alman Dornier tayya
resine pıke suret ile hücum et
miş ve düşman tayyaresini sahi
le dlısürmüştür. Bir Alman tav
varesindeki dört kisi ölmüştür. 

Bulutlar arasında vaPılan di
i!cr bir muharebe bes Alman 
bombardllman tayyaresi düşürül
ımüstür. 2,500 metre yükseklik
te u.çan junkcrk'lcr doğu - ce
nupta kiıın diğer bir şehir üze
rine dü<lük çalan bombalardan 
'"' kadar atmışlardır. Bazı ev
ler ve bir otel hasara uğ"rarnış
sa da insanca zayiat yoktur. 

(Baş tarafı 1 inci ra:<1fada) 
Thelis ve Caıtopolis Yunan tica
ret gemilerinin torpıılenımiş ol
duklarını yazı:na.ktacıır. Tnetıs 
vapurundan ·bir kişi ve CaHopo
lis gemısınden de doi<uz kıoınin 
öldugu bılaırilıınektedir. 

ALina, 17 (A.A.) - Stclani: 
Bahriye nezaretinın !bir emrıle 
tdfelli• kruvazörünün ziyaı do
lavısıle Yunan donanmasında ıki 
ı:ıün matem iliın edilecektir. 

NEF.R..J<;T VE lNfiAL 
Atina, 17 (A.A.) - Atina A

jansı bildiriyor: 
· Hellı kruvazörünün torpıllen

mesı t<ıtun memleı<ette derin 
bir nefret ve ıniıal uyandır -

mıstır. T. 1. 
Gazeteler, dün, ınos ımanın-

da irtil<.ii.Q edilen bu emsalsız. cı-

lıen dolayı Yunan etkarı-na.ve . tt· _. 
uırniyesinın hısse ıgı acı ve 

um . 1 di 
infıale tercuman o u vor ve -

yor kı: ·11 . t . f 
~·Büıiin yunan nıı etı a~ a nı-

d duyuıaıı acı ve /ıaı;reı nıs-
an · b" ani ve ışırılmeımş 

sıyaıına w . d 
dar beden mütevel!ıd çuk er.n 
bir nefret ve infial ınzımam ;ı
mektedir. Bu darbenın dmalıum 
ahval ve şerait içınde ııı ırı ıııış 

ı k • .. ,rı·1, bır hıssıyat 
O 11UISt ÇO u.-... .. ~ -
tev!id eıuıektedir. Malumdur . ki 
Yunaııısıanda bahrıyemn tarı
hi bizzat kendi tarıhıne kar~-

k ad n;;~ bu darbe ııe ma t ır. ..,..... 
bütün bir millet yaralanm~t;" 
Fakat Nemileı· tekrar ııışa e '·'1r 

~ · t' .ıı:ıen mı -ve tarihleri ebedıleş '· . . . 
!etinin derin nefret ve iııfialın~n 
netice::.'i olarak, Yunan ru u 
d 1 . de kuvvetlenmekte ve 

a ıa zıya .. .. EL nler Kral 
istisnasız butwı e . 

·ıı- lıükum.eııe onun şefı 
~eı:'~s.:S etrafında daha sıkı o
larak top!anrıı.aktadırlar. 
KRALIN .MEKTUBU VE BAŞ-

V.EKLLiN EMRİ W:VM1SI 
Atina. 17 (A.A.) - D. N. B. 

bildirıyor: ıı· 
AL . . Aı·aıısına nazaran tHe ı 

ına ·ı d.k . 
l . ·u··,,u··n bekJenı me ı zı-
truvazoı 

.. asebetile Kral, B"'ive-yaL n1un . . 1 kil Meta)<sa'~ derın ıztıra.p arını 
bildiren bil' mektup gonaermıs-

tirİıu nıektupta K.ral _Metaksas- ı 
tan Yunan kruvazorunun murette 
batına ve hiıdise. kurbanların~n 

.1 !erine samımı tazıyetlerının 
aı e . ekt d. 
bildirilmesini Anc)a eAtmt. e. ır. 

Atina, 17 (A . - ına aıan-

sı bildiri yor: . _. bir 
Estia gazetesi, neşrettıgı . 

k led <ÖV le demektedır. 
ma a e , . .b g z t . 
İtalyanm Trı una . a ,e esı, 

.,_ .. vel birdenbıre ve bek. 
•ueş gun ev c .. 
lenmedik bir tarzda t.eza:.ıur e
' Yunan mi!letını ne se-

ccn ve r· . ı d b b. . de hede uu an ama ı-
• e. ını, hne rete düşüren sıyaseti-
gı ıçın ay lk. .. 
ne de;'am eder:~d:-;;:na'nıs~ 
yaroıgı makale . ed'". · <ı"l 
nın nereye gitmek ist ı.~ını ı -

d . . bazı hattı hareketle
ırmesı ve ld · • · · . . . ah etmesi Jiizı:ıng" ıgıru 

rını ız . . edelim iti Tri-
yazıy.ordu. Itıraf . Bu .. kü 
bunayı anlamıyoı uz. . gun 
har>bin bidayetinden bugune.ka
dar Yunanistan suıtefehhume 
meydan verebilecek ve bmaena. 
leyh izahatı ıstilzam edecek hıç-
b : h k tte buJunn:taınıştır. Yu
ır arc e ık olan 

nanistanın ta:ınamen ~ç 
. t· "'aşladıi(ı çetın kalkın-

vazıye 11 ·u · d k 
ırna işini iyi neticeye var ı_nınl a 
. . Izem olan barışa ba~ ·ı ve 
ıçın e . . ·ı-ı ·r . 
bu barışla birlıkte ve·ı~~tı . a f'ı! 
bütünlü.ıtünü ve. mı 1 ştr: ;nı 
müdafaaya azım bır ınem e e ın 

vaz_iyetidir. E TEESSÜR 
INGİLTERED 

Londra, 17 (A.A.) -Arr~irallik 
b. . . Lordu Yunan bahrıye na. 
ırıncı k . t' 

zırına şu telgrafı. çe bmış ır: .. 
ffni Assomptııon ayramı mu-

n~e~etile yapılan ~rene iştir~.k 
etmekte olan He Ilı km vazoru-

.. bir denizaltı gernısı tarafın
~~~ batırılmış olmasını büyük 
bir teessürle haber al.dun. . 

•Amirallik ve Ingılız bahrıye 
subay !arı nıımına, Yunaı; bahri
yesine derin sempatunı.zı beyan 
etmek isterun.> .. . 

T.tNOS ADASI UZERINDE 
l\'1.lilÇHUL IKl TAYYARE 
Atina, 17 (A.A.) - Reuter: 

Helli Yunan kruvazörü per . 
şembe günü Tinos açıklarında 
tbvpillenmezden bir saat evvel 
ada üzerinde .!ki meçhul ta.v
varenın uçtuğu ve evvela Yunan 
tayyaresi zannedildikleri fakat 
kruvazör torpillendikten sonra 
bunların keşif uçuşu yaptıkları
nın tahmin edildiği öğ"renilmiş
tir. 

TEKZİP EDİLİYOIR 
Atina, 17 (A.A.) - İ.vi haber 

alan Yunan mahfilleri dini me
rasim dolayısile Tinos'u ziyarete 
giden yolcuları avdetlerinde ta
şıyacak gemilere refakat etırnek 
üzere Tinos'a gitmekte olan iki 
Yunan destroyerinin dün sabah 
borobarruman edilcli~ni tekzio 
et:mekl.edirler. 

hücum etti 
Tayyare fabrika ve 
depoları, meydanlar 

bombalandı 
Londra, 17 (A.A.) - Hava ne

zareti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bom

bardıman tayyare filoları tara
fından dün gece Almanyada ye. 
ııi hedefler üzerine n1uvaffak_i -
yctli ve geniş hücumlar yapıl -
mıstır. Bu hedefler arasında Boh
len'dc bir benzin tasfiyehanesi, 
İena'da Zeiss fabrikaları, Angs
bourg'da Messerschinütt fahri -
kalan, Wemar'm şiınal:nde Kol. 
lcgz tayyare depoları vardır. 

Berburg'da Junkcrs montaj 
tesisatıııa ve Fraııkfort'da tayya
re fabı:tka::aua tekrar hücum e -
dilmi~tir. 

Ruhr'da demir yolları, Alman
yada ve işgal altındaki toprak -
larda bulunan tayyare meydan
ları lıomlıard,ınan cdilmi~lerdir. 

Bütün bu harekata istirak e .. 1 

den tayyarelerimizdeıı üçü üsle- • 
riue dönmeınişlerdir. 

Sahil muhafaza teşkilatına 
mensup bir Hudson tayYaresi 
Stavan~er, fjorduııda bir tayya
re dafi gemisine hücum ederek 
hasara uğratmLşhr, 

----o-----
Arnavutlukta 
Roma, 17 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
Arnavutlukta örfi idarenin te

sis edildiği.ne mütedair İngiliz 
.menabiinden çıkarılan haberler 
salıi.hiyettar mahafilce tekzip e.'. 
dilmektedir. 

Çıkarılan sair bütün şayiaların 
hilafına olarak hiç •bir hususi ha
disinin vuku bulmadığı da be
yan edümekteclir. 

Akdeniz İngi
liz filosu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

civarda bulunan diğer askeri he
defleriıı tayini için donanmaya 
mensup tayyareler kullanılmış 
ve bunlardan alınan maliimata 
nazaran salvolar hedef!cl"ine isa
bet etmişlerdir. 
. Bl! bomhardımaru müteakip 

fılo ltalyan tayyarelerinin bom
bardımanına maruz kalmışsa da 
hasar ve zayiat yoktur En asa
ğı iki. d~ş•'!an bombal'd;ınan t~y
Y.aresının, lngiliz hava kuvvetle .. 
r~. ta.Y?'.arelcri tarafından düşü • 
'.~ıldugu gemilerden görülmüş • 
tur. 

. 

ınoi~.izler ~merikaya 
us varıyorlar 

. . (Baş ta.ı-afı l inci sayfada) 
rıka ile lngi! tere arasında .va
ıııılacak mi.ızakereler hakkında 
Roosevelt'in ·beyanatta bulununa _ 
sı beklenmektedir. 

Roosevel te göre bu üsler. Pa
nama k1µ1alının miidafaasını tak
viye etmiye hiznıet edecektir. 

Gazetelerin yazdığına ı:ıöre 
Bahamas, iamarica ve Trinited 
adalarının 90 sene müddetle A
merikaya kiralanması meselesi 
uörüsülecektir. 

Nevyork, 17 (AA.) - Stefani: 
c.Nevyork Times• gazetesinin ver 
d:iği bir habere ~re, Reisicum
hur Roosevelt, yüksek deniz 
ımahfillerin;n muhalefetine rağ
ımen talep edilen destroverlerin 
lngiltereye verileceğini Çörçile 
·bildirmiştir. 

Dedim ki: 
- Biliyor musun rüzgirla k.aba· 

rarı bu beyaz caketbnle kendi.ıni ne~ 
ye ben:ıetiyoru.m? •. Hacca giden bir 
yolcuya.... Rüzgıi..rda çırpınan siyah 
şort.unla, ay ışığına serpilen siyah 
saçla.ruııa sen de neyi aııdırlJ'Orsun 

bilsen ... 

Dedi ki: 
- Neyi?. 
- K;ibeyi! .. 
Bu sözüıne kıyılarda deniz güldü 

ve sevgilim şakrak bir kahkaha ile 

dalgaclkla.rı sust.urdu ..• 

* - Neden güliiyorsun Aıi:ıe? .. Bak 
şu uçsuzluğ·a luırışa.ı1 deui7:, ufuklara 

g in güneş alevile yanan 
yayıl.a.~1 en • 

b . öle benzemiyor mu!.. Ve sen, 
ır ç .. ··ıı 

bu çölün kenarında., seven gonu e~ 

ri secd.eye vardıran a.şkm ki.besi de

ğil misin? .• 
Azize gülüyor; a.lay eder gibi gü· 

lüyor; ribi deiil, al'"' Y ederek g ü- 1 
lüyor: 

fKDAM SAYFA - :ı 

~ğ~#"' ı lJA• o, ~,mt .• / ı ~ı:~:i::~k~~ r~\~~; 
yaz gezmeleri ve ya r ş ar 1n1 n a 1 n • (Ba..~tarafı 1 ;.nci sal/fada) 

bir bilmece 1 kruvazörünü İngiliz haı·p gemisi 

Bu yaz kadar, ömrümde hiç bir ti"" 1!! r._ l'1 bu g u•• n ya p l ı yor ~:1;?.:üa;J~~'i:~r ~~t;~~:ıı:n:::: 
yazı ziyan zebil ettiğinıi hatırla- ~ 1 ~ ~ . vazörü, hiçbir İngiliz harp g·e-
ınıyorun1. Şurada eylüle, yani 

misine benzemez. 1912 _ 13 de, 
güz mevsiıninin başlangıcına on, y J ik" h f d h d"d" bu Nevyorkta, bir Amerikan tc:r.gi-
oıı iki gün kaldı, ben, Jı5Hi, evle arış arın 1 a ta a • tem 1 1 

hında Çin hesabına yapılmış, 
gazete ve ı;azete ile ev arasında h f • • d k b v l k 1927 de Fnnsada tadil edilerek 
mekik dokuyup duruyorum. Ba- & la lÇlD e arar& ag anaca mayn dökücü kruvazör haline 
har ve yaz geldi geleli, topu topu İstanbul Yarış Islah Encüme- yapılacaktır. Kabatepe koşll.S'U sokulmuş olan bu küçiik kruva-
bir ark•daşln bir gün Kü~üsuya nince tertip edilmiş olan at ya - namı verilen .buna Prens Hali - zörü alay sancak.larile donanmış 
kadar giılebi!dik;geriye kalan ° l lt b g·· V 1. · H h F"k Atlı bı'r halde yatarken ı'ngı'Jız' genıı'sı· 

h rı.ş arının a ıncısı u un e ıe. rnın uma atunu, ı ret nın 

canım bahar ve yaz günleri ep fendi çayırında yapılacaktır. Yal- Umacısı, Salih Temelin Sobuta. zannetmenin imkanı yoktur. Ge-
gümc gitti. Fakat, artık karar ver- nız hafta icinde İ<aret ettigimiz yı, ve Çelebinin Ayferi girecek- mi, seyir halinde olmadığı için 
dim, harman wnu dervişlerin - gibi istanbulun gerek nüfus ke- tir. buna hücum eden denizaltı ge-
dir dedikleri gibi, yazdan arta ı · · · · 

· 1 safeti ve gerekse bu spora o an BEŞiNCi KOŞU: misi, onun şeklini ve hüviyetını 
kalan bu son günlerle Istanbu alaka ve merakı koşuların altı Üç ve. daha yukarı yaştaki ha- rahat rahat tetkik edebilirdi. 
güzünün hafif soğutulmuş liıno. hafta nibi kısa bir '""""'"' sıkı<- ı· k I Yunan harp ba~gı· 'İngiliz harp nata kadar serin, leziz ve yürek • ' ıs an ngiliz at ve kısraklarına ,.~ 
f tırılması kafi "elmeınektedir. O- mahsus olup 510 lira ikramı· s· bayrag' ına zerre kadar benz_ e -
erahlatıcı günlerini, mümkün " · ye ı mez. Harp halın' de bulunan in _ ld • k d ki nun içindir ki refiklerimiz gibi vardır. (24-00) metre :mesafede 

o ugu a ar gezip tozma a gc- 1 . d'k 1 ak U kıo giliz gemileri bır' Ortodoks. dL 
çirmiye çalışacağını .. Tabiidir ki ~~:"..ı~~:~ ta~~!' ~:l~iz~e~ ~~~:s~~ 58,5, z::m~a~sır52,5,şus:~ ni bayramı günü değil; bir lngi-
o~alarda, yani bundan sonra ge- koşuların hiç olmazsa iki hafta 45,5, Yatağan 52, Tais 45,5, Dan- liz bayramında dahi alay san • 
zıp tozabileceğim yerlerde yi- daha temdit edilmesini istiyo - di 60, K-O'!Tlisarj 60, ismindeki at- caklarile donatılmazlar. Bir tek 
yip içtiklerim kendime ka - !ar girecektir. İngiliz kruvazörünün, yalnız ba-
lacak, görüp duyduidarıını da ruz. İ ·· <ma Ege denizinde. bir Yunan 
Yirı b k ık d • - Buuün birbirile yarışacak o- BAHS MUŞTEREK: ' e u ısac agarcıgınl- adası önünde yangelip yatnıası 
la okuyucularımın önüne suna - lan atların programı beş katago- • Bu haftaki koşularda çifte ha. 

. ş· d. . l . k' rı· u··zerın· den <u ,<ekilde yapıla - h' 3 4 .. .. .kili. hah. '-n·· . ve şenlik yapması. akla bile ~el-
cagıın. ım ısız diyece ;sıaız ı: ' ıs , uncu, u ıs <=>ıneı rnez. $u halde Belli kru\azi>rü-

- Bu gün nazar, acaba bu gün caktır. ve üçlü bahis de 3, 4, 5 inci ko· nü batıran denizaltı gemisi, as-
nere•·e gideceksin de orada göriip BİRİNCİ KOŞU: şular arasındadır. h, yanlışlık oldu, gibi bir iddia-
duyd•ıklarını yarın, yahut öbür Üç ya~ındaki halis kan Arap Koşuların dİıha iki hafta tem- ı'a bulunamaz. Bunda, tam bir 
gün bize anlatacaksrn? erkek ve dişi \avlara mahsus o- dit edilmesi me.o;elesi bu hafta i- I..asıt ve suikast vardır. Bunu 

Henüz kararımı vermedim. Ba. lup 1600 metre üzerinden yapı- çınde karara bağlanacaktır. kim yapabilir? Biitün şüpheler 
kalım, hele öğle olsun, evden bir lacak ve rn-0 lira ikramiye veri.. Dünkü yüzme teşvik Italyanın üzerinde toplanıyor ve 
çıkayım, akıntı beni nereye sü - lecektir. Buna Sevim 55 kilo ile İta!~:a, İngillere gibi, 0 sularda 
rüklerse oraya giderim, siz de Işık 50 ve Ferhan 48 ki1o ile gi- müsabakaları bir Italyan denizaltısı bulunma. 
bunu ya -·,rııı, yahut öbür gün recektir. dığını hemen ilin etnıiyor. Belki 
b İstanbul Su Sporları Ajanl..ğı · u sütunda okursunuz. Fakat, İKİNCİ KOŞU: ltalyanlar, Yunanistanı İtalyaya 
b · b · tarafından tertip olunan yü.z · 

e. nım u gün nereye gideceğiıuı U" ç yo<ındakı· yarım kan İn- k 1 d karşı harbe sevkctnıek için, bu 
b ı ı -. me teşvik müsaba a arının ör- kr · 1 en, yahut kestiren okuyucu a- gı·lı·z erkek ve di<i taylarına malı- uvazörün bir lngiliz denizaltı-

1 .. t ' düncüsü dün Büvükderede Be- f d k rım var mıdır acaba? Varsa u - sus olup 18()0 metre üzerinden d ld Al sı tara m an asden torpillendi-
f b · Ik' • yazpark havuzun a yapı ı. ı- • · · 1 ki d · en u gıin dama telefon etsın, yapıJ~aktır. 47-0 lira ikramiye gını söy iyece er ir. Ingiltere • 

• ~~ nan neticeler şunlardır: 
eger onun hu tahmini doğrn çı- da"ıtacak olan bu koşuya Prens nin, bugünkü siyasi ve askeri va-
karsa k d . · k d' "'t 1 "" 100 1\'IETı:tE SERBEST · en ısme en 1 "' ap a - Halimin Şehnazı ile Mehlika, ziyette, Yunanistanla Italya ara-
rmıdan bir tane takdim edece - Neriman, Tasvir ..;re<:ektir. Dört 1 - İsmail 1,40,1., 2 - Oğuz. sında harp çıkmasını istemesine 
ğim! at da 58 kilo ile koşacaktır. 100 lUETRE SIRTÜSTÜ: imkan yoktur. Çilnkü bundan 

OSMAN CEMAL KAYGILI 1 - Necati 1,39,4. 2 - Adnan kendisine hiçbir fayda gelmez; 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Beşiktaş). b • · 

ilakis, Yunanistana garantı ver .. 
Dört ve daha yukarı yaşta ha- 100 ~IETRE KURBAÔLAMA: nıiş olduğu için, şu sıkışık zama-

lis Arap at ve kısraklarına mah- 1 _ Hikmet 1,45,2. 2 - Fikret nında, ona yardımda bulunmak Ticaret Vekili 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

le Galataya geçmiş ve oradan o
tomobille Yeniköye giderek Baş
vek:ilimizin hü.vük biraderleri -
nin cenaze merasimine iştirak 
etmiştir. Nazmi Topçuoğlu öğ
leden sonra ali\kadarlarla temas
lar yapmış bazı tetkiklerde bu
lunmuştur. 

sus olan bu koşu (3000) metre (Beşiktaş). mecburiyeti karşısında kalaca -
gibi uzun bir mesafede yapıla • 200 METRE SERBEST: ğını düşünerek böyle bir harbin 
cak ve 500 Ura ikramiye dağıta- çıktığın• istemez. 

T uk 56 1 - Hikmet 3,42,1. 2 - Tur -
caktır. Bu koşuya omurc Yunan kruvazo"rünün bir İtal-

0.. k 54 5 K k gut (Beşikt"'il-
Yübel 58. rne • • ara ·uş yan denizaltı gemisi tarafmdan 
58, Vural 58 kilo ile girecektir. 46 BAYRAK YARIŞI: batırılnuş olmasL yolundaki şüp-

DÖRDÜNCÜ KO$U: Adnan, Fikret, Turguttan mü- heleri kuvvetlendiren bir nokta 

Vekil bugün İzınire hareket 
edecek ve salı günü saat 18 de 
Fuarı bir nutukla aça_caktır. 

iki Y"'iında yerli halis kan İn
giliz erkek ve disi taylarına mah
sus olup 1400 lira ikramiye dağı
tacak ve 1200 metre mesafede 

Bu nutkun çok mühim olacağı B } R 
harici ve dahili ticaretimizin ıs- ı u gar - umen 
tikamet ve vazi\•eti hakkında en •• k • 
son malıimatı ve alınan tedbirleri mı,za eresı 
ihtıva edeceği anlaşılmaktadır. -

Nazm; ToPQuoğlu seyahatin- (BM tarafı 1 inci sayfada) l 
den istifade ederek İzmirli tüc- Ier'"'" Krajovada buluşarat: iki 
car!arla da görüşecektir. memicket aras":'da .. ~uallakt~ 

____,,____ kalan meselelerı goruşeceklerı 

B k•ı A k bildirilmektedir. 
aşve } 0 a- Rumen hcy'etine eski harici. 

ye müsteşarı sefir Alcksanr 

raya avdet etti• Cretzianu riyaset edecektir. 
Murahhas bcy'ete iştirak ede-

d cek olnalar Roınanya için şun -
(Baştarafı 1 inci sayfa a) Iardır: Nazır Contzesco ve dahi-

Cenaze merasiminde Başvekil liye rnüstesarı B. Grogorescu. 
Dr. Refik Saydam, dün sabah Budapeşte, 17 (AA.) - Yarı 

Ankaradan gelen Riyasetieum.. resmi surette tebliğ edilmi~•ir: 
Turnuse\'erin'deki bitaraf nıah-

hur Umumi Katibi .~· Kema~ fillere ve iki murnhlıas hey'etle 
Ged leç Ticaret Vekılı Nazmı 1 hf"ll .. ., .. 

T 
e ogclu İktisat Vekili Hüs- teması o an ma ı ere gore, mu. 

opçu ' V kT M hl' nilıte teshil edilen ·rensipler 
nü Çakır, Zira~t ev ıkı_ 

1 
r . uU 15 dairesinde bir anlaşmaya varıl-

E k en Haricıye e a elı - . . . • tt 1 1 
r ~ K'a· t'ıbi Numan Rıfot Me _ ması ıçın samımı sure e ça ış• -

mumı .1 V r k , maktadır. Bununla beraber mü-
nemeııcioğlu 1 0M .. ; .. 1'..as V~~! e~- zakerenin neticesi hakkında tab-
k3.ıı, Enıniyet .. u ur~, 4_ ... aye.' ntinde bulunnıak in1k3nsızdır. 
Belediye ve nıuesskesa e·~r anı ı.. Macar teklifleri Avrupauın bu 
ip bl·r ı>olis ve as er ınu reze - k d . "nk' f b 1 ısmııı a yeııı ı ışa ın aş ıya. 

lcl'İ hazır bulun~uşlardıı-. • bilecei{i esaslar dairesinde mü
"'lerhuma Cenabı Hakt:ın mag- salenıctpcrver bir teşriki mesai 

firet dileriz. tesisine hizmet etmektedir. 
BAŞVEKİL GİTTİ 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
dün ak.şato eksprese bağlanan 
hususi vagonla Ankara~·a hare
ket etmiştir. 

Başvekilimiz istasyonda Tica -
ret Vekili, Vali ve Belediye Rei.. 
· İstanbul Kumandanı, Polıs 
~üdürü ve dostlarile knlabahk 
bir halk kü ti esi tarafından uğur
Iannıışlardır. 

[ 
§* 

- Sen ba.yatınd:1. serab rörınek~ 

ten kurLulınıyacak J.l.U.'jlll Sami? •• 

Ömri.iniin souwıa. kadar ha.k.ikatten 
uzak mı kalacaksın! .• 

DJnlen1lyorum ki... Kwnl:.lra. diz 
pökmüş, se\•gilinıin öni.mde 'Seodeye 

varmış. konuşuyorum: 

- Bu belki bir sera.b Azize; fakat 
ne kadar ha.kiki blr Serab .. Bak, gök

yüziınden üstüne nur yağıyor ... Nur 
içlııdesiı.ı Azize ... 

Gülüyor: 
- Göklerden avucuma a.ltm yağı

yor Sami. .. 

* Aşk ve allın!- A.rlardaııberi kal-

BULGARLAR YABANCI GAZE
TECİLERİ KABUL ETMEDİLER 

Sof.va. 17 (A.A.) - Stefani; 
Bulgar makamları, Reuter Ajan
sının muhaıtıiri Lovel ile Paris
Soir, Temps gazetelerinin, onu -
habirlerine ve Kanadalı gazete
ci Stevens Scuta ikamet tezke
releri vermekten imtina etmiş
lerdir. 

bhni kemiren üzüntünün pençesinJ 
gene ka.lbimde hissettim. Azize be
nim için ıabüti bir nıa.hlüktu. Mad

di zevklerden, yarah sevda1ard:UI 
tiksinen ben, Aı:iz.eoi.o ilahi bak.ış

la.rında, masum çehresinde, Azizenin 

derln scsbıde ve bu seshı riyasll'. a .. 
ben,l'.indc ,cga.yeııt ml bubnuştwn. 

Azize ince viicllilu, narin duyguları 
ile gönlümde yarathğım «muhayyel 
Cennet• ln· melikesi olmuştu. 

Bir tutam i;pek sa.çın ca~ibesine 

y:U:alıu:ıarak aylarc& gayeme varmak 
>ıc;,in kurak çöllJld.e koşum, Diba.yet 

Arafatta vakfbe:re durabilmiş, ni
hayet hasretini pektiği KB.benin et-
ralını usaktaa. lavaf edebilmiş bir 

rekkep Beşiktaş A takımı birin- da, İspanya dahili harbi esnasm-
ci. 5,34,2 ve Hikmet, İsmail, Be- da, Fr<ınko bayrağını çeken Hal. 
simden mürekkep Beşiktaş B. ~·aıı denizaltı gemilerinin ta Ça-
takımı ikinci. ııakkalc Boğazı önüne kadar ge

Afrika harbi 
Şiddetlendi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

muharebeler dün azanıi şiddeti
ni bulmuştur. Düşman bütün 
cephede rica\ etmektedir. Tay -
yareleriıniz, lskcnderiye limanı .. 
wn tesisatı ile limanda bulunan 
harp gen1ilerini bir saatten faz
la bombardıman etmişlerdir. Bu 
harekete iştirak eden bir tayya
renıiz döıııncmiştir. Diğer bir 
tayyare de Kızıldeııizde yaptığı 
bir keşifteıı avdet etmemiştir, 

İNGİLİZ TEBLİ{;i 
Kahire, 17 ( A.A.) - İngiliz ha

va kuvvetleri karargahının teb -
liği: Tayyarelerimiz Tobruk li
manını tekrar bombaı·dıman et. 
ınişlerdir. Deniz petrol deposuna, 
denizaltıların rıhtımı ile esas rıh
tıma doğrudan doğruya isabetler 
kaydedilmiştir. Bombardımanın 
te\•lit ettii{i vangınlar uzun müd
det sonra hala görülmekteydi. 

Tayyarelerimiz, düşmanın yer 
değiştirnıelerini iz'aca dew::ım et
mişlerdir. 

İıwiliz Somalisi dahilindeki 
başlıca yollar üzerinde birçok is
tikşaflar yapılmışt.ır. İtalyan 
bombardıman tayyareleri Berbe
raya taarruz teşebbüsünde bu -
lunmuşlarsa da mürettebatı 
Fransız olan ve düşman bombar
dıman tayvarelerinden birini dü.. 
şürmeğe ve diğerlerini uzaklara 
kadar kovalamai{a muvaffak o
lan bir tayyare tarafından çev -
rilmiştir. 

~ 

Bacı kadar yorc-un lakai baht.i)'anl.ım. 

* Dedim ki: 
- Ruhumun Ki besi, gönlümün 

kıblesi. tzlninle baceriilesvedinc 
zuoıii siırebilir miyim?. 

Dedi ki: 
- Buna mıT 

yii-

İnce parm.a.ğmın sivri üçlu kızıl 
tırnai'Ue yanaiwm ga.mzesine Yakın 
bir köşesİDileki •ben» ı ifanl eW: 

- Evei Azize! 

Doiroldum, kollarımı açlun... 0 
geriledi, kaplı. Kalbim SU:la.d.J~ Kol

. Lırım yan.una sarktı: 

- Süremez Dl.İyim Azize! •• 

Gözleı:bıi, k.ravatundakl iğnenbı 
ay ışığrnda pırıldayan pırlintasıo.

dan a:ııırmıyarak ceva.p verdi: 

- Sür,..ı ..:in Samı, istediğimi, de
ğerini vrerdlkien sonra beylülhara
ma bile girersin~ .. 

-!!! .. 

sis 

lerek orada gemiler batırmış ol
malarıdır. O zaman Sovyet ge
micileri ve hükiınteti, bu deniz
altı gemilerinin İtalyan oldukla. 
rını tesbit etmi~lerJi. 

Bellinin İtalyanlar tarafından 
batırılmış olduğu iddiasıru teyit 
eden yeni bir hadise de, ba.ı Yu
nan vapurlarının ıneçlıul - fakat 
ağlebi ihtimal - İtalyan ta)•yare
Ieri tarafından bombalanmış ol
masıdır. Bu haber, teeyyüt etti. 
ği takdirde, Davut Hoca mesele
si, Helli kruvazörünün torpillen
mesi ve Yunan vapurlarının 
bombalanması gibi üç hadiseyi 
birbirine halkalamamak ve bun
ları birbirinin nıütemmiıni ad
detınemek kabil değildir. O za • 
man, İtalyanın Yunanistanla bir 
h3.dise çıkarmak için, ınütcma -
diyen bahane aradığını kabul 
etm_ek lazımP-elir. Ayni zaman • 
da Italyanlar, Belliyi batmnak
la yarın ileri sürecekleri bazı is
tekler için Yunanistanıu resaret 
ve muka,1cnıct derecesini tecrü
be etmek istemiş olabilecekleri 
gibi Yunanlıları fili bir tehditle 
kork""Utıııak maksadını da takip 
etmiş o<.bilirler. İtalyanın ne 
yapmak istedii!ini kafi;) etle an. 
layabilmek için, hadiselerin inki
şafını beklemek li'ızıındır. Bugün 
için muhakkak olan se~. Belli 
kruvazörünün kasden batırıldı -
ğının tahakkuk etmis olmasıdır. 
Kruvazöre isabet eden ve sahil
de kumsalda patlıyarak bir ka
dını ölılüren torpitoların parça
larının tetkiki, bu sillihın hangi 
devletin bahriyesine ait nlduğu. 
nu meydaruı koyabilir. Bu iti • 
barla meçhul denizaltının hüvi
yetini de öğrenmek kabildir. Fa. 
kat İ~a~yanın muzmarını öğren
mek ıçın beklemek icap ediyor. 
. Ba~kan sulhu, Besarabyanın 
ışgalı esnasında bir tehlike at
latmıştı. Şimdi Romanyanın Bul
garistan ve Macaristanla anlaş
ma yolunu tutması neticesinde 
Balkan barışı için iki tehlikenin 
daha önüne geçilmek üzeredir. 
Fakat, tam bu sırada, İtalya, Bal
kan sulhuna musallat ola,ak gL 
bi görünüyor. Bakalım ııe ola • 
cak?. 

ABİDİN DA VER 

Ziraat Vekili dün 
şehrimize geldi • 

Ziraat Vekilimiz Muhlis Erk
men dün Bursadan şehrimize i(el

miştir. 

Burada birkaç güıı kalacak o
lan Vekilin Trakyava giderek 
mah!lul vaziyetini tetkik et.rne.o;l 
muhtemeldir. 
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• Günün mevzuları 

AL i RESÜL Hava Vekalati ha
yatı bir ihtiyaçtır ~~~~~"""'""""""" ·--= 

" Yazan : Z 1 Y A Ş A K i R r1 

Fatıma Fukara mahallerinde ge
zerek herkesle hasbihaller ederdi 

TEFRiKA NUMARASI - 7 -

(Ba.ştarafı 2 ncı saııfcda ı 
rılamıyacuk işleri bir tek yıl i _ 
çinc gül gibi '1ğışlırır. Tayyare
cilik yapan her memlekette ba
'a vekaleti vardır. Çünkü bu bir 
ihtiyaçtır. İngilterede bundan da 
fazla olarak havacılıif endü~trİ'iİ 
nezareti de bulunuyor. Qocuk oldukları için açlıj(a ta- 1 

hammül edeınıyorlar. Atılayıp 
ınzl.ıyarak beni de dilhfın edıyor
lar. 

sabır ve tahammüllerine uya -
rnk, manevi sadetle zevk bul -
ma.k istivorlardi. 
Hıcaz kıt'asında sık, sık teker

rur eden kıtlık, bir aralık ııe- ' 
n<' halkı aç bırakmıştı. Bunla
rın arasında CF:itm1a) da var -
dı... O derecede ki, Rcsulülla
hın sevgıli kızının renıti aclık
tan sararmış, solgun bir gül ha
lini almıştı. 

Ben şahsen, şeklin hayati bir 
zaruret olduğunu, mu,affakıye
tin başka yoldan teminine kat -
iyen imkan bulunmadığ: kann•
tindcyiın. 

Dne cc-vap verdi. 
Resiılü Ei<rem, ·bu sözler ikar

sısında bir an sarsıl<lı. özleri ya
t.JfdJ. Kızının manevıvatını kır
rnamak icın mütevekiklclne bir 
tcb;,ssumle ııulümsedi: 

- Ya Fatıma: .. Dünyanın me
şa.,ı,kat ve utıraplarıne .ııoı."İlli 

11.er. Halıne, daima şükret ... An
cak bu suretle teselli bulursun. 

DOOı. Ve dcrnal (banei saa
detı c avdet ederek, mevcut ır 
lan yiyeceı:m ·hır lusınını, Fa
ıımanın evıne ııoııderdi. 

* Kafi derecede ında alama -
mak ev işicrine ve QOCuklara 
bakmak, (Fatıma) yı daima yor
~un düşürüyordu. Zayıf ve 
kuvvetsiz olduj(u içın, bilhas
sa kuyudan su çekmek ona nek 
ııüc geliyor .. Ve ekseriya kuyu
nun ıpi, nazik ellerini keserek 
kanlar içinde kalıyordu. 

O sırada, yapılan bir (Sirye) 
neticesinde Medineye <ıazı er
ikck ve kadın esirler getiril
ınışti. (Fatıma) bunu işitir işit
mez. derhal (hanei sadet) e git
tı. Fakat, Resu1u Ekrem Eien
d>mızı orada obulamadı.ih i<;in, 
(Ayşe) ye miıracat ederek: 

- Qok yorgun duştiyorum. 
:Babama söyleyiniz. ~len esir
lerden bana bir ıkadın J!(inder
sin. Zira, artık yorgunlui!a ta
haırunül edemıyorwn. Hastala
narak ev işlerinin yüzüstü kal
masından kor.kuyoru.m. 

Dedi. 
Rcsülü Ekrem Efendimiz, (Ay

şe J cicn bu haıberi alınca, doj(ru
ca (r'iıtuna) nın evine ııittı: 

- Ya Fatıma! .. Esirlerden L,r 
yardımcı istemişsin. Fakat, on
lara senden ziyade muhtaç olan
lar vardı. Bunu nazarı ctikkate 
alarak esırleri tevzi ettim .. Sana 
gclınce, her yorgunluk bıs:;etti
)!ın zaman, Cenabı Hakkı ha
tır lam anı ve ona hamd ve şü
kürde bulunmanı tavsıye ederim. 

Diye cevap verdi. 

* < 

Fakat asıl hayrete şayan olan 
cihet şurasıdır ki bu meşakkat
li hayata tahamınill ederek ev 
işlerinden vakit buldukça, has
taları zıyarete ,ııider .. Kom.su -
lardan, yaşlı kadınların i,şlerıne 

de yardım edercti. 
Medinede, hiç bir aihr hasta 

onun tesellısinden mahrum kal
maı.dı. İztırap ('ekenlerle, me
.sa!kkatli bayat geçirenler, (Fatı
ma) nın tevekkül ve telimiye
tini ~z önüne alarak kalblerin
de bir .huzur ve sükün bulur -
!ardı. 

(Fiıtıma) ile (Ali), bütün Me-1 
dıne halkına nü.mune oluyorlar
dı. Maddi sadetten mahrum 
kalanlar. onların faziletkarane 

O esnada Resülü Ekrem Efendi
mız (.!''atıma) yı ziyarete ııitti. 
Cii!er paresi ev !:idim o halde gö
rünce, ırözünde yaşlar belirdi. 
De. rhal ellerim semaya kaldıra- ı 
rak: 

- Ya Rab! .. Sen ki, ilemin 
rızkını veriyorsun. (Muhammed) 
in kızını da aç bırakma. l 

Diye dua etti... Halbuki (Fa
tıma), bu kıtlık felaketi karsı
sında, kendi maruz kaldii!ı aç 
lıktan ziyade, halkın çektıi!i SJr 

ikıntıdan muztaripti. 
ResulCıllah Efendimiz, Ümme

tinin üzerine nasıl titrerse, onun 
sevgili kızı da halk işlerine o su
retle büyük alaka ııösterirdi ... İş
sız zamanlarında, ekseriya Me
dinenin fukara mahallelerinde 
guer .. Muhtelif evlere girer .. 
iHıirmet ve tekrim ile etrafını a
lanlarla, muhtelif mevzular üze
rinde hasbihaller eder.. lsl:'un cti
nınin ictimai hayat üzerindeki te
sirlerine dair, onların fikirlerini 
açaca'k sözler söylerdi. 

ResCılü Ekrem Efendimiz, Me
dıneye teşrif buyurur buyurmaz 
umu.mi sıhhati korumak ~in 
derhal şehrin temizlii!i islerile 
meşgul olurken, (Fahma) da ay
ni mesaiye iştirak etmiş... Pe'k 
mülevves bir halde bulunan sokak 
!arın temizlenmesi için kadınla
rı ve ç0eukları teşvik ederek, 
mukaddes pederinin yiiü<sek 

maksadına kıymetli hi:mnetler i
:fa ey lem işti. 

* Tabiatın, en yüksek hasletler
le yarattıiıı (Fatıma), son dere
cede hassas ve rakik kal'bli ol
ma!kla heraber, bazı muharebe
lere iştirak etmekten de çekin
memişti. 

Harplerde, esilabı kirama men
sup kadlnların, asker kıt'aları

nı takip ederek karargahlarda 
muhariplere hizmetlerde bulun
anaları adetti. Nitekim. Rcsülü 
Ekrem Efendimiz de, her gaza
da, zevcelerinden birini re'fakat-

lerine alarak hal'be .ııötüriiI

ler .. Karar.ııfilılarda yemek hazır
lamak, su taşımak, hastalara ve 
yaralılara bakmak gibi işleri on
lara tevdi ederlerdi. 

(Devamı var) 

imtiyaz Sahi!>i ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığ, yer 

SON TELGRAF Basımevi. 

Eski Feyziati 

Çok fazla J.<irmetkiırla. olduğum 
Sayın Asun Us, hava vekf.leti -
nilı vazifelerini, ha\'acılığınuzm 
oıı beş "tt>nt"lik tarihıııı. ih•ı3·aç. 
!arını, karşıla tığı engelleri ya
kından >e iyice tetkik ederlerse, 
daha etraflı bir şekılde tesbitte 
ve bugün lüzumu hissedilen ba
va vekaletinin on beş sene ev .. 
,·etki donanın-sız bahriye veki
letine benzememekte olduğunu 
görmekte hiç te güçlüğe uğramı
yacaklardır. Ben, üstadın bir 
mebus sıfatile yüklenmiş olduğu 
ağır ve mesuliyetli vazifeyi ha -
tırlıyarak ortaya atılmış olan bu 
mevzuu tetkik eyliyeceklerine i
nanlyorum ve bu inanla da tafsi
lata girişmekten çekiniyorum. 

Bizim bu dava önündeki vazi _ 
yetimiz, bu vatanın iyili!ti ve kö
tülüklerile alakadar mesuliyeti 
mahdut fakat gören bir vatandaş 
olmaktan ibarettir. Ve yapmak -
ta olduğumuz iş, yani bizleri yo
rulmadan, bıkıp usanmadan yaz
mağa, ıöylemeğe, yaymağa ıevk 

ve teşvik eden kuvvet bilyük 
Milli Şefimizin •u ıoözltrindcn 
kavnamaktadır: 

cBir vatandaş, bütün vatanın 

mukadderatı üzerinde, kendi 
şahsı için alakadar oluyormuş 

kadar, aliıkadar olmak IÔ7ımdır .• 
Bu sözlerden aldığımız kuv -

vetle işte bir daha tekrarlıyo -
ruz: Bugün bu hava vekfiletini 
kurmamakla yarınlara karşı 

mesul olacağız ve bu mesuliyet -
ten bizi hiçbir şey kurtaramıya
caktır. 

İflas etmiş eski fikirl•. i ve 
bu fikirlerin eskici kahramanla
rını artık bir tarafa bırakmak zo
ru önünde,ılz. Bir reforma ihti -
yac vardır ve bu reformu enrr
ji ile hatıra ve gönüle bakma -
dan yapmak 2arureti kufid"r. 
Bunu bizden, devam ettirmek 
vattifomiz olan Türk tarihi n ;,. 
ükJS.li isti)ror. 

Şakir Hazım ERGÖKMEN 

Çocuk Hekımi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maadıı her ırüıı Hal 
15 den sonra. Tel: 40127 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 

18 aiuslos pazar rünü aqamı 
Godikpa<ada. AZAK bahreolndo 

1 - ( T14 Parçası) Pİ.l' os 2 perde 

2- (Hava 01·u.nu) kom<'di 1 perde 

Komedi - 1 - perde 

W* 

Yatılı Boğaziçi Liseleri Yatısız 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDL 

Ana, ilk, orta ve lise smırıan için e.skı talt'benin kayıtlrınnı tecdide ve ycn1den tal~be kaydına baslanmıştır 

Bütünleme imtihanları 27 at,ustost.an itibaren ba~Jıyacak1ır. İstıyenlere tar fnaıne göndeı ıır. Telefon: 36-210 
Arnavutküy • Ciftesaraylar 
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SEKEllfARE ~SULTAN. 

Bunun üzerine Sultan brahım 
küplere bınmısti. Mehmet pa
şanın derhal katli lazımdı. Hiç 
oadı<aha cevap verılir mıydi? 

Mehmet paşa, Ebşır paşa ile 
beraber ısyana bazı:rlandı. Bu 
haber istanbulda savı olunca, 
Sultan lbrahım yıı'Tnı bın lıra
dan \•az geçtı. Ve iradesıni geri 

,.__ ' aldı. CH. 1056) 
'7' Gırıd cenı:ı muzafferane devam 

ediyordu. Anadoluda Sultan 

Görülüyor ki. padişahı mem
nun etınıek için şehit paralan 
ve serdarın cebinden ıparalar 
.ı;ıönderiliyordu. 

Sullan İbrahim, >Chıt para
Jarile zevkim terr.adi ettirecek
ti. Sekenıarelere gerdanlık ta
kacaktı. 

Fakat. Hüseyin paşanın ııön
derdiiti kafi dei'!ildi. Yüz kese 
den ne çıkardı? Esasen Sultan 
İbrahim.in mizacı malüm oldu
itu ci.hetle, kendisine öteden be
riden de para bulup gönd<>rili
vordu. 

Bu sırada Anadolu Bevlerbe-

va on bin liralık bedi ve ııönder
dl. Makbule ııeçti. 

Sultan İbrahım hedıveden zi
yade para istiyordu. Bu hedive
ler ahaliden soyulan ve cebren 
alınan mallar idi. Ortada pa
ra kalma.rnıstı. 

Sultan 1brahim Mehmet pa
şaya haber gönderdi. 

- Yirmi bin lira nakit yolla .. 
Mehımet paşa. padisahın bu 

teklifine kızdı. Nereden para 
bulup göndereeekti. Anadolııda 

Ebsir pasa ile hirlesti. Sultan 
İbrahime cevap verdi: 

- Nereden bulup ııönderece -
yisi Derv~ Mehmet J)aSa sara- • ği.m? .. Halk, ac ve bitaptır. 

Lbrahımın saltanatına karşı da 
ısvanıar bcrde\·amdı. 

G!r:de ınutemadıyen Anadolu 
S:pa ısi ıı:onderilivorı:lu. Rumc
Jı de haydutlarla dolu ıdı. 

istranca ve Edtrnc civarı hı
rıstıyan haydutlarla kaplanmış
tı. İstanbul ve Edirne civarı hav
dutların mukarri olmuştu. Bu 
hal 0 güne kadar ı::öıiılmüs şey
lerden değildi. 

Hırıstiyan haydutlar. köyle
rı kasabaları basıvorlardı. Evvel
ce bir hıristiyanın dağa çıkıp 
ha,·dutluk yap]Tlası azim bir ci
navet telakki olunurdu. Bu gi
biler derhal ve aman verilme
den katlolunurdu. Zaten, kim-

İKDAM: 

F akirlcri koruma cemiyetinin 
Ana Nizamnamesi 

Madde 1 - Cemiyetin adı •Fakirleri Koruma Camiydi Hayri
yes;. dir ve merkezi İstanbul vilayeti Beyoj(Ju kazası dahilinde 
Evliya Çelebi mahallesinde Minare sokak 17 numaralı binadır. 

MEVZU VE GAYESİ 

Madde 2 - Cemiyetin mevzu ve gayesi muavenetc tnuhtac 
olan fukaraya, dul kadınlara, bikes yetJJJJlere ve tahsillerıni t<:
mın maksadile fakir çocuklara maddi ve manevi yaıdımda bu
luı.maktır. 

Cemivet, din ve siyasetle iştigal edemez. 
Madde 3 - Cemiyetın müessi&leri; 
Al.ı;ıranti Vık:or, nakliyat >e Sıgorta muamelatı, Sirl<eci Yeni 

Han 2-4; 
A:rıavi Vitali, BQya taciri, Galata Kürekçilor. 49 
Reısner H., Küçük İstikraza! sandıiıı mü<liırü, Sen Piyer Han, 

12, Galaıa; 
Kiıliesi Türk tabaasındand:r. 

UY ELER 
Madde 4 - Cemıyetın üyeleri asli ve fahri olmak uzere ıki 

türlüdtir; 
a) asli üye, aidatuu muntazaman tediye eden; 
b) Fahri üye, cemıyetin mevzuu ve gayesi uj(runda fevkalade bir 

surette mütemadıyen çalışan veyahut maddi veya manevi de
j(erli yardımlarda bulunan üyelerdir. 
Fahri üyelik, idare hey'etinin kararı ve umumi heyetin tasvi

bile iktisap olunur. 
ÜYELERİN EVSAF VE KABUL ŞARTLARI 

Madde 5 - Üye olabilmek iç.in: 
a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 
b) Al!ır hapsi müstelzim hır suçtan dolayı mah:küın olmamaık 

ve medeni haklardan mahrum ve sui şöhret erbabından ol
mamak ve aidatını verebilecek derecede mali iktidarı olmak, 
velhasıl Cemiyetler Kanununun tayin ettii!i evsaf ve şeraiti haiz 
olmak icabeder. 
Yukarıda yazılı şartları haiz olan her kadm ve erkek üye <r 

la bilir. • 
Madde 6 - Üye olmak istiyen zatın naanzetli.i!'i cemiyete mu

kayyet iki üye tarafından imzalı bir teklifname ile vazedilir. Nam- . 
zedin talepnamesi 15 gün müddetle Cemiyetin merkez binasında 
talik edilır. Bu müddetin mürurundan sonra üyeler tarafından 
bir itiraz vaki olmadıi!ı takdirde bey'eti idare, keyfiyeti tetkik e
derek kabul veya red kararını verir. Kabulü halinde yeni üye 
Cemiyetin h\$.U!k ve vecaibini deruhte ettiğini .ınübeyyin bır va
raka imza eder. Red halinde hey'eti idare, red kararının esbabı 
rnucibesini bildirmiye mecbur dei!ildir. Reddedilen namzed. red ta
rihınden Jiiakal bir sene geçmedikçe tekrar C<:mıyete kabulünü 
talep edemez. 

Madde 7 - Üyeler, sebebini beyan etıınd<sızin idare hey'eti 
ne ıı.röndereceği mektupla cemiyetten istifa eciebılir. Ancak isliia 
eden \İye, istifa tarihine kadar olan bütün aidatını vermıye mrebur 
dur. 

CEMİYETİN VARİDATI 

Mad<le 8 - Cemiyetin varidatı: 
Asli üyelerin cemiyetler kanunu ile muayyen miktarı gecme
mek üzere verecei!i aidat; 
Eshabi hayrattan alınacak teberrü ve ianat; 
Hükü:metin miisaadesile verilecek müsamereler hasılatından 
ibarettir. 
Madde 9 - Senelik aidat 21 liradır. Bu mebla;t, heyeti umu-

miye kararile tezyid veya tenzil olunabilir. ı 
Madde 10 - İdare hey'eti doktu üyeden ibarettir. Bunlar umu- 1 

ani toplantıda 2 sene müddetle hafi reyle Se<.'ilir. Çıkan üyenin 1 

yeniden intihabı caizdir. 
Madde 11 - İdare hey'eti, ilk roplantıda tiyeler aralarında 1 

reis, 1 reis vekili, 1 umumi katip, 1 veznedar, ve 1 ırnuhasip tay:in e
der. Kalan di.i(er üyeler, hey'etin müşavirloridirler. İdare hey'eti ce
miyetin umurunu tedvir için icabettikçe her halde ayda bir defa 
toplanır. 

İDARE HEY'ETİNİN VAZİFE VE SA.LAuiYETLERİ 

:Madde 12 - İdare bey'etinin vazife ve sal8hiyeti: 
a) Resmi ve gayri resmi makamatta cemiyeti temsil etmek. 
b) Umumi hey'etin kararlarını tatbik ve icra etmek; 
c) Teklif edilen namzedi kabul veya redde~mek; 
d) O!miyetin varıdat ve mevcudunu usul ve kanun dairesinde mu

hafaza ve idare etmek; 
el Cemiyetin mevzuu ve gayesinin hüsnü suretle temini için tedbir 

almak ve icabeden kararları vemıe.k; 
il) Devre iç.indeki muamelelere dair idari ve mali raporlarını ve 
· senei atiye bütçelerini hazırlamak ve bunları umumi hey'ete 

arzet.ınek; 
f{) Umumi bey'eti davet etmek ve bu toplantıda müzakere edile

cek maddeleri hazırlamak; 
it) Cemiyetin gayesini temin etmek üzeı·e icabında konferanslar 
tertip etmekten ibarettir. 

Madde 13 - İdare he.v'eti ı •kendi nezaret ve mes'uliyeti 
altında olarak lüzum göreceği komisyonları teşkil edebilir. 

Madde 14 - İdare hey'etinin en az altı üyesi hazır olunca mü 
zakereve başlanır ve kararlar hazır bulunan üyelerin ekseriyeti
le verilir. Tes•vii iıriı vukuunda Reisin bulunduj(u taraf tercih edi
lir. 

Madde 15 - Devre içinde idare hey'eti üyelerinden birden üçe 
kadarı vefat veya istifa ettii!i veya sair sebeplerden dolayı çekil 
diıü veyahut sıfat iskat edildiği takdirde kalan müddetin ikmali 
için idare hev'etınin kalan diğer üyeleri tarafından başkaları ta
yin edilerek bunların tayinleri keyfiyeti umumi toplantının ilk cel
sesinde umumi heyetin tasvibine arzolunur. Bu suretle ayrılan üye 
!erin adedi üçü tecavüz veya bütün heyeti idare, istifa ettii!i tak
airde fevkalüde olarak umumi heyet toplanarak usulü dairesinde 
çckılen üyelerin yerine asli üyeden intıhap ve tayin olunur. Ma
ahaza yeni idare hey'eti intihap ve tavin edilinceye kadar istifa 
eden hey'eti idare, vazifesine devam eder. Çekilen hey'eti idare 
cemiyetin nukut ve mevcıı<lıınu ve bilcümle defter ve evrakını ~-

se cesaret edemezdi. 
Bu fecaatler icra olunduı!u sı

rada, ekseriya rpadişah hazret
lerinin mizacı latıfi hareket ik
tiza eder, kfilı tahtırevanla, kah 
atla, kah koçu. ıle lstanbul da
lulınde gezıntiler yapardı. 

Padişah, sokakta ııezerken. kar
şısına araba çıktığını istemezdi. 

Hatta hır kaç defalar bir ıkı 
araba çıktı. Sokaklar dar olduğu 
içın geçmek mümkün olmadı. 
Sultan Ibrahimın fena halde ca
nı sıkıldı. Derhal emri verdi; 

- Arabalar şehire girmesın ... 
Ve şehirde bir ferd arabava su
var olmasın... is tan bul içinde 
hır dahi gömniyem .. 

O tarihten itibaren İslanbulda 
kimse arabaya binemez oldu. Se
lıırde yalnız araba ile Sullan İb
rahim gezebilirdi. 

Sultan İbrahimi fazla sıkıntı 
lbasml\ a başlamıştı. Artık Cin
ci Hocanın nefesi ve macunları 
kafi gelmiyordu. 

Bununla beraber. İstanbulda
ki üfürükçü hocaların kaffesi 
saravca mah'.ımdu. Sultan İbra
h ıme baska hır hoca sai!lı k yer-

mislerdi. 
Bu hoca Davu~p~şada Çınar 

ai!acında oturuyordu. Tam bir 
üfurukçü ıdı. 

Sultan 1 brahımı bır ııiin ge
ne sıkıntı bastı. Çınar ai!acın
dakı hocava okunmıya gitti. 

Padı;;alun yolda örıüne tesa
düfen hır araba çıktı. lradesine 
muhalıf olara:k, 1stanbulda ara
balar dolasıY'Ordu. 

Sultan lbralum fena halde 
hıddetlendi. Şehirde arabaya 
binmek ve koşmak yasaktı. De
mek verdıi(i emirler icra olun
muyordu. Buna yeııfıne sebep, 
vezirifızamdı. Kenciı emrile 
mukavyet olmuvordu. 

Sultan İbrahim, kurdukca hid
detlen<! : 

Tiz .. Veziri çağırın. 
Dedi. Yerınde hır tıirlü ciura

mıvordu. O esnada vezıriiızam 
Salih pasa kcnd· sarayında ikin
di di\'anına hazırl~P vordu. 

Sullan İbrahimin yolladığı 
adam!ar, Salih Paôan sarayın
da buldular: 

- Padişah ister •. ~iler. 

(Arkası var ) 
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fstanbul sıhhi müesseseler artırma 
eksiltme komisyonundan: 

ve 

İ~tanbul k ~c;lik sıhhat ıncn' ırlar n1ektebinin EOll Hra 31 l< ;ruş k 
lıedelh t.unirat ve tesisatının bitirme işleri açık eksiJtmıye konulınuştw 

.Ek~ıltme 26/8/940 pawrıesi günü saat 14,30 da Cagnloıı;lunda Sı 

\·e Jçtimai Mtıd.venet :ı1udürlüğü binas:nda kunıJu komi<::yonda yapılacak 
Mıı\'akkil! 1t .r.üt 601 lir.ıdır. 

l !u. u. j ve fen .ı ~artmı.n1e, ke:;1f huli\sa~ı ,.e buna bd,f;h di1:er ev 
istckluer (1 kurııt bedel nıukabiLnd~ komisyondan aJabı~irlt'r. 

iı:;ttkiıJerıu 1~40 yılı Ticaret Oda:-:ı \•esikasile 2490 sayılı kanunda y 
vesikalara \'e bu i~e yete:- muvakkat teminat makbuz veya banka me 
bile biılikt en az Uir taahhütttc 5000 lirabk bu i~e beru.er iş yaptığına d 
dairelerinden almış olduklaı·ı vesikalara istinaden eksiltme tarihinden 
gwı evvel İstanbul vilfıyetinden alm:ş oldukları ehliyet vesikalarile bir 
te beUi gün ve saatte ı .. omibyona gelmeleri. (71~ 

inhisarlar Umum MUdUrlüQUndea 
1 - İdaremiz.in FcrikOy bira labrikasında samanla karışık bir ~ 

ınevcut 5 lon arpa pazarlıkla saWacaktır. 

il - Pazarlık 23/VIII/940 cuma günü saat 14 de Kobnt..şt 

Levazıırı ve mubayeat şubesindeki salış komiJ::yonunda yap1lacdkt1r 
IlI - Nilmune mezkür fabrikada görtılebiLir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıek 
edect!:klen fiat üzerinden yüzde 16 miktarındaki teminat paralariJ.e birl' 
te mezk:Ur komJsyona müracaatları. (7452) 

inhisarlar lstanbul başmüdürlüğünden: 
GaJatada Sen-Benu::ı mektebinde idaremize ait ?0,80 tl. lik 

2279 litre :;;arap 1252 litre sirke açık arttırma ile satılacaktır. 
şişele 

İstekUlcrin 61 lira teminat parasile 4 eyh11 940 çarşamba 
14 de mezk(ır mektepteki satış komısyonumuza müracaatları. 

gunü saı 

(7494) 

lstanbul ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

1050 -

Tettıina& par 

Lira K1 
Ktispe •susam, keten to-
bumu, kokos> 79 -

Halk.ah Ziraat mektebi hayvanatının bir senelik küspe ihtiyacı şa~ 

namesi mucıbince açık eksiltmiye konmuştur. İhale: 9/9/940 pazartesi gün 
Halkalıda mektepte saat 15 de yapılacaktır. İsteklılerin belli günde ten1i· 
pat paralarile birlikle mektepteki komisyona müracaatlan. Şartnamesini i 
tanbul vil5.yeti Ziraat müdi.ırlüi.ünde ve mektepte sabit se-rmaye mes'ul m 
hasipJiğinde görmeleri ilftn olunı. <7386> 

Antalya vilayetinden: 
Antalya memleket hastahanesının senelik ihtiyacı olan 2500 lira muha 

men bedelli ilaç ve sair malzeme 2/9/940 pazartesi günü saat ıı e kada11 

acık eksiltrniye konm~tur. Taliplerin 187,5 liralık muvakkat teminab ya
tırdıklarına dair banka makbuz veya mektubu ile hususi muhasebe bina~ 

sında toplanacak olan vil:lyet Daiml Encümenine müracaauan ve buna 
ait şartname ve listeleri İstanbul Sıhhat Müdürlüğünde de görebllecekleri 
bildirilir. (7280) 

DOKTOR 

rey ıi Ahmet Onaran 
Clldl)'e •• dllrnlı'e allellumı 

Adres: Babıill Catalolhı 
rotu,11 t~lnde No. 43. Tol. Z3891 

Askerlik i~leri 

Askerlık şubesine davel 
Beııocjlu Yerli Askerlik Şube

.sinden: 
Muhabere Astej(. Habib oj!lu 

M'iiııif Saruhan (37397) ile Deniz 
makine teğ. Kırkağaçlı 322 do
itumlu Ahmet oi!lu Hüsnü Coş
ilnm (322-397-18) in ŞUbeye ace
le olarak gelmeleri ilim olunur. 

İstanbul köylerine Hal
kevi ziyaretleri 

İstanbul Halkevlerinin; mu -
Jıitleri dahilinde fakat Belediye 
hudutları haricinde bulunan köy_ 
lere kafile seyahatleri tertip et
meleri alakadarlara bildirılmiş -
tir. 

Kafile seyahatlerine kadın, er
ıkek, doktor, muallim, di,ş tabibi, 
san'atkar, tüccar ve sair aza iş
tirak edeceklerdir. 
Yakında ve pazar günleri yapı

lacak olan bu seyahatler esna • 
sında her aza, köylerde keııdi sa
hasına ait irşatlar ve yardımlar
da bulunacaklardır. 

sulü dairesinde yeni hev'et idareye devir ve teslime ıınroburdur. 
Madde 16 - İdare hey'etine ~ celseye gelmiyenler idare hey'

etmeksiz.in biri birini takip etlen mensup üyelerden mazeret beyan 
etinden istifa etmiş nazarile bakılır. 

UMUMİ TOPLANTILAR 

Madde, 17 - Umumi toplanlılal', biri adi ve diğeri fevkalade 
olmak üzere iki türlüdiır: 

Adi toplantı, her sene Birincikanun avının son haftasında ıda
re hey'etinin davetile olur. Bu toplantıda: 
a) Geçen devreye ait idari ve mali ve murakip raoorlan mı.;zake

re ve tasvip ve idare hey' etinin zimmeti ibra edilir, 
b) Müddeti hitam bulan hey'eti idare veya o devrede istifa eden 

mezkür heyete mensup üyeler yerine gizli rey ile iba~ka bır h~y
eti idare intihap edilir; 

c) Ruznamede vazılı veya müstaceliyet kararile ruznameye o gün 
vazedilen teklifler müzakere edilerek karara baflanır. Ruzna
mede yazılı oIDııyan bir husus, ancak toplantıda hazır butu
nanlardan laakal yirmide biri tarafından o hususun müzakeresi 
hakkında tahriren talep viıki oldui!u takdirde o meselenin nıu
zakeresi mecburidir; 

d) Gelecek umumi toplantıda raporunu bildirmek üzere anıca asli 
üye meyanında bir veya iki murakip gizli rey ile intihap ve ta
yin edilir. 

FEVKALADE TOPLANTILAR 
Madde 18 İdare heyetinin lüzum .ııörecei!i ve~a Cemıvct 

üyesının en az beste birinin yazılı talepnamesinde gösterilecek se
beplerden dolayı umumi hey'et üyesi davet edilir. Umumi toplan
tıların suret ve tarzı davetinde Cemiyetler Kanunununda göste
rilen usul ve kaideye rlayet edilir. 

Madde 19 - Umumi toplantıların açılabilmesi için Cemiyet 
üyesinin laakal üçte biri nisbetinde hazır bulunması şarttır. Aksi 
takdirde celse 15 ,ııün sonraya talik edilir ve o ızün hazır bulunan
lar ile celse açılarak icabeden kararlar verilir. Kararlar hazır 
bulunanların nısfından bir fazlası ekseriyetile verilir. 

Madde 20 - Her umumi toplantının açılıısında el kal<hrmak 
suretile hazır bulunan üye meyanından bir Reis. bir Reis vekıli 
ve lüzumu kadar katip seçilir. 

ANA NİZAMNAMESİNİN DE<iİ$TİR1LMESi VE CEMiYETiN 

Madde 21 - Ana nizamnamesinın kısmen veva tamamen de
j(iştirilmesi ve yeniden bazı maddelerin ilavesi vcvahut cemivetin 
feshi hususlarını umumi toplantıda müzakere ed bilmek kin l{ıa
kal Cemiyet üyesinin dörtte üçünün hazır bulunması şarttır. Ak
si takdirde toplantı on bes gün sonraya talik edılır. İkinci t<.>olan
tıda bu miktar üye bulunmasa bile celsede hazır bulunanlarla mu
zakere başlanır. Kararlar hazır bulunanların sülüsan ekscriyetile 
verilir. Ana nizamnamesinde yapılacak tadilat ve ilavat veya ccnu
yetin feshi hakkında verilecek karar hemen mahalli hükfımete 
usulen bildirilecektir. 

Madde 22 - Cemiyetin feshine karar verildiği takdirde. Ceıni
vetin nudmdu emval csva ve kıymetli evrakı ve merkez binası umu, 
mi hey'ctin kararile ııösterilecek bir veya müteaddit hayır cemi -
vetlerine devir ve temlik ve cemiyete ait evrak ve defatir k<'zalilr 
hev'eti umumiyenin ıı;östereceği veddieınine teslim edıl<'C!'ktir. 


