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En mukad
des gaye 

Bir milletin •n büyiılr 
l/O)'Hi en ;e,crurf ihti· 
JICC:ı hür 11c müatalril 
,.a,cmalrtır. il• 11:ıycyi 
"" ihtiycc:ı temin •d•n 
de milli mütlafccaıdır. 
Bül6n mctltli oc manıııi 
lıuııııetlcrimi;e,i 6a 11ayc 

Başvekilimiz Dün 
Yalovaya Gitti 
Doktor 
kaç gün 

Re/ ik Saljdam bir 
Y alovada kalacak 

Evvelki gün şehrimizi teşrif eden Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam, geceyi Parkotelde geçirmişler ve diin sabah da Dolmabahçe 
sarayına giderek bir müddet istirahati müteakip Yalovaya hareket 
etmişlerdir. 

Başvekilimiz Yalovada birkaç gün istirahat edeceklerdir. 

=iı:a•=rin=tl· t""""•"•=-=if ·-=tm=cliy=fa 1 HARP EDEN p ET AI N v E 

YaKıan:~~~~:~.~~~:~ F R AN s A VEYGAND 
nasile emekli bir tay-

yareci ve kıymetli bir ç 1 1 11 1 I F 
muharrir olan arkadaşım Şa~ir at ı ar gau e e ransayı Hitlere 
Hazım Ergökmen'in dün Jk-
dam'da ,MjJli Heyecan> ba~lık. İ 1 t İ h a k e t t j t e S 1 j m 
lı güzel bir yazısı çıktı. Havac~- etmiş 
lığın büyük kıymet ve ebemnıı· =========:;::::== 
yelini anlatmak için, konferans- Ç l V 1· . 'I k d 
)arı ve yazılarile büyiik ı:ayret- a a ısı 1 e uman anı 
ler sarfelmiş; fakat sesi, b~zan b 8 y a n n a m e neşretti 
havaya gitmiş olan bu .arkadaş, 
dünkii yazısınd• şöyle dıyor: -------

Jc&ıam eJilac:clr 

Londra, 27 (A.A.) - Tchad • 
Çat valisi Eboue ve Çat kuman
danı albay Marchand Totlanny 
de 26 ağustosta biitün halk ve 

(Arkası 3 üncü so.ııfadaJ 

Fransa 3000 tayyarenin 
1300 unu harbe sokmuş -

Nevyork, 27 (A.A) - Reuter: 
Nevyork radyosunda beyanatta 
bulunan eski Fransız hava na • 
zırı Pierre Cot, bilhassa Petain 

(A,.ka&ı 3 üncü so.ııfada) 

•Biz bir memleket halkının 
daima ~n kötü. tehlikelerle kar
şılaşabileceğini ve kendini .. e1!!
niııette sanabilmek için butun 
maddi ve manevi kuvvetlerini 
biT arnııa topltyarak do.ima 1~
zır bulunması icabettiğine kanı
iz. Çiinkii. harpte zafer gibi biz
zat sulhün kendisi de kuvvete 

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

daııanmaktadır. GENE KADIN YÜZÜNDEN ... Bize öyle ııeliyoT ki hiç bi'. 
.zaman Tefah, saadet ve kuvvet ı
fade etmem4 olan konfora emek 
verecek ııerde, barakalarda ııo.· 
;amaııı t.ercih ederek, fakat bil.
tün kudretimizi memleketi ııa
bancılaro. muhtaç olmaktan kur
taracak bir endii.stri, köııii. mii.s
tahsil olmakta devam ettirerek 
müıcemmel bir kısla ve bii.tii.n 
mektepleri subaıı temin eden bir 
~keri kaıınak yapacak suTetıe 
sistemli bir surette kullanmak 
daha çok doğru olabilirdi. . . 

Biz ona kaniiz ki herhanQı bfr 
tehlıkeııi ön!i11ecek kadar deqil, 
başlı başına biT tehlike mevzuu 
0 1acak kadar kuvvetli bulunmak 
1.azımdır. Bu da ancak, 1914 d~ 
e1>t>e!, her memlekette çok söıı
lenmiş olo.n •mii.sellah millet• ol· 
;;ak, ııani milletin bil.tün mad -

60 Yasında bir adam 
kaynanasını öldürdü ! .. 
Rakibini de ;;ır gara/adı J 

ı ve manevi kuvvetlerini haTP 
Qa~esi uqruna seferber etmekle 
mum.kün olabilirdi.• 
b Şak·fr· Hazım Ergö~en'in 

u .dıışunceleri gayet doırru ve 
~•rındP.dir. İtiraf etmek Jazım-
ır ki bizim, milli müdafaayı her 

Şe-·den akdem ve akdes telakki 
etmek prensipini ihmal ettiğimiz 
~amanlar olmuştur. Bir vakitler, 
vrııpan uyutan tamamile sahte 

ve •iHkar ~ilahları bırakma ha· 
vasın b' k ın zararlı cereyanları ıze 
h adar gelmişti. O zamanlar, bu 
k ~~aya uymak için Hariciye Ve. 

1.k etınıizin, mekteulerin asker-
1 kamplarına ait resimlerin 
~:.:~ı~ı. rde neşredilmemesini is
Dcl ığıııı hatırlıyorum. Gerçi ge
Y 1kurmayunız tuttuğu doğru 

0 da 'üriiınekle devam etmiş, 
mektepler, askeri kamplarında, 

!Arkası 3 üncü saııfada.) 
ABİDiN DAVER 

Kati! Alinin kansı Zehranın hildiseden sonra baıııldıijı 
anda a1ınml$ bir TeS'11li ... 

Dün Aksarayda bir aile faci.a
sı cereyan etmiş, bir kadın öl
müs ve bir erkek de ook a lnr 
surette yaralanmıstır. Hadise 
şöyle olmustur 

Aksaravda Oureba Hüseyin 
al'!a mahalle.ıinde Uzun Yusuf 
sokalhnda 16 numaralı evde Ali 
adında vaslı bir dıakumacı otur· 

(Arkası 3 üncü sa11fad11ı) 
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lngilterege 
yapılan en 
büyük lıücum 

Evvelki gün güneş'in 
batmaıile başladı dün 
sabaha kadar sürdü 

lngilizler de gene 
Be r 1 ini bombaladı 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter 
bıldiriyor: 

Almanlar, dün ı;ıünesin bat -
masından bu sabah safai!a ka -
dar, İnı;ıiltEre üzerine en bü
yük hava hücumlarını yaımııslar
dır. 

Bu ııece hücumları esnasında. 
Alman tayyareleri. sekiz yüz ki
lometreden uzun bir sahada sa
hile taarruz etnıislerdir. İngilte
renin simali sarklsinden itiba -

( ATka~ı 3 ilncil saı;fr.da) 
--~ 

Yugoslavya 
Siyasetini 
Değiştirdi 

-----
Mühim toplantıdan son• 
ra neşredilen t e b 1 i ğ 

Son haberlere qöre Yeııi müzakerelerin yapılo.co.ifı Buıtapeşte selıri - Jtalyan elMsile qö;iiseıı 
Macar Hariciııe Nazın Teikasile bera bu 

BAKIRKÖY HAL
Ki SU iSTiYOR ! .. 
ISTANBUL MEBUSLAR! DON BAKIRKÖY 
HALKININ DlLEKLERINI TESBİT ETTi 
İstanbul mebusları kaza mer

kezlerinde halkın dcrd ve temen
nilerini yeniden tesbite basla
mıslardır. Mebuslarımız dün de 
Bakırköy Halkevinde Bakırköy-

lülerin dert ve arzularını dinli
verek not etmislcrdir. 
Bakırköylüler; arteziven lru

vularının hfılfı acılınaması yüzlin
( ATko.sı 3 üncü saııfada.) 

Macar - Rumen 
Hududunda 
Çarpışma! .• 

Bir Rumen avcisı Macar 
tayyaresi duşurdu 

ASKERi TEDBiRLER - .... ..... .. 

"Alm•ny• oc ltaly• ile 
iı6irlifi tclrıır)'• etlilccclr,, Yirmi dört saatte 7 
Yahudilere iş yok! fuhuşhane basıldı 

Budapeştenin k a -
ranlıkta bırakılma

sı için yeniden ihti .. 
yati tedbirler alındı 
Budapeste. 27 (A.A.) - M<ıcar 

A}ansı bildıriyor 
Dobriced<>n Macar hududuna 

sevke-dilen Rıımen fırkalarının 
harekatı tekemmül etmiı; ola -
cak ki Rumenler bir harı:ı fili 
iels.ınek icin zamanın ı;ıeldii!ine 
hükınetrnislerdir. 

YuqNlav Başvekili Svetkovic 

Bclgrat, 27 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Almanyada bulunmakta olan 
beden terbiyesi nazırından ma • 
ada bütün hükfurıet erkanının 
iştirakiyle, Zağrepte başvekil 

(Arkası 3 üncü savfada) 
. . • ...... 

:ftjfARETLER ı 
Güleriz ağlanacak 

halimize l 
Dünkü •Tan• qa:ctesinin bi

rinci sayfasıııı işqal eden çift sü
tun kocaman TeSm! QÖrÜ.ııce, 11a 
Hava Kurumuna nisan ııü.züqii
nü hedi71e etmiş ~laıı ilk Türk 
kızı, ııahut da Şehir Tiııatrosu
nun bu mevsim tatbik edeceqi 
zenqin !JTOQTam mü.nasebetile de
qerll ko.dın sanatkarlarımızdan 
biridir sandık. 

Kocaman resmin üstündeki 
•Bü71ükada qüzellik kraliçesi• 
sCTlevhasile, altında, pazar qü.
nü Büııükadado. saliihiı.ıettar (!) 
zevattan mürekkep bir iiiri Jıu
::rurunda bir qü.zellik kralıçesi 
intihap edilmiş olduqunu hauret
le okuduk ve her sabah umumi 
efkarı aııdınlatnnak qaııesile in
tişar eden siııasi bir qazetenin 
birinci saufasını isqal eden rıım 
kızının ,.esmiııe bakıp acı. acı 
güldük. 

Ne ııapalım?.. Elimizden 11e 
gelir? .. Biiııü.ko.da qüzellik kra
liçesi (!) a1eııhi11e, si4asi bır qa
zetenin birinci saufasını füzıı li 
işqa' ettiqinden dola~ı tahlıııe 
davası acamıııacaqınıı.:dan acı, 
acı qüldü.k: Güleriz acjlanacak 
halimize!.. M. K. 

26 kadın, üç muhabbet tel
lalı hakkında takibat başladı 

D<-breczim askeri makamları
nın haber verdii?ine göre 112 he 
isaretini taşıyan bir Rumen av

( Arkası 3 üncü saııfada.) 

ltalya, Mısır kuv
vetlerinin hücu
munu bekliyor -Giorn•l• D'ltalia Mısıra 

karşı tedbirler alın• 'ı 
makta olduğunu bildiriyor 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

İtalya ile Mısır arasındaki va. 
zi~·elı hazıra hakkında Giornale 
d'İlalin gazetesi şunları yazıyor: 

İtalyanın almış olduğu vaziyet 
sarih \C rnzıblır. 10 haziranda 

(A•kası 3 üncü •at.facia) 

(Yazısı 3 ilncil sayfada) 

Mısır Kab i- Afrikada İtalyan 
nesi istifa etti hava ve deniz Üs

Kral yeni kabinenin 
teşkiline eski Baş

vekili memur etti 

Yeni Kabine he
nüz kurulmadı 

Kahire, 27 (A.A.) - Mısır boş. 
\ekili Ha~an Sabri paşa diin ak
şam istifanamesini krala takdim 
etml~tir. Kral kendisinden 3:eni 
kabinenin teşkilini talep etmiş
tir. 

leri bombalandı ____ , __ _ 
Bardia lim•nına giren 

İngiliz harp gemileri 

hiçbir ha sara uğramadı 
Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliği: Bom
bardıman tayyarelerimiz, iıal • 
yan Somalisinde l\1ogadiscio'da 
askeri hedeflere hücum etmis -
terdir. Binalar üzerine tam isa
betler vaki olmuştur. Yangın -

(ATkası 3 üncü saııfadaı) 

-
i NGİLİZ SOMALI Si 

Afrikadaki co.rııışmalarııı en şidedı!i!enne salırıe olan mıntakamn haritusı.. 



• 

SAYFA-% IK DA K 

• A • :ıTDr'FRI il 'it'" Edebıyat Alem ınde ulHnllJLDJI •.. · ıalL. 
• 

EHMET AKI•f Ti.care.t '(ekil~ ithal.at· _Su_lar_id_ar_c-

ış/erınr tetkık ettı sinde füzuli 
Mehmet Altif bizim Türltcemi:ııl yaz•n, JilinJe, • 
Jeorinin ,airlerintlen çoiı tlah• •" terlıip bulanan, 
bul[Ün kul.'•n'Tlaclıtımu: Jıelimeleri •nS•z lrullanmıı 
olan, ıiirinde hi'i •ıiııntı hi•Htlilmiyen ı•irJir; 6u· 
nan .ı .. ini •oyliycn Nurall•h Al•f Akife ifıir• ediyor 

Cenab Şebabeddin'in oğlana 
verdiği öğütler arasında şu me
alde bir söz vardır: Sakın leva. 
zu gösterip cahilim deme, he • 
men inanırlar. Ulus gazetesinde 
ta çocukluk arkadaşım Nurul -
lah Ataç'ın c$iire dair düşün
celer. makalesinde Mehmet A
kif hakkındaki yazdıklarını o -
kuduP.um zaman Cenab'ın hak. 

Önünde tahta :ım, 1X>prak mı? 
Somıa, pis bir eşik, 

Zeımini yüz sene evvel döşen
me malta i.mi.ş 

cİmi.ş. le söylüyorum, çünkü 
anlamak uzun iş! 

Diye konuşmuş olan bir şaire: 
Türkçesi bizim Türkçe değildir, 
dili terkiplerle, bizim şimdi kul
lanmadıiımız kelimelerle doludur 

demek iftiradan 
başka nedir?. 

kını bir kere da
ha teslim et -
tim. Mehmet A
kif •İtiraf. m -
da: 

Selami İzzet Sedes Türk edebiya
tını mahveden, 
harap eden iki 

şey vardır: Biri şişirme bay • 
ranlık, öteki de inkar ve iftira. 

l\lehmet Akif, hayranlarının 

Safahatmıda, evet, r iır aravan 
hiç bulamaz; 

Yalınız bir yeri hakkında 
chazin işte bu!• der. 

Küfe? Yok. Kahve? Hayır. 
Hasta? değil Hangisi ya? 

Üç buçuk nazma gömülmüş 
koc:ı bir ömrı .. heder! 

Demişti. Tevazu gösterdiği i
çindir ki, Nurullah Ataç da onun 
için cAkif'in şiirinde bir sıkın· 
tı hissolunur... Akif'in aruzu, 
naznu akmaz ... Mehmet Akif'de 
mısrağ zevki de hemen hiçbir 
zaman yoktur ... • eliyor. 

Ta çocukluk arkadaşım Nu.. 
rullah Ataç'm bu kat'i hükmü
nü okuduğum zaman, kulakla -
rımda Akit'in sesi çınladı: 
Eşin var, iişiyanın var, baha

rın var ki, beklerdin, 
Kıyametler koparmak neydi 

ey, bülbül, nedir derdin?. 
O zliınrüt tahta kondun, bir 

semavi saltanat kurdun, 
Cihanın yurdu hep çiğnense 

çiğnenmez senin yurdıun! 
Buııün bir yemyeşil vadi, ya

rın bir kıpkızıl gülşen, 
Gezersin hanliınanın şen, için 

şen, kainatın şen! .. 
Acaba bu ınısrağların sıkıntı 

neresinde hissolunuyor? Bu a
ruzda, bu nazımda akmıyan yer 
neresidir? Bir şiir daha ne ka. 
dar selis olur?. Korney, Rasin, 
Hügo Fransızçaya bu selaseti 
verdikleri için bili\ yaşamıyor -
!ar mı?. Akif, Celaleddin Ezi -
ne'nin dediği gibi •bizim Türk -
çe. mizi yazdığı için, lıiç değil
se bunuu ıçin yaş!'yaı·aktlr. 

Nurullah Ataç, Celiileddin E -
zine' ve ben ti çocukluk arka -
şıyız. cMektebi Sultani. sırala. 
rında Yalıya Kemal'in nıırağları
nı hecelediğimiz devirlerde, eli
mizden ;\Ichmet Akif düşmezdi. 
cllizinı Türkçe. mizle yazdığı i
~ndir ki, bize şiir zevkini aşıla
dı. Halbuki cdün. ü pek çabuk 
unutan Nurullah Ataç •bugün> 
Akif için diyor ki: cl\lehınet A
kif'in aruzu, hiç de chizim Türk. 
çe. rniz değildir: birçok terkip
lerle, şimdi bizim kullanmadığı
mız kelimelerle doludur .• 

Böyle bir iddiayı serdedip suç 
kabul ettiğimiz anda: cTürk ede
biyatının mazisi yoktur. deyip 
edebiyat tar;JıJerimizi yakmamız 
liızınıgelir. Çok uzağa gitmeden: 

cEy dahmeyi mersusu havatır, 
ulu mabet .. • 

diyen koca Fikret'i hiçe sayma
mız şart olur. Nerde kaldı ki 
Akif - belki de farkına varma • 
dan, duru Türkçecidir. 
Çamurhı bir kapı, üstünde bir 

değirmi delik; 

iddia ettijderi gibi, büyük şair 
değildir diyelim: 

Al işte: ..beyne burundan ge
rek demiş de h uliıl, 

Taharriyah aınikayJa muttasıl 
meşgul! 

Mühendis ohnalı mutlak şu 
aksakallı adarn 

Zemine, daire şeklinde yaydı 
· bir balgam .. 

Tablosunu çizen şaire cbü
yük. sıfatını çok görecek -
!er haksız sayılamaz. Fakat o
na, Nurullah Ataç'ın dediği gi .. 
bi: cMaksadını aruzla kısaca an
latmaktan 5.cizdir. denemez. 
Nurullah daha da ileri gidiyor: 
cAkif'in hemen hiçbir ıwsrağın
da bize: •Bu söz işte böyle doğ
muş, tabu olarak mevzun, bu 
mina ve bu mazmun kendiliğin
den şeklini bulmuş. dedirtecek 
bal yoktur eliyor. 

Bunu söylemek için, AkiJ'e 
körkörüne düşman olmak la
zımdır. İdealocya bakımından 
Akif hırpalanmak istenildiği za. 
man mefkfilesine dair dcmagoc
ya yapılabilir; fakat AkiI'in di
line taarruz etmek çok güçtür, 

(Arkası 4 üncü saııtad<>) 

SorrlUI yoır uı e;;: K 

Asker ailelerinin ev 
kiraları ne olacak ? 

As!ı:er ailelerine yardım jçin el
den C'Clen l'&J're&. sarfedillyor. Ba 
l'&Yrettn semereleri de ıtönilmek
tedlr: Bazı mınta.kalarda asker a
UeLeriDe karı>t12una varıncıya ka
dar yardun edilebildiğini mem
nuniyet.J.e lşlUyoruz. ButlİJ'l bu.n
l&r çOk iri ve çok yerindedir. An

cak cözden uzak tutulmamı:ısı ta
zım ceıen bir nokta. var: 

Dol kadınlar var ki, &.Slter al
le(<,rlne evinin bir od&cıtını iJr.1. 
lio liraya kiralamıştır. Ve oo iki, 
üç Uraoa.k oınuı ekmek parasa
dır. Fakat ba ka.dı~lar, klra pa.
ralamıı alamamakta.dırlar, İki ve-
7a üç odalı evin in blr odasını iki 
liraya ldraya veren ka.dm, mu
hakkak ki. hiç defilse asker allc
ıl ka.d:ıır fa.kir ve muhtaçtır. Bu
nun için asker ailelerine pan. ve

rlllrken, ödqeın.i7eıılerio oda kira_ 
lan da kesilip ev sahibine veri.be 
ayni samanda iki muhlaç aile de 

himaye cdllmlş olm&z mı diye 

Soruyoruz! 

, ~ 

Demek Beni Seviyor!.. 
~_ı -ı 

~~~~~~~~~~· ~~~~~~·~~~~! 

Yazan: 
Gi dö Mopasan 

Türhfesi: 
Selim! 1. Sedes 

'911111------• No. 57 
Gontran Lüizle rahat goruş. 

mek, buluşmak için doktorla ah
pap olu~unu o kadar beğendi ki, 
dayanamadı, bu bırnazlığı Pole 
anlattı. Pol güldü. Esasen artık 
Gontrana karışmıyor, arada sı
rada kendi k•ndine düşünüyor
du: 

- Acaba Kristianla olan mü • 
nasebctimi biliyor ınu?. 

Birkaç kere Gontran ile bera
ber doktora gitmişti. Şarlotla ko
nusmaktan ze\·k duyuyordu. 

Doktorla karısı kendisine ve
rilen rolü mükemmel ifa ecli • 
yordu. 

Polü eski bir ahpap karşılar 
1tibi karşılanııstı. Gontran b · 

yifliydi. Gülüp söylüyor. Arada 
sırada Lüizi yakalayıp pencere • 
nin önünde haşhaşa konuşuyor -
du. 

Bayan Onora Pole: 
- Bu çocuklar arada sırada 

buraya geliyorlar. Fena bir şey 
değil ya? diye sordu. 

Pol derhal: 
- Elbette değil! dedi. 
Gontran artık hayan Onora -

nın kendisine nasıl yardım etti
ğini anlatıyord~ 

- Neden Oriollarla beraber 
San - Lusi yolunda gemıiyorsu
nuz bayan? 

- Gezeee&iz efendim, gl!ZCC&
fiz._ 

İthalat işleri Üzerinde miihim kar&rlar ve
rilecek - Portsaitteki mallar getiriiiyor 
T icaret Vekili Nazmi Topçuoğlu dün sabah ithalat birlikle -

rinde meşgul olmuş, Basra yohle ithalat imkanları üzerinde 
tüecarlarla görüşmüştür. Amerikava Yunan vapurlarile munta -
zam seferler temin edildiğinden buradan da ne ııibi madıdeler ge
tirileceği ve bu hususta Vekaletin ne şekilde kıolaylıklar yapması 
lazırngekliği tetkik edilmistir. Vekil bugünlerde ithalat işleri üzerin
de mühi.ın kararlar verecektir. 

Diğer taraftan Mısır ve İngiltere hükWrıetleri Portsait !ima -
nında kalmış olan ithalat e.şyamıza ihracat müsaadesi vemıi.şler .. 
dir. Şimdi yalnız bu malları nakletmek üzere vapur teminine çalı
şılmaktadır. 

Vapurlarda pa
sif korunma 

İlk tecrübe dün Tırhan 
vapurunda yapıldı 

Deniz vasıtaları pasif korunma 
tecrübelerinin ilki dün Tırhan 
vapurunda yapılnuştır. Herhan
gi bir taarruzda mürettebatın ve 
zabitanın ne şekilde vazife gö .. 
receği, gemi kazaya uğradığı 
vakit yolcuların nasıl sandallarla 
tahliye edileceği tecrübe edil -
miştir. Denemeler sıra ile bütün 
vapurlarda yapılacak ve deniz • 
cile~ bu şekildeki tehlikelere ha
zırlıklı olacaklardır. 

V !LA TET 

30 Ağustos geçiti 
lak olacak 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare 
Bayramı münasebetile şehrimiz .. 
de yapılacak merasim p0r!!famı
run hazırlandıkıru dün vamus -
tık. Bu merasimin icra olunaca
ğı Taksim mevdanında Beledi -
vece tribünler ve bu meyanda 
bir seref tdbünü yaptırılımıstır. 

Merasim her yılkinden daha 
ııüzel ve muazzam olacaktır. Or
dumuzun resmi geçidine m<>törlü. 
atlı. piyade kıtalarla hava filo
ları.mız da iştirak edeceklerdir. 
Resmi ııeçit yapan kıtalar seref 
tribünün önünden ııectikten son
ra Kristal gazinosunun önüne 
kadar ııidecckler ve buradan 
Şair Abdülhak Hii.m.it caddesi
ne sapacaklardır. Resmi ııecit 

alavı Abdülhak HEı.m.id caddesi
ni takiben Taksim Belediye balı
cesi önünde duracak ve her kı
ta buradan avrılarak kendi ııar
nızonlarına ı<idecektir. 

BELEDİYE 

Yeni yol inşaalı başlıyor 
Sehrimi:zde Beledivece vaptı

rılrııası kararlaştırılan veni yol
lardan bir parti daha dün Bele
diye Daimi Encümen tarafından 
bu partide yaptırılacak olan vol
lar; münakasaya cıkanlmıştır. 

Şislide Hürriyeti Ebediye ile Ka
ğıthane ve Fişenkhane arasında
ki S<)SCnin 29 bin liraya ve Hal
kalı - Nalbant ceıvne - Hadım -
l-Jiv iltisak yollarının 109 bin kü
sur liraya, Hal.kalı - Maltepe vo
lunun da 20 küsur bin liraya in
"8.lanndan ibarettir. İnsaata avın 
6 sında b8$1arulacaktır. 

- Mesela yarın saat üçe doğ
ru geziniz. 

- Yarın saat üçe doğm geze
riz .. 

- Cok iyi kadınsınız bayan .. 
- Emrinize amadeyim efen -

dim. 
Gontran Pole anlatıyordu: 
- Evde, küçüğün yanında bü

yükle pek rahat konu amıyo -
rum. Fakat ormanda, Lüizi alıp, 
önden yürüyoruın veya arkada 
kalıyorum. Sen de oelir misin? 

- Gelirim. 
- Gidelim. • 
Kalkıp gittiler. Biraz sonra ha

van Onora ile kızlara rasladılar. 
Biri birlerini görünce şaşınış &i
bi göründüler. Gontran: 

- Ne iyi tesadüf, ne iyi etti
niz de buraya geldiniz! diye hay
kırdı. 

Doktorla karısı: 
- Bunu ben akıl ettim! dedi. 
Ve yürünıeğe başladılar. 
Lüiz ile Gontran yavaş yavaş 

adımlarını sıklaştırdılar ve yo .. 
!un dönemecinde gözden kaybol
dular. 
Şışman kadın soluyarak, ne • 

Odun 50 kuruş 
ucuzlatılıyor 

Komisyon Pazartesi 

günü toplanacak 
Zafer bayramı münasebetile 

mürakabe. komisyonu yarın top
lanmıyacak, odun ve nebati yağ 
fiatleri hakkındaki kararlar pa .. 
zartesi günü verilecektir. Bele -
diye İktisat Müdürlüğü odun 
fiatleri üzerindeki tetkiklerini 
raporla komisyona bildirmiştir. 

Bugünkü narhtan 50 kuruş ka .. 
dar ucuza odun cinsi tesbit edil
miştir. 

MAARİF 

İlkmektep diploması 
tihanlart bu s ba 

im-

İlk mektep ıphadetnamesi ol. 
mıyan vatandaşların ilk mektep 
derslerinden imtihan olarak şe
hadetname alabileceklerini yaz
mıştık. Bu hususta Maarif Mü -
dürlüğiine şehrimizden pek çok 
müracaatlar yapılmıştır. 

Taliplerin imtihanlarına bu 
sabah Cağaloğlundaki 1 inci ilk 
okulda bir bey'eti mümeyyize ö
niinde başlanılacaktır. 

Küçük h•berler 
* Karadenizde '•rtına devam 
etmektedir. Dün limanımızdan 
hareket eden Ankara vaµuru 
güçlükle boqazdan çıkmıştır. Kü
çük vasıtalar hcilci Karadenize 
çıkamamaktadırlar. * Keçi kılı fiatlanndaki ihtikar 
gün geçtikçe oiddetlenm.ektedir. 
Fiatlar 70 kuruşa kadar yüksel
miştir. Al<ikadarlann ve bil -

• hassa fiat mürakabe komisyonu
nun bu hareketi önlivecek ted -
birler alması beklenmektedir. * Sel.ô.rıik ser.qısindeki pavııo
numu.zun hazırlıkları tamamlan· 
mak üzeredir. Hükumetim.iz ta
rafından serqi komiserli<line ta
vin edllen Ni.::ameddin Abanoz 
Yunanistana hareket etmiştir· * Yol parasının sureti tahakkuk 
ve tahsili hakkında qörüşmek Ü.
zere Belec!iııe tahakkuk ve tah
sil şubeleri ba,ı memurları dün 
Beledıye muhasebecisi Muhtar 
Acarın reis!iqinde toplantı ııaP
mışlardır. Tarik bedeli müke!
!efivetini bedenen ifa etmek ;... 
tivenler bu av ııollara qönderi!e
ceklerdir. * H aritçen sığır derisi gelmedi
ğinden yerli sıc1ır derileri qittik
çe pahalılanmaktadır. Bir kaç 
qün içinde 20 - 30 kuruş 'l(i.iksel
m.e olmuş, fiatlar 120 - 125 kuru
şa çıkm~tır. 

fes nefese, arkalarından miisa • 
maha ile baktı: 

- Koca gençlik! dedi; baeak
Iannda derman var. Ben onla -
rın peşinden yetişemem. 

Şarlot: 
- Durunuz dedi, onlan çağı

rayını. 

Ko tu. Doktorla karısı seslen
di: 

- Bırak, rahatsız etme; belki 
hususi konuı;acakları vardır. Ra
hatsız etmek doğru olmaz, nasıl 
olsa gelirler. 

l\fendilile yelpazelenerek bir 
çamın dibine oturdu. Şarlot yal
varır ıı:ihi Polün yüzüne baktı: 

Pol nnladı: 
- Bırakalım bayaıı dinlensin 

dedi, biz beraber kardeşinizin 
yanına ı:-idelim. 

Şarlot derhal: 
- Peki diye atıldL 
Bayan Onora m3.ni olmadı: 
- Gidiniz çocuklar, gidiniz. 

Ben sizi burada beklerinL Yal • 
nız geç kalmayınız. 

Şarlotla Pol de yürüdüler. Ev
vela hızlı yürüdüler. Ortada 
kimseler yoktu. Ormanda sağa 

i 
1 

sarfiyat olmuş 
Bugün Ankaradan 
teftiş heyeti geliyor 

Haber aldığımıza göre Su
lar İdaresinin eski yıllarına 
ait bazı besahatın tetkiki i -
cap ettiği ve geçmiş senele
lerde mezkUr idarece bazı 
fazla ve lüzumsuz sarfiyııt ya
pıldığı hakkında bir takım 
iddialar ileri sürülmüştür. 

Bunun üzerine Sular İdare
sinin hesaplarının tetkik o
lunması için Dahiliye Vekil -
leti be•1'eti teftişiye .reisi 
Haydar Bcrlqin ile mülkiye 
müfettişlerinden Halis Er -
gundan mürekkep bir teftiş 
hey'etinin şehrimize gönderil
mesi kararlaştlrılmıstır. Bu 
hey'et bu sabah şehrimize ge. 
!erek hemen tetkiklerine baş
lıyacaktır. 

• 
Ecnebi garsonlar için 
yeni karar verilecek 
Bazı hususi müesseseler

de ecnebi garson varmı~ 
Lokanta ve ııazinolarda ç~ 

ıınakta olan ecnebl ııars<>niarın . 
vaziyeti hakkında vali ve Bele
dıve reisimiz Liıtfi Kırdarın 
emrile Vali muavinlerinden Ah
met tarafından tetkikler yapıl
maktadır. Bu tetkikler netice -
sinde Beyoi(lunda; Taksim ııazi
nolarından daha fazla mıktarda 
ecnebl _garson çalıştıran müesse
seler mevcut old~ ,görülmüş -
tür. Ezcüımle Par<kotelinde ha
len mevcut olan 16 ııarsondan 6 
smın ecnebi t®aalı <>lduklan 
anlaşılmıştır. Halbuki Ta:ksi.m 
ıtazinosunda calısmakta olan 56 
ııarsondan yalnız 6 sının · ecnelbi 
tebaalı bulundukları ııönilmüs -
tür. Bu ka-bil lokanta ve ııazi
no <>lan verl€l'deki calışan ııar • 
sonlar hakıkında bugün, varın bir 
karar verilecektir. 1 

İKTiSAT 

Pamuk ihracatı hazırl ı kları 
Yugoslavya ve Romanyaya pa

muk satılacağı haberleri Adana 
ve İzmir pamuk piyasalarında 
çok iyi tesirler yapmış ve hara
retli alıs verişler başla.nuştır. 

İzmirin Akala pamukları 61 -
62 kuruşa yükselmiştir. Adana .. 
nın Klevland pamukları da ayni 
fiattadır. İhracat hazırlıklarına 
başlanmıştır. 

Dünya belediyelerinin 
çöpü nasıl tarif ettiği 

tetkik olunuyor 
cCÖp• ün hukuku ve tam tari

fini yapmak üzere Beledi ve hu
kuk Meri müdürlüifü tarafın -
dan başlanılan tetkikata devam 
olunmaktadır. Bunun icin Lond
ra. Paris. Berlin. Nevyoıık, Bu
daoeste Beledivelerile Balkan 
hükitmetleri Beledivelerini.ıı mev 
zuatı ve oralarda cçöı» iin nasıl 
tarif olunduğu da ııö:ııdıen ııeci
ril:mektedıir. 

veya sola sapıp kayboldukJarı • 
nı düşünüp yavaşladılar. Şarlot 
sesi titriyerek seslendi. Cevap 
çılanaymca inledi: •Acaba ner • 
de] er?> 

Pol yine genç kızın haline a • 
cıdı. Bu biçareye ne söyliyece • 
ğini ~ilemiyordu. Onu bir baba 
şefkati ile kucaklamak, sevip ok
şamak, Öpmek. istiyordu. Fakat 
teselli için ne söyliyecekti? Şar. 
!ot en ufak gürültüye kulak ka
bartıyor: 

- Galiba bu taraftalar ... Ha
yır o taraftalar .. Ayak sesi duy
muyor musunuz? diyordu. 

- Hayır, hiçbir şey duyma -
yorum. En İyisi onları burada 
beklemektir. 

- Olmaz, onları bulmalıyız. 
Pol bir müddet tereddütten 

sonra nihayet S<>rdu: 
- Sizi çok mu meyus ediyor? 
Kız başını kaldırdı, Polün göz

lerinin içine haktı, ağlanuığa baş
ladı. Pul devam etti: 

- Demek onu bu kadar çok 
seviyordunıı:t? Sizin aşkınıza la. 
yık değildir ..• 

(Arkası var) 
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Hikaye 
1940 senesi ağustoouııun 26 ncı 

Pazartesi günü Büyükada'dan 
öğleye doğru kalkan vapura bir 
kadın bindi; sarı~ın, ablak yüz
lü, ince belli, geniş omuzlu, na
rin bacaklı, güzelden Cazla göze 
çarpan bir kadın ... Güvertedeki 
kamarada, pencerelerden birinin 
önüne oturdu ... Biraz sonra bir 
erkek geldi; siyah saçlı, uzun 
boylu, çekme yüzlü, yakışıklı bir 
erkek ... Sarışın kadın siyah saç
lı erkeğe sclcinı verdi, yanında 
yer gösterdi. Erkek oturdu. Va
pur kalktL Konuşmağa b~şladı
lar ... 

* Tam arkama tesadüf eden yer-
de oturuyorlardı. Konuı;tukları. 
nı dinlemiyordum; fakat <>nlar 
sözlerinj sakınmadıklarmdan, ses
leri kulağıma geliyordu. Kadın 
hayatından şikayet etti. İki ke
re evlenmişti; iki sefer de mesut 
olamamıştı. Bugün ikinci koca -
sından gene memnun değildi. Ko
casını sevıniyordu. Kocası da o
na karsı liliyıttı. Fakat na • 
muslu, dürüst bir kadındL Vic
danı kocasına ihanet ctmcğe razı 
olmuyordu. Bunun için de bu 
hayatın ıztırabına katlamyor .. 
du. 

Bu sözleri dinliyen erkek cid
di ve vakurdu. Kadını takdir et
ti. Bir Kadının iffet en büyük me
ziyyetiydi. 
Kadın içini çekti. Bu göğüs 

geçiriş bir kahkaha kadar şak
raktı. Fenerbahçeyi geçiyor • 
duk. Kadın anlatıyordu: 

- Size karşı öyle büyük bir 
sempatim var ki... Hatta buna 
sempatiden Cazla bir his de di
yebilirim ... 

Erkek ciddi ve vakur: 
- Teşekkür ederim .. btifat e

diyorsunuz. ... 
- Nereye gidiyorsAnuz?. 

Erkeğin randevusu var. tlir 
dostuna söz vermiş, bulu. acak
lar. Kadın da dişçiye gidiyor. 

Tıpkı sahnede olduğu gibi: 
Bir dakika sükut. .. 

- Beni sizinle beraber gezer
ken görseler acaba ne derler? • 
Çok merak ediyorum ... 

Bunu kadın söylüyor. Erkek -
te cevap yok. .. Kadın devam e -
diyor: 

- Bu merakımı halletmek için 
sizinle gezmek isterdim. 

- Emrederseniz bir gün geze. 
riz. 

Vapur Sarayburnunu dönü • 
yor. 

- Sizi müşkül bir vaziyete 
sokacağım. 

Erkek ciddi, fakat erkek: 
- Hay hay ... 
- Sizinle şimdi gezmeğe gi -

delim. 
Erkek erkek amma, mütered· 

dit: 
- Sahi mi söylüyorsunuz? 
- Evet. 
- Peki gidelim. 
- Arkadasınıza ne mazeret 

bulacaksınız?. 
- Kolay. telefon ederim.. 

* 1940 sPnesi ağustosunun 26 no 
Pazartesi günü Biiyükada'dan 
öğleye doğru kalkan vapur Köp
rüye yanaştı. Sarışın kadınla 
siyah saçlı erkek beraber çık -
tılar. Erkek hususi otomobili -
nin şoföriinü savdı, direksiyona 
geçti, yanma kadını aldı .. Git • 
tiler. 

1940 senesi ağustosunun 26 ncı 
pazartesi günü Büyükada'dan 
öğleye doğru kalkan vapurda bir 
aile kadını bir erkeği işte böy
le baştan çıkardı. 

* Bir tesellim var: Kadın Türk 
deüildi. 

SELAMİ İZZE'l SEDES 

ADLiYE VE POLiS 1 

Kadıköyündc odunla kafa ezen 
katil Ahmet mahkum oldu 

İki hafta kadar evvel Kadiköyünde Muradın odun deposunda 
bir cinayet işlenmiş, deponun arabacısı Alımet Karabudak oradaki 
ameleden Şükrü.yü kafasında odunla vurup .kınnak suretile öldür-
müştü. , 

Ahmet Karabudak'ın 1 ikinci ağır ceza mahkemesind1! meşhut 
~!ar kanununa göre yapılan muhakemesi bitmiş ve karar dün bil
dirilmiştir. 

Ahmet Karabudak'ın su.;u sabit olmuş, ancak ımaktui Şükrü. 
tarafından suçu ikaa tahrik edildiği anlaşıldıf(ından bu hal cezayı 
hafifletici sebep olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı Ahmet Ka
rabudak üç sene dört ay hapse ve bu kadar müddet de amme hiz • 
metlerinden mahrumiyete malıkiım edilmiştir, 

Kira ihtikarı 
Bir yalı sahibi bu iddiı 

ile mahkemeye verildi 
Doktor Andonaki adında bir 

adam Tarahyadaki yalısının bir 
kısmın•c kirasını arttırmak sn -
retilc milli korunma kanununa 
muhalif harekette bulunduğu id
diasiyle adliyeye verilmiş ve 
dün yedinci asliye ceza mahke -
mesinde muhakemesine başlan
mıştır. 

Bu yalının bir kısmında oturan 
Agop, mal sahibinin kendi kıs
mına ait kirayı arttırmak teşeb
büsünde bulunduğu iddiasında • 
dır. Maznun doktor ise böyle bir 
teşebbüs ve teklifin mevcut ol
madığını, esasen aralarında kira 
mukavelesi de bulunmadığını 
söylemiştir. Bunun üzerine mah
keme, mal sahibi ile kiracı ara
sında kira mukavelesi mevcut 
olmadığından bu yalının eski ki
rasının anlaşılması için binanın 

12 cam kırdı 

Babası, evini taşlıyın 
kızından şikayetçi 1 

tiskü<larda Pazarbaşı mahal 
lesinde Nuroğlu S<>kağında otu. 
ran Mahmudun kızı Meliihat ba
basından ayrı yaşamaktadır. Me
liıhat bahasının kendisini eve 
almamasına hiddetlenmiş ve dün 
sabah eve giderek tekrar red ce
vabı alınca eline geçirdiği taşları 
evin pencerelerine yağdırmağa 
başlaml'itır. Melahat böylece e • 
vin 12 peneere canunı da kır -
mış ve zabıta tarafından yaka -
lanmıştır. Mahmut, kızı Mela • 
hattan müşteki olduğunu söyle
diğinden cam taşlıyan kız hak
kında kanuni takibata başlanmış
tır. 

diğer kısmında oturan kiracılarla 
evvelce Agobun dairesinde otur· 
ıınvı olan bir kiracının celbine 
lı:arar vermiş ve muhakemeyi 
başka güne bırakılıru~tır. 

M-g,.._r..~~-~A ..............vwz.w 
HEPSİ İYİ 

AMMA .. 

Selami izzet Va-Nu'ya çatı
yor. Va-Nil da Floryada Bele
diyenin yaptırdığı gazinoya 
çatıyo!! 

Su Istanbulun imarı bahis 
mevzuu olunca zaten bir kör 
döviisüdür, başlar. 

Nanemolla ile konmuyor • 
duk da; 

- Selami haklı. Elbette ki 
bir gazino lazımdı ve o yapıl
mıştır .. 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Fakat, ne yazık ki açıl 

Dıası temmuz sonunu, kı~ 
gelmesi ağustos ortasını bul
du dn şöyle Florya gazinosu
na gidip bir yan geleınedik 
hocanı!. 

NALINCI 

KESERİ 

Eskiden Cnmburiyet'in cHem 
nalına, hem nuhına. sütunu
nu yazan arkadaşımız şimdi 
İkdam"ın •Yarı şaka, yarı cid· 
di. sütunnnda yazmıya baş • 
ladı. 

Yalnız orada bir cçekic, im
zası idi, burada cA. D ... reınzi. 
Dünkü fıkrasının ba~lığı: 
•Nalıncı Keseri gibi. idi. 

Nanemolla; 
- Üstat, acaba A. D. bu hlo-

rasuıda neden bahsediyor?. 
Diye sordum. 
- Mutlaka kendisindcndir
Diverek, sözüne ekledi: 
- Maliını a, Cumhuriyet • 

teki sütunu cHem nalına, hem 
mıhına. idi!. A. $EKİP 



Z8 - A(;USTOS 1940 

Y cdi ayda 44.573.890 liralık ithılat yaptık 
. . . hakkında verilen res-

A nkara, 21 (A.A.) - Dıştıcaretımız .- .. de memleke-
• 1 yedı ayı ıçm 

ını rakamlara göre, 19-10 yı ınuı . • t b lunulmuş ve 
timize 44.573.890 lira değerinde ıth~hlat a luu nmu<tur. Bu-

b . - . de mal ı raç o ' 
una mukabil 71.579.560 lira degcrın d f etimizin ihracatımız 

na nazaran, 1939 yılındaki yedi _aylık ış 
8 

'.~:~miş olın'asına muka
a~e) hinde 15.881.795 liralık . hır ~ark :t~ lehinde kaydolunan 
bıl, 1940 yılının ayni devresınde ıhrac 
nıiktar 27.005.670 liradır. 

lngiltercye ya
pılan hücum 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ren merkeıi ; · giltereden ve 
Londra mıııtaka>ından ııe~r.ek 
cenubu ııarbive kadar butun 
mıntakalar üzerinde Alman tav
Yarelerinin mevcudiyeti haber 
verilmiştir 
Muhteliİ noktalara u~ltulu 

bombalarla yan"ın bombaları 
duJ:nüstür. Bir cok mıntakalar
da verilen alarm. harbin bida~e
tindenberi en uzun süren alar
ırnı teskil eylemiştir. :l'.Iaamafih. 
al&rmın uzunluğuna nisbetle a
tılan bombaların adedi az olmus
tur. Londra .ınıntakası üzerin
de az miktarda Alınan tayya
rcsı sı:k, sık ııöıükmii.ş ve Lond
ra mıntakasında aliırm altı saat
ten fazla sürmüştür. Hücumlar. 
İnPilterenin diP.er mıntakaları ü
zerinde de hcm<ın hemen aynı 
derece uzun sürmüstür. . 

Cenubu ııarbi ıın.ıntakasında bır 
~elıir harbin bidavetindenb~rı 
en büyük hava bücwnunu ııor
müstür. Bombardıman tavvare
leri. bütün ııece şcllrin üzerınd<ı 
uomuşlaı· ve <ehrin her tarafına 
ve civarına büyük kudrette ın
filak ve yanııın .J:ıambaları atmış
lardır. Hasarın vüs'atı benuz 
malum değildir. _ 

LONDRADA ALARM 
Dün ııec<ı alarm işareti, bin

lerce Londralı şehrin merkezin
de sinemalarda. tiyatrolarda ve 
lokantalarda iken v~rilmiştir. 
Halkın büvük bir ek.serıvetı, tcm
silkrin sonuna kadar kalmış ve 
bır rok tiyatroda .. temsili müte
akıo sahnede halk icin dansinıı 
tesis edihniş ve konserl<ır orga
niz<ı edilıı).iştir. Bazı lokantala
rın sıeınaklarında muhtelif oyun
lar tertip olunmuştur. Her yer
de halk. tam bir sükun muha-
faza etınistir. . . 
Alınan veni ra,.,,rların bıldır

di"ıne nazaran, İngiltereye ya
nılan hücwnlar esnasında do
ikuz düsman tavvaresi daha dü
si.ırülmüştüc. Bu suretle dün dü
riirülcn dü~n1an tavvarelerının 
adedi 46 va baliğ olmus.tur. 
BERLİNE iNGlLİZ HUCUMU 

Bertin, 27 (A.A.) - D. N .. B. 
bildırivor 

Bu ııece, Berlin ve Berlin ci: 
varındıa ycnıden aliırıp. ısareti 

t:r. , lüteadait düşman 
tavvaresi, Berline hücuma te:;el>
büs elnıis. fakat hava diıfi batar
''0iaruun ve projektörlerin faa
li•-etı savcsinde Brandeburıı ci
varına varır varırnaz geri dön
tınivc mecbur cdilmistir. 

Londra. 27 (A.A.) - İnııiliz 
hava nezareti tebliği: 

İngiliz hava kuvvetleri dün 
düsrnan tayyare meydanlarına 
i!ündı.iz hücıııınu yapmıslard.ır. 
iDün gece bu hücumlar_ büyük 
bir mikyasta genişletilmistır. Al
lıtıan va ile işgal altında bulunan 
lliolanda, Belçika ve :t'ı:ansada 27 
tavvare meydanı bombardıman 
ecJ.i lm iştir. 

1 taı vadaki hedefler üzerine ya
tıılan hücumlardan maada bom
bardıman tavvarelerimizden. :nü
hıın bir grup dün gece Leıpzıııın 
.l!arbinde Lenna sun'i petrol fal>
r•kasına ve Frankiurt petrol de
~larına hücııım etmiştir. ~an
h :ırt tayyare ıfabrikası. Grıes
l eıın civarındaki infilak. ınadde
eri abrikasını şiddetli lbQmbardı

ll>.an e1ıınislerdir. 
h Bııt~n Rece devam eden bu 
. arC'J<•ta istirak eden tavvarele

~llıizuı hepsi biri müstesna ol
ak uzere dönmüslerdir. 

Hava Kurumuna 
Yardımlar artıyor 
z_on_,ııldak, 27 (A.A.) - Vila-

iıctınıız içindeki her sınıf halk 
ava Kurumuna karşı istisna -

Sız bi 1 • k d" l\t r a aka gösterme te ır. 
h. Crkez kazası ve buna bağlı na
ıyelerd~n bugüne kadar Kuru

nıa ·· b. Uye \"azılanların sayısı on 
ıııe varmıştır. 

d 
~u arada kömür havzasında 
aın • ı tı:ı.i h~ı o arak çalışmakta olan yir-

italya Mısırın hü
cumunu bekliyor 

(Bu.ştarafı 1 inci sa11fada_) 
Düçe, talyanın J.\<lısır _::ıha~ısıne 
karşı hiçbir taarruz nıyctı ol -
madığını bir kere daha tekrar et
mi<tir. İtalyanın yaptı~ı . _harp 
İngıltcreye karşıdır. ln~ılızl~r, 
İngiliz _ 1\-lısır nıuahcdesın~ ~ıa
yet etmiycrek Mısırı nskcrı ış -
gole tabi tuttular. Ve b_u ~nen~
leketi italyaya karşı muthış hır 
harp aleti haline koydular. 

1'lısırlılar, İngilizlerin meşr~ 
lınıvan bu hareketine karşı nıu

:SSir' bir mukavcnıc~ g~sterme
diler. Binaenaleyh, sınldı ~1ısır 
tarafından gelebilecek bir t~ar
ruz tehlikesinin me,·cudıyetın -
dcu bahsetmek hakkı mc\•cut bu
lurunaktadır. İtalyanın da harp 
kaidelerinin icap ettirdiği ted -
birleri almai?a hakkı olmaktadır. 

KISAA.JANS 
HA &ERLERi 

* Ta~ran, 27 ~ Maliye nczare_ti, 
Anitlo Iranian Oıl Company ~ırkctile 
mevcut ihtilütın haledildiğini İran 
parlolmentoswıa bld.irmiı.;tır. * Şanahay, 27, - (D.N.B.) Fransız 
irnliynL mıntakası polis müdurü Blan
şet, bu sabah Cinli telhb;çilerin hü
cumuna nıaruz kalarak rövelver ile 
iki yerinden yaralanmıştır. 

* Mas.kova, 27 - Burad3, bildiril
diğine göre, hazirandanberi Mask.o
vada bulunmakta olan Daninlarka 
li~ret heyeti Danimarka hUkün1eli
ne r~porunu vermek üzere Kopen
hağa hareket etmiştır. 

* Londra, 27 - Dail7 Mail gazete
sinin yazdıgına göre, şimdiye kadar 
Amerikaya gitmek üzere İngiltereyi 

terkeden beygirlcrdcn en kıymetlisi 

ve 400 bin mark kı.yrnctinde olıın 

yarış atı bahram rruıiyettedir. * Roma, 27 - (D.N.B.) İtalyan mal
larının işgal altında bulunan Fra.n
saya ihracı bugünden itibaren ban
kaların husuc:;i lisansına t;lbi olmak
sızın yapılabilecektir. 

°""' l\!adrit, 27 - (Rcutor) Madrit
ten gelen haberlere naza.Tan Fransa 
tahh üzerinde iddiası bulunan Duc 
de Guisc İspanyol Fası..'id3 I....ar:ıche 
de ölmU.lür. (A.A.) 

-sıyast 
;;;;;;;;;;;; va~ ı yet 

Harbin inkişafı, 
sovyetlerin rolü 

Y
irmi ile al:uslos 939 da 

:Moskovada imzalanan 

SovyeUer Birlitl - Al

a ademi ıecavv.z pU.lı, 8 cün 
maıı1 . "·l sonra, 1 eyhil 939 cLı dabı l.A. merQ· 
leke' müırıtıMlllertnln d08\lıık ve hu
dut. anbşm:ıları muab.cdeslnl akil ve 
lıma eylemelerini mıiJnl<un kılıııış-

31 birlnclıetrlıı 1939 da ~lolo\of 
tı. "'' -ilu.ek SovyeUer BirJ._. şurasıu-
wı 1 . FrlUISlll 
daki nullnında, lılıillere ve 
bükümeUerl mü.tecavis . ol.arak be
yan ve tavsif edlimlşlL ınızumın yıl 
dönüınil müna.sebeUJe Bertin, Roma-

b ka Mookovadakl gazetelerde 
da.il aş 

l n-.rtyat söylenen nutuklar, 
yapı an .....,. ' ~ . 

SovycUer nırııtı ademı 
AJmaııya - mei 

.. p•klıwn taraflan:a. kıy 
tecavu.ı .. 

h mıniyeUnl mubıfasara devam ve e e . 
leditlnl lebaril• etlirmol<ledir· 

eyF sanın ha.rp sahnelerinden çe-
ran . il Al 

kil inden sonra In.ıillere e • 
ıru::;;:. ve İtalyanın devam ettird~
leri muhareb<de Sov7eUer Jlirlı(~ 
C"Cne l\ololotot'un 31 birlnclteşrın 939 
nutkunda beyan eylediği ııarekri ser
bcstislnden ayrılmamış~ll', yarın da 
muhariplerden bir tarafın lehine ve
ya. aleyhine rııen harbe mudahalesl 
de ı-ünün ya.kın lhtima.llcri arasında. 
sanılamaz. Fakat mevcut vaziyetin 
esaslı tetkiki, tahlili Ue, 23 ağustos 
939 adeuı.l tecavüz pakt.nın yıl dönü
mü nıil.nasebetlle ya.pıla.n neş:rlyatua 
mıuıisı şu haklkall lezalıilr ettirir: 

SoVYCtler Blrllil bilkilmeti. Al -
:manya lle anla.şmasmı deva.m. ~tt.lr
melde ve takviyede fay<l& cörmek-

teclir· 
HAMİT NURİ llDIAK 

Alman ve ltalyan
lar sürpriz ve tehli
keden bahsediyor 

Münib, 27 (A.A.) - Stefani a
jansından: Voelkischer Beoba -
chtei", İsviçrenin taşınıakta ol -
duı"nı zihniyetin ve mihver dev
leti.erine karsı takip etmekte oL 
duğu antipati ile ıncmzuç hattı 
hareketin ve Avrupanuı :reni va
ziyetine intibak hususundaki eh
liyetsi:t:liğinin bir takun sürpriz
ler tevlit edebileceğini yazmak -
tadır. 

P.oma 27 (A.A.) - Stefani: . ' . . . . 
Giornale d'ltalıa, yarı resnlı In-
giliz ajansının Dou\'rcs şehrine 
bombalar düşerek hasara! husu
le geldiğini itiraf ctıncsinc rağ. 
men Alman bonıbardunanlarının 
bu şehirdeki tahribatını gizle -
nıeğe çalışan Basclcr Nachrich -
ten gazetesinin Lordra ınuha -
birini captal biznıctkar. diye 
tavsif etmektedir. 
Bazı saçına ve herhalde kasde 

müstenit haberlerin bitaraf bir 
nıemleketin gazetesinde neşre -
dilnıeruesi lilzınıdır. 

Giornale d'İtnlia, netice olarak 
böyle bir hareketin bilh:ı&sa teh
likeli olabileceğiııi kaydetmek
tedir. 

Macar - Rumen 
(Ba~tarafı 1 inci sa11fada) 

cı tayyaresi salı sabahı saat 10 
da Debrezi:m istasv<ınunun üs
tünde havada bir Macar bombar
dıman tayyaresine ani -olarak hü
cum etmis ve düsı.irınüstür. 

Tecavüzü müteakip RUınen 
tavyaresi sark istikametind<ı kav
bolm~tur. 

TRANSİLV ANY ALILAR MJU
KA VElM.ET TARAFTARI 

Bükres. 27 (A.A.) - Reuter 
A i ansından: 

Traıı.:;ilvanvalılar, Macaristana 
arazi t&kine karsı tesanüdleri
ni izhar etmek maksadile bir mi
tini! tertip etmislerdir. 
Toplantı, Claida vapıhnıstır. 

İctimada iki müstesar hazır bu
lunmustur. Kral Karola bir tcl
ırraf aönderilerek kendisine Ru
men millctiııln anavatanın mü
dafaa ve tamaımiyeti icin her 
fedakarlığa hazır olduğu hak -
kında teminat verilmiştir. 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Stefa
ni Aiansından: 

Hariciye nazırı Kont Caki ye
niden Romanva elcisini ve mü
teakiben İtalyan elcisini kabul 
etmistir. 

İtalyan elcisi. bu sabah Roma 
ya haı·eket etıni,Lir. Bir müddet 
sonra da Alman elcisi, tavyare 
ile Salzburıı'a gitmiştir. 

Budaı>estenin icabında karan· 
lıkta bırakılmasına müteallik o
larak dün aksamdan itibaren ih
tiyati tedbirler alınmıştır. 
Diğer taraftan Transilvanya 

meselesi etrafındaki müzakerele
re yeniden baslanmak üzere. Ru
men hüklı:m<ıtinin pek yakında 
Macaristandan isti:ınzacta bulu
nacağı sanıl;maktadır. Görüşme

lere oer•eıınb<ı .!!Ünü baslanac~ı 
ve ~rüsınelerin pek muhtemel 
olarak Budaı>estede yaptlaea.ı?ı 
tahmin edilmektedir. 

Alman kavnaklaruıdan ııelen 
malfrınata nazaran Rumenler 
iki teklif yapacaklardıT. 

Birinci teklifin yirmi bes bin 
kilometre murabbaı samil ola -
cağı ve Transilvanvalı bütün Ma· 
carların tahliye edi.lecJ.<lerini 
derPis etti~i söylemnektedir. İ
kinci teklifin valnız 14.500 kilo
metre murabbı ihtiva edeceği 
bildiribrıek'iedir. 
Budapeşteye nazaran bu şekil

ler kabul edilecek mahiyette bu
l nmamaktadır. ira terki tek
~f edilen arazi pek az miktarda 
ki -u gibi. yeni hudut harıcın-

d
o uk\an Macar ahalisinin fıki -

e a k ed" 
1 · · de tesbit ebneme t ırbet erını 

ler. 

Viscount destroyeri 
batırılmamış 

Lon<lra, 27 (A.A.) - Londra
da salahıyettar mahillerden bü
dirıldıgine ı?(ire Viscount ln.ıııl~z 
destroverinin batırıldığına daır 

ku ın aınele aylıklarından birer 

111 r_~şu.ıı her ay Kuruma ver • 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiiiiiiiiiiiiii l 
egı taahhüt eylemişlerdir. 

orta va sürülen Alınan ıckhası 
hakıJ<ı..le t.ev.a.ı.ık ,,tmemaktedir. 

iKDAM 

Eminesi, Rcbiası, Zeıınc Tev .. 
fiği, Rakın1 amcası, Dede Elen -
disi, Pcrg.rinnisi İhsan bey ağa
beyisi ile, hUlfı, gözünıün ve gön
lümiin öaünden gilnıiyen .:si -
neklibakkal. nerdesin? Diye -
ccksiniz ki: 

- Nerde olarak, Ak~arayda! 
Onu ben de biliyorum. Fakat 

o Sineklibakkal başka, benim 
dediğim Sineklibakkal başka! 
Vakıa, benim ı!ediğim Sinekli 
bakkal da o siıin dediğiniz Si -
neklibakkalın ta kendisidir. Ken
disidir aınma hani nerede Enıi
ne, Rebia, Zenne Tevfik, Rakım 
anlca, Dede Efendi, Pergirinni, 
İhsan bey ağabeyi? 

Aransa onlar da bulunur! Fa
kat onları bugünkü şekil ve kı
ballerine göre bulup bulup ye. 
niden meydana çıkaracak bir Ha
lide Edip ister. 

Şimdi, biz o Sineklibakkalları 
bir tarafa bırakalım da gelelim 
asıl maksadımız olan Sinekli -
bakkala! Umumi Harbin sonla
rına doğru, Aksaraydan geçer -
ken: 

1 - Oğlum, Elyeıneze nerden I 
gidilir?. I 

Diye yol soran kocakarıya, de
likanlının verdiği cevap ma .. 
Ium: 

- Validecii;<im, istanbulun her 
tarafı şimdi Etyemez, ne tarafa 
istersen yürü!. 
Şimdi biz bu çeşitten yepyeni 

bir sual, cevap daha ortaya ko
yuyoruz: 

- Sineklibakkal İstaııbulun 
neresinde?. 

- İstanbulun her taralı simdi 
Sineklibakkal! Hem de karo si
ne:kli mi istersiniz, ınor sinekli 
mi, sivrisinekli mi, hatl:i ta!ar -
cıklı nıı?. 
İnanır mısınız, dünkü --0 bulut

lu, bol rüzı;&rlı ve serin hava
da İstanbulun hangi bahçe ve 
kıraathanesine ç5ktünıse ayak 
ve bacaklarım, hem de çorapla -
rın üzerinden haşır haşır haşlan
dı. Hatta, şimdi ş•hriu eıı hatırı 
savılıı· caddesindeki kıraathane
lerin birinde, kollarım sıvalı o -
larak şu yazıyı yazarken, ma -
hut ve menhus sineklerin şer -
riııJeıı: Züğürt oluı> düsiuınıek
tense uyuz oluı> kaşıumak evla-· 
dır! diye, bir yandan hatır ba
tır kollarımı kaşıyor, bir yandan 
da kızaran ve kabaran yerleri ko
lonya ile messediyor ve işte bu
nun için İslanbulun. şitndi her 
tarafı sinekli bakkal, sinekli kah
ve diyonınt! 

OSMAN CE~fAL KAYGILI 

1 
/P:ı.NADOLU 

__:H.:....:..;.A:_;D;:;..;;;E;...R_L-'E~R;,.,,;I;,_ 

Pazarvirıtn köy ens
titüsü açıldı 

Puıarbası, 27 - Pazarviran 
nahiyesinde k.öY enstitii.>ü açılıs 
merasimi dün yapılmıştır. Mera
simde vali. mebuslar, komutan 
ve viliıvet erkanı. Pınarbası ka
zası kövlerinde calı~an eğitmen 
ve muhtarlar. kaza parti idare 
heveti köv ocak reisleri. kaza 
erkanı. kazava merbut _nahıve 
müdürleri. atlı ve · va yuzlcrce 
kövlü bulunmustur. . .. 
BEDEN 'IERBlYb:SI MUKEL-

LEFİYETI BAŞLADI 
Söke, 27 - Beden Terbiyesi 

kanununa tevfikan teşekkül e
den ııenclik kulüpleri çalıôma -
!arına dün kazamız kaymakamı 
ve yüksek rütbeli subay ve me
ıınurlarla kadın. erkek binlerce 
halkın huzuru ile baslamıslardır. 

Manisa, 27 - Bölgemiz Beden 
Terbiyesi penclik teskilatı ta
mar.11amnıs ve çalısmalarına baş
Jamıstır. ------
Pefain ve Veygand 

(Baştarafı 1 inci sa11fada) 
ile Weygand'ın Fransayı Hitle_ 
re teslim ettiklerini söylemiştir. 

Cot, Fransız büyılk erkanı har
biyesini tenkit etcikten sonra 
demiştir ki: 

c- Weygand tarafından veril
miş olan emirler, ileride ne.~re -
diklikleri zaman bütün dünya -
da hakiki bir hayret uyandıra
caktır. Amerika halkı Fransız 
tayyarelerinin ancak yarısının 
harbe sevkedildiğini henuz bil
memektedir. 
Fransanın 3000 ilk hattı.harp 

tayyaresi vard:. fakat bunlardan 
ancak 1300 ü kullanılmıştır. AL 
man ileri hareketini durdurmak 
için hicbir şey tahrip edilmemiş
ti!'. Ne bir yol, ne de bir cepha
ne fabrikası tahrip edilmiştir. 

Dünkü ihracatımız 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
maktadır. Ali, üc sene evvel es
ki karısından ayrılmı.;; ve o za
man üc yasında bulunan cocuğu 
bmaıli de yanına alarak Zehra 
adında Cıir kadınla evlenmiştir. 
Fakat son zamanlarda Alinın 
işleri bozulduğw1Ja.n aile arasın
da "C"'!Ylsizlik zuhur et:mis. bil
hassa Zebranın annesi Asive. da
madının kazancının azlığmdan 
şikayet etmiye basla:ınıstır. Bu 
sıralarda Zebranın dayısının o_ğlu 
oldui!u söylenen ~'ahred.din is- ı 
min<le bir adam peyda olmus ve 
sık sık evlerine ırnisafir ııebnive 
baslamıstır. Misafirlik gittik.._-e 
sıklasmıs ve bahrivede efrat sevk 
memuru olan Fahreddin Fatih
teki evinden annesinin misafir
lilie boıZaza ııittii!ini ve kendi
sinin yalnız kaldıwını SÖYlivcrek 
b<ıs Pündenberi Alinin evinde 
yatıp kalkmıya baslanııstır. 

Bu vaziyeti evvela hüsnüni
yetle karsılıvan Ali. bir müddet 
sonra karısının vazivetinden süp
helcnmıs ve Fahrcddinin evin
den rıkıp ı?itmesini istemi~tir. 

Bunun üzerine iki kadın dil
birli2ile Falırnddınin bu evc!en 
aıtn .... vect:!Qini. ancak kendisinin 
artık eve geL11cn1esini istcmis -
!erdir. 

N•ho.yct evvelki oece saat 12 
ye kadar calıstıktan sonra eve 
gelen Ali. Fahreddini kendi kar
yolasında yal3rkPn bulmus ve 
bunun üzeriı~c karısına ve kav
nanasına artık bu vazivetin de
vam ederrıı vecel:!ini söv lemis tir. 

Gece kavgasız ııccmis. Fakat. 
sabaha karsı bütün mahalle hal
kı J::üvük bir gürültü il~ uvan
mıstır. Kırılan ,,anılardan im
dat sesleri ııeJımive başlamıstır. 
Mahalleli gürültünün geldiı!i 

Yugoslavya 
(Bu.ştarafı 1 inri smıfada) 

Tsvetkovıtch'in riya>cti altında 
nazırlar meclisi toplannlı.şt·r. 

Celse nihayetinde Yugoslavva
nın harici politikası hakkında a -
şai;ıdaki beyanat n~şrc~ilmiş~ir: 

•Milli birlik hükumetı bugun
kü toplantısında, harici mese -
lelere büyük b:r ehemmiyet at
Ietn'i"tir. Avrupada cereyan et
mekte olan büyük hadiseler kar
şısında, bizim aldıjiınıız vaıiyet 
herkesce malumdur. 

Takip ettii':imiz politika, mill~
tiınizin koru:ıması, ve başta bu
yük koın~u1arnnı7. A~?'.~nyn ve 
İtalya olmak üzere but'Jll kom
sul~rımızla slyasi ve iktisadi bir 
işbirliği lcnıin edecek snıninli ve 
dostane bir politikaya istinat eL 
mektedir. 

Kraliyet hül,iiıneti bu tarzı ha
reketle şinıdiye kadar elde edil
nıiş olan iyi neticelc~i nıeınnu
niyetle kaydetmektcdır. Bu ve -
sile ile hüklnuet, •Alınanya ve 
İtalya ile olan dostluğunun icabı 
hale uygun bir keyfiyet olmayıp, 
esas nıenfaatlerinc müstenit bu
lundui'üınu bilhassa kaydetmek 
ister. 

c Yugoslavyanın intibak et -
mei(e mecbur bulunduj(u hali -
hazır vaziyetine nıüledair siya
si ve iktisadi kanunların tetkik 
ve ihzarına başlanmı~tır .• 

Zağfep, 27 (A.A.) - D. N. B. 
ajansından: İyi ma!Umat alan 
Yu705lavya kaynaklarından bil
dirildiğine güre, Yugoslavya hü
kumeti buruda yapmış olduğu 
bir toı>Jaıımada Yahudi mesele -
sini büyük islfıhat programına 
dahil etmiştir. Siyasi ve iktisadi 
mahiyette olan büti.İJI vazifeler
den Yahudiler uzakla~tırılacak -
!ardır. 

Harp eden Fransa 
(Baştaraı 1 inci sa11fada) 

müstemleke kıtaatı namına bir 
beyanname neşrederek metnini 
derhal general De Gaulle'e teL 
graflanuşlardır. 

Alman hükumetinin aşikar 
tazyiki altında Fransız hükfıme
tinin ittihaz etmeye mecbur kal
dığı tedbirleri izah ettikten son
ra beyanamede deniliyor ki: 

Dün Finlaııdiyaya ve Almaıı
yaya yaprak tütün, İsve~e tuzlu 
koyun barsağı, Çekyaya erik 
pestili, kayısı kurusu, pamuk 
lu paçavra, Yugoslavyaya mazı 
ve Amerikaya mavi ha~haş gön
derilmiştir. --

Çat valisi ve askeri kuman
danı olan bizler, emanet edilen 
her türlü menafün bu havalinin 
ihtiyaçlarını takdir ctmiyen si. 
yaset tarafından tehlikeye ko -
nulduğunu müşahede ederek, 
Fransanın büyüklük ve istiklali
nin denizaşırı Fransanın İngil -
terenin yanıhaşında harbetme -
sini icabettirmekte olduğuna ka
ni olarak Çat arazisini ve onu 
muhafaza eden kuvvetlt'ri gene. 
ral De Gaulle'ün kumandası al
tında bulunan hür Fransız kuv
vetlerine iltihak etmeyi ve kom
şu İnl'iliz müstemlekelerile sıkı 
bir iktisadi isbirliğini derhal kur
mak ve ayni suretle tehdit al -
tında bulunan Fransız Afrika • 
sının diğ_er kısmında bulunan -
!arı •çat. ın hareketine uymala
n için dnet etmek karannı ver
dik .• 

yere yetişinciye kadar. Ali. cLn
deki bıçaıda kavınvalidesi Asi
vevi müteaddit yerlerinden ve 
Fahreddini de basından ve ııöğ
sünden yaralamıştır. 

Asi ve kalbinin üstünden aldı
ğı b<ış yaranın tesirile fazla 
ııniktarda kan zayi etmis ve ge
len cankurtaran otomobiline nak
ledilirken ölmüstür. Fahreddin 
derhal Haseki hastahanesine 
ikaldırılmıs ve kendisine bir ame
livat yapılmıştır. Fahreddin bes 
verinden yaralıdır. Karaciğerin
den de bir yara aldığı icin ha
yatı tehlıkededir. 

Zehra da hadisede bayılırus 
ve Haseki hastahanesine kaldırı
larak tedavi edil;rn.istir. 

Kanlı bıcai'ı:ile yakalanan Ali 
dün Adliveve verilmiş ve Sul
tanahmet Sulh ceza mahkemesin
de sorguya çekilerek tevkif olun
mu-::;tur. 

Ali sorgusunda. sabahleyin isi
ne gideceği sırada Fahred.dinin 
artık evden avrılması lazım gel
dii'ini karısına sövlediğini, bu
nun üzerine karısile kavnana
sının üzerine hücum ederek ar
tık k e r d i s i n i n eve gel
memesini söylediklerini ve döv
mive kalkıstıklarını anlatmıs ve 
iıadiscnin bunun üzerine ··vuku 
: ,.ldul!unu. kendisi calısırkcn 
karısının Fa"reddin tarafından 
sfncmalara ve Yenikaoı gazino
larına götürülmesine ve gözü ö
u;~11de ovnasm~larına tahammül 
edcmetlıLdni söyllımistir. 

Alinin muhakemesi varalı Fah
., ıdinin sıhhi vaziyeti hakkın
da kat'i rapor alınamadıi!ından 
rneslıuden degil, umumi hüküm
ler dairesinde vaoilaoaktır. Adli
v~ d-,ktoru Enver Karan Asive
nin gömülmesine izin vcrmistir. 

En ~'lııkad
des Gage 

(13u.şmakalden det'am.) 
yurt nıüdafaasının alfabesini öğ
rcnmcğ"e dc\'am etnıislcrsc de, 

1 

Avrupanın o riyakar sulh sev -
dası, bizim bazı sahalarda daha 
kesif ve daha seri çelışmo.mıza 
mani olmuştur. Konfor, hatta 
lüks iptilasını:ı arasıra alevlene
rek, bizi, yolumuzdan laınamile 
değilse de kısmen, iııhiraf o:ttir_ 
diği zamanlar da olınustur. Öyle 
olmasaydı, bııgiin elbette mot~
rile beraber tayyare yapan bır 
havacılık sanayiin1iz ve harp ge
mileri inşa eden bir tcrsaneıniz 
olurdu. Bunu söylemekle yaptı
ğ"ınıız zaruri, lüzumlu ve fayda
lı hamleleri asla unutmu!; veya 
kü~ük görmüş değiliz. Meseli, 
Büyük 1\1,!li Şel'in en büyük e
seri olan demiryollnrunız, ba~lı 
başına bir azin1 ve gayret, bir 
nıuvaffakiyet şaheseridir. Kara
bük demir ve çelik sanayii de, 
bu cümledendir. 
Avrupayı yakan ve daha ne 

kadar süreceği, nereleri saracağı 
nıeçhul bulunan ateş karşısın -
da, milletin bütün maddi ve ma
nevi kunetlerini, milli müdafa
a gayesi etrafında seferber et -
nıck zaruretini, artık pek iyi kav
ramış bulunuyoruz. Bundan son
ra, tek civi çakarken, tek kuruş 
harcarken, en kü('ük gayreti ~ar
federken ilküncc bu gayeyi g(iz_ 
önünde tutmak, hiç inhirafsız bu 
"gayeye doğru yürümek mecburi
yetindeyiz. Medeni ihtiyaçların 
hepsini anlıyoruz; hiç birini in -
kar etmiyoruz; fakat bir mille -
tin en büyük, en zaruri ihtiy:ı -
cı, hür ve müstakil yaşamaktır. 
Bütün gayretler, ilkönce, bıı 
ihtiyuı temin uğrunda sar!e -
dilmek lfızıml!elir; ötekiler, hep 
bnndan sonra gelir. Maddi ve 
manevi bütün kuvvetlerimiz, en 
müessir ve en muntazam şekil
de, bu goayeye tevcih ve bu ga. 
ye üzerinde teksif edilmelidir. 

ABİDİN DA VER 

Afrikada ltalya 
(Baş tarafı 1 iııci sa11fada) 

!ar müşahede edilmi.ı;tir •. 
Babeşistanda Dessie'de hava 

meydanına da bir hücum yapıl
mış ve hangarlara bombalar a
tılmıştır. Tayyarelerimizin hep
si üslerine döıuniişlerdir. 

Galabat ve Metcma Üzerlerine 
de hava hücumları yapılmış ve 
buralarda askeri hedefler üzerL 
ne tam isabetler vaki olmuştur. 

Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz 
deniz kuvvetleri resmi tebliği 

Bir Profesöre dair 
Sofyada cNarodna Otbrana• 

adlı haftalık bir gazete çıkar, bu 
mecmua, Bulgaristan harbiye 
nezaretinin sözcüsü ( na'."iri ef
karı) dır. Son saJılarından bi -
rinde, Sofya Üniversitesi dev • 
!etler hukuku proCesürü G. P. 
Genof'un bir makalesini neşret
nıiş. Sayın profesör, Sovyet Rus
ya komiserler hey'eti reisi ve 
hariciye komiseri l\1olotofun son 
nutkundan bahsederken şöyle di
yor: 

•Almanlar tarafından bulu -
nan gizli Fransız vesikaları, şüp
he ı?(itürmez bir tarzda, Türkiye 
ile İranın, J?eneral Weygand or
dusunun hizmetinde calıstikları.. 
nı gıö.sterdi... ilah ..• 

Bu satırları, Alelade, bir poli
tikacı yazmış olsaydı, dudak bü
küp geçerdik. Fakat bir devlet
ler hukuku profesörünün kafası 
ve kalemi, nasıl olur da, böyle 
bir şey yazar diye şaştık doğru-
su ..•. 

Mahut vesikalar, Türkiye ile 
İranın. general Weygand ordu .. 
sunun emrinde çalıştıklarını de
ğil, bilakis tamaınile bunun ak. 
sini ispat etmiştir. Çünkü o ve
sikalar, bir zaman kendi kendine 
gelin güveyi olan sabık Fransız 
bil}Ük elçisinin de itiraf ve diğer 
raporların da teyit elliği gibi, 
Türkiyenin Sovyet Rus,·a aley
hinde hic bir harekete iştirak et· 
mek fikrinde olmadığını kafiy
yctle ispat etmistir. Yine Alman· 
!arın neşrettikleri Weygandın 
bir raporunda, Fransız gcncra -
li. Türkiyenin Sovyetlere karşı 
hiçbir harekette bıılunmıyacağı. 
nı en sarih ve en kat'i ifade ile 
kendi hükumetine anlatmıstır. 

Bu vesikaları, Alman ve Rus 
ı>olitikacıları ile gazetecileri bi
le, bu Bulgar profesörü ka~ar, 
aleyhte tefsir etmemişlerdir. 
Halbuki dostumuz profesör, bir 
devletler hukuku profesörüdür. 
Yazı yazarken haktan hukuk -
lan, hakikatten ayrılmaması, ve
sikaları ifade ettiklerinin büs -
bütün aksine tefsir ve tai'.:yir et
memek mesleği ve vazüesi ica
bıdır. Sinyor Gaydadan ders al
mışa benziyen bu sayın profc -
sör, eğer Sofya Üniversitesinde
ki talebesine, devletler hukuku
nu da hep bu şekilde öğretiyor
sa, vah o zavallı talebeye! 

A. D. 

24 s~ a.te 7 fu
huşhane basıldı 

Zabıta fubus ve ah;ülcsızlık· 
la sıkı bir mücadeleye ııirismis 
bulunmaktadır. Bu mesai ııcticeot 
olarak son yirmi dort saat lcın
de sehri:ınizin ıınuhtelif semtle
rinde içinde ııizli fuhus yapılan 
yedi ev basılmış ve buralarda 
yaF;alanan kadın ve erkekler Ad 
!iyeye verilınişlerdır. 

1 - BeyoRlunda Anadolu so-
• kağında •Anadolu pansiyonu sa
hibi .Madam Marinin evinde ıkı 
erkek ve iki kadın yakalaıınııs
tır. 

2 - BeyojHunda İstiklal cad
desinde Said Pasa apartunaııının 
14 numaralı Anıelin dair""1nde 
üc erkek iki kadın tutulmustur. 

3 - Beyoğlunda Kumbaracı 
yokusunda Zozo apartımanının 
4 numaralı Eleninin daire:;ınde 
iki kadın ve iki erkek yakalan
mıstır. 

4 - Beyoğlunda Kilit soka
ğında 9 numaralı Despinanın 
evinde iki kadın ve iki erkek 
yakalanırustır. 

5 - Mal:ımutp~da Tarakcılaı 
yokusunda 70 numaralı sütcü ve 
köfteci Mehmet çavuşun dükka· 
ru üstünde Meliıhatın evinde iki 
kadın ve iki erkek ya.'<alaıım.ıs
tır. 

6 - Taksim Valide cesmede 
103 numaralı Leınanın evınde 
bir kadın ve iki erkek tutul
mustur. 

7 - Sehreınini ÇaVUŞ Hama
ımı soka_ğında 5 numaralı Şa y~ 
tenin evind• dört kadın ve ü.ç 
erkek yakalanmıştır. 

Bunlar haricinde muhtelli yer 
!erde açıkta fuhus yapan 11 ka
dın ile 3 muhabbet tellalı va
lkalanmıstır. Kadınların heı:>Si 
muayeneye sevkedilmisler ve 
ev sahipleri haklarında takiba
ta başlanmıştır. 

Bakırköy 

23 ağustosu 24 ağustosa bağlı
yan gece, deniz kuvvetlerimiz 
askeri tahşidat bulunan Bardi~ 
İtal?':'n limanına ve yine Libya 
sahılınde bomba deniz tayyare -
!eri üssüne hitcunı etmişlerdir. 
Bu iki mahal muvaffakiyet\e 
bombardunan edilmiştir. Bar -
d.ia'da kuvvetlerimiz limana gir
mişler ve hedeflerine cok yakın
dan ateş etmişlerdir. Harp gemi. 
letiıniw hiçbir hasar olmaımilır• 

(B<1<1tarafı 1 inci saııfada) 
den susuzluğun arttıi!ını ildir
:ı:ni:sler ve Bakrr!Göyün •-usuz
lu:k derdinin en evvel hallolun
ıması icab<ıden ha vati bir is bu
lunduğunu yana vakıla anlat 
mıslardır· 

Di.iier taraftan Bakırköv civa
rındaki bazı arazinin sür'atle 
kövlülere tevzi olunması da is
tenilınistir. Meb'uslarmnız bu 
dertleri ehemınivetle not etmiş
lerdir. Bueün de Sarıver kaza
sı halkının •iıkavet ve aTZulan 
dinlenil> not edüecektir, 
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BAYP'A- 4 

Edebiyat Aleminde 

MEHMET AKİF 
(B~tamfı 2 nci saııfada.) 

çiiııkll Akif dört mısrağı ile mu
arızını hapteder. Nasıl ki: 

Şu kıır:şııınızdaki mahşer ku
dursa, çıldırsa, 

Denizler ordu, bulutlar do -
naımıa yağdırsa; 

Bu altımı2ıdalti yerden bütün 
yanardağlar, 

T~ ta kaplasa Afakı bir kı
zıl sarsar, 

Değil mi oephem.i:zin sınesinde 
iman bir, 

Sevinme bir, acı bir, gaye ay
nı, vicdan bir; 

Değil utl sinede birdir vuran 
· yürek ... yılmaz! 

Cihan yı.lalsa, emin ol, bu 
cephe sarsılmaz! 

Mısrağları, münakkidini hap
tetmeğe kafidir; cünkü bu söz
ler işte böylece doğmuştur, ta
bii olarak mevzundur, bu mana 
ve hu mazmun kendiliğinden 
fck1ini bulmuştur. Bunun aksi 
ispat edilmedikçe Akif'i yapma 
pir addetmek imkansızdır. 

Kültürlü miinakkid Nurul -
lah, Akif'i cşiirden, ooüzel söy -
lenmiş beyitlerden hiçbir zevk 
almamakla . da itham ediyor. 

.Çanakkale. destanının her 
mısrağı, sahlanmağa lüzuın gör
meden, bu ithama bıyık altından 
güler. Akifin bu mısrağları .gü. 

_ zeh mefhumunun ölmiyecck 1 
örnekleri, beyitler güzel sözün 
şiheser nümuncleri, destan biza
tihi şiirdir ve Akif'in şiirden, gü
zel söylenmiş beyitlerd ·--. zevk 
aldığına en knvvetli del •• Jir. 

Sana dar ııelmiyecek makberi 
kimler kazsın? 

<Gömelim gel seni tarihe. de
sem sığmazsın! 

.:aıı taşındır. diyerek Kiıheyi 
diksem başına, 

Rufıumuıı vahyini duysam da 
ge.;irseıın taşına; 

Sana gökkıu:bbeyi alsam da 
rkla naıniy le, 

Kanayan Wıdine çeksem bü
tün ecramiy le; 

Mor bulutlarla açı.k türlıene 
çat..am da tavan, 

Yedi kandilli süreyyayı uzat
sam oradan; 

Sen bu Avizenin altında bü. 
rünmüş kan.na, 

Uzarurl<en, gece mehtabı ge • 
tirsem. yanına, 

Tül'bedarın gibi ta fecre ika -
dar bekletsem 

GündÜ2JÜn fecr ile avizeni leb
riz etsem, 

Tüllenen mağribi, akşamlan 
sarsam yarana, 

Yine bir şey yapabildim de -
yemem hatırana ... 

Bugüne kadar hiçblı Türk res
samı, Türkün tehametini böyle 
muhteşem bir görü ile gözlerin 
önüne yaymağa muvaffak ola
mamıştır: Akif'den gayri. Bu 
heykelleşen cimaj. kudretini 
gilnllikten almamış olsaydı, bu
gün unutulup gitmiş olurdu; e. 
ğer Akif şiirden zevk almasay -
dı, bir sololr.ta bize bu 'iheser 
tabloyu hediye edemezdi. 

•Kendim içine dediği üç be -
yit ~irin şiirden zevk duydntu
nu gösteren ve kendine bu hu
ıosta edilecek iftiralara beliğ ve 
veciz cevap teşkil eden mısrağ
ludır: 

acı bir korku olur: Uzun zaman 
yatalak kalmak korkusu. Şair 
bu korku ile ürperir ve inler: 

Daha yıllarca, eminim ki, ba-

yatın yükünü, 
Dizlerim titreyerek çekmeğe 

ıınahkCımum ben!. 

Bondan sonra hasret başlar: 
Toprağa, kara toprağa hasret. 
Ölüm arzusunu hiçbir bestegiir 
bu kadar hazin, bu kadar veciz 
besteliyememiştir. 

Çözüver de yükümün kördü -
ğüm olmU1Ş bağını, 

Bana çok görme ilahi bir avuç 
toprağını!. 

Mehmet Akif idealist şairdir. 
Bir bakımdan Akif miinakaşa 
edilir; fakat bizim Tiirkçemizi 
yazan, dilinde, devrinin şairle -
rinden çok daha az terkip bulu
nan, kullanmadığımız kelimeleri 
pek az kullanmış olan, şiirinde 
hiç sıkıntı hissedilmeyen, oııs _ 
rağlarınıu yüzde doksan doku -
zunda bize: .Bu söz işte böyle 
doı'?mustur, tabii olarak mevzun
dur, bu nıfiııa 'VC bu mazmun 
kendiliğinden şeklini bulmuşlıır. 
dedirten şairdir. Bunun aksini 
iddia eden Nurullah Ataç, Akif'e 
iftira ediyor. 

SELAMİ İZZET SEDES 

E() R .§ A 
• J. N kAM .... 
27 • 8 • 1941> 

Acılış 
1 Sterlin 5-24 

100 Dolar 132-20 
100 Frc. 
100 Liret 
100 1 sviçre Frc. 29 .605 
100 FloTin 
100 Raıı~rk 
100 Belqa 
100 Dralımıi 0.9975 
100 Leva 1-6225 
100 Çek Kronu 
100 Peceta 13.90 
100 Zloti 
100 Penqö 26.5325 
100 Lelf 0-625 
100 Dinar 3_175 
100 Yen 31.1375 
100 1sviçre Kronu 31-005 
100 Ruble 

ESHAM VE T AHVlr.AT 

Tahvilat üzerine muamele ol
mamı.ştı.r. 

Valinin dünkü tetkikleri 
Vali ve Belediye reisi Lutfi 

Kırdar dün sabah Besiktasa ııi
derek Baı'baros Havreddinin 
makberesiıUn etrafının sür'atle 
~enişletilip tanzim olunması et
rafındaki hazırlıkları ı?öz.den Jl'e
cirmistir. MUımaileyh mütealti -
ben de Ü9küdara e:eçerek ikıs -
men açılmış olan Üsküdar iske
le meydanının açılması faali ye
tini te1icik etmiştir. 

Bozulan otobüslerin yer
lerine yenileri konacak 

iKDAM 

Yatılı • Yatt .. z • Kız • Erkek 

HAYRiYE LiSESi 
Saraçhanebıışmda Horhor caddesinde. Telefo•: 20530 

ANA iLK ·ORTA - LiSE 
. Eski talebenin cylUliin beşine kadar velilerile beraber miil'acaat ederek kayıtlanııı ymdl-

lerı lazımdır . .t;ski ve yeni talebenin kayıtları hcrgiin saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 
Bütünlemelere 27 ağustosta ba•lanacaktır. Yabancı dillere ilk aıruflardan itibaren b..,ıensr. 

S<>n sınıfta fen şnbesi de vardır. 
Talebe mektebin hmıosi otobüs ve otom<lbillle evlerine nakledilir. 

DALGAUZ~U 
TA.P. JL71 m. 94'5 Km. zo Jtw 
TA..Q.11,47 m. lil95 Km.28 Kw 
1"8 DL UI Km. W Kw. 

28 Ağustos Çarşamba 
7.30 Program 
7.35 Hafıf program (µ!.) 
8.- Aja11s haberleri 
8.10 Ev kadını - ııemek listesi 
8-20 Hafı( musıki (lp. ı 
8.30 Kapanı$ 

* 12_30 Pronram 
12_35 Türk müzicji 
12.50 Ajans haberleri 
13-20 Radııo salon orkeııtrQ.81 
14_- Türk miiziiji 

* 18.- Program 
18.05 Dans müziiii (pl.) 
18.40 Fasıl heyeti 
19-15 Dış politika hadiseleri 
19.30 Müzik Türküler 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Türk müziiji 
20-15 Konusma 
20.30 Mü::ik: Virtüozlar (pl.J 
20 .50 Geçit konseri 
21.15 Müzik: Eiilenceli parçalar 
21.30 Radyo qa.zetesi 
21.50 Modern musiki <izahlı pl.) 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Dans miizi/ii 
23.25 Yarınki proqram 
23 .30 Kapanı$ 

Çocuk H ekımi 
Or. Ahmet lıkkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün taat 
15 den snnrn. Td: 4n127 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALiDE PİŞKİN BERABER 

ıs ııi'1ISlos t:a"'8mba &'ünü akşamı 
Üalıödar, Batla.rbafı Bale behpeslııde 

~ONLAR ERMİŞ MURADINA• 
Vodvil • S - perde 

* E. SADİ TEK TİYATROSU 

Bu ıece BÜYÜK.DERE Aile 
bahçesinde OTELLO 

Facia - 4 - perde 

AMAN BANiM SUS 

Vodvil - 1 - ııerde 

ZAYİ MAKBUZ 
:İstanbul !thalllt gümrüğünden al

dılııın 27/3/940 tarihli 141299 nurna-
raJı makbuzu zaiy ettim. 
çıltartacağımdan eskisinin 
7oktur. 

Yenisini 
hükmü 

jemıle llttnar Tublnl 

Deniz levazım Sıtınal
ma Komisyonu ilanları 

Tahmin B. KU'i T. 
Lira Kr. Lln Kr. 

12.000 kilo pirinç 3958 80 593 82 

'. İs\an~uı-.levazım AmirJiğL Satınalma _Komisyonu İlanları 

1,972,000 küçük madeni düğme 
13,195,000 Büyük madeni dUğme 

506,000 Sakandırak düğmesi 

1,182,000 Büyük kopça 
1,374,000 Küçük kopça 

Tıılan 

Un Kr. 

22,257 50 

809 60 

7572 

ilk ıe.maı 
Lira ][r, 

1149 31 

60 72 

567 90 

Yu!tarıda yazılı düğrnP ve kopça1arın pazarlıkla eksiltmesi 4/91fl40 çar
famba günü saat !4,30 da 'r"'p:l3.0ede ist. Lv. Amirliği satın alma komi!>
yonunda yapıl;:ıcaktır. İst.eklılcrin teminat ve kanuni veslkaJarilc beUi saatte 
komisyona gelmele.ı:i. \299) f_7ftl8) 

Ad•I 

16,000 3,5 santimlik tek dilli toka. 
28,000 2,5 santirrl-..k yatakh loka 
14,000 Ikmir dört köşe halka 

Yukarıda yazılı üç kalem malze
me alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 3/8/940 salı günü saat H de Top
hanede Lv. Amirliği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunes.i 
komisyonda görülür. İ~iekHlerlıı ilk 
teminatlarilc belli saatte koınisyona 
ıeimeleri. (292) <7738• 

* Bir mHyon yirmi iki bin dört yüz 
kilo kuru pt alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltm~~i 3/9/940 salı günü saat 15 
de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tınalrr.a komi:~yonunda yapılacaktır. 

Tahmin bede1i 61,844 lira ilk teminatı 
4600 li.m SQ.. kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

(294) .7740• 

* 578,500 kilo patates alınacaktır. Pa-

nede Lv. Amirliği sabnalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
li 3025 lira 60 kuruştur. isteklilerin 
226 lira 92 kuruş tcminatlarile belli 
saatte konu~yona gelmeleri. 

(293) •7739> 

'f 
İstanbu1dan GeUboluya 8800 kHo 

askeri eşya nakil ettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmcı:;i 29/8/940 per;ı;em

be günil saat 15,15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Deniz vasıtası olanlann 
teminatlarile belJj saatte komisyona 
gelme!eri. (303) c7869> 

Bin adet soba alınacaktır. Pauır

lıkla eksiltme•! 2/9/940 pazarlesi gü

nü sarıt 15,30 da Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda ya

pılacaktır. Taliplerin 1-2-3 numaralı 
sobalardan birer niimunelerinin ek

siltme gününden evvel satın alma 
:ı.arlıkla eksiltmesi 3/9/940 salı gü- koınisyonuna getirmeleri. 
nü saal 14,30 da Tophanede İst. Lv. (305) •7902> 
Amirliği sat.ınalma koınisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 37,602 * 
lira 50 kuruz Hk teminatı 2820 lira 
19 kuruştur. Sartnaınesi komisyonda 
görlilür. İsteklilerin kanuni vesika
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. (291) c7737> ... 

16,000 adet kösele mukavva alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/9/940 
pazartesi günü aaat 14,30 da Topba-

69,000 kilo taze ü.züm ahnacaktJ.r. 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/9/940 çar
pmba günü sant 16 da Tophanede 

Lv. Amirll{;:i satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Talunin bedeli 10,350 

lira ilk teminatı 776 lira 25 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda 11örti
lür. İsteklilerin Lelli saatte komis-
yona gelmele:·L (306) .7903> 

Devlet Deniz yolları U. MUdllrlUQünden 1 
Zafer Bayramı Münasebetile 

30 atustos cuma ve 31 ağustos cumartesi günleri Adalar • Anadolu -
Yalova hattında pazar tarifesi tatbik oluncnktır. 

30 Alustos cuma ve 31 ağustos cumartesi &ünleri köprüden saat 24,15 
de tekmil Adalara bir vapur kaldırıJ.ııcoktır. (7929) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlı ğından 

Clruıl 

Elektrik kaynak makinesi 

Kereste 

Yemek.hane levazımı 

Karyola 

Battaniye 

Yatak levazımı 

Mlklan 
Tulan 
Lira Kr. 

1 1200.-

6 kal~ 1141,20 

10 • 870.-

ııo adet 3900.-

200 • 2200_-

5 kalem 4400.90 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

90.-

85.59 

85.25 

292.50 

165.-

336.75 

Ekslltme 
Saati 

13,30 

13,45 

14 

14:,15 

14.30 

14,45 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve m.iktan ya

tılı malzeme altı ayrı şartnamede ihaleler! yapılmak üzere 13/9/940 tarihi-

ne rastlıyan cuma &ünü hizalarında yuılı saaUerde açık ekııiltmlye konul-

21 - M;USTOS JHO 

ODEON 
Yeni Cıkan Plaklar 

1 

N. Rıza Ahb:kan 

No. 270376 
Keman, Ut, Kanun, Tanbur 

GÖzı:.niNDEN İÇTİ GÖNLÜJll 
(KiWk: Dr. Şilkrü Şenozan) 

BAGI ııtlSNtlN 
(Müzik: .Kmıal Emin) 

Nedime Birııes 

No. 270377 
lteman, Ut, Kanun, K!Arinet, Darbuı:a 

.AYŞEM ÇAPKJN BAKAllSIN 
(Müzik: Zeki Dunu.lu) 
ÇJLGINCA SEVEıtKEN 

Neva Hicaz gazel 
Ktlotik MeWıal 

No. 270378 
Keman, uı, Kanun, Kliırinet 

Ytlz BİN SEÇME GtlZELDEN 
(Müzik: Dramalı Hasan) 

GÖJU>tlM GECE PARLAK YÜZÜNtl 
(Müzik: Dramalı Ha.an) 

Oçüncü mühendislik kursların• iştirak 
edecek fenmemurlarına 

Teknik okulu müdürlügünden·: 
Mühendislik kursları duhul imtibFın].annda muvaf!ak olmuş fen m~ 

ınurlarından 1333 neşet.illere (dahil) )tadar olanlar 2 eylül 940 tarihiııde 

t>aşlıyat'ak olan üçö.ncü mühendislik kursuna kabul edileceklerinden a
lAkalıların 29/8/940 perşenlbe günü '>3.at 17 ye kadar okul:ı murlcaatla 
kaydolurunaları lüzumu HAn Olunur. (7871) 

Beykoz Tümen Satınalma komisyonundan: 

Cinsi 

Saman 
Ot 

Mlklan 

280000 
348000 

Mu, Jld. 
Beher kllosu 

5 
6 50 sa. 

Te. Ak. 

1050 
1696,5 

Gün ve tar!bi 

17/9/940 salı 

• • 

SaaU 

11 de 
15 de 

1 - Tumen bırliklerınin 9 aylık ihtiyacı için yukarıda cin!<, miktar, 
tahmin bedeli, teminat akçesi yazılı ot ve samanın şartnamelerinde gfuiteri
len mahallere teslim edilmek şartile müzaYede ve münakasa kanununun 

31 inci maddesine ~vfikan kapalı zarlıa münakasası hizalarında gösterilen 
gün ve saatte Beykoz Halk Partisi ·binasında yapılacaktır. 

2 - Taliplerin tekli! mektuplannı 10 ve 14 de komisyona vermeleri iltın 

olunur. 
3 - Ot ..-e samanın şartnameleri Ankara levazım Amirliğinde, izmiı sa

lın alma komisyon başkanlığında ve Beykoz Tümen ı.atın al:"na komisyo-
nunda her gün okunabilir. (7917) 

Be yoğ :u Vakıflar DirektörlüQUnden 
Semti 

K. Paoa 

• 
• 
• 
• 
> 

Galata 

• 
• 
> 

• 
• 

Beyol!Ju 

Beşik tat 
Ortııl<ÖJ' 

Mahallesi 

Bcdrettın 

• 
G. H. Paşa 

Bedrettin 

• 
> 

Şah kolu 

Yeni cami 

• 
Kemankeş 

Yeni cami 
Kemankeş 

X. M. Çeleb' 
Dilcilitaı 

Yahya Et. 
Cami hareminde 

JUrahlı emlil< Ay !ık kirası 

Sok alı 

Havuz kapısı 
> • 

Kayık iskelesi 
Havuz kapısı 

Orta sokak 
> > 

Şeb kuyusu 

M. Ali paşa ban 
> > > > 

6 ncı V akı! han 

.Anıp kayyum 
6 ncı Vakıf ban 
B. Parmakkapı 

Cami altında 

No. Cinsi Lira Kr. 

19 
42/43 

2 
22 

8 
12 
22/l 
~ 

30/3 
29 

7 

28 
1 

4 

Dük kin 

• 
Kulübe 

• 
• 
• 
• 

Oda 
DükkAn 
Oda 

DükkAn 
Oda 

• 
Dükl<An 
Ev 

12 00 
12 00 

4 00 
l 50 

9 25 
12 00 
16 00 

H 00 
2!ı 00 
6 00 

6 00 
6 00 
3 00 

2 50 
• 50 

Yukarıda yazılı emlfıkln 31/5/941 gününe kadar kiraya verilmesi uza
~tır. İhalesi 2/9/940 günü .aat (14) de yapılacaiuıdao İıtalilerin 
yüzde 7,5 pey akçelerile birlllı:te Beyollu Vakıflar Müdürhıltü Akarlar ka-
lemine müıııcaatlan (7691) 

M'.uha.mmell 
Kı:rmetı 

Lira Kr. 

1200 

1600 

Boğaziçinde Sarıyerde Dere ookağmda eski (100) (100) yeni (56) 

No.lı ahşap "" 
Boyacıköyünde Rcıit pap mahalleoioln mektep sokalında eıX 

(!) mükerrer yeni (84/1) (84) No.lı all.pp tv. 

Hasköyde Keçeci Piri mahalleoinin Çöplük soltağmda eski 14) 
mükerrer 7erıl (12) (14) ve No.lı ta.! (14) (12) sayılı ve beheri 
&ekiz yüz lira kıymetinde iki ..,. 

Yukarıda :razı1ı gayrimenkullerin :millki:reUerinin pesin para ile sa
tılınıık Uzere 23/8/940 tarihinden itibaren 30 gün müddeUe pazarlığa bı

rakilmlŞtır. İstelı:lilerin Akara!, Mah!Otit kalemine müracaatları. (7892) 

Şu serilmiş görünen Jı(ilgenıe 
imrenmedeyim, 

Ne saadet! Hani? Ondan bile 
mahrumum iben!. 

Bu, gölgesini arayan hasta -
nm ıztırabıdır; yatmağa mah
kum bir şairin bağrından ko -
pan nefestir. Ve bu ıztırap, bu 

Seyriillefer otobih; koanieyonu 
dün toplanırustır. Toıplantııda 

otd>üscülerin bazı dilekleri tet
kik olunmus ve bu mevanda bo
zulan otobüslerin yerlerine sim
diye 'kadar sahipleri vem oWbüs
ler koyamaz vevahut haklarını 
basltalarına devredemezlerken 
badema bozulup seferden avrıl

mak mecburiyeti icabeden oto -
'bü~lerin yerleripe venk:erinin 
konulmalarına müsade olunma
sı kararlastırılrnı.ştır. 

1 - Yukarıda cins ve miktarı 
ve tahmin bedeli ile lemin•tı yazılı 
bir kalem pirinç:> 29 ağustos 940 ta
rihine ~tlıyan perşembe günü sa
ot 15,30 da pazarlıkla alınocaktır. 

2 - isteklHerin 2490 sayılı kanun- ı 
da yazılı vesi.kalarile birlikte belli 

\ gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyona müracaatları. (7894) 

muşlardır. isteklilerin şartnameleri &:örmek ve ilk teminat yatırmak üzere 

eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuz mildürl\ltlıne ve eksiltme 

gUnil de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebeslılde topla-

na:T:~~o::::u:E gel::;~İYAT DİRD{TÖRÜ: ;~
9

~T ı __ ı _s _T_A _N _ı_u_L_B_E_L_E o_ı_r_E_s _ı N_D_E_H_ı 
BASILDICiI YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

-

' BOYOK TARiHİ ROMAN~t!!__z,~ -
1 \ -

SEKERPARE SULTAN 
' 

~ 

Yazanı M. SAMI KARAYEL 1 
., 

Ali pasa, al:!zına ı?elen kiifü
rü edi"·ordu .. ·"·•-Ha\tl. lbsir pa
sa. ai!alarını dı.,;arı cııkarmıva 
mecbur oldu. 

lbsir pa.;a, karısını Sultan İb
rahime takdim evlemistı. Padi
sahın ııönlünü hoş kılmıstı. 

Abaza paşası, zevcesini Sultan 
İbrahime takdım etmiven ada
mın, o nıhayet ba5ını takdim 
etti. 

Yanı, Abaza pa'ası. Varvar 
Ali pasanın kalas.nı kendi padi
şaha volladı. 

Görülüyor ki, bir Anadolu co
ettı'U ırz ve namus uC'runa padi
şaha karsı kovuvor .. Bir vezirin 
kaıı>ını leslkn etmıvor.. Sonra. 

bu müstevli paşa, namus ve ır
zını muhafaza eden vezirin kel
lesini keserek padisaha takc!ım 
evlivor __ 

İste, Osmanlı tarihinin acıklı 
safhaları bunlardır. Bu vak'a
lardan hakiki Türk cocui!U 
ibret almalıdır. 

Anadolu QOCU..Ou Ali pasadan 
büyük isler ümid ed'ivordu. Ve 
Ali paşanın yanınd;ı toplanan 
hak>ki Anadolu Sipahi askerleri 
vuruşmak ve canlarını namus
larını müstevlilerden kurtarmak 
için son bir gayretle harekete 
e:e.bn isti. 

Fakat, ııadisahın mü~! pa
, şal arını etrafları.na topladı.kları 

külliyetli miliıtevli askerler l!Ü
ru.h ile hepsini taruırnar ev le
nnştı-

Ni:havet. Ali pasanın kellesi 
İstanbula Jl'eldı. Sultan İbrahi
me teslım eJildı. Artık sükun 
hasıl oLı:ıustu. 

Çünkü bir kere daha :mülkün 
sahibi veJıiınesi olan Anadolu 
çocuj(unun isyanı bastırılııus ve 
kelleleri uçuruhnustu. 

Ali pasanm ıbaı;ı Su:ltan ll>
rahmıe takdı.:m edildiıkten sonra, 
Babı hümavun önüne atıldı. Ha
zinesi ve eşvası Sultan 1bralımıe 
ı;ıönderildi. 

Ali pasanın oi!ullarından bıri 
babasile harbederken varalan
mıstı. Bir d'iıteri esir olmustu. 
İstanbula ıı;önderildiler .. 

İbşir pasa, bununla da kal -
ıı:n aeı. v arv ar Ali pa.sanın zev
cesini Sultan İbrahime yolladı. 

O Abaza paşa ki. şimdi lui 
<pasadan hınç alıyordu. Karısını 
neden ııadisaha teslım etımedi
((inden dolayı memnunivetsizli
kini izhar eyliy0rdu. 

Ali <pasanın karısı lstanbula 
ı;ıetirildi._ Sultan İbrahime tak
dim olundu. 

Fakat Ali Pasanın karısı ko
cası ııibi cür'etkii.r bir Anadolu 
kızı idi. Irzına namusuna sa -
dııktı-

Sultan İbrahim, Ali ııasanın ka· 
nsına sahıp olamadı. Kadın 
;pad.ı.şalıa her türlü hakarette bu
lıınmaktan celı:imnedı. 

Sultan İ>brahırn, kadının ll'Ö9-

terdikı hakarete tahammül ede
ımedı. Nihayet şu emri verdi: 

- Vurun çarmıha.-
Zavallı Ali pasa zevcesi ür

yan bal mumlarıle çarmıha ıı:e
riliu teslıır edileli. 

Veziriazam Ahımet pasa. kadı
na acıdı, Ol bİ,l?Ünahı kurtarmak 
isledi. Fakat, ııniımkün müy
dü?.. Padişaha kocası Jl'ibi ram 
olmamıstı. 

İbsir pasava. hi.ııınetine müka
fat.en samur kaph ıbır seraser ikürık 
ihsan buvurdu. 

Cerkes paşası, artık Sultan 
:lbrahimin has bendeıı:anından 
olınustu. Anadoluvu kasıp ka
vurdu. Al1 paşanın etrafında 
toplananları ktılıctan ıı;eçirdi. 
İkind bir Kuvucu Murat oldu. 
Arnavut kılıdle vü :ııbinlerce se
hit veren Anadolu simdi dil Cer-

kes kılıcile on binlerce ~hit 
vermişti. 

Ali paşa ile beraber olan Ka
vanoz İbrahim paşayı ilı:atlettir
d:i. Mallarını k3ıınilen zaptetti. 
Cesedının Yedikuleden Sara.v 
kapısına kadar, avdına iıo bak
latarak süriiıltl.emneeini fenn:an 
buvurdu. İbrahim l>8831lln cese
di aksam üzeri Tevekkül cesıne
si önüne at üııerinde ı?etirildi 

Orada yere indirildi. Ayakına 

bir ur~an bai!landı. Saraya ka
dar sürilitlendi. Siva.set cesmesi 
öniıne ııetirilip bırakıldı. 

Pasarun nası çeşmenin önün
de on günden fazla k.aldı. Sara
yın i.çi keri.h kokularla doldu. 

Böyle oldul!u halde Sultan 
İbrahi.m hiç müteessir ol:ınad.ı. 
Les koku.su, samur ve anber dii$
l<ünü olan padişahı ~ milie
essır etım .. Ji. 

Nihayet, fena kokulardan bi
zar olan l?ÜZel Hasekilerin 'Y'e 

tıözdelerin ı:iııdisaha olan sM<:a
vetleri üzerine nası kaldırıldı. 

lArkan var) 

Belediye daire, tube, me'\o·ki ve müesseselerinin yıllık ihtiyacı 1çin a
lmacak l '1Q1550 kilo kesilmiş ve 25,000 k.i.Io kesilmemiş ıürgen odunu, G6.50< 
lillo kesilmiş ve 25 1000 kilo kesilmemi~ meşe cJunu kapalı url usulile ek
liltnu;re konulınuştur. Mecmuunun tahmlD bedeli 5180 ltra 85 kurui ve 
ilk teminatı S88 lira 56 kuruf tur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat MüdUriüğü kaleminde ıörülecektir. İhale 
6/t/1140 _.,.be cllnü saat 15 de Daimi Encümende yapıJ.ııcalctır, Ta
liplerin ilk -1 m.altbw: ve:ra nıd<lupları .., 1140 yılına alt Tlcuet Oda-
11 vesikalıırile 2ff0 numaralı kaı.uoun ıartıalı çey.-,.ıe huırhJ'acaltlan 
teklif mektuplarmı ihale ıünü J>Wayyeo ııaalte Daimi Encümene vermeleri 
lfızımdır. (7549) 

Beykoz Tümen Satınalma komisyonundan : 

Cinai 

Arpa ana 
Arpa ana 
Arpa ana 
Yulaf 
Yulaf 
Arpa aı>a 

Ta. ll4L Te. Alı. 

Mllıları Kllosa Lira Gım lari!ıl 

150000 
100000 
200000 

60000 
100000 
1110000 

7 60 
8 
& 75 
7 10 
7 
7 

ll25 
600 

1012,50 
291,25 
625 
787,50 

4/9/940 perşembe 

• • 
• • 
• • 

• • 
> • 

Yukarıda cins ve miktarlan aösierilen arpa ve yulaf şart.namelerinde 
ıösterilen maı..ııere 15 ıün zarfında iesllin edilmek ııartlle müzayede ve 

mOnekp-a kanununa tevfikan bizalarında ~1 ıünJerde pazarlıkla 58-

tm alm.acalından taliplerin ihale gOnüode Beykoz Halk Parti binasında 
Tümen aatın alına lromisyon\!03 müracaatları ilAo ohmur. 

2 - ~a ..., yu.l:ı!m prlnanıelerl Ankara levazım Amirliğinde İzmir 

aatın alma komisyon ba§taıılıimda ve Beykoz Tümen .atın alma komlo;yo
mıııda ber IÜJl okımabillr. (7916) 


