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Trakyada yol işleri DEMİR /Tiftik, Yapağı işinde 

ALINMAKTA OLAN TEDBİRLERLE YOL INŞAATI ROMANYA'YA SATILACAK 3000 TON 
KISA BiR ZAMANDA iKMAL EDiLEBiLECEK • YAPAGI HENÜZ HAZIRLANMADI 

Sov~etleri~I Nafıa Vekilimiz yol GELDi Tacirler Niçin Anlaşamıyorlar 
l Romanyaya satılan malları al-

d ış sı·yasetı• işlerini teftiş ediyor . ~--- =~n~:~n~:g::/e":et~ir~;:~:; 
gerek ihracat birliği ve gerekse 
tüccarlar Romanyaya teslim e
dilece~ malları hillil hazırlama
mışlardır, Birlik Romanyaya ve· 
rilecek 3000 ton yapağının tesli
mini üzerine almış fakat teslim 
müddeti yaklaştığı halde henüz 
pek az mal toplamıştır. 

Mololofun nutJıana 

göre, Sorıyetler, J (ı n • 
nazarcn Arırupm Jıcr•· 

•ında dahc lcurırıdli o
len Almcnyc ile Joıl 
lcalmayı lrenıli ıiyaıet· 
lerine ııe menfactlerin• 
uy il u n bulmalttadırlcr 
Pe A/mcnya, lcendil•· 
rİne taarrtk;ı; ctrrtediJıı;e 

de bu aiyaaetl• Jeucm 
•dece/derdir. 

Yatan: ABiDiN DAVER 
(e::! ovyetler Hariciye Ko • 
;;;;;;;J} miseri Molotof Yoldaş, 

Sovyet Şiiraları Birli
i:.i ~cdınci yüksek Konseyinin iç
tımaı münasebetile bir nutuk 
söyledi. Bu nutuk, Sovyet Rus
Yaıun dış siyasetini kili derece
de aydınlatmaktadır. Sovyetlerin, 
geç.en sene ağustosunda, Alman
>a de bir ademi tecavüz paktı im
z~ladığı tarihtenberi takip ettikle
r_• .Politika değişıneıniştir. Bu po
lıtıkanın esaslarını şöyle hülôsa 
edebiliriz: 

1 - Alnıanya ile hoş geçinmek, 

1 
2 - Avrnpa harbine müdaha

c etmemek 
3 - Sovy~t Rusyanın hudutla

rını, fırsatlardan istifade ederek 
genişletmek ve sevkulceyşi vazi
Yetini kuvvetlendirmek. 

s_ovyetler, geçen sene, Alman
ya •le ademi tecavüz paktını im
za~adıkları zaman şöyle düşün -
muşlerdi: -

•Bizim menfaatimiz harbe ka -
rı_şınarnaktadır. İki taraf birbiri
nı •aiflatırken biz araziye ait e
:::.~leri~i~i kolaylıkla talıak -

... etıırırız; sevkulceyşi vaziyeti
ın1. •~ın bozuk taraflarını düzel-
ırız· '-- ı · . . 

8 .. ' auvve ımızı arttırırız. Uzun 
urecek olan bu harpten galip 

ve ın · ı· . ' gu ag up ıki taraf da çok yor • 
n _çıkacaktır. Biz o zaman kuv;•tli bulunacağız; Avrupada nü

nzurnuz artacaktır. Mağlup 
~~mlek~tl~rde ilıliHil çıkacak ve 
J\I kouıurust rejimi kurulacaktır. 
1 manyaya karşı bir harbe sürük
•tuncıuek Hizırndır· çünkü o za-
nı ' ' ll an, Almanların geçen Büyük 
u ~-',ı"te yaptıkları gibi, garpte 

l ıu afaada kalarak şarkta bize 
aarr d ' lı uz e eceklcri muhakkaktır. 

rn u v~ziyet, Sovyet Rusyanın ta
ileanııle aleyhine olur. İngiltere 
ıı. F'ıcansa, geçen harate Çarlık 
usyasının ezilmesine mani ota .. 

f'.•ınışl.ardı; bu defa, rejim ayrı-
yıg~lve ıdeoloji münafereti dola -

ısı e belk" b" · · m ı ızım ezılmeınizden 
le emııun bile olurlar. Almanya i
led~~aş~rs~~ harbe girmeden is
Vetıe l~r~mızı elde ederiz ve kuv
•a bllnırız. Harbi Almanya kazan
~. t e çok yorgun olacağı için bi-

aarl'UZ edemez.> 

Y 
8
1 
ovyetJerin bu düşüncelerinde 

anız b" "k• ' ır ı ı nokta yanlış çık tı. 
lıunlardan biri, Fransanın, pek 
~abuk Yılnlışıdır ki, bu, yalnız 
b ovyetleri ~eğil; herkesi şaşırtan 
t ekJennıedık bir sürpriz olmuş_ 
ur. Fakat, Sovyet hesabının en 
~anlı~ ~ıktığı nokta, mağlupların 
k oınünıst olacakları ümididir. Bir 
b ~ı~ene. evvel, •Halk cephesi> 
~ uınetı .zamanında, komünist 

; asına ramak kalmış bulunan 
r_au.a, mağlup olunca, komunlı:

"j'n tam aksi kutbe dönerek faşist 
?. muştur. Mağlup Fransadaki re
Jını değişikliğinin böyle bir neti-

( Arkası 4 üncü sa11fada) 

IM:emleketianizin her tarafın
da e'heıınımıiyetli Naiıa işleri ha
raretle devam etmektedir. Ez
ciiırnle Trakva:d'a da N aiıa işleri j 
QOğalanış bulurıımaktadır. Bu 
faaliyet arasııu:la en ehemnnivet
lisi lbilhassa yol işleridir. 
Nafıa Vekiliıni2 A. Fuat Ce-

.besoy bu hususta verdiği beya
natta demiştir ki: 

•- Bu sene Trak11ada Nafıa 
i§leri çoğalmıştır. Bilhassa iki 
aydanberi bü11ük bir faaliyet de
vam etmektedir. Bunlar arasın
da yol i,ılerimiz bilhassa ehem
miyetlidir. Yeni 11aptımakta o-

____ , __ _ 
Molotofun nutkunun 
Türkiyeye ait kısmın
da tahrifat yapıldı 

lan yoların başlıcaları İstanbul -
Stranca - Sara11 - Kırklareli , Hal
kalı - Hiidımköy - Çerkeskö11 -
Saray, Babaeski - Edirne, Hav
za - Gelibolu, Eceabat ve daha 
bazı yollardır. 1stanbuldan baş
lıyarak Edirneye kadar uzıyan 
saha dahiLindeki inşaatı teftiş 
ettim. Faaliyetten memnunum. 
Alınmış ve alınmakta olan ted
birlerle proqramlar dahilinde ve 
mümkün olduğu kadar kısa za
manlarda ikmal edileceklerdir. 
Nafıa Vekilinıi2 Traik.ya mın

takasında·ki teftislerini ilıttirerek 
Canaıkıkaleve "emnistir. Orada da 
Nafıa işlerini teftiş e1ımektedir. 

-Transilvanyalı Ru-
menler arazi ter. 
kini kabul etmiyor 

Oı N. 81 ajansının Bulgarlar Dobrica İŞİ 
Tahrifat yaptığını için Romanya ile 
gösteren iki vesika mUzakere istiyor ı 

Ankara, 2 (A.A.) - Sovyet 
Başvekili ve Hariciye Komiseri 
B. Molotof tarafından harici si
yaset hakkında Sovyct şôrası bir
lii!"i ali konseyinin yedinci içtima
ında irat edilmiş olan nutku, Tür
kiye:ve taalluk eder kısımları da 
dahiİ olmak üzere, dünkü bülten
lerimizde neşretmiştik. 

Bu son kısmı, Sovyet resmi a. 
jansı Tass tarafından Fransızca o
larak bize l!"Önderilmiş oJan me

(Arkası 4 üncü sayfada) 

Bükreş. 2 (A.A.) - Reuter: 
Macarların Transilvanva, hak
kında ist~kleri Romanya vazi
yetine hakim olırnakta berdevam
dır. Cenuıbi Bulıı:ari&tana terk< 
meesle&i il<inci planda ver al -
maktadır. Bu meselenin bu ay 
zarfında Bukreşte doğrudan doğ
ruya yapılacak müzakereler yo
lu ile halledileceği zannedilmeık
tedir. 

Bununla bera:ber, Alınanvanın 
Macar isteklerine siddetle mü -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

-AVUKAT .ASADGA LOKANTACI 
AGU.BU MAKASLA YARALADI 
Yaralı hc:stahaneye kaldırıldı 

Bin bir maceraıarclan sonra !imanımıza dönen Demir şilebi 

Denizciler heyecanlı 
sergüzeşti anlatıyor 

r-------, 
Başvekil 

İngiliz abluka
sının takviyesi 

Bu sa b a h li Almanya p':rol tedari-

G el 
"ı yor kinde güçlük çekecek 

lktısat Vekili de bu 
gün şehrimize gelecek 

Ankara 2 (İKDAM Muhabi
rinden)~ Başvekil Doktor Re.
fik Saydam refakatinde kale
mi mahsus müdürü bulunduğu 
halde eksprese bağlanan hu -
susi vagonla bu akşam şehri -
mizdcn İstanbula hareket et -
miştir. istasyonda mecl.is reis1 
Abdülhalik Renda, v~kıller ve 
mebuslar tarafından uğurlan-
mıştır. . . 

İKTiSAT VEKiLi DE 
GELİYOR 

Ankara, 2 (İKDAM Muhabi
rinden) - İktısat Vekili Hüs
nü Çakır bug_ü n saat 17 trenile 
şehrimizden lstanbııla hareket 
etmiştir. 

Ziraat Vekili 
Kütahyada 

Muhlis Erkmcn. 
harman vaziyetini 

tetkikJ etti 

Londa-a. 2 (A.A.) - İn:ıı:iliz 
ırnat.buatı İnl(iliz alblukasının tak-
vioyesi i<:in alınan tedbirlerin ne
ticesine lriiyük 1bir ver ayırmış
tır. 

Bu yüzden A1manyanın balkır, 
kalay, yağ ve petrol tedarikin
de .ıı:itti.kçe daJha zor bir vaziye
te Pireceği kaydedilanekteılir. 

İnı!iliz tayyarelerinin Alman- I 
ya ile Alanan isııali altındaki a
~a~i üzerine yaptığı ıhücumlar 
Almanya için eok ırnühiım pet
l"ol ziyaına se<bC'O olma!kta ve Al
ırnan saJ"!iyatını geni~ bir nis
bet dahilinde arttıftı takdirde de
nizaşırı rnaınleketlerden artık bir 
""Y tedarik edemiyeceği için bir 
ıkac av zarfında vahim bir me
sele karsısında kalacağı bildiril
ırnektedir: Petrol i.htiyacı. 

lsvec b i ta raf l ı k • 

Siyasetini muhafaza 
Etmiye azmetmiş -Kral Güstav'ın nutku 
Stokilıolım, 2 (A.A.) - füksda

ğın fevkalade içtimaı ırnünasebe
tile ıbu,gün söylemiş old1'i!u bir 
nutukta Kral Gustave, lsvecirı 

Kütahya, 2 (A.A.) - Ziraat Ve- lbitaraflılk politikasını tekrar te
kili Muhlis Erkmen bu sahalı Kü_ yid etımişti.r. Kral ezcürrnle su 
tabyaya gelmiştir. Ziraat Vekili &özleri söylamistir: 
vilayeti, parti ve belediyeyi ziya- •- Bütün memleketler!e d•>S-
ret etmiş ve ticaret odasında tüc- tane münasebat muhafaza etmi.-
car ile bir basbihalde bulun • ye kat'iyyen azmetmiş bulunu-
nıuştur. •ıorum. 1sveçin hürriyet ve istik-

Yeni Postahane karşısında Ve- detlenmiş ve avukat Asador lo- Kazalarımızı ve merkezin bazı lalini muhafaza ederek, mem -
lora hanında avukat Nehabet oğ- kantacı Agobu makasla sağ ko- nalıjyelerini gezecek olan vekil !eketi hanı harici tutmak için 

Cünkü söylendiğine göre, daha 
Romanya ile anlaşma imzalan • 
madan evvel aıflaşmanın mahi -
yetini nasılsa öğrenen birkaç bü
yük tüccar piyasadaki ve hatta 
Anadolunun birçok yerlerindeki 
yapağıları toplamışlardır. Şimdi 
de ellerindeki malları saklamak
ta ve fiatların yükselmesini bek
lemekte oldukları söylenmekte -
dir. Birlik piyasada mal bulama
yınca fiatları bir iki kuruş yük.. 
seltmiş ve evvelce kusıırlu bula
rak 60 kııruşa almadığı yapağı -
)arı 61-62 kııruşa almıya başla • 
mıştır. 

(Arkası 3 ii.ncii. sa11fadd) 

AÇLIK 

Tiftik işile alaka.dar olması belv
lenilen Ticaret Vekilimiz 
NAZMİ TOPÇUOOLU 

HARP 

Varşova hergün İngiliz ve Alman 
1 kurban veriyor Hava Akınları 

Pctain Amcrikadan 
yardım istiyecek miş 

MAREŞAL PET AİN 

Nevyork, 2 (A.A.) - Reuter 
Ajansından: N evyorlk Sun ıı:aze
tesi yazıyı:ır: 

• Varşova mıntakasında her 
f Arkası 3 fi-nc;ı saı,fada l 

Almanyanın mühim 
üsleri bombalandı 

Londra, 2 (A.A.) - Hava ııe
zareti tebliği: 

İn:ıı:iliz bombardıman tayyart
le.-i, Almanya. Alınan ve Ho!an
da sahilleri acıklarında naıklivat 
yapan ıı:eıınilere hücuım e1ımiş -
]erdir. Bu !hücumlar esnasında, 
bombardıman tayyarelerimiz düs 
man avcı tayyarelerinin ırnuka
lbelesine u,i?raınıışlar ve iki düs
man avcı tavvaresi düsürmüş -
le.rdiT. Bombardıman tavv are
lerimizden biri üssüne dönırne
ınristir. 

HanoVTe de civarında Mis -
!burıı: ve Alınan hududu civarın
da Elmmericcıh petrol tasfi velıa
neleri dün gece bombaroıman 

(Arkası. 3 üncü sa• fada l 

Jeni;ı; "" Afrikada iri 
harebe/ue •İt haber-

3 üncü aayfamız:da 
- --

BİNLERCE OKUYUCU MFRAK İÇİNDE BİR 

c ı L1r ş~ il~Ro 
Aldığımız yüzlerce 

bize ayni 
mektup, telefon ve telgraf 
suali tekrarlıyor : 

• ••• ... 
Ali Resul ne zaman başlıgacnl<. 

-----
Üstat Ziya Şakirin bu eseri daha şimdiden herkesi merakta hıra), t ı. 

ALIRESOL 
Iu Asador ile Sirkecide Hamidiye !undan varalamıştır. Asador bak- ga"·retler•~ı· ~rje~okten ka -

21 1 d "" kk ' ' köylü ile temaslarda bulunacak . ., ,... - ""'-
caddesinde numara ı u anb: kında kanuni takibata başlan • ve bilhassa barınan makineleri _ çınmayaca!)'ım. İsveç n•lletinin Adlı bu tam ,abeseri pek yakında neşre başlıyarafrıı. 
dalokantacıSerkisoğluAgop ;.'trl__ınl>·:·~l~~~Jllt~a~~~te~d~a~v~i~a~lt~ı~n~a~a~lınlJl:-__l..,!!!!,.,f!l~!!!.!'.!~· ~~·~·~~;!~1!,,!;._l~b~i~r~!i!k~v~e~a:zi~m'.!._'.h~is!l:e~ri~n~in~,~b~ı~ı~q~a~~~·.liii;:;;;;;;;-;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;;;;;;.. _ ___::::::::;......==....__:~_~--~ meseleden dolayı münazaa etm~- • nin ça ışma vazıyetını tet i e-



SAYFA-:ı. 

me-v.z'-.Iları ! l 

Si 
İngiliz hava kuvvetleri her 
gün biraz daha artmaktadır 

S on hafta içinde alman 
Üf haber, haı:bin yarın 
alacağı şekli bugünden 

göstennell: mah>yetlerile çok mü
himdir. Bu haberler şunlardır: 

1 - Amerika 941 den itib:uen 
İngıltenye ayda üç bin tayyare 
verecek. 

Z - Kanada da tayyare ve mo
tör inşaatı iki misline çıkınış.t.ıı:.. 

gııyıet gösterecekleri kendi ken
dine meydana ~ar. 
Diğer taraftan malzemenin u

çuş tekniği bakımından d:a, Al -
maB. tayyareciliği İngilizlerin~in
den geridir. Şöy?e ki, mesela Iıa-
gilizlerin meşhur Spitfayr avcı 
tayyaresini 50-GO saatlik uçuşu e
lan tecrübesiz bir pifot kolayca 
kullanabildiği halde Alınanların 

3- İngilizler, 
lendi sermaye • 
!erile Amerika • 
da yeni fabri -
kalar ktırabile -
cekfordir. 

Ynan: -----, 
Messeışmit av 
tayyaresi
ni ınuvaf .. 

Ş. Hazım Ergökmen fa k ı y "t ı .. , 
k ıı 1 1 a B a b i i

4 - Ve Amerikan tayyarecile- [ 
ri İngilia hava <>rduswıda vazife 
alabileceklerdir. 

Bu malumata dayanılarak bir 
hesap yapıldığı zaman İngiliz ha
vacılığının haziran 941 de 40-50 
bin tayyarelik bir kuvvete ma • 
lik olacağı netieesine varılır. 

Görülüyor ki, bugün bi:r kale 
olan İngiltere yarın ateş saçan, 
yakan, yıkan bir fırtına olacaktır. 
Ve bu hrtınaya kı.şmı yokluk için
de geçiren Alman)a uzun müddet 
dayanamıyacaktır. Der gfın hava
dan dökülecek beş on bin ton 
lıomba açlığın kemirerek zaif dü
şilıeceğiı\lman maneviyatını öl
dürecektir. 

Bugön baval:uda uçtnğonu gör 
ıılöğümiiz Alman layyanleri haıp
ten çok önee mevcut olan pek kısa 
ömürlü tiplerdir. 80-161) saatlik 
nç~tan sr.ua kontrol edilmek la
zınıgelen bir Alman tayyare mo -
törüne karşı mesela İngiliz Rols
Roy$ motöın...Wı bin saatte bıı ih
tiyacı gösterdiği düşünülürse cep
hede ayei mevcudu muhafaza e
debilmek i<tin İngilizlerin tlaha az 

mek değil, u
çurabiTmek için çok usta bir tay
yareci olmak liızungelm~ . ediT. 
Başka bir mühim mesele, llHl

harcbclerde tayyare tipleri ara
sındaki yarıştır; düşmaw.n tayyaı
relerinden dalıa üstün vasıfta tay
yareler yapmak !azımgeliyor. AJ. 
manlar harpten önce men.ut tay
yare tiplerini hilliı değiştireme -
mişleı:dir. Eğer yeni tipler hazıl"' 
Jamak yolunda çalışmıyorlarsa 

Amerikaya sipariş edilen tayya
reler geldiği zaınan aı:tık ceıılı.e
de uçurulacak tayyareleri bnlum
mıyacaktıı:. Bugün bile İng~ ,.. 
dalarına kiitle halinde yaJ14Jia -
mıyan Almanlar o zaman büshü
tün kötürümlc~eceklerdir. 

Demek oiııyor ki. İngilterenin 
94'1 ortalanndan soura elde ede
ceği üstiiıılü.k. hem sayıda hem ka.
fitede olacak ve biiyicL-e İngiliz 
tan·areleri havalarda t>ldııkça bii 
yük bir serbestiye malik. olacak
tır. 

Bütün hazırlıklardan öğrendi
ğimiz şudur: Avru:ı,ıaya adalette
ın.ln edeceli; olan silah, on bU ay
dır mnharebe meydanlarında. ha. 
itim bir. rol oynamış olan tayyare 
ıfir. Şakir Hazim ERGÖKMEN 

Hindiçinige~ t Halice 10 bin 
afyon -yolladık 

Dün ilk defa olara:Jı: J:lindi
cini ve 107 ·bin lira.ilk afy0n ih
raç edilırnıstir. İsvioreve ba.i!u:
s~ ve YuJ?OOlavva,·a da balmu
.ıııu gönderilmiştir. Bir cok mem
lekelle.-de avon maMulü az ol
d u;?undan talepler fazlalaşmak
tadır. 

İKTiSAT 

İzmir hattın• büyük vapur 
İzmir fuarının açılışı yaklas -

tı"ıııdan önümüzdeki haftndan o . . 
itibaren Izrnir - lstanhul ara!>ln-
ki •. -.l postaSL bugünkü vapurdan. 
daha büyük olan İzmir vapuru ta
rafından yapılmıya başlanaeıtktır. 

ÜNİVERSİTE" 

Profesör Rozenberg gÜ• 

neş çarpmasından öldü 
Ü"niversife J'en Fal.iilfe&i ilim 

}teyel kfrrsiisü pr&fesörii Kozen
berg Bebekte.lıi yat.ı.ru.da. giineıs 
banyosu. yapulı:en güne~ carı -
masmdan hastalaruuak vefat et
miştir. 

Haliç vanurlan idare.sWn va
l'l!veti Bel.ediyece tetkik olun
maktadır. Bu hususta bir raooı
nazırlana:ralt Beled.ıyeye veril -
ımiştir. Hariç ve civarındaki lial
lkm kalabalııklaşmasmda büyük 
ro.l oynıyan hu idarenin vaziye
tinin inkişafı Bcledıivece de ax
zu olunmakta<lır. Belediye Hal.i4 
vapınlan ida.-esine şimdiliık Hl 
lirı>l>k bir yarılım yapmıştır. 

Acil taımirata ve dlİğer lü -
zuımlu islere avrılruı bu para ile 
Y emis iskelesi de esaslı l:ılı şe
kilde tamir olunmı.rstur. 

MÜTEFERRİK 

Cami evlusunda baygın 
bu1unan •dam ölc.ü 
Dün Süleyman.iye camii avlu- ı 

sunda yarı !Kıygın bir halde ya
tan bir adam göriilmüş ve derhal 
çajprılan sıhhi imdat otomobililc 
Cerrahpaşa hastahanesine sevke
dilm.iştir. Fakat baygın adam yol
da öhoiistiiL Buaıın üzerine ce. 
sedi hast~haneden morga kaldı -
rılıwştu_ Hüviyeti anlaşılamıyan 
bu adamın neden öldüğü morg 
rıtperite anhışılarakCız. 

emek Beni Seviyor!.. 
ı 

Ya.:ıan: ~ ~ Tüıkceai: 
Gi dö r-.opasa~ _ _ıı--ıı_s_e_ı_a_m_i_I._' _s_e_:ı_e_s__, 
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Hayatı tehdit edilen bir adam 
gibi şiddetli bir öil<eye kapıldı. 

- Bunu yapınıya hakfarr var 
mı? .. Nası..t tirenlerı. yelcu alına -
laı-ı zora koşulu.)'orsa. bunlara da 
zorla hasta teda"i ettirmelidir .. 
!er. Gazetelere şikayet edeceğim. 

Hiddetli hi&dctli yiirüyordu. 
Dlrden bire oı.:luna döndü: 

- Ro~·a ile Klarmondan b-ir ta
ııc getirtmeli:. Bu halde kalama
yız. 

Gontran gülerek cevap verdi: 
- Roya ile KJermonun dok • 

torları Anval snlarınııı hassııııını 
bilmezler ki... Hem şuna da "uıin 
olunuz ki. onlar da meslekta~la -
rının ekmeklerini ellerinden al-

mak için kalkıp buraya gelmez. 
!er. 

Mm·ki çileden çıktı: 
- l1~k.i, i~t-, uc olacağı.t? 
Andcrmat şapkasını kaptı: 
- Bana bırakınız. Bu gece ü. 

çil birden gelirler ... Üçü de ayak
brım1"a kaP"na~aldard.ı.r. Şimdi, 
gidip meflucu görelim. 

Seslendi: 
- Hazır mısın Kriııtiaa? 
Kapının eşiğinde göründü, sa-

rarmıştı. Babasile kardeş_i.ni. öp
tükten sonra Pole elini ur<attı. 

Pol uzatılaıı eli titriyerek tni
tlf, gözleriıtÖ Jll'rılen laldıranı.ı • 
yor, önüne bakıyordn. 

Marki, Andermat, Gontran ko-

t K D A· M 

60 bin lira yolsuz iade edildiginden U. mü. 
dür ile m~clisi idare hakkında takibat başladı 

M ülga afyon ve uyuşturu:cu maddeler inhisarında vukubulan 
bir suiistimal hadisesi lıakkında dördüncü sorgu hakimliğin

ce tahkikata devam etiilmektediı. 
İdcliaya göre lul<fue şudur: 
Nesim Taranto adında bir tüccar inlıisar idaresile bir mukavele 

yapmııı ve bu mukavele ile giriştiği. taahlaiitlcri ifa i(in usalen depo
zito akçesi olarak idareye 60 bin lira vermiştir. Fakat tacir taalıhü
dünü ifa edememiş ve bnırun üzerine tlepozito akçesi olan 60 bin. li
ra hazineye iut lraydolnnmuştu. Bir müddet sonra ayni tacir, af. 
yon inhisarı idaresile giriştiği !Kışka bir mnamele esnasında hazine_ 
ye mal edilen 60 bin Ura da kendisine iade edilrni:ıtir. Halbuki Jı.azi
neye kaydedilen bu paranın iadesi cai:ıı değj ldir ve bu hareket usul- 1 

sindiir. Bıımbrıt dohryy vazife ve memuriyetlerini suiistimal suçile 
afyoıı inltisaıı• umum. müıtlürü Afi Sami, mecTisi fdare reisi Ziya Ta
ner, medisi itlaı:e azasından Hüsnü. Zavil, idare şefleriruleıı. Şefik 
Fe~·zj ve Muakkip Hacı Hüsnü Iıaklarmda takibat yapılmaktadır. 
Bunlardan bir kısnn sorgu hakimliğince celp ve isticvap edilmişler
cfu. Bir ikisiain de vefat etıniı; olda1darı anlaşılmakta ve tabkik 
edilmektedir. .. 

Ti c ::ıretin bu 
çeşidi yoktu 

Doktorlara hasta götü
ren dellallar türemiş 
Sehrimizdaki bazı doktorların. 

ık:cmıisyoncu ve mutavassıtlar va
srtasile kendilerine hasta cel -
bettikleri ıhatta •bu mutavassı.tla
rm bir kısı:ın hastaları iğfal vo
lile dii>er dıolrtorlara l!Ötürdii!k
leri hakkın.la Eı.bba Odasına ba
zı <;ikayetler yapılmıştır. 
Bımı.m üzerin~ Oda haıvsivet 

divanı tah;ükata !!er.mis. faıkat 
mevzuu.bahis doktor !arın bu 
hususta kmn.i:svoncil ve muta -
vassıtlarla konuştırklanru ıkat'
iyetle tesbi\ edememiştir. Buna 
raJmıen hadise ermüyet mü<l ür
:ıüğüııe ve Sıl:ıhat, İçt.imai Mu
avenet Vekaletine ıbildiri1mis -
tir. 

IA:iktorluk mesl.ekinin seref ve 
ll:ıaV3iyetini reneide eden ve dok
torların menfaatlerini l'(ayri 
mesrıl ıbir surette ihlal eden bu 
!kabil ciı'kin hareketlere tese'b
büs eyliyenler sıkı 'bir surette 
b]rip edileceklerdir. 

BELEDİltB 

Tak:iim gazinosu yarın 

akşam açılıyor 
Yeni Taksim gazinosunun açıl

ma mera.simi yıwnki pazar günü 
saat 11 de vali Ye belediye reisi 
Lfitfi Kırdar tarafından yapıla-
caktır. 

Bn münasebetle Paris, Berlin 
ve Brükselde takdirler kazanını~ 
olan Seniye Tepsi san'atkar Biir
banetlinin refikası ilk de[a ola
rak La march Person isimli dan
sını oymyacaktır. 

Otomobil kaza
ları çoğaldı 

Bir adam ve iki çocuk 
ağır yaralandılar 

Son günlercı., otomobil kazala
rı roi"!almıstır. 1iJvvelki akşaan ve 
d:ün sabaı.h ilki feci kaza daha ol
mıı.ştur: 

Dün sabah ş:ıför Mootafanın 
idaresinıfoki 1755 numaralı tak
si otoınll'bili "'ehzad2 başında Fa
tih polis merkezi önünden ge
cıerken Şehzade caddesinden 154 
numaralı kahvede yatıp kalıkan 
Petür>keli 20 Yaslarında Ramaza
na carpmıs. başından ve muh
telif yerlerinden aiiu· sLJrette ya
ralamıştır. Yaralı sıhhi imdat o
Wıoobilile Cerra:h;paşa hasıt.aha
nesin1' kaldırılımıs. soför vaka -
lanmıştır. Yaralının vaziyeti 
teruiKendır. 

Dii?er kaza evvelıki akııaım Selı
reıninin<l e olmuştur. Şehremi

ninde Deniz Abdal ımalhallesin
de Necip Asını: sokağmda otu -
ran Velinin 9 yaşındaki kızı Fir
dew kucağında kardeşi 1,5 ya
şında Hasan olduğu halde Şeıh
remini tramvay caddesinden ı<e
çe:ı<ken '.l'opkapıya giden şoför 

' Nubarın idaresindeki 2875 nu
maralı otaıı:ıohilin sadnncsine ·><it· 
raırnş ve her >ki çocuk ağırca ya;

ralanmı.şlardır. Çocuklar Gu
reba hastahanesine na.kledilımôş, 
NUbar yakalanarak takibata l:ıaş
lanınıştu:. 

Yeni tip ekmek beğenildi 

Buz muhtekirlerirı•n ruh• 

Siltnıameleri alınacak 1 
Şehrimizin bazı semtlerinde 

cBuz ib tikarı. nın şiddetle devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

Yeni tip ekmek için dün de 
belediyece bir tecrübe yaptırıl -
mıştır. Tecrübe güzel nctiee ver
miştir, •Hallı: ekmeği. nfuru. al
tında satılacak olım bu ekmek dün 
daimi en~ü.nıen tarafından da let.. 
li.1; edilip kabul olımnruştur. 

Zehirlenme alameti 
Kurtu:lı:ısta Sarraf Muti so -

.ı "ı!md;, 8 nı.ııırumı<ia oturan 66 
vasla:ruıda Manol. Kıırlulu:ı ced
desind.eki ıbahı;:e1i. ,ı:ıa.:oi.noda ,ı:ıe

tirilen kıkı.mıu vemi> ~ şiddet
li zehirlenme alamelleri gii.ste
rereık baY"l!tn Nı: halefe Ettal has
tahanesine kalıdırılmıs.tır. 

Bazı yerlerde buxn 2",5 lmruş ye
rine <f kuruşa satmıya kalk~an
lar da görüldüğünden dün tekmil 
kaymakamlıklara yapılan bir ta.. 
mimle. buz muhtekirlerinin elle
rindeki. ıuhsatiyele.rin hemen a
lınması tebliğ olunmuştnr. 

nu~l yürüdüler; Krirliau :ıra-
ftşça: . 

_ Bütün kalbi.mJe, bütün: var
lıö-ımla sirinim deıü. Ha- emri· 
~ 

•ize lsazırım. 
Ve cevap beklemeden odadan 

çıktı. 
Oriol kaynağına yaklaşırlar -

ken, Baba Klovisin şapkasını gör
dWcr. Mefluç ilıtiyar banyo ya
pzy<ırdu. Bu banye kendisini ~·e
ni evli lıir dıolikanlıılaıı daha de· 
Jikanlı yapacağını söylüyordn. 

nwı. BC!t de oınu~IanHan kaldı
rırını. Hep beraber: Bir, iki, üç!.. 
Kaympedex, si.,,. bacalılanadan çe. 
kilini1' ... Bayır hayrr, suda kal.an 
baeıtğını da çekiniz .. Çabuk çün
kü laka!im kafmaolı. Bir, ilri.. üç!!. 

İhtiyar bıyık altındın> gülerek 
kendini ellerine b1.rakınışt1. gay
retierine yardım i.çi.n lıiçhir ha
reket yapmıyordn. 

Tekrar koitaklanna g>rip kal
dır .... lar. Eline bir koJı l. değneği 
verdiler. ihtiyar. Kchıık dei;;rııe· 
ğiui baston grbr kullanarak yü-Andennai uyandırdı: 

- Nasılsın? 

İhti_yar eiendisini tanıyınca: 
- l,yiyiın, c:uk iyiyiı.:1~ Dedi. 

·ı riimi:ııe llaşfadı. iki büklii:m ol. 
tnuş, lnTiye sızhya, bacaklarını 
süriiyere.k yürüy•.rdu. 

-Yürünıiye başladıu rnr? 
- Tavşan gibi... Bu ayın ilk 

pazar giiııü sevgifunle dansede
ceğinı. 

Andermatm blb-1 çarpt1' 
- Sahi yürüyor ınn.:-;un? 
Balla Kk>vis şakayı bıraktı: 
- Eira:ıı .. Bh.,.:z ;ırfrrüyonmı. 
BankH i:htiyann nasıl ve ne 

kaUı: ;ırürütliiığür:ii heme.. ~ -
mek istedi. 

- Gontran deııli sen kahmdan 
tut; siz Br.etin;vüol elinden ııtu· 

Andernıat coştu, el çırptı; ti -
yatco<ia. aktörleri aik.ışlar gibi al
kı:,!adı: 

- Bn-v0o! .. Bravo! .• Fevlaia -
ele! •.. 

Bu s..-ada ihtiyar ıros-uhıp sen
dele;ı>İllc .. ke.;iıı, üstii başı ıslak 
olmasına ..... me-ıı lıııoynnna sarıl
dı. kııc~ 

- Artık yetişir, yorulmaymız 
diyoırd11; haytli sın teluar IKınyo
J'a sokalım. 

Död kiji ihti)!:ı.rı kuga tıılunı.. 

r ...,..t\ 

ET IHTiKARI 
Bazı kasaplar 
u y u ş m u Ş 1 a r. ! 1 
Son günlerde Anadoludan bol 

miktarda kasaplık hayvan gel
diğiu:den şebrimi:rin ımıbte.lif: 
semtlerindeki kasaplar arasın.
da büyük bir rekabet başla -
mıştır. 

Bu yüzden ayni s.emtteki ka.. 
saplar a1'8Sında bariz bir fiat 
farkı görülmüş ve <10 kuruşa ka
dar koyun eti satan kasaplar 
çoj\alm.ıştuı. 
Diğer taraftan buı şehirde 

ki kasapların aralarında anla
şarak Hatları ucuzlatmadıkla -
rı da anlaşılmıştır. Ezcümle Ba
lıl<pazarı eivarı ile İstaabuhm 
bau yerlerinde 45 kuruşa et sa
tılırken Bcyoğlıında 50-55 ku
ruşa Boğaziçinde, Adalarda ise 
55-69 kurusa et alnıabilnıelde
dir. Şikayetler üzerine helı!di
ye dün et fiatlarını sıkı bir kon
trol ve inzibat altına almayı 
kararlaştırmıştır. 

"---!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O!!-!!!!!!! -1 
DOKTORLARIN GUN-
LOK KAZAN C LA R I' 
TAHKİK EDi'LI YOR 

Buna göre yeniden 

sınrflara ayr,facaktar 
Şabriımizdeki d'oktorların ka

zançlarına göre, veniden sı
nıflara taıksiıın olunması için E
tföba Odasınca faali'Vete ı<eQil
nıiştir. Geçen yılki sınıflara tak
siını W bazı itirazlar doi?urmus 
okluğundan Oda ıidrue heyeti 
.her doktorun ı;ıüniük kazancı 

'ha<!tkmda esaslı tetih."ilkler vaJJ -
maktadır. 

Kuçith haber&tıır 

* Baridye Vekaletine yüksel< 
mektep mezunları aı:asından mü
teaddit memurlar alınması için 
b-ir müsabaka açılnııştll'. 

Bu müsabaka ayın 26 ncı pazar
tesi günü saat 16 da Ankarada 
yapılacaktır. * Eyüple Bülhülder& - Gümi''
suyu yolunun parkeye çevrilıne. 
si işi bitmiye ba(tamıştır. Burada
ki diğer bazı. yollar da parkeye 
çevrilecektir. 

Ayvansaray ve Defterdar ara
sındaki mezarlıklann da kaldırı
lıp yolun genişletilmesi faaliye
tine başlanılmıştır. * Nüfus sayımı hakkında dün 
öğle~en sonra viliıyette deniz, ti
cuet, liman, gümrük, maarif ve 
diğeT bazı dcvair müdürleri ile 
kaymakaıaların iı;lirakile bir top
lantı yapılnuştır. * T&bkoparanda Kulzaıde apart
manının üst katından atılan mo
lozlar, bunları taşınıakta olan 
arabacı Kiı.nmın ıbaşına düşmüı; 
ve a.İ!lil' sw-ette varalanıııı.ıııtu:. 
Yaralı Beyoğlu hastaıhaneslne 

•kal.dırıhnıştır. * Dün köprünün Aıdalar isJ<e
lroinıden Yalovava ııitlecek o>an 
Kınalı vapurn hareket ederken 
Samatyada Kuleli sokakta 21 
nuıııı:ıara<la ~uran 21 yaslarında 
Hıristıo kızı Sofyanın sağ eli iki 
vapur :trasına sııkL5arak etlkılls
tir. So:lya Seniori hastah.ane
sine lraldırılırruşbr. 

ba edip tekrar sıcak s:u {ışkıran 
çukura soktular. 

İhtiyar kat'i bir eda ile: 
- Bu çok mükemmel bir sn 

dedi; emsali olnuyan bir su; bn 
su hazineye değer ... 
Andernıat birdenbire kayınha.. 

basına döndü: 
- Beni öğle yemeğine bekle

meyiniz dedi. Oriollara gidece -
ğim; bu meseleyi sürüncemede 
hnakmamak liızım. 

Adeta koşarak gitti. 
Ötekiler, baba Klovisin çuinıru 

önün.ı.., y&httt kena.mdaki s&
ği.ttler altında oturdular. 

Potun yaoına oturan Kristian 
dinamitle uçurulan tepenin ye -
rine bakıyordu. Bir ay evvel o
radaydı! Bir ay evvel orada otur. 
muştu. Bir ay! Aneak bir ay ol
muştu! O güniin bütün teierru
atın~ parçalanan biçare köpeği. 
zavallı hayvn111 knrtarmak için 
oowı bir sözü üzerine hayatını 
tebli.Jıeye ko) an Polun cesareti
ni, fedakarlığını, her şeyi hatır
lıyordu.. Bu gii.n Po.i dostu idL 

ı 
Demek bi.w dostu vardı! Polun 
metresi idi .. Metresi: 

(Arkası var) 

Mektep arkadaşnn, sütnn yol- r 
d,;şıın, dostum (Va-Nfi) dünkü 
•Akşaın. da içtimai bir zaruretin 
i.ım.teline bastı: Göçebeliğimiz -
d-~n şikayet ediyor .Baba evi. te
essüs edenıediğirie yanıyor, kira .. 
clar sayısının azaltıhııasun isti.. 
yor ve şu teklifte bulunuyor: cBir 
binayı kat kat satabilecek şekilde ' 
hiı- kannn sistemimiz ohnahdn-> 

Dostumun, sütwı yoldaşım, 
mektep arkadaşımın. yerden göğe 
kadar hakkı var .• Bayatın icaba
tı bizi şehrin mcrkcdnden ayrıl
mamıya mecbur ediyor." Gene es
kisi gibi bahçeli evde oturalım 
diye çırpınsak. hile na.fıledir ... He
pimizin kafi parası olsa birkaç el
li bin lira sarfı ile bir apartınıan 
yapardık; bir kat mu oturur, ö
bürlerini kiraya veril'tlik; o takdk 
de bile gene •kiracılar... olurdu. 
Onlar da vatandaş!. 

Yüzde doksan d<>kuz vatandaş 
ev bark sahibi ohnalr, ark:ısıııdalıi· 
Ierc bir .ba•a evi. bırakmak e
meli ile çalışmakta fakat bugiin-

kü şartlar dalıilinde yüzde bcS 
on vatandaş bu emelini tahakkuJ 
ettirebilmektedir. 

Bir memlekete ~engin vatanda~ 
ne kadar lazrm, ne kadar faydalı 
ise, ev sahibi vatandaş . o kadar 
faıyılalı ve Jiiznn.dır. Bilhassa orts 
sınıfın, bilhassa mcıuu.r sınıfının 
bark sahibi olmalarında i•tikbal 
bakımından büyük faydalar 'ar· 
dır. Ew kira!>I hayat yükünün çok 
ağ.ır d.aras..ı.dır. Btt yükün darası. 
nı atmak zaruret haline gelmiş· 
tir. 

(Va-Nil) nun dediği gibi, ka • 
nnnlarımızda b8' rotuş yaparak 
bu temin edilirse lıirçok kiın· 

seter .Baba evi. sahibi oludar. 
Bu zaruretin karşılanması ça· 

releri heınen düşünülmeli emni· 
yet sandığı, emlak bankası gibi 
müesseseler, ellerindelci aparlı -
ınanları kat kat satılığa çıkarma· 
Iı ve vatandaşlar bu katlara nzuO 
vadeli taksitlerle sahip olmalı -
dırlar. 

SELAMİ İZZET SEDES 

l A DL D V E VE lf2l O L 1 S 1 

KUDUZ HAST AHANEStNDE İKİ 
KADIN HAŞLANARAK ÖLDÜ 

Kuduz hastahanesinde müessif bir kaza olmuş ve iki kadı11 

kaynar su ve islimle lıaşlanarak yanmış ve ölmüştür. 
Hadise hastahanenin çamaşırhane kısmında sıcak su ve buhar 

borusuııuıı valfı açık kalması yiizünden olm~ ve birdenbire şid• 
detle Nkıran sıcak m ve buhar orada çalı.şan Nimetullah ve Ru· 
hiye adında iki kadını mııhtelif yerlerinden ağır surette yakmW 
tır. Feryatlara yet4enler kadınları derhal sıhhi imdat otomobili· 
le Beyoğlu hastahanesine kaldırmı.şlarsa da iki kadın da aldıklar• 
yanıklardan müteessiren ölm-ü<le rdir. Hadise hakkında müddeiw 
mumilik ve zabıta tahkikata başlamıştır. 

• Sinoba eroın 
götüren 2 kadın 
Yakalanmaları için dünı 

telgraf çekrldi 

Zabıtanın zehir !<açakçıları ile 
şlddetii müc&delesi devam et
=ektedir. Dün ·de Pımı.uk ıa

ıkabile maruf Fatıma ve Avşe ad
larında i1ti karlının bir kilo ero
in alarak Karadenire .kankan va
purla Sinaba ııitımek iizere ha
reket ettikleri anlasılınış ve Si
noo zabıtasına yakalamnaları i
çin telgraf çeki1mistir. 
Yamalı Hiisevİn adında bir ea

bııka:lı da vakalanacağını anlayın
ca iıki p.ı.ket eroini vu.tıınus ve 
der<hal Cerra>hpaşa haotahanesine 
ı:'Ôtü.riilerek ımldesi yıJrnrırnış ve 
eroin paketleri çııkarı1mıştır. 

Bundan ibaska üzerinde de 3 
paket eroin bulun:rııuştur. Ka
cakçı Adli ve ve verilıınis±ir. 

iTALYAN ZAYİ

ATI DAHA FAZLA --
İngiliz tebliğlerine göre İtal

yanların zayiatı taabl h"'!' mis. 
J[ fazladır. 

Naııemalla. ile kon~uyor -
duk da: 
- Öyle olması gayet taDiidir., 
Dedikten sonra. ıtöyleu de • 

vaın etti: 
- Bu farkı harıı s.ahasınd.a 

aranuya ne hacet Ingiliı ve 1-
falyan jiletlerinde bile Jaakal 
beş misil kalite farkı yok mıı? 

MAARİF 

B"AHSİ 

Selami İzzet Sedes bir fık • 
rasında şöyle diyordu: 

_ Maarif davasında talebe
ye düşen vazife çalıı;ır.a.k, ve
liye düşen vazife de susmaktır. 

N ancmolla, bu cümleyi oku
duktan sonra, muhtelif gazete. 
ıc..d.eki maarif meseleleri mü
na.ka!'fa1aruu naza.ra alarak şu .. 
nu sü.ııledi: 

- Mnharrire düşen vazife 
de anlamadığı bahse kanşma
maktır. 

Beliti bu iması Peyami Sefa
ya aitti!. 

İŞTE ŞİMDİ 

ANLADIM 

Beden terbiyesi teşkilatı hak
kında izahat vena mesu} bir 
zat şOyle tlİyo.r: 

- Knrulaak olan genÇ:lik 

Temyizdeki 
münhaller 

İs tan bu 1 adliyesinden 

bazı tayinl•r yapılacak 
Temyiz mahkenesinden f!C • 

çenlerde beş azanırt Lekıtütle sev· 
ık.edildikleri malCı.ı:ndLJr. Bu su·· 
retle hasıl olan münhal temviZ 
azal.uklarına yakında tayinle!" 
yaıırlacaktır. Bu münasebeti~ 
İstanbul Adlive ba• müfettişl 
Rahmi, Birinci a~ır ceza: rclSi 
Refıik, Birinci Tkaret reisi FaiZ· 
:ilkinci Ticaret reisi Münir. Ü· 
çüncü. Ticaret reisi İrfan. İkin
ci Hı.ıık:uk reisi Zeki, ve 12 nci 
Hukuk reisi Hilmiı:ıi:n münihııl 
temyiz iızalıklanna tayin edil· 
meleri ımulıtaınel ı:?Örillmeırtedı! 
İnhilfil vtıJoi olduğu takdirde Bı· 
rinci a.Rır cexa riva.setine de />>' 
tiye Birinci ceza reisi Cemil. l· 
kinci ceza reisi Kemal ve Ye· 
dinci ceza reisi İsmail Hakhdan 
birinin ~etirile.ceği tah.ınin olun· 
mı&rtaıdır. 

klüpleri sivil bir ordn teşki • 
!atı ı,rı"bi tabur, bölük, mang"U 
kısınılarına ayrılacak \"e başla· 
rında ihtiyat sııbayları buluna· 
caktır .. > 

N anemoila ile konuşuyor • 
duk da: 

- İşte şimdi nilıayet mak • 
sada gelindi. l)aha beş yıl ön• 
ceden bunun yapılması tazıın·, 
dı ve .. Yapılacak şey de budur• 

Dedil<ten sonra, ilave etti: 
- Bazı hakikaıleri söylen • 

· dı1ı:ten çok sonra antıyornz anı· 
ma, nihayet antıy-ornz. O da 
bir faydadır. 

ZURNADA 
-----~ 

PEŞBKV 

Bir lra:vadise göre dört arıaı· 
daş bir olnp bir zurnacıyı dül
nrüşfer. 

Nanemollaya bnnu Jıab<:t 
..,enfiın ıfe: 

- Zmmada peşrev olm:ı1:·· 
sözünün bir tarzı tecellisi de 
işte böy~dir! .. 

Cevabrnr verdi. 
AMMA 

BURSADA 

Tasviri Efkiir haber vuiyer: 
- Bunada domates 36 parfü 

fasulye iki kuruş! .. 
Nanemolla: , 
- Kastia mi var bize a- ıı· 

yırnm lınbasının oğlu Vwt! 
Diyerek. ilave etli: . 
- Borsadaki n ""'luğu IS • 

tanbuldaki paahhlığm kaı~st 
a.a koyup ta yürek mi eritecıo1'f 
sin?.. A. ŞEJ'.i 
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f 9'4ğix•0il l ~= .. , 1 · t 
1 cıd hu~ı ı' ı 
Molotofun 
Nutkunun 
Son kısmı ____ , __ _ 

Sovyettarin yabancı 
devletlerle münaaeba
b bal 4 • vaziyette ? 
fu M<>skova. 2 (A.A.) - c}.foloto-

n nutkunun devamı• 
E ~.SLJndi. Litvanya, Letonya ve 

•.tonya ıle olan münasebetler
~<Ze geçiyorum; Bo,ltık memle-
etl.crı ı!e mü,.asebat meselesi 

son zamanlarda ııeni bir celıre 
alm4t•r. Zıra üç vum•leketıe ya
Pılan kar~ılıklı yard•m paktları 
beklenen neticeyi tı<rmemiştir. 

l 
&•tık memleketleri Sovyet -

er Bırli{Ti lıc.kmnda /ıasmane 
olan faaliııeılerini gittikçe şid
d.ıleııdirmckıe idiler. Bu hale 
cla/ıa fıızla müsamaha etmek im- , 
"'_:1u_.:ı:dı. Buna binaen Sovııet \ 
l•Wmıııeti malumunuz olan is -
tek •'Tt ileri sürmü.ştiir. 

1lalkaı memleketlerile olan 

Avrupada 
Kıtlık var! 
Kıtlık bilhassa ne
relerde kendisini 

gösteriyor ? 
N~:vork, 2 (.A.A.) - Reuter 

Aansından: 
Nevyori< Sun ~i. Avru

pada yakında kıtlclc ~ca.i!ı mev
zuubahis d~dir. Avrupaia 
kıtlık esasen mevcuttur. d<>mek
tedir. 

Bu gazete diyor ki: 
·M~kdfane bir tetkikten son

ra ekspTeslerin ileri sii.rıi.iikleri 
mii.talea. bıı merkezdedi7. Var
şova etrafında bulu.nan mtntaka
larda sakin tıe miktan 6 il<i 7 
milyona baliq olan insanın 11a
nsı şimdiden kıtlıi)a maruz bu.
lunmaktacbr. 

K•tlık, bilhassa Belçika, Ho
landa, Norvec, Danima-rka ve 
Fransada tesirini ciddi surette 
göstenRektedir.• 

mıu..,.eO..tlermı.ızrle, Yugoslav
ıı_a •!e diplomatik müna3ebetle
T11l tdcrctr tesis edildicjim kay -
detmeliyıı,., İki memleket ara
stada r•mdiye kadar bu miina
sebetlerin mevcut olmamasından 

1Transilvanya • • 
ışı 

• dolaııı Sovyet!er Birliıjimn mes'
ul olm.ad•cjı mulıar.J.:ak olmakla 
beraber Y v.qoslavw hükümeti -
nin bu husmtak! teklifi tarafı
?nt-dan memrıunı11eıle k.arş•lan
nı._ tı r. lki memı.l<et uasın,
dakı iktısadi münasebetlerin ted
ricen inkişaf edeceqi ümid 0Cun-
1naktadır.• 

Bu lgarist:ınla olan münasebet. 
1 ti.1'.iz normal olarak teli\kki e
dilebilir. İki meımlekct arasında 
bu münasebetlerin bundan sonra
kı salahına mani olabilecek hiç 
btr taarruz mevcll't olmadığı mü
şahede ve tespit edilebilir. 

Iran hakkında kayda değer hiç 
bir miıhim hadise. yoktur. Bu -
nunla beraber kabulü i:ınkiınsız 
olan bir vakıayı sükütla g~ -
ı.,:ınc>< ımkaıu yoktur. Mart so
nunda, Baku ve biraz sonra. da 
Batum bölgeleri İran tarafından 
gelen iki yabancı tayyare tarafın 
dan ziyaret edılıni.ştir. İran hüku ı 
mcti bu iki hadiseyi inkar et _ 
mi.ştir. Fakat bu vakalarda, Tür
kıye vakasında ol<luğu gibi, Al -
~ beyaz kitabındaki veıika -
"".la !cifi derecede aydınlanmak
taa · r Şurasını kaydet.mek mu -
vafık olur ki, istikşaf için müker
reren yabancı: tayyareler gönde -
rılnı;:,s; komşu mernleketlede o
lan münasebetlerimizi i.şkalden 
b~.ıka bır şeye yarayamazdı. Ba
ku ve Batuma yapılan ve arzuyır 
~ayan olnuvan bu tayyare ziya
r.etıeri, bizi cenup hudutlarımı.z 
uzcrindeki teyakkuzumuzu is -
lıkl.ıalde teşdıt lüzumıma hük -
rn~ttirm.iş tir, 

Japonyaya gelince, denilebilir 
ki. son zamanli.U'da münasebetle
ııır.ız .nc.ayyen bir nisbet dahilin 
de 1 •orrr.alleşmiye doğru gitmek. 
ıe.~ır. ~azu·anda geçen seneki ih
t "J t bolge.sinde, Kalkingöt nehri 
uıcrınde hududun tah<iicii haık -
kıııcıa bır anl~a hasıl olmu~ -
tı;u· Bu h.ıaise bir taraftan Sov
i, ~tlcı· Bırliği - Japon. tarafları da 

•· . ng,,listan ve Mançuoko arasın
?tib1<.ı münasebetlere şamıl olması 
1 arife bilhassa ehemmıyeti ha. 
tzdir. Mu.lı telif bir komisyon ya.-

kmcia b.udurl un mahallinde ıes
bı t.iu.e tevessül edecektir. Umcımi
Yel ıt•barile bazı alametler Japon
Yanın Sovyetler Birliği ııe miin.a-
sebetıerinde saüıh arzusunda bu
!Undufıunu gösternıektedir. İki 
arkaLn menfaatleri. karşılılllı ola. 

rc tarun.ına.k şarl.ile, bu saliih 
tahakkuk edebılır. Esasen itiraf 

• Nılınclıdir ki, yeni Japon hüku
m.,tının programında mühim bil' 
\"1'k noktalar vartlır. Japon idare
~1 mahfillerinin siyasi emelleri 
J~~'Olc n<>.ktalarda ve Sovyet -
d ~n mıınasebetleri hu~.ısun -

a enıu. karanlık kalınaktadr.r. 
. Amerika ile olan münasebetle- . 

rımiz Üzerinde durınıy8"ag!Jl1. Bu 
hususta iyi bir şey SÖ' !emek 
lbtim - " 
1 .><tın dej!iklir. Sovyetler für-
ıi;ının Ballıkta ·i muvaf aıkn etı.. 
"Aır." b • h ·".r!Ka<la azı ki=elerin 
<ışuna ~ıtmediğini öğrendık. Fa-

kat hakikati sö,·Jcm · · eder-se b . , eıuca 
ll vazıyet hin az alakadar e

<it>r. Zira biz vazifemizi bu gayri 
;ur.nc.n baylar.n yardcnıı ,ıma-
"an Y«PI' B 1 A . ;oruz. unun a b<'raber 
b menl<a ma '«ımları.nı.n devkt 

a kamız turalından ahiren Lit
~a va, Lelunya ve E.tonya ban-
aalarınd· t - . na . an. oa ın al d.ıgı altı lları 
şıd~·" bır surette tu.tmah,rı en 

e 1 Prote..toTarımıza «'lıcp oL 
cıusıur i\me . k h .. k. . . 
Yolu taİtiı:ı ed~ 1 ul:uı;:~ı. aynı 
tıne bu ngı 1z ume
li. . vohuz lıamk..tlerin ncesu
;::._ı kendı!enne ait oidw..>unu ha-

=· 
• 

zaheret ederek işin evlı'.ıl av ma 
kadar hallini israrla istemenin 
Romanvavı mü~Lil bir mevkie 
duşürdüi:ü anlaşılımaık.ta<lır. Biz.
zat Traru;.ilvanyalı olan milli köy
lü partisinin reısi Maniu'nun ha
rici ye nazırı olm.a.sı ımilli muka
vemetin bir remzi olarak telakki 
ediliyor. 

Verilen malüımata göre. Kral 
Karo! TransHvanvadaki ·milli -
vetperwr parti reisi doktor Vai
da Veevocl'dan gelı>n bir mek
tupta bütün Transilvanyanın 
Maniu 'va müzaheret ettii?i eski 
parti kav(!alarından vaz ııeçtiği 
bıldiriJımekte ve Kralın ancak 
l\Ianiu'nı.m tav.sıyeleri vCIJ{ııle 
hare.ket etmek suretıle Transil -
vanyavı l:ıicabtan ve şereisizhk
ten esirJreyebilecegi ilive ed:il
mektedıır. 
Kralın hü.kı'.mıetin Berclıtesıta

den'deki müzakereler hakkında 
izahatını dinlemek üzere car:;am
ılıa aksamı içtimaa davet eı.lilen 
ımü.şm·irlerinin büvük oo \hoş
nutsuzluk ~ei'dlkleri bilcfüili
vor. Bu hava içiııde T.ran:riivan
yada her türlü ar ~zi tadıli te -
:;<bbüsle.-i aleyhinde birlik hare
iretı milli .bir ehemmiyet ikti
sap ebmektedir. 

Almauya ile yeni miizakereler 
icr.ısuu teerübe e4ebilecelı: ve 
ayni aamanda AlmlUIJ'a fikrini 
değiştirme<liğ,i takdirde &us:ııa -
nın miizaheretini temine tevC'5. 
siil edecek bir hükümetin imka
nından da bahsediliyor. 

.l\ıla-niu'aun siyasi pregram.ı şu 
suretle hüli&sa edile~ilir: 

1 - Bir milli birlik hükümeti
nin intihabında tam ı.erbesti. Bu 
milli birlik hükümetinde mem • 
leketin bütün temayülleri temsil 
edilecektir. Yeni hükümetin milli 
köylü paYtisi ile liberallerin, de
ııtlr muhafıı:larıa ve sol ceaah 
partilerinin mümessillerinden mü 
te,,ekkil olacaktır. 

% - Alınanyanın en az daha bi:r 
ay doğu - Cerıt lnırrda bir harbe 
ı:irişmİY""eği ve Balkaıılania bar_ 
bin zuhuruna nıüsaade et.m..iJece
ği muhakkak o!duğuııd.an M...,ar 
isteklerinin kat'l şekilde reddedil-
mesi. 

:r - Rusya ile yatlaşma. 
4 - İngiltere, Tiirki:ııe n Y u

goslavya ile n~~al mü.n .. ebet-
lerin tekrar iesısı. . 

DOBRİCE MESELESi 
Sof)'a, 2 (A.A.) - Reuter A -

jansı bildiriyor: 
Biikreşten avılet etmiş olan 

Bul,,aarista....talıi B\ıme& sdiri B. 
Fil.o ti, bugün Bulgar Hariciye 
Na:urw.r zi;ııaret edecektir. Umıı
Niyctle nıevcut olan kanaate na
zaran, Filoıti, .Romanya ile Buf
garrst:ur ımı•mda <enııbi Do•ri
cenin, terki hususunda deÇudan 
doğntya mü:ınkerata kapı açacak 
talimatı Jıiimilen gelmiş bnlun -
ınakladu. 

İyi m<ılilaıat alau aıalıafile gö
re Bulgaristan 1918 hııdudunu.u 
vÜcude getirilm<:s> hakkındaki 
ınetalihalını ipka edecektir. Dob
ricc mc!->clcsiııin SaJzburg~da mü. 
zakere edilen yegiıne ıne;elc ol -

..., Bnlpristımm araıb. ka
ııaatini serbe;tçe izhar ettiği Ha
vı: edilmektedir. Almanya hiçbir 
siyasi laalllliit talep etmemiştir. 

lfükre:;;, 2 (A.A.l - D. N. B. 
bıklirivor: 
Ramanyanın Belgrad sefiri 

Caderl. cenu.bi Dobricenin terki 
halc;.;ında H.omanya ve B:.ılı:?ar 
hükuınl'tleri arasında cereyan e
decek gıörüsmelerin ilk temasını 
tesis ebmek ü.rere bir kac ırüne 
kadar Sofyaya ::ı:idec"ktir. Rumen 
siyasi mahfiflerinin talrminl<Ti 
ne ~re, iptidai müı.ı-ker ıt;. hic. 
bir miişköfiiıla t""adtı. etmive -
cek ~ 'bu suretle esas oı ferarıs
=~ !!Öte Krjowada. 

r Akdeniz ve 
Afrikadaki 
muharebeler 

iki ltalyan tahtelbahlrl 
batırıldı. Afrikada ltal
yan bombardımanı 

devam ediyor 
Kahire, 2 (A.A.) - Reuter; 

Akıdenizde aon günleroe ilki İ
talyan denizaltısına ingiliz ~
·-.relerinin yaptığı hücuıınun taf
silatı simdi öPrenilmiştir: 

ı - Kesif yaoma!ota olan tay
yarelerimiz deniz üstünde sev
reUınekte olan •bir denizaltısını 
görunüşler ve deni'3ltının he
men aı•kasında patlıvan ilk ıtruı:ı 
lbambalarını atmışlardır. Deniz 
altı dalınıya teşLbbüs etmişse de 
hava filosu ·kuımandanı ikinci 
ııruP hom'baları attuunıstır. Bmn
\ıalar denizaltının arka tarafına 
isabet etmi~-tir. Denizaltı tama
m ile dalmış ve son bombalar dal
dıgi yerde düşmüştür. Deniz sat
hma çıkan hablıcleri müteakip 
ı;eru · ·btr yai! taıbakası PCovda ol
'nuştur. 

2 - İn,,iliz tav·vareleri d4!er 
bır İtalı an denizaltısı ili.erine iki 
ı::rup b • tı..ıa atmışlardır. İı'k grttp 
denizaltısının l!> mel.re gel'isine 
düsnıüşfor. İkinci grup deni• 
zaltının tam ·!<mküne isabet f!Y
l::ınıiştir. Denizaltı tamamile !?Öz
den kavıbo1ınustur. Ve büyük bir 
yağ t;xbakası deniz üstünü ika:p
lru:nı.ş ve epey mıidı.lt•t wnra ce
setler deniz sa1ıhına çıkmıya baş
laınıstır. 

Kahire, 2 (A.A.) - Reuler; 
lngiliz hava kuvvetleri umumi 

karargit.hının bir nıuhtırasına na
zaran son iki briİn zarfında İngi
liz hava kuHetleri Kassaba mm. 
takasında · dü~man tecemmu 
merkezlerini şidJet!e bonıbardı _ 
man etmiştir. 

Yangın ve imdat 
numerolara 

Yemekte, içmeUe, uyumakta, 
gezmekte, tozmakta, yıkanmak. 
,ta, plaj--• gitmekte, dans etmekte 
ve daha bilmem nede beş, on sa
niyenin, hatta birkaç dakikalllD, 
ne eksik, ne fazla pek tesiri yok
tur. Ha on, on beş saniye erken 
yenıi~in, ha on, on beş saniye 
geç ... Yahut da ha birkaç dakika 
önce içmiş.s.in, ha birkaç dakika 
sonra ... Ve yine ha saat on bu -
çulda yatmışsın, ha ona yirmi 
yedi kala ... Hele, gündüz saat iki
de girdiğin plajdan, ~am seki
ze çe~ek kala çıkacağına, sekize 
011. kala çıksan asla günaha gir -
miş, yahut suç işlemiş olmazsın! .. 
Fakat değil dakikaların, saniye.. 
!erin, hatta beş, on saniyenin, bi
ze pek ağıra oturacağı, bizi ma
ln11ızdan, canımızdan ede~eği öy
le anlar vardır, ki, mesela bun -
!arın başında yangın, kaza, yara
lanma, ani ve şiddetli hastalık -
lar ge_lir, Böyle elduğu halde kos 
koca lstanbulda, itfaiyeye haber 
verile.:ek yangınların telefon nu. 
marası c242.22. ve cankurtaranı 
imdada çağıracak telefon numa -

,rası da <44998, dir. Halbuki be
şer rakamdan mürekkep olan bu 
mufassal numaraları, telefonda 
birer birer bulmak için en aşağı 
onar, oıı beşer, hattiı hazan on be
şer, yirnıişer saniye ister ve Allah 
güıctermcsin, böyle fazla telaşlı ve 
heyecanlı anlarda insan, şaşırarak 
bu ra!camlıurıla.n birini yanlış da 
çevirdi miydi, o zaman aradan ge
ÇC<:ek vakit bir ılakilı:ayı da bulur, 
hatta geçebilir. Yangm, kaza,ani 
ve şiddetli hastalıklar giiıi çok 
tehlikeli zamanlarda ise, beyhude 
geçirilecek ne bir dakika, hatta 
ne de bir saniye vardır . .Böyle an
larda de~il dakikanın, bir sani
yenin bile kıymeti _çok büyük • 
tur. 4te bımwı için Islan bul tele
fonlarındaki bu yangın ve can -
kıırtaran numaraları (1) (2) (3) 
gibi, hemen bir san.iye de bulu -
nabilecek olaıı tek ratamlarla de
ğiştirilse uıınederim ki çek ye -
rinde ve ç k ha>ali bir iş yapıl -
mış olur. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Demir şilebi geldi 
(Baştarafı 1 inci S<l'!Jf~) 

madeni ile yüklü olarak 31 ma- . 
11ısta Mar~lııaııa do{fru. hareket 
ettik. 

Biz Marsilyaııa varmadan ev
vel Aıman tayyareleri bu lima
nı bombardıman etmi.slerdi. Mar
silya limanına qirdiQtıniz za
man limanın bir panik içind<ı 
olduğunu. talımil tahliye ame
liyelerinin yerinde bu.lımmadı • 
ğınıı gördük. Vesait işleımiyOf'
du. iıaıya da. harbe qinniş, 
Alman ordu.lan Fransanın ce
nu.buna doıjru iler!ivordu. Bu 
haberıer Marsilyayı artık ,,_ 
atta! bir liman haline qetirm-4-
ti. Limanda. yalnu tl3keri hazır
lıklar va.rdL Sivil havat tıe ha
rekat tamamen durmuştu. Bu 
yüzden hamülemi.zi boşaltama
dık ve buradan İspanyanın Bar
selon !imanına "giderek barada
ki transit depolarınıı bfJ~alttık. 
Bu is W qün sürdii. B1L,.ıion son,
ra avdet için yola çıkarak ha
disesiz olarak momleketimize 
döndük. Yalnız ltahµ;ınıar tara
fından bazı formalitelerin ikma
li için M esi nada dört qiin bek
letildik. Dönüşte yalnız sık, sık 
lıarp tayvarelerine tesadüf ettik. 
fakat bunlar Türk bayı-aiiını 
qöriir görmez uzak1a$tUOrlardı. 
Barsel0114an Çanııkkaleye ka-

dar ise 11al.mz boqaza yaklMtıiiı-
mız zaman bir vapur qördiık.• 
TÜRK DENizc1SİNİN GECİR-

DiCi SERGÜ~T 
Panama bandıralı ı:ıco tonluk 

Florida vaourunıda tayfalık eder
ken gemileri batan Asım, Ha
san, Şaıban ve Ali isminde dört 
Türk gemicisi de Duınir şilebile 
anemlekete dömnfuıtür. 

Liımanınııza tıelen İngiliz ban
dıralı Haırıı;;ı>t vıapu.rıına bura -
dan tayfa yazılan ve Marsilva
da knnturatları bittikten sor.ra 
Florida vapuruna giren bu tav
lf:ala.r başlarından. ııeçeni $Ö'Vıe 
anla1ıın.a:ktadırla.r. 

- Fransız donanmasile İıt
giliz donan"'"'-'' ara..ınıia Ora" 
limanında ccçen harpten bir '<aç 
gir.ı evveı 1'.auıblaııkadan ha.ro
ket ettik. ]'anqer sahillerinde 
büyük bir fırtına_qa tutulduk. 
Ge'.'nımi.:z su almı)la ı·.aşladı. Kup. 
tan Laştankara sahile v111ma1c
tan başka çare qöremedi. Fakat 
bu s.rada qemimiz 1-aııalarıı ~ar
parak battı. Biz su dışında ka
lan enkaz üzerinde 12 QÜ• iM
dat bekledik. Biraz yhıecek içe
cek ile günlerce idat e ederel• y;ı 
şadık. Nihayet Ceoelii.ıtankt« •• 
qclen bir İnqiliz {ılebi tarafı ·ı
da.n kurtarıldık.• 

-----~~---~ .... ~-------
HARP 
(Baştarafı 1 inci saı;fadao) 

tayvarelerimiz tarafından boın
ıbalanmıstJ.r. Di~er tayyareleri
miz de Opnabruok levazım d-e
posunu, Zu~rze üzerinde yapı
lan nakliyat ve dfü.ırnanın Al
rnam·a Holandaıd:ııki tayyare me-ı 
danlaıını boı'rlbardıman etmiş -
!erdir. i.ki ta·· .. are!Tlizi :ıayj et
tik. 

Londra. 2 (AA.) - Anavatan 
emniyet nezaretinin teohliği: 

Şarki İ ıı.ı;,1 e. Sarltl Skoç
ya ve Galles eyaletinin bazı mın· 
tıckaları üzerine, düşman tayya
releri gece bir miktar boonba at
rn15lardır. Hasar ve insanca za
yiat azdır. . 

AÇLIK 
(Baştarafı 1 inci saııfada;) 

qii.n bin kadar insan açlıktan te
lef olmaktadır.• 

Nevyork Po:;t di•"Or ki: 
·Ceneı•reden alınan haberle

re göre. Petain /ıii.kıimeti 1ıa-

HİKAYE 

Evlat Sevgisi 
Yazan: CE:M 

İki sene en:cl, düğünlerinin 
ertesi günü, bizim apa.rtınıaııın 
karşısındaki daireye yerle~miı,
Jerdi. 

Erkek; boylıı ve boslu, açıl< na. 
siyeli, kibar tavırh bir gençti. 
Milli bankaların birinde şef idi 
Kadın; çıtıpıtı, minyon bir ~ey. 
Güzel, sevimli bir çchreı,i, mi. 
ni mini ve uru sivri bir burnu 
vanlı ki, ooa, yaraın:.ız bir kü
çük çocuk hali veriyordu. 

İlk günlerde, merdivenden ineı 
veya çıkarken teaad ·· f ettiğim 
zamanlar, birltirlerine yapı ın1:1k 
ister gibi sokularak iıuliklerı ,-~~ 
ya çıktıklarını farkeiliyor ve bıı. 
nu - yeni evli ..Jduldarı için - pek 
tabü buluyordmn. 

Az sonra, kendilerine takdim 
edildim. Ve yalnız biriltirlcr ;.i 
tapmacasuıa sevdiklerini değ' 1, 
yakıwJa bir de miniminileri LÜıı 
yaya geleceb,-1.ni, bu nıes'ut gürıU 
büyük bir sevinç ,.., sabırsILlıkl, 
beklediklerini öğrendim. 

Aylar pek çabuk geldi, geçti. 
Genç kadınııı ağrıları tutıu. Hu
susi bir kliaiğe kaldırılması la
zım geldi. Koetsı, sc\'ı;ili karısın
dan ayrılnuya tahammül edemi
yordu. Onu, :raban<ılar içinde yal 
ruz bu-akmamak için klinikle bır 
oda tuttu. 
}ki gün geçli; elim bir haber bü 

tun apartunan halkını tees.iırle. 
re garketti: Geııc kadın, hamlini 
va:t.cdcrkcn güzel gö:ılcrini ha
yata kapam,ş! ... Ne.-zat ııurtopıı 
gibi bir erkek çocuk. .. ' 

İlk teessür denesi geçtikten 
sonra düşünüyordum. Şimdi ~·al· 
nız kalan o bahtsız gencin lıali 
ıztırabı gözümün önüne geliyor: 
du. Ona, rastgelnıomiye calışı • 
yordum. 

O, dısarı çıkmıyor. bir )'·ere git.
m~·<>rdu. Kapısını aile•iııe, dost
larına, bütün tanıdıklarına ka _ 
palmıştı. Bütüıı güniuıü, bir kol
tuğun W:eri.ııde ve sevgili karı -
sının fotoğra!ı kar ısuıda ağla
ınakla geçirdiğini hizmetçisinden 
öğrendim ve sordum: 

- Çocuk nasıl:> .. 
- Çocuk nıu? İyidir ... Zavallı Dün do aynı mıntakada askeri 

hedeflere dii"er iki hücırm yapıl
mıştır. Kıtaat tecemmulerine mit 1 ===="'---==-=======;;;;; 
ralyöz ve tayyare dafi bata'rya 
nıevzilcrine mühim zayiat ve te
lefat verdirilm'-';lir. Yapılan hü -
cwnlar onu bulmuştur. Tayyare
leriınilin hepsi salimen döıınıiiş

Cenubi lngiltere ile cenııbu 
ııarbi mıntakalan üeerine, Hit
lerin son mıt.kunun bazı kıs.m
larım havi il>eyannameleı· atıl
ııruıştır. Ahman tayyarc-1.cıi ılk 
defa olarak İn,ııilterenin ıizerine 
!beyannameler almışlardır. •Hit
lerin aklı~e~ime son mürac:.ıatı• 
başJ.ı.ğını t3oıvan beyanm!meler, 
binlerce nıl:sha olarak atılmış -
tır. 

kında Arııerikadan u:un vadeli 
kredi mukabilinde mahrukat ve 
zahire isti)lecektir. Almarıııa ta
rafından arazileri istilıi edilmiş 
olan blLtiiıı milletlenıı A ıııerika
dan ııard•m talebinde bulunma
ları muhtemeldir. Avruvanın 
tarihin eıı mii.tlııs kıtlıklarından 
birine maruz kalmak arefesın
de olduijuııu gösteren alametler 
doqru ise ııeni dii.ııyaııa vaki o
lan müracaatlar kısın yaklaşma
sı ıniinasebetile daha ziııade ar
tacaktı1'. Birleşik Amerika ile di
qer Amerika memleketlerinin 
bu müracaatları reddetmeleri i
cabeder. İaşe maddeleri sivil a.
haliye gönderilse dahi harp le
vazımmdan addolunmak lazım

dır. Petain lıükiimeti açlıktan 

ölen çocuklar ve kadınlaT için 

erzak istedi!ii zaman onun İnqi
liz ablukasmı kı1'fna.mtıı iste
dj,}ini anlamamız icabeder. 

yavruya ben bakıyorwn, yal -
nız ben scviyoruın. Babası yüzü
nü görnıck, sc..li-ini i~itmek istc
ıniyor. Sanki, mitsum çehresini 
görmekten ürküyor. B:ızan tolla.. 
rıının arasma alıyorum, kucağı
na bırakmak istiyorum. Yanına 
yaklaştı:nnı görünce lıenıen )·e
rinden hrlıyor, yandaki odaya 
~iyor. Bir aralı!<, sütnineye ve
recek ulclu. YalTardım, yakardım, 
'le: 

lerdir. 

l\.la.caca üzeriııe yaı>ılan bücwn.. 
da iki h.angara taın i•abet olmuş 
ve bu)ük duman sıılımları yii::t
selıniştiı:. 

Sovyet - Amerikan 
ticar~t muahedesi 
Vasington, 2 (A.A.) _ Stefa

ni A.iansmdan: 
Hariciye mlisteSa.ı Sümner 

Velse, Sovyet Bu viiık elçiDi Ou
ımans Ky ile 6 aitu.s.tosta müdde
ti inkiza edecek olan Sovvet -
Aım:rıkan ticaret muabedena
mesı hakkında görü.mıüstür. 

Va.ş.ınırton'un iyi ma!Orııat al
maktııı olan mı>hafili:nde Birleşi.k: 
Aımer>kanın Sovyet Rusva ile ti
e~ret. muaherlcsini tecdid etmek 
nıvetınde o1madıf?ı ta.hın.in edil
mektedil'. 

1035 numaralı ka.nuna 
göre verilen ruhsatna
meler muteber değil 

An•kara, 2 (İKD.AıM Muhaıbi
rinden) - l!ktı.sat Vekfilcmnce 
l035 nwnaralı kanuna ~öre ve
rilen ımıııreıt ruhsatnamelerinin 
3858 nııım::.ralı kanun dolavısile 
ımu.teber aıddblurıması ica,bede
ceei devlet şıirasınca kararlaıi-
tırı.lırn.ıştfr. 

Spor kll:plerioin 
vaziyeti 

Ankara, 2 (İKDAM Muhabi
rinden) - Devl~t Şurası. spor 
klüıılerinin, beden terbivesi ka
nunwıa ıröre sal.sivcti hükmive
lerini ıka.,betıniyeceklerine ka
rar verunistir. 

Alcantara kruvazörü 
tamir ediliyor 

Rio-de-iarıciro, 2 (A.A.) 
Reuter Ajansından: 

Geçenlerde bir Alınan kruva
aörü ile harbe tutuşarak hasa
ra uitramıs <>lan AlcanLara adın
daKi İngiliz kruvazörünün mü
hendisler tarafından tamirine 
baslanınışlır. 

toplanalıileceıkitir. B'uııa benzer 
•bır ,·azife de Y.ccarislan tara
foıdan eski nazırlardnn B ıssv'ye 
tevdi edilecektir. Romanya ha
.r.K:ııy:e nazırı ya.pılacal{" mİİ3ak~ 
n1ı ha.zıclama.k v3zifes1nı 1İ .;tü
ne ala.taktır. 'azırlard:ın Hı'ltt 
'ba iş. iı;in lfmm .)lan JOll't :ıldn 
iil:ızar edeceklır 

TiFTiT 
(Baştc.rafı 1 inci sa11fQda) 

Fakat idwa.ya göre, büyük tüc
carlar teslim müddeti yaklaşarak 
birliğin daha sıkı bir vaziyete gir
mesini ve daha yüksek fiatlarla 
mal toplanuya başlamasını bekle.. 
mektedirler. 

Diğer taraftan satılan tütikle
rin iltracatçılar arasında taksimi
ni yapan birlik idare heyeti ba
larının kendilerine 100-120 tonluk 
partiler aymp, senelerd.eaberi ih
rm:at işi.aile uğraşım ve elle • 
rinıl.e ınühim stoklar bulunan 
tiUca.rlarıt 5-19 tan IU'a5ında ihra
cat hakkı verdikleri Hıldia olun -
maktadır. Birlik, ba tiicr.ıriara 

bu !tadar küçük partiler verirken 
diğer taraftan Ticaret Vekileti 
tarafından hazırlanan nizaınna
meye göre tak.,im işine dahil ol
mıy• hakları olm•yan birkaç ki. 
şiye de 15-25 ton ar&illlda ihracat 
hakkı ayırmıştır. Böylece Koman
)'aya gönderilecek diger partile
rin vaktinde tesliın edilebilmesi 
tehlikeye ı:irmiş görünmektedir. 

Çin tayyarelerinin 
muvaffaldyeti 

Tchon'kinı:!. 2 (A.A.) - Reuter: 
Resmen !Jilıdirildiğıne ııöre dün 
Tohunking üzerine yapı lan ha
va hücumunda Cin avcı tayya
releri beş Japon bombardıman 
tav:yaresi dü.~ümıüşlerdir. Bir 
Çin ayeı tayyaresi üssüne dıiin -
menıiştir. 

Fransız bab Afrikası 
filosu kumandanlığı 

Vidhv. 2 (A.A.) - Amiral Lan
driau Franoız batı Afrikast fi
losu ıkumandanlııl'ına tavin edil-
rniiıir. 

Mass.ıgli şerefine 

Sk.:>ç-varuın imali şa!'kisi:ıı:de 
kain bir şehir üzerine bu sai:ıab. 
vüksek infil!ı.k kabi.liyclli üç bom
ba ile otuııdan fazla yallJ!ın bom
ba& a tı!.ıruııtı.r. 

Londxa, 2 (A.A.) - inıı:•liz 
i>a·va nezaretinin !bir t<'blii'ı'i.cı.e 
~re, trnnanuz ayı zarfında. in
ıgiliz /hava ordusuna mefüuP 
tayyareler ile tayyare dafü ba
taryaları tarafınaan ası:ı;ıri oı... 
rak 240 Alınan tayyaresi düşü
rüJ.müştür. Dolayısile, asııari 
600 tayyare zabiti ve eri ölmüş 
veya esir düınıüstür. Yukartlci 
rnk81'Tllara valmz ta'tıri>p edil
dikleri ka1'iyetle !bilinen tavva 
reler dahildir. 

Trabfusgarp hudu· 
dunda İtalyan - İn

giliz zayiah 
Londra. 2 (A.A.) - Londradan 

Öi!renildiğine göre, T.rablus garp 
hududun.da İtalya ile harbin 
başındanberi iki tarafın zayiatı 
sunlardan ibarettir: İnı?ilizlerin: 
20 ölü veya kayıp, 10 yaralı, lir 
araba,, halyanlann 20 öl.ü, 20 
varalı 472 esir, 90 araba ve 16 
tıop. 

Slovakyada da Yahu
dilere ha.yat yok 

Presbourg, 2 (A.A.) - Stefımi 
AjaillSlndan: 

Yahudilerin faaliyetlerinin 
talıdKii hal~kında Dahiliye neza
reti tarafından ihdas ol.unan ka
rarname mucibince Slovakyada-

bir dıne verildi ki butün mu:sevi otel ve lo:tan- 1 
taları kapatılmıstır. ' 

Ankara, 2 (A.A.) -Ankaradan K 1 L }d k 
ayrılmak üzere buluııan Fransa ' ra eopo UD ÇOCU • 
bli~ ük el~isi Massigli şerefine be ları Brüksele döndü 
al.~an1 Marmara k' -künde Hari
ciye Vekaleti umumi katibi bü
yük elri Nn~ıan. MC1lemeacioğ.lu 
tarafından hır dıne verilmiştir. 

Dine de Aııkua<Ll bulunan ve. 
killer, n1tbaslar Fran'" hıi~·ıik el
<'ili lı i ve Hariciye Vckileı'i er -
kacıile bazı ı,>iizide misafirler ha
>ır l;ulnnınw;lur. 

Panamada tevkif 
edilenler 

Londra, 2 (A.A.) - Roma rad
yosuna göre, bir Atman tayya • 1 
resi dün Kral Leopold'ün ço<uk
larını hün1flcn Liı.bon'dan Brii.k
selc gcLnışlir. 

IS VEÇ 
(Baştartıfı 1 i-nci sa1/fa4a) 

retlt>n>ne ııar<hm edeceı;iııi ii-

1 
m d ederim.• l 

Kral sealerini <i>vle bfürmiş-
Vaşirıgton, % ( A.A.) - Harbİ')e 1 tir: 

Nazırı Stim!H>n hal<n Panama ka-l ••1 vrupruun w..-.nıeti kıırııı,<ııı-
nalı böl~sinde teh:rı edilıııd ü- da İsveç gerek daMlım gerek ha-
:reı-e 81 Jaberıcı aıanın Nevkııf rıcen her tıir!ü ihtimallere kar-
ı.uıun.ıqua11. bHwrnıtşilr Ş> koyaı.ı~;ı "4zu> bufi41mM1hdır _. 

bii'!liik B r i t a n 11 a. • ı n 
bizim '!laı>mamız l<i.."ıın qeleıı har
bi vırpmakta ve Adolf Hitıer'm 
ihtirasrarma karşı müdııfcuıla,,_. 
mızı hazırlamak için bize vakit 
kaza.nd•rnı.a.Jcta olduıluııu hes«
ba kataralc bu miiracaatları red
detm.eliyız. Aç milletlere karşı 
yardım lelmıdelci propaganda., 
çok ,ah .. <:acak, fakat fil hakikati 
.ruk.ılı ile geç~tirecektır: 

Ablukc., lngilternıin yegcine 
tecavii.zi silıiludır. Bu ı>ropaqan
da. Hitlerin ar.ru etticji tekdirde 
fethetticii memleketlerin aç .ri
vil halkı besliııebileceqini gizli
yecekir. Yalnız bu takdirde Hit
lerin iki şeııden birini tercih et
mesi icabedcr. Ya ordu)lu. yahut 
lıalkı beslemek. Petain lıüku -
meti, erzakı Hitlerden isteme
lidir.• 

- Ben, dedim. Altı ~otuk bü
yüttüm. Bunu da büyütürüm. 
Bırakınız hıma ... 

Seıı çıkarmadı. Yalnız, sanki 
cSen bilirsin, .asıl istenen Öy· 
le yap .... der giloi baı,ını salladı. 
Şimdi bu zavallı yavmya ben 
bakıyorum, emzikle büyütüyo -
runı. 

Hiznıetçi, her tesadüfünde ba. 
na miniminiden bahsediyor: 

- Ah! Bir görseniz, diyordu. 
Ne şirin, 11e sevimli şey ..• 

Çocuk öç aylık olm<r.,lu. Bir 
gün yiııe hizmetçi lı.adınla kapı
nın önünde kar:;.ılaştım. 

- Bay! Bay! ... Dedi. Durunuz 
biraz. SÖ)Tcyeceklerinı var size ... 
Biliyor musunuz, ne oldu? Ba
b:ısııun hali birdenbire değisti. 
Sanki o doğilmi~ gibi ... 

• ' ~~· c.h.uı{u kucağına a.hruş, cm .. 
""ıgı ağzına vermiş ... t~akat, ço-J.ıpon siyasetine 

karşı Amerikanın 
alacağı vaziyet 

' cuğu öyle ters tırtuyordıı ki ... Ilir 
yerini incitmesi umhakkaktı. Ila. 
ğırdım; 

Vasinı?ton. 2 (AA.) - Vasi.nız
tıın Star Pazetesi. basmakalesin
de Jaoo~ların g~nlerde bir 
taktın lni!iliz tebaasını tevkif ! 
etmelerinin Jaııonvaya karsı u
yu.."m?a siyasetinin tehlikeli oldu
i!unun bir delilini !eski! etmok
te bultınduii'unu vaıxil\ktan SOll>

ra Birleşik Ameri.'kanın Tokıro
va karşı az.irrıkarane bir sivaset 
taki • etmesi lüzumunu ka-vtlet
mekteclir. 

Hindiçinni ve Holan
da Hindistanı 

Tukvo. 2 (A.A.) - Jaııon ha
ri<.'1Ye rreıaı~inın söw sıbvl~ 
saıahyettıır !bir memuru su be>va
naMa bulıınınu..<lur: 

•Fransız Hind•çinisi ııe Holan
da oarki Hindistaııı gibi cenup 
d~zleri mıntakalan, J ap0n ha
rıcıye ııa.z•rı Matsuoka'nm mı4-
ter11k refa.h içi" derpiş etmi;> ol
duiiu Bii1/Ük Asııa camiasına da
hil bul ttnmaktadır 
Mezkıir saliıhivettar ımemura, 

Ph14ppnıes'lerinde-•b\ı c5ımıava da
hıl olup olınaıdı(.ı sorulımuştur. , 
:zı.. L'!ffiaılı;'1h su cc~ı vemıistir: 
•Der~ edıle1' Ctı1'•ie.114 dahil 

buluııan ~m!eketı~rt savwıak. I 
nazık biT i.'lti:r a ... ,,a cevaıı ver
'.lltek •iisküldı.r, Cet!abımızı aıı
cnk bl.Wüı.a.re ııcrelıil.ece~ 

- Aman. lııey! Di.kka t ediniz. 
Öyie çocuk tutulmın:! •• 

KOl'ktu. Nasıl tutulması lazım 
ı:eldiğiıll sordu. Tarjf etiim. Yav· 
rw:~ bir yandan •Ütiinü içi
yor, bır yandan da miniminicik 
elile babasının saçfarmı karıştı-
rıyordu. Gözferini de yüzünden 
ayırm!yordu. Sanki, o misum ba
kı Iarıle &Ba!Nı, bı~aknıa beni." 
S~nden başka kimsem yok be _ 
!'ı.m ... ~ ~emek istiyordu. Sütiinü 
ıçıp bıtırdi.k.ten senra kollarını 
~klannı salh:varak söyleniyo~, 
guluyor, babasının yüzünü oksu-
yordu. · 

İşte, o zaman ömrümde unu ta. 
truya&:ağun bir hal oldu. Bay, ço
cuğu kucağında, bahtsız ba)·anla 
her zaman \'&nl·ana oturdukları 
divana uzandı. Ynmsunu bağ
~ııta hMarak ağlnını) a, hıçkıra 
hıçkıra ağlamı~·a başladı. 

Geceyi. beı,iğln yanında geçir
di. Bir iki kere, yava;çn kapıyı 
açtım. baktım. Besiğin yanından 
a)·rılınıyor, kendi kcnd_ine sö~·le-
niyoı:du: O tıpkı aııııesı ... Ne ka
dar da beuzi)or na&ıl oldu da 
şimdiye kadar bunun Lırl.ına 
varrnad..un.-• 

llizınetçi kadın, yanaklarına 
doğru sızan göz:v~larını elinin 
ter>ilc silerek ilıi ·e etti-

-;- .sundi. artık bütün. muhab
betim coc~ hasretli ,,. d 
kika k - . uır a. 

. ucagından a ·ırmak işte _ 
~~·or ... Hakkı da rnr. Evlat sev 
~bu!_ CE:.\l 
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Yô Ali .. Yô Emirülmüminin!. bizi 
bırakıp da nereye gidiyorsun? .. 
Pueulardalı:iler, deıtıal bu ada- ı 

mm üzerine atıldılar. Deveran 
vularını yakaladılar. Bunlardan 
biri İbni Millcern'i tarudı. Şöy
lece isticvaba basladı: 

- Ya İ'bni. M ülrem ! .. SC'Il, bir 
tıaylı zaman evvel Mekkeve J!it
mistin. Buraya, ne zaman ııel
din? .. 

- Bir ikıaç J!Ün evvıel. 
- NiQ.in ıteldın? .. 
- Akrabalar mu zrv aıret ıçın. 
- Fakat, eömlelılııdeki bu kan 

lelkeleri nedir? .. 
- Deveye binerken dlitüm. 

Güm 
- İyi amma.. Ya, lalıcırun 

kabzaım><iaki bu kan nedir?. 
tlıni Mülcem. cevoo veremedi. 

Son bir ümidle k~ kurtulmak 
icin. elindeki hıınna de/hıeı?ini. ) 
.;Qıdetle devaıinin basına indir
di. 

Fakat o anda her taraftan: 
- Tutun! ..• 
Diye SE61er yükseldi. Dew. 

ba.'Jna yedi~ darbenin acı.sı ile 
bir o'k J!lbi ileri atılııJken, lbir ka<: 
kisi lıbni Mülcem'in bacM<larına 
sarılarak onu asama celkti. Ka
til, artık ele ıteamisti. 

(ALİ) NiN FJMSAL.5İZ 
BÜYÜKLÜ GÜ 

İl15anlık faziletinin timsali o
lan (Ali). derhal vefat etmedi. 
Başından aldı~ı yaranın derinli
i!ine ve bu yarayı açan ıkılıçtaıki 
zahirin bütün vücudunu yavaş, 
yavaş tes.ınmı ebmesine rağmen, 
iki J!Ün ecel ile pençeleşti. 

{Elın.irülmüminin) in yatağı
nın etrafı, onun eShaıbı ve fa-a
letinin perestişkarları!e dolmus
tu. Matemi .bir sükıin i<:lnde. 
büyük bir vekar ve teveı'ki<ülle 
ölüane hazırlanan bu büyük ada
mın ibtizar saatleri bile, hevlbet ı 
ve haşmet ifade eden 'bir manza
ra teşkil edi.vordu. 

Yalnız (Ali) nin o basit iıka
m~ınıclıa değil, büiün KUie 
şehrinin üzerinde de acı bir ma
tem havası esrvordu. (Elmevi
ler) .i.n lk.oI'kıısundan, daha dün 
harpten ıka.;:an ve (Muaviye) ye 
bia!te hazırlananların kallıleri 

bile nedamet atesleri.le yanıp 

tutuşuyor.. Sıdkak kapısının ö -
nünde toplanan binlerce haliwı 
b>Q1arı.Jdarı arasından: 

- Ya Ali .. Ya tmam .. Ya E
mirillınüminin!.. Bizi bırakıp ta 
ncreve ıı;ıidiyon;un? ... 

Feryatları :v\iokseliyordu. 
Gittikçe artan humıne. ateşle

ri içinde yanıp kavrulan (Ali), 
vakit, vakit kendine ı;ıeliyor .. Ge
r<lk yatağının etrafındaki hı<: -

ikırlkları w ırerek ooik.akıta'ki fer
yat ve f:iı;ıanları i.şitıyor .. Melül 
ve muhtazar bir sesle: 

- Kendinize niçin bos vere 
iztıra'P veriyorsunuz?.. Hıüküm 
Allahmdır. Tueli takrlir ne ise, 
o yerini bulacaktır. 

Diyorou... Onun i:ııhar ettilti 
l:ıu yüksdk tevakıkül ve teslimi
yet, etarfındakıleri büSbiitÜD dil
ilııin ediyordu. 

* 
(Ali) yarala~ının ertesı .ııü

nü, ikindi vaktine doib:u bir -
den:bire 'bir s:ıl.3ıh eser·i J!(istıeırdi. 
Klıfe camilerinin minarelerin -
den yükselen muhrik ezan ses
lerini dinledi. Ve dinleriren: 

- Lfrilalıe illallah ..• Muham.. 
med, ResulUliah ... 

Diye, büyük hir huzii. ve hu
su '1e tekbir ıretirdi. Sonra, ya
taUının içinde biraz dQl?rulu;p o
tunına!k istedi. 

Onun etrafında !bulunanlar, bu 
halden cıldırasıva bir sevine duy
dular. 

- Allaha llıaımdolsun. Elmirül
müminin kurtuluyor .. 

Diye, üınidlere ·kapıkhlar. 
(Ali) bu sözleri de işitti. Du

daklarında, manalı <tabessiknler 
belirdi. 

Onun çektiği iztırapıtan, hiç 
k.illısc h:ıberdar değildi. Hal • 
buki o, etrafında'kileri muztarip 
etmmnelk için, insan tahammü1ü 
nün fevıkinde bir metanet J!Ö6 -
termek:te idi. 

(Ali) bira-z dofını]up oturduk
tan sonra: 

- Beni öldrümElk istiven a
da:mı ~elk isterim. 

Dedi. 
Elleri arl<at>ı.na baRlanmış o

lan İbni Mülcem ıretirildi. (Ali) 

s>vatı ve sılhane ıtözlerini, onun 
sol<nın ve ümitsizlıik ifa.de eden 
rEiıresine ""'virdi Bir müddet 
dildkatle baktlktan sonra. acı acı 
aüliirneedi: 

- Tanıdım. Evet, ben seni 
tanıdlın ... Sen, (Muhammed b.i.n 
Ebu &kir) in Mısırdan J!Ön
derdii'i atiılaırla beraber ırelıınis
tin. Bir kaç defa benden vardım 
~ternistin, değil mi? ... 

İıbni Müloem, önüne bakarak, 
eZJ!in bir sesle: 

- Evet ya :tmam. .• 
Diye cevap verdi. 
Ali, nilıunun nezahetini ,l?(iı;

teren tam ,bir itidal ve sü!kıin ile 
sözlerine devam etti: 

- Hatınrnda kaldıı'nruı oıöre, 

ben sana bir de at vemıi$Üm. 
- Evet ya İmam. 

(Arkası var) 

7.30 l'T"ogram 
7.35 Orkestra parçalan (pi.) 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - 11emek listesi 
8.20 Paul Linck.e'den ııarçalaT 
8.30 Kapanış 

* 13.30 Program 
13.35 Mhutelif şarkılar (pi.) 
13.50 Ajans haberleri 
14.05 P!ıiklarla muhtelif şar-

kılar 
14.20 Operet seleksııonlan 
14.50 Mü:ı:ık: Cazbant (pi,) 
15.30 Kapan~ 

* 
18.- Proqram 
18.05 Hafif uvertürler (pl.) 
18.30 Radııo caz orkestrası 
19.15 Türk müziiji 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Mii$terek şarkılar ve tür

küler 
20.30 Konuşma (günün mese-

leleri) 
20.50 Türk müziği 
21.15 Saksofon solo. 
21.30 Radııo qazetesi 
21 .45 Radııo salon orkeıtrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.50 Radııo salon orkestrası 
22.50 Konuşma (ecnebi diller-

de - 11alnız kısa dalga ile 
23.10 Cazbant (pi.) 
23.25 Yannki Program-
23.30 Kapan~ r: Çocuk Hekımi 
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Pazardan maada her gün ıaat 

15 den sonra. Tel: 48127 

ZAYİ - İstanıbul Enullyet 
4 üncü şube müdürliiltünden al
dı{(ım 12/9/939 tarihli ikamet 
teZkererni kay.bettim. Yenisi cı
kartılacağından zayiin hüJonü 
ydktur. 

Samuel Modiano, Annalı Mes
cit Sofııalı Sokak 26/6 Ham.

sun apartmanı, Beyoğlu 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
~ ft slltietbe _.ı.-., 

Adreo: Babıii.11 Cafalotlu 
rokıqU kilfetılndo No. '3. Tel. %33 

BAŞİT RIZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN BERABER 
3 ağustos cumanesi günü akı;amı 

Büyükdere AİLE bahçesinde 
«YUMURCAK» 

VODVİL - 3 - PERDE 

VAKİT, NAKİTTiR ! ... 
5 porsiyonluk bir komprime He (su ve ateşten gayri hariçten hiçbir madde 
il~ve etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabilinde 15 dakik:ı gibi kısa bir 
Ulma.Dda zeneiıı ve iştihalı bir sofra hazırhyabilirsiniz. Maruf ve meşhur 
lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Bü:rük yardım ve faydası aşikAr olan çorbalık sebze komprimelernn.tzin 
senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit olacalunnız. 

ÇAPAMARKA 
MEJlCİMEK, Bl!ZELYA, NOHUT vesalr hububat sebze ve çorbalık 

komprimelerini kilerin.izde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edllmlt servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkıtık bir za• 
manda kıymeti dah• çok t!lkdlr edilir. 

Aileler için oldulu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde ııcak bir yemek temini kabildir. Bakkallaruıızdan 50 gram

lık bi: komprime 9/10-0 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 

alabilirsiniz. 
BEŞİKT", : ÇAPAMAJIKA Tarihi tesisi: 1915 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlügünden 

Yakubun 22523 hesap Na.sile Sandığımızdan aldığı (600) liraya karşı birin
ci derecede ipotek edip vAdcsinde borcunu vermediğinden hnkkında yapılan 
takip üz.erine 3202 No.lı kanununun 46 ncı maddesinin mattdu 40 ıncı mad
desine göre satılması icabeden Be§ildaşta e8ki Rumeli, yeni Türk Ali ma
hallesinin eski Sel yeni Orta sokağında eski 11 mükerrer yeni 80 Na.il 
ahşap bir evin ve arsanın (yekdiğerine makluktur.) tamamı bir bu
çuk ay müddeUe açık arttırnuya konmuştur. Satı~ tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiyen (288) lira pey akçesi verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 

bütün verıilerle Belediye resimleri ve Vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tel
lAliye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 10/8/940 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere san

dık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
z:umlu izahat da 5artnamedc ve takip dosyasında vardır. Arttırmıya girmiş 

olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
eeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci artbrma 23/9/940 tarihine milsadit 
pazartesi günü Cağaloğlunda kA.in sandığımızda saat ıo dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ilıale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınması icabeden gayrimenkul milk:ellefiyeUerile Sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması ıarltır. Aksi takdirde eon arttıranın taahhüdü baki kalmak 
~artile 8/10/ 940 tarihine müsadif"' salı günü 11yni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yaptlacakb..r. Bu arttırmada gaynnenkul en çok arttıranın üs -
tünde bırakılaCllktır. Haklan bpu sicillerile sabit olmıyan alA.kadarlar ve ir
ü!ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe dair iddi
alarını il5n tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da
iremize bildirmeleri !Azıındır. Bu sweUe haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu siclllerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Daha fazla malfunat almak lstiyenlerin 938/1628 dosya Na.sile sandıiı
ıruz hulru>.. işleri serviııiııe müracaat ebneleri lüzumu ilb olunur. 

* • 
DİK ltAT 

EMNİYET SANDıGI: So11dılttan alınan pyrimeıı!rulU ipotek göstermek 
istiyenlere muham.minlerim.ızın koymll§ olduğu kıymetin yüzde 40 mı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık 
göstermektedir. (6884) 

Teknik Okulu Satına ima 
Komisyonu Başkanlığından : 

Fialı 

Lira 
Tulan 

Lira 
ilk teminat 

Lira Kuruş 

~AzozL~ l ısTANBUL EELEOIYESINDEN 1 
PUR60LI N --:::: lemlna-İlk t -------

Cinai 

Elektrik kaynak 
makinesi 
Odun 

Mlkl&n 

1 adet komple 

50,000 kilo 

1028 77.12 

1,50 750 56.25 • 

Yıldızda bulunan okulwnuı. ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı, fia
tı ve ilk teminatı yazılı iki kalem malzeme iki ayrı şartnamede 20/7 /940 
tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 ve 14,30 da Gumüşsuyunda Yük
sek Mühe..,,dis mektebinde toplanacak olan satınalma koonisyonumuzda iha
lesi yapılmak üzere açlk eksilbniye konulm~larclır. 

İstekliler ~rtnameieri görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksiltme
den bir gün evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme günü de Yük-
sek Mühendis mektebine gelmeleri. (6835) 

BOYOK TARiHİ ROMAN::B_~ -=m:::ı 

- Ne cevap verdiniz? 
Meiırnet paşa: 
- Ferman padişahındır!. 

dıyip, işi Girit muharebesi mese
lesine dökerek ve yolların kapalı 
oldu,i:undan bahis ile bir münasip 
fırsatta ı:etirilecef(ini söyledim. 

Gıritte dehşetli muharebeler o
luyordu. Sultan İbrahimin bir 
kere dahi olsun Girit ahvalini 
sorou,i(u yoktu. 
Osmanlı İrnparatorlarmıtı SuL 

tan İbrahiıne kadar Medineye 
gönderdikleri emval ve cevahi
rin kıymeti feY.kalAde yü:ksekti 

Pııdişıııhın Mehmet Paşaya: 
- K&rl)UZ kıva:fetli herif!. 
l>eın.,..;. ıo &enelerde paşanın 

... - --
şişmanlamış olımasından ıcınave 
idi. Hatta, onnraları dev Jet ri
cali kendisine: 

- Semin iMehımet paşa! . 
Diyorlardı.. Sultan İd:ıraıhi.m. 

Medinedekıi anval ve cevahiri 
getirtti. Faıkat, emval hırsıle 

!bir QOk dc{(erli pa.saları katlet
tirdi. 

Sultan R:ırahirn, paısal&-ı kat
leyleyip ernV'llllerini müsadere 
evli)"Ordu. Para ve mücevhenı.t 
lbulanak i:çi:n en kolav vol bunu 
bWınuştu. il:kıınen avda bi.r iki 
veı.irin kellesi uçuyu-.. Jilrnvali 
anüsaıdere olunuıvorou. 

Kaptan Pi.Yale pasa Taraıblwı 

MÜSHiL UMONATASI 
Piyauy• plrmııtır. 

H•r ecz.anecle balıuıar. 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer. 

SON TELGRAF Basımevi. 

j(Wlbe J!itti. Traıblusta büyü!k ş(fu
ret ve servete malıık olan Me!h -
met dayı ile ı:ıörfrşmek istedi. 

Meıı.net Davı. ıbaşına eelecelk 
felaketi sezıdi. Kaptan paşa ile 
mülakattan kaçtı. Hatta, defü 
bela ıkaıbiliııden ohna!k üzere ka.ıı
tan paşanın adamı Hımıar o~lu 
vasıtasile pac!oişaıha iıki "SC>fralık 
altın, >ki sofralık gümüş sahan. 
ayrıca da top tanesı şelklınde vir
'Ini altı kantar zır halis hediye 
ettı. A vrıca da veziriazama ve 
ikaptan paşaya hediyeler takdim 
etti. 

Kaı:ıtan paşa, İstan'bula döndü. 
Bir sofra altın ıoır .sofra ııüıınW. . 
talamlarını Sultan Ibrahıırnc bır 
sofra j?ÜIIJÜS sahanları da vezi
riazama verdi. Bir sofra altın 
tak>ınını da kendisıne alılrovdu. 

Meiter. Traiılus ııaroe j!İtlm.ez
den evvel H.ıwnar oı:?luna bir ka
baha<tinden dolavı bir kac değ
nelk vuııın113 iımis . . 

'Hamar oı:?Lu, Ply<ale ııxıSarun 
hed:iy.-lııri do9;rıı dürüst verme
di.2ini vezirifız&ma l?i.Zlice anlat
tı. Cinci hocaya i$i açtı. 

Esasen, Hamar o~lu Kaotan idi. 

4675,00 350,63 Aygır deposu hayvanatının yıllık ihtiyacı için alınacuc 07,500 
kilo yulaf, 40,000 kilo kuru ot, 30,000 kilo sap saman. 

14G0,25 109,52 Belediye teı;kHatı için alınacak 370 adet bayrak 
946,00 70,95 Ccrrahpaşa hastahanesi için alınacak 5 kalem tıbbi ecza. 

Tahm ~n bedelleri ile ilk tem.inat miktarları yukarıda yazılı hayvan yem
lcrile bbbi ecza ve bayrak satın alınmak üzere ayn, ayn açık eksilt.mi.ye ko
nulmuştur. Şartnameler Zabıt ve ~'Iuamel.At müdürlüğü kaleminde görüle
cektir. İhale 7/8/ 940 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günil muay-
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları . (6356) 

Maksadı ibu vesile ile bir mevki 
kapmaktı. 

Cinci Hı:ıca, deııhal Sultan tıı
rahi.ıne meseleyi anlattı. Padi
şah, altın tak;ınlarını işitince 
çileden çı:lctı. 
Padişah Hamar oğlunu çağırttı. 

Kenıclisıne •ordu: 
- Ne verdi Trablus ııaro da

yısı? .. 
Hamar oğlu bir lbir anla1'tı. Pa

dişah, bunun üzerine Piyale pa
şayı derhal Yalı kosk;ine davet 
etti. . 
IHıamac oitlu, ııad isahın yanın

da idi. Paşayı yüzleştirdi. Pasa, 
inkar etti. 

Ham.ar oğlu, israr ile: 
- Padıişah>ın! .. Evini basınız!. 

Göreceksiniz ki sııhanlar ondadır. 
Dedi. 

Derhal paşanın evini cavus -
!ar bastı. Caıhanlar meydana cıktı. 
Otmılesi de Sultan İbrahiaıin hu
zuruna f{etirildi. 

Padişalb, aman vermedi. Piya
le paşayı hemen o saat l:ıostan
cılara teslim ettiri'P l:ıoğdurdu. 

Piyale pıışarun ne kadar em
vali varsa deıtı..al müsadere olun-

du. Çıolulk QOCUİ(U nan paraya 
muhtaç 'bırakıldı. 

Piyale paşarlan sonra N~ı 
Hasan efendi katlolundu. Ha.san 
efendi Kara Mustaıla !lasanın 
admnı idi. 

Mustafa paşarrtn Qr.aıtiinden son
ra, Sultan Thrahim onu da kat
letti:recekti. Fakat, Silahtar Yu
suf paşa Sultan İlbrahm:ıin aya
Rına .ka.pamnıs affını rica eyle
mişti. 

N artıcı Ha.san efendi Radoo
ta sürı?ün lbulunuyordu. O sıra
da ulemadan biri Silahtar paşa
ya J!eldi: 

- Sul1anım, yil'mi sene J!Ün
düz saiırrı J!ece kaını ibadet et
seni-z Nat1h<:ı Haısanı J<atilden 
tahlıs ettifrıni-zın vebalinden kur
tulmaık muıhaldir. Dedi. 

Siltıhtar paşanın canı sıkıldı. 
Rado..a arlarn ııöı:ıderdi. Hasan 
efendiyi de<"hal boğdurt'lu. 

Hasan efen.dinin malları mü
sadere edildi. Hasan efendinin 
on yıu;mda bir o~hı ile iki kızı 
vardı. Bunlar Sevtıülis1ilrna mü
racaat ettıileır: 

(Arkası var) 

f Sovgetlerin 
Dış Siyaseti 

(Basmakaleden devam) 
ce vereceğini Sovyet Rusya, asla 
tahmin etmemiş olsa gerektir. Al
manya 1918 de mağlup olduğu 
zaman komünizme doğru gitmiş 
olduğu için, bu harbin mağlupla
rının da ayni suretle hareket ede
ceklerini tasavvur etmek tabii idi. 
Hiçbir harp daha evvelki harbe 
benzemediği gibi, iki harbin do. 
ğurduğu içtimai inkılap ve ihti -
lallcrin de tamamile birbirine 
bcnzemiyeceği meydana çıkmış 
oldu. 

Molotof Yoldaş, nutkunda, Sov
yet Rusyanm Almanyaya karşı 
takip ettiği dostluk siyasetinin 
değişmediğini söylemiıı ve Sov -
yetlerle Almanya arasında nok
tai nazar ihtilafı bulunduğu hak
kındaki dedikoduları reddetmiş
tir. Hariciye Komiseri, Alman _ 
Sovyet dostluğunu teyit ettikten 
başka •Son devrede de İtalya ile 
olan münasebetlerin salah buldu
ğunu da kaydetmiş ve huna mu
kabil, İngilterenin Sovyetlerle o
lan münasebetlerini ıslah etmek 
hususunda~ arzusuna rağmen 
•Sovyet - .lııgiliz münasebetleri 
lelıine bir inkişaf beklemenin 
müşkül olduğunu. açıkça söyle
miştir. 

Nutuktan anlaşıldığına göre, 
Sovyet Rusya Almanya ile dost
tur: İtalya ile de dostluk tesis et. 
mektedir; Fakat İngiltere ile 
dost olması güçtür. Buna hiç şaş
mamahdır; çünkü Sovyet Rus -
yanın Almanya ile olan ınfüıase
betlerini esasından değiştirecek 
bir vaziyet hadis olmamış, bili -
kis hadiseler, bu siyasette deva
mı icap ettiren bir şekil almıştır. 

Sovyct Rusya, , Almanya ile 
harpten içtinap ettiği için onun
la dost olmuştur. O zamandanbe
ri, Almanya, Fransayı mağlup et
tikten başka İtalyayı da yanına 
almış, İngiltere yalnız kalmıştır. 
Sovyet Rusya, şimdi İngiltereye 
müteveccih bir siyaset takip .e -
derse Alınanyaya karşı cephe al
mış olacaktır. Almanya ise, ge -
çen senekinden daha knvvetlidir; 
İtalya ile beraber, hatta yalnız 
başına şarka ve Sovyet Rusyaya 
karşı dönebilir. İngiliz ise, he -
nüz, büyük bir kara ordusundan 
mahrum olduğu için, Sovyet Rus
yaya esaslı bir yardımda buluna. 
maz. 

SovyeUer, düşmanlığı kendile
rine çok zararlı olacak Almanya 
ile dost kalmayı kendilerine bu 
zararlı düşmanlığı getirecek o -
lan İngiliz dostluğuna tercih edi
yorlar. Birbirine düşman iki un
surdan zaifla dost olup hu yüz -
den kuvvetlinin husumetini cel
betmemek, tabii görülmek lizı:nı.. 
gelen bir ihtiyatkirlıktır; fakat 
bu kuvvetli ve zajf tasnifi, Sov
yet Rusyanm vaziyeti bakımın
dandır. Avrupa harbine karışma
mak ve bu arada harpten istifade 
etmek kararında olan Sovyetler 
için, en iyi yol, Almanyarun ta
arruzuna uğradığı zaman, kendi
.sine müessir surette yardım ede
miyecek olan İngiltere ile bu -
günkü vaziyeti muhafaza etmek
tir. 

İstikbale gelince, Almanya, 
harpten ya galip veya mağlup çı
kacaktır. Mağlup olursa Sovyet 
Rusyanın hiçbir zararı yoktur; 
bilakis istifadesi vardır. Alman
ya galip çıkan;a, şu iki ihtimalden 
biridir: Sovyetlerle ya dost ya 
düşman olacaktır. Dost olursa 
mesele yoktur; düşman olursa, o 
zamanki vaziyete ve şartlara gö
re, ya mutavaat veya harp kara
rı verilir Opportunist ve hadise
lerin akışına göre giden bir siya. 
set için yapılacak başka şey yok
tur. 

Hülasa, bugünkü vaziyet şudur: 
Sovyet Rusya, düne na.zaran, 
Avrupa karasında daha kuvvetli 
olan Almanya ile dost kalmayı 
kendi siyasetine ve menfaatine 
uygun bulmaktadır. Almanya, 
kendisine taarruz etmedikçe de, 
hu siyasette devam edecektir. 

Alman • 
a1ansı-

nın marifeti 
( Baştarafı 1 inci saııfuda) 

tinden aynen iktibas etmek sure
tiyle tekrar aşağıya dercediyor~ 

.Türkiye ile olan münasebet -
!erimizde esaslı hiçbir tebeddül 
vukua gelmemiştir. Yalnız Al • 
man beyaz kitabı ile ahiren neş
redilmiş olan dokümanlar Türki
vede yapılmakta olan faaliyetin 
bazı nevi tezahüratını nfilıo~ bir 
şekilde tenvir etmektedir. Bilii
hara ve Türkiyedeki Fransa bü
yük elçisi Massigli tarafından vo 
rilmiş olan izahat dokümanların 
bu mümeyyiz vasıfları itibariyle 
birbir dcğisiklik husule getirme
miştir. 

Bu münasebetle Sovyet hüku
metinin gayrikabili kabul addet· 
tiği bir vaka dolayısiylc daha ge. 
çen nisan bidayetinde Türkiye 
nezdinde teşebbüsatta bulun -
muş olduğumuzu söylemek mec
buriyetindeyim. 

Vaka şu idi: 
•Geçen nisan zarfında Türk a

razisinden gelen bir tayyare bir 
çok petrol tasfiyehanelerini mub· 
tevi bulunan Batnm mıntakası ü· 
zerinde uçmw;tu. Türkiye evvela 
meseleyi kendi arazisi üzerinde' 
gı'.ıya hiçbir tayyarenin dışarı çık· 
mamış olduğu şeklinde göster • 
miş ve fakat bilaiıara bu nevi u
cuşlar hakkında istikbalde tedbİI 
!er alacağını da vadetmişti. 
Dokümanların Almanyada intİ· 

şarından sonra nasıl bir tayyare
nin bahis m.evzuu görülmel..'te v• 
binnetice Türkiye hükumeti ncı· 
dinde yaptığımız teşebbüsün ta
mamiyle muhik olduğu tebarüı 
etmektedir .• 

Dii(er taraftan Alman resmi a· 
jansı olan D. N. B. de B. Moloto. 
fun bu nutkunu telgrafla her ta
rafa yaymış ve fakat Türkin~e 
ait olan J..ısıınları aşa liıdak; şe-
kilde dercetıniştir: " 
•Bımdan sonra Molotof Sot•· 

ııetler Birliqinin Türkit{e ile o
lan münasebatından bahsetmis 
ve bu münasebetlerin son za • 
manlarda esaslı bir s11rette te -
beddül etmedi<iini söylemiştir• 
Y a!nız ahiren Alman beııaz kita· 
bı ile neşredilmiş olan doküman
lar bazı Türk ricalini qayri mü
sait bir şekilde meııdana çıkar • 
maktadır. Alman beııaz kitabı
nın ifşaatı Fransanın Ankara 
büyük elçisi Massiqli tarafındall 
ııavılan beııanat ile kun•eıtcn 

düşmemiştir. Bundan sonra Mo
lotof Sovyet hükumetinin qe -
çen nisan aııı zarfıııda gaııri ka· 
bili kabul addettiiji aşaqıdaki 
mevad hakkında Türkiııe hükfı· 
metinin nazan dikkaı ·ni celbet· 
miş olduğunu söyliyerrl: o ta· 
rihte bir çok ecnebi taııııarelerirı 
Türkiyeden getmek surttile SoV-
11et hududunu qeçtiklerini 'l)e 

Batum mıntakası üzerinde uç -
tuklannı ve Türk hükılmetıni11 
evvelce hddiseııi inkar < t1ı;e1<le 
beraber bilahare aııni hıidi çele· 
rin tekerrürıir.e mani olmak ü· 
zere icabcden tedbirlen ı:ıaca· 

ğına dair müteaddit vniu: erde 
bulunduğunu tahattür ettirıni-. .. 
tir. Bugün Alman hükumeti ıa· 
rafından neşrolunan doküman· 
Zar saııesinde bu taıııını eleriıı 
haki katı hakkında tam :,, r ka· 
rar vennek kabild.ir.• 

şayanı diıkıkatbir ki Tass P.· 
jansı tarafından •Yalnız ahiren 
Alrrnan beyaz kitalıı ile ncsre
d11nniş olan d<ıkümanlar Türl<İ· 
yede ya'Pılnna'kta lan faalivetif 
lbazı nevi tezahüratını nfıh~s bit 
şekilde tenvir etıınoktedir • ru•e
tinde verilmiş olan cümle D. J"'. 
IB. tarafından •Yalnız ahiren J\l· 
ıman fbeyaz krlaıbı neşrt'd.ilımis O' 

lan dokümanlar bazı Türk rica· 
!ini ıtavri müsait ıoir şeki!Jc ~e"" 
dana oılrnr.makbadır • S<'hJine 
üronularak neşrecillıniştir. 

Diğer taraftan Molotof ·Türlı 
arazisinden eelen lbir ecı;ebi ta\f• 
yare• dıen ibahsettiiti halde ID· 
iN. S, c'I'ürkiye'den ııelcn hir C< .. 

ecnebi taıyyareler• şeklini daJıD 
muvafık bulmustm. 
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