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Ço•• rç·ıı diin in i İZ Ja-lr- Hatayın 
' ' Anavatana ka-

POn itilifını izah e ti 
Sükiinet devam ediyor 
Havacılığaaza. llngiltereye yapı
mı ehemmiyeti lacak taarruzun 
vermeliyiz zamanı belli değil. 

Ya,amak iatiyen her 
millet, lı•natlı millet, 
açar mi ilet olmıy• 
mecburdur; kafaları
mız• en h•kilei hayal 
düatura olarak "uçma
yan ölür,, aöziinü halı 

etmeliyiz. 
= ~·--~ 

Yazan: ABiDiN DA VER 
tP::!!, alatasaray lisesinde bir 
~ uçak modelcilik kursu 

açıldı. Türk Hava Ku
rumu tarafından l\(aarif Vekiik
tinin n1üzalıeretile açılan b i.l 
kursta ilk ve orta mekteplerin 
resim \'e el işi öğrctnıcnlerind( r: 
48 kişi ders görmi)c başlaıııışLr. 
dır. Öğretmenler, kendileri uça\ 
modelleri ~: apnıayı öğrendikteiı 
sonra, mekteplerinde bunu ço -
cuklara da öğreteceklerdir. 

ilk bakışta, bir oyuncak yap • 
maktan ibaret gibi görünen bu 
iıı, başta Almanya ve Sovyet Rvs
ya olmak üzere, tayyareciliğin 
çok ileri gittiiii bütün memle -
ketlerde, kabul edilmiş iyi bir sis
temin alfabesidir. Çocuğa, kü
çük yaşından itibaren, tayyare • 
cilik aşkı aşılamak suretile ha
vacılığa terakki ettirmek için, 
en iyi usulün bu, olduğu tecrü -
be edilmiştir. 

Türk Hava Kurumunun güzi
d~. başkam, Erıı:urum mebusu 
Şukrü Koçak kursu açarken söy· 
lediği nutukta şöyle demiştir: 

. •Bizde havacılığın inkişafında 
bilhassa üç safhaya temas etmek 
ıcap eder: 

k' 1.-:- Çocuklarımızda uçma zev· 
ını mltişaf etti~nrek, 
2 - J.Jçma ça~ına gelen QOcuk

ları uçuş kamplarına sevketmek, 
3 - Büyük bir havacı kütlesi 

Yetiştirmek için icap eden tesi. 
satı vücude getirmek. 

Demek ki, Türk gençliğine uç· 
ma zevkini aşılamak için, onu 
dkaba kütükken havacılıkla ala· 

adar etmek liizundır; öyle ise, 
havacılı1'a ilkmektepten başla -
mak gerektir. Bu itjJ>arla ilk ve 
orta okul öğretmenlerine verilen 
t~yyare modelcilik dersleri bu i
şıu temelidir. Kanatlı bir nesil 
Y.etiıtirebilmenin en esaslı çare
;•• en pratik şekli de hudur. Her 
ert, az çok çocukluğunda merak 

:ttiği mesleğe intisap eder; ya
l ut onun amatörü, meraklısı o. 
ur. 

f Uçar nesiller yetiştirmenin 
aydaluını izaha, bilmeyiz, ha

bet1 var mı? Medeniyetin istik -
~ i havalardadır; demekte, en 

küçük tereddüt caiz de"ildir Bu as b & . 
rın aşında, ancak insan bo • 

Yunca yükselebilen ve ~alnız 50 
metrelik sıçramalar yapabilen 
~~Hare, harikulade bir ilerleme 
ı e .insan zokasının en biiyük e
s~r~ olmuştur. 1909 da Manş de
nızınin 30 kilometrelik darlığını 
geçebilen tayyare 1919 da Atlas 
Okyanusunun 3000 kilometrelik 
~enişliiini. bir hamlede aşmıştır. 
ııcelerı hır tepeyi güç aşan tay

Y~re, çok geçmeden, Alpların, 
Bıınalayaların mağrur şahikala
rıııı kanatlarının gölgesi altında 
bırakmıshr; bugün ta:vyare için 
Akdeniz bir havuz 

0

Bü;ük Okya: 
nus, gol olmuştur. Kutup buda
~hın~ bekaretini çelik kartallar 
ı lal <imiştir, 

(Arkaııı 3 Üncü sayfaı:!a) 
ABİDİ. • DAVEl 

İngiliz- Japon itilafının esasları 
Londra, 18 (Hususi) - Çörçil 

bugün ödedcn sonra Avam Ka
marasındn. Uzak Sark mesciele
ri hakk nda bovanolta bulun
muş ve czcu !'"llc dcmsitir ki: 

·24 haziran tarihinde, Japon. 
hükümeti, İngiliz hükümetin -
den, Birmania :ııolu ile Çine ua
pılan lıarp malzemesi ve dicjer 
bazı maddeler transitinin durr!u
nılması için tertibat almasını is
temiştir. Honq Konq :ııolu hak
kında buna müşabih bir talepte 
bulunmuştur. Bıı nakli:ııatın de· 
vammm İnqiliz - Japon münıı,;e
betleri ü:eriııde ciddi bir tesir ic· 
ra edececji tebarüz ettirilmiştir. 
Şimdi , Japon lıük.ı4ıneti ile aşa

ğıdaki aıılaşma:ııı akdetmiş bulu
n U VOT ll Z: 

•Honq Konq volu, buradan si
lalı t>e miilıimmat ılıracı 1939 kii
nunusanisındcnberi nıenedilmiş 

bulunmaktadır ve hakikatte, Ja
pon lıükümetinin elıemmivet 
verdiqi hiç bir harp malzemesi 
ihraç olunmamaktadır. 

CôRÇİL 

Birmania :ııolu: Birmania hü
kümeti, Çine üç a:ıı miiddetle si

( Arkası 3 üncü sa:ııfada) ---.......... _ ......... ___ ....,...., ......... _ ....... _,,.. 

lngiltere'nin buğday 
ihtiyatları tamam 

İngiltere'de açlık tehlikesi yok! 
Londra, 18 (A.A.) - Reuter: 

Jaşe Nezareti parlin1cnto miiste· 
şarı Boothby, bugün Avam Ka • 
marasmda beyanatta bulunmuş 
ve deıni stir ki: 

İngilteredeki buğday ihtiyat -
)arı, halkı birçok ay doyurmağa 
kafidir. Hiç beklenilmiyen bir 
tarzda ticaret donanınaslnın cid. 
dl kayıplar kaydetmesi !akdi • 
rinde dahi, İogilterede böyle bir 

müddet için lüzumu kadar buğ
day mevcuttur. Denizlere haki
miyetimiz sayesinde iaşe nezareti 
hemen bütün esaslı ihtiyaç mad
delerinden o derece ihtiyatlar it
har etmiştir ki, yakin bir ist,ik -
halde deniz teehhiirlcrioe karşı 
koymak mecburiyetinde kalsak 
dahi, halk, hiçbir ciddi endişe ile 
karşıla nuyacaktır. 

Fransada Yeni Nizanı 
''Galipleri taklide onlara hoş 
görünmige gayret etmi_qoruz,, 

1 Fransa Hariciye Nazırının Beyanatı j 

MARES1'L PETEN 

Vıchy, 18 (A.A) - Yeni Fran
s12 kanunu esasisi hakkında 
Journal de Geneve'e yaptıı'!ı bir 
beyanatta Baudoın bunun mağ
lübi, .. t darbesi altında ani bır 
karar olmadığını ve Fransada 
20 senedir ihtilalin içinden kay
nad1ğını tebarüz ettırmıstir. 

Bau<l.o ın deroiştır kı: 
•2 Şu bat 1934. 1936 ve 1937 

içtima i kargaşalıkları neticelen
miyen, fakat hıızıırsıızluqu va -
himleştiren hepsi aıırı, aıırı ate
şi arttıran birer hamtedırler.• 

Baudoin bevanatına su suretle 
devam etmiştir: 

·Milli ihtilal meyve verecek.
tir. Serbestçe :ııapı!mıştır. Galip
lerimizi taklit etmıııor ue onla
rın hoşuna qitmeııi istihdaf et
miııoruz. •Seciıı:ııe!eriml:.e en iııi 
an'anelerimize uyqun Fransız 
&ureti halleri iktibaıı edeceQiz. 

(YAZISI 3 üncü SAYFADA) 

vuştuğu gün-""' 
23 Temmuzda An
takyada büyük me· 
rasim yapılacak 

Antakya, 18 (A.A.) - An • 
takyanın anavatana kavuşma
sının birinci yıldönüınü olan 
23 temmuzun fevkaliide parlak 
nıerasimle kutlanınası için vali 
muavininin reisliğinde teşek -
kül eden komis)·on nıcsaisini 
bitirmiştir. 

Komisyon ayni zaınanda Lo
zan gününe rastlıyan bu kut -
sal bayramda B. M. Meclisin • 
den bir heyetin l!atavı teşrifi
ni istirhaın ~yJen1i~tir. Korge_ 
neral MuzaCfer Erı:iider ile ci
var viliiy~th .... rdcn birer heyeti 
de davet eJleıni~lir. Bayram 
gecesi 300 kişilik bir garden • 
parti verilecektir. 

Japonya 
kabinesi 
Prens Konoye be
yanatta bulundu 

Tukyo, 18 (A.A.) - D. N. B., 
'bildiriyor: 

JaPon matbuat müme5silleri
ne be"anr.tta bulunan Prens 
Kcnoye, Başvekille orC:unun iş 
birliği vapr.1asının zaruri oldu
ğunu ve kabincnfo kat'i olarak 
te•kilındcn evvel nol tai nazar 
ihtilaflarını evvelden bertaraf e-. 
mek, bir proııram tesbit etmek ; 
çni Yonai kabinesi, ordu ile hari
cive nezareti arasında tahadüs 
eden ihtilaflar neticesinde düş
müştür. Prens Konoyc bunun 
için harbiye ve hariciye nazıri-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Amerika 
intihabı 

Ruzvelt'in tekrar 
reisliğe seçilmesi 
Amerikanın lngil· 
tereye yaptığı- yar· 
dımı ar t t ıra c a k 

Ruzvelt'in nutku 

REiS ROOSEVELT 

Şikaııo, 18 (A.A.) - İntihabın 
re:o · ~ i neticeleri sunlardır

Roosevelt 946 rey, Farley 72 
rey Garner 61 rey, Tydıng 9 re,·, 
Hul! 5 rev. 

Şikago, 18 (A.A.) - D<>mok
rat partisının proj:'rnmının en 
büvük kısmı harici sıva seti teş
kil etm~si ve gecen av ha zırla -
nan Oumhurivet partisi prog -

(Arkası 3 üncü saııfada) 

Inqi!terenin Ark Rova• tay:ııare qemisine n«ensup a/iır oo moaraıman ıaııııarelcrı .. 

• 
lngilizlerin dünkü bas ı l 

Almanyada, italya Afrikasında 
müthiş bombardımanlar yapıl i 

Londra, 18 (A.A.) - Hava ne. 
zaretinin tebliği: 

İngiliz ham kuvvetlerine men
sup bombardıman tayyarele1i, 
Holandada ~e Belçikada mavna 

tahaşsütlerine yeni hücumlar yap 
ınışlardır, 

llfans üzerinde yapılan bir ke
şif esnasında bir sahil muhafaza 
tayyaresi kaybolmu~tur. Kaybo, 

Frankonunda Sesi Yükseldi 

ispanyalıların vazı:f esi 
Cebelittarıkı almaktır 

-------
Franko 1 s p a n y a 
İm par•torluğunun 
kurulacağını söyledi 

~- .. ----~-

İspanyanın Afrikada 
da genişlemesi lazım 
Madrit, 18 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Saint - Ferdinand büyük sa

lip nişanının Madritte general 
Frankoya verilmesi münasebeti
le, general bir nutuk vererek 
vaoılacak büvuk \'azifenin İs
oanvol İmparatorluğunun tahak
kuku olduguna isaret etmıstır. 

General Franko. bunun için 
:nemleket efkarı umumivesınin 
takviye edilmesi tazım geldiği
ni ve İspanyanın vazifesini Ce
belüttarık mandasını almak ol-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

İSPANYA DİKTATÖRÜ ı 
GENERAL FRANKO . 

EN SON DAKiKA - ~ ~ - -

lan ta}·yare~·i ararnı~·a giden di
ğer tayyareler. yolda bir dü~ınar 
bonıbardunan taJ·Jarcsine ra:-;ı -
Iamışlar ,.e bu tayyare\·i tlü~iir
müşlerdir. 

İngiliz bombardıman servisine 
mensup tan·arelcr. Menille tay_ 
)'are n1eydanı ile cenubi llclan
dada Hertogcnbosch tan are mer· 
danına hücunı ctnıh;;lcrdir. Ruhr
da Gelsenkirschen petrol IC'isatı 
da bon1bardıman edilmis,tir. Di -
ğer taraftan sahil müdafaa tay
yareleri de Gand'da bir petrol de
posuna hiicunı yapnıı~lardır De
polara isabetler v3ki olınu~ ve iki 
hedefde de yangınlar çıkarılmış
tır. (Arkası 3 iincii sayfada) 

Fransız 
vapurları 

1 zaptedildi 
Londra, 18 (A.A.) - Deniz ti. 

caret nezaretinin tebliği: 
Birleşik Kraliyet limanların -

daki Fransız ticaret gemileri, mü· 
dafaa nizamnameleri mucibince, 
İngiliz hükumeti tarafından mü
sadere edilmiştir. Horbin nihaye
tinde bu vapurların kullanılma
sına mukabil tazıninat ,·erilcc::ck 
\re vapurlar. Fransa}'a iade olu
nacaktır. Vapurlar. İngiliz ba\ • 
rağı altında seyredeceklerdir. 
Fakat, hür Fransızların Fratı!'-3· 

(Arkası 3 üncü sa:ııfada) 

Yugoslavya her türlü tazyik 
ve tecavüze karşı koyacak 

Svetkoviç'in mühim beyanatı 
Londra 18 (Hu~u,ı. &abaha 

karşı saat 3,15) - Salii~iy~_t.ıar 
mahfillerden haber verıldıgme 
göre Yugoslavya Başvekili Svet
koviç bir İngiliz gazetesine mü
him beyanatta hulunmu~tur, Ya
bancı memleketlerden gelen ha· 
berlrrde Yugo;la\')",?da da totali
ter rejimin kabul edileceği ve bu 
yolda kunetli bir temayiil baş. 
ladıi:ı ••Iİ olmustu. 

BasHkil SHlko\'İç İngiliz gaze 
tesinin ınuharririne verdiği be -
yanalla bu sa) iaları tekıip et
mi~ ve ltugoı;;1av~·anın biitiin an
anelerine sadık olarak bitarafük 
si~· asetine dc,·nrn crlccl'" ini söy- SVl:.ıJ<..01.lC 

!emiştir. Svatkoviç hu &ayialorın, 
Yugoslavyada Milli ·tesaııiithin 
kuvvetlendirilmesi ı·ıllıındaki 
mesainin yanhş tefsirindrn (tk

rnıştır. 

Yugoslavya Balk~n ~ntantın • 
dan da çekilmek nıyetınde de -
ğildir. ---<>---
ITAL YAK ABİNESl 
iÇTiMAA ÇAGIRILDI 

RO!'ia, 18 (Hususi) - Nazırlar 
Meclısi. 10 ağustos cumartesi ııü
nü içtimaa davet edilmistir. 
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GENÇLER Mürakabekomisyonuj"'Münakale Ve~ 
yeni kararlar verdi 1

1 
kili bugün şeb. 

Bütün bir sulh devrinde büyük bir genelik 
kütlesini havacılık ve beden terbiyesi saha
larında eliyerek bunun içinden aranılan va. 
51flarda en üstün gençleri seçip maksada 
uygun tekilde yetiştirmek lazımdır. 

Mensucat sanayiinde kullanılan hamızlarla 1 • • ı· 
çay satışlarına azami kar tesbit edildi rımıze ge ıyor 

IE' iyat mürakabe komisyonu tlün ak~ toplanmış, bazı karar
U- lar vermiştir. 

---
Mens_ucat sanayünde kullanılan hamızların toptancılarına es

kiden gelmiş olan mallar için yüzde 15 ve bundan sonra gele
cekler i~in de yüzde 20 kir kabul olunmuştur. 

~ vrupanıa. altını üstü· 
~ ne ıetiren mullarebe -

lenciırıldiii zaman, askerlik he
ves ve bilgisi kendi kendine en 
ileri safta yer alır. 

Toptan cay satl!iları için yüzde 12 kar tespit edilmiştir. Bu kar 
nisbetleri bugünden itibaret tatbik edilecektir. 

lerin öğrettiği en mü· 
him nokta, bence, büyük kütle 
boğazla malarının artık sona er
cti:id ir ... Milyonluk ordular, es
ki harplerde okluğu gibi, siste. 
matik bir topçu h ozırlıı;ı-1an 

Maarif teşkiliıtımıu, kemal 
devrini kazandırmakta olan Maa-
rif Vekilimiz, mekteplerin hava
cılık, motör bilgileri, askerliğe 
h=;.r'· !; salıalarında_ki durumla-

ıonra veya ha-
zırlıksız ileri atı 

1 

Y •Z•n 
ıına en iyi hal 
şekillerini vere. 
cek bir liyakat 
ve mevkidedir. 

Komisyon züccaciye ve perakende manifatura satıcılarına henüz 
kar nisbeti tesbit etmemiştir. Perakende manifatura karları kabul 
edildikten sonra bütün manifatura fiatları iliın edilecektir. _ 1aama
fih bu ilfuı yapılmamış olmakla beraber komisyon tarafından Hat
ları k:!t'i olarak tesbit edilmiş olan toptan manifaturalara ait liste
ler şimdiden tüccarlara dağıtılınl!ilır. Böylelikle bugünkü piyasaya 
göre daha ucuz fiatları havi bulunan listenin ~ imdiden tatbiki te
min edilmiş olmaktadır. 

~~~~-----~~~~~-
larak hasmını 

sü güsünün u- Şakir Hazım Ergökmen 
cıına takmıya 
artık çalı~mı • 

Mesele, kendi
lerinin dedikleri 

yor ... Acı veya tatlı hakikat olan 
şudur ki, üniforma giymiş bü
yük milyonların gözü önünde, en 1 
kabiliyetli, en seçkin gençler a
rasından seçilmiş bir takım on ı 
binler harbi yapıyor ve harp, is. 
tenen şekli aldığı zaman, bu va
kit ve fırsatı güzliyen seyirci 
milyoıalar yol kolunda ileri yü
rüyü~ geçi:·orlar. Milyonluk or. 
dula.rın rolü, on binlerin temin 
ettiği zaferi istismar, bir işgal kuv 
veti halinde kolayca varabilece
ği bir hatta kadaı ele geçirilen 
araziye yerleşmekten ibaret ka
lıyor. 

Vaziyetin arzettiği bu muza. 

gibi, yaşadığımız devre uygun in
sanlar yetiştirmekten ibarettir. 
Ve hu iş, milli müdafaa mesuli
yetl~. ini seçkin on binlerin sır
tına yükliyen bu devirde mektep
lerde görülecek bir i ~ tir. 

Şakir Hazım ERGÖK..'\IEN 

Milli Şef ı 
Bursaya teşriflerini J 

rica eden Heyete 
iltifatta bulundu 

Hilekarlık 

Terkos suyunu menba 
suyu diye satıyorlarmış 
Bazı semtlerde terkos suyu -

nun memba suyu diye satıldığı 
anlaşılarak bu hususta sıkı bir 
kontrol yaptırılma>• dün tekınil 
kaymakanılıklara bildirilmiştir. 

Ayrıca memba sularının şişe

lerine yeni ve hileye gayri müsa
it kapsüller ve mühürler konul- · 
ması da kararlaştırılarak ilk ııar
t ide 340 bin kurşun mühür sipa. 
riş olunmuştırr. 

BELEDİYE ranın çok ciddi olduğuna bilbas- Bursa, 18 (A.A.) _ Yal.ovada 
sa işaret etmek lazımdır. Ve me- bulunan Reisicumhur ve Milli 
selenin ciddilii;i son sözü söyle- Sefimiz ismet inonunc Bursalı-
mekte olan bu on binlerin seçi- !arın sarsılmaz savı?ı ve sevgile-
minde, yetiştirilmesiııde ve va- rini a rz ve kendilerinden Bur-

, Tramvay Umum Müdürü 

Vekili istif• etli 
sıtalandırılrnasında mündemiç sa .. ı da ~reflendirmelerini r ica 
bulunmaktadır. etmek üzere valimiz Refik Ko- Tramvay, elektrik ve tramvay 

Bizim bundan anladığımız şu- raltarun rivasetinde Cumhurivet 1 umwn müdür vekilli ihni de üa 
dur: Bütün bir sulh devrinde bü. Halk Partisi, Belediye ve Halke- etmekte olan umwn müdür mu
yük bir gençlik kütlesini bava- vi reislerinden mürekkep bir he- . avini Cafer dün her iki vazife-
cılık ve beden terbiyesi ı;aha . yet Yal.ovaya Jıitmis ve Reisi- ı sinden de isti fa etmistir. İstifa-

cwnhur tarafından kabul edil - nın sıhhi sebepten ileri ııekliiti 
larında eliyerek bunun içindea mistir. söylenmektedir. 
aranılan vasıflarda en üstün Milli Sefimiz Bursa heyetine il-
genrleri seçip maksada uygun tifatta bulunmuslar ve Bursalıla- Bu •kşam köprüden 
ııckilde yetiştirmek lazımdır. ra sev<'ilerinin bildirilmesini e- t k 

Bu iş, daha ilk bakışta da gö- mir buyurmuslardır. Reisicwn- rarr Va'/ geçmiyece 
rülcceji"i üzere, nizam ve kıvamı- hurumuz bu kabul esnasında Karaköy köprüsünden bu ak-
nı mekteplerde alır. Öğretmenle- mahsul, vaziyetinden halkın sıh- sam saat 22 den erteEi sabah 9 a 
rinin yakın aliıka ve müı:akabe- hat ve neş'esinden de malumat kadar tramvay geçirilmiyecek-
si altında bütün çocukları kabili.. istemişler ve münasip bir z.a- tir. Köprünün Eminönü cihe -
yeUeci bakımından tasııif ederek manıia Bursayı ve Bursalıları ı?Ö- tindeki avaklarının yükseltil-
sicillendirmek ve nihayet, ilk o- receklerini vadetrnislerdir. mcsi rnünasebetile yapılan bu 
kuldan ba~lamak lazımgelen bir He•·et Milli Sefin selam ve sev- mecburi inkıtam ayni şekilde 
askeri terbiye ile bu gençleri ırilerini .Bursalılara bildirmisler- -varın gece de devam etmesi 
muhtelif askeri istihdam sahala- d.ir. ccık muhtemel görülmektedir. 

Yeni polisler 

Bugün merasim'e dip· 

lomalarını alacaklar 
Polis mektebimizden bu yıl me

zun olanlara diplomalar ının ve
rilme töreni bugün saat 14,30 da 
Yıldızdaki mektep binasında ya. 
pılacaktır. 

Sabahleyin saat 10 buçukta da 
yeni m ezunlar Taksin1 Cunıhuri . 

yet abidesine bir çelenk koyacak· 
!ardır. 
Enıniyet umunı miidürlüğünden 

dün ,· iliıyete bildirildiğine göre 
mektebin 53 i.incü devre mezun
larını te~kil eden hu yeni polis 
stajyerlerimizin tayinleri yapıl
mış ve tayin olundukları yerler
de dün .-iliıyete tebliğ olunmuş
tur. 

Bunlardan 84 ü İs tan bul emni
yet miidürliiğü eınrinc verilmiş .. 
krdi r. ~lütebaki 49 u da diğer vi
layetlere taksim olunmu~lardır. 
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Ma•rif Vekili Pazar günü 
gidiyor 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel dün sabah Maarif Müdürlü
ihine gelerek yapılan bir top
lantıya riyaset etınistir. Vekil; 
ı:ıazar l(iinü şehrimizden Ankara
ya hareket edecektir. 

Altun ve lngiliz lirası 
Bir müddettenberi d'i.i$Tilekte 

olan İngiliz lirası 522 kuruş ü
zerinde durmustur. Altın da 
22,50 kuruş üzerinde oynamak
tadır. 

rına hazırlamak, gerçek, mek - İİ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; tep idarelerinin bir vazüesi ol- KÜıl'"Ük haberler 
mak icap eder. 11' 

AVRUPA MESELELERi 
=----

• 
Her çocuk, sivil hayatta tuta

cağı çalışma yolu ci bi, yapmak 
mecburiyetinde bulunduğu şe -

~~~~ s::;~~!f:;~z~:~~i~~~g~~~- Fransanın bugünkü hayati meselelarl 
susı bir kıymet vardır. On on iki 
yaşındaki çocukların ·Ben tay- «lhya.U mflldelen ba.şl&iı aıtm- 1 nuıı 7a11yacaklardır. 
yareci olacağım • , cBen ka&ra - da Fra.nsada cık.an «Tempo S"azete- Terals edilenluiu ocakları ve tar-
man bir piyade olacağım• , c.Bcn sbıin bqma~. iWLri haya.ta mi.- laları ba.şana dönmeln'i ve memle-
dönı•ek bilmez erdcngeçti pa- tea..ı.'"lik kararlar had.cinde acele 1la.l1I k.eU:n ya.vaş, yavaş aa;Jından bopl _ 

ra.şütçü olarak düşman içlerinin in.beden clfier lllelele1erla hiiküme- maması ve bunu lcinde nakit 4Ie-
altını üstüne getireceğim. deme- tJ itcal etmekte olduj'uıu yazmalda- ı·ın.e Ut. miizakeratoı bir neUteye 
sinde yarına tam mau.as· hazır dır. varması ehemmiyetle lizımdır. Mil-

bahı-nmak arzu ve he ~ eca:ntD.Ul en Bunl&r hfllp·- 4imd.i ibti:J'atlarile ti toprakları blr Cin seddinln ayır-
ku·vvetli temi:nıtmı bu..bmı ta hic; J'aflYa.D Franau:; m.ahacirlerl ve ıriir- ma.sı miimkün dctild!r. Böyle bir ay-
ıüçliik yoktur. Ve biitiİll olaalla- nlılda biç kimsenin menfaati olamaz. nWIJr. Şa,.-et 1u&a bir zam•ıyl• 7e-
rnnızı doldmmı yed.ek wlaay oi- Memlekril M"hi;a mahküm eimcktıe 

tttmenlel' bu arzn ve he,_,,..ı I ""'"" ıe.ı. .._ =• ... lll&bal, 7•- il~ «-.ıtn menfaaU olamaz. Mu- ı 
lıilgilerle beslemek kudretin.e faz- tıe<ek elemql .......,_ 7hii- badrler ııeJUrlenle, lepraklanna dö
lasile malik lrıdımm.aktadırlar. -uh Yenle lı:anmııya -h!oim aebilmelldlrier. Toıırak ma.boulılar 

Sağlam. gençlere olan ila.tiyaç, olursa Fransızlar önümü7.dek1 kış elmahdır, 

milli müdafaa takllti ile kıymet- iıı••••••••••••••••••-••••••••: 

--------llKJ---------------~ 
Oriol baba oğlıınun sesini kes. 

ti, munis bir eda ile: 
- Bir kere tecriibe et dedi. 

* Şehrimiz yü.ksek muallim mek 
tebi mezunları cemiyeti tarafın
dan eski ve ııeni ıııl mezunları 

için çarşamba gü.nü. bü.yü.k bir 
deniz tenezzü.hü. tertip olunmuş
tur. * Şehrimizdeki liselerin asker
lik kampları yarın bitecektir. 
Diqer taraftan Üniversitelilerin 
2 nci ~ ·~Te kamplarına da 10 a
Qıısto.ta baı;lanı!acaktır. * Topkapı müzesi önü.nde bulu· 
nan ve tren yoluna kadar uza
nan bosL:.ıılık sahanın arzettiği 

çirkin vaziyet nazarı dikkati 
celbetmiş ve bu sahanın temiz
lettirilip bir park haline konul
muı için tetkiklere geçilmif
tir. 

bafladılar. Konuşmuyorlardı. 
Baba Oriol göjiüs kabartarak 

gülümsedi: 

Ter sa ne, diğer işler
de tetkikler yapac•k 

Münakatat Vekili Ali Çetin
kaya bu salıah Ankaradan şeh
rimize gelecektir. Vekil bir 
müddet burada kalarak Veka
lete bağlı daireler üzerinde 
tetkikler yapacaktır. Bu tet -

ı kiklerin bilhassa, yeni kurula
cak tersane, mevcut tersane -
lerin tevsii, deniz ticaret nıek
tehinin ıs lahı ve denizyolları 
idaresinin vaziyeti üzerinde o. 
lac~ı anla~ılmaktadır. Orta -
köydeki yüksek deniz ticaret 
mckteh i ıı: n İslalu için hazırla
nan proje meclise sevkedilmiş
tir. Bu ders yılından itibaren 
ınektebin muallim kadrosu ge
nişletilecek ve mektepten me
zun olacak denizcilerin istik
bali \'e muntazam terfileri bu 
kanunla temin olunacaktır. 

~~·~!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~ 

1opkapı sarayında ki 
galeri açıldı 

Maarif Vekili gale
riyi tetkik e ti 

Topkapı sarayında yeni tesis 
edilen clişleri ve resim, galcri&i 
dün saat 16 da açılmıştır. 

erasimde Maarif "ekili Ha
san Ali Yücel, vali mwıvini Hü
dai Karataban, Maarif Müdürü 
Ted·ık Kut, gazete ba muharrir
leri ,.c kalabalık bir davetli kü.t
leı;i hazır bulunmuştur. 

Evvela müze müdürü Tahsin Öz 
ı bir 11utuk söyliyerek, Maarif Ve

kaletinin müzeye gösterdiği yakın 
alakadan bahsetı:ııiş ve galerideki 
Türk şaheserlerinin dünyada eşi 

olmadığını tebarüz ettirmiştir. 

Biliıhara da galeri açılmıştır. Bu 
yeni kısınıda 16 ıncı asra ait muh
telif elbiseler, örtüler, ku~aklar, 
halılar, peşkirler ve muazzam 
bir çadır, eski •ürre alaylarında 
kullanılan binek takınıları, san. 
caklar. Resim kısmında iııe çok 
eski ressamlarının yaptılı:ları pa
dişahla~ın resimleri, minyatür • 
!er te~hir edilmektedir. 

Galeri vekil ve davetliler tara
fından inceden inceye ~ezilmiş 
bilahare da hazırlanan bülede da· 
vetliler izaz cdilıniştir. 

DEN i Z 

Mete şilebini İtalyanlar 
çevirdi 

Ayın onunda Barsclondan ha
reket etmiş olan Kalkavan oi?ul
larının Mete şilebi yolda gelir
ken İtal .. anlar tarafından çev
rilmiş ve Palermoda kontrol edil-
;mistir. Bu kontrol uzun sür-
memiş ise vaı;ıurun yarın lima
nımıza gehnesi beklenmektedir. 
Akdeni.ııde valruz Demir şilebi 

kalmı.ştır. 

Dernek Beni Seviyor!.. Her sabah bir banyo yaparsın. 
Bunun için saaa yüz değil iki 
yüz frank veririm. Eğer bir ay 
sonı·• i:-- ile ş irscn Deş yüz fazla. 
s.ını "eririm. Anlıyor musun, bef 
yüz gümüş franl;.. İki yüz daha 
yedi yiq eder. 

- Amma ne bol çeliği var! 
Suyun dibi kıpkırmızıydı. Dok

tor Laton: 

yamıyordu. Andermat ancak da
ha başka kaynaklar bulacak o
lursa araziyi satın alabiltteğini, 
bu suyun yapmak istediği iş için 
kafi gelmiyçceğini anlııttı. An
cak başka kaynakları da, satııı ta
ahhüdünden sonra arıvabilirdi. 

Yazan: Türlccui: -~ • 
1--_G_ı_d_ö_-_M_.o_P __ a_s_a_n~! ~~1~s_e_ıa_m~i_l_. __ s_e_d_e_s-1 

__ ıı;:ı;ıo::c __ ., 1 No. 17 
Bir ay saat ondan on bire ka

dar kaynağın yanında kazacak
ları bir cıık.urda banyo yapacak, 
bir ay sonra iyileşirse ona yüz 
frank verecekti. 

Iefiüç ser em sersem dinli -
yordu. Nihayet: 

- Bana hi("lıir ilaç by1ia et
me<!i, ıılıiıı yımw: mu iyi e<ıle
cek! Dedi. 

Kt>.les birdenbire kızdı: 
- llayıli .baycli, sema lıa•talı

~ının ne oldufunu ben biliyo • 
rum. Bana yırttvmlınaz. Geçen 
pazartesi gecesi saat •n birde 
K....eeı-onb ormaımrıla ıı.e yap
tuo? 

~ 

- Yalan! Dedi • 
Kolos ce tr. 
- Janın hendeğinden lltlayıp 

Pulen dere yolun'1an gitmedin 
mj? 

Öteki kat'i tekrar etti: 
- Yalan.! 
- cHey Klovis! .. Jaıadarmalar 

geliyor!• Diye haykırıp değir • 
men yolu.adan döndüiıin yalan 
mı? 

- Yalan! 
Koloı tehdit etti: 
- Yalan ha!_ Dinle öyle İM. 

Selli ıece ormanda ı:örürııem yll
kalar, bir ağaea bağlarım. Ertesi 
sabah biittla köy ballwıa tethir 
ederim. 

1 

1 

Bir av banyo yapman idn iki 
yüz. iytlc~men , .. ~n beş yiJZ. llcm 
i~·i dinle, bu ağrılar tekrar baş
lar. Eğer sonbaharda gene ba -
cakların tutulursa suyumuzun 
kabahati yoktur. O bir kere te
sirini gösternTis olur. 

İhti~·ar sükünetle: 
- Peki dedi. 
"> T Uç auam el sıkıştılar, anlaş • 

mışlar, hesapta uyuşmuşlardı. 
Oriollar kaynağa gidip baba Klo
visin banyosunu kazmıya baş
laı'ılar. 

i e başladıktan bir ceyrek son
ra yolda sesler duydular. 

Andermat ile doktor Latondu. 
İki köylü göz kırpıp kazmaları 
bıraktılar. 

Banker gelip ellerini sıktı; son 
,. .. dördü de durup suya bakınıya 

- Evet dedi, fakat bu kiıfi de
ğil diğer hassalarını anlamak 
lazım. 

İhtiyar gene sözü aldı: 
- · Dün gece Kolosla beraber 

birer bardak içtik, biıla içimizi se
rin tutu~·or- Öyle değil mi evlat! 

Koca oğlan kat'i cevap verdi: 
- Evet, içimizi hata serin tu

tuyor. 
Andermat, ayağı kaynak deli

ğinde kımıldamıyordu. Doktora 
hitap etti: 

- Yapmak istediğim şey için 
bunun altı misli su lazım değil 
mi? 

- r ··et, aşağı, yukarı. 
- Bulabilecek mi~iz dersiniz? 
- Bunu ben bılnıem. 
- AraziJi sondajlardan sonra 

satııı alabiliriz. Bir kere noterde 
satn1ak rızası verilir, fakat satış 
tahlilden ve sondajdan sonra te_ 
kemoıül eder, 

Baba Oriol kuııkulandı. Anin-

İki köylü arazilerinde bağ kü
tüğü kadar kaynak bulunduğunu 
temin ettiler. Kazımak kafiydi. 
görürlerdi. 

Andermat 
- Görürüz dedi. 
Fakat baba Oriol elini suya so. 

kup: 

- Yumurta pişirecek kadar sı. 
cak dedi; Bonfiyden daha sıcak, 

Laton da parmaklarını ıslattı 
, ve mümkün olduğunu süyledi. 

Köylü devam etti: 
- Hem bunun lezzeti dalıa iyi, 

daha lezzetli, öteki gibi sahte bir 
koku•u l ' Ok. Bu suyun iyi oldu -
ğuna kalıbımı basarım. Elli se· 
nedir akıslarını se.!Jede ede bu
ranın sularını öğrendim. Bundan 
dah~ güzelini hiç, amma hiç &iir
medım. 

Bir an sustu sonra devam et.ti; 

( ArJ<aıt "°"") 
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Akşamları paydos saatinde E
minönü küçük çapta bir mah -
şer yerini andırıyor: Dolmuşa o
tomobil müşterileri bir yanda, 
tramvaylara istiflenmek için ha
zırlananlar bir yanda, meydanı 
dolduruyorlar. 
Dolmuş yapan otomobillerin 

şoförleri - ne garip! - tek müş. 
teri aldıkları zamanki elendilik
lerin.d.en tecerrüt ediveriyorlıar; 
otomobillerine on beş kuruştan 
altı yolcu biner binmez, otobüs 
şoförlerinin fiyakasını keııiyor
lar; onlara da her nedense bir ka
bada;>ılık geliyor. Bu bir hiileti 
ruhiye meselesidir, bugün bu 
noktaya sadece temas edip tram
vaya geleceğim. 

Durak yerinde bekliyoruz. Bü
tün tramvaylar dolu geliyor. 
Tramvay idaresi, pek haklı ola
rak, durak yerinde kendi me -
mıırlarından birini bekletiyor. 
Bu zatın vazifesi, oradaki inti
zamı muhafazadır. Eğer dolu 
tramvayda sıkışılacak yer yoksa 
tramvayı durdurtmuyor, eğer bir 
iki !µsi daha sıkıştırmak müm -
kün olacağını kestirirse, istifli -
yor. 

Kapılı tranwaylardan biri gel
di.. Tek avak duracak yer bile 
olmadığı için vatman durmadı. 
İntizaım temine, izdihamı önle _ 
miye memur olan zat hiddetlen-

1 
miş gibi tlüdük çaldı. Tramvay 
durdu. Memur emretti: 

- Ac kapıyı! 
Ka•pılar açıldı. İzdihamı ön

leyip ini.izamı temine memur o
lan zat bir iki daha tılgfbrdı ve 
bu sefer kapıların kapanması içi.ı. 
düdüğünü öttürdü: 
Kapılar kapanmadı! .. 
Memur elile, koluyla, dirseği 

ile vurarak, iterek, kakarak ka
pıyı zorla kapadı. Tramvay kalk· 
tı. Dört kişi arasında yam)'ass.ı 
olmuş bir yolcunmı beğuk oui 
duyuldu: 

- Bir kaç kiti daha yerleştir· 
seydin! .. 

Vay efendim, sen misin bunu 
söyliyen! .. Tramvay idaresinin 
memuru yürüyen tramvayın ar· 
kasından haykıra haykıra koşnıı 
ya başladı: 

- Aman bayım! .. Nazik bede
niniz mi ezildi! .. Rahat gitmek is 
tiyorsan otomobile bin! .. 

Biı.de mücadele edilmesi lanm 
gelen bir zihniyet de budur: Ra
hat etmek istİ._l'orsan otomobile 
bin! Diyen ve amme hizmetlerini 
mutlaka halkın eziyet ~ekmeoi 
demek olduğunu besliyen zihni
yet. 

Tramvay idaresinden de, bu 
işte, daha ehillerini kullanmasını 
temenni ederim. 

SELAMİ İZZET SEDES 

AOLDVE VE POLiS 

Dondurmacı çırağı bir müşteriyi 
kadar giderek b çakladı ! • 

evıne 

Aksarayda ağırca bir yaralama lıadisesi olmuş ve faili dün ad
liyeye verilerek tevkif olunmuştur. Hadise sudur: 

Aksarayda Stefonun diikkfuıına Hadi aıı.;ada bir genç gelerek 
dondurma yemiş ve bir daha istemi.ştir. Dükkanda çalışan çırak 20 
yaslarında Recep bu ikinci dondurmayı bulaşık bardağa koymuş ve 
bu vüzden aralarıııda miinazaa çı.l..-ınış ve Hadi bulaşık bardakta 
getirilen dondurmayı Recebin yüzüne atmıştır. Bu yüzden kavga et
ai\.ler fokat etraftan yetişenler tarafından ayrılmışlardır. Aksam 
üstü Recep lladinin Aksaray civarındaki evi önüne gelıniJI ve H~di
yi çağırarak kısa bir münazaa sonunda bıçakla yaralamıştır_ 

Diin birinci sulh ce•a mahkemesinde sor~ya çekilen donduuaa. 
cı rırai!ı Recep suçunu itiraf etmiş ve tevkif_ olunmuştur. 

Adliye tatili 
Adliyenin yaz tatili yarından 

itibaren başlıyacaktır. Tatil es
nasında ceza, bukuk ve ticaret 
.mahkemckrinden birkaçı müs
tacel davalara bakmak üzere nö. 
betci kalae~ktır. Tatil eylülün be
şine kadar devam edecektir. 

/ Feci bir kaza 
Ortaköyde Muallim Naci cad

desinde Denizyollan idaresiıı,in 
kömür deposunda çalı.şan l\1us -
tafa, Üsküdar vapurundan mavt!I 
ya kömür boşaltan vincin albndJ 
dururken vincin bir civatası ye. 
rinden çıkması netic.esinde dö • 
külen kömürlerin altında kal1111Ş 
trr. Muhtelif yerlerinden ağır m 
rette yaralanan Mustafa kaldı -

Termos ihtikarı davasına 

yeniden başlandı 
Termos ihtikarı yapmak suçilo 

altıncı asli) e ceza mahkemesince ı 
sürgün ve para cezasına mahkiun 
edilmiş bulunan Yeni Postahane 
caddesi.adc tacir Jak Kastro hak
kındaki karar temyiz mahkeme
since nakzedildi~inden dün mu· 
hakeuıey<ı tekrar başlanmıştır. 
Yalnız Jak Kastro al ağından a
meliyat geçirmi.ş olmasından do
layı gelemiyeceğine dair rapor 
göndermiş elduğundan muhake.. 
mc 26 temmuıa bıra.k.ılnuştır. 

CALMA. 

KAPIYI 

İtalyanlar ilk defa Filistin'i 
bombaladılar. İnı:ilizler de 
boıılbayı atan tayyareleria on 
iki ,.dalaraan kalkt.ıjiııu öğre
nerek eratlaki İtalyaıı ·· !eri
ni b&mbarılnnan ettiler. 

Havadisi Nanemo'a olnl • 
muş da: 

- Calma kapıyı, çalarlar b 
pıını .. ~leşhnr liıkırdıdıl'l 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Bir yanağına vurana iilriir 

yanaii'ını çnir.. Lakırdısının 
çok geride kaldığını unutma • 
mak gerek. 

BELEDİYENİN 

CELADETİ 

Her yaz İstanbulda bir tarife 
1ifı çıkar ve fakat yine bahçe 
veya gazino sahibi bildiğıni 
okurdu. Bu yaz da öyle) di. 
Fakat, dün Öİ[rendik ki, beledi
ye reis mua,·ini "gazinolarda 
bir teftiş yapmış, tarifeyi tat. 
bi.lı etmiyenlere ceza yazınış 
ve hatta set kararı almış. 

Nanemolla ile lwnu•uyorduk 
da: . 

- Hamd.W.nn belediyeyi 
belediye olalı bu mevzu üze
rinde flk defa celadet aalıibi 
ı:örüye:naz.. 

Dedi ve il.ive etti-: 

rıldığı Beyoğlu hastahanesinde 
ölmü tür. 

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 

Şoför Mehmedin idare&indeki 
2447 nıımarah taksi otomobili ilı 
şoför Faikin idaresindeki 23118 nu 
maralı taksi dün Sirl<ecide Hü
davendigar caddesinde pddetle 
çarpışnuşlar, her iki oto da e -
hemıni:vetli snrette hasara uirra
mı,trr. Şoförler yakalanarak tah 
kikata başlanmıştır. 

- Filhakika 1ıenim taı..ılirinı 
hiçbir §ey ifade etmez amma, 
yerindedir. 

SA.NA OKUNACAK 

BANA YAZACAK 

Nanemolla ile kuıaşayor -
au.ı. cta. 

- Üstat ı:aaeteler küçüldü 
küçüleli havaiyat kabilinden 
okunacak bir şey kalmadı. 

Dedim. O da, şu cevabı Yer· 
d.i: 

- Bana da yazacak bir şey. 
Çünkü hacimler küçüldükçe 
nükte vesilesi veren mııharrır
lerin haşviyatwa da yer kal· 
mıyor. 

FLO&YA 

PLAJI 

Nanemolla ile ""'lırrı ko • 
illi uk: 

- Florya plijı ve gaıinosw 
açıldı mı?. 

- Hayır .. 
- Ne bekleniyor?. 
- Mc,·~im .. 
- Han:i mevsim.. 
- Sonbahar veya kıs .. 
- .emek, belcdiJe pHijda 

ve gazınoda kaloriler teJ.isatı 
yaptırıyor .. 

- Evet istanbulun Kalifoı
nivasını 'hazırlıyor .. 

A. EKİP 
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Çörçi) dün lngi}İz - ja- [ Kral B 0 ~ i.s 
• Sovyet sefırı-

pon itilafını izah ettı ni kabul etti 
zaı/1:~ta:afı l inci sayfada) 

k ' uhımmat ve a"rıca petro! amy ·~ • 
b; m on ve demir yolu eşyası ııi

addelerın transitini durdur
mayı .kabul etmiştir. Birmani 
Yolu ıle transiti memnu olan 
~Ş:a., 1! ong. Ko_ng mılu ile de Çi-

l 9Dnderılmıyecekti:ı;.• 
kU ngız.tere hü.kUmeti, Japon h;J.-
k metının talebini nazarı dik - r 
aıe alır ve uukarıda arzetıi;;im 

anı . ~ ' 
l ctşmıya varırken, Ingilterenin 
~ mış O~u.ğu muhtelif taahhütle-

' ezcumle mi!li Cin Jıüki'Lrııeti
ne ve alô.kadar İ nqi!iz arazile
n;ıe karşı olan taahhütlerini 
gozden uzak tutmamıştır. İnı:ıi
~Z. hükumeti, dünyanın buqün
t u vazıyetini de nazarı dikka
e almıya mecbur bulunuı;ordu 

ve bizzat bizim ölüme kad~r bir 
mücadeleye girişmiş bulunmamız 
esas noktasını unutamazdı. 

Bu iki memleketin kendi he
~eflerine varmaları için iş birli
lf:~izi ve yardımımızı vernıiye 
•ou.:ırız. Fakat şurası sarih su
rette anlaşılmalıdır ki, eğer bu 
hedeflere varılacak ise, bunlara 
;arp veya harp tehditleri yolu 
ı e değil, fakat sulh ve v.zlaŞ11ıa 
Usulleı·i ile varılması lazımdır.• 

Cörçi!in izahatından sonra 
!kendisine bazı sualler oorulm~ 
tur. 

İsçi Partisinden Noel Baker 
deınistir ki: 
. ~Çörçilin beyanatının doğru tef 

sırı, lngiliz hükumetinin Çin 
milletine sulhü.n zorla kabul et
tirilmesini hiç bir suretle ı:ıör
mek istemediği veyahut Ç.ı mil
letini tecavüz karsısında bir in
kıyad telakki edeceiii bir sulhü. 
kabule teş·dk arzusunda bulun
madııjı mıdır?• 

Çörçil, Noel Bakere su ceva
bı vermiştir: 

•Bu fikiT, benim için tamami
!e sempatidir.• 

Çörçil, diğer bir suale ceva -
ben de söyle demistir: 

•Anlaş.;,a, Amerika BiT!eşik 
devletlerinin ve SO'V'!fetler Birli
ğini nlıattı hareketini tamami!e 
nazan dikkate almadan yapılmti 
değildir.• 

HALİFAK.S'IN BEYANATI 
Lordlar Kamarasında Hariciye 

nazırı Lord Halifak.ı, İngiliz - Ja
IPOn anlaşması hakkında Çörçilin 
Avaın Kamarasında yaptığı beya
nata müşabih beyanatta bulun -
muştur: 

Lord Halifaks'ın beyanatını 
:müteakip, bir çdk Lord, bildiri
len siyasetin neticeleri hakkında 
endişelerini izıhar etmişlerdir. 
Doıninyonlar nazırı Lord Cal-

Almanların İngilte
reyc hücumu 

Algesiras, 18 (A.A.) - D. N. 
B. bildiriyor: 

Dün iki defa Cebelüttarık üze
:riııde yabancı tayyareler uçmuş
tur .. Ta)'yareciler bomba atmış -
lar Inıriliz tayyare da.fi batarya.. 
larının ateşini müteakip Fransız 
Fası istikametine uzaklaşm.ıslar -
dır. · 

Zita Amerikaya gitti 
Lizbon, 18 (A.A.) - Eski A- l 

:vıısturva İmparatoriçesi Zita 
ıle Amerikanın Faris sefiri Bul
litt, Clipper tavvaresi ile Aıneri
kava hareket e•;nislerdir. 

Bursa Halkevinın 
faaliyeti 

Bursa, 18 (A.A.) - Ha~kevi
nin açtığı ikmal kurslanna 700 
talebe devam etmektedir. Bu 
!kurs tam !bir mektep ı<ibi is
lemeJ<te ve ikmale kalan lıu ta
lebeleri yetistiruniye calısmakta
dır. 

Bakır şilebi fstanbulda 
tamir edilecek 

İzmir, 18 (A.A.) - Midilli ci
varında karaya oturduktan son
ra limarıunıza J(etirilen Bakır şi
lcıbinin ancak İstanbulda tamir 
edilebileceği anlaşılmıştır. 

decote, Lordlar Kamarasında ha
rici siyaset müzakereleri için ö
nili.ı üzdeki ııer.sembe günü J!i_zli 
bir celse a'ktedileceğini bildir
miştir. 

Londra. ıs (,AA) - Reuter 
Ajansı bildiriyor: . 

Hitler ımÜıj;avirlerinin ln,g,ilr 
tereye karsı büyük mikyasta 
bir taaruz için tertibatla birlik
te hazırladıkları ·Avrupanın Al
man tahakkümü altında siyasi ve 
lktısadi teşl.illatlanması• hakkın
dairi Alman planı İnı<iliz müşa
hitlerinin nazarında, ayni za
manda hem Alman diplomatik 
faaliyeti, hem de Almanyanın 
kontrolü altındaki matbuatta sı
zan ali'.ımetler sayesinde teces
süm e1mıektedir. 

New Statesınan and national 
gazetesinde çlkan bir makale ile 
Times gazetesiniıı diplomatik mu
harriri bunu şÖyle tavsif ediyor -
!ar: 

<G-ni• bir sisten:. Bu sistem
de esaret altına düşen memleket
lerle Alınan tahakkümünü ken
diliğinden kabul eden medle
!ketlcr yani ezcümle Fransa, Da
nimarka, iHolanda, Macaristan 
ve R ' manya ia~e an barı rolünü 
ifa edecekler, muzaffer Almanya 
ise rakipsiz bir saı_avi kudreti ile 
silah ve iktıdai faikiyetini göste-
ecek cA vrupanın aristokratı• 

rolünü oynıyacaktır. 
Mağlup milletler bu aristokra

tın hakikaten derebeyi usulü e
saslarına f!Öre iaşesini temin ede
ceklerdir ." 

HİTLllR'İN KURACAGI 
AVRUPA 

Londra, 18 (AA.) - Tavı:nis 
gazetesi <iHitler Avrupao1> baş
lığı altında neşrettiği bir maka
lede Avrupanın tekrar kurµl'ma
sı hakkında Alınan projelerini 
tetkik etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
•Evvelıi yeni sistembc otolrra

tik m~hiyette olacaiiı asikô.rdır. 
Bu yeni sistemin Führer prensi
bi üzerine dayanacaiiı hakkında 
ki iddıanın sarih manası merak 
cdilmiye layiktir. Bundan çıka
racağımız manıı acal•· ı her Arru
pa milletinin i,endisine mafmLs 
mes'ul biT F~...,-C?ri. oıac:acjı ve 

bu Fii.ıırer'in fü.iyü.Jc Berffa Fiih
rerine karşı mı mes 'u.l olacağı& 
dır. Yahut Hitler Almanııanın 
Fü.hreri olduğuna qöre Alm=-
11ada A vrupanın mı Führeri ola
caktır. Yahut da İtalya Akdeniz 
miUet!erinin küçük Fü.hreri, Bel
çikada belki Balkan milletleri
nin kü.çiik Führeri rolünü. oy-
nıyaca.ktıT.• · l 

Besarabya ve Bukovi
nadaki konsolosluklar 

Moskova, 18 (A.A.) - Öğrenil
diğine göre, Sovyet makam.lan, 
alakadar devletlerden, Besa:rab
yanın merkezi olan Kişinev ve 
Bükoviııanın merkezi olan Cerno
vits'deki bütün konsoloslukların 
ilgasını talep etmiştir. 

Cebelüttarık'a yapılan 
hücum 

Londra, 18 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretleri tebliği' 

Gece düşman hava kuvvetleri 
İngilter.enin cenubu şarki ve ce
nubu garbisinde, ayni zamanda 
Galles memleketi iiuderinde fa

aliyette bnlun~. 

f ransız vapurları 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yı ve Avrupayı lwrtarmak için 
oıüşterek mücadeleye devam a
zimlerine işaret olarak, bu Ya -

purlar, Atakôça hükôınetin:!n bu 
vapurlardaki vazifelerine, in -
gillz bayrağı altında devam et -
meleri hakkındaki teklifivi ka
bul etmişlerdir. Bunların cahşma 
şa.rtlım, İ»giliz su•ay ve deniz 
erlerinin aYni olacaktır. 

Eğirdir Gölü Üzerinde yapı-
1 an tetkiklerin neticesi 
İsparta, 18 (AA.) - Ii(rıdır 

g(;Jü üzerindeki tetkiklerinden 
dönen Nafia Vekaleti Su işleri 
dairesi reisi ve beraberlerin -
deki heyet dün de şehrimizde 5 
kilom.,tre rnsafede ve 350 metre 
:yükseklik teki Gölcük 91.ryunun 
Isparta ovasına indirilmesi için 
ııerek gölde ve gerekse mevcut 
tüneller üzerinde tetkikler yap
mıstır. 

1 Gölcük suvu:ıı:un bu :sekilde t.
parta ovasına indirilmesi ile bağ 
ve sebze !bahçeleri sahası rnr 
misli daha artmak suretile böl
ııenin ekonomik iıııkl$aiını temln 
edecek ve ovadaki 7 ltö'l'iin de 
su ihtiyacını önlemiş olacaktır. 

Heyet Antalr.ıya .ıdtııı:ı.ek üzere 

Bulgar Hariciye Nazırı 
'İtalr:ın ve Alman el· 

çilerile görüştü 
Sefya, 18 (A.A.) - Harkiye 

Nazırı Popov, dün yeniden SoL 
yadaki İtalyan n Alman e~e
rini kabul e&.ı:ek kendileri ile u
zun müddet görüşmüştür. 

Sofya, 18 ( A.A.) - Sovyetlerin 
yeni Soiya sefiri Lavriev, bu sa
bah itimatnamesini krala takdim 
etmiştir. 

Avrupadaki 
talebelerimiz 1 

Para göndermek isti. 
yen velilere kolaylık 

Ankara, 18 (A.A.) - Hariciye 
Vekli!etindeıı bildirilmiştir: 

1 - Fransada kendi hesabına 
tahsilde bulunan talebe velileri 
çocuklarına: 

.Consulat Tıırquie Gen.eve -
Suisse. adresile para yollıyabilir
ler. 

2 - Her para gönderecek veli 
ayni adrese •Fransa'nın filan şeh.. 
riııde talebe filan için namınıza 
şu kadar fı:ank gönderdim. şek
linde bir mektup veya telgraf 
yollamak suretile konsolosluğu 
tenvir etmelidir, 

Hariciye Vekaletinden bildi _ 
rilmistir: 

Belçikada tahsilde bulunan ta
lebeden Nihat Özgür ile Alaed -
din Tezol'un halen Portekiztle 
sıhhatte bulundukları ve mem
lekete iadeleri imkanı araştırıl
makta olduğu hakkında bugün 
Vekalete malumat gelmiştir. 

Amerika Y. Zelanda 
Hava sefiri 

Yeni Zeland-Auckland, 18 (A. 
A) - Biriesik Amerika ile Ye
ni Zelanda arasında servis ya
pan Panam.arican Line kumpan
yasının ilk Clipcr tipindeki de
niz tayyaresi, mahalli saattle 1~ 
de Aucklanda gelmiştir. 

Bu tayyaer Honoluludan pazar 
sabahı hareket ederek Canton a
dası ve Yeni Kaledunyada Vo
umca üzerinden ucmuştur. 

Estonya Bankası 
müdürü azledildi 

Tallin, 18 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Esto.nya de~let bankası reisi. 
kendi talebi üzerine vaziiesin
den affedilmiştir. 

Yugoslavlar İzmir fua. 
rına iştirak ediyor 
İzmir, 18 (A.A.) - Yuııoslav

ya ve Macaristan hükıJmetleri 
1940 enternasyonal İzmir Fuarı
na iştirak ederek.!erini bildir -
mi<lerdir. 

Bornholn adasında 
tayyare meydanı 

Kopenh.aı:ı, 18 (A.A.) - İsveç 
ile Alm::nva arasında kfiln ve Da
!Iİmal'kaya ait olup geçen klş 
n'lfrtemadiVClll buzlarla örtülü ve 
etrafla afilast kesilm.iş bir hal
de kalınıı; olan Bornholn a<la
sın.m 4 en.edenheri iı:ısaatı de
vam etmekte olan biıı tayyare 
1imanının kLisa<iı sayesinde bu -
~ünden itibaren anavatan ile ir
tibatı temin edilmiştir. 

Japon kabinesi 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

le görüşecclctil'. Bu ııörüşmenin 
neticesı yeni siyııseti.n istikameti 
ve her ihl;in:ale göre ve bilhas
sa harici siya.set sahasındaki te
beddülat üzerinde kat'i surette 
müessir olacaktır. Or<lı.:. donan
ma ve harici siyaset arasında ' 
kati bir ahenk elzemdir. Cünkü 
bu şart tahakkuk etmedikce kur
mak istediği gibi r:ıüstakil bir hür 
kumet tesisi imkansızdır. 
TAYİN EDİLEN NAZIRLAR 

Tokyo, 18 (AA.) - Prens K.o
noye tarafından· teskil edilmiş 
olan yeni kabinede Matsuoka ha
riciye ve Yoshi Bahriye nezaret
lerine getirilmislerdir. 

Matsuoka 17 sene kendini si
yasete h.a!;retmiş ve Chaugb.aide, 
Brü:Jı:.selde, Pekuide, Lenlnl!rad
da ve Vaşinoıtonda siyasi vazi
foler ifa ctmistir. 

Bir ict.i:ınaı müıealtip, ~eneral 
Ciki Tojo, Konove kabincsir.de 
harbive nazırı tavin edilmieti>'. 

YAYI 
Buttu ben kaç ~ıldır ve kac 

defadır yazıp dururum, fa.kat al- ı ~---
dıran kim? Dün baktım Tanda - --
Felek Burhan, Son Telgnita · -
Burhan Cevat yana yakıla ayni 
şeyden .•ikayet ediyorlardı. İste
dikleri kadar etsinler, sanırsam 
bu işe yine kimse aldu:mıyacak 
ve aı:tık kabalı. tadını da çok
tan geçen bu ham meyva işi, bun. 
dan sonra da alabildiğine sürüp 
gidecek.. Bağcının, bostancının, 
kabzımalın, madrabazın, mana -
vın, seyyar satıcının belki işine 
yan.yan bu ham meyva mesele
sinin zararını çekenler ise bun
ları alıp yiyen ve yahut da ham
lıltlarmdan dolayı, bir türlü alıp 
yiyemiyenlerdir. Fakat benim an
lıyamadığını bir mesele var: Ha
mur ekmek, sulu siit, karı.şık yağ, 
iliıçlı sirke satılması yasak ol. 
duğu halde, bu hanı rneyvalar, 
nasıl oluyor da cayır cayır satı
lıyor? 

Herifçi oğlu, lroymu~ önüne 
bir küfe mozalak. barbar bağw
yor: 

- Seftali bursanın! 
Hangi şeftali yahu? İnsan, kı

zıp da kazara, bunlardan birini, 
birinin kafasına fırlatacak olsa 
adamcağızın kafası yarıldığının 
resmidir. Ne oluyoruz, anlaınıyo
rum ki, kıtlıktan nu çıktık ki, 
bağda, bahçede, bostanda, tarla
da ne kadar ham rneyva, sebze 
varsa vaktinden ence yolup yo
lup böyle öbek öbek çarşılara, pa
zarlara yığıyoruz, Korkarım, bu 
gidişle, b;ızı açık gözler, servi ko
zalaklarını da yolup yakında: 

- Beykozuıı ceviz! 
diye satınıya kalkışmasınlar. 

• 
l spanya müstakil bir siyaset 
iaklp edecek halde deği.ldir 
İspanya Beynelmilel vaziyetten istifade 
ederek toprak kazanırsa bunu yaba.ocı 
hamilerinin lehinde ya p a c a k t 1 r 

Moskova, 18 (A-A.) - Tas A
ia.nsı bildiriyor: 

Pravda gazetesi, c;Muasır İs -
;panyanın siyaseti• başlığı altm
da neşretiğti bir makalede söy
le demektedir: 

•Bugfüıkü. harbin şartlctT'.'U:. qö
re, Pirenenm daha doğrusu 1 s
panya ile Avruna ve şimali Af
rikasındaki toprakların büı;ü.k 
bir sevkülcevsi ehemmiyeti var
dır. Evvela Tancadan batı Ak-
denizinin airi• ve cıkışları kont
rol edilebilir. Bunun içindir ki, 
111.!liltere vaktile Tancanın bey
nelmilel bölge ilan edU mesinde 
israr eu lem işti. 

Tancanın İspanya tarnfından 

işgali Cebe!ü.ttarık ic,in bir teh
dittir. Balear adaları da A kdeni
zin batı kısmında seyrisefai11 i
çin bir tehlike yaratabilir. Ni-

lıayet İspanyaya ait bıılunan bü.
tü.n Akdeniz limanları ve İspan
yol hava meydanları İngiltereye 
karşı deniz üssü olarak kullan~
bilir.• 

Gazete, müteakiben şöyle di-
yor: 

•Üç yıl dahili harpten harap 
ol~, bitkin, fakir dü.şmü.ş, in
ki!<iplarla böl;;nmü.s ve yabancı 
devletlerin tabii haline gelmiş 

olan İspanya ne müstakil bir dış 
siyaseti takip, ne de ciddi harp 
sevki idare edebilecek vaziyet-
tedir. İspanyanın, beynelmi

lel miiva.zenenin buı:ıü.nkü vazi
yetinden istifade ederek bazı 

toprak ele geçirmesi miisteb'ad 
ol'l!Ulkla beraber, bıınıı ancak 
yabancı hamilerinin lehine ola
rak yapabileceği aşikıirdır.• 

OSMAN CEMAL KAYGILI • 1 d k • b k 
~ . lngi iz erin ün u as ını 

Havacıllna ehem mı- (Baştarafı 1 incı sayfada) ralyöz ateşine tutulmuştur. 
t I • • Bom:bardmıaaı istenen nıınta- Eritre de Assab civarında de-ye verms ıyız kalarda haı;anın ienahğı, gece niz kışlaları ~u~~etle bom-

hareltatımızı azaltmış ve bazı bardıman edilmiştir. Bır yangın 
(Başmakaleden devam) 

Harp bakımından tanarenin 
ne yaman bir silah olduğunu son 
mücadele bir daha isbat etmiş
tir. Şimdiye kadar, doııanmasile 
hakim olduğu denizleri, bir ~a
lenin su hendeği gibi aşılmaz bir 
müdafaa vasıtası olarak kulla -
naıı İngiltere, her gün tayya.re 
hiieumlarına uğramaktadır ve 
Büyük Britanya adası için, düne 
kadar, asla rneveut olnuyaıı isti
la tehlikesi, yalnız tayyandeıı 
gelmektedir. Tabü ve sun'i ~
bir mania tanımıyan; zaman, me~ 
safe ve hudut mefhumlarını sı
fıra indiren, kaleleri, müstahkem 
hatları aşrvcren yegane silah 
tayyaredir. Cephe ve cephe gerisi 
Jribi tasnifleri ortadan kaldıran, 
muharebe meydanlarwdan 1600 
kilometre uzaklardakileT için bi
le, •Ileliyi ftsümani~ oJaıı odur. 
Yarının harple~.i, muhakkak 

hep göklerde cereyan edecektir. 
Top, tank, dona.nnı;t, hep hava or
dusunun zebunu olacaklardır. 
Yaşa..ınııJ< istiyen her mıllet, kol.. 
natlı millet, uçar millet olmıya 
mecburdur. Uçamı_vanlar, kap
lumbağalar gibi, zevahif gibi yer
lerde siirünmiye, ezibniye, yek 
olmıya mahkômdurlar, Tiirl ınil
leti gibi bir millete de, kartallar 
gibi göklere- ha.kim olmak yara
şır. Onun içindir ki., havacılığa 
a.anıi ehemmiyeti vermiye ve 
Türk çocuğuna, 

Yüksel ki, yerin bu yer değildir! 

diyen bir terbiye verm.iye mec -
buruz. Kafalarımıza en ha.kiki 
hayat düsturu olarak .Uçmıyan 
ölür> sözünü bakketmelivi.Z-

On beş senedir, havacılıkta, 
bir hayli gayret gös.terınis olmak
la beraber, hala çok gerideyiz. 
Bir senede 50,000 tayyare yap _ 
mayı dü~ünen ve tahakkuk ettir
ıniye çalışan milletlerin yanın
da, motörile beraber tek tayya
re yapabilecek halde değiliz. Aı!
tık, kaybedeeek vaktimiz yoktnr. 
Biitün kudretim.izle, bütün var
lığımızla havacılığa sarılmalıyız. 
Muhterem Başvekilimiz Doktor 
Refik Saydam, ))eş yıl <:vvel, Bü
yük Milli Şef ismet Iııönünün 
işaret ettiği yolda yürümek içiıı, 
bir tamim g-öndermiştir. Bu ta • 
mimde cMilli havacılığın geniş 
ölçüde ve büyük bir hızla inki _ 
.şaf edebilmesi ve dünya hadise
leri karşısında Türk Hava Kuru
munun mesaisine memleket hac
minde bir genişlik verebilmesi 
için idare amirlerinin daha ya
kından alakadar ıılarak her va
tandaş;n Kuruma aza yazılması. 
na ve telkin ve tenvire kudreti 
olan her ferdin bu islere daha e
saslı surette müzaheret ettirilme
sine sırf gayret ~lemelerinh is
temektedir. 

Bütün varlığımızla havacılığa 
sarılnıak için, idare iimirlerinin 
mesaisi kafi değildir. Mektep, 
kı~la, kliip, cemiyet, fabrika, ve 
bilhassa Hallcevleri, bu sahada 
:hami ~ayreti sarfetmelidirler. 
Havacılıkla me~gul olmak, Ha
va Kurumuna 3.za yazılmak, her 
Tift>kiin yatani, milli nzi:fe.ınlir. 
•E(l!Clk> ile c Yasamak. I.irdir. 

~İDİN DAVER 

tııyyareler, hed.eflerini teshil e- zııhıır etmiş ve şiddetli infilak ol-
denıediklcri için bombalar ile muştur. . 
geri gelmiştir. Tayyarclerimiziıı NECAJŞI SUDANDA 
hepsi salimen dönmüştür. Londra, 18 (A.A.) - Reuter'in 

Kahire, 18 (A.A.) - Hava kuv- diplomatik muhabirinin salahi -
vetlerinin tebliği: Salı gecesi, yettar Londra mahfillerinden öğ. 
İn!!'iliz bombardınıan tayyareleri rendiğine göre, Habeş imparato-
Libyadaki Tobruk limaıu ile Gub- ru Haile Selasie'nin Sudanda 
bi hava meydanına bir kere da- bulunduğu bugün teyit olunmak-
ba hücınn etmişlerdir. Benzin de. tadır. 
poları yak.inine bombalar düş - Londra, 18 (A.A.) - Ancp A
müş ve bir denizaltı rıhtımının ci- ja.nsınm Dolanda hududundan 
varında büyük bir duman ve alev aldığı malumata nazaran, Holan
sütunu yükselmiştir. . da taraimda_n tesiratı pek giizel 

İngiliz bombardiyeleri, ltalyan görülebilen Ingiliz hava kuvvet-
doğu afrikasındaki Agordat böl- !erinin garbi Almanya üzerinde 
gesini bombardıman etmişler - yaptıkları bombardımanlar, halle 
<lir. Bir hangar tamaınile- tahrip üzerinde derin tesirler yapmak -
edilıni~tir. Moyale de oomba ve tadır. Almanlar, bu b"mbardıman 
benzin depoları bomba.rdıınaıı e- !arın neticelerini Holandalılar • 
dilmiş ve civarında bir ka.ınpla da.a gizleıniye çalışmaktadır. Al-
binala:ı:a doğrudan doğruya isa- manlar soıı zamanlarda Arbhem 
betler kaydedilmiştir. Bir yan. civarındaki tepeler üzerinde gece 
gın çıkmış ve buna brr infilak ta- gezintilerini HolandaWara yasak 
kip etmiştir. Resıni daireler mit- etmiştir. 

Amerika intihabı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

raı:ıında da esas mevzl!un J(ene 
harici siyaset olması bilhassa 
di1<l:ati çek01'.!ektedir. İki pro)?
ram biribiri.:ıd€n pek az farklı -
dır. 

Tıpkı Cumhuriyetçiler ııibi 
C.emokratlar".a Arr:erikanın ya
lbancı bir harbe müdahalesine a
leybt:ardırl:ır. F:tkat demokratlar 
rrütearnzların kuTLı!nbrına mad 
dI y~Junda buhmm,wı teahlıüt 
elznislerdir. Iki proc;ramda Re
isicuJT'..hurlıığ::ı ltim S€çilirse se
çil.sin kenc!i.sine büyük bir ser
besti verecek şekilde tanzim edil
miştir. Roosevel.t kadar Wilkie'
de de:n.ıkrasilere. her türlü m.ad
di yardım taraftarı olC.ui?u ma-
1\ım bulun.maktadır. Demok
rat partisinin prOJ(rarnındaki 
..Demokrasiyi taarruza karşı tak
viye etmeliyiz• fıkrası müttefik
ler tariliarı ıırup için yeni l:ıir 

zafer teşkil etmektedir. Zira u
ımumi olan.-0.emokrasi• ifadesinin 
kullanılması bu cümlenin Ameri
ıkan rnü<lafaal:ırının takviyesi 
k:ıdar inı;ıliterevot yurdun şeklin
de de tefsirİn!' i,ır.;.kan vardır. 

Chicago, 18 (AA.) - Deınok-

1 rat partisinin proıı;ram.ı Nevyork 
hillkO.ıneti ayan azası Wagner 
tarafından d\ın parti konf!l"esin
de okumnustur. Programın u
zun o1an metninin okunması bi
tince daJ:ıa p=am ka.bul edil
ırneden s:ı..'niin ta:ıviµkar avaze
ler yükselt:·nislerdir. Mi.moscrta 
murahhası Ryan bir taıkrir vere

rek ihiç bir reisin üç defa üst üste 
intihap edileu>iye<:eğini te<klilf et
mir,tir. Murahlı,.;-lar bu te'k
lifi tasvip etmediklerini baf(ıra-

r:>k c~i'iırarak ifade etmişlerdir. ' 
Vaşigton, 18 (A.A.) - RoMe

velt, beyaz saraydan radyo ile de
mokrat kongresine hitaben nut -
kunu Amnika. saati ile saat 22 
de verecektir. cAmerika saati ile 
saat 22. Tüıkiye yaz saati ile sa
bah saat 5 dir ·• 

F rankonun sesi 
{Baştarafı 1 inci $/lyfada) 

durunu ve İsPanya.nın Afrikada 
sıenislemcsinin de milli bir va
zife bulundu "•unu beyan etmiş
tir. 

General Franko dahili harbin 
bü,'Ük mücadelelerini hatırlata
rak bütün İspanyolları sıkı bir 
is birlil'ine davet etmistir. 
İSPANYA - $İLİ MÜNASEBATI 

Madrit, rn (A.A.) - D. N. B. 
bildiri yor: 

Madrit diplomatik mahfille -
rinden bildiı·ildiğine nazaran 
İs>'anya ile C:i!i arasında dipl<>
mati-k münasebetlerin kesilmesi 
üzerine Brezilya sefareti, İsPan
yada:ki )>ili menafiini müdafaa 
edecektir. Sili sefaretinde bulu
nan Curnburivet<>i mülteciler 
Brezilya sefaretinin himayesi 
altına alınacaktır . 

Ma<lritte bulunan Latin Ame
rİkan mümessilleri Brezilya se
firinin riyasetinde bir l?iirüsıne 
yapmışlardır. 

50 İrlandalı tevkif 
edildi 

Beliast, 18 (A.A.) - Irlanda 
Cumlıurivet ihtilalci partisine 
mensup olduklarından şüphe e
dilen 40-50 kisi bu sabah Bel
. tfast'da tevkif edilmistir. 

Sovyetlerin yeni 
Estonya sefiri 

Tallin, 18 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Sovvetlerin yeni Estonva se
firi Potch!karef Cumhur Reisine 
itimadnamesini vemıiştir. 

Beyaz vapurlar siyaha 
boyanacak 

Tırhan vapuru üzerin<h! yapı
lan tecrii'beden sonra Deni'Z Yol
lan idaresi bütün beyaz renkli 
vapurlarını siyaha boyamıya ka
rar vel'l'nlstir. Bu tedbir bil

hassa b<?vıız boyaların çabuk kir
Ieı<!ttk fazla masrafa ihtiyaç .ııQs
termesinden l1si ~. 

Siyasi 
_........;;;; Vazıyet 
Bugün ve yarı ki 
siyasi r:Jüvazene 

YAZAN: B. NUBt I&l\IAK 

M 
uhareheler iktısadi ve 
siyasi müvazene esas
lan11.1 bozamazlar. Da

ha ziyade bu müvazenenin yeni 
tarzda kurulmasını temin eyler
ler. Yeniden kuruluşta ise, har
bi l.azanan büyük devlctleriıı me
nafii esa& tutulur. Bu key ;yet 
maruf tabirile bir J<aidei külli
y<e> di.r. Bir harpte filen veya 
dolayısile müttefik, yahut mü -
sarik olmuş büyük devletler, a
ra!a.rıııdaki ıneıaafii yeni müva_ 
senenin esaslarına göre telif ey
lerler. Çarpqtı.kları hasımlarına 
karşı kuvvetlerini zail düşürme
mek, gayeleriııe, zafere vasıl ol
mak için rekabetlerini sil8hlı bo. 
z~malaı:a kadar ilerletınezler. 
Ancak harp bittikten, zafer elde 
olunduktan, müşterek hasım ye
nildikten sonra sabık müsarikler 
arasında nüfuz ve menafi rekaw 
betleri, hissolıınacak derecede 
ilerlemiye başlar. Bu yüzden ge 
rek harp içinde ve gerekse za
ferden sonra kurulacak yeni mü
vazenelerde ilerideki menafi e
sasları hesap olunarak hareket 
edilir. Muhtelif işler için ayrı, 
ıtyrı zamanlardaki anlaşmalara 
bu cihetlerin bir nıikvas, bir e .. 
sas halinde bulundurulması u -
suldendir, 

Cenubu şarki Avrupa ile Bal
kanlar ve yakın Asyadan başka, 
orta ve uzak Asyan.ı.ıı gerek şim
di, gerekse Almanya ve İtalyanın 
maruz zaferlerinden sonra tces
o;iis edecek yeni müvazenede, 
m..h ver dcvletlerile Sovyetler Biı 
ligi ve hatta bunlarla Japonya a
rasında anlaşmaları beklemek, ta· 
bü bir netice, bir görüş olur. Fa. 
kat bu anlaşmaların, yeni kuru
lacak iktısafti, siyasi müvazcne -
de bir tarafın hayati menafiini di
ğerlerinin lehine fed.a ederek te· 
celli edeceğini bekliyemeyiz. Bu 
itibarla, yukarıda kaydeylediği
nıiz mıntakalarda ikbsadi mena
fi itibaıile mihver devletlerinin 
rüçhan isteklerine Sovyetler Bir. 
liğinin esaslı ve ciddi muhalefet• 
leri beklenemez. Yine bu mmta
kalardaki müstalı.il milletlerin 
siyasi istiklallerine hatime ve -
rilmesi arzularına, hareketlerin< 
de muhalefetin tam olarak görü
leeeği yerinde bir tahmin olur. 

Balkanlardan başlıyarak Ya -
kın Asya, orta ve hatta Uzak As. 
yaya giden kara yollarındaki 
milletlerin, etnik. ve milli hudut 
!arı dahilinde istiklilleri, mülki 
tanıamiyetleri, kendi milli mü -
dafaalarile birlikte, siyasi, iktı
sadi nıüvazene kuvvetlerine da
yanmaktadır. Bu yüzden harbin 
bu mıntakalara sirayetine lüzum 
ve mana yoktur ve mulıaripJeriı 
müşariklerin hayati menafii de 
ayni tarzda bir ve mevcut de -
i\ildir. Bu hududun ilerisiıı.e ge. 
çen tahminler, yalnızca la.fügü -
zattan ibaret kalırlar. 

HA.'U:iT :NURİ IR:\1AK 

Fransada • 
nızam 

(Baştarafı l inci sayfada) 
10 mayıs 1940 dan evvelki diiıı· 

Ya kat'i surette ı:ıömiilmü tür. 
Yakında Fransa.da serma4e ile 
mesai arasında .yeni münase -
betler otorite. nizam ve itaate 
istinad eden ha.vat mefhumları 
tesis edececjiz. 

Harici svasetimiz bu ,.e_jimin 
4leniş:ine daha doqrusu bu reji
me göre, bina edilecektir. Sulh 
mwıhedesi aktedilmedii;i için 
şu anda taahhütlere nazamn in
tizar ,,...;yetinde bıılunmaklıiiı . 
..,.ıza racjmen ma ı!ı1.p olduğı.ı

muzıı ve bazı teşebbüslerin bize 
memnu bulunduiitı!lu unutmu -
:ııorum. Fakat hiç kimse, şerefi, 
vekarı ve so~ulc kaııh!ıqı bizden 
nezedemez. İnu~lttre ile mün. 
selJetlerimizi bunun için kestik. 
Hakikatte inı:ıiltere Fransadaki 
sefaret müstahdemiııiTıi qeri ça 
iiırmakla 23 haziranda bizder . 
evvei bu münasebeti katetmişti.> 

V <ciıY, 18 (AA.) - lıaudoin, 

dün, Romanya, İsve~. Yunanis
tan. Letonya, Uruğvay sefirle

rini ve iuııı;r,ika safare'. müste
şarını kabul etmişl'r. 

PETEN SEFİRLERİ KABUL 
ETTİ 

'V ohy, 18 (A.A.) - :rı1areş~ 
Peten yanında Boııdoıün oldul!'U 
halde ~ün öğle vakti sefirler 
heyetini kabul etmistir. Hevetin 
basın<la papanın vekili V alerio 
y aleri buluınnakt:ı kli. 
Mareşal kısa bır nutuk söv, 

liYecek vazifelerinin ifasında 
JP'ransanın di.plo:nati'k mümes
ı;illere olan itimadını ifade f!!V
Jemistir 



Yazan:· ZIYA ŞAKİR ..__ .. 

ALLA Hl N Ali ARSLANI 

Amr bin Bekir, hançerini mihrapta 
duran adamın sırtına sapladı 

• 
Üç serir, bu canıyane planı 

hazırladi.\<lar> zaman, hicretin 
41 inci senesi recep avının son 
ıgünü idi. Üç gün sonra, üç 
muhtelif istikamete hareket e
dilecekti. Hareket ııününe na -
zaran, katedilecek mesafe ile 
J?ittikleri yerlerdeki istirahat ve 
hazırlı.k günleri hesap edildi. Müş 
terek cinayetin (hicretin 41 inci 
senesi ramazan avının 17 sine -
J\Iiladın da, 661 inci senesi kanu
nusani ayının 27 sine müsadii 
olan) cuma günü icrasına karar 
veril<li. 

TARİHİN, ÜC MÜ'HIM 
HADİSESİ 

Bu canilerden Mübarek Bin 
Abdullah, öldürülecek zatlar hak
kında kur'a çekilmesini teklif et
mişti. Buna, İbni Mülcem itiraz 
etti. 

- Hayır. Herkes, hasmını biz
zat Eeçsin. Ben, (Ali) yi tercih 
edivorum. 

Dedi. 
An.r Bin Bekir. vahşi bir te

bessu;nle $i ~ !. 

- l\T ua' '- 0 yi öldürmek şerefi
ni hı · kımseye vermek istemem. 

Dive mııkabele etti. 
Mübarek Bin Abdullah, bu 

taksimden memnun olmadı 
- Su halde, yetmisli:k ihtiyar 

da bana kalıyor. Fakat şuna e
min olunuz ki, Nası, Amr İbni 
As _gibi bir dessasın elinden kur
tarmak en hayırlı bir iş olacak
tır. 

Diye mırıldandı. 
Saban ayının üçüncü günü üç 

şerır (Mekke) yi terkettiler. Yol
ların ayrılacağı konak verine 
ik&dar, beraberce pittiler. Orada, 
vek~rlerine muvaffa:kıvet te

bir vılan ııibi kayarak mihraba 
ilerledi. Müezzin: 

- Allahü Ekber. 
Diye, tekbir alırken, kolunun 

içinıde Sakladığı. zehirli hançe
ri cekerek, mihrapta duran ada
mın iki kürkünün ortasına, müt
hi'\ bir darbe indirdi. Bedbaht 
adam. ellerini iki tarafa açıp 
bo~uk bir fervat kovuvererek, 
vüzünün üstüne mihraba dev -
rildi. 

Amr, derhal 
karıştı. Fakat, 
vaffak olamadı. 
lanı:!!. Elleri ve 
sıkı bağlandı. 

halkın arasına 
kacmıva mu -
Derhal yaka -
~vakları sun 

Car.. nkalandığına zerre ka
dar tces•üf etmem1$ti. Çünkü 
ölüm, onun nazar1nda bir hic
ten ibaretti. Aı.cak. mihrap
taki l<anlı ceset kaldırılarak ö
nünden _geçirilirken, dudakların-
daki vahsi tebes•U.m. birdenbi
re sönüverdi. Çünkü. o müt
his hançer daı·besile vere ser
diği adam, Amr İbni As değildi. 
Taliin aarip bir cilvesi. bütün 
hayatı gfınagiın macera ile ge~ 
ani· olan bu vetmislik ihtiyarı, 

ölümden sıyanet etmişti. 
Amr İbni As, o _gece birden

bire hastalanmıştı. Sabah nama
zı icin camiye gelemediği gibi 
cuma namazını da kendi tarafın
dan kıldırmak icin maiyetinde
ki memurlardan (Sehl) isminde 
birini camiye yollamıştı. 

İşte bu sebepten dolayı, Amr'a 
hazırlanan darbeyi bu bedbaht 
adam yemiş... Hiç bir alakası 
olmıyan bu cinayete 'kurban _git
mişti. 

(Arkası var) 
mennisi ile ayrıl<War. Tarihe !=============== 
üç müıhim cinayet hadisesi kay
dettirmek i•in, ayrı, ayrı ker
vanlara karıştılar. Kıi:Ce, Şam, 
!Mısır yollarında, pervas1zca iler
lemi ye ~ladilar. 

Biz, bu üç caniyi ayrı, ayn ta
kip edeceğiz .. Kararlaştırılan bu 
mü~terek cinayetten, akamete 
uğramış olan (M!'Sır vak'ası) nı. 
diiıerlerine tercih ederek, muh
tasaran nakleyliyeceğiz. 

* Amr Bin Bekir, ramazandan 
bir kaç gün evvel Mısıra vasıl 
oklu. Bir kaç ~nü istirahat 
ile geçirdi. Sonra, (Muavıiye) 

nin Mısır valisi olan (Amr İbni 
As) ın vazivetini tetkike l?iristi. 

Amr, muntazaman camiye de
vam ediyor.. Bilhassa cuma 
günleri, halka bizzat namaz kıl
dıny>0rdu. Cami, dalına kala -
balık ol.uyor ve cam.iye girmek 
hiç bir kayıt ve sarta tabi tutul
muyordu. 

Amr Bin Bekir bir kaç kerre 
ön saia kadar geçti. Nazarı 
dikkati celıbedi.p etmediğini tet
kik etti. Kendisine hiç kimse
nin ehemmiyet vermediğine ka
naat getfrdi. Bunun üzerine, va
~acağı işte rm.ıvaffa'kıyet kazana
c~itına büyük bir emniyet ve iti
mad besliyerek ramazanın 17 
nci cuma gününü bekledi. 

Nihayet. o eün _geldi. Amr Bin 
Bekir, halka kendisini fazla gös
termie olmamak için evvela ca
minin bir köşesine gizlendi. Bu 
esnada, mihraba kimin _geçmiş 
oldıuı?unu ııöremedi. Tam-, ce
maat cuma namazı icin ayağa 
kalkar kaHrnıaz, saflar arasından 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.79 m. 1445 Km. 20 Kw 
TA.Q. lll,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1148 m. 1%8 Km. llO Kw. 

19 Temmuz Cum• 
7 .30 ProgTa.m 
7 .35 Salon OTkestrası 
8.- A;mu haberleri 
8.10 Ev kadını - yemek listesi 
8.20 Havaiyen orkestrası (pi.) 
3.30 Kapan~. 

* 12.30 ProgTam 
12.35 Tii.rk mii.ziqi 
12.50 A;ans habeTleri 
13.05 Zeybek ve Anadolu ha

valan 
13.20 DPeTetlerden secme ıııır

çalaT (pi,) 

* 18.- PTogram 
18.05 Cazbant (ptı 
18.30 Halk havaları 
18.50 Radyo •Swing• ırio'su 
19.15 Tii.Tk müziği 
19.45 A;ans haberleri 
20.- Tii.Tk müziği 
20.30 Konuşma 

20.50 Fasıl he:ııeti . 
21.15 Konu.mıa (Iktısat ~Mti) 
21.30 Rad:ııo qaze!esi 
21.45 Rad:ııo OTkestrnsı 
22.30 Ajam haberleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kapanış 
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SEKERPARE SULTAN ' 

1 

Vız•n ı M. SAMI KARAYEL ,111--111 
- ·-- -

Pasa, padişahın ve ulemanın 
ı<eriat davasına tecavüz et -
rneyip Kara Mustafa paşa ile a
ralarındaki münafereti hal ve 
fasl eyliyece.iline kani olmustu. 

Hüseyin paşa, haklı idi. Hu
zuru padi<ahide aktolunacak bir 
dıvan ile kendisini müdafaa e
deceğine emin idi. 

Fakat Kara Mustafa pasa, 
hasın mı loskıı vrak lbağloonıştı. 
Tehdit ile hem padişahını hem 
de ulemayı Hüseyin pasa aleyhi
ne cevirmisti. 

HUsevin pasa. şeriat davasının 
ııökmlveceı!ini anladı. Maiyetin
de bulunan kuvvetlerin de va -
vaş, yavaş cözüldüiıünü !!Ördü. 

Bır pece \arısı Hüsevin µ.c;a 
gizlice bır kayığa binip bo_ga
zın Rume]j yakasına _geçti. Sa
d1k benıdeganile Ruscuj?a doıl:ru 
yollandı. 

Kara Mustafa paşa, hasmının 
kaçtığını anlayınca izi ıüzerine 
Rumeli Sioahilerini saldı. 

Takip ook kuvvetli ve heye -
canlı oldu. Lak.in. Hüseyin pa
•a, ve maiyetini yakalıyamad> -
rar .. 

Paşa, ~ kadar lcaçırnş
tı. Nihayet, Kara Mustafa pa
sa akıncıları paşayı Rusı;;ukta 
bastırdılar.. Ellerini baı'!lıvarak 
bir artıbava bindirdiler .. 

Hü.sevin l)aSa İstanbula ati-

- - ---T"""" -

fKDAM 

1 . ıı:aı:' ~ ~ 

Konyada buğday,ar
pa hasadına başlandı 
Köylülere harman makinelsrı dağıtıldı 

Konya, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - Konya vilayetinin 
bazı mıntakalarında buğday, ar
pa hasadına başalnnııstır. Mah
sul eski normal senelere naza -
ran çok bereketlidir. Mahsula
tın vaktinde tamamen kaldırıl
ması için vilayetçe _gereken ted
birler almmıs Ziraat Vekaletin
ce de biçim ve harman işlerinde 
kullanılmak üzere gönderilen yüz 
makine tevzi odilmiştir. 

Isparta gençlik 
Klübü açıldı 

1 

Hasat mıntakasına dahil olan 
Yarma n&hivesinde bugün va
limiz Nizameddin Ataker mah
sul vazivetini, makineler faali -
yetini, alınan tedbirleri teftiş 

eylemiştir. Halkça ve vı1avetçe 
alınan tedbirler ve gösterilen 
ll'ayret sayesinde mahsulatımız 

vaktinde lkaldınlacak ambarla
ra konulacaktır. 

T rabzanda pasif 
korunma kursları 

Bu münasebetle büyük 'ı Hastabakıçı hemşire 
mer~sim yapıldı kursu dil açılıyor 

İsparta, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - İsnarta gençlik klü
bün ün açilma töreni dün saat 17 
de Halkevinde yapılmıştır. Çok 
.kalabalık bir halk kütlesinin iş
tirak ettiği bu tören istiklal mar
şı ile açılmıstır. 

Müteakiben İsparta mebusu 
Kemal Ünal tarafından beden 
terbiyesile alakalı olan bu yeni 
gençlik teşkilatının faydalarını 
işaret etmiş ve gen<;lik klübü baş
kanı ve asbaşkanlarına klübün 

Trabzon, 18 (İKDAM Muhabi-
rinden) - Hava taarruzlarına 

karşı vilayetimizin her tarafın
da pasif korunma kursları açil-
anıştır. Her kursa yüzlerce va -
tandaş iştirak etmektedir. Aske-
ri hastahane hekimi nezaretin
de olarak halkevinde bu h~fta 

açilacak hasta bakıcı hcmsıre 

kursuna iştirak etmek için şeh-
rimiz havanları büvük bir ala-

açılma ve falaiyet tarzlarını izah ı ka ?ÖStermektedirler. 
etmişlerdir. Klüp bugün bilfiil 
talim ve teı:ıbiyeye başlamıştır. ---

Konyada beden ter. 
biyesi faaliyeti 

Konya, 18 (İKDA!\l Muhabi
rinden) - Beden Te11bivesi böl
j(emiz istişare heyeti valimizin 
riyasetinde toplanarak mü.kelle
fivetin tatbik sekilleri üzerinde 
müzakerelerde bulunmuştur. U
mum müdürlük teftiş heyeti re
isi Ziya Ates'in de bulunduğu 

bu tıoolantıda verilen kararlara 
göre, mıntaka üce bölünmüş, 

mevcut üç klüp bu ~akalara 
ta1ı: edilımiştir. 

Klüp olınıYan kazalarda da 
_yeni gençlik klüpleri kurulacak
tır. Tatbikata önümüzdeki haf
ta içinde başlanacaktır. 

Muğlada sıcaklar 
:Muğla, 18 (A.A.) - İki ııün

denberi burada şiddetli sıcaklar 
hüküm sürmektedir. Hararet 
derecesi göl-_gede 30 dur. 

Ma rmarİs te sünger 
istihsalatı 

Muğla, 18 (A. A.) - Marmaris 
ve Bodrum'dan süruıere _giden
ler şimdiye kadar tahminen 4000 
kiloya yakın sün_ger istihsal et
.ınişlerdir. üngercilerin daha 

dört ay •kadar sünger avın ---" a
lacaklardır. Bu müddet zarfın
da 7-8 bin kilo sünger avlana
cajV. ı.ımulmaktadır. 

lzmirde müthiş 
sıca.16.dalgası 

İzmir, 18 (A.A.) - Dün öğle
den sonra İz:miri müthiş bir sı
cak kavurmw;tur. Gazeteler 
bunun on bir seneden beri mis]j 
j(Örülmemiş bir sıcak olarak kay
dediyorlar. Kemeraltında termo
metre gö4!ede 4-0 dereceyi gös
teriyordu. Kt \ ;ıyakada J!Öl_gede 
41 kaydedi1miştir. Binaların i-

l çinde nefes almak müşkülat kes
betmişti. 

ORDU VALILIGINDEN 
35 lira asli maaşlı Ordu vi!AyeU Hususi Muhaııebe varidat müdürlüğü 

milnhaldir. Maaşı barem• göre verilecektir. 
Talip olanlarm bina ve arazi iş !erinde çalıştığını isbat edecek ve

aailde ve dairesinden isti.faen ayrılmış olanlar da beraeti zimmet mazbata· 
larile birlikte Ordu vllayeUne mürac aaUarı. (6ı88) 

Teknik okulu sıtınılmı komisyonu b•ıkanlığındın 
Yıldızda bulunan okulun mayıs 941 sonuna kadar ihtiyacı olan 6250 lira 

tahmin bedelli ve 468 lira 75 kuruş ille teminatlı 5000 kilo sade yağı kapalı 
r.arf usuli ile ve şartnamesine göre ihalesi yapılmak üzere 25/7 /94.0 tarihi

ne rasUıyan perşembe günü saat 14,30 da Yüksek MUhendis mektebinde topla
nacak. olan komisyonumuzda eksiltmeye konmuştur. Şartnameyi görmek ve 

ilk teminat yatırmak istiyenlerin ele siltmeden bir gün evveline kadar oku
\umuza ve eksillme &iınü de Gümüşsu yunda Yük.sek l\.1ühendis mektebine 

gelmeleri. Tekli.f mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar verilmiş 
bulunmalıdır. Postada vôki olacak gecikmeler kabul edilemez. (5906) 

riliyordu. Akıncılar, Hüseyin 
paşanın yakalanclığını ve araba 
ile İstanbula ıtetirilmek üzere 
vnla çıkarıldığını haber verdiler. 

Kara Mustafa paşa, zaferinden 
dolayı memnundu. En biaman 
hasını yakalatmıştı. Miayetini 
dağıtmıştı. Artık, Anadoludan 
kendisine ıı:elecek tehlike kal -
marn ıstı. 

Kara Mustafa paşa, hasmının 
elleri bağlı mevkufen İstanbula 
_girmesini seyir için Topkapı ha
ricindeki bahçesine _geldi. 

Hüseyin pasayı, Arnavutlar 
muhafaza altına almıştı. Zaten, 
Kara Ml.l'J\ala pasanın bütün 
maiveti Arnavut idi. 

Mustafa paşa, bahçeı;ind.e otu
ruy ,rdu. IIüse,·in paşayı niha 
yet karşısına eetirdiler.. Kam 
!Mustafa paı;a, oturd~u yer -
den; 

- Bre Morl! .. Şiandi, ne ya
pacaksın? .. 

- Canın elimde .. Malın elim
dedir. 

Diye küfür ederek bdınvor -
du. Hüseyin paşa, kat'iyyen me
tanetini kaybetmemişti. Elleri 

bağlı oldu~ halde veziriazamın 
küfürlerine küfürle mukabele 
etti: 

- Behey çorbacı Arnavut! .. 
Sen beni korkar mı zannediyor
sun? .. Biz millet uğruna din uıl:
runa can vermiye haz1rız!. 

Kara Mustafa pasa, Hüseyin 
nasanın çorbacı sözüne kızmıstı. 
Arnavudun ıı:ururuna gitmi$ti. 
Mukabele etti: 

- Bre Mori! .. Görürsün Ar
navut zokasını?. 

Hüseyin J>asa. cevap veriyor
du 

Adaletsiz, haini din, haini 
- t herif! .. Senirı zulmünden 

k rAarak susacağım mı zanne -
divorsun?. Lanet olsun sizin 
gibilere!.. 

- Mori söyle! Keyfim icin 
.Paha seni öldürtmiveeeğim!.. 

- Biz fani oldu;ı..tımuzu bilen
lerdeniz!. Can ka'/lltllSU ile alaJuı
dar değiliz! .. 

Diye bağırdı. Kara Mustafa 'l)Q

sa, nihayet Hüsevin P3i8lll1' 
ikellesini vurdurdu. Arnavut pa
ı:anm kelleııini vurdular .. Ve ve-

SPOR J 

Ankara Atletizm 
bayramı 

Pazar günü yapılacak 
Ankara, 18 (İKDAM Muhabi

rinden) - Ankarada 21 temmuz
da bir atletimz hayra.mı yapıla
caktır. Ankaradal'\, İ.stanbuldan, 
Kocaeliden, İzınirden tanınmış 
atletler iştirak edecektir, Filistin 
Cirit, disk şampiyonu Deoatter
manın da bayrama istirak ede
cei7i öi?'renilmistir. 

İsta.nbal İkinci Ticaret 1\-lahkcme· 
aiııden: 

Almanyada Kemniçde mukim ve 
Galatada Bahtiyar hanında 42/43 No. 
da ikametgah intihap eden Florit ti

carethanesi vekili avukat Nesim Ba
ru.k:as tarafından Sultan hamamında 
Duhani zade mahtumları şrketine i

zefeten Zeki Duhani vekilj avukat 
Talat arasındaki mahkememizin 934/ 

1239 do~:ya numarasile ikame olunan 
davanın cereyan eden nluh~keınesi sı

rasında; müddeaaleyh kfındi defterle

rine istinat etmemiş müddeinin def

terlerine istinat etm~ olma~ına ve bu 
hususta esasen muddeaaleyhin defter

lerinde de böyle bir kaydın ademi 
mevcudiyeti ve tediye dc!'inin subutu 

için kat'i delH olmıyacağından müd

deiye bir yemin teklifine hakkı ol
duğu kararkir olmuş ve müddeiye 
gönderilen yemin davetıyesi bil:l 

tebliğ iade kılınmış ve müddei ve
kili müekkilinin Almanyanın ·nere

sinde olduğunu bilmcd.gini ve mu -

habere de edemediğini if·ıde etmiş 

olmasına göre şu suretle ikametga
hının meçhul olduğu anlaşıldığı ci
hetle milddeaaleyh vekilinin H. U. 
K. nun 241 incı maddesine tevCikan 
muvafık görülen talebi veçhile işbu 

yemin davetiyesinin iliınen tebligine 
ve duruşmasının da 23/9/940 tarih 
saat 14 de talikine karar verilmiş 

olmakla tarihi il:'.tndan itibaren .;ekiz 
gün zarfında mahkemeye arzuhal ve

rip yemini eda edecegini bildirmedği 
ve muayyen günde gelip yemin etme
diği takdirde yeminden nükül etmiş 
sayılacağına ve yen:ıin mevzuuna da
hil vakıaları kabul etmiş addedile

ceğine dair davetiye de muhkel'T\e 
divanhanesine talik edilmiş olduğun
dan keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzere nan olunur. (28204) 

Sanyer Sulh Hukuk. HikimlJğ"inden: 
Yani ve Tamo tara!ından Tarab

yada Kalpakçı sokğında İ:;mailirı e
vinde Kostant.ln ve Yorgi aleyhleri
ne açılan iz.alei şüyu davasının ya
pılan duruşmasında: 

Müddeaaleyh Kostant.in ve Yorginin 
ik.ametg5.hları meçhul bulunduğun -
dan ve gazete ile il3.nen etbligat ya
pıldığı halde gelmediklerinden hak
larında gıyap kararı verilerek mez -
kUr gıyap kararının on beş gün n1üd
detıe ilcinen tebliğine ve duruşma

nın 7 /8/940 saat 11 e bırakılmasına 
karar verildiğinden gıyap karan teb
liğ makamına kaim olmak Uzere ilan 
olunur. (28199) 

RAŞiT RIZA TİYATROSU 
19 Temmuz cuma l'ilnil akşamı 
SüadJye Şenyol aile bahç~lnde 

cSAÇLARINDAN UTAN• 
Vodvil 4 perde 

,- 400 LİRAYA-.. 
Acele aelılılı ltclepir •r•• 

Suadiye istasyonuna ve as
falta yedişer dakika mesafe
de dokuz yüz elli arsın arsa 
satıhktır. Kadıköy Sarasker 
caddesi, 49 No. da Kemal Aş
kişen Çelebiye, İstanbul Mah
mutpasa İrfani ye çarş.ısında 
lokantacı YorNi Kozanoğluna 
müracaat. 

ziriazamın bir telhisile Sultan 
İbrahim'e takdim ettilm'. 

Ertesi gün, Hüseyin paşanın 
kanlı bası sarayı amire kapısı 
önünde yatıyordu. 

Hüseyin paşa, ölürken, vezi
riazama şu yolda bağırmıştı: 

- Bre hain oorbacı Arnavut! 
Kara Mustafa paşa, yalnız 

Hüseyin paşanın basını vurdur
makla kalmadı. Paşanın karde
şini de bo/'ıdımlu. Ölüsünü de
nize attırdı. 

Veziriazam, Hüsevin paşanın 

soyunu 90punu katletıniye ka
rar vermişti. Paşanın ıkardesin
den sonra Zülfükar paşayı da 
Kıbrısta boğdı.ırdu. Kellesini ts
tanbırla getirterek sarayı amire 
kamsı önünde Hüsevin paşanın 
kellesi yanına koydurdu. 

Kara Mustafa paşa, halis mem
leket evlatlarını öz Tiirk QOCult
lannı iatibdadına karşı geJ.dlk
lerinden dolaJ'I birer, biı:er W
d.ı.ırup kellelerini kestiriyordu. 

f A rluos> """) 
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Feci bir sui tefehhüm 
Nakleden: FAİK BERCMEN 

Vakit akşam üzeri idi. 
Karısı yirmi 2iln evvel öl

müştü. Giyum, sevistilderi ve 
tatlı günler ıııeçirdiltleri aziz ka
rısının odasına girebilmek cesa
retini, artık, kendinde buluyor
du. Onun kokusunu tekrar duy
mak, ayrılık günlerine ait ateş
li mektupları okumak .. Ve ma
ziyi, hiç olmazsa bir an için, ya
şamak istivordu. 

Jak]jn bütün mektuplarını do
labının üçuk bir çekımecesin
de s&klardı. Midhat şimdi oda
ya girdiği zaman bu çekmeceyi 
acık bulmuştu. İçinde bir sürü 
demet, demet bağlanmış zaııflar; 
her demetin üstünde birer eti -
ket ·Giyom Cezairde iken .. .> 

•Giyom büyük manevralara git
tiğJ zaman ... • ilah ... 

Zarfların yan;nda karısının, 
bütün sevinclerılc iztıraplarını 
yapıakl~rına döktüi(ü bu def
teri <luruyordu. BunJ almak ü
zere eHni uzalın~a. k?~·tları 
arasında sarı büy:ik bir zarf kay
dı. Sarı zarf oldukça dolgun
du İ~. mektup dol.u; du. 

Zarrı~ı yapıstırılacak yerine 
kır!'Tlızı n~umla t;~s mühür sıra
lanmıştı. Üstündeki vazı da karı
sınındı: cÖlümü.mden soııra aziz 
dostum Hanriyete vcrılrr.ck ü
zere ... • 

Karısının oağlığında onun hic 
bir mektubunu açmai.dı. :;>im
di içini bir merak S?rmıstı. Bu 
sarı zarfı açmak ve ici.ndekile -
ri ~kumak merakı. .. 

Mühürleri söktü; Zarfı yırttı. 
Mektuplar bir erkek tarafından 
yazılmıştı. Birisi şöyle ba~\ıy9r-
du: 1 

•TapınıTcasına sevdiıjim. !lcih .. • 
İmza: RAF AEL 

Hatırladı. Karısı hastalandığı 
sıralarda evlerine en çok gelen 
sammii dostu Rafael. .. Bazan o
nu karısının yanıba~ında a:örür
dü. Ve vece gec vakite kadar 
otururlardı. Oclava girince iki
sinin arasına derin bir sessizlik 
çökerdi çabucak. 

Hemen elindeki mektup yığı
nını bıraktı. Pardesüsünü, şap
kasını alıp sokaP-a fırlıvarak bir 
taksiye atlayıp klübe eitti. Bü
tün masalar doluydu. Herkes bi
riçle meşguldü. Bir yanda da 

bakara oynuyorlardı. 
Rafael'i bir masada buldu. O 

da oyuna J?irdi ve bir fırsatını 
ibuJ,ı.ıp arkadaşını adamakılı tah
kir etti. 

Saskın bir halde eve döndü. 
Ve karısının ne kadar resmi var
sa hepsini yırtın attı. Karısının 
bu hivanetini unutamıyordu. 
Bu herifi muha:kkak öldürnneliv
di ki, bu çirkin ak!atılışı unuta
bilsin. 

Sabahleyin biraz sakindi. Sa- j 
at onda şahitler toıılandı. Düello, 
öğleden sonra saat dörtte yapıl- \ 
dı. Giyom karşısında rakibini 

P'Örünce kudurur afüi oldu. İki 
<!<?fa hücU'lll etti. Ü çiincü hamle
de Rafaeli yaraladı. Ve hasını 
cansız bir halde yere yığılıver
di. 

Oradan ayrılınca basında bir 
ağırlık hissetti. Acaba pişman m 
olmu 0 tu? Burasını nek tayin e
demedi. 
Ka~udan !'irdiği zaman. hiz

mete! ona: 
- Bir saattir sizi bir bayen 

bekliyor, dedi. 
Salonda bekliven Hanriyetti. 
Karısı öldüeü vakit Hanrivet 

sevahatte idi. Biraz konuştular. 
Kadın anlattı. Taliık davasını 
kazanmıştı. Yeniden evlenecek
.mis. Sonra sordu: 

- J ak linin evrakı arasında 
bana ait kırmızı mühürlü bir 
zarf bulmadınız mı?. 

Bunu duyunca Giyom birr:len 
afalladı: 

- E ... Evet... 
- O zarf nerede?. 
- Yaktım. 
Kadın kekeledi: 
- Ne sıfatla vakıyorsunuz?. 
- Ne hakla mı? Bas baya~ı.. 
- Mektuplar bana aitt1. Ka-

rınız bir lıitufkarlık olmak uLe
re onları saklı\'ordu. 

Gi.yom'un sas1rdığın1 ,görün .... 
ce daha arık anlatmıya basladı: 

- Ah Ja. ''· demek size an
latmaclı. Zarnllı Jaklin, sırrımı 
ne kadar iyi saklamış ... Maama
fih bunu size anlatmalıydı doğ
rusu ... 

- Ne ... Neyi? .. 
- Biliyorsunuz ki, kocamdan 

ayrılmak üzerevdim. Mektupla
rın evde bulunmasını mah,,urlu 
gördüm. Getirdim Jakline ver
dim. O benım her sırnmı bili
vordu. Ondan baska dostum 
yoktu. 

- Hangi sırdan bahsediyor -
sunuz? 

- A ... Bilmiyor musunuz. Bir 
dostunuz vardı ya, hani her za
man sıze gelir. 

- Rafael mi?. 
- Evet.. Onunla evlenivorum. 

Şimdi ona gideceğim. 
Hanriyet ayağa kalktı; Giyom 

90rdu: 
- Hemen gidiyor lnusunuz? 

Gidiyor musunuz? 
- Evet .. Rafael'in yanına gi

deceğim. Beni varın bekliyordu 
amma sürpriz yapacağım ona ... 
Mektupları da beraber okuva -
caktık. 

- Şey ... Dinleyin ... Bakın ... 
Şey ... 

Giyo.m sonunu getiremedi. Bıt
anisti. Bu hadise, onu, kansının 
ölümünden daha çok bıkmıştı, 
Dudakları titriyordu. birden ih· 
tivarlamısa benziyordu. 

Hanrivet ona dikkat bile etmi
yordu. Eldivenlerini giydi, ve 
'bir cocuk 11ibi zıplıya zıplıya mer 
divenlcrden indi. 

Beyoğlu Vakıflar MüdürlüQündan 
Muhammen 
IUymetı 

Lira 
107 

Kr. 
50 Ortaköy de eski değirmen yeni Saatçı soR:agınoa ı:) ~ .... , ..... 

yeni No.h arsanın nısıf hissesi. 
50 Ortaköy 'Üçüncü orta sokağında eski 21 mükerrer No.lı arsanın 

tamamı . 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin satışı _on gün müddetle uzatılmı:t~r. iha

l · 29/7/940 pazartes saat on dörttedir. ısteklilerın Akarat, Mahlulat kale-
:::ıe mUracaatlan. (6277) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
İdaremize en aşağı orta mektep mezunu olmak şartile müsabaka He sta-

jiyer alınacaktır. . 
Bunlara verilecek ücretle müsabakaya iştirak i<:in arı:ı.nacak .vesıkaların 

nev'i ve msthiyeti vi.lAyet P. T. T. müdürlüklerinden OC:tt°nilir. lmtihanlara 
vilAyet merkezlerinde ı ağustos 94-0 perşembe günü saat 9 da ~aş_la~acak~ır. 
Taliplerin evrakı müsbitelerini tamamlayıp vi13yet P. T. T. mudurluklerıne 
müracaatla isim ve adreSlerini kaydettirmeleri lüzumu llAn olunur. (5833) 

-----------------
lıtanbul Defterdarlığından: 

Mükellefin 
8.N. isim, So1Mlı i.ı Mahalle S. No. Malnh Kadn9 Zam 
~l ::..:D:;:im=.il:..:n:::· ::..:=._T_u.:.·· t;_ün_:.....c-:S:...üh_;_ey:...J_B:--°". ~5::7::08:-9:-.5:-7:--:1:29::7::6:::.87 12976.87 932 

Sabuncu tüccarı Topçulal: 
416, 418 

İslaabul Detlerdariıimdan: 
Tophane Maliye şubesi mUkelleflerlnd~ yukarıda adı, işi Vf' ticarC"t at'1re

ıi yazılı Dimitri Sabwıcu ~ tcaretle yeni ve açık adresini bilclirmt:dıgı g1bl 
tıebeUüğa aalAh.iyetıi bir kimse de göstennemiı ve yapılan araştırrna~a da 
bulunamamış olduğundan 932 mail yıkna ait kazanç vergisi hakkında lstan
bıal 3 sayılı i11Joazlan ~ komü.-yonundıan sadır olan 18/4:/9-i~ tarih ve 705 
llllJlllı ltarari.le ~u Jı:arara tubec• yap>lmtş ol.an 19/3/940 tarih ve 2542 u
yılt temykin biuat tebll~ mümldin olamamış\ır. K•yfıyet 3692 .'~yılı lmnu-

10 ıı inci maddelerine ı.wfjkan tebht yerme ıeç=k uzere ilan olunur. 
lllRl ' (6280) 

lMrtYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRti: ~· İZZET 
BASll..DlW YER: SON TELGRAF BASIMEVI 


