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Dahiliye Vekiliriliz jAlmanyanın -A ,' 

dün nutuk söyledi 'Avrnp~n~nR~k~~~~; 
vaziyeti karşısında 

Jandarma, Gedikli Erbaş okulu 
mezunlarına diploma verildi 

• . . 

Yeni nizam 
Nedir? 

Faik Oztrak Dedi ki 

İngiliz matbuatı 

Almanyanın kur· 
banları bugün ne 

yapıyor? 

Lon<ira, 22 (A.A.) - Reuter 
i Ajansı bildiriyor: 
1 Yeni Avrupa hakkındaki Al
ı man pl3nlarının iktısadl cep. 
1 heleri hakkında tcfsiratta bu-

lunan Financial Nens diyor ki: 1 

Telg. lstanbul ikdam • Tel. 233 >:> 

Bu ilıi lıelimenin ptırl•lı 
)laltlızı altını/• bütün 
Aıırup•nın boynuna ta· 
lııltıcalı aut blr boyun· 
ılurulı ııizliı/ir. /nııilte
re Je maflüp o/Julıt•n 
eorır• t•mamen tatbilı 
edi/ecelı olan ye11i nİ· 
.zam Aıırapuı bir efen· 
Jj millet ile kölelerinin 
ya,adıfı bir mutızz•m 

ciftlilı heline aol<acalıtır 

"Her Türk, milletinin bir cüzü ve 
vatan kuvv&tlerinin bir parçasıdır., l Almanyanın kurbanları, o- , 

dun ~:ar1cı ve su taşıyıcı rolü- 1 

Jı nü i:aya tahsis. edilmi~lerdir: ı 
ı Ve merhametsız , .e sıstenılı 

tngilterenin müdafaa 1ıazırtıkları,na kadınlar da iştirak ediııor. Resım kadınlann faaliııetini qösteritıor. 

• 
~========= 

Yazan: ABiDİN DAVER 
tF::!:!_ eçen harbin galipleri, 

~ Versay muahedesi ve 
pnun kuyrukları olan 

diğer muabedelerle bir tabak • 
küm sistemi kurmuşlardı; bu 
harbin, henüz tam zafer kazan
manuş olan galipleri de bir •Ye. 
ni nizam, teranesi tutturdular. 
tl"eoi nizam> yeni Versayın, hat
ta bir süper Versay'm yaldızlı 
adından başka bir şey değildir. 
Yeni nizam, bu nlı:ama tabi tu
tulacak milletler için bir boyun
duruk olacaktır. Yalnız ismini a
çı.kça söylemiyorlar da •Yeni 
nızam, t.abirile süslüyorlar. ye
n.ı nizam, bütün küçük milletle
r~n, galiplerin emri altına girme. 
sı, onların refahı, zenginliği için 
çalışması demektir. Şimdi cemi 
0~.ar.~k kullanılan •galipler. sö -
•unun bir müddet sonra müfre
:e tahvil edilerek .galip> diye 
ullanılacağı muhakkaktır. 

1 
Bu galip, Avrupanıo ortasında 

ek efendi millet olacak; şimdi 
hfl hol koltuklananlar da dahil f mak üzere, bütün diğer millet
er, hu metbu devlete hizmetle 
~ükellef birer tabi devlet haline 
gıreceklcrdir. Eski türkçede bu 
neyi devletlere . Emaret, veya 
j8 eYlik, derlerdi. jfo küçük dev
etıerin polis ve jandarması ola

cak, ordusu olmı)· acaktır. Şayet 
rdusu olması lazım gelenler bu
kuııursa, onlar da tabi de.lelin 
uınandası ve sc\·k \.C jdaresi al-

ılıııda bulunacaktır. Soıı zaman • 
ard b r. a, u şekle en un;uıı dc\lct, 
tausanın idaresinde bulunan Tu

~"'. he) liğidir. Biı· arkada~ın de-

l.d1~1 gibi, bütün Avrupa galibin 
aı· · d d esııı c bir aile olacal..!ır. Biz 

k~ bu teşbihe şunu ila\·c edelim 

b'•
1 

hu ailenin reisi, şimdiki ha. 
a ar 'b· cukla gı ı, n.a~, yumuşak, ço -

ç 1 rın". duşkun ve onlar için 
a ışan hır baba deVildir Haşin 
sert··. " -' ' r d' mustebıt ve bütiın aile cf. 
na /nı kendi canı azizi, kendi 
hl~ s nefisi için çalıştıran eski ı:a-

n babalarından olacaktır y . 
· eni nizam, Avrupa devletle 

rıne Af 'k • h' b'. r.ı a, Asya nııllctlerıne 
n ıç ır hurrıyet ve istiklal tanı-
"Y.acaktır. Metbu müfabhamları 

ne ı~tc 
isfkl ~ rsc o olacaktır; hürrıyet, 

1 al, arzu ve irade yalnız o-
nundu s-ı· . t' r. a adan eeJen eınrc ~m-

bısal~n, bu beylik bng" da' şu 
C)'Jık ·· · • ' k arpa, otekı So)·a fasulyesi 

c ccektir. Petrolii burası demiri 
Şurası k ' 
l 'cib' • romu orası verecektir. 

1 nıeınlekctler ziraat \ e ham 
nıaddc ka . -
~et ., .l nagı, metbu mc·mle • 
r ·· saııayı l urdııdur. Artık güın
uk ıstıklıili yok, gümrük ittihadı 

\a .. dır c·· ··kı 
d . unıru er ,-alnız Japon 
ıunp· · ~ .. 

ne k ıngıne, Aınerıka endüstrisi. 
arsı. nıctbuun n1allarını hi· 

n1ave ecir k · . 
"' Cl" tır, Hı~·bır nıcıcJc ~ 

(Aı·kan 3 itnc-ıt •a•faıi ) 
AlllDl:'\ DA \'Llı 

ı 1 1 bir surette Almanyanın ncf"i- '. 
ne olarak istismar edilecek -
!erdir. ı 

Bu memleketleri altınlarını 
ve yabancı dövizlerini verınİ)''C 
mecbur etmek için şimdiye ka
dar alınan tedbirler fethedilen 
milletlere ait servetlerin mii • 
saderesi usulleri hakkında bir 
örnek teşkil etmektedir. 

Bununla beraber, zanıanla 
daha kurnazca tedbirlerin kul· 
!anılacağı derpiş edilebilir . 
Hatta fctheclileıı memleket -

ler, fatih onların ınallarını sa
tın alarak Ahnan~·a~·a ihrac: 
edebilmek için ) ine onların 
dövizlerinden küfi miktarda te
darik ettiği müddetçe iktısa- ,( 

Dalıiliye Vekilimız Faik Ö::trak vir dıploma tevziı mera
siminde söz söylüuor ... 

di istiklallerini muanen bir 'i. 
nisbet dahilinde muhafazaJa '. 
mezun dahi olabileceklerdir. )! 
Çekoslovak~ada, Polonyada, 
Fransada ve bn~ka yerlerde 
vaziy·ct henüz bö) lcdir. 

Ankara, 22 (A.A.) - Buızün 
iandarma suıbav cıkulunun dör
düncü devre mezunları ile Ge
dikli Eı:lbas O'kulunun 10 uncu 
devresi mezunlarına diploma tev
zii merasimi vaoılmıstır. 
Ö~leden evvel mezunlar Ulus 

mevdanında ooideve anerasimle 
çelerık lro··duktan sonra Atatürk'
ün Etnoırrafva müzesindeki mu. 
valokat kabrini ziyaret etmisler. 
celenk ko>"muslar ve Ebedi Şe
fin manevi huzurları önünde hür

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Tatbik edilen usul ise her 
memlekete göre değişmek.. 
tedir. Fakat netice her tarafta 
aynidir. 

~ .. ~-~"""",_,. ............... ~~~""""-,......_ • 
... __... ............ -__. ............... r1 

Dün Anadoluda oldukça 
şiddetli zelzeleler oldu 

Büyük Hava) 
Baskınları 

Devam ediyor 
ln,ili.z t•yy•re/eri Al. 
manyoyı ıiJJctlc bom

btırdımon etti 

İki İngiliz harp 
hattı • • 

gemısı 

Almanlar Britanyaya 
höcum ettiler 

Loııdra, 22 (A.A.) - Reuter: 

Amasyada Taşhanın bir kısmı 
yıkıldı, Zile' de hasar yok 
Amasya, 22 (A.A.) - Bu gün 

11 ve 11,10 da birbirini takiben 
ikişer sanfre süren çok şiddetli 
iki yer sarsıntısı o]ınuş ve harap 
Taş hanın bir kısmı :!:JJı.ılkıştır. 
Başka zayiat olup olmadığı tet
kik edilmektedir. Şehirde insan. 
ca zayiat yoktur. 

Zile, 22 (A.A.) - Bu gün şeb-

rimizde biri saat ll de üç saniye 
süren dipten gelme ve diğeri de 
saat 11,10 da beş saniye süren 
şiddetlice iki zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Antalya, 22 (A.A.) - Dün ge
ce burada saat 21 de üç sanive 
5üren bır ver sarsıntısı olm • • 
tur. Zayiat w>ktur 

Sabaha Karşı Aldığımız 
·-

Harici Telgraf Haberleri 
HALIFAKSIN 
BEYANATI 
.ngiltere Hariciye Nazırı 

H i t 1 e r e Cevap verd 

l lngHtere Hitler• ı 
1 t i m a t e demez 

lngilterenin sulh 

şartları nedir? 
Londra, 22 (A.A. \ - Reuter: 

Bıı akşam radyoda nutuk söy
Jiyen Hariciye nazırı Lord Hali
laks Hitlere cevap vermiştir. 

Bir coitunuz deınistir, Hitlc
rin iki gün evvel sövlediği nutku j 
okunıuşsunuıxlur. Hitler, bu nut
kunda, İngiltereyi kendi arzula-
rı önünd~ teslimiyete davet evle
mistir. 

Hitler, İngiliz İanparatorluitu
nu vııkırnak için hiç bir arzu bes
lemediğini söylüvor. Fakat, nut
J<nnda, sulhün adalet üzerine bi
na edilmesi icabevlcdii!i hakkın
da hic bir teklif voktur. Avru
nanın di~er milletlerinin kendi 
mukadderatlarını tavin etmesi 
hakkını kabul eden hiç bir keli
me mevcut dei'füdir. Halbuki. bu 
Hitlerin Almanlar icin bir cok de
fa ileri sürdüğü bir prensioti. 
Dünyanın en büyüık kıınnı Hit-

Jerin bu nutkunu bastan başa 

Çin - Japon 

Muharebesi 
Japonlır Santen adısına 

asker ihraç etliler 
Tukyo, 22 (A.A.) - Reuter: 

Domei Ajansının Japan Bahriye 
neııareti matbuat ~ervisınden 

aldığı hır habere nazaran. Tukien 
viliiyetinde Toueheou'nın 80 kı
lometre şimali şarkisinde bulu
nan Santen adasına dün sabah 

1 
f Letonya, Estonya 

ve L i tv anyon ı n 

LORD H~LİF AKS 

yanlış dkunıadı ise. şu cihet ta
mamile sarihfü ki Hitlerin ci.z
diği Avrupa tablosu, birer birer 
'lıürrivetlel'İnden mahrum ettiği 

( ArkaS\ 3 üncü sayfada) 

-
Sovyetlere ilhakı 

Almanya ilhakı 

menfaatlerine 
zararlı bulmuyor 

Yülıacılr Sovyetler Şura•ı 1 
İftİma• daııet edilu•k 

Berlin, 22 (A.A.) - Burada 
salahiyettar bir ınenbadan beyan 
edildiğine göre Rusrn tarafından 
Üç Baltık de,)ctini~ ilhakı hak -
kındaki Alman noktai naznrı, or. 
tada bu üç devleti ve Sonetler 
Birliğini alakadar eden bi; me -
sele mevcut olduğu ve Alman -
ya'nın Baltık'taki mcnafiine ve 
Baltık devletleri ve Rusya ile 
olan münasebatına dokunur ı'l -

rafı bulunmadığı merkezindctlir. 

(Arkası 3 fü:ıcü saııfada) 

Estonııa Reisicumhuru Constantin Pates bir anlaşma imza ectiııor .. Hava nezaretinden bildirildiiii
ne göre, İnı:iliz hava kuvvetleri 
dün gece deni>Xie bulunan düş
man iaşe gcmilerıne hücum et
mişlerdir. Bu genıılcrın cıddi 
hasara u.ı?radı1klar1 z~:ıned:ı:r.ek
tedır. Ayrıca Breme doklarında 
bır Ç(lk yangınlar çıkarılmıştır. 
\VC'SePmunde dokları hava liman 
üslerind.,ki hareket yolları iizer
l~rıne atılan bombaların patlaaık
ları göPülmüştür. Jngılız taY· 
varelerine hücum eden üq düş
man avcı ta,.-yaresınden bjrı bir 
top çeker tarafından düşürül. 
müstür. Dii!er ikisi ka•:m:va 
mecbur olmuşlardır. Karatları 
vırtılmış ve obiıs parcalar. ile 
hasara uı:raımıı> oln•asına rai! -
men hır İngiliz b<. -:1bardıman 
tay,·aresi salimen ussi.ıne ,.ôn
müsti.ır. Mürettebata hır sev 

ı~~~!t.i.~!I Japon deniz kuvvetleri ihraç e-
:o ' dilmiştir. İhraç ani bir hücumu 

21 yaşında bir delikanlı 

Sokak ortasında bir 
kıza tecavüz etti!. 

(Ar/<ası 3 t.n ·ıi sayıaaa ı 

Şiddetli sarsıntılar olan '.Antalyada kazino binası ... 

HAV AGAZI INFİLAKI 
Bir işçinin dikkatsizliği büyük 
bir faciaya sebep oluyordu 

lY.~ZISI 4 üncü SAYFADA) 

müteakip yapılmıştır. 

ÇİN MUKAVEMETİ 

Sui..Şuei, 22 (A.A.) - Çekiai 
Ajansı bildiriyor: 

Kiangsi'nm sLmalinde Anyi'de 
bulunan d..ı:sman kuvvetleri dün 
üç yoldan ilerlemil'e teşebbüs 
etmişlePse de Cinlılerin kahra
ımanca mukavemetleri saYesın
de durduru1muslardır. Bınden 
fazla Japon askeri öLmü • diğer
bırakarak karışık bir halde çe
kılmislerdir. 

Suçlu 33 gün hapse mahkünı oldu 
Dün Çarşıkapıda sokak ortasın

da bir kıza tecavüz edilmiş H 

faili yakalanarak adliyeye nril. 
miştir. Hadise şudur: 

Çarşıkapı civarında oturan Sa· 

1 
ime adında 18 yaşlarında bir kız, 
annesile beraber Çıırşıkapıdan 

geçerken, iki arkadaşilc birlikte 
karş~d~~ gelen Halil Çınar adın
da bırının tec:ıvüıiinc u~ranıı~tır. 
I!alil Çınarın Saime ile Jıiçbir a
laka ve tanı~ıklığı ~·oktur. Buua 
rağmen karşıdan ~·aklaşır '.f'Aklaı 

( A:kası 3 iincıi ~;;ı;fr.ca > 



i!IADA-! 

TARİHİN 

LÜ 
Afrika i avrup nın birleştiği 
bu mcvkiin mühim tari i vaTd 
~ vrupanıa. yarısını kan 
~ ve ateşe boğan harp, 

yeni bir sahneye inti
kal etmek üzere ... Rh-ayetlere ba
kı lırsa; mih er devletlerl, İngil
tcreve vurmak istedikleri büyük 
darbeye, (Cebelilttar.ı.k) dan baı
lıvacaklarDU§. 

Akdeniz.le Atlıı.s -Okyuuısuııım 
"" '.A vr11pa ile Afrikan111 birleş -

sene•inde Porteki?Hler İslamI.a -
ra galebe çaldılar. (Septe) kasa
bası) ile (Cebelüttarık) denilen 
müstanlliem ka)'a kütlesini alıh
ı..r. Ar.tık o ..... takada, bir tek 
.Aı:ap ve .müslünıan bıraknıa.dılar. 

(Fas) ve (Miirakiş) deki Isliim 
hükümdarları, bu mühim tica
ret geçidini istirdat etmek için 
pek eok ıı2rastılar. üteaddit ele... 

tilr.J.eri aoktada 
kıüa olan bil 

tıl3r. Fakat ınu-
Zf YA Ki valfak olamadı-

falu, büyük de
YAZAN:-~ niz akınları yap-

lar. Porte)pzli -
!er, iki asra ya.. 

kın bir .ınüddei bu ıne\·kii işgal 
ettiler. Sonra 1640 senesinde · pan

yollara mağlup olarak Cebelüt

meşhur mevkiin 1 
oldukta mühim 
bir tarihi var- , 
clır. Bu rtarilıin "------------
en mühim devri, tam 4.230 sene 
evvel ba~laıru.ştır. Ve bunda (Ci
hangir Türkler), büyük bir rol 
o) namı~lardır. 

O arihte, Afrikanın imalin
de, tBrktan "arbe doğru büyük 
bl.r · tilii haroketi yapan Arap
lar, ispanyaya da geçmek iste -
mi ler .. Bu mühim vazifeyi, (Ta.. 
viıruk) dedikleri Türk kabilesi -
nin en namdar reislerinden (Ta
uk) ism'nde bir kumandana ver
mi~lerdi. Tarık, ancak (5CO) zü 
(Arap), d!ğerleri kamilen rJ'avi
rıklardan mürekkeıı (7 bin) ki
şilik bir kuvvet ile bu b-Oğazm 
sularını geçti. Altın bir alem al
tında azametle dalgalanan tu
yunu, (septem fratres )'ani, ye -
di ksrdeş) denilen muazzam ka
ya!ığtft üzerine dikti. Yekpare 
kayadan mürekkep olan bu da
ğa, derhal (Cebelülfetih) denitdi. 
Fakat biraz '<Onra, bu isim değiş
tirilerek, fatihinin ismine izafeten ı 
(Cehelüttank) te&miye edildi. 

Tarık, h.u <a~tan dağı zapieder 
etmez, tam tepeye bir kale yap
tı. ·O tarihten 14 Mll.e sonra, A
rap mühendiıılerden (Elhac Yaiş) 
in . ,areti altında yapılan iliğer 
kalelerle burası, tam nıanasile 
bir (Müstahkem mevki) halini 
aldı. 

O tarihten itibaren bu mevki 
ehemmiyet, k~etti. Çünkü, 
hem şimali Avrupa ticaretinin 
bir geçit..yeri, hem de Akdenizin 
kapısı idi. Buraya bakim olan 
kuvvet, hic şliphesiz ki, dünya ti_ 
careti üzerinde, mühim roller o;y
nıyabilecek.ti. 
Boğazın en dar yeri, l~ kilo -

metroyu geçmiyordu. Buradaki 
derinlik ise, 300 lle 900 metreye 
kadar iniyordu. Araplar, bu de
niz ge~idinin ehmnmivetini tak
dir ettiler. Boğaza (Bahrizzn -
kak) adını verdiler. 

Umum] heyeti ile kodrnnc v.e 
azametl.i bir manzaraya malik o
lan (Cebelüttarık), küçük bir ya.. 
rımadadır. Bu Jekpare kaya küt
lesini, asıl İspanya topraklarına 
bağhyan kara parçası ise, ince bir 
geçitten ibaret olan döküntü taş 
parçalarıdır. 

Bu yarımadanın Akdeniz cihe
tinde, RomaWar tarafından tesis 
edilmiş olan (Ab!Je) isminde kü
çük bir sehir vBTdı. Burası Arap
ların istilasından sonra bir ha
rabe halini aldı. Bir müddet son
ra yerine, kü~ük bir kasaba te_ 
sis edildi. Adına da, - Sı:ptem 
fratre-s ismiııin hafifi olmak üze
re • (Seple) adı verildi. 

Seple kasabası, tanı iki asır 
müddet zarfında, şark ve garp 
ticaretine bir depo vazifesi ifa 
etti. Endülüs hiikUmeti inkı:ru 
bulduktan onra. kücük isLim hü
kumetlerinden (İdris) leı:in (Mu
vahhidin) in (Merabitin) in elle
rine cçti. 

Fahat bu saha, artık (din ve ta
assnp muharebeleri) ne aaJıne ol
m~. Korkunç harpJer, birbiri
ni takip ediyordu. Nihayet, UJ.5 

Dem 

tarlktan çok.ildiler ... · spanyoTiar, 
- bütün (Endülüs) de yaptıkları 
gibi - bııradaki islim me<ll!Jlİye.. 
1i eı.erlerini de yaktılar, yıktı -
lar . .Araplarıııı yapmııı oldııkları 
(Septe) kasabasında, ta· taş ü
urinde bırakmadıllil'. Adını da 
değu, . ~erek (Sula) ko}dul:\r. 

Bu vaziyet, 1700 sencs.;r.e ka -
dar de,·am. etü. 1701 ue başlıyan 
(Veraset harbi) neticesinde (Ce
belöttarık) 1704 seneı;inde, Iİngi
lizlerin eline geçii. Ve tam on se.. 
ne sonra da artık oradak.i İn;;'iliz 
işgali (Otraht) muahedesile bü,._ 
bütün kökleşti. 

Bu tarihten itibaren, artık bu 
yalçın kaya üzerinde büyük bir 
istihale başladı. İngilizler, bu mü
him deniz çidine, eski sahiple.. 
rinden çok fazla ehemnıi) et .ver
diler. (Tarık) ın ilk defa kale 
yaptırdığı yerden itibaren, deniz 
sathına temas eden kıyılara ka
dar her tarafta kayaları oydular. 
Bu oyuklara gizli bataryalar yer
leştirerek, .zapledilmesine im.kin 
olmıyan bir kale haline kO)'dn _ 
lar. 

Cebelüttarık, iki defa düşman 
taarruz \'C muhasara~uıa maruz 
k&ldı. Bunların birincisi, 1727 se
neı;inde, Fransa ile İspanya ta
rafından müştereken yapıldı. Bu 
ınılluısarada, Cebeliittarıkı mü -
dafaa eden beş bin ·silik bir İn
giliz kuvveti idi. ütıefik düş -
man kuvvetleri, tam beş ay uğraş
tılar. Fakat, en küçük bir mnvaL 
fakıyet kazanamadılar, 

.İkinci taarruz, yine ayni döı
manlar tarafından yapıldı. Kale, 
1779 senesinde, mujı.asara altına 
alındı. Bu muhasara, tam dört 
sene devam etti. Düşmanlar ta
rafından, o asrın en kuvvetü top
ları getirildi. Dubaların Üzerle
rine toplar yerleştirilerek (Sa
bih batarya) ]ar te is edildi. Bu 
tabii kalenin üzerine ateş y~
d.wın kara toplarının adedi iki 
yüzü, sahih bataryaların .mevcu., 
du da 430 u mütecavi>.di ... 'İngi -
liz kumandam (S>r Llyot), (5,'100) 
kişilik bir kuvvetle, bu mlttlıiş 
muhasaraya (tam dört sene) mu· 
kavemet etti. Düşmanlarına yum
ruk kadar bir taş parçası bile 
vermedi. 

Cebelüttarık, o ı;iinden bugü -
ne kadar, her türlü taarruzdan 
masun kaldı. Geçen umumi hacp
tc de hiçbir düşman hücumuna 
uğramadı. 

İngilizlerin cihanşümul siyase
tinde en büyük rolü oyıuyan bu 
yekpare taştan kale, asrın en mü .. 
tek.amil harp vasılalarile teçhiz 
edilmi tir. Buna binac.n burada 
cereyan edecek olan kara, hava 
ve deniz harpleri, hiç ~phesiz ki, 
aktllara bayıet "erecok derecede 
hailevi bir maırzara gÖ&terecek -
tir. Bakalım, bu lwil nin sonun
da, haı'biB .tali pc.rb:, .lıwıgi tar&
fm yüzüne güleııoktir. 

Yazan: 
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Sekiz günden berl bu yeni ar. 
kada-. zira hemen arkada~ ol -
mli;!t~: her an ruhunun siikünu
nıı ihlıil cdi)'ordu; tas alıp ha -
~uzu dalgalandırır gibi dalgalan
dırıyordu. llu henüz mahmur dü
şünceye taşlar, koca koca ta~lar 
atı. ·ordu. 

ı~abası, her baba gibi. ona hep 
~ocuk gözile bakıııı ıı; kardeı;i i
şın aJayında~-dı; kocası ınü~terek 
hayot menfeatlar1nıUın gayri bir 
!'><';\in in!-ıanın kansile konuşabi. 
lueiliııi tasavvur bile etıııemis -
lL Bu ı:fu e kadar beyni uyıışuk, 
bayalından memnw• :o<a.>BDJ.ıslı. 

.Bu ·eni .ııoleıı, ok l:'ihi. zihnino 
y.cni yeni eyler SAıpL)ordu. 

"'Esasen kadınlar.·n ln.:T kadının 
ho una gıdcn biT erkekti. Onlarla 
on~nıasınl, her istediğinı !.Öy

Jenıe&ini, tror şeı~---ı anlatm8.bJ.lll 
bıb~oıdu. 

Birden bire ~·anlarına Gontran 
geldi: 

- onunııı de dedi Oııorahrra 
bakınız. 

• Arkalarına baktılar. doktor 
Onora ile ma\'ı clbıscli şişınan 
l..arısıııı gurduler; kadının ba ı 

oo;lana l>cııziyoıdu: ~asında 
her ne\'İ çiçek \ e nebat bir ara· 
ya toolaıırnıstı. 

Krislian ha~Tetle sordu: 
- mu kll"l'"F.'lı mı'? orasından 

on be~ } ~ biiyılk! 

iKDAM 

Gazinolarda tarife 
Mücadelesi hızlandı 
Son iki gün içinde mezesiz içki veren bazı 
büyük gazinolarla belediye y•saklarını 
dinlemiye birçok esnafa cezaalar Yerildi 
E vvelltl hafta içinde yapılan teftişler neticesinde şehrimizin 

.muhtelif ııemtlerinde son hafta i(indc 167 müe~enin ceza_ 
landırıldığını yıızınıştık. Bunlardan ha a, Kadıköy, Erenköy, Gözte
pe, Bostancı, Kwltoprak, Moda, Reyken, Paşabahçe, Çubuklu, Kan
ilıca, Anadoluhiurı, Kısıklı, Beylerbeyi, mıntaknları dahilinde yapı
lan teftişler neticesinde 9 kasap, 1 pastırmacı, 1 ciğerci, 1 manav, 
1 sütçü, 3 içkili lokanta, 1 gazino, 1 bakkal hakkında ceza zaptı tu
tulınuştur. 41 noban ve bozuk ekmek müsadere edHmiştir. 

Dün de Surıyer, Büyükdere ve civarı teftiş edilmiştir. Büyükde
rede •Mardiros. lokantası meze&iz içki sattığından hakkında yıldı
rım cezası kesilmiştir. 

Tepebaşmda bir bahçede de mezesiz içki verildiği için yıldırım 
ee1BS.1 kesilmi tir. 

e e şilebi ha- JT unadan bir va
la bırakılmadı pur mal geldi 

Dün kaptandan bir tel

siz haberi alındı 

Bar:;elondan limanımıza ııel -
mek üzere hareket eden Kalka
van orullarının Mete şilebi sü
varisi bir telsiz ııönıdeımi 0tir. 
Bunda, İtalvanlar tarafından 
revrilere'k Sicilvanın Palenmo li
manına l!(itürül<lüeünü fakat 9 
tTündür bekletildil!'i halde hala 
Jııontrol edi bım.'<lftiini, fakat ser
iıest de bırakılmadıi!ını bildir
mi<tir. İtalyanların ııemivi ne 
~;.anan serbest bırakacak.lan he
nüz belli deifüdir. 

Dieer taraftan Akdeni"'1e so
nuncu \'apurwn az olan Sosvete 
silebin Demir .silebi de limanı
mıza e-cLmı.:~;. üzere Barselondan 
hareket C'tmi•tir. Yolda bir kont
rola tiıbi tutulmazsa bir hafta 
saııra limanıımız,da olacaktır. 

VİLAYET 

Mürakabe komisyonu 
toplandı 

Fiat mürakabe kamisvonu dün 
toplanmıştır. Kom isyQn Ticaret 
müdürü Ankarada bulumiui!u -
dan valnız elindeki bazı islerin 
tetkiki.le mes"ul olmustur. 

DENİl: 

İçinde demir, vida ve 

kimyevi ecza var 

Dün Tunadan Ko:ııdclva isim
li bir Alın2n şilebi limanımıza 
ııelırrus, :ıni.ihim rnlktarda demir 
boru. demir ve bira ve kiımvevi 
ecza ııetiıımistır. Limammı,,ıan 
tütün ve diger bazı maddeler a
larak Karadenize hareket ede
cektir. Bir müddet l'\'Vel !i
mamınıza gelmis olan Yuııoslav 
t) ndıralı Lovçen vaııuru Adri
yatık denizinin kapanması üze
rine Yugoslavvava dönememis ve 
'burada kalmL>tır. Aklenizde'<i 
harp vazi ydi devam ettikce mem 
leketine dönrnnivecei!i anlasılan 
vapurun Karadeniz limanlarile l 
limanımız ve Yunan limanları a
rasında seferler vaımıa'k üzere 
te<abbüslere ııiristi~i W'i' lerımek- 1 

tedir. ı 

BELEDİYE 

Asfalt yoll•rın tamirine 
devam edilecek 

Schriıniz•n muhtelif semtle
rindeki asfalt yolların tamiri i
şi.ne devam olumnasıua ınü
saa.de verilmistir. Bunun uze; 
rine 30 bin lira ile t'1iiımü:zxiekı 
hafta icinde venid·~n asfaltlama 
suretile tamirata baslanılınası ka• 
rar la.stırılııu.ştır. 

LOZAN 
/ GÜNÜ 
1 Yarın Üniversite 

ve Halkevlerinde 
merasim yapılacak 
Yarın; Türk inilletinia ta

mantiyet ve hakimiyetini te -
min eden Lezan muahedesi -
nin lıu.zasmın yıldöniimiiııe 
müsadif bııluumaktadır. 

Bu münasebetle yarın üni
versite konferans salonunda 
büyük merasim şepılacnktır. 

M'Crasimde üniversite rektö· 
rii Cemil Bilsel ile muhtelif 
fakülte dekan ve profesörleri 
ve tale1ıe nutuklar söyliyecek
Jerdir. 

Lozan günü> yarın aksam 
Halkcüerinde d~ merasimle • 
tes'it olunacaktır. 

Bu meyanda Eminönü Bal
kevindeki merasime saat 21,30 
da İstiklôl marşı ile başlanıla
cak ve bil:ilıara da üniversite 
hukuk fakiilt~>j do entlerin -
den l'&vuz Aba<bn tarafından 
bir konferans vcrileccJ tir. 

Konferansa Halke\'i orkes -
trasmın bir konseri ve bunu 
da •Has Bahçe. temsili takip •, 
edecektir. _____ ,, 
s enderuna şif 

rl ri b şll r 
Nav un tarifeleri e 

zam ya:..ıılaca 
İstanbul ile İskenderun a

rasında şilep isle1ımuk ürerinde 
yapılan tetkikler tamanılamnıs 
Deniz Yollarının bu_günkü na\'
lun ücretlerine zam yapılmadan 
hu işın basanlamıyacagı anlasıl
mıstır. Vckiılet, navlun tarife
sine pek az bir miktar zam va
pa<:ak ve derhal seferlere baı;la
naca.ktır. 

l~Tl!tAT 

Ankara'ya heyet gön• 

der•ceklermi~ ! 
Mürakabe komisvonu tarafın

dan tesbit edilen manifatura fi
atlcri hakkında yapılan itiraz 

Münakale Vekili liman 
atölyelerini gezdi 

<;ehriıni.1Jde bu!.ı.ınan Münıık:ı
ıat Vekili Ali Çetinkava dün sa
ibahtan aksa.ma kadar Liman 
Reisliğiniie meş!?Ul olmus. ol!
leden sonra motörle Halice l!i
derek yeni iru;a edilen Liman 
alölvelerini gez:rniştir. Vekil bu-' 

günlerde Pen<liiie ııiıderek veJli 
kınulacak tersane sahasını e:o
recektir. 

Florya plajı nihayet 
kir.alandı 

Florva 1Jliıilarının kirava ve
rilmesi i<i nibavet dün vapılınış.
tır. "Bu bw;usta Daimi Encümen 
tarafından acılan münakasava 
bir kac kisi ııir.mistir. Neticede 
eski müstecir JMelımct 9600 li
rava plı'ıiları teorinil'\rvel niha
vetine kadar kiralamı<:tır. Bü
yük gazino .ıbundan harictir. 

.1 ve şi-kclvc:~~t:r üzerine manifa -
turacıların Ankarava bir heyet 
ı:töndermive karar verdi'kleri söv
leronektedir. 

9 esrar kaçakçısı 
yakalandı 

Dün Elmnivet kacakcılı'k bü -
ro6U memurları 9e.'1rımızıı:ı mud:ı
telif yerlerinde İbrahim. Imnaı_1. 
Hasan. Naci. MeJımet. Avnı. Ka
zım. luataia ve İbrah>rtı adların
da r\. kuz esrar kacakcısını ya'jı:a
lıımıslardır. 

_ E\•el. altınış beş ya41nda: 
Doğum umııında aşık olımaıı bir 
eh<. Sabahıau ~ama kadar 
kaxga edi) orlarmış. 

K.alahalığın gürültii&üıı.e kapı
larak kazinoya doğTu geli)'otlar
dı. "Mü"-"csenin önune büyük bir 
ma.a ko)m:ıı,lardı; iıı;tünde lom.. 
balJ numaraları vardı. 

1'>uı.er, ulak telek bir kadın, 
abondaıı ~ apan Odöln ile 'Pelru 
tartel nüınaralar1 çekıyorlar, 

lllarkl hal · uı ho,uruı giden şak
labanlıklarla rakamlan ilan edi-
)·oıa:u. . 
llarkı yanında küçük OrıoUar 

ye .:\ndernıatla ;ı.:ldı \"l' sordu: 
- Daha oturacak n11)-"1z'.' Çok 

giırültü yar, . . 
_ı\.n\'UI ile Ro!i - Pradı~·cre gıdcu 

:,ı·olda gezinını~:c karar vcrdıler. 
ı·oıa \':ırmah ıçın dar hır bağ 

patıkasıııdan çıkmuh lirzııııdı. 
Önunde çe,·ik adnıılarla X.TısUBn 
\'Urilyordu . ll.u mcnılc:k.ete geldi 
i:eJeli, e ı.anıana kadar yabancısı 
olduğu bır eglen"" ae,·kıne 1. ı.1- I 
m~tı, K.nhına lkacaiYın.a .. ığanu- l 
vordu, Belkı de banvnlar yarı.. 
~·ordu: belki de _bu ~eni tarudıgı 
;.,,ı.,,ic.n me' cudi ı ti bu harükeıe 

Diğer taraftan kahine ücretle
rinde gecen yıla nazaran yüzde 
10 tenzilat yapllınası h&kkmda
iki kararda Daimi Eı>cüıınen ta
rafından dün kabul ve tasdik o-
Jımmustur. 

H.Olanda "Elçimiz geldi 

Holanda elc;irniz Yıllruıı Kadri 
dünkü ekspresle AvruıNldım ı;eh
ri:ınb:e ıtehniştir. 

getiriyordu. 
J>olun. handa doıa.an .koku -

lar hakkındaki söylediklerini dü
şünerek derin derin nefes alı -
yordu: Salıı diyordu, bana ne -
fes almasını öğretti .• Bütün ko
kıiları, bilhlllllia bağ kokı:Jnrını 
hafif, arif, uçucu b11luyordu. 

ukar1 yola çıktılar ve grup 
grup nldular. I.,uiz Oriol ile An
dermat önden gıttiler. 1'.ız Over_ 
niy-a tapreklarınm verintlndea 
b dhordu. 

dermaı dinlerken yan göz.le 
lıakı~·or. kızı çok gw.el buluyar
du Arada sırada oru:vordu: 

- • e dh·orsunu! Limajda top
rngın hektarı otuz bın frank mı 
edl)·OT? 

· vet, e p er yenecek elma -
lık!-ıa eder. Parısın heınen hen1en 
bütün \"emi lPri buradan -'uier. 

Du .:ı~ uzcrinc dOııiip Lınıaj 
arazwuıe ayran ha:\"ran baktı: 
Göz aluhildiğiı\C -uzanan "ti adi ha
lli bir sısle örtülii idi. 

'Bu 'pasi sisle Ortulii aTaziyc 
bakmak için Pof ile .Kris.tian da 
durdular. 

p.,1 mırıldandı: 
- ı ·• gıızel değil mi? .. Neilen 

Riyaziyeci Mehmet 
İzzet gömüldü 

Memle«etimizin en eski riya
ziye hocalar?ndan ve Darüsşa -
faka mezunlarından Sitketi Ha 
riye sabık işlet.na! müdürü Meh
met İzzet evvel!ki ııcce Cenber li 
tastaki evinde velal eLıniı;tır. 
1\1erhıınıun cenazesi dün öi?le 

vakti bir oolis taburu ile Da -
rü=a!ak.a talebt!lerııun, vilivet. 
<:iJ:.k.eti .Havriye. Beledıve müdür
leri. iiniversi\e profesörleri ve 
kalııbalık bir muallim. talebe 
kafılesinin istirakıle merasimle 
kaldırılmıştır. 

Hususi vapurla Üııküdara ııe
cirılcn cenaze Karaca Ahmet me-
zarlı <Tınıdaki aile makbere;ine 
def:nol.umnuştur. 

bu görü içime rikkat veriyor? 
Evet, -ııeden? O kadar derin ve 
o kadar '\'8Si güzel ki, kalbime 
nüfuz ediyor. Bu ova'Va bakar -
ken düşünce sanki kanat açıyo:r, 
öyle degil mi? Uçuyor, plana &

diyor, geçiyor oralara, uzaklara 
tahan'ül edilen asla göremiyoce.. 
ğimi7. diyaı'lara gidiyor ... Bu ha
rikulade bir eydir, çünkü görü
leni değil, tnlıayyül edilen bir 
şe)e benziyor ... 

Krıstıan es cıkarınadan dili
yor, sebebini pek ka\":ramadan 
heyecanlandıl:mı hİS6ediyordu. 

";Jia<ka diyarları. tahayyiil edilen, 
fakat erişilcmiJen ma\·i, penhe 
diyarları tahan·iil edi~ ordu. 

Pol devanı etti: 
- Jlvel '1Üıel, çünkii güzel. 

Baska ufuklar daha ca•ip fakat 
daha az abcnklardır. Ah bayan, 
guzcllik, ahenktar güıellik! .. 
Yer y·ii-ili.ııde bwıun yerini hiç 
bir şey tutamaz. Güzellikten baş
.ka hıç bir şey )·oktur. Fakat bu-

nu anin aıılar ~c kadar nıdı:r! 
(Arkası ven-> 

- Nusg mu? .Qz u mu? Sev 
mi? 

Bu sualin cevabı bizce kolay: 
- Her halde nusg ch!ğil, özsa 

dururken .sev. de lfrLumsnz. 
- Peki cGeneration sponta

ne. cTenıısül - ü bizatihi> miT 
cSpontanC tenasül> mü? 

Bizce bu sualin cevabı da güç 
değildir ve geçen gün de yazdı
ğınu:ı gibi •spontane. kelimesi
..ıain dilimiae y.erlcşip yerleşme -
mesi şunım bunun arusuaa da 
tabi detildir; ancak bizce uıl 
divi da bu olmamalıdır. 

Bizce asıl divi terimlerin mef
humunu hakkile ve lıiyıkile kav
rıyabilmektedir. Kültiirü zayıf 
olan için cge&Cration 9ontnne> 
ne kadar manasız bir liÖJ<se, de
nasül - ü bizatihi. ele o kadar ma
nasız bir liiftır. Orta mektep tah
silini şöylece bitirip lisede bo -
calıyan bir talebenin, üniversi -
tede spontane tenasülü görünce 
sa.zan ile sardalya fasilesinden bir 
nevi balık olduğuna hükmetme
si çok muhtemeldir. Bunun için 

1 ADLöVE 
. 

23 - TEMMUZ ... -

kelime üstünde durmakta fayda 
yoldur, iş umıınıi kültür seviye. 
sini yükseltınektedir. 

Ancak, kelimelerin erkeği ve 
diş.isi varsa, maddisi ve manevisi 
de vardr. Mesela enstantane ke
limesi maddidir: Bir orta mektep 
talebesini alır, eline bir fotoğraf 
makinesi verir, yüz kHoınctre 
hızla giden bir otomobilin res -
mini pp! diye çektirirsiniz. Ço
cuğun ııihnine enstantane mef -
bumu kazılır ve bir daha çık-
maz. 

Spontane gibi kelimeler ise 
manevidir. Mefhumları misal ile 
.kolay kolay lı:nvranamaz, bıınun 
için de tetkike ihtiyaç gösterir
ler. Bizatihi veya binefsihi kelL 
mesi karşısında eli kolu bağlı.ka
lan üniversiteli ~spontane. yi 
inceliyccek bin brr kaynak bulur; 
bu kaynakları bulanların ve is
tüade edenlerin de bu kelimenin 
yerine başka bir kelime kııllan-
malıarma inılin yolı:tıır~. . 

Dava umwni kültür 11eviyesini . 
yük,cltmek davasıdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

VE POLiS 

lç"ı e8 in lıra i mücevher. er 
• b !l oır çantanın macerası 

U _l...;:ıaraa Nuh kU\·usu caddesinde 2 numarada oturan a\'ukat 
"Rifat d..in ooliie müracaat ederek Kısıklıda indi_gi btr otomobil için 
de çantasını unuttu!lunu \'e bu kohve rengi çanta içinde 8 bin lira 
para ile bazı mücevheratı bulundugunu bildirmistir. 

Zabıta sikı bir araştırma neticesmde bir iki seat içınde me~ul 
otomobili ıbulmuş ve canlanın hiilii arabanın anüşteri yarinde bıra
kıldıiiı Jtibi durmakta oldui!unıı !!Örerek alıruştır. Çanta, içindeki 
para ve mücevherlere dokunulrnamıs bir halde sahibine i&de edil-... 
mıs.ır. -----

Gü alı ~ı r
m ! ··nden 

Bir p pas hak.ret 

davası açtı 

Kaııliköv ermeni kilisesi pa -
pazlarından Eremva Mercanvan 
tarafından ermenıce Areve1k l!ı>
zetesi sahibi ve yazı işleri mü - , 
dürü Horen Camcıyan ile bu ııa
zetenin muharrirlerinden Takfur 
Acun alevhine bir hakaret da -
Valiiı acıJ:nı.ş ve dü.n Yedinci As-
li ye ceza mahkomeısindc bu da
va va bak1lırrustır. 

İdıdiava l!Öre. Areve1k i!azetesi
nin 20/6/940 tacih.li nüshasın
da. papaz Eremva Mercanva -
nın paskal vede l!Ünah cılkar -
mak gibi ruhani bir vazife yap
mak üzere evine gittiği bir ka
dına karsı ruhani sıfatile tclif 
edileıniyecclc azı hareketlerde 
bulunduğu vnılmıstır. Davıı.cı 
bu )·azı ile kendisinin tahkir e
di1di,ğini ve cemaatin husume
tine maruz bırakıldıi!ını iadia et
mektedir. 
:Maı.ııunlardan _gazete sahibi 

Horen Caıncıvan ge1mrnnis. has-
ı talı ğına dair bir rnpm- l!ÖJ1'der- • 

n1istir. Dli!er maznun muharrir 
Takfur Acun ise, bu yazının kas
di hakaretle vazılınıs olımaıNhnı 
daha evvel J.amanek ııazctcsin-

1 
de çıkan iymalı ibir yazının hroe
fini tavzihen vazılmış bulun-

HA Gİ ZAMAN 

DÜŞTÜ Kİ 

Bir gazetede ~u .serlevhalar1 
okudum: 
- Gırıinolarda pahalılı'k art. 
tı. Gazinocular Belediye kara
rını bozmak yolunu buldular. 

Na11emollaya, 
- Ne dersin üstat? .. 
Diye sordum da: 
_ Laf kıtlığıııda söylenmiş 

aözler-
Dedikten solll'a, ilivc etti: 
_ 3-ln:rifet hangi zamanda 

pahalılığın indiğini, kararların 
bozulmadığmı yazıp tetkik ede
bilmektedir. 

PARSAYI 

TOPLAMAK İÇiN 

:Bir Japon gaııetesi akıl öi
.ı:etiyur: 

- İngiltereyi mağlqp etmek 
için Brıtanya adasını işgal et.. 
mnklcıı hru,ka çare yoktur .. 

Nanemolla, hu tavsiye)'• 
muttali olduktan sonra hük -
münü ~yle verdi: 

- Tabii o takdirde Hind.is -
tan da dahil olduğu halde As
yadaki biitün ingiliz müstem-

Kurnaz bir 
Yankesici 

Yakalıınacıığını anlayınca 

Seyyar salıcı oldu 

Sab.ıcalı yankesicilerden Kazım 
Tahta kalede bir aı1kadaı;ı il< 
raber oort.akaı ~anttıı?ı üzerinde 
iBkambil oynatarak Karstan 
e:elıni.s olan üç safdilin 47 lira
sını ahnıstır. Yapılan sikavet 
üzerine vakalanacai!ını anlayınca 
al1kadaşı kaQmış, Kazıım da he -
men p0rtakal sandı.ihnı alıp ba
şının üzerine koymu.s ve SCV'Var 
bir satıcı imis gilıi: 

- Elmalarmı var, 10 kuru
şa elma ... 

Dive ba.ihrarak yürümive baş
ı~. Fakat memurlar Ka
zımı vaıkıalmn~ta l!ecikm~ 
ler ve dün Adl'veve vermisler
dir. Kiizım Birinci Sufü ceza 
mahkemesinde muhakeme edıi
lerek 4 buçuk av haııo;e mahki.ım 
obnu.s ve hemen tevkif olunmw;>
tur. 

duiıunu .sövle~. Avni z.a
maruia mahkemeye verilmis o
lan vazı rerci.imesi.ııde de van
lıslıklar o1dui(unu lıildlre -
rek tetki4< edip vazının d/Jjiru 
tercüımesi ııelecek celııecle ibraz 
edeceğini ilave ~tir. Muha
keme bunun icin ba.lka ırüne kal
mıstır. 

Jekelerincle parı;ayı toplamak 
Japonlar için çoJ<, kolayıa.tr! 

HERŞY 

ASLl'NA •• 

clJaltık dnletleri tarihe ka
nştı! :t 

G"ıinüıı ımewularnıdan biri 
de budıır. 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk ta: 

- Her şey aslına rücu eder .. 
Dedikleri doğrudur. Dedik

ten sonra, llave etti: 
- Zaten tarihten gelmişler

di, yine tarihe döndüler .. De• 
~ktir! 

ÖYLEYSE 

YA'PILMIYACAK! 

Naııcınollaya: 
- B<ı.Jediye lJebek - İstinye 

yolunun inşasını müteahhitle 
çıkan ihtilıif dolayısile bir ko_ 
misyona havale etmiş .. 

Hnberini verdim. O şu hük
mü verdi: 

-- Öyleyse )'apılınıyaeak! 
~1alıbn a, yapılmıyacak işler 

komisyona havale edilirlermiş. 
A. ŞEKİP 
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1~-1 BEDEN TERBiYESi MüKELLEF iYETi 
Otobüsten fırlatılan 

A f mı omanyanın 
Umumı nu u~ sa>:ı Sovyetlerle clın 

yağlı çamur! 
s.kağa değil süprüntü, ufacık 

bir tramvay bileti atmak bile ya
salı:! Fakat sok.ata hala neler ve 
neler atan, fırlatan iz'ansu:lar, 
hem de lı:'ansu oğlu iz'ansıılar 
var. Meseli yollarde kemirdik -
leri kebap ve suda pi~miş mısır
ların koçanları, karpuz kabuk -
ları,yine yollarda tıJundıkları e
rik, kayısı, şeftali çekirdekleri 
gibi .. Hiı.liı, ulu orta sekağa fır -
!atılan bu süprü.ntülerin en ber
badına ise diin ben maruz kal
dım. Şöyle ki: 

Dün vilayette büyük içtima aktedildi 

mükellefiyete tabi olanlar tesbit edildi hazırlıkları ılerlıyor Münasebetleri 

NUMEROTAJ KONTROLÜ BAŞLADI Eski hariciye nazırı 
Moskovaya 

sefir tayin edildi . Ankara, 22 (A.A.) - 20 ill<t~ 
nnde yapılacak olan amuml nD
fus sayınunın hazırlı..khm ilerle -
,.ebedir. Bu huırbkı.nıı es881-

ıu leşki) eden bina IHllllerota,jı 
lıeuıen her tarafta ikmal edilmiş 
olup halen istatistik UJRWD mü
d_ürlüW tarafıııdan kontrol etti.. ,. 
tilmektedir, Manisa, Aychn, Bur-

Halifaksın 
Beyanatı 
( Ba.ştarııfı 1 inci sayjada) 

bu ınillet.Ier.in efeo<lisi olarak ha
reket edıen D<r AJıman va tab
ı~. Bir kere daha cıüretkiır 
hatları ile .Aıınerika Birlesilk deov
letleri re»i ~ve1t ve cenuılıi 
A!rlm bi.rhiti ba~ı c? il; Jleneral 
Sıınuts taraıfından ci.zilen bizim 
tı.hlomu.z k;e cok baskaıdır. Biz. bu 
aevat ile ·bir li!kte, A vruoovı. 
müstakil devletlerin biil' bir ce
miveti olarak t<.>lakk.i ed:ivoruız. 
Ve bu teza<I dolavısile Lehdıtlei' 
karsısı.nda si&in kalıyoruz. 

B itler. AI.ınan kuwe\inin bü-
1ıün dırlıi?ını Birlesik Kraliye
ıe kar" kullanmıva hazırlanmak
ta olduırunu simdi sarih bir su
rette bilıdiıımistir. IDc kimsenin 
sülllıesi vdktur ki, ei!er Hitler 
muvaffak olursa. bu, bi.zlerden 
bad\ia deha bir Mk m»<.'teleri irin 
dt!. ha\·ati yasamava dei?er va
Pan her sevin sonu deındk ola
caktır. 

Bu mü.cadıelede her sevi kay
dedebileceğimizi müdrik buhlnu
Yorı:rz. Fakat müdafaa ettiğimiz 
-~,>ief. her türlü fedakıirlıklara 
liıyiktir. 

Rüni..,.,t için mücadeie edi -
wruz. Dedikten sonra daha 
ne diyelim? Biz kendı hav<>tı -
mızı istedii?iıın.İ2: l!lbi Yasaanak 
ve ııestaııo bızi dinlivor mu diye 
her dıaldka arkamıza bakmak 
mecıbımivetinde k.alım.amak isti
:roroz. 

Hitler, ill'lıeric.ezİ ve şimali Av
ruııa va oturttui?u ıkeodisin.in silik 
gölgesini teşkil eden bir takmı 
Uşakları v ası tas ile hüküm sürme
sini şimdiden pekfila görebiliyo
r>uz. Daha cenupta, çarp~ara 
başı.ama~ Fransaya karşı zafer 
!erinden dolayı ıruıı!rur Musolini, 
2Bı>tetmediği bir Akdeniz.de efen
di rolü oynıyabilecektir. 

Hitler için, kuvvet, insanların 
ve milletlerin mukadderratını ta
yin eden nihai kaide olmuştur. 
Yalnız Ahnanya kuvvete malik.. 
tir. Demek ki, milletlerin birlik
te nasıl yaşı.yacaklarını yalnız 
Almanya kararlastıracaktır. Am
ma hu milletler onu sevım.iyor -
~- Bundan ne çı,kar? 
. _Hitlerin fikrince, insan, itaat 
ıçın yaratılmış zaıf ve muti bir 
mahlüktur ve pek çaıbuk efendi
sıne itaatı öğrenec<>ktir. Hıtlere 
gore, eski usul verilen söze hür
met, Zaaf işaretidir ve sağlam e
fendi zihniyetine layik değildir. 
Bu, deccalın esas meydan oku. 
Y_tıııudur. Hıristiyan olmak sıta
tile decc;ıla karşı bütun kuvveti
rnızle mii<:adele etmek vazife -
lnizdir: 

İrııtiliz Comıoon Wea1th 'i mllet
leri, haltikatı., adaleti ve hürriye
ti sevenlerile birlikte, Hitlerin b.u 
Yeni düny8611ll kat'iyyen kabul 
etrniyeceklerd.ir. 

. Ve A vruııa hudutlarının öte -
Slnde, ııeni.ş Atlant1i!ln ooür kı.. 
\>ısında Hitlerin eserini -itti.kce 
artan bir nefretle teliıldd eden 
k_uvveıli milletler vardır. Ame
~ıka Birleşik devletleri milleti. 

u ~ni ocaihru bu mutaassııba 
vermek icin bi ......._,_.,_ Bu 

·ı na ewu-c"'""''"'. ;:1' lM:, Hit!erin dar ve bozucu 
avalı h:.ıkkında hükımünü ver

Dıİ\<>tir. 

Biz ve deniz asırı büvUk do
rnınvonlarnmz, ser kuvvetlenne 
sağlam karşı duruyoruz. Ve kar
"' dunnakta deva.m edece~z. Va
zifenin parlaklıl?mı ve mı.rhata
ralarını aeııkea l!'C)rernk ve Al
lanın ina""ti ile muzaffer ola
<:ai?ııruz haldkmdak:1 ımamm ız

dan kuvvet alarak ılen viırLi,ye
ceViz. 

Tien Çindeki Franıı:ı 
konsolosuna taarruı 

Swı.l?hdv, 22 (AA.) - Tiıen
Cındok.ı Fransız konsolosu . ~ 
Chow'da Cin havautlarm;n ta
a,,korozuruı uiıramıstır. HaV'dutlar, 

nsoıo.llil üzerine a~ aom.ııt
lardır. Kıımobıa iııM>c.~ viıki 
~. Zira oUnncıbilin.in 
~ sür'a.tile ıııııııılı:lmnat:ı:r. 

dur, isparta, Edlın4. Tekirdağ, 
Kırklareli, Jl(alatya, Adana, An
kara viliyetlerinin loontrol.üne 
Jıqlenmupv BM Jıııoııboller ıuı -
biye .,. .loöylere kadar teşmil e
dibnektedbı. Diğer viHryetlerin de 
ayıll wçhile baştaııba~a kont.el 
ettirileceği h&ber alınıruşbr, 

Büyük hava 
baskınları 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
ohnaını.ştır. Baltık sahilin.ele 
Witımara vaııtlan hücum esna
ıruııda falbriıka binalarına isabet
ler ka~'Ciedilm.i.ş ve Escıbive~ede 
tayyare meydanlarına yapılan 
ıınütcaddit hü<:wnlar netices'.n
de bir hangarın dahilinde infi
"liıkler olmuş ve bü"\"Ül< alevler 
ytııkselmiştir. Ifambııl'l!'da ret
rol tasfiyehanelerine vaııılan lıü· 
cuınlarda ya.namlar cıkarılmı6 
ve bunlar 60 k!Iometreden fa:zla 
bir ımesafeden ııörülmiişt.ür. 

Mevzii müdafaa koluna men-

Evlenme işlerinde de 
yeni kararlar verildi 

Bükre,«. 22 ( A.A.) - Eski h&
ric.iye naurı Gafenko'nuıı Roman. 
ya'wn Moskova elçiliğine tayin 
edilmiş olduf."11 haber verilmek
tedir. Şimdi Sovyet Hük.Uıneti
nin muvafakat cevabı beklen
mektedir. 
Bükreş, 22 (A.A.) - Stefani: 
Sovyetler Birliğiain Romaaya 

dan bir sol cenah hükfunelii ku
rulmasını istediğine vtı Basarab
ya.wn endüstri tesisatında Ru -
menlerin husule getirdiği iddia 
edilea hasarat için büyük bir taz.. 
ıninat talep ettiğiR<ı ve Romanya 
da mahkum oE k9111ünistledn 
serbest buak,Jma'illll istediğine 
dair İngiliz ve Amerikan meaba
lanndan verilen haberler, yan 
resmi Rumen mahfillerind<: sa -
rahaten tekzip edilmektedir. 

Ayni mahfillerde Rumen ha. 
rici siyasetin.in istikametini değiş
tirm ·ğe matuf olan bu h&berler.in 
işaası su.retile vanhaak i&teaen 
gayenin elde edilemiyeceği ilhe 
olunmalı:tad;ır. 

Biikreş, 22 (A.A.) - Romanya 
Mezhepler Nezareti, Yahudilerle 
Hristiyanlar arasında iı.4.ivaç ya. 
pılınasmı meuetınektedir. Bu 
günden itibaren bütün evlenmek 
istiyenler, ırki menşelerini ve 41.i
nl akidelerini isbat etmekle mü
kelleftirler, 

.. nilllüler. bugün inııiltere:: :'nWı.ı şarlci&nde diisiirü
len Do.rnier sistami.ndeki Al
ırnan tayyaresi mürete1ıbatından 
üçü esir edilmiştir. İnıtilteren.in 
şimali Jra11bisinde bir Alınan hü
oum tavyar&<;inın attıi?ı 9 bomba 
bir kaç kişiııin ölümfuıe ve 
iki kisinin yaralamnıısına sebe
biyet vermiştir. İn,ıtilterenin ce
nubu ııarb.isinde Alman tayyare
leri tarafından atılan 3 büviik 
düdüklü ·bomba bir kaç ev ve 
dü.kıkan yıkım16 ve bir kadınla 
4 yaşında bir oocui!un ölümüne 
ve 6 kisinin hafüce yaralanma
sına S<fuep olıınustur. 

Üç devletin Sov
yetlere ilhakı 

Berlin, 22 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Alman muharebe tayyareleri 
İngilterede ha va meydanları, li
manlar ve fabrikalar üzerine ye
niden taarruz etnıişlerdir. İnfL 
lıiklar ve ehemmiye!li yangınlar 
zuhur etmiştir. 

Londra, Z2 (A.A.) - Reuter: 

(Ba.ştarafı 1 iftCi sııyfada) 
Moskova, 22 (A.A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Moskova siyasi mahfillerinde 

intizar edildiğine ı:;öre Yüksek 
Sovyetler Şı'.ırası, 3 Baltık dev -
Jetinin Sovyetler İttihadına il -
hakı hakkında bir karar ittihaz 
etmek üzere yakında içtimaa da.. 
vet edilecektir, 

İngiltere adaları üzerinde yapı
lan bir hava hücumunda iki düş
man bombardıman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Kuru yemiş ihraç fiatı 
Üçüncü bir tayyarenin de tah

rip edilmiş olması muhtemeldir. 
Malta, 22 (A.A.) - Kenter: 

Maltaya dün üç hava hücumu 
y~apılmıştır. Fakat atılan bomba
lar hasar ve zayiat yapmamışbr. 
Tayyare dlifi bataryalarınm ale
o;llc bir düşman tan·aresi denize 
düşürülmüştür. Dii,:er. bir d%man 
tayyaresinin de bir lngiliz tay. 
yaresi tarafından tahrip edildi -
ği muhakkaktır. 

Londra, 22 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin tebliği: 

Bahriye Nazırı, Brazen torpito
sunıın :ziyaını bil:iirmckle müte
essirdir. Brazcn, düşıuan ta:v,\-a
releri tarabndan yapılan bir lıü- 1 
cıun esnasında hasara maruz kaJ
nuş, bunun üzerine bir li~ana çe. 
kilmekte iken batmıştır. insanca 
hi~bir zayiat yoktur. 

1310 tonluk olan Brazen 1930 
da denize indirilmiştir. Mürette
batı 138 kişiden müre.lı:kepti. 

Londra, 22 (A.A.) - Reuter. 
Bahriye Nezareti tebliği: 

Bahriye Nezareti, mayo tarayı
cısı ve balıkçı gemisi Cresflover'in 
düşman tayyarelerile yaptığı b"; 
muharebe neticesinde hasara ug
radığını ve biliıhara da battığını 
ve iki bahriyelinin öldüğünü esef
le haber verir. 

Giresun, 22 (AA.) - Ticaret 
Vekaletinin tebliği üzerine ce
viz ve alelıimuım kuru yemiş ih
racat tacirleri, Ticaret Odasında 
llküsat amirinin rcisliJH altında 
toplanarak ceviz ve kuru ye
mişlerin evvelee leskil odilımiıı o
lan fındık ihracı icra komitesi
nin alakadar makamlarla muta
bik kalaraık teebıt edeceği fiat 
üzerinden ihrac e1ımiye karar 
verani.ş]erdir . 

Bir kamyon devrildi 
Giresun, 22 (A.A.) - Soför 

Ha!ı<ikınm idaresinde 52 numa
ralı kam yon Girusıınııian Sanki 
Kara.hisara ııi<lerken Korlun mev 
ik.i.inde devrümiş, voleulaNian 
biri aaır dördü hafif olmak üzere 
beşi yaralanmıştır. A.l!ır varalı 
biri Gıresuna nakledilirken vol
tla ölmii~lür. Müdıdemomumi 
jandarma bölük kuımanrlanı ve 
hüklmı!>t doktoru kaza mahalli
ne gıtınıslerd.\ı'. 

Yeni Japon kabinesi 
Tokio, 22 (A.A.) - Prens Ko

noyc yeni kabinenin listesini im .. 
paratora takdim etmiştir. İmpa
rator listeyi tasvip eylemiştir. 

21 yaşında bir delikanlı 
(Ba;tarafı 1 inn sa11Jada) 

ınaz olance kuvvetile Saimeoin 
- . .. avurlı"arak şiddetle gogsunu , ,r _ 

sıkmıştır. Neye uğradıgını şaşı
ran geuç kız bir tığlık ko~armıs, J 
fa.kat ayni zamanda kendmnı top· 
lıyarak hemen mütecadzin yakaJ 
sına yapi5ınıştır. Saıme annesile 
beraber kaçmıya kalk.u;an müte
cavizi yakalamışlardır. Halil Çı
nar anne ile kızın yak.asından tut

tuklarını görünce silkinip calı:e
tinin içinden sıyrılmak ,.c cake
ti kadınların elinde bırakmak pa
ha•ına da olsa kaçmak istemiştir. 
Fakat ta'ıı bu sırada etraftan ye. 
tişeoler ve zabıta memurları H•- ı 
!il Çınarı yakalamışlardu. 1 

Dün Sultanah.met üsfincü sulh 
ceza mahkemesine sevkedilen Ha- 1 

lil Çınar hareketiıH şöyle izah et-
• mek iatemiftir: 

- Sağ ayağunda romatizma 
\•anin Tam kızın yanındau ge
çerken müthiş bır agrı ile baca
ğını burkuldu. düsiıyordum. He
men sağ elimle gayri ibtıyari tu
tunacak bir yer aramışım~ eliın 

kızın göğsüne rastlamış. Teca · 
vüz ni~·etiın yoktu. 

Dinlenen şabıtler vai~etio böy
le gayri kabili içtinap bıT nı:m•.
dan mütevellit gOrunmedıgını, 

maznunun kızın ı:öğsiine elle te
cavtıztı ta!-arlıyarak yaptığını 
söylemişlerdu. 

Neticede evli olması şiddet se
bebi addedilen !akot 21 yaşını 
bitirmemiş bulunması da tahfif 
sebüi olarak kabul <>lunan Ha
lil Çınar bir ay 3 gün bap•c mah. 
kilm edilmiş ve lıeınen teYkıf o· 
l ımın uştur. 

15,16,17, 18, 19,20, gaşLndaki
ler beden terhiljesi _qapacaklar 

Slyast 
Vaziyet 

Balkanlar sahası 
sulhü, sükuneti 

YAZAN: B. NUBİ IKMAlt 

li:5) ıılkanlarda ve cenubu 
ıı;;d) şarki Avrupada devam 

eden hadiselerin nisbekın. saldıı 

Cihangir - Ediraelı:apı otobüs. 
lerin<len biri Edimekapısındaki 
benzinci dükkanının önünde du
rurken ben de oradan geçiyor -
duın. Bir de ne balı:ay>111, içeriden 
birisi, elindelı.i koca [araşa top-
1~ olduğu yağlı benzinli ve 
yınnuşak, sulu bir çamur kıva -
mındaki sim siyah süprüntüyü 
benim göğsümden aşağı serpme
sin mi? Aksi gibi arkamdaki 
krem rengli keten elbiseyi bir 
gün önce yJkatnıış, ütületmiş ve 
ancak dün sabah, ter temiz, sa.. 
kız gibi sı..tıma geçirmiştim. 
Şimdi vazi)'eti 41üşiinün ve o an
daki manzarayı gözünüzün önü
ne bir getirin! 

Bedell terbiyesi kanununun şek :Hl yaş arasındaki, belediye hnduL 
rimizdeki tatbik şekli hakkında lan haricinde ise 15, 16, 17, 18, 19 
görüşülmek ve icap eden karar- .., 20 yaşlanndaki vatandaşlan _ 
lar verilmek üzere dün vilayette mızın mecburi beden hareketleri 
vali muavini Haluk Nihat Pe. ve spor yapınaları ka.rarlaştırıl-
peyinin reisliğinde büyük bir mıştır. l'ı ;nlar için genelik ve spor 
toplantı yapılmıştır. kliiplcri teşkil olunacaktır. 

Beden terbiyesi genel sekre -
teri Cemal Güler<lağ, bölge as - Kaymakamlar merl<Ur ya lar 
başkanı Feridtın Diriıntekin ile arasında her semtte kaç vatan -
kaza kaymakamları hazır bulun- daş bulundui:,'llnu sür'atle tesbit 
muşlardır. edet:eklcrdir. Bu teşkilib.n nasıl 
• Neticede şehrimizin belediye kurulacağı da diğer taraftan ta-
budutiarı dahilindeki tekmil ka- karrür ettirilerek bugünlerde ye-
za, nahiye ve köylerinde 18, 19, ni bir t-0plaııtı daha yapılacakbr. 

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

Bu iz'ansız oğlu iı:'ansız adama: 
- Beğen din mi yediğin haltı? 
Diyecek oldımı.. O lıenden ti.a-

ha keskin bir eda ile hanlı: 
- Kör müsün, önüne baksan 

a, iten onlan solı.ağa fırlatıyor -
dum, sana rast eeldt! 

Dahiliye Vekilimiz 
dün nutuk söyledi 

devreye girdiği görülüyor, Beııa
rabya ile Bükovinanın, Roman
ya hük.funetini:ı muvafakati ile, 
Sovyetlcr Birliği hükümeti kuv
vetleri tarafından i~gali üzeriae, 
Macaristan ve Bulgaristan hükü· 
metlerinin müddeivatı ve aske
n tahşiılatı oklukça heyecanlı 
gıiinler geçirilmesine sebep ol -
muş, Transilvanya ile Dobricenh 
Romanyanın diğer iki ko~ 
tarafından sililhla · i~tirdadma ta. 
şebbüs olwıması. neticesi, muka
vemet ve miida.faa, taarruz harp 
lerinin, Balkanların ve cenubu 
şarki Avrupanm bütün memle
keti.erine sirayet edebilecek bir 
yangın husulüne sebebi)·et vere
ceği endişelerile karşılasılmıştı. Demesin mi? Sokağa fırlatı -

yonnuş! Hem de nasıl bir sok.ağa, 
Edirnekapınm iç tarafındaki bi
rinci smıf bir tnnı.MY caddesi -
nin orta yerine! 

Otobüsçü baylac, arabalarında 
çalıştınl.ıklan Iıu gibi iz'ansızlara 
koskoca tramvay caddesine süp
rüntü fırlatmanın ne demek ol
duğunu anlatmamışlar mı acaba1 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

• 
lzmirde müt-

hiş bir 
sıcak dalgası 

Hararet 43 dereceye 
kadar çıktı 

İzmir, 22 (A.A.) - Sıcaklar 
bütün şiddet.ile devam ediyor. iı
ın.irde 40 santigrattan qağı dii.ş
miyen sıcak Karşıyaka'da 41, Sey
diköyde (3 dereceye çıkmıştır. 

Halk serinlemek için plajlara koş
maktadır. İnciraltı p!Bjlanna gi
'den vapurlar, dün, mahşeri bir 
kalabalık ile dolu idi. Çeşme 
plajları da büyük bir kalabalık 
ile dıılu buhınuyordu. 

Yeni nizam nedir? 
(Başmııkaleden devam) 

kette, o memleket sermayesile 
0 memleket için çalışan fabrika 
kalnuyacaktır. El tezgiıhları da 
,ortadan kalkacaktır. Ziraat ve 
hanı madde memleketleri d41eri 
ve tırnaklarilc topraktan sölı:iip 
çıkardıklarını _yok p_ahasına, sa
na)· j memleketine. gonderecekler; 
oradan her şeyi pahalı pahalı a
lacaklardır. Metbuun parası til
bilerin parasından daima çok da· 
ha yüksek bir sevi3ede tutula _ 
caktır. İşçiler arasında sosyaliz
mi komünizmi ve birçok ilıtih'il
ler1i doğurnıuş olan, yalnız kendi 
kazancını düşünen merhametsiz 
patron zihniyeti, milletler ara -
sında da hlikiın olacaktır. 

cYeni nizam• bütün hür ve 
medeni menıleket ve milletlerin 
sömürgdeşnıesi ve Afrika zen· 
cilcri ınenzilesine inmesi demek
tir. Versay muahedesinin en a- 1 

ğır şartları bu cyeni nizam. bo. 
yunduruğunun yanında zemzem
le y1kanmış kalacak; şimdi, kom
şularından birkaç yüz murabba 
kilometre toprak almak için bu 
yeni nizan\ıu meddahı olan ve o
nun galebe ve tahakkümünün ta
bakkuku için çalışan gafillerde, 
vaktile Mısır firavunlannın, ch
raoıları inşa için kullandıkları e, 
sirlerden farklı bir bayat geçire_ 
miye<:eklerdir. 

«\' enı nizam. ile eski ni:r.am a
rasında ~u fark vardır ki, eski
sinde, ) alnız müstenıleke halkla
rma tatbik edilen istismar usul
lcrı. JCnısıııde. bütün Avrupa 
milletlerıne tatbık olunacaktır. 
Şıındiden Avrupanıo bırçok mcııı
leketlerıııe, tedrıci bir surette 
tatbik edilmekte olan yeni niza
mın. biıtiın Avrupanın boynuna 
vurulınası için lugiltercnin mağ. 
liıp olma>ı beklenı~·or İngiltere, 
mağliıp olunca, A \·rupa, bir *E
fendı milleı. ile kölelerımn ynşa
dıi:ı muazzam hır çiftlik olacak
tır. Yalnız Avrupa mı Ya? Biıtün 
Afrika ile Asyanın bir k.omı da 
beraber. 

J.\;ıe. yeni nizam budur. 
ABİDlN DA\ER 

(Ba.ştarafı 1 inci sa11fada) 
met ve tazimle ei?il:ınislerd.1f. 
Öğleden ııonra saat 17 de okul 

binasında diı>kıma tevzii mera
sHrıi vapıhınıstı.r. 

Merasimde Dahili ve Vekili 

1 

Faik Öztrak, Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel, Gümrük ve İn- ı 
hisarlar Vekıli Raif Karadeniz, 
Mobuslar, cıııd u ve V ekkaletler 
erkanı, Ankara vali muavini ve 
emniyet diroktörü, mabbuat mü
n><:SSilfori hazır bulun.ınustıK. 
Merasime müzikanın iotirakile 
söy lencn İstiklal ımarsile baslan
mıs ve bunu ayni suretle jandar
ma marşı ~>betınistır. 

Bundan sonra okul komutanı 
Albay Refik Günseven bir hita
bede bulumnus ve bu hitabeye 
mezunlardan teibnen Ahmet Ut
ku ıu'kadasları adına cevap ver
mistir. 

Müteakiben Dahiliye Vekili 
Fai'k Öztra:k asaiiıdaki nutku söv
leıniş ve mezunların diııloınaları
nı tevzi etımistir: 

Çok muhterem davetlilerim, 
Size qenç jandarma a11kada.ş -

Iıınmı takdim etmekle bu anda 
bü11ük bir iftihar dm1makta11tm. 

Burada qördüqünüz su.ba11lar 
Harbıye ımektebinde tahsilleri
ni ikmalden sonra bir sene de 
bu müessesede iandarmalula ait 
bilqilerle techiz edildiler ve im
tihanlannda muvaffakı11et rıös -
tererek ja"4ırma zabiti sıfati
le vazife almwa liııakat kazan
mış oldular. 

duğu gıbi bugün hasbelkader 
müşterek mes'uliyetin toıılandı
{jı son noktada bulunmak iti
barile de vazifemdir. 

Arkada.şiar, ıaııin edileceijiniz 
uerıerde emni11et ve asatıi.si te
min, herkesin ve milletin huku
kunu muhafaza sizin vazifeniz 
ola.caktır. 

Buqüne kadar ki tahsil safha
lannızda elbette öiirendiniz ve 
iııandınız: Vazife insanı, Jıattıi 
bazan haııat pahasına da olsa, 
bağlıyan bir lıorçtur. Oııu öde
mek için maddi, manevi neııiniz 
varsa yerine ve icabına aöre hep
sini kullanacaksınız. 

Vazifenin şerefle irtibatı kat'
idir. Vazifeden kaçanın şerefi 

olmaz, bunu biliniz. Asil bir 
milletin çocuklarısınız. Önn l.ıi
ıtik olmıııa mecbursunuz. Vazife 
yüziinden temasta bulunnca{jınız 
amirlerle ve maiyetinizle aranız
daki münasebet devletin kanun 
ve niiamlan ile tubit edil~ -
tir. Bu mÜ7'0$ebetlerin iııi bir 
svrette devamı için hü.srıüniııet, 
dürüstlüqe karşılıklı hürmet 
ve itimada ihtiııaç olduğunu ha
tırınızdan çıkarmaııınız. 

Vatandaşlara daima nezaketle, 
şefkatle muamele ediniz. Hak -
kaııiııetten aıırılmaııınız. Vazi
feniz sizi şiddet kullanmıııa mec
bur etticli zamanlarda bile tedip 
ve tenkıl edeceijiniz qÜnahkcir
lara karşı 11ilreiiinizden şefkııti 
eksik etmeYiniz. Böııle aqır va
zifelerinizi de en az zaıur!a ifa 
yolunu bulmı)/a çaltitntZ. 

1 yi biliniz ki her Türk mil
letinin bir cüzü ve vatan kuvvet
lerinin bir parçasıdır. Onu ııok 
uere hırpalamak, örsele11ıek va
tan kuvvetlerine zaaf vermektir. 
Türk çocui;usunuz. Bundan ka
çınacaksınız. Elinize verilen si-

Şu gördüqüniiz 'Erbaşlar da 
jandarma hizmetindeki kabili -
yetlerine binaen sımflannda ter
fi eden çalışkan arka.da.şlıınmız
dırlar. J a..OOrmada kaLmaııı ter
cih ile hizmetlerini temdit ettir
diklerinden bilgilerini arttırmak 
için bu müesseseııe alınmışlar ve 
altı ay devam eden tahsillerini 
muvatfakıııetle ikmal etmişler -
dir. Gedikli olarak kıt'alanna 
iltihak ediııorlar. Şimdi her iki 
kısım liııakatlerinin resmi vesi
kalan olıın diplomalarını huzu
nı.nuzda alacaklardır. Haııatları
nın en mühitn ve mes'ut qünlerin 
den birini teşkil edecek olan bu
günlerde huzurunuzla kendilerini 
ve beni taltif buııurduı1unuzdan 
dolaııı teşekkürlerimi arzede
riın. 

l lah, üzerinizdeki üniforma size 

l milletin emanetidir. Onun 
kuk.unu siyanet için bir vasıta
dır. Onlar ancak bu qa11e için 
kullıınıhr. Bundan başka bir 

Gene arkada.şl.1nm, 
BuqiiTı.den iflhar<m cizinle ara

mıuia eok mülıi'ıı bır mÜ7'0$ebet 
te~••tis etmiş bıtlımu ~OT, bu mü
nasebc~ vazife ve mes'uliııet iş
tirakidir. 

Simdi size bu müşterek ua
zif e ve mes'uliyetin üst kade -
mesinde bulunan bir limir sı

fatile Jıitap ediııonı.m. Va:ciiedt' 
bı.!11.ridıııjunuz müddetçe bu suz
lerimi daima hatırlaman.ı.zı 

isterim. 
Bır sene evvel bu müessesede 

dıplomalarım alan arkadaşl.a.rı
ıııza lııtap ederken •muvaffakı
yet u;in en bit t1ilk re1ı ber vic· 
danlarımzdır• demiştir. 01111 si
ze kartı da tekrar ediııorum. 
Bütün haııatınızda si.zi f~nadan 
korumak. iııi11e ve do<irutıa QÖ

ıurmek için bundan daha kuv
vetli bir nasihat bulamam. Vic
dan1annızt"'ı emrinden a:ttn.Ima
dı{jımz ımda karşı111za çıkacak 

o•ar. ~ol muvaffakıııetsiz!ik 110-

ludur H ran ııolu.dıır. mahcubi-
11eı 11oludur. Bu de/jismez ha
kıkati size ıfııde etl'IU!k, mes'u
l111et ortaiiı sıiati!e hakkım ol-

maksat için, şahsi arzu ve emel
ler için bunlardan istifade edile
mez. 
Kumandanız altında bulunacak 

olan erleri11. iradesinden mes' -
u!aüniiz. Kendilerini en ciddi 
bir disiplin altında çtıl1$tı"114k
la beraber vazifede muvaffak oı.. 
malıırı için daimıı tenvir ve ir-
şat etmelisiniz. Onları hatadan, 
zaTardan si'!.Janet sizin icin d

mirlik t'e arka.ı:la$lık borcudur. 
Türkiııede icrai vazife deruhte 

etmiş olan bizler, Büııük Millet 
M edisinin tanzim ettiiii kanun
ların hükii.mlerini tatbık eder
ken ııeqcine hedefimiz milletin 
luıklannı eiııanet ve onun men
f aatl<'Tiıte hizmet olmalııhr. 

Vazifede muvaffak -olmak i
çin /ıiç bir eksiqiniz 11oktur. 
Fertleri muhabbet ve itimat ile 
birıbirine percinle$miş ve hep
si büııük Şefm etrafında bir
leşmiş bir mili etin çocukları ve 
hizmetlccir!anyız. Vatana en bü
yük hizmeti ifa eden ve etmek
te bulunan Şefimizin sözleri ve 
fıHleri bizim iı;in bitmez, tüken
mez fcıtiz kaııııaiiıdır. Her za
man, her 11erde ve her halıU o 
ka ıınaktan illuım ve cesaret ala-
b<liriz. 

Sızi muvaffak qönııek en bü
yük emdimızdfr. Vi<ıdan reh
beriniz ı:ıat1ret ve ftızi~ suır=ız 
olsun.• 

Gazetelerde •eııredilen siyasi 
telgraf haberlerinin bu mıntaka 
daki hadiselere ait hülılsaları 
göşteriyor ki, Bertin, Roma ve 
ayrıca Moskova biila1ınetlcrinee 
yapılan teşclıbüsleı;, Peşte, Sof
ya, B~e yapılan bakenılilı., 
vesaya tesirlerini göstermiş, K'o
manya, :Macaristan ve Bulgari»
tanın, yekdiğerinin hudutlarında 
tahşit eyledikleri askeri kuvvet 
!erin, mahsuliin Jı;aldırılması için 
insan kollarına lüzum olması da 
11.a:zarı dikkate alınarak, kısmen 
terhislerine başlanmıştır. Tran -
silvanya ve Dobrice meseleleri -
nin, ihtilaflarının halli için mli
zakerelı:rin harpten sonraya bı
rakılması veya Berlin, Roma hü 
kumetlerinin hakernliklerine ter 
kedilmesi hakkında kararlardan 
dahi balısolunuyor. Ne de olsa, 
Almanya, İtalya, Sovyetler Bi.-. 
liği hiikfunetlerinin, cenubu Ş8J' 
lı:i Avrupa ile Balkanlarda mü -
selliili ihtililflara mani olmak is
tediklerini, mezkür hii<U...Ierin 
girdiği muslihane yol isbat eyler. 
Muhasım ve muharip devletle -
rin bu mıntakadaki nüfuz n1ÜCL 

deleleriRlıı harp ateşinin yanma· 
sına amil teskil etmemesi mem
auniyetle kaydedilebilir. Ancak 
yine ayn! mıntaknclaki bitaraf 
milletlerin iııtiklallerine, mülki 
tamamiyetleri.ıte yine büyük. dev· 
letlerce gösterilecelı. riayet ve 
hürmet, ilerisi için de aliıkadar 
bütün milletler hakkımla hayırlı 
neöceler verecektir. 

IIAMiT NURİ IRMAK 

Hariciye Vekilimiz 
İ:ımirde 

İzmir, 2Z (A.A.) - Harieiyc 
Vekili Şükrü Saracoğlu refibsih 
birlikte bu akşam Ankara eks -
prcsile sehrimize gelmiştir. Sa -
racoğlu ·bu gece İı;mirpalasta ka
lacak H bir müddet istirahat et 
mck üz.ere yar1n sabal. Gölcüğe 
hareket edecektir. 

Ruzvclt, Bullit'i 
kabul etti 

Va in~on, 22 (A.A.) - Am& 
rilı:anın Fransadaki sefiri Bullit, 
Vasington'a gelmiş ve beyaz sa• 
rayda akşam yemeğine alıkonul
muştur. 

Belçika • Fransa 
hududunda 

Vichy, Z2 (A.A.) - Belçika 
hududundaki Fransız gümrük -
çüleri vuiielerine ve ithal edilen 
emtia üzerinden muntazaman 
gümrük resimleri alauya bqla
~lardır. 

Londr•daki Fransız 
elçisi Amerikaaya gitti 

Londra, 22 (A.A.) - Fransa _ 
nm eski Londra büyük elçisi Cor· 
bin, bir lnı,rili:r. vapuru ile cenup 
Aınerikasına hareket r.tmiştir. 
Eskı sefir hareket ederken beya· 
nalla bulunmaktan in1tina eyle
miştir. Al·ni , ... purJa birçok d~· 
ğer yabancılar da hareket etmııt 
lerdir. 

NiŞAN 
Maarif bas nüfottişlcrinden 

Bav Avni Başman'ın kızı bavan 
Ct'vza Başmanla Edebiyat Fa
kültesi dekanı Ba-y Hamil On
J?Unsu'nun oğlu Bay Satı nisan
lanmış ve nisan törenleri dün 
Yaııılmıstır. Kutlularız. 
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Kutôme, kalbini yakan 
ateşlerini teskin etmek 

ıztırap 

istedi. 
- Fakat sen ... Nehrivanda, ko

camla beraber öJ.medin mi? .. Ba
na. öyle söylediler .. 

- Hayır ... Yaralandım. Ve o 
gc'Ce, ölulerin arasından sıyrıla
r3k ka~'lım. 

- Nerede idin? .• 
- Mek:kede. 
Kadının. uzun ve kıvırcık kir

T>iklerinin ucunda iki damla yaş 
l:ıelirdi. Bo~azında düğümlenen 
bir 5e<5le: 

- Yalnız kocamı deli:il... Ba
ibamla karoesi.mi de kavbelti.m. 

Dedi. 
İbni Mülceın'in 11özlerinde, san

ki bir alev parladJ. 
- O kadar çok sev kaybettik 

iki... Baıkal!iYl, bunları acısını 

na<nl bir intikam a.lımakla ıınuta
cai!ız. 

Diye mırılıdandı. 
Kutmne o anda kalbini yakan 

iztırap ateslerini teskin etımek is-
tt'di. . 

- Otur. Rahat et, tbni Mül
com. Sonra, uzun konusuruz. 

Dedi. Ve misafirini rahat bı
rakmak için. ocla yı terkcdecekti. 
Fakat tbni Mülcem, elini genç 
ve dil'ber kadının omuzuna kaya
rak: 

mel< i>ter misin? .. 
- Eker pek büyük bir men -

faal mukabilinde olursa, belki 
evlenebilirim. 

- Bcklcdi.ı!in menfaat nedir? 
- Bir çokları, bana. iki bin 

altın mU!kabilinde nikiıh teklif 
ettiler. Fa.kat ben bunu kafi 

,,gör·müvorum .. 
- Ne istvorsun?. 
- Üç bin dinar. 
İbni Mülcem.- dural.adı. Bir 

kaç saniye sükuttan sonra. me
tin ve azimkiır bir •esle sözleri-
11e devama basladt · 

- Ya Kutfune' .. Ben seneler
denberi g:mbette ız;,,er. •. ır geıı
çirrı. Bovnumdci &3.1: su kıl:ı.; i 4 

iP. belimdo'.<i su hançrrdcn h.ı;;
ka hiç bir .eve ı;;alik deQiliın .. 
Fakat, ben burava öyle bır iş 
ıdn _geldim ki, üç bm dinar:ıa.ı 
vüz kere, bin kere daha bü~-ük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

- O iş nedir? .. 
- Ben ... (Ali) yi öldüı·ecc -

jlim. 
Bir anda, Kııtfunenin gözleri 

parladı. .Boilazında düitümlencn 
hırıltılı bir sesle, mırıldandı: 

- (Ali) vi mi öldürecooin?. 
- Evet. 

Nicin? .. 
- Bunda, muhtelif sebepler 

var. Fa.kat sen. söv'• bil. Senin. 
babanın. kocanın ve kardeşinin 
int.kamını almak icin. 
Kutiımen.n vi.ı.cudu. tepesinden 

topuklarına kadar sarsıldı. Eli
ni İbni Mülcem'e uzatarak: 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

aKOAM 

lll4U İKitAMIYELfilU 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 

6 • 500 • = 3000.- • ı 
12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.-- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayı.-. 
1 ai;-ustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

- Ya Kutfune! .. Seninle, pek 
acele konuşmak lstivorum. So
racatru:n suale kısa bir cevap 
ver Eğer bu cevap, bana uv
gun gelirse, sana misafir olma
vı kı;bul ederim. Yok, eiter ol
mazsa, bana müsaade et. Çıkıp 
p.ideyıım. 

Diye anw!i:n·'ıelc etti. 
Kutfüme, bu 11arıp t 0 ldif kar-

sısında bir an dura\- Sonra. 
]l,,1i Mülcmn'in ~özlC'rınin icin e 
lb:lkarak ıkontll;l!llıYa baslaı:lı: 

- Bu kadar acele mi? 

~~:~~:{~~= 1 r:.•-·ı·s·T_A_Nllll•811U111:!:!'.'L--l-E-Ls:E:ımD•i:ııY•E-S11l-Nıı:ııııD11E_N_ızıısıl, 
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- Evet ... 
- Su halıde, sualini rcr. 
- Sualimi sormadan evvel, 

sehire ı?ircr. girmez niçin diğru
ca ana gelıdivjmi sövlivevim. 

- Sövle ... 
- Bilirsin ki, senin hüsnü ce-

malın. Mekıke çöllerinden Basra 
sahillerine kadar, dilleroe destan
dır. 

- Öyle diyorlar. 
- Gözlerinin sihir ve füsunu, 

taştan kalbe malik olanları bile 
vecde ı;ıetiriwr. En metin i>ısan
ların vicdanlarını bile. bir anda 
alt üst ediyor. 

- Bu sözlere ne lüzum var. 
ilini Mük:em. Bunları bana o ka
dar çok sövlüvorlar ki, artık din
lemek istamivorum .. 
~ Fakat, suna emin alınanı 

isti yorum ki, hic bir insan oli:
lu benim kadar seni takdir et
mis ... Bu sözleri benim kadar ciıd
divet ve samimiyetle söyleme -
mistir. Bıına, ş(iphe edemez -
sin. Çürlkü, kocanın saitlığın
da, seni ne büyük bir a$k ile 
SC\<dİ~imi, fakat onıın hatırını 
rencide etaneaıeık için o derin as
'kı kaLbimde saklı varak ne bü
vüJc iztıraplar cektiEi\mi, ııe~:a
la hatırlıy,,bilirsin. 

- Ya, İbni Miilcem! .. Bana bun 
!arı sövl<!mclc icin mi (Mekke) 
den kalkıp buraya geldin. 

- Hayır, Kutame. Buraya 
volnız sana olan askmıdan bah -
setmive gelmedim ... Fakat. asıl 
maksadmıı sövlemcden evvel, 
senden bir sev ôğrenımok iste
rim. 

- Sor. Ceva" vereyim. 
- Kutiime! .. Benimle evlen -

hatc terkcdcrcl< çekildi. O gün 
a"'-5ama kadar. bütün ,•aklini 
düsüncclcde geçirdı. 
İbni Mü1eem'in. kendisini sev

dii'inden emindi. Fakat sevgi, 
bu kadının vicdanın.da ciddi ala
ka uyandıran bir mesele değil
di. O, yüzlerce insan taı;afından 
sevi1mis. fakat bunların hıc l>ı
rine ehemmıyet veıınıemisti. Cün· 
kiı, bu haşin ruhlu geıııı;; ve dil
ber kadının mak.sa<lı, kendini 
pahalıya satarak hayatını yük
sek bir refah içinde geoirmeıkti. 
Bunun için de kendine bir kıy
met biQmisti. Kiıın kendisine üç 
bin altın verirse, on unla ev le
ne<:ek ti. 

Bu kararı vermis olan Kuta
me. simdi kendi odasına çekil
miş, söylece düsünüvodu: 

(Arkası var) 

Sultanahmet Üçü.ncü. Sulh Hu
kuk Hiıkimlğindcıı: 

Sadettin Sönmez ve S.si ta
rafından Hasan '~'u Nes'et a
leyhine açılan ktrk i ra ;.lacak da
vasının müddeaalevhe ilanen ya
pılan tebligat üzerine cereyan 
eden muhakemesi sonunda rneb
Jağı müddeabih kırk lranı 1 d3-
va tarihinden itibaren yüzde 5 
faiz ve vüzıde 1 O ücreti vekalet
le birlikte tahsiline 22/3/940 ta
rihinde karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren sekiz 
gün zarfında temvizi dava edil
ımcdiğı takdırde hükmun kesbi 
kat'iyet edeceğı mliddeaal<whe h:J 
ıküm hiilasası tebliği makamına 
kaim olanak üzere ilan olunur. 

(28248) 

1 BOYlJK TARiHİ ROMAN~~./ 
' 

SEKERPARE SULTAN . . 
1 

Y•ı•n ı M. SAMI KARAYEL 1 

' - - . 

- ·Mori H iısevın ne olacak 
bu hal'/. 

Arnavut Hüseyin düşündü ce
yap verdi: 

- D"vletlıim. o ıkadar güç bir 
mesele değil bu ... 

- Nasıl güç dcitil? .. Herifler 
çok l:uvvetli ... 

- Ne kadar l:uvvetli olurlar
sa olsunlar devletlüm... Kul 
taifesı her sevi halleder .. 

Bu. muazzam bir i< olur son-
ra ... 

- Olmaz devlctlıi.m! 
ı - Ne yapacaksın öyle ise?. 

- Yeniçeri voldaşlarınıızın ek
seri~i Arna<"Utt~r. El 31Hı;tnan 1 
lıolca ara daittırız.. Isı ısva-

-

na ııöti.ırun.iz. 
- Bu olmaz .. 
- Devletlwn ... En çıkar yol 

bu<' ur. 
- İsyandan vaz gec, başka 

türlü bir tertip düsün!. 
- Divan günü. Yeniçeriler cor

ba iomezler .. 
.:_Sonra .. 
- Sebebi sual olunduihl zaman 

Cincı hoca ile Siliıhtar paşayı i->
temivoruz, derler .. 

- Bu fikir güzel! .. 
- En kestirmeoi 'budur .. 
- Derhal harekete gec ... 
- Bas üstüne cJ(>vletliJm'. 
- Ne kadar para lizıımsa ket-

hüdadan al. 

' 

1 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası hükümlerine da
hil ve sehir hudutları dahilinde çalışan mürebbiye, süt nine, hizmetçi, aş
çı, çamaşırcı, şoför, kayıkçı, sandalcı, arabacı, kapıcı ve emsali işçiler elle

rinde mevcut eski cüzdanları 31."i ı !J-lC akşamına kadar muUak surette teb
dil ettirmeleri ve hil...ıfına hareket edeceklerin derhal jc;:ten menedilecekleri 
H!ın olunur. (6222) 

* Fatihte Hoca Üveys maballesioln Şemsettin Cami sokağında 114 üncü 
adada 2918 harita numaralı ve 57,40 metr.? murabbaı sahalı arsa satılmak 
üzere temdiden açık: arttırmıya konulmuştur. Şartname Zabıt ve Muame

lat Müdürlüğü kal-inde görülecektir. İhale 2/8/940 cuma günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile ihale günil muayyen saatte Daimi EncUmende bulunmaları. 

(6439)' 

.-ADEMİ İKTİDAR 
ve BCl.GCVllJEKl.IAiNE -

HD MOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunıır ....._ 

ıPoota kutu"' 1255) Gal•la, l.ı.nbul 
.. _.. ,ı..- Reçete ıte satılır 

~:..:::::.:.::..~~~---~~-·-

inhisarlar Umum MüdürlüQUnda~ 
I - Numunesi mucibince 550 kilo jp pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 24/Vll/940 çarşamba gUnü saat 15 te Kabataşt.a levazım ve 
h-1\Jbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin tayin olunan gün ,.e saatte! teklif edecekleri fiat üze
rinden yU.ı.de 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkUr kon1i~yonil müracilat-
ları. ( 6346) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
CASILDI(.a YER: SON TELGRAF BASIMEVİ 

Fakat. cltkka eyleyiniz! .. 
Sonra kellemiz gider .. 

- Emin o!Lnuz devletlıiım ! 
Dedi. 

Hüseyin ai!a. Kara Mustafa Pa· 
sanın kethüdasından altın kese
lerini alG..ı. Yeniceri ortalarına 
adamlarını saldı. Bu devirde Ye
niceri ocağı her~1en arnavutlardan 
rıürelokepti. Bütün Bektaşi baba
ları bu Yenicerilere tabi idi. 
Yeniçerilerın bidwet tesekkü

lünde ocaga rumlar alınmıstı. 
Hatta, ilk Ycniceri ocağı bin ki
sıli~.;: bir ruln <lönnıe::inden ımü
n•~:kl-pti. 

Zanıan ı?erti!~cc bu rurnların 
a.<ledi arttı .. Bilahare istilalar 
ve ileri hanılelerle bu rumlar 
devletin en yü.hsek makamlarına 
sahip oldular .. 

x~cniceri ocaitınn ıtiren on ·bin
lerce ru!"" Müslimıan oLciukların
dan kumandan. vezir olarak dev
letin idı;re~ine sahip oldular. 

Yenıceri ocae-ı ''avas. vavas 
kııdrdl:ıi ka\1be<lercl< haricten 
adam alınmıya başlandı. 

Bilhassa, ocafo en zi,·ade 
Arnavutlar ımü~tevli o1Ju. Bu 

seOeple si-:i1di ocn~a ve hü
tün1etın idaresine n1Üstevli o
lan un.sur en ziyade Arnavut 
idi. 

Arnavut Hüseyin, Yeniçeri 
ocaı{ına mensup çorbacı Arna
vutları altın kuvveıile hemsehri
lik gavretilc elde etli. 

Yeniccriler, altınları elde et
tiler ... Dıvan günü çorba icmive
ceklerdi Yeniçerilerin çorba ic
memelerı bir matl:ıpları olduğu
na delalet ederdı. Bu ocağın 
bir an 'ancsi idi. 

Yeniçerilere divan günleri çor
ba verilirdi. Divan haftada üc 
gün toplanırdı. Bilumum Ye -
niceriler adet oldutıı veçhıle 
coı:;ba içerlerdi. 
E~er Yeni.çeriler. conbalarını 

içerlerse talenleri o1madı~ı an
Jasılırdı. Yeni~erilerin corlba iç
mt'IDeleri mühim talepleri olduk-
larına delalet ederdı. j 

Ca"ıil Kara Mustafa pasa. Ar
navut Hüseyin ağanın fikirleri- ı 
ne Kan;:ı;:ı_t ıtetiıırnis. onu Yeniçe
rileri ısvana tesYiıke vasLta ey-
lem isti. J' 

Vezirifızam, Hüsevin aiiava 

·R .A o· v_o 
... .. ~ ı.t, .•. .,.. .Ji .,., .. 

DALGA UZUNLUlı.U 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. ZO Kw 
TAQ. 19,47 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 r:ı. 128 Km. UO Kw. 

23 Temmuz Salı 
7.30 Program 
7.35 Muhtelif plıiklar 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - Yemek listesi 
8.20 Koro eserleri (vl.) 
8.30 Kapanış 

* 
12.30 Program 
12.35 Muhtelif şarkılar (pl.) 
12.50 Ajans haberlerı 
13.05 Plaklarla muhtelif şarkı

lar. 
13.20 Senfonik program (pi.) 
14.- Kapanış. 

* 18.- Program 
18.05 Cazbant (pl.) 
18.30 Çocuk saati 
19.- Çocuklar için mü.zik (pi.) 
19.15 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Çiftiçinin saati 
20.15 Konuşma (çiftçinin saati) 
20.30 Kü.me ses ve saz heyeti 
21.15 Serbest saat 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salor, orkestrası 
22.30 Ajans haberlerı 
22.45 Radyo salon orkestrası 
23.- Cazbant (ııl ) 
2-3.25 Yarınki pı·oçmm 
2330 Kapanış 

Askerlik işleri 

Fatih Askerlik Şubesinde.ı: 
Talim ve terbiye dolayısile sev

ke tabi bulunan 327, 32!!, 329 do
ğuınlulardan (Jandarma sınıfı 
hariç) diğer sınıflara mensup 
sağlam, sakat, İsl8n1, gayri isl3nı 
ihtiyat eratın behemehal şubeye 
ı:1üracaatları il;ln olunur. 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 

HALİDE PİŞKİN beraber 

23 temmuz salı qüııü. abmnı 
Bakırköy Milti11adi bahçesinde 

•SÜRTÜK• 

Komedi - 3 - perde 

* ERTVVGRV SADl TEK 

TİYATROSU 

Bu gece (Kadill<öv Ha!ed.:?) yarın 
gece 'Büvii.kderede) H.A.'VIEET 

7 PERDE 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
•• u 

.oo 
100 
100 

JNKARA 
22 • 7 • 1940 

Ster11n 

lklıar 

Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 

Belga 
Drabnıi 

Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dina: 
Yen 
İsveç Kronu 
Ruble 

5.2" 
130.1875 

29.6050 

8.9975 
1.7025 

13.00 

28.4325 
0.625 
3.3375 

32.775 
31.0975 

E~hum ve 'tahviliıt 

Tahvilat üzerine ınuaınelc ol
manııştır. 

söyle demişti: 
- İm<li sana yüz kese akçe 

vereyim. Odalara ve söz sahip
lerine tevzi edip corba vemek -
ten imtina hususunda ittifaka 
sayeyle! .. 

Kethüda Hüseyin ai?:a da Ka
ra Mustafa gibi okur yazar ta -
krmından dei!i1di. Hüsevin ağa, 
paraları Yeniçeri aitalarına da -
ğtttı. Ocaık halkı esasen veziri
azamdan memnun degillerdi. 
Kaç defa ulufelcrini azaltmıştı. 

Hüsevi:ı ağadan altınları alan 
ocak agalan derhal toplandılar. 
aralarında akdi meşveret et
tiler .. Ve suna karar verdiler: 

- PadişahımıW.an biz ne cevr 
ve ezivvet gördük ki, corba ve
mevip bimana tasdik edivoruz. 
.Vezirin muradı 'oi-zim bahane -
miz ile Silahtar Pasa ile Hüse
vin efendiyi aradan kaldımıak -
tır ki, kendisi müstakil ola. Bu 
kaodar zaman mütakil idi. Biz ne 
faydasın gördük?. Bu. kadar bin 
üsaınıe kaldınp nicelerimizin 
dirliklerini çalıp bizim ve gayri 
için bir cihet i.ntifaı kavimdi. 

(Arkası var J 

23 - 'fEMMUZ 1940 

Havagazı infilakı 
Bir işçinin dikkatsizliği büyük 

bir faciaya sebep oluyordu 
Taksim bahçesinde belediyece 

yeni yaptırılan gazino binasının 
bulaşıkhane, ambar ve mutbah 
ittihaz edilen arka lusnunda dün 
bir infilak olmuştur. 

Belediyece müteahhit Ekrem 
Hakluya ihale edilmiş olan ve ye
ni yapılan bu kısımda havagazı 
şirketince de yeni tesisat vücude 
getirilmiş, fakat bu arada yerden 
bir met,ı;,o yükseklikte bir boru
nun ağzı açık bırakılmıştır. Bu
nun üzerine p.:.ncerclcri kapalı 
olan borunun bulunduğu bölme 
borudan çıkan mütekasif gazla 
dolmuş ve ameleden biri bu böl
me yanında sigarasını yak 

Afroditten çıkın ha· 
karet davası 

Meşhur Afrodit davasının bir 
muhakeme safhasını nrukleder -
ken müddeiumumi Hikmet 0-
nat'a hakaret mahiyetinde ad
deciilen bazı fıkralar yazdıitın
dan dolayı Cumhuriyet gazetesi 
neşriyat müdürü Hiıkıınet Mü
nif ale'!'hine Asliye Altıncı ce
za mahkemesince verilen karar 
nakzedilmisti. 

Dün nöbetçi Yedinci Asliye 
ceza mahkemesinde bu davaya 
yeniden b:ı:kılmış ve mahkeme 
nakzına uvmLYa ve yazıyı ehli 
VUkufa tetıkik ettirmive karar 
vermıstir. 

mak için bir kibrit çakınca s;'aş• 
mış olan gaz müthiş bir tarraka 
ile patlaını ve binanın bu kıs
mının sokağa nazır bütün camlar': 
param parça olmuştur. Çerçeve
ler de hafüçe yanmıştır. Gürültü 
civarda heyecan uyandırmış, fa. 
kat hadisenin mahiyeti çabuk an· 
!aşılmıştır. 

Nüfusça zayiat olmamış, yal_ 
nız 7 ·8 yüz liralık kadar hasar 
\'ukubulmuştıır. Yapılan tahkikaı 
neticesinde havag;:ızi şirketi us
talarından Osn1anın iluual ve dik· 
katsizlik neticesi boruyu açık İıı· 
raktığı anlaşılmış ve takibata 
başlanmıştır. 

Rıhtımlar• işi olmıyan 
giremiyecek 

Liman Reisli{ti, Muhafaza bas 

mi.iıdürlüğü, Limanlar İsletmesi 

umuım müdürlüğü ve POiis Be

şinci şube mümessillerinden bir 

komisyon kurulmus ve bu komi9 

yon rıhtımlardaki intizamı te

min için tetkiklere başlamış· 

tır. Komisyon rıhtıımlara ve 

salonlara _girip çıkımak için bir ıU 

zamname hazırlıvacalk ve ı;;ı 

o1mıyan hic !kimse rıhtımlara bı· 
rakılınııvacaktır. 

İstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 2004 No.lı kanun hüımmlerine 

_göre satılımasına karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından 
4350. lira kıvımet takdir edilen Topkapıda eski takkeci veni l\leı :.ez 
Efendi mahallesinde Topkapı haricinde sağı Mevliıne kapısı caddesi 
solu kısmen 4 harita No.lı ve kısmen 5 harita No.lı mahaller arka
sı 5 harita No.lı mahal cephesi Topkapı caddesile mahdut !.'Ski 11/13 
13/13/13/13 11/11/1 2/11 3 yeni 13/13 19/23 ve tai ~19/221 223 ve 
22.> No.lı 120 metre murabbaından ibaret ve asaitıda evsafı yazılı gay. 
rimenkul ac>k arttırma sure tile sa tı.şa çıkarı1mı;;tır. 

GAYRİMENKULÜN EVSAFI: 
219 No.lı hane zemini çimento döşeli ve içinde sarnıcı bulunan 

•bir avlu üzerinde zemini çiıınento ve P-Olrel döşeli adi ocaklı bir 
muti .ktan ibarettir. Avludan ahşap bir merdivenle bodrum kalına i
nilir. Bu zemLı katın avlu ve mutfaktan miıdası eepLedcki dü.k
kfuı.laıx:lan ibarettir. Bodruıın katı zemin toprak bir avlu üzerinde ke 
za zemini toprak bir oda ve bir bü)ii.kçe mahzen ve ahşap bölıme 
yapılmış bir k&nurliiJcten ibarettir. Odarun harice ahsap kapısı ve de 
mir panmafklrklı penceresi vardır. 

BİRİNCİ KAT: Bir sofa üzerine bir camlı kapılı beş oda ve mo
zayiıkli bır heladan 1barettir. Odanın birinde ayda üç lira kira ile 
Abraham Acemyan 1/10/937 den itibaren bir sene müddetle kira
cıdır. Diğer odalar borçlu tarafından işgal edilmclctedir. Bu katın 
her iki sokağa şaohnişleri vardır. 

221 No.h dükkan: Zemini cimerıto ve ;.eptıesi kısmen camekan ör
tıülü iki istor kepenklidir. İcinde kunduracı Sami avda altı lira kira 
ile 8/12/937 den itibaren bir sene müddetle kiracı. 

223 No.lı düi<kan: Zemini büyüık çiımento döseli ve sokağa iki 
kapısı olan camekan pencereli ve kepenksiz ve ocağın üzerinde bir 
asma katı bulunan kahvehane olup içinde kahveci Zülfikar ayda 18 
lıira kira ile 8/9/9'J7 den itibaren üç sene müddetle kiracıdır. 

22.5 No.lı dükkiın: Zemini büyük çimento döşeli ve 219 No.lı 
hanenin mutfaİ!ına ahşap bir kapılı bulunan ve halen kahveci Zül
filkar tarafından ;.J:Uaürlülc olarak istimal edilen bir odad::u1 iiıaret
tir. 

UMUM1 EVSAFI: Bina tam karııircfu. Ve katlar ııotrel voltu iş 
lermıis olup soıkak cepheleri ]:.irinci kat:.i ika.dar sıvalı mütebakisi 
sıvasız<lır. Hane Jnsınen doitrama ve tovaniarı ahşap ve oovasız
dır. İçinde elektrik tesisatı vardır. Bina köışe başında ve iki soıka
ğa cephesi vardır. 

l - İşbu gayriınen:kulün arttırma şartnamesi 1/8/940 tarihin
den itioaren 937/1857 No. ile İstanbul JlöeJüncü icra dairesinin mu
ayyen nuıınar<:.;ında her&:esin görebi:lımesi için açıktır. İlanda vazıh 
olanl:ırdan fazla malıi:mat almak isti yenler işıl:ıu şartnameye ve 937 / 
1857 dosya numarasile memuriyeümize ımüracaat ctımelidir. 

2 - Arttırmıva i<ıtirıı:1 için yukarıda yazılı kıyımetin yüzde 7,5 
nisbetir<le pey veya milli bir bankanın teminat melktubu tevdi edih 
cektir. (Madde 124) 

3 - İpote'k sahibi alacaklılarla diğer alakadarların \'e irtifak 
hak!kı sahiplerinin gavrhnenkul üzerindııki haklarını hususile faiz 
ve masrafa daır olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün ıcinde evrakı mü~"itelerile birlikte momurivctimize bildirme
leri icabeder. Aksi halde hııkları tapu sicili ile sabit o1madıkça sa
tıs bedelinin paylaşmasından harıç kilirlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıva istir::ik edenler arttırma şart
namesini okumus ve lıizumlu maUmat alınış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 26/8/940 tsrihind~ pazartesi günü saat 14 den 
16 .va kadar istanbul Dördüncü İcra Mtmıurluğıı,l'la üc defa baiirıl
dıktan sonra en çok arttıran;; ıale edilir. Ancak ~,·ttıııma bedeli mu
hammen kıvrrnetin yüz.de 75 ini bulmaz veya satıs istivenin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacaıklılar bulunup da bedel bunların 
bu gayriımukul ile temin edilmis alacaklarının moomuundan fazla
ya cıJonaıısa en cıok arttıranın taahhüdü baki ka1mak üzere art
tıııma 15 !!Ün daha temdit edilerElk 10/9/940 tarihinde salı ı>:iinü sa
at 14 den ıa ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında 
arttırma bC<leli satıs istiyenin al,,..ai!Jna rüQhanı olan diiier alacak
lıların bu gavrinmenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya cıkmalk şartile en cok arttırana ihale edilir. Böyle ·bir bedel 
ekle ediLnezse ihale yapı1maz. Ve satış talebi düser . 

6 - Gayrimenkul kendisine i!hale olıınan kimse derhal veva 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendiı;inden evvel en yüksek t<!klifte bulunan ltimse arzctımis ol
duğu bec!elle almwa razı olursa ona razı ohnaz vcva bulunımaıısa he
men on bes gün müddetle arttırmı va cıkarılLP en cak arttırana ihale 
edilir. İlki ihale arasında'ki farlc ve _geçen _günler için yüzde 5 den 
hesap oluncaak faiz ve di.iter zararlar avrıca hülkme hacet ka.lımaksı· 
zın nıemurrvetiınizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttımıa bedeli haricinde olarak valnız tapu ferali: 
harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar ınıllarını 
verunjye mecburdur. 

Müterakim vengiler tenvirat ve tanzifat ve dellalive resminden 
müievellit l:ıeledive rüsumu ve miıterakim vakıl karesi alıcıya 
ait olıınayı>p arttırıma bedelinden t~_nzil _olıın)lr. .. .. .. İ 

!$bu ga:yrimerlkul yukarıda ooosterilen Istanbul Dörduneu er~ 
Memurluğu odasında islıu ilan ve gösterilen arttırma sartnamesı 
dairesinde satılaea_ğı ilfuı olunur. l28241) 


