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İstanbal Nuruosmaniye No. M 
En Son Tel~flan Ve Haberleri Veren Akşam Gazete!'Iİ 

Roman yada 
4lmanlar 
~e Yapmak 
18tivorlar? 
........... a ::,--.... =--=....--~ 
ı/ 0 kanlarda Almanya. 
h orı :.iyade ltalyanın bir 
rllrekette bulunmaııı iJı. 

1~"'-oli daha :ı:İyade ga-
1Ptir, Almanya Roman
)o,, . 
h "'1 lfgal etmekle her· 
h 0rtı:i. bir Sovyet müda-
1 oleaıni önlemeyi ve 
hlol.l'anın muhtemel bir 
ı1t~eketini te•hil etmeyi 
~.~er •ebepler ara•ında ..... 
1 t"nmii§ ve bunda mu-

' ~ kalmlf olabilir .. 

~ iZZET BENkE 
~ ~ ~ .. 'l' 
1,, q'ki ayınis. in Bulgaristan 
~ ~bı:.e hakkında verdiği ha
~: l\ııııa"' Veya tahlili izah eder
)~ind:Y~nın Romanyaya yer
~1ı, 

111 
kı gayeyi daha ziyade 

~ fj dış •vzuu ve Mısır - Irak 
1;,~ı~e:nda ve fakat Balkanlar 
~lea et il.us.ya mevzuu içinde 
ı ~ oı b~ıenııı hadiselere daha 

1 . i~.•J\ıfcceğini söylemiştik. 
lı, iılrk lrnanyanm ötedenberi 

fı.:lıı. ı. • •kmak, Asyaya ıreç-
.~ "••b· . ~ ~1 1 i ı umumide de bunu 
l~fi~· llıParatorluğlınu kendi 
"İ ·~ '. 01•rak harbe sokmak ile 'la ıste · "'aııı rnış ve fakat muvaf-
tıji ~lın ıştır. Bugün için de: 
ıı,', •nYanın gözü Asyada de-

~~"'1ni11 . 
\ ~lu, b 1 ınkanı yoktur. Fırsa
~ Iİbh· llfnıaz Almanya yalnız s· dıı::t•zi_~e~ine ve Hindistana 
, L' ~k· hutun Asya.va ve Af
i ~_dur 1rn olın;ık ister. Gayesi 

t'lii '.. Ancak bizim şah
t.ı.,,!01ll'.~e ıı-öre, bu -

' 1 bıınu 
11Y•:ya yerleşmesi be

~ıı'lct. b.Y•Prnak için değildir, 
~'t· l;ı";ı ır ınerlıaledir. Bioaen-

111 bugV,vuru ve bu yolda lıa
~:•n ı:ne değil, daha bazı 
~ı~lıııatakkuku ile istikbale 

da nya t ge~ektir. 
'ıı 'lıt:;· 01!ıltereye bir yıldı
~t~~ v1 "0rınak imkanını kay
~)~lttih e "Yıpratma harbi• içi
,:ıı,~lter '>lecbur olmuştur. Ya
~) tıı~. ~lmanyayı istediği 
~1

1~'ıııııı.:Şlır. Almanya böyle 
,,.1 ~''"' lıarhinin içine dii -
ı;,.;1in; Yden önce bugünkü 
\' lııda~Uhalaza eyliyebilmek 

~ bts( ır. Bu ıztırarın içinde 
\. "ı iaı • .j!"~k, ordusunu tuta-
1.'4 •ıı b iği harp malzemesini 
\ "'•s; ~'~ gelir. Harbi ka
\ ~ 1, "• •çın de İngiltereyi 
\ ;.ı,'.'laliJı llıağlup etmesi gerek-
1.,\1'n bit• İngiltereyi mağlUp 
\.~ 'da1t; ,Yolu da onun Afrika 
ı;'\~nu •t ':(Paratorluğıınu yık
~~ı,.,ııı ey~ •ki ~aynaklarından 
. ~ilı. •nya •rnektır. Bunun için 
\ ;Jıı 1• ltaı;'•Ya İtalyanın Mısıra 
\ ~,)01ııı3, 1

1 z~pl~tmcsi, Adene 
ı,' •I •dak· 'tliındıstana gitmesi 

~ıı ı ı n"·ı· d . ~'ı ~•çi .,ı ız omınyonla-
l' ; de 'l''ıncsi gerektir. Bu 

~'"'ı tabıu ta Akd • ı.,! let it s n, cnız -
l'I,~ ~•hut Usyad~n, Türkiye
~,,~Ve l'ıa~a. Afrıkanın cenu
\'d• ~İdi!· rırnuhitlerden do-

>ıı ~iıd ır. 
\ ~,~'t İt~( Alnıanyanın emrin
~~,~:~sıı J•n donan'!'ası var
ı,, ıı, •n iın~nanınası Ingilizler 
t,, 'ıt,/1 da a edilmiş, geriye 
\ 1 ~~ liıııa 

1
Akdeniz dışındaki 

lı·d'd·~lat dıı arına sıiiınmışlar -
'ı '•I a ın h '~ d11 •r. it 

1 
• sur ve mahpus 

~ ı~ ~•ıı 111 8 Yan donanması İn
L''~ •d· •sına k b' · · ,, d1 , ıp p arşı ır faıkı-

\lı•t~Y•ye or~ait, Hayfa veya 
~ liJ· ~ v Dııhver ordularını 
~1ı :ı•de.:~•ııalı, Mısırı zapt 

, 1~tı~•dığı kudrette değildir. 
'lı,t °" 1{1h kadar Malta, Ce
>ı 1.' 'l'ra~;s İislerini de dü
~.: :P•la11 t US hududundan 
l;ıa laheş· •arruz durdurul • 

~ı •li •tııı11111standa Mısıra karşı 
~; ~ Yo~tıır ~uvafafk olması 
~'n/' ihra' ·~·rut veya Hay-

~İi •ıı ~1 ç •dip Suriye ve 
. n d •sır1 k · \ ıı,. •~ild· sı ıştırmak da \i ~I ı\iıııan ır. Sovyct Rusya 

41 h~~ ıra ll"d or~ularının Irak 
ı\:' ~.~•dır: 1 •bılmesi ise iki 

l~I ~o Yetlerı 
,ı; 1'>ıa 4 "Yetıe t rnüttofik olmak 
~ 1 d;,, ~. ı;0 ~ 0 harbeylemek.. 

1ıı• lfarh Y"tlerlc müttefik 
)i~ te ~.d•derek ICafkaslara 
( ıı ''•ka ~r gelmesi. İranı 

eb~n~ ınınesi ve Iraktan 
1 3 ıincü sahıfede ) 

ROMANYADA1 

50 BiN ALMAN 
ASKERi VAR 
Afm·anların çağırılması 
tasavvuru daha evvel

den mevcut imiş 

Almanların 
masrafını 

Romanya 
ödeyecek 

Londra 13 (A.A.)- Bükreşten 
bildirildiiiine göre, Roman.yada 
bulunan Alman askerlerinin mik
tarı 20,000 dir. 
Bazı istihbarat ajansları bu mik

tarın 50,000 asker olduiiunu bildi· 
riyorlar. 

Dün, Alman askerlerile tıklnn 
tıklım dolu birrok trenler, Ro -
manya • Macaristan hududu ya
kininde bulunan iki şehirden ıı:eç
miş]erdir. 

ALMANLARIROMANYAYA 
DAVET ETMEK FİKRİ 

Bükreş 13 (A.A.) - Romanya 
hükUmeti tarafından dün neııre

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Tarihi bir resim: Alman Haridye Nazırı Fon RibbenlTop Viyanadır 
mihver devletlerinin hakem kuran nı alakadarlara tebliğ ederken 

SOVYFT SEFi-1 DEMOKRASi
Ri LONDRADA LERE UZUN 
ALKIŞLANDI ÖMÜRLER 

BiNGAZiYE 
YENi BiR 
HÜCUM 

Moskova radyosu da 
lngiliz tayyarecilerini 

methediyor 

Ruzvelt yeni bir nutuk Limanda bir gemi yakıl-
daha söyledi dı, Sudanda bir çarpışma 

Londra 13 (A.A.) - Röyterin 
diplomatik muhabitjnin öj!rendiği
ne göre, Sovyet büyiik elçisi Ma
iski ve refikası, yanlarında Amiral 

(Devamı 3 ü.ncü Pblfede) 

Deyton 13 (A.A. )- Cumhurreisi 
Ruzvelt ıı-arp yarını küresine hi
taben sövlediği bir nutukta de • 
miştir ki: 

- AmerikQ. harbe ıı-irmek müs
( Devamı 3 üncü salıifede ) 

Şehrimizde sayım 
günü için tesbit 
edilen kararlar 

lstanbulda sayım saat 12 de bitirilecek; bütün · 
memlekette bu iş için 150 bin memur çalışacak 

20 ilkteşrinde yapılacak nüfus 
sayımının şehrimizde saat 12 ye 
kadar bitirileceği anlaşılmakta • 
dır • 
Sayımı yapacak memnriar o gün 

kısa mesafelerde saat yedi buçuk
ta ve uzak mesafelerde nihayet 
sekiz buçukta vazifeye başlamış 
olacaklardır. 

Fırıncıların şehrin iki günlük 
ekmek ihtiyacını bir gün evvelden 
temin edebilmeleri içiu tedbirler 
alınmıştır. Sayım. şehrin umumi 
hayatına sekte vermiyecek bir 
sür'at ve intizamla yapılacaktır. 
Başvekalet istatistik nmum mü

dürü Celal. dün saat on dördü kırk 
be~ geçe Ankara radyosunda, sa
yım işleri hakkında, bu işle mu-

vazzaf olanlara İ7ahat vermiştir. 
Sayımı muvaffaki)ctlc başarmak 
için bütün Türkiyede yüz elli bin 

(Devamı 3 ıincıl 5alılfede) 

Saç saça, baı başa f 
Fenerde, Küçükmustafapaşada, 

Yeniyolda 7 numarada oturan Şük
rü kızı 33 yaşında Emine. ayni ev
de oturan Mehmedin karısı 23 ya
şında Hayriye ile gece yarısı saat 
ikide bir meseleden kavgaya tu
tuşmuşlar, saçsaça ve haşhaşa gelr 
mişlerdir. 

Neticede, Hayriye Emineyi yum· 
rnkla yüziinden yaralamış ve Hay
rivenin şildıyeti üzerine kavgacı 
kadın yakalanmıştır. 

llllP•-• MESRl"TIYETIN il.ANINDAN MONDROS 
MÜT AREKESINE KADAR 

Perde Arkasında 
Oynayanlar? 

Yazan: lıkender F. Sertelli 

Abdülhamidin hal'inden sonra • Hükumetin mea'uliyetini 
omuzlarına alan İttihat ve Terakki rüesası arasında ihti· 
laflar - fırka kavgala~ı • Meclisi meb'usandaki boğuşma· 

lar • latanbulda dönen ecnebi entrikaları • Tanin başmu
harriri Bay Hüseyin Cahidin parliiınento hakkında bir 
m.Jı:alsi • Mahmut Muhtar Pataoın tenkitleri - Sadrazam 
Hakkı Patanın gafları • Mahmut Şevket Paşanın bir ıözü: 
«Biz, harbedemeyiz ! » • Kamil Paşa neden sulh taraftarı 
idi? • Balkan harbinde içtimai hezimetler • Mahmut Şev
ket Pa.anın zekası Te zafı - Enver ve Talat Paşaları mil
let üzerinde tahakküme aevkeden sebepler • Tarih müva
cehesinde büyük harp mes'ulleri · Sait Halim Paşayı niçin 
sadrazam yaptılar? • Harp içinde dönen entrikalar ... 

Çok yakında SON TEL G R A F'da 
_.. 

18 İtalyan öldü 
Kahire 13 (A.A.)- İngiliz tay

yareleri Afrikada faaliyetlerine 
devam etmektedir. Kahirede neş
redilen bir tebliğe l{Öre. Bingini 

f Devamı 3 üncü sahifede ) 

Ham madde 
stokları yeniden 
tesbit ediliyor 

(YazlSı 3 üncü sahifede) 

Muhterem 
okuyucular · 

Son Telgraf fiatı neden 
5 kuruş yapıyor? 

Sayın okuyucularımıza dün de izah 
ettiğimiz gibi, cSon Telgraf>, ayın 15 
inden itibaren, Haber ve Hakikat re
fikleri1e beraber fialtnı 5 kuruşa çı -
karmaktadır. Kiığıt ve dığer bütün 
matbaa levazımatı fiatlarının harp baş
ladıi?ı giındenberi mütemadiyen artışı, 

3 k~ırusu bir prensıp olarak kabul eden 
cSon ·.reJgralı> da, diğer 3 kurusluk 
refikJerile beraber böyle bir karara 
varmağa mecbur etmiştir. 

Bır gazetenin muhtaç olduğu bütün 
jptıdat nıalzeme harıcten gelmektedir. 
Bu maddelerden bir kısmı. yalnız .fiat
hırmı 3-4 nuslı arttırmakla kalmamış. 
piyasada bütün bütun bulunmamak 
tehlikesini de arzetnıei;:e başlamı,stır. 

cSon Telgraf> bugüne kadar, yeni 
harbin büti.ın iktisadi tnzyik ve şart -
Jarına. en genış hiısntınıyet çerçevesi 
içmde mukavemet etmeğe çalşrnıştır. 

Bugün, artık liat.ımızı 5 kuruşa çı -
kLınnağa karar verrnişsek, bu, en kat'1 
\.e müessesemızın yaşaması içın en el
zeın hayati zaruretlerden doğmakta -
dır. 

«Son Telgraf• Halk gazetesidir. Bizi, 
tok geniş bır halle kütlesi seviyor, alı
yor \'e okuyor. Daha doğru bır ifade 
ile c.Son Tclgral>, ha1kın, okuyucuların 
gazetesidır. 

Gazetemız. bugüne kadar olduğu ai
bi, bundan böyle de, bütün memleket 

1 davalarında mılll neşir vazifesini he
yecanla yapacak, alnı açık, sözü pek, 
özü doğru olarak, daima halkın, mem-
leketin mah kalacaktır. 

. «Son Telgraf> fiatını 5 kuruş yapar
ken, yeniden katlandığı bırçok madd! 
fcdaklrhkl:ırla, tertibınde, tab'ında, 

yazı çe:iit ve kalıtesındc okuyucula -
rının rağbet ve teveccühüne bır kat 
daha lAyık olrnağa çahşacağını vade
der. 

======> 

Beyaz Haramiler arasında .• 
Tapusu dana. derisine yazılan, 
içinde yalnız beyazlar giyilen 
·soo yıllık köyün son esrarı 

Pınarca'lılar ateşi • • 
nıçın taparcasına sevdiklerini, 

sokmadıklarını ve eski 
nasıl anlattılar? 

neden köylerine yabancı 
itikatlarını muharririmize 

ilk ışık - Köyde bir dolaşma - iki yüz yıllık bina - Garip ateş- Bir köylü 
çocuğunu:ı en büyük sevgisi- Dört resim - Sihin vedaı - Çözülen esrar 

Röportajı mahallinde l . 
yapan: oıuharririmiz 

HALUK CEMAL 

[İ.slanbnl aiır ceu mahkeme
-., görü1en bir cmı&ıy6 dava.

snda da"""1aı'd.an ÇM&lcaıım Pı -
na.rca köyü lnJ.kmdan isıngtn; 
mahkır:me:ve btr ilf!ltlıda vererek Pı
aa.rca köyünde ayrı bir d.bı ve dil 
luılla.ıwı bir lcabilenln mevcD& ol
du.ğuııa v..e Fa.Uh samanında Mı.

ıımian Trakya:ra c..ıcu M kfııllik 

bo kabUeıı.ID l'~P lidotlerl lnıhın· 
duiunu haber venll.!;loi yumşblı. 

Mıılıarririmh Balilk C-...1 İs -
tan bu1un 7aıubaşmda ıssuı bir 
köyde esrarlı blr va.r.ltk Jçinde 7a-
91T.m bu mahdut topta.lofun ha-
7allanru ıetk.llt etmek üzere ~ 
~· kadar r!tmlş ve yolda, clvv
da işittikleri p.n;nı dlthl lalS

lilla köye uı 1111ı; hıtıbalar1D1 dilo
ldi ve e'Vvelk.i ıiiolı.ü n.zelenıbde 

... 
_ ........ -. .. ·-
• 

Pınareanın en yaşlı adamı olan 
Şih Basanın küçük torunu dahi 

beyazlar giyinmektedir. 

D"l~lil<. Balillı; Co.mal bo -
tıeresan reportaJna fÖl'k: clıevam 

ctmelrledlr:) 

Yetmiş beşlik ihtiyarın hiç düı;!ln -
meden hemen buluverdiği bu cevap 
hepirnizj güldürmüştü. Köyü gezmek 
için kendisinden müsaade istedik. Ev
vela biraz irkildi. Sonra arkamızda du
ran sessiz gölgelere haykırdı: 

c- Arif ... İbrahim .. Mlsa!irleri cez. 
dirin!> 

İLK RENK VE IŞIX! 

Kuru sel çukurlarından, bir ild tüm-

A 

A 

T 

1 

, Cf 

M 
o 
1( 

A 
F 
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Butün Ounyada Meşhurdut _!. 
Satış Deposu: 

Rikardo Levi halefi 
FİLİPPO LEvt 

Havuzlu ban No. 1 İslanbal 

• 

Kış ve yaz beyazlara bürünen rınar ca ahlkından genç bir ıı:elinle annesi 

Rkte.n geçlik. Rehberlerimiz önde, biz 
arkada köyün dar sokakları içinde gir .. 
dik. Birbirjn esk.ıışmış duran üsUerl 
çalı, çırpılı kerpiç evleri karanlık.ta 

ancak seçebiliyorduk. 
Birden; küçük bir döneceçte kar • 

ııdan bir alev sütunu belirdi. İleri -
deki meydanlıkta kocaman bir a tq ya
nıyordu. Akşamın alaca karanlığı için
de yapraklanna kadar simsiyah duran 
bu köyde siyah ve beyazdan başka gör-

düğüm ilk reok ve ışık bu kızıl alev 
oldu!.. 

Alevler sert ak§am riizgirı ile kıv
rıla kıvrıla yükseliyor, dümanlar Ut-

1 
reşerek kayboluyorlardı. Ateşin et -
rafı bomboştu. Yalnız biraz ötede iki, 
üç beyazlı gölge &e6Siz hayaletler gibi 
duruyor, mütevekkil bir sabırla bek-
leşiyorlardı. 

Nizamettin Nazif bu manzarayı gO
rünce: (Deva.mı 3 lincü sahlf('de) 

Bir taksi gramofon 
mağazasına girdi 

Vitrinde bulunan gramofonlar ve 
radyo makineleri parçalandı 

Şoför Halilin idaresindeki 2347 
numaralı taksi, Sultanhamamın -
dan geçerken, yanlış bir manevra 
yüzündeu. Bedvard oğlu Eı\yanın 
2 nurparalı grıtmofon mağazasına 
çarpmıştır. 

Müsademe şiddetli olmuş, dük
kanın ön lasmı hasara uğramış, 
vitrinde bulunan gramofonlar ve 
radyolar parçalanııw;hr. 

Otomobilin ön kısmı hasara uğ-

ÇE~9EYE 

Nereden 
geliyorlar ? 
Dünkü yazımda, Romanya -

run işgalinden sonra t~- :ırruzun 

hangi istikametten beklenmesi 
Jazım geldiğine dair, aynile şu 
cümleyi kullandım: 

•Hücum belki hemen Roman· 
yanın cenup istikametinden 
lıaşlamaz da, cıyak cıyak kurt 
muavinliği taslıyan Akdeniz 
cııkalınıa garptan şarka doğru, 
sözüınona, bir yürüyüş teşeb • 
büsü ile başlıyabilir .• 
Maksadım apaçıktı. Demek 

istiyordum ki, Boğazlar istika
metinde ilk taarruzun, Alman
lardan evvel İtalyanlardan bek
lemek lazımdır. İtalyanların 
Arnavutluktan Selaniğe doğrq, 
Bulgaristan ve Romanyaya yer· 
leşecek olan ağabeylerinin hi· 
mayesinde bir taarruza geçme
leri ve Balkanlar kıyametinin 
perdesini böylece açmaları en 
kuvvetli ihtimaldir. Böylece 
dava, AVnıpadaki Türk ve Yu
nan topraklarını, garbından ve 
şimalinden kıskaç içine almağa 
savaşmaktan, Asyayı Avrupaya 
bağlıyan kilitlere inmeğe yel -
tenmekten ilıarettir. 

Bugün salıah ııazetele:rine bir 

ramıştır. İnsanca zaiat olmanıı~tır .. 
Yakalanan şoför hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

KANLI KAVGA 
Galata&.ı Karabaş tiyatrosun

da ilancılık yapan Hüsnü dün bir 
duvar iliinı yaoıstırıı:<ken. orada 
bulunan arabacı Burhanla arala· 
rın.da kav:ııa cl'lmıı.stır. Neticede 
Burhan bıcal!ını çekerek, Hüsnü
yü sol kolundan yaralamıştır. 

göz atar atmaz, düne kadar kim
senin dikkat etmediği ve yine 
kalemimizin geçtiği bu hakikati, 
birdenbire en yeni ve ku\ıvetli 
ihtimal olarak, mahut başmu
harrir tarafından orta,·a atıl
mış buldlll!I. 

İnsaf yahu; diinkii •Son Tel
gral• la bu sabahki •Tan• ara
sında yalnız on sekiz saat geç
mic-tir. Ve fikir hırsızlığı, on 
binlerce okuyucu karşısında 
yapılmaktadır. 

Mesele yok; mahut başmu
harriri bu açıkgözliilüirüııden 
dolayı tebrik etmek lazımdır. 
Zira arlık mahcup olmaktan 
kurtulması için tek caresi. yal
nız basına fikir aveılığına (ık
maktan 1Vazge('in, başkalarının 
vurdui:u ve yerde yattıl!ı avları 
kendi vurmuş gibi. cantasına 
yerldlirmek ve gazeıe,iııin 
mutfağına teslim etmektir. 

Evet. geliyorlar!. 
Havada. denizde ve karada 

motörlii kitarelerle siliıhlı hir 
ordu. mazide, halde, istikhalde 
hakiki silahın büyiik namusu
nu teslim etmiş ve ederek olan 
bir ordunun üzerine ~clmekte
dir. Ahn:ınların Romanya ve 
Bulgeri•tana sokulması da. bu 
kitare!iler ordusunu şimalden 
hima"·r etmek itin bir yanaş
ma 1"3reketinden başka bir şey 
değildir. 

NECiP FAZIL KISAKÜREK. 



SAYIM 
GUNU 
Şu sırada, herkea birbirine 

]U suali aoruyor: 
- 20 birincitqrin 1ayım 

JÜnü evde kapanıp kalınca 
.ıe yapacakıın?. 

Cevaplar malUm •• Kimi hu
;usi hesaplannı yapacak, ki
.ni radyoda tiyatro dinliye -
.:ek, kimi, birikmit mektup
.ara cevap yazacak, kimi ak
.fama kadar yahp uyuyacak, 
.<İmi okuyup yazacak. •. 

Ben, o tıünü, ne yapacai1-
:nı henüz bilmiyorum. Fakat, 
yapmıyacağım için memnunİ· 

yet duyduğum itler Vllr : 
O gün tramvaya L inmiye

cegım, duraJdarda otobüs 
beki em \yeceiim. 

TERLiK. ---
3ATIŞ.!_ 

Ga ___ der §Öyle bir havadis . 
verıyor: 

Terlik aabflan azalıyor .• 
Şimc!i, eYlerde terlik az ıi· ı 

yitiyor. Herkea kibarlqb, çıt
_o:ırıldam kesildi. Mutlaka, ya
cıncıya kadar iakarpinle do • 
!aıılacak.. Halbuki, terlik ne 
rahat, ne ıılıhidir, deiil mi? 

Sonra terlik aabfınm azal
maaırun bir sebebi de ıu: E.. 
kiden kız evine ıönderilen 
nitan sepetlerine ıelin için bir 
çift de terlik konurdu. 

Şimdi var DH '. 

X.ADIN 

SAÇLARI 

Güzel bir kadın, saçlarım 
ondüle yaptırmak ujruna, ba
_ mı kel etmit !. Şu ondülia • 
• on makineleri tehlikeli teY, 
vesselam!. Tamamen aaçaız 
kalmak pahaıına, kadınlar, 
,."lası} cesaret edip de, o maki
nenin altına giriyorlar?. 

Şeytan azapta ıerek ! 
iSTANBULA 

dEDEN BÔYLE? - - ----
Meğer, bir kısım deiirmen

c.aer, iyi onları memleketin 
baıka taraflarına, ikinci de
recede olan unları da İıtan
bul fırınlarına veriyormuı! 

Acaba, neden ola?. 
İstanbul, ekmeiin kadir ve 

' .. d ha • •ymetanı a az mı bilir?. 
Yahu 1ıtanbuJ nankör deiiJ. 
dir. 

AHMET RAUF 

ln&al 
Hizmetçi derdi 

Bir hizme~i, ~alıştığı evin bü
tün mücevherlerini aşırmış ve 
ka~ıs.. İstanbulda bir hi:tme~i 
derdı vardır: Umumiyetle aranan 
vns.flar wnlardır: Elinden iş gel
sin, temiz olsun, namuslu olsun .. 

Fa-kat, böyle hizme~i nerede?. 
Hizmetçi -bulmak ve fakat te

n inatlı. olarak ıkapılara vermek işi, 
bızce, çok karlıdır. Bu meseleyi ele 
ulacak ciddi müteşebbisler yok 
mu?. 

BORDAN CEVAT 

Yeni 
inşaat 

Şehrimizde yeni yapılaa 
apartmanlar içia bele-

di1e bir formül 
Kabul etti 

Sehrimizin muhtelif semtlerin -
deki inşaatı lwntrol eden belediye 
mühendisleri &On aylar zaı(md& 
çofalan aparbmanların tek tulla 
ile örüldü,Wnü ~örmüşler, bu. -
li mahzurlu ı?Ördükleri kin bele
diye fen heyeti müdür!~ k.ev
fivett.en haberdar etmişlerdir. 

Fen heyeti bu nevi insaatm mah
zurlu oldui!u neticesine varan mü
hendislerin noktai nazarlannı ka
bul etmia. inşaat için yeni bir for
mül teSbit e tnnistir. 

Bu formüle ı!Öre apartımanla -
rın birinci katlarının duvarlan iki 
bucuk tufla, i:kinci ve ü~ü kat
ların i:kişer tuitla ile insa edilmesi 
mecburiyeti korum~tur. Bu sekle 
riavet etmivenİer apartımanlannı 
tekrar yat)l'l'laları bildirilecektir. 

Cumhuriyet baloıu ilk defa 
Yiliyet binuında Terilecek 
Cumhuriyetin 17 inci vıldönümü 

münasebetile 1stanbuılda vaı>ı1- -
cak büvük merasim proeramını 

te&bit etmek Ü2er'e vilayette bir 
komisyon kurulmuştur. 

Vali muavini B. Ahmedin ~is
lilinde tehir meclisi uasından 
muharrir arkadışvnız B. Selami 
İzzet Sedes. mektupeu Osman ve 
diler bazı zevattan mürekkep <>
lan bu komisYon dün ilk toolan
tısını yagmıstır. 

!Bu toplantıda: B. Selami İzzet 
Sedesin teklifi üzerine İstanbul 
Cumhuriyet balosunun iik defa 
olmak üzere vilayet binasında ve
rihlıetd :kararlastırılıru$tır. 

HALK-

S ıaruılak auçlu 
~ ıtm, pzeteler ldiçilcük 

Mr havadia neşertti: 
•Boiazlçiıade sebzeci filin oflu 

falan, beş lmntltak domat.l oa 
kuruşa satmak suretile ihtikar yap
tığı içiıı, adliyeye sevke411miş '"' 
mahktm olm~tur •• 

Güael. Ne denir?. Madeınki ih
tiklr ""'IQDJŞ, cezumı çekecek.. 

Gasetcler, rec:en ıün, bir başka 
kftçük havadis daha neşretti: 

«6 seae evvel twiycsine karar 
verilen latanbul Esnaf Bankası -
am tasfiye işi hlli biürilemem.if
tir. Çünkü, muhtelif şekil ve su -
retlerle bankanın yarım milyon 
llrasmı zbnmetlerbıe pçiren borç
lulardan, bu para, bir tttrlü tahsil 
edilememekte, dGlayı.sile, alacakh
la.r da ıu.ıt1aruu alamamaktadır.• 

Eanaf Bankam hadisesini hatır
larsınız. 6 yıl ev.etki gazete kol -
leksiyonlannı karıştırırsanız, bi
rinci sahifelerde, haftalarca de -
vam etlen. iri puntulu 'bir tefrika 
serlevhasma gözünüz takılar: 

F.snaf Banbsı resaleti.. 
l\lı.,tbuahn bu hidiseye rezalet 

imnini vermesini mübaliplı bal-
111aymn. C.üalril, muhtelif 111üeae-
1elen ve .. haslara ait yarım mil
yon liraya yakın bir para ortadan 
yek olmustm. 

Fakat. hayrettir, domateste heş 
kuruşluk 11'tikir yapan zen .. at(I 
adliyeye sevkediliyor da. bunca 
sene ıeçtili halde, yarım milvo -
nun mes'ulü hir tirli bulanamı-
7or. 

REŞAT FEYZİ 

Benzinıiz kalmamak için 
Haricten tramvay malzemesi te

dariki büsbütün güçleşmiş, .Ro -
manyadan benı.in ithali zorlaş -
mıstır. 

Şoförler cemiyeti, ileride benzin 
tedarikinde güçlük çekilmemesi i-

----<>-· çiıı tedbir almaktadır. Bir müd -
Mahyalar niçin kurulmuyor det evvel ortaya çı:kan .Cir :haberde 
Rwnaıanm ilerlemiş olmasına taksi ve otobüslerin münavebe ile 

çalışacakları kararlaşmıstı. Bu ka-
ralmen sehrinrizdeki ekseri cami- rarın tatbikine geçileceği haberi 
lerde mahva kurulmadı~ı .ı?Örül - tekrar ortada dola&maktadır. Ce-
me'ktedir. miyet; şehir dahili ve şehir hari-

Evkaf müdürlüğü bu husustaki cindeki otobüslerin miktarını tes-
müracaatları nazarı dikkate alarak bit ctmeğe başlamıştır. 
bu haftadan itibaren büvük cami- --------------

~:!1~fjmec;t:.ahya kurulmasını lliüçüK HABERLER ıı 
Mahya halkımızı hillliahmer vel . 

tayyare cemiyetine yardıma davet * Taıebenın nakil vasıtalarında 
eden faytlalı vecizeleri ihtiva ede- tenzila tla sc.r.ıhat edebilmeleri içın 

~

Mumlarada mı nazar deidi? 
Son ızünlerde şehrimizde mum 

fiatları da vükseltilmistir. Bu su
retle 100 paralık mumlar 3 - 3,5 
ıkunısa enansıtır. 

~ ve mebzul maddelerle va
oılan mumların fiatlannın vük -
eeltilmesine hakiki hicbir sebep 
olmadıi?mdan belediye .iktısat mü-, 
aürlüeü vaki 6ikiyeUer üzerine 
harekete ecçmistir. Mezkur mü:
dürllik mum imalithaneler.inden 
fi.atlan sormuıtur. Bu fiaUara gö
re piyaiada kontroller yapılacak
tır. 

o 

F abrikalann dumanlan nasıl 
önlenecek? 

Kok tt&nürü ile işleyen şehir 
dahilinereki fabrikalardan ~ıkan 
oomanlar o civar halkını rahatsız 
ett ·.; i nazarı itiıbare alınmıs. bu 
Vbi fabrbların bundan sonra 
sömikok kullanmaları hususu bil
dirihni.ştir. Bu suretle mahalle ve 
sokak aralarındaki fabrikaların 
dümanları önlenecek ve belediye 
müfettişleri, fabrtkaları 11?ezerek 
bu kararın tatıbikine nezaret ede
ceklerdir. 

Münakale Ve.kt.letindeki alfıkadar ko-
misyon tarafından istenen izahat gön- • 
derllmişfir. 

+ Koordinasyon heyeti korarile yol, 
kbprü ve saire tıibi birçok injaat dur

durulmUJtu. Bu suretle Oç ay zarfın
da yapılan tasarruf 18 milyon lirayL 
bulmuştur. * İstanbul - Mudanya kıl sefer
leri tar!1cslnln, tatbikine &7 aonunda 

başlanacaktır. Pazar ıünleri kU11lıklı 
:J~pılmakta oWı iki .ter bire indi -

rilecektir. 
* Roman7a ile ticari mübadelenin 

tefeniiatıru teablt etmek üzere :Bük -
reşte bulunan heyetimiz tam mutaba

kat basıl oldutu için sah sQnü döne -
cektir. * Ankarada bir çocuk ıslah evi açı
la<"ak, 1 l _ 18 781 arasuıdakl mahkOm_ 

çocuklar bura7a ııevkedilecelderdlr. * Şebrimizdeld bavaıazi firketleri 
kömilr fiaUarmm ıeçen aenqtı naza-

ran bir miktar 7Qk.selmiş oldulunu 
ileri sürerek, zam talebinde bulwı -

muşlardır. 

* 125 kilometre tutan F.dirnetapı -

Saray 7olunun 7arıs1 ve Badunk67 -
Çerkesköy 70lu Cumhuriyet bayra -

mına kadar bitirilecektir. * Turinı kl!lp kadrosu içinde tek
rar faaliyete ıec;en cistanbulu 5e\' CD-

Son Telgraf'm edebi ronı~n : 86 
Yine arkas.na bakmadan başını 

aldı, yürüdü. Ben de, yüksek sesle: 
- Paran ölünden çıksın!. 

Gö_ıYAŞiARI 
' ETEM iZZET BENiCE 

bitmesi IJzım 'ki ben rahat ede • 
bile\im! Bu dis a~ı ~tbi bir sev. 
Siniri çıkarmalı ki sızı w san-;:ı 

dinsin! Esrarsız ve alkolsüz Ituhi 
buna:k. salak, sarsak, ölü, sızılar 
icin<ie bunalan ve bir damla kanı 
bile kuruyan ıbir ada~ oluvor. Din
l:nerek, düsü~rek. ne yapıp ya-
parak her ~ün Uç bes sııarahk es
rarı ve bir okka ispirtoyu bualbil • 
meliyim!. 

Yine dilemnde cıkvoMunı. Yine 
birk~ apartıımanın kaoısını cala
ca:k, vine birkac adamın önünü ke
~: 

- Bfend1 ı>al'L 

Sanki bu benim 

mezlerse kızlyorum! Küfrediyo
rum. 
Mezarlıiı tırmandım. Sishane ka

rakolu ile Peraı>alası bailıyan ar
ıka vola çıktım. Mecal.siz. bitkin bir 
haldeyim. Yürüvamiyorum. Bir a
dama rm;tladım, önüne du:Mu:m: 

- thti vara ~a. 
Baban mer.hametl. 
DedUn. Avucumu actım. Herif 

yüzüme •baktı baktı. 
- Allah versin. 
Dedi, vürüdü. Ylne aa\dmı: 
- Babaya ı>an. 
İhtiyara merhamc t!. 
On kurus!. 
Her halde sert ıbir adam. 
- Eh cekil oradan be. 
Dedi ve .. ilAvc etti: 
-Knaııdaya. 

Di,,e bağırdım ve dtendi kendi-
me sövlen<iim: 

- Ac .!{Özlüler. 
Hasisler!. 
On kuruşla zengin olacaksınız 

sanki. 
Ve .. yine yürüyordum. Yolda 

kimse yoktu. Resan et.meğe çalışı-
yordum: · 

- Dün hangi apartımana ub"a-
dım?. 

Bı.ı.ıün hanıiaine uğnyılbilirim? 
Ve .. dütıünüyordu.m: 
- BuRÜJl ne söyliyeceğim?. 
En aşalı bir lira çık.aımak. ıa -

un!. 
Ve.. canım btiyordu: 
- Bir işkembe çorbası içebil -

. senı .. 
Çare arıyordum: 
-Acaba işkembeci bir tas ~rba 

M-innez mi? 
Veresiye bırakmaz mı?. 
Para alına .. desem olmaz mı?. 
O sırada bisikletli bir ~ kar-

ı ~an geliyordu. 
- Durdursam mı~. l Para istesem mi?. 

· Şof6rler · 
~ boykotu! 

Bir toplantı yapan ıo
förler Taksim - Harbi7e 

Qraaında yolcu 
taıımıyacaklar 

Taksim~ Haııbiye arasındaki 
yolun inşa.atı bir türlü nomıal se-

kilide devam edememektedir. Tram
vay idaresi tarafından denJhde 
edilen volun inşaatı ~elecek yaza 
kadar ikmal edile.mivecektir. 

Yol üzerinde vukua gelen tüm
sekler, tas birBdntileri, toz vıe toı>:
raklar Taltsimle Harbi ve arasın -
da işleyen taksi arabalarının sey
rini ,niclestirımektedir. Hariçten 
lastiık tedarikinde müşkülata te
sadüf edildiii icin soförler araba
larım yıpratmak niyetinde de~-
9ir. Havalar bozduktan aonra vo
lun hali büsbütün berbat bir man
zara alacaiı kin eoförler arala -
rında bir toplantı yaparak bele
di yeye lbu caddede boykot ilin et
mef i ve kış ayları iıcinde Taksim
le Harbive arasında yoku taşı -
mamda karar venn.istir. 

----o---
Oteller ye belediyenin Emin
önü kaymakambima bir tekidi 

Sehrmzddki otellerde müşteri 
fazlalıi!ı devam etmektedir. Bu 
yüzden Siııkecidıeki büyük otel -
lerde ·bil'husa tek yatak bulmak 
mü:i'kiilleşmiştir. 

Müsteri çaklueu üzerine ·bazı o
telcilerin en kontörsüz bir odava 
75 - 100 :kuruş istedikleri hakkın
da belediveve si:klvetler va'Pılmış
tır 

Beledive reisli~ 'bu kabil hal -
lerin önlenmesi icabettiğini Emi
nönü kaymııkamlı~ına tek.iden bil
dirmiştir. 

PC>LIS 
y;: 

1'! A H K E 1\1 ELER 

Bir katil 12 
sene yatacak 

Üskildarda oturan Mustafa adın
da birisi geçen sene niıanda arka
daşı Süleymanla Balıklıda bir mey
hanede kafl},·ı tlitıillemişler ve es
kiden Süleymanm metresi olan 
Sabriyenin kapısına dayanmış -
lardı. 

(J sırada köşede duran Yqarla 
İbrahim isınln~ iki kişinin ken
dilerini tarassut ettilini zanneden 
Mustafa bu hale kızmış ve kama
suu çektiii gibi, Yaşarın üzerine 
lıücum ederek adımu mttht~Jif 
yerlerinden yaralayarak, öldiirmüş 
İbrulıimi dr yaralamak istemişti. 
Bu cinayette Süleyman da Mus
tafava yardımda bulunmuştu. 
Adliyey~ intikal eden ba rina

,et dansında Mutafa deliliğini 
iddia etmiş, fakat tıbbıadH mües
sesesinin verdiii rapor, Maatafanın 
akhndan hic; bir zoru olmadığını 
hildirmistir. 

Asliye ikinci ceza mahkeme& 
dün bu davayı neticelendirmiş, 

· Muıtafa 11 yıl hapis cesuı ver
mi~ iilen Yaşarm Mustalaya so
pa ile Tarduğu anlaşılchğından ce
za 12 seneye indirilmiştir. Süley
man beraet etmiştir. 

Bir ıantöz mahkUm oldu 
Şehrimine şaatözliik eden Ra

"'I isminde Suriyeli bir kadın i
knmet tezkeresi olmaclıimdan S 
lira para cezaıuaa mahkOm edil -
miştir. 

lcr tnıPU> bir seri konferanslar ver -
meğe başlamıştır. * Evvelce toplanan samusak fia -
tının seksen kuruşa kadar çıktığı ma
Iüıllflur. Şimdi de aoianlann topla -
nılmalda oldulu söylenmektedir. 

Çoc~ğun parası var mıd1r?. 
Diye düşün<iüm ve .. karar ver-

dim: 
- Elbette isterim!. 
Nesi varsa yarısını bana versin! 
Hep ıben aç, onlar tok mu ıkala-

cırklar?. 

Fakat, oocuk tam öniime gelirken 
birdenbire nasıl oldu bilmiyorum, 
bisiklet devrildi ve çocuk düştü .. 
Kurşun ı:ribi ağırlaşmış ayakları.mı 
sürüye sürüye ona doiru gidiyor
dum. 

- O ıkallop tekrar bi.5iltlete bi
ninciye kadar ben de yetişir para 
isterim. 

Dedim. Hatta cümleyi de hazır
ladım: 

- Geçmiş olsun evlit. Babayı 
sevindir. Dua al. 
Parayı verirse: 
Allah kazasından saklasın. Hay

cii güle ~le!. 
Diyecektim. Kendimi dilencili

i?in tekerlemelerine de bövle böy
le ahştırıyordwn. Çocuk-un ta ya
yanına ~ttim. Hali kaHanamıştı. 
E~ildim haıktmı, 
- Ne oldun delikanlı?. 
Dedim. Çocuk: 

<Devanu var) 

DÔNMIYEN FiLO 
~üyi1k Tarihi Tefrika 

No. 11 Yazan: RAHMi Y AGIZ 

Marmaraya giren tahtelbahirleri 
geminizle takip edeceksiniz 

ÖZidum, tayyue verilmesi, ~ 
iu .m.wtabsm4a ltir hava iatas -
J ODU karularak bunwı bola lm
manda~ı taraf..Un tabyaların 
•tef tanzimhıde, clüpnan l&ava fa. 
.Uiyetinin karıılaımasında. mu • 
kabil han hombarclımanlan için 
lrullanı1masın4Ja ISl'ar edlyoıdu. 

Umumi kararcRhın da bu hu
sustaki tetebbüaleri nihayet, bo -
iaz kwnandanbiı emrine dört 
deniı tayyaresinden mürekkep 
bir filo ıönderilmesini temin etti. 
Fakat, bu tayyareler Öz.idumun 
urar ettiii şekilde faydalı istih -
dam sahalarında iş göremediler. 
SARIYERLİ VASIF KAPTANIN 

BAŞINA GELENLER 
ÖSidamun iurnalı üzerine •ser

keş, itaatsiı> dampsı wurularak 
İatanbula ahnan Vastf kaptana, 
Bahrive NesaretJ müsteşarı bula
nan Vasıf bey (1) Almanlan karşı 'ı 
daha muti davranmasını tavsiye 
etmiş, 7eai \·asile olarak da Nu
rülbahir npuru aüvariliji tevcih 
edildiiini, ıemiaine hareket et -
mesini baber vermqti. 

Vasd kaptan Naaretten ayrılın
ca dofru limanda bulunan Nurül
bahir vapuruna ıitti. Bu vapur, 
muavin kruvazör mahiyetinde 
"ilep ve harp gemisi arası Abdüla
ıiz devri ıemilerinden bir ıefine 
idi. Topları bulundukları vazi)·eti, 
ilk konuldukları hali muhafaza e
diyorlardı. 

Vasıf kaptana ~anmadan ve
rilen bir emirle vazifesi şöyİe ta
vin edilmişti: 

- l\larmaraya sirdikleri haber 
verilen düşman tahtclbahirlerini 
geminizle takip edeceksiniz!. 

Verilen bu emria Nurülbahir 
vapuru tarafından icrasına mad -
deten imkln yoktu. Es.ki toplarla 
mücehhez gemi manevra kabili
vetinin de noksanile böyle müş
kül bir takibi ba'8rarnazdı. Vasıf 
kaptan bu emre .kutı bir raporla 
itirszı bastırdı: 

•- Gemideki toplar değiştiril
medikçe Nurülbahrin tahtelbahir 
takibi imkiuısızdır _ Marm.ara)·a a
çılmaya kalmadan ilk tesadüf e
deceği tahtelbahir karş151nda aci:ı 
i(inde kalacak, bir torpito ile im
ha edilecektir. Bu vazifeyi bu 
şartlar irinde kabul edemiyeceğim 
cihetle ya toplann değiştirilmesi
ne emri ve müsaade buyurulmaaı 
vahut bu vazifeden affımı istirham 
ederim!.• 

Nezaretin JSl'an, müsteşar Va
sıf beyin upapnası Vasıf kap
tana müessir olmadı.. Kaptanı 
Nurülbahir süvarilijinden aldılar. 
Yerine binha,ı Bahri kaptanı ta
yin ettiler. Vasıf kaptan Buur Re
is muhribi süvarlliğiae tayia '" 
Kar:ıdeniz 'lıoğaı kumandanbiı 
emrıne seYkolun4u. 

Nurülbahir, 7eııi süvarisinin 
kumandasında harekete geçti. İs
tanbul limanı dı'1n• ~ğa kal
madı, Y Qilköy önlerine nnlığı 
sırada A. E. 2 markalı AYUStralya 
tahtelbahiri tarafından torpille -
nerek batırıldı. Süvari Bahri bey 
ile bir k111m mürettebat ıemi ile 
'beraber gark ve şehit oldular. 

(1) Şimıiiki emekli Amiral Va-
sıf. R. Y. 

AVRUPA HARBiNiN 

YENi MESELELERi 

Ne okumalı ? .. 
Bahsi ••• 

Ymıa: ALİ KEMAL SVNMA!I 

Harp zamımında ne ekumalı?. 
Vekayie dair verilen malumat, 
hali izah ile istikbali talunin için 
yazılmış mütalealar, yazılar her 
gün takip ediliyor. Fakat Avrupa 
kıt'asının Fransa pbi büyük bir 
memlekette yqıyanlarm şu son 
beş aydı( ıördül.teri feliletin al
tında bunald.ıktan 90nra daha 
başka şeyler okumaları lazım gel
diğini, sadme ne kadar büyük o
lursa olsun bir ıün f"ık.ir ve ruhun 
beslenmek için okuyacak aradı -
tını geçen pn bir Fransaz mu -
harriri anlatırken, feliket uman
larma mahsus haleti ruhiyeyi tas
vir ediyordu: 

Perican bir hale gelen fikir bir 
güa tedricen kendini toplamata 
.ba,lar. Fakat ona yazı ve kitap be.. 
ğendinnek son derece müıtküldür. 
Ağır bir mevaua tahammül ede-

. mez. Hafi( bir yazıyı da kendi e
lemi ile istihza ediyor ,;bi görür. 
O halde küçük ya,ta iken okun -
mıq, batta ezberlenmiş olduiu 
halde derinliklerine varılamamış 
eserleri tazelemek ihtiyacı kendi
ni ııöstermektedir. O eserleri vü-

KaraUais bola:ı kuınalMlanı mi
nlay Yakup ŞeykJ beydi (2). 

Türk tüiyecilerlnia hocaların
dan olu bu aat, 'bojaz mılitaka • 
sanda vaaift_ yapmakta çok müt
kllit reldyordu. Çünkü, ıerek Al· 
man amirali Suşouun müdahale
leri, gerebe 1'e~ muıtakasın -
«1ak.i onuncu kolorduya mensup 
kuvvetlerin erkalllharblye n kıt'a 
kumandanbjiında bulunan Alman 
kurmaylarile ordu erkanının yer
li yersiz işe karışmaları çok nazik 
bir mevki olan boğa:& kumandan
biının hareket istiklaline büyük 
engeller teşkil ediyordu. 

Sarıyerli Vauf llaptan Hızır a .. 
is muhribini teslim aldığı Jiin tu
haf bir vaziyetle brşıla,mqiL 

Amiral Suşon tarafından her 
pııUve verilen müpvir Almaa 
deniz zabitlerinden birisi olan yüz
başı (Drayt) Vasıf kaptandan n-
vel gemide tesis ettiği tahakkii -
mü "·ine sürdürmek davasile ye
ni süvariyi müteauımane karşı
lamış ve bu tavrını dei'iştirmiye
eeğini ihsas etmisti. 

Yeni süvari buna aldırı' etme.ti. 
Fakıtt gemideki ikinci ve üçüncü 
kaptanlarla top(u kumandanı ve 
'ba~çaPkçı birer birer Draytua fu
aıli müdahale ve tahakkümlerin-
den ~ikiyet edince akşama do~ 
birlikte cay l~ie «elen Drayta 
sözü çalımına getirip şöyle söyledi: 

- Yüzbaşım; eemide disiplinin 
tesisi için herkesin kendi vazife 
hadutlannı tayin etmeniz lazım
dır. Ben, bu ıeoıinin kumıuıduı 
siz de müşavirisiniz. Çok rica e
derim. Bizden vatan müdafaası 
gibi büyiik bir nzife bek1iyen do-
nanmamıza hizmet hUJuaunda bu 
keyfiyete itina edelim. Siı misa
fir vaziyetinizi muhafaH ediniz. 
Emir ve kamanda itlerine karış
mayını:ı!. 

Drayt, süvarinin bu sözlerini yü
zünde asabiyet çi.zıileri belirterek 
ve rengi mosmor bir bal aldıp 
lıalde zor dinledi. Sözler bitince 
yerinden kalktı: 

- Bugün ça7 içmek istemiyo
rum!. 

Dedi, kamaradan .. ,ktL 
Drayt süvarinin kamarasını ken

tlisine tahsis etmi,, Vasıf kaptanı 
mangaya yakın bir kamarada ika
mete mecbm bO"akacak bir emri
vaki ihdas eylemi,ti. 

Kaptan, sükiinetle çayını içti. 
Sonra gemivi dolastL Drayt tara-
fmdan işgal edilen kumandan ka
marasını boulttriL Kendisi ora
ya tasındL Alman zabitini de i
kincinin kamarasına nakletti. 

Drayt bana fevkalide kıınn"9 
Vasıf kaptanı hemen ertesi günü 
donanma kumandanlığına serkeş
likle itham ederek fikiyette bu -
lunnı8" Vasıf kaptanla görüşür
ken münuebetini düşürerek: 

- Bu gemide birimiz fazla gö
riinüyor. Bakalım hMliaeler naul 
bir netice gösterecek! demişti. 

(2) Yüh-ek asker! şOra reisi i
ten bu sene vefat eden Orgeneral 
Yakup Şevkidir. R. Y. 

eude ıetirenlcr ltugün sal olma -
4ıkları kin ıunu beğenmek, öteki
ni beienmemek gibi davalarla ba
zılarını güc:endiri1> ıücendirme -
mek endişesi de yoktur. Edebiyat 
tarihinde bu büyük adamlar a 
değildir. İ$te mesela Lifonten. 
Hakikaten ~üylik olan bu şairin 
on iki kitabını baştan başa oku
maJa •a pek ihtiyaç olmasa gerek. 

Fakat birkaÇJDı okuyunca ha -
yatı, ntırabı, kuvvetlinin zayıfa, · 
kendinden küçülüne ne yaptıfını 
inaan çok iyi anlar. Bunu anla -
mak icin Lafontene kadar mı gi-
4ilec:ek?. 

İçinde 1aşanılan vekayi küçük 
yaştaki coc:uklara da Lafonten hi
kiyelerinden daha unutulmaz bir 
surette türlü acılıklan, çeşit çeşit 
hakikatleri öğretmedi mi?. Evet, 
fakat ıztırap «kenler dertle1'ini dil 
ile anlatmak ihtincmdadırlar. 
Kendilerine ea yakut hangi şair 
varsa onu arıyacaklardır. Tarihte 
ntarap • .. ;nde nice milletler geli1) 
recmlş. Rem de lyleleri olmıq ld 
bnblarırun aleyhine büşümek 

gibi ihtirasları hatırlarından bile 
geeirmemişler. Fakat ~nün bi -
rinde bu milletler kendilerinl is
tila altında «örilHrmislenlir. L&
fonten de meşhur hikin•ini h11-
yattan ve tarihten a1mı$. Kücük 
kuzu it"in dereden rahat rRhat bir 

- kac vı"'um su icmek bir ıriin ıelir 
ki muhal olur. Zav.-llı kuzuvu töh
met altında lmlun <lıırmak i~in söz 
mü vok?. Dereyi l»uluadınyor; de- 1 
mek lifi. 

· Birmany• yc:u _...., 
Yazaa:AHMETSÜKRÜ~ 
İn~iltere ile Japonya ar dtJı' 

münasebetler, Birmanva yol~ et. 
len mesele üzerinde temeı*iil Ctt' 
m.iştir. Japonya üç sene evvel.$>'!' 
taı'ş açtıi?'ı muharebede Çanll .ı .. tl 
Şek kumamiası altındaki oıdu-: 
mağlup edemeyince, bu me~ci' 
ketin mukavemetini kır::!,t 1flt' 
Çine silah ve harp malz ~ 
mesine mani olmıva calısınali=...ı 
Çine dört yoldan harp mal~ 
lli<:liyordu: ~ 

1 - Çinin kendi Jimanlar1_ ..... 

2 - Sovvet rbirli~i toPrllkl111 .... 

dan: . tJJ' 
3 - Cenupta Franaaya tibi 

iHindiçini yolundan: tJl!ıA 
4 - Ve nihayet İnJliltereyıe 

olan Birmanva yolundan. ~ 
japonya Çinin limanlar~ 

ettiğinden bu yolları kaP ı;;ctJ
Fakat Sovyetler. Fransa ve rdfl 
tereye tabi olan memleketle_ .... 
~ecen vollar acık .kalmıstı.~ 
sanın sukutundan sonra Hi ;1-
Y'Olunu da ıkapamıstır. Hatta ji,I 
zamanlarda bu yolu Japonya Cb" 
altına alarak bu cenheden r1' 
karsı taarruza ~emeğe hd' ~ 
ma!ktadır. Sov~t volunun ~ 
t.Uması ~in Jaoonya buJlüne'' 
teşebbüste bulunmamıştır. jJıl 
İn2iltere A vrupada Aııbnanft ~ 
m~ iken. JaPOnlar b~-~ 
fırsat telikki ederek 1~ 
tazvik etmişler ve üc av • 
'Birmanva volunu da kapaııo"~ 
18..rdı. Binnanva volunu ~~~ 
Uzakşarkta Ja'POllva ile ya.ua-iti, 
larına ikarsılaşmait l:SteJniyd ~ 
~lizlerin, bu iest ile Japon -,_ 
metini önliyeceklerini ümit~• 
leri anlaşılmaktadır. Fakat ~ .. ,.,ı 
seler İnl?ilizlerin tahmin et~ 
şekilde lırki.$af etmemiştir. er,l" 

Birmanva yolunun kapalı_~ 
masından ümit ettili i.ltif? 
temin edemiyen 1n«iltere. :ot 
gelecek haftanın sonund.a 11' 
~arar vemnistir. Bu h~_.ııf 
:ponyada büyük infial uv~ 
Tokvodan ~elen haberlercteı'~ 
}aşılmaktadır. Japonya, ~. 1 açılması tehdidinde kendis:iJl " 
iltihak etti~i üçlü pakttan a.1'111' 
mllk maksadını istihda~ 
manevra se:zırnektedir. ~ 
İDRilizler. bu tazyikle Jap0ııf~ 
üçlü pakta iltihak edcnJcen ,_.. 
tikasına verdiiti istikamettd ~ 
dönecdini ümit etme~p" 
Faka yolun acılması sil~ rJ1 
ı>onyanın bu hareketine kllM"" 
cevaptır. -~ 

Fakat acaba Japon h~ 
karsı alınan bu tedbirin ıaıı ~ 
tedbiri ne olacak? Janonlat~ 
bombardıman -edeceklerini ill .,,__ 
mektedirler. Fakat yolun C ~ 
raklarından ~en kısmı :ıfl- ~ 
Birmanyadan eeçen 1>aı:,h ,-· 
ibombardıman edileceiti ~~ 
ımeme.ktedir. Birmanva JıP"'.~ . 
bombardıman edilecekse· ,, .. ~J 

İn2iltereve brsı askeri h~ 
~ecece'k demektir. Bu v~~ 
Amerikanın Uzakşarkta ıbft_. ........ ...,N', 
liz - Japon harbine 'karşı • .ıı•nn.ı• 
seyirci kalaca~ı tahmin Jı 
Ve Amerikanın Uzaıkşark il 
j!ir.işmesi. mihvercilerin~ 
ile buna 'baiZladı.klan A 1 ıc-_;.r bine de iştiraki demek o ~ 
Aanerlka ile işbirlil!'i bir.~ etJ ~ 
beri İn~iliz d.iolomasisirıiJ'l ~ _!,, 
ehemmiyet verdl~i bir h~,. 
m\litur. E~r Japonya ıbU .-.~ r 
va volunup acılmasını baırı-11.: 
derek İnıziltereve ıkarsı h~ ~ 
cak olursa. 1neiliz dioloın n';.:#' 
ileri ızayesine vamuş bu~lu 
tır. 

Bununla beraber. J 
İnırlltereve karsı hareke~tete ~.,,dl'. 
~i çok şüphelidir. B<>~~ 
topraklarından ee ce~ .,. 
topraklarından ıeçen fl!IP,ı ..1 

olmalıdır. Hadisenin mulı_~· "; 
kisaf tarzı bu olmakla:-~" 
ticeleri yalnız Uzaks 1~ P"', 

hasır 'kalr:ıavıo müc~~I' 
tün şeklini değışt. ~t t!;J 
den Birmanva ihtilafı di~_;. 
li'ka ile ta.ki be ıa yıık ~ -------- _... 

1 Blrlmlzlı oarll 
Hıp111ızıı oer'1 

b . . t afdt•f Tale e ıçın r 
l··y~' Bir talebe ve ısı ~ 

C'Biz Topkapıda :uı p ~ 
ruz. Kızım da İltan t ~ 
sesinde okuVor: Fak• ti~ 
'S8'bahleyin mek~ ..,et tlf 
üzere tramva!d~ b:it ~ 
Jabilmesi buvük nb~~ 
Zannederim ki. lstaJI ~~ 
semtinde mek~li 1" ~ 
avni vaziyetted~· ':'~ 
tebe .ritme saatınd ..,..,...-....11 
idareli sırf talebeye 
tramva lar tahliılt e<MBil!~ 



e v·ı 1 ki yeni bir 
daha nutuk 

söyledi 
1 ~'. 13 (A. A.) - Reuter: 

-ıı.~:~. Partisinin Reisicüm
,~~ı B. Willkie, burada 

:~ '"· ır seçim nutkunda de-
•.ıc;· 
~ ~ Yıkıldığı zamandır ki 

. · ~etı kendi hakiki tehliS l~ki tehlikeyi ııördü. 
··lda k İnıııltere, hükıimetinin 
ıoı·ı~ (""etli bir adam yoktu. 
,~ lzla ge; ııelmeınis olma

. ·ırıı~Yorum. Bu kahraman 
'I: iç:. ı.~:tinin kuvvetini arttır

"' ı~rd • ~:ııı ! arında bulunan her 
· Siıı:a~a azmetmiş bulunu· 

. ~ruı ?e iktidarınızda b~-
U 1ı1Q seyı Yapma~a azmetm:ıs 

'ıı,uku bilivorum. 
ıi<ıu ıe, hatta şimdi bile na
~~ınrn Amerika Birleşik: 
~ •t:n~e propaııandalarına 
~ ıklerinden ve bu propa
• ıle ticari karlar ııöste
"llle ·ı 

• 1·., rU<a is adamlarını tu...,"'l,_ ' 
..... ege calıstıklarından 

1<ı1!,~c sözlerine sövle de -
~a('ust;r; 
~ llııızda dünya harp için
~Uhalif bir hükılrnet sis-

,'i!oilUk lıııistir. En ku,·vetli üç 
• bir . devleti, bizim aleyhi
~ hail ıttıfnk akdetmislerdir. 
<!Jııı ndc va"1vabiliriz, fakat 
:ıı;, ~asıl idame edeceğimizi 

'Ut b.•zımdır. Kim olur~a. ol-
~ı/1 ~~ msenın harbı ıcın 
· ~ı acağız. Genclerimiz. Av
~ dnda kalacaklardır. Fakat 
cıı; ~teskin etmek istcmivo
t;r • uvvem bir hava kuv
''-'lıı or~u ve bir .donanma 

"''°ıc z. lazımdır. Taki hic bir 
lı, \ ~e thcaretimize, menfaatle-

' aklarunıza dokunma -

Çeşıneden su 
ı~ur~n çocuk 
~~tı d : .,...._ta a, Aliefendi sokağında 
~ 11ıııd •da oturan Hüseyin oğlu 
'.\ ~.:. 1~ejat ismindeki çocuk, 
t teş 1 •ıı bir binlik şişe ile 

d;;Q0llı•deıı su doldurmuş ve 
1 Ctl, tken, birdenbire karşı -
'. n b· ·;ı 11iQ lt ır otomobilder. kaç -
\ İq tı. o. nıağa ba~lamıştır. Fa· 
'lttı0 :~da ayağı takılan Ne -
~ Iİıe k Usnıüş ve elindeki bü-
11 ~la11 ırılara~ı, büyük cam 

\~'Itır tOcuğun karnına sap -' ~ . 
\. l Su 
i'h~a '•Ue yaralanan Nejat 
~. Şa hastanesine kaldırıl-

S~-----
~;~ hazırlıkları 

İQ i ınci sah!fedeıı de<!am} , . Q:~ lllemur edilmiştir. 
'-h r, bu ayın on yedinci 
liııı88hleyin sant dörtte mın

~~a~. ı: t~i>liği binasında top
~l\;"'lle/rık edilen sahalardaki 
l\j>i ta ın. v~ziyetini gösteren 
L l)l'a ,~zını edip, alakadar ma
'lı )Ilı .•receklerdir. 
~ t" ıtu 11u -,~ ~ıı,11 , çocukları ve hasta· 
~~ 1•Uıcu 1 Dıalırum bırakmamak 
'I •v.·ı •r sabahleyin erken -1 'at · 

Hücuma 
koymanın 

karşı r 
• 

çaresı 

Olıio 13 (A.A.)- Röyter: Ruz
vclt, Ohioda ve Pensilvanyada bü
yük çelik fabrikalarını gezdikten 
sonra, imkilnın en son nisbetinde 
çalışmaları fazlalaştırmayı tavsi
ye etmiş ve bilahare hevecanla ken 
disini alkışlıyan halka hitaben de
miş!ir ki: 
«Başka birisinin Amerikalılara 

hücumu neticesinde harbe süıük
lcnmenin önüne geçebileceğimize 
itimadım vardır. Fakat bir hücu
ma karşı koymak için eıı iyi çare
nin bu hücuma k~rşı koynıağa ha· 
zır bulunmak oldu*una da kaniiın.• * Belgrat 13 (A.A.) - $imali Sır
bistan bisiklet müsabakasının ilk mer
halesini Davidoviç, ikinci merhale -
sini de Rolrupetz kaza.."'lmışlardır. * Madrit 13 (A.A.) - Stefani a
jansından: 

Dün bütün İspanyı, Amcrikanlo 
Kristo! Koiomp tarafından keşfedil -
mesinin yıldönümünü tes'it etmiştir. 

Ham madde 
stokları 

Gümrüklerde biriken 
eşyaya dokunulmıyacak 

HiikUmet gördüğü liizun1 üze
rine bütün men1lcketiınizdc, ge -
rek gümrüklerde, gerek piyasada 
meYCut ham madde stoklarile bil
tün1te ithal nıaddclcrinin nıiktarı 
yeniden tesbit olunması iç~n e
mirler vermiş ve işe baslanılnu.ş
tır. Bu hususta ticaret ve sanayi 
erbabından da malumat istenil
miştir. 

Ayrıca, itlınl maddrlerinin bu· 
_ günkü yollnr ve imkanlar içinde 

en kolay ne şekilde temin oluna
bileceği hakkında tacirlerin fikir
leri sorulmuştur. 

Gümrüklerde biriken ıneml~ke
te ilhal edilmemiş mallara hiikı1-
mctce vaz'ıyet edilip bunların 
gümrüklerden çekileceği hakkın
da intişar eden haberler doğtu de-
ğildir. ~ 

--0--

Bingaziye yeni bir 
hücum 

( 1 inci sahifeden dewm ) 
cuma günü tekrar bombardıman 
edilmiş, mühim hasarlar verdiril
miştir. 

İngilizler tarafında hiçbir zayi
at olmamıştır. Tıım isabet alon bir 
gemide büyiik bir yangın çıkmış
tır. Alevler kilometrelerce mesa -
feden görülmekte idi, Antrepolar
da ve askeri binalarda da yangın
lar cıknııstır. Tobruk limanına da 
hücum edilmiş, iki gemiye tam i
sabet 01mustur. 
:MISIRDA BİR Df)(;İŞİKLİK YOK 

Kahire 13 (A.A.)- İnciliz ka
rarg5.hının tumartesi ak~arnı neş .. 
reıijlen tebliii'i: 

Mısır: Vaziyette hiçbir deği•ik
lik yoktur. 

ı.~ •ı;Qi b' ~aşlıyarak, saat 9,30 
.',/lııı 8 ılırmiş olacaklardır. 

r
~ ~&hah •at sekizde başlıyacaksa 

~•tı~~at beşten itiboren kiuı- / 
bt...' l.ı cıkamı acaktır. 
·~ ~ .. "slnün en fevkalAde filmi.. 

"'u•aıtaklye\le gösterdikler' 

Sudan: 9-10 birinciteşrin gecesi, 
düşman, Gamalda bir molörlü ke
şif kolumuz tarafından çarpışma
ya mecbur edilmiştir. Düşman 18 
ölü bıralouıstır. Bizim kaybımız 

b ir ölü bir yaralıdır. 
> d . • d • Diğer cepheler e ış ara eger 

birşey yoktur. 

Bütün dünya sinemalarının 

Strı~ bir film ... 
ft'ıasının :? güzel 3.ştkı 

t.ıraı tnd.an yarattıan 

BÜYÜK AŞK 
~.~~o MFE"Rea nsi'N'0E0MAAs1 

İN=o A 
<lre- olarak gösterilecektir. Bil.et.. inizi e ·velden aldırabilirsiniz. 

Tele.ton: c:e:.. .. 

Uzakşarktan 
nakledilecek 
Amerikalılar 

Vaşington 13 (A.A.)- Amerika 
Birle•ik de.·letleri hariciye nazırı 
Hull, dün akşam gazetecilerle yap
tığı bir _görüşmede, halen 'temiz
lenmek için kızakta bulunan Man
hattan ve Vaslıington tran.satlan
tiklerinin, servise ba~lar başla -
maz, A~rikalıların tahliyesi için 
derhal uzak şarka gönderilece -
ğini bildirmiştir. Bull, halen uzak 
şarkta, bu tahliye isinde kullanı· 
labilecek beş Amerikan yolcu va
puru ile birkaç şilep bulunduğu
nu da ilave etmiştir. 

Hull, sorulan bir suale cevaben 
L & -:ıanya yolunun İngiltere tara
fından acılmasın~an sonra japon 
kuvvetlerinin $aoghay enternas
yonal imtiyo7Jı mıııtakasını işgal 
niyetinde olduklarına dair Şaııg
havdan alınan haberler Jıakkında 
hiÇbir malı1.mntı olmadığını bildir
miştir. 

*Belıırad: 13 (A. A.) - Ticaret 
nazırı B. Andres. dün. Alman -
Yuı:ıoslav ticaret ııörüsmelerini 
vaoınakta olan ekonomik heveti 
reisini kabul etmistir. 

..,. -m4tız''h<'IJ- ı •rz1"" - - -..-~~--~ VLWWc 
Demokrasilere uzun 

ömürler 
: 1 inci :ahifeden devam J 

!esna olmak şartile, İııgiltcreye 
her türlü ''ardımda bulunacaktır. 

Aı11erika-nın bütün hava, deniz 
ve kara kuvvetleri garp varnn kü
rcs jnin müdafaasu:a yardun ede -
ektir .• 

Ruzvelt, totaliter sistemden lıas
yetle bahsetmiş \'e Amerikanın 
takip ettijii yoldan çevrilemiye -
eP.ini beyan eylemiştir. 

İngiltere hakkında kararımızı 
vermiş bulunuyorıız. İugiltereye, 
tecavüze ınukavcmet etmesi ve 
tehlikevi salıillerimizdeu uzaklaş
tır111ası için yardıma devanı ede
ceğiz. 

Ruzvelt sözünü 1;övlc hitirmjştir: 
•Demokrasilere Allah uzun ö

mürler versin.• 
--0---

Sovyet Sefiri Londra
da alkışlandı 
( 1 inci sahif~deıı devam ) 

Sir Ed\>ard Evane oldui':u lınlde, 
Lord Halifaksın daveti üzerine, 
11-12 birinci te~rin gecesi bazı 
Londra sığınıklarını gezmişlerdir. 
Büyiik elçi sığınaklarııı birinde 
halk tarafından nlkışlanmıştır. 

MOS!<PVA RADYOSUNUN 
Bİf' SİTAYİSİ 

Londra 13 (A.A.) ....:. Moskova 
radyosu, diin İngiliz tauvarccili
ğini ve İngiliz hava dafi topları -
r...ın tesii·leri hakkında sitayişte 
bulunmustur. 

Sovyet radyosunda şöyle s~y
lenmiştir: •İngiliz tan·areleri In
giltcrenin müdafaa~ını tenıin et
mekte ve Afrikada l13lyan mevzi
lerinin de nıütemadivcn bonıbar
dıman edilmesi suretile faikiyetini 
göstermektedir.• 

--<>--
Ron:anyada 50 bin Al-

man askeri var 
( 1 inri •ahifede-n devam ) 

dilen bir tebliğde, bundan evvel
ki kabinenin, Rumen ordusunun 
talimi için Alınanyanın vardımı
nı istemek fikrinde bulunmuş ol
duğu bildirilmektedir. 

Teblill' şöyle devam etmektedir: 
General Antoneoko bu fikri mu

vafık bularak, projeyi tahakkuk 
ettirmeğe karar verıniştir. 

Almanya bu müracaate hüsnüni
vetle ve dostlukla mukabelede bu
lunmuş ve Romanyaya askeri bir 
heyet göndermeğe karar vermiş
tir. Bu heyetin bir kısım azası 

cumartesi günü Blikreşe gelmiş
tir,) 

ALl\lA.'11 ORDUSUNUN MASRAFI 
Bükreş 13 (A.A.)- Ajans ha

berlerine göre, Ronıanva hükı1 -
meli Romanyadaki Alman kıtaa
tının masrafını kmin etmeğe Jıa
zır olduğunu beyan etmiştir. Bu 
masraf 14 milyar ley tahmin edil
mektedir. 

Bugün eğlenmek. kahkaha ile, doya doya gülmek isteyenler 
Sinemacılık. aleminde bU<ıüne kadar yapılan en komik film 
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IPEK'te 

ŞAHESER İNDE 

1 
Fran u:ca Orijinal Nüshası 

MELEK'te 

~ON24SAATf. 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yazının metinleri Am. 
dolu Ajansı bültenlerinden 
alınmıştır.) 

Telhis eden: l\1UAMllfER ALATUR 
•Taymis• in diplomatik muhar· 

riri Balkanlardaki vaziyet hakkın· 
da yeni bir yazı daha y3zıruştır. 

Bu yazıdp deniliyor ki: •Bitaraf 
kaynaklardan gelen raporlara na
zaran, Bitler, Brenner mü13katı 
esnasında, Boğazları, Orta Asyayı 
ve Süveyşi vurmak i~in Balkan
ları isgal altına alpıak niyetinde 
olduğunu Musoliniye söylemiştir.• 

•Taymis• şu tefsirde bulun -
maktadır: 

•Bu yoldaki askeri sırlar kolay 
kolay kesfolunamaz. Bu gibi ha
berlerin sızmasını başka planları 
gizlemek için bizzat Almanların 
yaymış olması muhtemeldir. Şu 
cihet kayda sayandır ki, şimdilik 
İtalya Yunanistan üzerindeki taz
yikini fazlalaştırmamıştır • 

Mihver devletlerinin hattı ha· 
reketi iki tiirlii izah olunabilir: 

Birincisi cenubu şarkiye doğru 
ilerleyiş kararlastırılmıştır ve bu 
ilerleyiş hazırlık saflıaııındadır. 

İkincisi, bahis nıevzuu o1an Bal
kan memleketlerine, bilhassa 
Tiirkiye ve Yunanistana karşı teh
dit ve korkutma hareketidir . 
Çarpışmasız avantajlar elde et

mek için bir tehdit ve korkulma 
hareketinin bahis n1cvzuu olabi
lecei!'i lehine aşağıdaki sebepler 
mevcuttur. 

«Balkan taarruzunun nihai he
defi Süveyş olduğuna ııöre, su 
cihet kaydedilebilir ki, bu hedef 
uzaktır ve bu hedefe varmak icin 
daha evvel, Avrupa Tiirkiyrsi, 
Boğazlar, Anado]u, Surive ve niha
yet Filistindeki İngiliz kııvvetlrri 
gibi muaızanı mania1arla karşı1aş
mak lazımdır. Vaziyetin inki•af
ları karsısında Türkiyenin ve Yu
nanistanın vaziyetleri azimkflf o-

• !arak kalıyor.• 
SOVYETLER VE BOOAZLAlt 
Ayni gazete Sovyctlerin vcziyc

tinden bahsederken de şunları 
siiylüyor: •Sovyetler Birliil'inin 
hattı hareketi çok sarih değilse de 
Boğazlarm mihver devletleri ta
rafından kontrol edilmesini mü
sait bir tarzda karşılıyacağı, Tür .. 
kiyenin icap ederse 0apacağı mu
kanmrtte Sovyetler tarafından 
müşkülata maruz kalmıyacağı ko
layca t•hınin olunabilir.. 
AMERİKANIN SOVYETLERE 

BİR CEl\ltLESİ 
Amerika hükumeti, Sovyetler 

Birliğine ait olup e\>velce ambar
go konulan yedi milyon dolar kıy
metindeki makineleri serbest bı
rakmıştır. 

Bundan başka Amerikava ait ve 
mecmuu hacimleri 100 bin tona 
baliğ olan sarnıç gemilerinin de 
Sovyet Rusya tarafından terhiız 
edilerek kullanılnrnlarına deniz 
komisyonunca ~.aadc edilıniş
tir. 
JAPONLAR DA SOVYETLERE 

YAKLASMAK İSTİYOR 
japon gazeteleri, yeni japon se· 

firi General Tatakavenin Mosko
vaya Jıareketi münasebetile iki 
memleket arasındaki münasebet
lerin ıslahı lüzumundan ba"••et -
mektedir. 
İTALYANLAR DA TEKNISiYEN 

GÖNDERECEKMİŞ 
Rumen ordusunun talim ve ter

biyesine ··qrdım edeceği söylenen 
Alman askeri heyeti dün Bükreşe 
varmıştır. Bu münasebetle istas
··on Alman ve Rumen bayrakla
rile süslenmiştir. Başvekil mua -
vini, hariciye nazırı, birçok yük
sek rütbeli subaylar Almanları 
karşılamıştır. 

Heyet reisi General Bansen ya
nında Alman elçi.si ve ataşeınili
teri oldui!u halde başvekalet dai
resine giderek, başvekil Antones
koyu ziyaret etmiştir. 

Heyete kırk subay dahil bulun
maktadır. 

Almanlar Rom~nyaya tayyare 
ile de asker nakline başlamışlar
dır. Büyük bir Alnıan nakliye tay
varesi ile gelen bir grup asker Be
nersa tayyare ıncydanına inmistir. 

Kalastan gelen haberlere göre, 
Tunanın deltasında şimdi iki bin 
muntaıam Alman askeri bulun -
maktadır. Bu civarda 24 Alman 
vapuru sayılmıştır. 

Köstenceye de yiizlerce İtalyan 
muallim ve teknisiyenin gelmesi 
beklenmektedir. Bu İtalyanlar 
Köstence civarındaki Mamaia ha
va meydanile deniz tayyare üssü
nün in..:asına nezaret edeceklerdir. 

D. N. B. ajansı, Rumen petrol 
kuyularının mütemmim muhafa
zasını temin irin Alman avcı tay
yarelerinin de Romanyaya nak
IPdildiiHni bildirmektedir. 
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Romanyada 
Almanlar 

ne yapmak 
istiyorlar ? 

Beyaz haramiler 
(Birinci sahifeden devam) 

e- Galiba ateş iyiııi başlıyor Ha
lılt Cemal .. Dildı:at et sen de yanını-
7&Sll1! .. > 

Diye latife etti. Küçük rehberle-
rimize dönerek sordum: 

- Nedir bu ateş? .. Aril tereddüt::;üz 
cevap \·erdi: 

- ~ p~ecek de! .. 

(Başmakaleden devam) 
hem Asyaya, hem Mısıra gitmesi 
rüp görmek gibi birşeydir. Trak
ya ve Anadolu yolu ile gitmek ise 
ınü.mkün değildir ve bu yol bü- - Ne aıı? .. 
yük Türk milletinin kalesi ile ka- - Eh bakalım Allah ne verdi ise!.. 
ns karış tahkim edilmiştir. Böyle - Siz yemeği Myle meydanda mı 
bir teşebbüsü de ne Almanya, ne P~irsiniz iti? .. 
İtalya göze alamazlar, almaların- - Erlteltler işle olunca qyle ya-
da da beyhude kan dökmekten ve parız ... Pışeni damlara - evleN - tak-
bir an önce takatten düşüp mağ- sim ederiz! .. • 
lı1p olmaktan başka kendilerine Garip yemek pişirme tarzı zihnim-
gelecek bir netice yoktur. Binaen· de kocaman bir islifbam husule ı,ıetir-
alcvh, yine İngiltereyi 1\fısırdn, Fi- mişti. Bir kere ateşin tistünde ne bir 
listinde, Adende vura bilmelerinin tencere veya kazan .~ardı. Ne de ocak 
tek çaresini müşterek İtalyan - vazifesinı eöreeek taşlar ... Zeki muha- ) 
Alman hava tazyikini arttırmakta tabım tereddüdümü sezmi,J g\bl sö-
ve Cebelüttarıkı düşürüp tek cep- züne devam etti: 
he üzerinden Mısıra gitmekte arı- c- Biz bu ltöydcltiler zaten hep 
yacaklardır. • akrabayız. Ekseriya beraber p~irip 

O halde Romanyadaki Alman beraber yeriz . ., Ateş de daha :reni ya-
işgalinin şimdiki halde manası ne nzyor!..> 
olabilir?. - Peki erltekler ne~e çalı:ııyor-

Bııgiinkü vaziyetler ieinde hie-
bir bahis lıaklunda tam isabetle lar~~e etrafımızdaki uçsuz bucaksız 
büküm vermenin ve kanaat yü- ormanları işare\ ederek: 
rütn1enin imkfinı yoktur. Bütün _ Nah şu balkanlarda ... Odun ke-
yukarıdaki tahminlerimizin hila-

l b·ı· Ol d 1>erler onlar ... 
fına herşey o a ı ır. maması a Yanunızdak( Beltirli köyünıln eski 
mümkün olduğuna !(Öre Almanya- muhtan Arifin ı;özlerini teyit etli: 
nın Romanyayı işgalini şu şekilde _ Evet bütün bu ormanlar Pınar -
tefsir ve mütnlea ~~lemek de ka- calılarmdır. Zaten 1tö7 halltı da bun-
hildir: İtalya harbe girdiği gün - dan zengin olmuşlardr. 
denbeii hitbir şey kazanmış de - <Zengin> kelimesi Ari.tin itirazını 
ğildir. Balk muztariptir ve iktısa- celbetmişti. Birkaç de!a derin derin 
di tazyik içindedir. İlk Mısır seferi Jçini çektik len sonra : 
netice vermen1iştir. Almanyada da -- Artık zc:ıgin değiliz ki ... - dedi -
vaziyet bundan farksızdır. Alınan- Balkan harbinde BuJ.&ar çeteleri nemiz 
yanın kazandığı askeri muvaffa · arsa almışlar. Kulanı da İstanbulun 
kiyef balkın midesine hitbir yeni iigal edildiği Yıllarda burayı talan e-
şey ilave etınemiş ve bil:lkis ek- den Rum ve Ermeni ~kiya kaldırınl§ .. 
siltnıiştir. inıriltereyi işgal ve istila Simdi toplanmış paramız yok ... Eski 
teşebbüsü de netice vermemiştir. camiimiz de o vakit harap olm~ .. Pa-
Her iki memleketin de e{ki.rı umu- raslZl.ıütan h8W yaptıraınadık; ileride 
miyelerine yeni bir hız ve ümit biriktirip yaptı.racağu! .. > 

vermek \'C önce bu kışı geçirme- Eski muhtar bizden mütecessis bir 
nin, saniyen İngiltereyi mağlUp adamdı. Ateşin başından ayrılıp ita -
etmenin çaresini aramak 18.zundır. ranlık köy sokaklarında a:ır ağır Her-
Romanyada buğday, netrol var - !erken yavaşça Arife sordu: 
dır. Alman cfkhı umumiyesine: c- Arif; si.tin köyün tapusu kimde 

- Petrol kaynaklarını ele ge- durur; Şih Hasanda mı? Yoksa top -
çirdik, buğdaya kavuştuk.. rakta gömülü mü? .. 

Diyebilmek icin Romanynnın iş.. Genç köylü bu sual üzerine şaşala-
gali ·bir faydadır. A~·ni zamanda mıştı. Birkaç saniye . miltereddit dü-
Romanya Sovyet hududundadır ve şündü. Sonra kestirip attı: 
Sovyetler Balkanlarda bir müda- ~ Sih Hasanda olacak!. 
hale lüzumunu hissettikleri vakit - Yok canım? .. Halbuki bize; ta-
buradan kolaylıkla gecebilirler. punuzun deve derisi ilzerine yazılı ol-
Keza, Almanya aleyhine bir Sov· duğunu, toprakta sakladığınızı söy -
yet hareketi mevzuu bahsolduğu !emişlerdi!.> 
vak.itte de Sovyet ordusu en evvel - Ben görmedim onu, !akat. .. 
Almanyanın canını teşkil eden 

- Arif acele ile ağzından bu sım ka-
Rumen petrollerini ele geçirmeyi çırıyordu. Uk.in çabuk ihUyatlı oldu. 
istihdaf edebilir. Bunun için de Cümlesini tamamlamadan sustu. U7un 
bu can noktasının emniyet altında yılların ver<liğ( mesleki bir tecrübe ile;\ 
bulunması gerektir. Almanlar ağ- bahsi kapatmamak, sözünün arkasını 
Iebi ihtimal bu iki noktayı birinci (etirmek için lılfa karııtım: 
derecede nazara almışlardır. İkinci - Fakat dana derisinden tapu top-
derecede nazara aldıkları da Sov- rakta gömülü duruyormU1 değil mi 
yet Rusyanın üçler naktı ile tehdit Arif! .. Zaten demln Sili Hasan d:ı ily-
edildig" i bir nnda Karadenize in- 1 ••- rd , d . e .....,o u ... 
mek, •şarka doffru> si,·asetin e hır Karanlıkl:ırda göz1erini &öremedi _ 
merhale kazanmaktır. ğim cenç ltö;rlilnün bu son cümlem 

İtalyaya gelince; İfalyanııı da üzerine uğradığı ha:rret.ın bü;rüklUJıl 
efkarı umuıniyeslne: kesik, acı sesile belli oldu: 

- İşte şnnu yaptık!. 
Diyebilmesi bu kışı geeirmek - Yaaal Demek Sih size onu söy -

için lazımdır. Fakat, o şeyi nerede Iedi! ... 
yapabilir?. En akla geleni kendisi - Söyledi amma; göstermedi kl ... 

h t h t ı 'kk' tt'"'" - Yerini ben bilmiyorum!.. için • aya sa ası• e a ı e ıgı 
Balk~n bölPelerine saldırmasıdır. Birbirine sıkışmış köy evlerinden 
Bu saldırışı takdirinde Sovyet birinin önünde durduk, Burası te1t 
Rusyanın müdahale edeceği böl- kallı ve bir odadan ibaret, ilzerl ça -
geler olduğu gibi ingilterenin be· lılarla örtülınüı kerpiç! andıran küçük 
raberliifini celbedecek bölgeler de bir yerdi. Rehberimiz izahat venlf: 
vardır. Romanyaya yerleşen Al - - Köyümüzün odası ... Tam iki yilz 
manya İtalyanın böyle bir teşeb- yıllık bir binadır. Dedelerimiz yap -
büsiine Sovyet akın veya müda- mı~!.. 
Jıalesiııi önlemiş olmakla yardım Bir kibritin ianesile aralık kapıdan 
etmiş olabilir. içeriye baktık. Oda bomboştu. Ne bir 

Bu mütalea silsilesi tahakkuk kilim veya ne bir masa, isltemle var-
ettiği takdirde Türkiye ve Bo - dı .. Halbuki şarktn en harap yerle -
ğazlar haricinde kaldn Balkan rinde birkaç sedir, kerevet ve lıl.akal bir 
bölgelerine yeni mihver nizamı masa, bir kaç defter &örmüştüm. Ne 
verilmek ve bu kış böyle geçiril- acıdır iti İstanbulun, hele Çatalca ka-

küçüle cobanı I'fecip, gecenin karan
lı.il ile tam bir tezat te~kil eden bem
beyaz elbisesi ile birden yanımıı.da 

peyda olınuştu. Ömründe hiç görme -
dia:i !otograt makinesini oyuncak zan
nedip manını bir çocult sılulile daki -
kalarca seven küçük ya\·ru elin1den ya
vaşça çekerek: 

c- Hi~t bana bak. Sana ne gös -
tereceğim!> dedi. 

Sonra cevabımı bile bek..lemiyerek 
yilrümel!e başladı, 

EN BÜYÜK SEVGİ 
Bir iki ev geçtik, Bir dönemeçe sap

tık. S•ğh !OllU iki sıra damların or
tasında idile. Necip bunlardan birinin 
önünde du.rdu ve elile bir duvarı isa
ret ederde: 

c Oraya bak!.> dedi. 
Karanlıktan gösterdiği_ yerde hitblr 

ı;ey ı,ıöremiyordum. Cehlimle alay eder 
gibi söylendi: 

< Kibrit yaksnan be!.. Karanlıkta 

ne ıörülü.r ki? .. > 
Onun bu ıerbest tavrına, büyük a

dam j .. tine güle &üle ltibrili - hem de 
dördUnü birden - yaktım. Iiafi! rü.z
gArla tıtreşen donuk: alevin karlısın-

da gözlerime çarpan ilk manzara; du-
vara yapı~tırılmış dört rc::;im ve içimi 
heyecanla titreten duyıu bu resim -
!erin kıymetli hüviyetleri oldu: 

Gazetelerden itina ile kt:~ilnli~, bua· 
ların ibtüııdelti ikisi ebedi Şet Ata
türkkle MilU Sef İsnıel İnönünündü. 
Altındakiler de eıısiz ltumandan Ma-
resal Fevzi Çakmakla n1uhteı·eın Bat 
vekil Refik Saydatıu yanyana &öslerı-
yordu!. .. 

Titriyen ellerlmle dört kibrit daha 
yakttm. Resimleri bir kere daha hür-
meUe seyrederken küçük Necip ses-
lndi: ,. 

- Tanıyamadın mı onları be? ..• 
Sesim:.O en tatlı ahengi ile şordwn: 
- Kim bunlar yavrucu&um? ·-
•- Alay n1 ediyorsun benıc·>.. İn

san Atatürkü, İnönünü nasıl tanımaz~ 
En büyüklerimiz bunlar ... 

- Peki öbürleri kim? .. 
- Onlar da Fevzi <pasa> ile Ba~ 

vekil... Bunları ben yapıitırdını. 
- Nereden buldun? 
- Cumhuriyet bayramında Çatal

ooya odun götürmü~lük. Orada ıltl 

gece kaldık. Askerler şenlik yapıyor
du. Oyunlar veriliyordu. Orada bir 
asker bana gazete verdi. Büyükleri -
mizi anlattı. Ben de resimleri kesip 
buraya astım. Onları çok seviyorum. 
Her sabah gelir bakarım!..> 

Küçük Necp sızlıy.ın br tahassürle 
bahsi değiştirerek füve elti: 

- Ah ben bir okunık yazmak öğ
rensem!. ..• 

Ve snora bulunduğu kOy(in imkıln-
s.ız: eeraiti içinde bu arzusunun hiç bk 
zaman tahaltltuk edemiyeceğin.i anla
mış ı,ıibi boynunu bülttü. Durdu! .• 
Onun hali, bu nıJı:ıi mini yOrelttekl 
okumak aııltma karşı çareslzlltl gör
mek içimi sızlata •ızlata arkadasların 
yanına döndüm, 

Onlar1 damların arasında buldwn. 
Nfzamettin Nazif haykırıyordu: 

- Niye açlma:mı.ış sanki bu kapı
lar!.. Sonra bana dönerek: c- Mon
şer, dedi. Dedindenberi tek bir evin 
kapsını açtıramadım. Olmaz; diyor -
!ar.. İçeriye yabancı ayağı girmezı:ııı, 
dedelerinden ö;rle görm(işler! .. 

Ffllıakllı:a biraz sonra Şih Hasanın 
yanma dönünce de o bu ftt,.atlarım 

şöyle tefsir etti: 

- Evde kadınlar vardır da! .. Maa-
mafih kadınsız evler herkese a~ıktırl. 

Gece lıayll ilerleml~ll. Artık dön
mek zamanı gelınl,ıti. İhtiyar Sih biz
leri .Sırat köprilsii> nün ni.hayetlıı.e 

kadar uğurladı. Ona veda ederlten soe 
bir tecrübe ile takıldun: 

<- Gel seni da Serovaya cötüre • 
lirn!.> 

Serova ikinci •lır ceza mahkemestıı.ı 
verilen islidaya (öre Pınorcalılann li
aanmca İstanbulun lsmf idi. TeerObe'I 
ihtiyar: 

c- Ne söylüyorsunuz kuzum?• Q..i.
ye gillmeltle iktifa etti. Onun bu ına-

mek istenecektir ... denilebilir. Ef- zasınm yanıbaşındalti bu köyde top - nalı gillüşü ve gördüklerimiz e>rann 
kRrı umumiyeleri kazanmak, kı!j- lanlı, misafir kabul odası bo~ bir kısmını çözmilş, .\;3ylenenlcrin 
!ık stokları ele geçirmek için bıı metrük bir ahırdan !arlwzdıl.. , wnumiyeUe eski zamanlara ait oldu-
teşebbüse geçilirken ikinci merha- Mahzun bir me151Je köy odası (!) ın- ğunu bir kere daha anlatmıştı! .. 
le olarak mihvercilerin bu kış dan ayrıldıktan sonra IJu hüznümüzü Biz de ııillüştük. Ve otomobilimize 
zarfında cihan harbini hazırlama- dağıtan, gözlerimizi tecessüsle yasar - binerek ay aydınlığı içinde bir rüya 
ya ,.e bütün dünya milletlerini tan küçük bir sahne ile karşıl•rtık: gibi bembeyaz uzanıp Jidcn ovalara 
biribirine katmak imkanını ara- Köyün daha henilz 10 • il yaşındaki daldık! ... 
mıya koyulacakları da şüphesizdir. ı------:B~U:-:::G:J'Üı::N::--:M-:-A':'-'.::T7lN:-::,;:EL~E:-R-:D-E-..--N:...-İ,....T-:İ.-B-A-R-E-.-N-: ---
Şarktan Mısıra ve Kanala var- -

mak, Asyaya yayılmak hulyası T A • 
belki bundan sonra, ilkbaharda K s ı M 
teşebbüs haline konmak istenebilir. 

ETEM İZZET BENİCE 
Sineması 

-İNGİLİZ SEFiRİ HAREKET 
ETl\IEK ÜZERE 

Diğer taraftan İngiltereııin Bük
reş sefiri Hor scCaret işlerini bir 
maslahatgüzara bırakarak, hare
kete hazırlanmaktadır. 

Romaı:.;_;3da bulunan İngilizler
den mühim bir kısmının yarın ak
şam Köstenceden kalkacak bir 
vapurla şehrimize hareketleri 
muhtemeldir. 

194-0 hlll'binin ilk SÜper filini 

Şimal Denizinde 
CASUSLAR 

Saheserini takdim ediyor . 
Denizaltı gemileri ve done.mna ... 

tiarp halinde İnıtilterede casus-

İstanbul fiat mürakabe komisyonundan 
lar ... 2 kahramanı seven bir ka-
dı:n ... Bir casus kadın uitnı'Dl 

26 No. lu il~ - İstanbul gazetelerinin 7 _ 8 birinciteşrin 1940 tarihli nüsha
larında ınüntcşlr manifatura !tatlarına müteallik .24> No. lu lllnımızdald 

«muhtelit ellerde bu1unmu~ olan manilatura eşynı;ının> icaresi <iUıal.Açılardm 

maada ellerde bulunan manifatura eşyasının> şeklinde ta~hih edilir. :~u mallar 
itha13tçılar ellcrnidc bulunduğu takdirde 1/ 10/940 tarihli ~mi gazete ile neşre
dilm iş olan Ticaret \'ck ~ lC'ti tebliAinin 4 üncü maddesi hn.kmü dahilinde tesbU 
olunacak azami k!!r yiluielerlnin il~ve.slle ı;atılabUccektir. 9816 

deniz haroinde ölenler ... 

BAŞ ROLLERDE 

CONRAD YEİDT- VAl[Rİ[ HOBSON 

.. 
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Türk Kimyagerler ve Mühendis Kimyagerler Cemiyeti Ana Niza11namesi 
- Dünkü Nüshamızdan Devam -

MADDE 26 - Mıntaka grupları ve idare heyetleri yalnız kendi mınt.aka
ları dahilinde çahşmağa sal3hiyettar o!up hiçbir veçhile cemiyetin umum! he
yetini bir kül olarak temsil edemezler. 

MADDE 27 - Aktif aza adedi 20 den fazla olan gruplarda mıntaka grupu 
4dare heyet1eri bir reis, bir umum! kAtip ve bir veznedar ... mubasipten mü
rt::kkcp olmnk üz.ere üç kişiden ibarettir. 

J\IADDE 28 - Cemiyet azası ayni zamanda iki mıntaka grupuna kayde
dilemez. Mm takasını değiştiren az.anın evvelki mıntakadaki mevcut bilcümle 
vesaiki, mıntaka idare heyetine gönderilir ve azalık sı!alı devam eder. 

MADDE 29 - Gerek umumt idare heyeti azaları ve gerekse mıntaka gruP-
1.:ırı idare heyetleri azaları yen.iden intihap olunmak hakkını haizdirler. 

Varidat: 

MADDE 30 - Cemiyetin merkez ve mıntaka gruplarının varidat kaynalı:-
Jan şunlardır: ' 

a) ller aktif aza tarafından ayda verHecelr: aidat. Bu aidat senede asgart 
altı lira olur. Azami miktarı 1512 No. lı cemiyetler kanwr.ınun 11 .inci fıkra
sındaki ah.k5ma t.Abidir. 

b) Her nevi teberrüler, 
c) Gruplar taralından temin edilecek müsamere ve eğlencelerden alınan 

.casıJat. 

MADDE 31 - Merkez ve $Ubeler tarafından temin olunan varidat, teber
rüler ve hasılat, her şeyden evvel kendi mübrem ihtiyaçlarına sar!olunur. Bu 
ihtiyaçJ~rdan !azJa varidat bulan merkez veya gruplar, merkezin veya diğer 

grupların ihtiyaçları karşısında idare heyetlerinin tensip edeceği miktarlarda 
merkez veya gruplara yardımlarda bulunur. Maamafih umumi kongre ccmi
•etin bilcümle varidatını münasip &öreceği veçhile tasarrufa .salôhiyettardır. 

FASIL iV 
• .Jmmnj kon&"re, mınta.ka konçelerf 

Umumj konve: 
• 

MADDE 32 - Cemıyetin umumi kongresi her sene temmuz ayında cemiyet 
merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Umumi kongre mıntaka grupları ida
re heyetlerinin müşterek kongresi olmayıp gerek merkeze ve gerek mıntaka 
cruplarına kayıtlı bulunan aktif azanın hrr birinin filen, veya tahriren iştirak 

edebilecegi, cemiyetin manevi şahsiyetini tam bir kül olarak tenH:il eden ve 
cemiyet hakkında bilcümle icrat, kaza! kararlara sahip olan. her nevi ~alu;iyeti 
haiz umumt heyettir. 

Umumi konp-elerin vazifeleri: 

MADDE 33 - a) Mıntaka idare heyetlerinin bilfı.nço ve hesapların1 tetkil: 
eder. 

b) Grupların idari ve maU bilcümle işlerini, kongre ve idare heyetlerinin 
kendisine arzedeceği meseleleri tetkikle icabeden kararları verir. 

c) Umumi idare heyetini intihap ibra ve cemiyetin bir seneJ:k faaliyetinin 
neticelerinj tetkik eder. 

d) Umum! idare heyetine ve mıntaka grupu idare heyetlerine lüzumlu gör
düğü direktifleri verir. 

e) Mıntaka gnıpu kongrelerinde verilmiş olan ve grup azalarının imzaları
nı haiz bulunan kararları müzakereye koyar. :h'Iıntaka grupu kongrelerindf!n 
aı.anın imzalannı haiz olarak umumt kongreye gönderilen bu kurarlar imza 

adedi kadar rey ile ittihaz edi1ecek mukarreratı ithal ve reyler umumi kongre
ce bu husus için verilen reylere zammolunur. Yalnız bu gibi hallerde grup 
kongrelerinde mevzuu bahis mesele hakkında rey vermiş ve reyi grup knrarile 
ekseriyete ithal edilmiş olanlar ikinci bir de!a umumi kon::!"redc cynı mesele 
hakkında rey veremezler. 

Mıntaka. ınıpu konrft.lerf: 

MADDE 34 - Cemiyetin mıntaka gruptan her sene umumt kongreden iki 
ay evveı nisanda akdolunur. Bu kongreler grupun senelik faaliyetini tetkik 
ve mıntaka grupu idare heyetini ibra ve yenisini intihap ederler. Ve yeni in
tihap edilen idare heyeti azasının isimlerini umumi kongreye blldirir. 

11-IADDE 35 - ?vtıntaka grupu kongreleri grupun bir seneük faaliyetinin 
bl13nçosunu umumt kongreye bildirir. Umumi kongrece alınma!ını istediği 

tedbirleri grup kongre azasının imzalarını havi bir karar sureli seklinde, üc; 
nüsha olarak tanzim ve bunlardan birinj umumt idare heyetine, birini umu
m! kongre riyaı:>eti divanına, birinj de grup e\·rakı arasında muhafaza eder. 
Umumi kongrede bu kararlar madde 31 in (E) fıkrasına göre nıuamele görür. 

MADDE 36 - Umumi idare heyeti cemiyet merkezindeki mıntaka .:rupu 
idare heyetinin vazifesini de göreceğinden ayrıca bir merkez grupu kongresi 
yapılmaz. Maamaiih bazı hususi hallerde umumi idare heYeti merkezde bulu
nan azayı isti~e icin davet eder. 

Umumi kon.ue ve mıntaka ll:oQftlert için cenel hükümler: 

MADDE 37 - Umumt kongreye veya mıntaka kongrelerine iştirak ya filen, 
ya lems.ilen veya tahriren olur. Mazeret dolayısile kongrelere iştirak edemi~ 
yen <ıza, yerini bir mektupla azadan birine verir; bu şek.ilde bir aza kendin

den başka yalnız bir reye sahip olabilir. 
MADDE 38 - Umumt kongreler ve mıntaka k;ongreJeri merkez veya mm

taka gruplarına mukayyet azanın ıınfından bir fazlası ile acılır. Birinci iç
timada ekseriyet temin edilmediği takdirde 15 cün sonra ikinci içtimaa da

vet edilip gelen aza ile kongre akdedilir. Gerek umum! kongrede ve gerUse 
mıntaka kongrelerinde kararlar ekseriyetle verilir. 

MADDE 39 - a) Umumt kongre umumi idare reiııi, bulunmadığı takdir
de umumi ki\tip her ikisinin bulunmadıiı. hallerde umumt idare heyeti aza
sından biri tarafından açılır. 

b) Mıntaka gruplan kongreleri de mıntaka ırupu idare heyeti, veya umu
mi k~tibi ve bunların bulunmad.ıil. hallerde az.adan biri tarafından bu mad
denin (a) fıkrasına göre açılır. 

c) Konırede ekseriyetin bulundufu sabit olduktan sonra mevcut aza bir 
kongre reisile bir kon&'l'e reis vekili, iki k!ı.tip, ve iki de milrak..ip intihap 
eder. 

MADDE 40 - Kongrelere, konıre reisi bulunmadığı hallerde kongre reis 
vekilinin riyasetinde devam olunur. Zabıtlar konıre reislerinin birile ldtip.. 
Jer tarafından imza edilerek hıtzolunur. 

MADDE 41 - İntihap edilen iki müralcip aza koncrelerin akdi esnasında 
idare heyeti tarafından haz.ırlanm1' olan senelik hesaplan tetkik ile heyeti ib
ra ve hesabatn kontrol edildiğini ait olduğu deftere imza ile tesbit ederler. 

MADDE 42 - KongreJerin alı::dinden 15 gün evvel aktif azaya birer dave
tiye gönderilir ve bu davetiyelere ruz name kaydedilir. 

MADDE 43 - Cemiyete kayıtlı bulunan aktif azanın 1/5 nin tahriren u
mumi idare heyetine müracaati üzerine bu heyet azayı fe\;kal!ide bir umu
mJ konareye davet eder. Ayni şekilde bir mıntaka grupu aıaları, mıntaka gru-

YAVUZ SULTAN SEliM 
Halifeler Diyarında 

No. 11 Yazan: M. SAMI KARAVEL 

Yavuzun fır kası kılıçtan g·eçirildi 
Llkin, veziriazam Mustafa pa.şa l 

mahrem adamlar;ndan birini yo
la eıkardı ve şehzade Ahme<le, Ya
vuzun İstanbuldan gizli bir kuv
vet çıkardığı.nı ve onu yolda pu
suya düşürerek mahvetmesini 
bildirdi. 
Şehzade Ahmet, Yavuzun gön

derdiği bu fırkayı bir geçit ve -
rinde basarak esir aldı ve kılıçtan 
geçirdL 

İşte bunu da haber alan Yavuz 
kükredi. Entrikalar içinde oldu -
llunu anladı ve adamları vasıta -
sile de bİr\'(lk gizli mektuplar ya
ikalalıuı<t1 

Yavuz, bundan oonra acı ve bi
anıan icraatına başladı. İlk olarak 
veziriazamı Mustafa paşayı huzu
runa çağırark: 

- Bire mel'un!. Söyle!. Şehza
de Alhmede haber vollıvan kimdir? 

Veziriazam Musta1a paşa, yal
varıyordu: 

- Padişahını, haberim yoktur .. 
Caruro yoluna fedadır .. Kulunu -
zun günahı yoktur .. 

Yavuz, köpürmüştü, bağırıYQr
dıu: 

- Bire, din ve millet düşmanı ... 
Bire, canavar.. Sen beni babam 
Beyuı.t Vell gibi dervi$ nihat llU 

pu idare heyetlerine müracaatla grup kongresini fevkalade içtimaa davet ede
bilirler. 

MADDE 44 - Kongrelerde l'alnız ruzr.amcde yazılı mrıddeler müzakere o
lunur. Ancak mevcut azanın yirmide birinin kararile teklif edilen ruzname 
harici maddelerin müzakeresi mecburljir. 

MADDE 45 - Usulü dairesinde zaptedilen kongre kararları cemiyetin 
mecmuasında neşrolunur. 

Ana nJzamnamenin tadil ve f.efslrli: 
MADDE 46 - Ana nizamnamenin tadillne yalnız umumi kongre karar ve

rebilir. Bu da kongreye iştirak eden azanın 2/3 nün kararile yapılabilir. 
ı:1ADDE 47 - 11.iıntaka gruplarından biri veya birkaçı ana nizam'lame

nin bir veya birkaç maddesinin tadil veya tebdilini talep ve bunun için muu
mi kongreye müracaat edebilir. Bu takdirde umumi kongre 33 üncü madde
nin (d) fıkrasına göre hareket eder. 

MADDE 48 - İşbu nizan1namede tasrih edilmiyen hususların lüzumu tak
dirinde tetkikine ve bir dahiH nizamname vücude getirilmesine umumi idare 
heyeti mezundur. 

?..tADDE 49 - Um~ımi idare heyetince tefsire muhtaç görülen•maddeler ilk 
umumi kongr!"de mi.izukcre ve tefsir ve icap ederse tadil olunur. Maddenin 
muaddel şe-kli kat'iyet kesbettikten so 1ra tatbik olunur. Dahılt ruznamenin 
tatbikına da gcııe i;k umumi kongrede mtizakcre ve kabulünden sonra başlanır. 

Ct'miyetin feshi: 

MADDE 50 - Yalnız umumi kongre, cemiyetin feshine salbhiyettardır. 
Fesih kararı cemiyete mukayyet bilümıım aktif azanın 3/4 nün bir razlasile 
verilir. • 

MADDE .51- Cemiyetin fe!:hi takdiri 1de, şnhsiycti mancviye~inde bulunan 
malların nereye h·ıtolunacaf;ı. f<.>ı.:ih k ngresinde tayin olunur. Kongrenin top
lanma~ına irrk:in bl:lı:nınndığı takdird.. bütün mallar İstanbul Üniversitesi 
1\.iırıy;ı Enstitüsü ~:\iliiphane ıne terko tıntır. 

h1.1\DDE !j2 - 1\-~ıntaka gT'Uplarında b~ri kendi krıngrcsindr grl1pa knyıtlı 
ezanın 3/4 tinden bir f;:ızJasile grupun 'naliyet:ni tadil c:lebilir. Bu keyfiyetin 
mutt'bE'r olnbl!n-.esi için umurr.i kongreıin tatil k:>rarını t."lc;d:k Ptmcsi şarttır. 

1\.1-ADDE 53 - Faaliyetini tatil ede ı gurpun t:.JtLn malJarı ve evrakı mer
keze de\.'rOlunur. 

RW~ksi:von heyet!: 

"IADL,~' 5·1 - Ccn1iyetin nc>şriyah ı iC::are erten hir rec!:ık~:yon heyeti var
dır. Bıı hc.-ylti \'e neşriyatın icap etUr ,!Jıi forn1alitrlrri, ncı-riyatın vııkıı bul
du~u sehir•lt ki merkez \0eya mırt.."lka gruptı idare heyeti intihap ve :ra eder. 

11::.y:.;:yet divanı vr L~~lµlin karn.rla!"ı 

!'.fADDE 55 - Me!'lcki lıty!"iyeli moı!ıil hareket ettikleri ~·:ıb:t olan cemiyet 
az<ısı hatkırıda bir knrar ıt!ihnz etme'.{ üzere Ln1lın1i kongr(•ce üç azad<:ln mü

rekkep b~r h<1vsiyf't di\'arır İP!"kil olu 1ur. Bu divanın vercccbi hüküm wnu
mi idare hC"yeti t.:.'rafırıc!an tntb k olunur. 

11.'L\DDE 56 -- Uınlı~ni icltrP h~ye i ile m?nt;ıka grııpu icl11re heyetleri ara
sında i:1tiliıf zı,huru?ıd;,ı, umuıni idare'ıc·yt>ti, n:.:.dıT i bir av zarfında ifıtil;'.'ıf çı

k<ln mınbka grupu kongre-sini .re .... kalft ie ic:-tmaa da\'et ve yeni bir idare heyeü 
intih.,p etmek üzere e~ki hey('ti feshet nek h<lk!·onı haizdir. 

Eskı heyet yr.niCcn intihap olundu ·~u \'eya ,ht.ı:ir baki kald:i:ı takdirde 
umuır.i idiırc hey~ti vrya prnp idare heyet:, iht.ff,fın haJ;ini umumi kongre
ye h:avale ede:-. L'mumi kongre son k <rarı verir \C bu karar t.1lbık olunur. 

rriilteferrik mad..:.('Jer: 

MADDE 57 - İşbu nizamnnme 3/1/940 tarJh:nr.e mücrsis aza tarafından 
tanzim edilerek mahallin en büyük nlillkiye ftnıiriııe verilrrıiş ve ccıniyctler 

k<ınununa göre i13n olunmuştur. 
MADDE 58 - Müessis az.anın isim v~ adresleri şunlardır: 

Kimyager Ekrem İnPI. Maçka Kağıthane cad. No. 130. Mühendis Kimya
ger 1'arık Artel: Şişli Haliıski\rgazi ca ldesi 315. Kin1yager Raşit Tnşdur: Tak

sim Mezaı·lık sokak Gabcllon ap. 30. K ımyagcr Jülide Dc:,-mer: Şişli Kır so
kağı No. 39. Kimyager Sezat Dcymer: Şişli Kır;ığı sokak No. 30. l\:imyager Ha.. 

san Bayaz: Bakırköy Mektupçu sokağı 7. Mühendis Kimyager Haldun Terem: 

Şişli Ebekızı sokağ! İpekçi ap. Kimyager l-Iaşmet E:.;kin: Devlet Demiryolları 
kimyageri: Haydarpaşa.. Dr. J<imyager Ekrem Lraş: Müskirat İnhisarı kiınya

geri. Kabataş. Mühendis Kimyager Öm •r ince: Afü.skirat İnhisarı Kimyageri. 
K<ıbat..'lş. Dr. ?ı.lühendis Kimyager Tur 1:ın SrşbPŞ: Nü;anta~ı. Vali konaf~ cad. 
75. Kiınyager Nüzhet Çelim; Hıfzıssıhha ınüe$escsi. Ankara. Öncebeci, Kur
tuluş. Topraklık Hakman apart. No. 3 

SWıip v~ neşir)utı jdare eden Uaşnıubarriri 
J;"TE'1 İZZET BENİCE 

B•!tldıi(ı yer: SON 'fCI GRAF Matbaa11 

zannedersin?. Biz, uyumayız .. Her 
şeve agahız ... 

Dedikten sonra, cellada emir 
verdi: 

- Tez kesin mel'un un kafasını? 
Cellat, veziri azamın kellesini 

kcsmeğe vakit bulamadı. Çünkü, 
Yavuz hançerini çckımis Mustafa 
pa.şanın kellesini kendi elile biç
mişti. 

Yavuz. bununla da kalınad1. Bur
sada bulunan küçük şehzadelerin 
kellelerini de kesti. 

Borsada bulunan yedi yaşından 
yiruni vasına kadar olan beş şeh
zadeyi boğdurdu. 

Hersekli Afunet paşayı veziri
azam yantı ve Saruhanda oturan 
ve İıiQbir şeye karışmıvan şehza
de Kurkudun da kellesini uçur -
mağa karar veren Yavuz on bin 
süvari ile Bursadan kalkarak beş 
ıtünde Manisa önüne vardı. 

Yavuz Bursadaki şehzadeleri 
gözü önünde boğduııınuştu. Kanlı 
bir facia o:lrrıu.ştu. Şehzadelerin 
büyüğii celltlara hücum etmişti. 
Hatta, bir celladın loohmu kırmıştı. 

Yavuz, davasını haklı görüyor
du. Çünkü, babası Beyazıdı Veli 

gibi kardeşlerine dokuruııamağa 
karar ~ermişti. 

Fakat. kardeşleri rahat durma
mışlardı. Hep birden aleyhine ent
rika cevirınişlerdi. İsyanlar vü -
cude getirerek babası Beyazıdı 

Veli zaır.anında olduğu gibi bir 
fıtret devri açııııışlardı. Bu sebeple 
hep.sinin vücudünü ortadan kal
dırmak elzemdi. 

iste, Yavuz verdiği kararla Ma
nisaya vardı. Kardeşi şehzade 
Kurkudu yok edecekti. 
Şehzade Kurkud, Yavuz Sultan 

Selimin on bin atlı ile Manisaya 
ı:reldiğini işitince adamı Piyale bey 
ile nasılsa bir fırsat bulup kaçtı. 
Teke sancağında dağlara sığı.ndı 
ve bir mağaraya girip saklandı . 

Lakin, Teke sancağı beyi beş on 
Türkmen ile şehzade Kurumdun 
saklandıh mağarayı buldu ve 
Türk.menler tarafından mağara 
basıldı, yakalandılar. 

Kurkud, Bursaya götürüldü. O
rada katlolundu. Şehzade Krkud 
kardeşi Yavuza katlolunmadan 
evvel bir tebrikname yazdı. 

Cellatlar, Kurkudun kellesini 
kesmek üzere mah.nus olduğu o-

1 GENÇLİK 
2 - GÜZELLİK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir k~emdc aranan 
bu meziyetlerin hepsini size ~ 

KREM PERTEV 
lemin edebilir . 

l - KRE!'tl PERTEV: Bir tu
alet müstahzarıd.r. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiveti itibarile yüz
deki çizı;(i ve buruşuklu.k
ların te· 0 kkülüne mani 
olur. Deriyi geı:ç ve ger
gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtası<!ır. Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak ci'aeki pürtük ve ka
bare.klan ıı;ıdcrir. Çil ve 
lekeleri iza!P eder. Teni 
mat ve şelfaf bir lıale ge
tırir. 

3 - KREM PERTEY: Bir cild 
~evasıdır. Deri guddeleri
nın ifrazatını düzeltir. Si
vılce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild ada!e•ini 1>esliye -
r~k ku •vPtlendirir. Kuru 
cildlcr için yağlı, ve yağ-

lı cild~er için y~gsız hu
susi tüp ve vazoi.arı vardır 

3tılt.ı;nahmet ı inci sulh hukuk h3-
kimliğinden: 

Du\.'<ıCı Hüs--ıü Çıt.ağın Kumkapı Ha
\'UZluhamam Turakeş sokak No. 3 de 

Sıdıka aleyhine açtığı 40 lira atacak 
davasının C<.iri muhnke:nesinde müd -

deaaleyhe gönderilen dava arzuhali 

sureti müddeaaleyhin yazılı adresten 

çıkıp gittiğinden adre:;i belli olmadı

ğındc.n bil;l tebliğ iade edilmesi üzerine 

dava i:".'.ir.lası sur'.'tinin müdd~aaleyhe 

20 gü!l mi.i".ldrtle ilanen t'.'ll:ğ,inf' karar 

\·crilıniş \'e muhakemesi de 5/11/940 

sal gürü s:- ~t 14 de t.aiik edilıniş oldu

ğundan ır.cz!tôr gUn ve saatte ınahke

meye gelmeniz veya kanuni bir ve

kil göndermeniz aksi takdirde rıya -

bını7..da muhakemeye bakılacağı tebli

gat m~kamına kaim olmak üzere nan 
olunur. l 784 

Şeh1r tiyatrosu 
TCPI:RAŞI DRAJ\1 

KISMINDA 
nu ak~am saat !0,30 da 

OTELLO 
İstikl51 caddesinde Komedi 

kısmında 
Bu ak~am saat 20,30 da 

YALI UŞA(iI 

Şehrin her tarafına otobüs temin 
edilmiştir. 

daya girdikleri zaman hiç havfet
meden sordu: 

- Beni katletaneğe geldiniz de-
ğil mi?. 

Cellatlar, cevap verdi: 
- Evet Sultanım!. 
Kurkud, rica etti: 
- Bir saat kadar mühlet ver -

mez misiniz?. 
Cellatlar, mühlet verdiler. İşte 

bu bir saat zarfında Kurkud kar
deşi Yavuza bir mevzun tebrikna
me "azdı. Sonra abdest alıp iki 
rek'at namaz kıldı. Boynunu, sü
klınetle kemende verdi. 

Yavuz, kardeşi Kurkudun mev
zun tebriknamesini okudujiu za
man ağladı ve üç gün matem tu
tulnıasnı emretti. 

Hatta, Kurkud Sultanın g:izlen
dii(i mağara)'l bulan on iki Türık:
meni idam ettirdi. 

Görüli.ivor ki, Yavuzun kardeş
lerini katletmesi zaruri idi. Çün
lkü, millet ve devlet şfıreşten, is
yandan, kargaşalıktan kurtulnn -
yacaktı, Yııvuz, hem kardeşlerini 
katlediyor ve bem de ağlıyordu. 
Uste de matem tutuyordu. 

(Devamı var) 

İstanbul ildnci icra m~mur!uğundan: 
Türk Okutma Kurumuna birinci derecede ve İsmail Rasiıne 

ikinci derecede ipotek gösterilen Yüsriyeye ait Alemdar mahaJ!e
sınde Aziziye caddesinde ve Fatma Sultan Camii rokağında eskı J4, 
47, 49, 43, 51, 45, 53, 4, 2, yeni 24, 17, 22, 28, 20, 19, 18, 26, 9, 21 ka~~ 
33 ada 7-8-9-10-11-12-13-14 parsel numaralarla mürakkam hudu 
senet!e muharrer ıkargir, bahçeli iki hane ve yedi Iut'a bilıi ha~ 
dükkan açık arttırmaya konulmuş tur. Gayri menkulün bulundu 1• yer İstanbul Hükumet konağı karşısında ve esas cadde üzerinde 0 . 

makla beraber bina tamire muhtaç ve elektrik ve havagazı, su tc~tı: 
b~tı var~ır. Bu gayri menkullerden 12 parsel, 28 kapı numaralı d~1 kanın iki cephesi camekan, zemini çimento kahve dük.kanıdır. 10-
parsel 24, 26 kapı numaralı diikka nlar birleştirilerek ıbir dükkan h•· 
!inde .müstamel olup 26 numaralısının cephesi de.mir yaprak k:; 
penklıdı.r. 8 parsel, 20 kapı numaralı dükkan cephesi demir yapr 1 
kepenkli, zemini asfalt bodurum it atı mutpak olarak müstaroeldır. 
parsel 18 kapı numaralı dükkanın zemini tahta, cephesi camekan::~ 
9 parsel 22 kapı numaralı mahal han mahallidir. Burada bahC ır
n.atamam bir oda bir mutpak, bir aralık, bir ocak yeri vardır. la 
rıncı katta bir koridor üzerine altı oda, bir hela, sol taraf 1usınıJ1 
bir koridor üzerinde beş oda, bir hela vardır. tB' 

Ikıncı kata bahçeden tahta asma bir merdivenle çıkılır. Sol de 
rafta 'bir koridor üzerinde bir hela, bir oda, diğer koridor üzeru,ı 
üçü yüklü, dolaplı ve gayri kabili i.9kan, biri kaıbili iskan oJına•k üZU 
re dört .. oda vardır. Diğer koridor üzerinde ise ikisi camekan bolJJJ1~ • olmak uzere beş oda, bir hela var dır. Buradan üçüncü kata çıkı h
Yüklü, dolaplı bir oda, bir sofa, bir taras vardır. Diğer hane: 13• v 
reden kanıdan girildlkte binanın sokak cephesine nazaran diğer et· 
gibi birinci kattır ve bir koridor<! an sonra bir oda, bir hela mcvctti· 
tur. Odanın altı 20 numaralı dük.ık andan ıkullanılır; mu!pak mah3 19 
dir. !kinci katta merdiven başı, dört oda vard:r. 13, 14 parsel, 17: ,'. 
21 kaoı numaralı üç dük.kan birleş tirilmiş zemini çimento, cephe51 c 
mekan olup matbaadır. 
Mesahası: 7 parsel No. lı mahal 13.50 metre murabba• 

8 • • • 10.50 • • 
9 • • • 269.50 • • 

10 > • • 7.50 > > 

] 1 > > • 6.50 > > 

1?. • • • 28.50 • • 
13 > > > 35.50 > • 

14 > > • 31.00 > > 
olmak üzere 402.50 metre mu ral:ıbaıoır. . . bİ-
Bundan 123 metre murabbaı mahal bahçe olup mütebal;iFını ve 

nalar frr<al etmektedir. Dükkanlar havasızdır, haneler bilaha.va ,
8

• 

dükkanların tapu kaydına muka yYet olan irtifadan sonrakı h.3 ' o
lara müştemildir. Bu emlakin tam amma 29550 lira kıymet takdır i· 
lunmustur. Bu gayri menkule ait şartname 31/10/949 tarihind.cn ci 
!ibaren herkesin görebilmesi için divanhaneye asılacaktır aır'~o 
arttırması 11/11/940 tarihine müs adif pazartesi günü saat ondan ~
l~ive kadar İstanbul İkinci İcra dairesinde icra olunacak ,.e ır~t· 
hamr.ıen kıvmctin yüzde yetmiş b e•ini bulduğu ta·kdirde en ÇO~Je' 
t ran•n üstünde bırakılacaktır. O gün •bövle bir bedel elde 00 
mezs~ en son arttıranın teahhüdü baki kalmak şartile arttırJJJ• .. il 
beş gün. temdit edilerek 21/11/94-0 tarihine müsadif perşembe gu~a 
avni mahal ve F2atte icra olunacak ikinci arttırmada en çok arttır3 ıJI 
ihale edilecektir. İpotek sahibi al acak!Jlarla diğer alakadarl~ııif 
gayri menkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa. dil" 
iddia!ar.nı evrakı müsbitelerile 20 !'Ün icinde Icra dairesine b•1 rıJI 
mderi. aksi takdirde ha·kları tapu sieillinde mukayyet olmıyanl• ıa
satış bedelinin pavlaşmasından hariç bırakılacakları ve talin ola';'.si 
rın muhammen kıymetin yüzde yedi bucuk nwbetinde pey akC IY 
veya milli bir banka teminat mektubu ibraz etmeleri ve fazl.a ıniıe 
J(lmat almak istiyenlerin her zam an 37-2113 numara ile daır~et
müracaat edebilecekleri arttırmaya iştirak edeceklerin evrakı ~
kikle sartnameyi okuyarak muhte vivatını kabul etmis addolunac9,e 
ları ve· müşterinin yalnız 20 senelik taviz bedeli ile feraf( hare• 1,... 
ihale oullarını vermeğ'e mecbur oldujiu. diğer rüsum, ver.gı bo~~nl 
rı brırrlu~·~t ol:ıf'aı!ı nan olunur. ~ 
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QUINA LAROCHE 
Terkibinde Kırmızı Kınakına 

l<ül Renkli Kınakına 
Sarı Kınakına 

gibi en mükemmel üç Kınak·ı
nanın teksif edilmiş eriyebilen 
bütün unsurları bulunan nefis 
ve lezzeti hoş bir şarap 

hülasasıdır. 

Doktorlar tarafın

dan tavsiye edilen 

kuvvet ve 
sıhhat eksirldir. 

1 


