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STEM İZZET BENİCB YIL: ·J. 

~I a Mısırla anlaşma · çin propaganda yapıyor 
.. 

Uç ter itti( akı 
11 • lÇin olamaz ? Roma, Yugoslavya ile de olan dostluğunu ilerletiyor 

--- - -- - - -- - --

.,=---~~~-t~:~~---~~=thv_a:!~a! __ :::: Japonya da Y akınşarkta siyasi f aa iye tini arttırdı 
• 

~ETEM İZZET BENİCE 

llt ~bı·IUıııı, M 05kova ve Roma 
.._ ~y~lo ·ma yapmak rolundaki 
~lafı ~.~ taarruzunun da ademi 
"'~r a"1Yete ui:radığı yeni ha
l~ •rasınd;:dır Bu ademi mu
li\;1t.Vet, dun de

0 

;,aret ettiJ:imiz 
it.~ ~tnler arasınılak! tearuıdan 
~dek~faatler ve ı;ıdış yolları 
~ ı e:enlş ve uçurumlu te· 
l:ttt ~ı:lll or, 

al anlarda sulhün evamı erkesi 1 ıne geliyo~ 

'iti ı\lıııanl·anm maksadı bu· 
~ Sadece ı?•r- cephc•inde 
~ ~ i geçmek veya miidafaada 
ı.,!tı al tın &eri ve vanlarmı em
~ it lıııa almaktan ibaret ise 
~tı.::di ~e~chlıüsleri değil, bu 
~ • he bakım olan pot.tıka tak
lııtltu ak.iki durum temin cde- ı 

Sovyet Rusya ve İtalya, Almanyanın yeni ittifak 
tekliflerine karşı soğuk davranıyor 

Londra 25 (Hususi) - Alman 
propagandasının geçen haııa k;aıet 
e1ı\igı üçüzler paktının tahak'kuik 
edemez ıbir ha<ya. olduğu k anaJ!l;j 
umum .• esıock1ecf'r Çünkü, ne i -
talya, nı So.vyM Rusya böy!., biır 
p;'-t" y;ın3-mak ıst~miyOT.ar. II:Jtı. 
ll"l"i 1 son Roma scyaihatindc, bu 
me\Z<ı E'trafo1da MusoHni)i ikna 
e<lc'lle<l , aıılastlıJOL 
Bına. na c.I h. B< • .rlini.rı. evvelce 

ilan ettiği mühım hfıdisal nıi!w. 

~ hlrr. Çünkü, İtalyanın şim-
4ııilatU~ı. be ııirmek istemediği ve 
'I ıııı dbıtaraflı.,;mı muhafaıuya 
4 ~it d t eteği ve harbe gireceği 
~te e lll~nf•atine en uygun ta-
~· kklı tcrdh edeceiıi anlaşı- 1 bu lmıy:wak!ır. 

,b~>tt ltıı F' 1 d" j ~ ıııcı •yanın i<e ın an ıyn 

Ikrli-nden ıbi.d ı ıld.ı.,•Till' g>ijre 
JL!t'ler ya.·ırıda mWrim bır mııtuk 
söv[ıyec~. NuWnın metni şiıın• 
di.d• n hazır anın ıır. 

OLOTO~ BERLİNE 
GİT'vUYECEK 

Londr 25 (Hu>u>i) - Tab a
jaı ı Mo oof°un Bu·lıne veya lıer 
~'a ' o>"r A nı ş."hl'l2l'f' veya 
garbi U.ıtr•nY ya ıı•:iğinc daır ec-
nebi memleketlerde dolaşan ha -

ğını .bi!r 'ke-e dıı:ha tekzip etmiştir, işler peşinde koııuyor. Resimde soldan bir' nd Ribhenlrop, onun 

Başvekilimiz 
A karaya döndü 

Dun sabha 1 ~nmızc gd ';ini 
ha;ber verdiginuz Ba,vE"kıJ dok tor 
Rcifik Saıydam, dün aksa..nki t>k,;.., 
prnse haj5;.anan husu ı V"J(onla t "<
rar An~a.rava döımnlş.uı Baş -
w:ki m bu seyaiısfaı n sebebı bü-

Bütçe Hazırlıkları 

angi vergile e nek 
dar zam yapılıyor? 

y:ük biradı ıri Hakkı ::;, ~damı ra- · 

-
h2ts121ııtıdır B . k .ı-.:. J • le d ta a r a 

Rcfi.k S.aydaım bllyılk bıraderi 1 ır ISlln<lUaıre r e s rTUTı ar 
Haıl<1kı Savdaıru Maç.1 xlaki evinde k "h b { 
z>yaret .~~·r. ve fen ı ata aş vuru uyor 

Av tüfegi ile 
1940 mali yılında t:ıh•iliıtı azala - iı;tihlak rrsmi. n bazı madddo> -
cai(. ve ~"Oğa acagı tahmin oltı~an rin istıhlıik rllsumu t.:ihs l!ır.ın; 
v<'"rg:Jer veni bülçe liıyıhasil•' ayrı bu sene geçen yıla nazaran az ıla-

t 1 t tt• ayrı gÖ6teri1mişb" r. Hizme·, ababı cağı tahm;n olunm<d<tadır. ras ge e a eş e 1 k.ru.nç vergisi, hayvanlar verııi.sı, Bunlardan damga re.mi, nakli-
ııüınriık vergılcrı, damııa rcsmı, ya L verg.sı, ham petrol muşta'kla -

Bereket versin kimseye . pasaporL harç'::n· ıthalat muame- ı rından alınaıı isLi!1l~k .:e-mı v 
• • 1 H'T/(&i, resmı matbualar, umu>n! bazı maddelerın ıstihlak rusumu 
ıs:ıbe t C t 1 ~dı mektepler, ta,·y«re r<>sm mJtcah- haric olmak üzt•rc dif(crlen ıü'l ni.s-

' J i K Jtl d , ı ra c '- h,tJerd~ alır.~m tebcrrüler, eski bet' eri 1940 yılında da aynen mu-
~ d ıc Ll< ıı; ıl 1 kız 'k~I' ~ k~i a'acaklar, nakliyat vergisi. h:ım le hıı!aza lunacaktır 

!;'atlha ı'.loJ ş··k' " ,__, b< eş. petıul ve müştaklarından alınan 1 (Devamı: ıincii ahifede) 
r c ıye ve u n:tn O.t..·.uen en a-
raları açık bulunan kom u'an 
l\fc'ırnet ve kansı ~'ıı!ma ile k, v-

:n. ı.. dır. Üç k.-Tdeş ?.! hmct 

1 bh~ıı •onra, yeni b:r hareketl t 

ı::ıtt; 11 et~esi ~ilphclidir ve Sov· 1 
•ıoı lal ltutbd;şesini daima •enıper
~·lıııı 11 YVetlerin• b;r gün ıaar- ı 
~-"İ~ ~aın,sı ihtimali teşkil et• 
ı~ ltaı1ıı Vrupa harbınin net ce
İıı;. '-lııı •kuvvetlerine sahip nla
~e alt \'e ancak (ır•atlardan 
lıı..' 1 ııı ettııek isted.ği görulıiyor. 
~ ~ eııııeketlerinin harbe gir
'"'ı~tılmak istemedikleri, 
~.~111114 ıı vaziyeti de gö:Wnüıı· 
~ııy1 °iuna göre b;nnetice 
~ ~ lıerhangi bir istikamette 
'i 1ltı~e lıulunmadıkça veya 
~ ~ •• ~ h~_bölgelerde bir cep
ltı .\J.: nıuteşebbis bulunma
~~ ~-ılil~Yaıun istediği emni-

lıerlhin ılıailükalc uy~m o.lmad>- IBUkrqe gelen Alman iktısatçm Clodius RomanFda b:r takım iktısadi 

<Devamı ı tincu Phlf•d•I anıodaki Clod.ius'tür J { ke~ıs·nı fenn haldt• dövmüş -
ı l IJ •·er ,ıı n u>.· ·r• k tt-

Şarki Akdenizde sulh 
mu haf aza edilecek 

{oı, 11ıııden t~essüs etmiıı 
lıı ~, .\ 
~bu cİe~i~anyanın istediji yal· 
\ dı ~ dır, Almanya, ayni za
'~lıııı b~·et Ru•ya ve İttlyannı 
l~d •iQ; ıs .bölgeleri garanti ct
~1.•ıı ı;,;lıaıu, müttefikler tara
~; '-•.., lltıgi bir hareket ihti
~· •r ~· llıda müdahalele.rini de 
ı~: bir~. hu şek;Jde her iki dev· 
~ıı 1llı ~ruz vuku bulmadıkça 
lı;1 lıı~ll11r~ bi t~rdlığını, komşu 
S:'•tıi, b· a nüfuzlarının haki -
lı.~ı t b ı~. t~arruz veya cephe 
~ itti{ busu takdirinde de oto
~tr. llu aklarını kazanmış ola
~~u tark;"'takalar ise billiassa 

ııı,., ve orta şarktır. Yani 
'.\ı datıa"e. küçük Asya, mütte
ı._. ııı111 21Yade bu mıntakalar
•:Lteph Y:yı mağlup etmek için 
~'11, ~er açabilirler. 
~ ~)ı llıanyanın böyle bir 
Rllliıı ile bugün, ne de yarın 
\; tı ha ~tnıesine imkan yoktur. 
'i~lı ş ıca sebebi yukandan
-t:_ tihi b~iğinıiz vaz:yetler ol-
~) Sovy hassa da şunlardır: t' ~ .. \ııtıı .;'.1 Rusya - İtalya - Al
ı hqfıı,_ . alk::r;lardaki menfaat 
. ıı::_-ı~. h~d!a~arı telifi imkansız 
\ ~. i~rıbırine zıttır. 
~r~tıı~11Y 0alYa, ne de Sovyetle
~~ll Ve h·· nııı bıı harpten mu -• . lly .. k 

\ rı Yokı u çıkmasında men-
\ \ı da 011 ur. Menfac tleri olma
\ t:::_'l olnı uıı arzularına uymıya 
)~ita .\Jııı01Ya siiik yoktur. 
ı'" Ve 8o nya ile birlik olmak 
~ ~~i İti "Yet .Rus yanın bir dün-

lı. ).•~ile ıırıneleri demektir 
\ ~ dliııv de İtıılyanlar tla böy

~ilet" .harbinin çıkmasında 
. <be •nııı harp içinde hulun-

~<ıını Üçilndi sahifede) 

~~l<INDA 
'l~ ·:-:------

1 M. İZZET 
BENICE'nin 

! lı· ~'hi 
1~illi d l"OllJaolarından 

~~ll~llcıı.~a Son Telgraf 
' hlll arı gazetenıiz

aeaır.ıardır 

Mısır • Japon dostluk 
paktı imzalanıyor 

Elen istiklalinin 
119 uncu yılı 

Bugün Yunan milletinin 
milli bayrarru var 

Fakat İtalya ile de bir muahede 
yapılması mevzuubahs değil 

~ ve mü•ıef:.k komşumuz E
len mı.ı:etı: buııün l:;ikla.'nin 119 
uncu yll dönümünü kl.bt':amak -
tadli'. Tacifıin~ biirçak badircleı· 

Kallı:ire 25 (A.A.) - Japon - Mı
sır dootluk muahedeeiınin İm2lls' 
iıQin 'Doıkyodıa.o ılıenüz biT emir ııel
memiŞl:ir. İY'i ll:ıa'ber aılan mahfi;L. 
leni!:. !beyan edildiğine göre J apoın 
hükCımeti her şeyden evvel Ja.pon 
pamukları için konmuş olan yüzde 
40 .usbetinde- 1'iiım:rük resmiJıin 
ka.\lırıJınasını .i.stcanUkıt'ed:ix. 

J aıpon elçisi dün Mısır Başveıkiliı 
tarafından k.albul edilııniŞtliır. Mü
Uııkat esnru;ında elçi demiştir ki: 

- Ticaret mesı:-:esile iıki m~m -
leıkeıl arasındaık.i doı.tlııil< münase
~eriııı.iııı müvazi olarak inkişaf 
etmesi arzuya şayandır. 

İyi ·hal>.ır alan mahfı!'.erde söy-
1.>ndi,ii!ine ııöre Mısır hükumeti, 

etrneık isemı<ıkedir. geç:i.run, hürriyet ve istiıkı fil aşıkı 
Koılıiıre 25 (A.A.) - Mısır hü.- Türk milleti bugün bütün Yuna-

kCımeti ~ ealMıi'Ve1ıtar it~anı nis1ıanda yapı.anal<ıta olan milli 
maJ:ıfil:brinde lbeyan ediJıclijtine gö- . tezahüre her mil etten fazla Juy-
re ]taJya hiiıkOımet.iıUn MısıT hü- met vereodı: mevl<i~r. 
kUınetine ilki meımle.ket ll!raslflda Elı:ın milleti 1838 denıberi bugü-
bir dootluik ve ademi tecavüz mi- nü milii 'bir ooyrarn hailııde tes'it 
sıalln alkitedlilın~o;i ha'k.k:ında iıki se- ede-. 
ne ~JV'Vel ya'Plııitı tekrın tekrM et- Geçen zamaın'.ar :ıçincle, Elen 
1Jiığ:ine dWa- verilen halber hiç hiı' meınleketin1n hudutları kiih ge -
esasa istind ~'1ımemektedir. (Devamı 3 üncü sahifede) 

Fransız harp 
komitesinin ictimaı 

' 

Yeni 
Japonya· tile Tünkiye ve El!,ganbian 
ıre ŞiJl ile akdettiği muahe<leJ.ıre 
benzer bir dostluık muahtdesi imza Pa.ı.>i<ı 25 (Hu -

b-USİ)- Yeni F'ran
Memur}arı görünce.. sız Jı:aıoinıtsirun 
Galatada Mahmut oğlu Rahmi harp k.omiıtesi B~ 

V'Mi,1 Reynaurl'uın 
adında biri memurlı;T tarafından 

rnn Cemal bu kada•I<> da kalmı -
yarak derh.ıl eve ıoıitm;ı; ve ehne 
ııeçırd gi tüf gi ile bah~cy~ kos
muş, ycdık en dayakta!' yara bere 
ıçinde bulunan Mehmet ile Fat
rnan1n üzerine ateş etmcğe b:.~la-
11llı;1lır. Çıkan saçma Vt' kuı şwıı.a:r
dan ·hiebii.oi lsaıbı.11t ı~:tınemiş, si1iı:h 

seleri üzerine gelen memw.-:ıar 
ka\~~a-cı.hırı ;.'tl!LaJı' ._ .ı:W-': tahkı -
~at.· b<ış'.aıınıştır 

-- 00•"---

Bir tüccarın 

İtalya - Yugoslavya yakınlığı 
dolayısile çekilen telgraflar 

Roma 25 (A.A.) .&.11;,adda 
iıın:ı:a ed\.en İtalyan - Yugootav 
i:titliı:'laı:ının ücüncü ytldönümü, 
dost uJ te7:a!ıürlerinc selbf."P ol -
mustur. 

Kanı~ C~"·<ıoo, Yu.p,Ob av sefiri -

1 

niıı şeNfine im uyafel çdrnıiş!ir. 
Yugoo;lav Hıırciy., Nazın Maaiw -
viç'e gönderdi-ği bir telgr;ı:flta Kont 
Cjyano. bilJıassa şöde dcnıti<te -
<lir: . 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

hususi otomobili ÇERÇEVE 

çalındı Y . TO k ., . 
Ne arabadan, ne d_e eni f maarl 1 

d -1 
hırsız an iz yok 

Üblnru>beyde Ko, "!. aprauım" 
rund.a oturan Anmanaık adında bir 
tücca:a <>it il 16 numa,raJı ,huı;w;i 
otomobil evvdkı gece me<1tu. :;a
Juı;~ar tar&fınıdan çalınmı.,tır. O -
txımc'bil ve çaJanJar henüz bu:u
nam"'1!ışlaTdır. 

SON .DAKİKA 

Yeni müzakere 
Rcıma 25 (Radyo) - i:ıa:yan v>eı 

Ywıı;osla.v hükfı:motleri arasında 

Bundan bir iki hafta evvel A
nadolu ajtnsı haberini verdi. 
Maarif Vekaleti, garp kültürü -
niin sistemli bir şekilde türk -
çe1~ intikal ettirilme'i işini 
planıa,.tırnııs, programlastırını , 
ınakaniznıalastırını~ ve belli 
bao.lı eserleri belli başlı te.rtü
mecilere hamle ederek ilk ham
lesine gir~~nıi~tir. 

TERCÜME DAVASI -
feıniz1 onun her te~eblıii!'Ji.ind('ki 
fikir cevherini. madde halinde 
billôrla~tai;ı uz.un \.adı.. lcrdcn 
CV\'CI tartabilınck ve ona gÖTe 
alkıslaınaktır. :\laarif, ınahsulü 
geç yeti~en o tar le dır ki, !:ıai;rı· 
na serpilen <ohuınlara bakıp 
hakkıııd ilk kıymet hükmüuü 
verc'.iliriz. Ha,at "aktinc kad,,r 
beklemek lüzumsnz. 

şünhe üze.ri.ne çevrilmiş, üzerinde ıriy>aıı·~n:de dı!i.n 
bir paket eroin bulunmu.ştur. Rab· · saaıt 10 da toplaın
mi el çabukluğu ile eroin paketi.ru dı ve i.Qt.ima ilki 
derhal yutmu•tur. Rahmi hasta - ibuçuk saat sürdü. 
neye ııötürülerek midesinden ero- Bu toı)Jlantıda Baş. 
in çıkarılmıştır. Rahmintn eroini vek.i!l ımuaıvini Şo
Mustafa adında birinden aldığı an- 1 11an, Mi!li Müda -
!aşılmış, Mustafa da yakalanmıştır. fua Nazın Daladi

1 ceeryan ed·en müııakereler nihayet 
\ bulinu{ltın. · 

Bu bir azametli hareket! 
Seçilen ilk eo.erlcr hangileri 

olursa olsun, kurulan tercünıe 
bürosu kimlerden ibaret bulu • 
nursa bulunsun, tatbik sabasın~ 
da ilk ölçüsüzliikler ne kadar 
can sıkarsa sıksın, bu bir aza
metli hareket!. , 

Dcnıek ki ben burada. henüz 
nıaddcde tekeınınül etmenıis bir 
tt'cbbüsü. bir fikn alkı~lıyo -
runı. Pek dogru! O fikir ne-? 
Garp kültürünü sistemli bir ~t>· 
kilde dilimize intikal ctıirrn .. 
i 1d! Bana diyebilirsiniz ki bu 
fikir Tan:ı.imattnnberi me.-cat 
olan birşe'· ne JCniliği va.r, ne 
de kıymeti! Ben de size derim lıi 
bu, yüz senedir etrahnda dönül· 
düğü halde bir türlü merkezine 
varılamıyan, kadrolaştırılaını • 
yan, olanla hnlanuyan. devlet -
leııtirilemivon ve biitüıı basitli
frinc rağıne!n geni'j a "ksi,von .ı (l

karılaınıyan. yani hit;bir zaınaa 
\"l' ntck3.nda a\la mL"\"tnt olmt
yan fikir! 

1 Ki SACA 1 L-----
Propaganda taarruzu 
Almanlar garp cephesinde bü

yiik bir taorruz yapmışlar. Fakat, 
propaganda ve sulh taarruzu. l\lak-

~ 
sat asikar: Koyu vatanperver Fran

.. sız saflarında sulh lehi.ne bir hare
ket, tcscvvü~ ve panik yaratmak. 

·~k bizim mnhutla konuşuyor-

! duk da: 
- Söylediğin madalyanın bir 

tarafıdır. Ters taraflnda Alman 
askerlerinin saınimi his ve emelle
rini ayni zamanda ifade etmediği 
nosıl temin edilebilir?. 

DedL • • 

ye-, Baıhriye Na -
2ıır1 Kaımı:ıinıki., Ha
va N azı.rı Lor an, 
Aıbloka Nazın Mo
ne, Maliye Nazırı 
Laırnuro, Müstem
lıEıke Nazırı Manr 
del, Tesllhat Na
zın °Dotri-, Gl:ıneral 
Gaım.e'.in ve Ami
ral Darlan ruwr 
bu.lurmı~laırdl!'. 

İQtimadan evvel 
Daladiıye ~al 

Gamdin ile~ 
bir konuı;ıınada bu
lun:m~r. 

Yeni Fransız Ba~vekili Paul Reynaud mesai 
bürosu~da 

Yeni kabinenin ;crna<tı meıralüa •beık lenııw:ild:edır. 

Bundaaı bahseden İtalyan ajansı, 
Yugoslav Harici'.}-e Nazm Mıarko
v!ç'ıin şu beyanatını naklecliyor: 

..ttalıyan - Yugoelaıv c:J'-Ostluk pak
tının alkdi B"'1ıkanlaırda J:Jek iyi kar
şılanacağına şüphe yoktur. Eın mü
hi.ııı bir anıda ba.şbyan bu dostlu
ğun iliniihaıye devam •deceği üm>-
dindey.iım. Ha" iki meınL,ıketin 
menfaat:erini müdafaa hususunda 
an1smış bulumnaları mut>ibi mem
nuniye.fltir .. • 

Kermi Rozvelt 
I.ıondra 25 (Hususi) - Bi.rle:;ik 

AımerJk:anın e..:ki Cunmuneisi Te
odor Ruzvdtm oğ iU \'e şiıındiki 
reils F:rankleıı Ruzve· tin y<>J\l'M 

· miralay Karm>t Ruzvı< it 5l yaşın-' 
dadı<-. Gönüllü obral< Finlantli-

. "f'JJYa gi.~. Sovyet - Fin s~l -
hunun. aıkdi il7.erine yeniden In -
giUz ardıısuına glıımio'[k 

(DJter habPrk'r 3 üncü ~abiledt) 

Herşeydcn evvel, bir hadi•e
nin tatbik sahasında meydana 
gelmeden fikir planında tam 
manasile doğmuş olup olmadı
ğına bakmalıyız. Bana kağıt ü
zerinde yeni bir dünya mimari· 
si getirin, onu aynen toprakta 
bina edilmiş görceek kadar mes
ut olayım. Bize fikir lazım, ha· 
kilci fikir! Çok defa bir i i fikir 
kargaşo lığmdan kurtarıp sade
ce maddeye intikal ettirmek 
pTensipi, fikre karşı değil fikir· 
sizlii!e kar~a bir aksüliinıcldir; 
, .• fikirsizliğin değil fikrin ak
siil3n1eJi!. 

Beni anlı"·or n1munuz? Fikir 
ve nazariyede kemal ifade eden 
bir isin, madde ve ameliyede 
kemal ifade etn1eıncs-ine imkiı1 
yoktur demek islil orum. Maarif 
cihazı gibi, her fişi bir fikir yu
vasına gömülü muazzam bir dil 
ve akıl santralının ilk murnffa
kiyetini, pilin ve fikirde arama
yıp da nerede arıyacağıı? \"ozi~ 

İ. le (A(:aı) mccmııa"nda, 
(C'ercc,c) kitabımın (kültoır -
lenıne davanııt.) h~imli (ik~i.ron 
..,erisinde ,.c bu ~iitunlardaki 
(ınaarif nıt•~elt.'n1iz) adlı bir ~eri 
aksi"\·on yazısında nıiidafan et
tiQiın tezlerden hir tanl'!-.İ 1 

\'eni Türk ııı l&rifinin, !-ıC.'r ıa
) t'\İ yüzde doksan dokuz fikir 
olan bu işi tan1 ınana::,ile kavra· 
dıı:ınn ve (yeni Türk maarifi) 
tabirine layık bir idrak ha,,i
.\"Cfi teınsiJ ettiğine inanı:yorunı. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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HALK PARKLARA 

GİTMİYOR fU! 

Bazı a~kadaşlar da İstanbulun 
pııırklari1e uğraşmağa b~ladilar. 
Halk park' ara neden çok rağbet 
etm>yor, gitmiyormuş?. Bir mu -
barc.i<e göre, p~klarda, halkın ra- ı 
hatQa oturup yiyı:p içmesine müsa.
tt ~!er olınalıdır. Herkes evin- 1 
de nevalesini hazırloınalı, patlı -
can dahna!:tnm, kııııu).;i.Tı, hel.Ya.an 
hazırlamalı, hatta, bir de küçük 
ti.;;e yan cebe yerleştirip parkın 
yo:unu tutmahdir. O zaman, halk, 
parklardan azami isir.ıfade eder, 
bilhassa yazın, herkes parklara ko
şar; b~'<lav,dar. eğlenir ... Bahçeli 
gad·nolarda ateş pahasına kahve 
iç-cekten de bu suretle kurtulınll'! 
olılT. 

Fakat, o va,kit, beledi"" parkla
rın bir eksiğini tamamlamalıdır: 
He~ parka bir zurnacı, bir de Ç':f
ıtı naracı tuni.ıı etıne.i.. o zaman, 
seyredin siz, Su'tanahmet parkın. 
da Kağıthane sefasını!. 
70 TONLl!K YENİ 

TAYYARF..LF.R 

Aıneıı kalılar, aduıa <uçan de
ritnoh dediokleri 70 tonluk mu -
4l2u.m tayyareler yapmışlar ... 

Bunlar 28 ton ağır:ığında bomba 
taşıyabiliyormuş!. 20 tonluk tay
yacenin cesımıeti karşısında rlnsan 
şöyle bir duraklıyor. 

Artık, havalarda, zavallı kuşla
ra da rahat kalmıyacak?. Bu dev
asa tayyarelerin homurtusun<lan, 
z3vallı kuşlar, kaçacak delik an
vac:ıklar, nihayet, kuytu orman 
l;ı.ra girip saklanmrıl!a mecbur ola
calJar .. Ve dünya kuruldu,.;u l(iin
dc,nberi uçan Jcuşlar, bundan son
ra, uçan değil, yerde sürünen hay
vanlar olacak!. 
ŞOFÖRI.F.R MEKTEBİ 
VE DERSLER 

$oförler cemiyeti mektep eçımya 
karar v~miş! Aferin, ıilıne ve ir
fana: karşı büyük rağbet! Şoför'ar 
mektebinde ö~etilecek dersler a
nısında neler var, bilmiyorum. Fa.-

kat, bu mektepte, bir de, otobüs 
kullanacakla.r haoklunda, ayrıca ih
tisas kursu açmalı .. Bu ayn kı
sınıda. otobüs şoförle~.ne İstanbul 
sokakları hakkmda geniş ve esaslı 
malum:t veri'meli, yollar etraf
lıca öğretilmi"1.dir. Neden, dexse
niz, çünkü, ~ehıir otobüslerinin 
geçtiğl yollar, her aybaşı bir kere 
değ;ş~·ri'ıiyor da, ondan. .. 

LOKANTACILARIN 

BİR ŞİKAYETİ 

Lokantacılar, maha-llemcilerdlı!D 
şlkavet etmişler; d~ler ki: 

- Mahallebi.ciler de ta'VUk, p>
liv gibi yemekler satıyorlaır, bizim 
m~ter !erimizi alıyorlar. Onlar, 
yemek satmasınlar ... 

Belediyemiz bu şildi.yet.; tetkik 
ediyormuş .. Bize kalırsa Mahalle
biciler d_ buna mukabil, bir teklif 
yapmalıdır: 

_ I.nk.aorı.taıaa:da mahaliebi, süılr 

!aç, aşure gibi tatlılar sa1ılrnama
lıdır. ,Herkes yemeğini yedikten 
sonra, sıitliıcını, gelip bizim dük
kiinda vemelidir. 

Bu, makul bir teklif olına.z mı?, 

MEYVA FİATI 

VE GAZİNOLAR 

Bir gazetede bir karıkatür gö
züme '.lişti. Man.avbrda satılan 
meyvalar, kooperaM!erde satılan
lardan daha ucuzmu.ş.. Çünkü koo
peratifin müdür, meclisi idare In."6-

raf'.arı ve saire vaır. 
Meyva deyince, hatırıma, geQeJ>

lerdc bir çalgr!ı gazinoda yediğ;iın 
elma ve oortakallar hatırıma gel
di. K'rk,.::ı'ın basında, bir hovsır
daltk yapalım, dea k. B':r çal,gılı 
gazinoya gittik. Ismarlad:i"(ımız 
sevlerle bır'ikte, fn<>yva da istedik. 
Bı: tabağın içinde - hilaf yok - ta
mam bes elma ile ik,; portakal 
vardı. 

Bu mevva ·ç:n hesap pusulasına 
ne yazsa1ar beğenirsiniz?. Tamam 
150 kurus~. 

Ne buvurulur, belroiye iktısat 
müdürlüi!ü?. 

AH'.\IET RAUF 
====================== I 

Arkadaşının kanını içmek 
isteyen adam ! 

:ta.? >eSki ahbap arasında tehad
di.is eden, bir •ö.l.lıml.e t.ehd.it. ve 
h• karet da\ iU>a dün nöbetçi bu
lıman asliye 7 mci ceza mahkeme
sinde bakılnuştır. 

Vak'a şudur: 
Zü.tfi.kar oğlu M-eiı me' Duramaz 

ile Ali ol!lu Hasan Savaş ikl P.skıi 
aırkadaştırlar. Bunlardan Hasan 
Sa,vaş hayat:nı amelelik yapmak, 
yük taşımak suretile kazanmakta, 
Mehmet Duramaz ise küçük mık
yasta seyvu satıcılık yapmakta
dır. 

2 ahbap eskiden büyük bir fab
rikada çalı.sırlarken birb'rlerile ta
nışmı.şlar, fakat bilahare fabrika
nın ·kapaınması üzerine ayrı ayrı 
geçim yolları tuttuklarından ay
nhnışlardır. 

Lalo'n vine ara.sıra eı.ı.martesi ak
şamları veya nazar günlen yek
diğerile buluşmakta ve beraberce 

ge~ p keselerinin müsaade ettiği 
kadar ırerek eğknmekted'.f e• 

Mehmetle Hasan evvelki akşam 
da bu suretle ·buluşmuşlar, Baı....:
pazarında küçük bir meyhaneye 
gidere!, kaü:.Jarı tütsülemeğe ko
yulmuşlardır. 

O l(iin, fazlaca yük taşımı.ş o
lan Hasan evveliı arkadaşı.na bır 
<;şe rakı ikram • tmiş ve bir şişe 
de kcndis·ne getirtm'ştir. Bu şışe
ler bittikten sc:ıra H~n arkada
şına sıranın ktnclsinde ola .ğunu 
söy'iyerek: 

• - Haydi bakalım ... '?imd1 de 
sen birer şişe getirt!.• dem~tı·r. La
kin Mehmet buna razı olmamıştır. 

Bunun üzerine de Hasan kendi
sinde paranın bittiğini b·naenaleyh 
artık lwlkmalan icap ettiğinı söy
lemiş ve: 

•-Zaten sen hasisin birisin! Her 
vakit bövle ya])arsın. Bir daha ge- ı 

Yazanı lskender f. SERTELLi 

- Barı.ştı:m zannetme! Hele bir 
yUkarıya çık. Gör~ sallı.neler 
OOlli de benim giıbi haıyretı'..eıı hay
rete <Wşüreooktir. 

Acaba ne var? Diye :verindeın fır
~ Cevat, taştan taşa atlıyaırak 
~niz kenarından çlkıt.ı .. Eski otur
dtığ>ıı ) vre {((idi. 

On•:,,?! 
H"1<iltatan şaşılacak şeyd!i bu. 
Doktor Cevat göz:lerine iruına -

IIU)irdu •• 

S~a, bıır erıkej\in kolu.na gir
miş, Ş-On ve şakrı.k bır eda ilıe ;;aıI.. 
lan ° sallana geliyordu. 

Ccv>aıt 'kansma: 
- Bu adaro ela kim? 

D ""' sord., 
F n·-e l?liıC.ii: 
- Mfuıblobe! kocası. 
\1_ hcımen ilive etti: 
- Bu iSt.Jkbal ook uzak değ'il

miş .. Yarın njkfil,ları kıyılacak -
mı .. <;elma bunu b:zderı saıldamış. 

C"'Vadın bevnindt'n S<:nki bir ka.
zıt. k vwınır. su dökmüşlerdi.. Al
ru n bonı:ı.:'k tanesi gfu! ter~ 
ıDö ı!Uro., <U.zleri titriyordu. 

- !nanırımn, Fikriye. Bu bir 
ııürpr.z olsa gerek. 

D ye mı .. .<danaıraık yerine otur-
du. 

No.111 _ _, 

Şüphe ve t~ ~rduı
ğu hayrıınlikt<a.r uzun si.inmedi. 

Selıınıa masaya vakla.ştı: 
- Ji1ilkıriıy:.c~, dıcıdı, ben ı>iz -

den salk.lamıştım. Maksadım si.re 
b>r sürpriz yaıµmaıkıtı. Nişaınlıro 
Scımih Kflmrıan Beyi taıkıdim ede
I'iıın. 

Şaşaladılar. Se ana, arl<aıdaŞ ıa -
rını da Semih Kanır ana tan ııtıtık
tan sonra: 

- Şimdi uzun uz:uıı kooıuşalbi -
li.ııU .. 

Diyerek oturmuştu. 
Samih 13>".ıv de Selrnll9lın yanına 

oturdu. 
Doktor Cevat hafızasııııı :yok 

luyordu. 
- T~rruf e~tim beyefendi .. 
Derken, Semiıh Kfunranı taru-

maga çaJwıyordu. 
Bir ıtıiir lü h<lıtıı'.zyamaml$!t. 
K~ndi lkwıdine: 
- Bu sima bana yabancı deği.lı.. 

Acaıba neme gördüm r 
Diyardu. Semih Kamnn çok neş'e 
· · ÜQiincü OOfa kwybe<t.'tiği &el/'

ı:;Ii sini - ııiizel tıes:ıdiif ~Beri ola
rak - yine •bulmuştu. 

Bir araiı1< Set.mıınm kulağına: 
- VıaJ.ahi ben ook taJihl.i bir a

anum. D ye fısıldadı. Bu ,fer 
ümıdi.mi lk~ Kıe k.a:deşim 

Ceza az 
geliyor 

Ekmekleri islah için 
Belediye yeni bir ceza 
müeyyedesi koyuyor 
Mlı;Leorl\l:iit lhıtac i.aca, cezalara 

ve ıhatıt.a musaıclere ka.ra1iI.arına 
~nen yioo ~ fı:rm -
• aı dan ılıun<...ı ekserio>iınin eksik ve 
ya lxrı:ıık. ekmek cık~ de -
v;ım e~t>kleri ııöriilmiişlıiir. 

Eroümle v lmz b.iır h:dta içiDda 
BeşLk<t.aş, Faıt.ih ve Emıiıönü kaza.. 
larııııda 490, Kadil:öy kazası dahl
liınde 120 ve Üsküdar fmn:rındaı 
dıa 209 lıozUk veyalru.i noksan \/\."" 
ız.in.& ek:mek bu.lunmuŞLur. Bu ..k>
ttnelclerin hecısi Da:nü1fıo:rl.eye ı!'i)n
®rilmişt:ir. 

Beiedı')'le reiS1'.iiıi kaymaka.m.'3<>
J:ara bu <hususta mükerreren ş.id

dıcıtj, cuni:ü .. verdiği ve bu emiır
ler yenlıerine gcıt>r>..ı;ı fırıncılara 
para cezaları ke:;Jdif!i halde fıt
:ı-mcumn hfiiiı bozuık vevaıhuıt nokı

.san ekmek çı.karma aın Y"ıni tedı-
' ıbirler alınınaı>ını icaiıcıtıtiıımô:f..ior. 

Bi l~hassa Üsküdar yak.asındaki 
fıncılar elksilk Ve OO=k çıka:r -
ıma'.kta rellror kır<lıklarındaın Üskü
dar k~ı B. İhsan, bu kaıbii 
fınnc1" ar için daıha tesir4 hi1- cez.a 
anüevylc!esi bulumnasını par!> 
l<ıo~·esirııie llY"l\1'7JUU ·~ ı;>
b:i kcY'Hveti BelıEdiye rei:;li4!ine de 
llıil~tıir. 

Öı{rcn.diığ"imioze göre J3kılediye 
reis.>.iti, kendisi fırın acıncıya ka
da.r mükerrer ... n eksik ve bozuk 
elk:ın-Ok çı'kaııtma.itı it.iyat eıdı<ın fır 
nn:a; lı.aık:kı.nda .scd. karan ve
ı<i ımesirıe .:;clıir meclisinden mü -
s~ i<;tiyecekii.r. Bu miiss:ad<ı a.
l.ı.ıııd.ıktan sonra artık fırıncıların 
ha!ka bozu!k veya eksil< ekmek ye
dirt.ın<:<klP.n vaz geçceekJ.:ııi iinUd 
o'.unmktadır 

---<ıoo>---

Cumhuriyet Merkez Bankası 
Heyetiumuı:niye Toplantısı 

Cumhuriyet Meıık•.ız baılkası 
heycli umumi(yl'Si önüınii.zd<ki a
yın 25 inci p;;TŞ€1mbe günü lopia -
iıac:ııktır. 

••• ••••••••••••••••••••••• 
!ip beni arama! .. Devi]) meyhane
den çıkmıştır!. 

H· anın yüksek sesle ı;Öylediği 
bu sözlere Meh~t çok :kızm•• vf' 
o kaoıdan çıkar çıkmtız tezaiıh ba
şına giderek ada.nıakıllı içııüşt·'r. 
Kısa bir zaman içinde kafayı tüt

süliyen Mehmet rneyhanedo:>n çı
kınca do~ruca civarda-ki bir kah
veye gitmis'-r. 

Kahvenin vak.ininde bir medre
sede yatan Ha54n da meyhaneden 
ç:ılu.nca dol(ruca buraya geldiğin -
den 2 cskı arlu.ıdaş yine karşılaş· 
mışlardır. 

• Hasanın k.endisin' meyhanede 
r~zil etrı•esine kızan ve çok kavgacı 
bir adam olan Mehmet: onu kah
vede görür görmez hemen bağırıp 
küfür etmeğe ba.şlanı:ş ve sonra da: 

•- Ben bu gere S<!nln k~nını i
çeccj!im!. Seni öldürmezsem haram 
olsun!• diyerek ölüm~e tehdit et- 1 

mic:tr 
Bu csna'Cla hemen memurlar ye

tişmisler ve Mehmedi vakalamış
lardır. Mahkcm~ h'<ldetlı arkada
şın cürmünü sab·t .-rönnüş; kendi
sini 6 av h<l'P5e mahküm edip he
men tevkif ey'em.ştir. 

de bana bir şey söylcmr:ım.ı.ş, sam. 
ce: .çanıtasını alıııı "iltıti• d=iŞtıi. 
Seni birgün ooııra burada bulıa -
cai:ımı ak.'.ımdan bile gc.;hıme -
miş!im. 

Selma yavaşça oonh.ı: 
- Bana burada rastlamasıeydı.

ruz ne yaııx:a!lotınız? 
- Araıyaeak!tım .. fstanbulun her 

ıköış2sini doLasarak s:ıııi bulanağa 
ralışac:>kıtıan. Çünkü, benden ay
n""" bile. Bunun se'bebıni a:n -
Jıaımak isti:,~rcluım. Biliyorsun ki, 
r;lün Kal:ııını0tan ayrı:ırken, ara -
ımıztla en ufak bir ilııtililf bHıe yok
tu. Akşam üstıü dönünce seni bu
l:ıımc.ı<i>m.. &yn:ıımdcn yıldırımı.ıa 
vu-ru lmuş.a döndüm. &ıbaJı.a ika -
dar l(iiziiımü yummadım .. Uyu.ına.
dııın. li''P seni düşündüm. Yalnız 
sem .. 

Se!r'ih, ~evgifuilıe bir:ıız konwı
tuik;tıan sonra, doktor Cevada döno
dü: 

- ruz de Ka.J.aıınışta ot uruyo
.ruz, bcyden<li ! Yarın saat iıki bu,. 
çukta rukiı.hıanız ıkıyı oacok. Mü-te
vazı, alayişsiz bir mL'T illiiım . .Maa
ma1liih siz maoontl<i kom.şusunuz. 
iHaruınıC<JlUndi ilıe birlikte bir şer
lbetiımizi iQ!T!ek üzere ıteşril! eder
ııen.i.z memnun oluruz. 

Cevıııt, Fiıkr.ivenın yüzüne ha.kıtı. 
- H<ı.y. hay 'b<\ylefcndi. F.aıka.t, 

niıkMı ,bu k3dar aee!e mi? .. 
- Biznn ııçin aeelıe değil. Ön -

cırlen :kararlaŞtmmşiıık. 
Fiknye, Seananın niıkMıında 

bulunmayı çok isıyordu. Koca - J 
sına: 

- Yarın gideriz, değil mi? 
Dll:U. Bu, Cevat için Joaıçı.rWr 

Seferler, Haliç işletme
sinin karı için ilgamı 

olunacak ? 
J:Ia. iç vapuı-lıarı .da.ras>n.irıı Deıı.iıı 

yo.Jarına lı<ll(laııması lliıJd<ıııd,ab 
.fiıkiı: Dahili} e Vukııı..eti.ce uıygun 

RÖriiJmeınkıLir. V ekiıle-t, bu .iıdareyi 
taımaın>.e belediyeye ,., .. ip ~ 
meyi wash bir .şdk>lde ı.slaıh etme
:y; daha muvafık bu1makıtadır. 

Ve bu huısusta yakında kaıt'i Jra... 
"""" verb1' cdk tır. 

D::ı1;er ıtaraetan belediye reisliği 
Dahı ıye V ai<aietiıııe bir rapor l(Ön
demciştir. Bu rapor için yaıplınan 
ıtetkck.ıııt ndt:lo: sinde Haliç saılı-iMe
rind'e otıurnıı hal:kın sayı.oının mü
'1eina<lıyeıı artcıgı ~ bu saltlllı<·ııde
tki fail>ııJrnı arın Laal&.vel:ieriınirı ge
ruı,,Ieme:;i ,-,, yolcuların QC>ğalımalı:-· 

ta oldugu te:ıbiıt o.u-nmuş•ur. Fa.-1 
!kat QOğ<> ı.,;a r.:ıı:ımen Haliç i:şl€'tııne
sinin }1'11l: kar ed nıedı:ğı ,gürül -
mü.ştür. 

Buna SC\>e'P 0<3raS da otobusle
tin ıı~.abciı.ı. ieri stiru1rr~aktcdir. 
A.ak.arlrurlıdan bazıları bu ~ 
ki otobüs seferler.inin i}gasın• mu
,,.af k ~önmektedir.t"I'. 

Eı."r Dwhiliye Vcl<.~'(.'ti de Ha·,;ç
1
. 

sarullet1ioıııdcıı, isJo<ıtımenıin karı.: 1 

gôz;:-teı'<.·k o büs seferh.--rini mene
der.>e Beu.ıcliye cı.. ona göre hare
ket edro<lktiır. 

. Peynir. pıyasası 

Peynir :.hracıınm men'i hak!km
ıdalki kaı:aıın hü.küme!Qe kıöıdınlııı> 
<peynı.l' eırıimıtlın lisa=ı tr.l>i oknıılk 
şa:ı1ti:e i:tıracına müsa:aıde olı.mması 

haıklmıdaki son tebbğ peynir ı>i" 
y.asru;ında b:s>ııini ~eite bıwt
Iaıııııştı.r. F>a.'U.ar şiıııdiden ruif;tıi 
biır şekilde yUkselmiŞ"-3". Elzoi.iro..e 
yaj\ilı peynirin tenelocsi 510 - 530 
kuruşa çtkımıı;t.ıır. 

Yeni pcj"flİ:r ima~ mevsıımınm 
ya.kla:;ıı.nıısına rei:lrnuı sii1ıQiJ'l€r.le 
kımtıurat yaıpınaıi(a cesarot edıemi:
yoo. '))eyni·r ima.atııanelcri saiı1'>
ler.i de bu karar ÜzNiıno 'lv:nnen 
sütçi.ı mi konıtıı.-aıtı.ı. kend:>lerine 
~J:amğ:a ılroyulmuşlardır. 

D1ğer taraftan oeyrı;rlerilmi'Ziın. 
Yunanistan ve MısH'dıa yİllle tslci 
m.iŞ!i!rr!eriıni bıilacağı da ikuYveb
le ta.hınıi:n o' urunkıtadır. 

Füzuli müdahale 
İki to nınınış doktor, bir ecnebi 

dilden .Tenasüli hayatımız• isimli 
ilmi bir tıp eserrni tercüme ettiler. 
Forma forma çıkan bu kitap, der
hal ınünakıışaları mucip oldu. Hat· 
tiı müstehcen damgasını vuranlar 
bulundu. Cumhuriyet '.\iüddeıunıu
mili«ô eseri tetkik etti. Ve icap e
den hiikrnünii verdi. 
Artık ınesele kapanm1~hr, değil 

mi?. Havır bir takım kimseler, hila 
eser üzerinde duruyorlar. Bu kitap 
Afroditten daha açık saçık, ilimle 
alakası yok, diyorlar. 

Cumhuriyet Jüddeiumnmilijti. 
vazifesini yaptıktan sonra, hala şu 
veya bu tarzda mütalea iıeyan et
melı:, hem garip, hem fuzuli ve 
yersiz müdahale değil midir?. 

BtlRHAN CEVAT 

biır fıırsat d<'i\'flıdi. Onun niıkiıhınd'a 
buhınm.ak bir acı olacaktı. Faka.1, 
Se ımayı lb.ir ikere daha göııınek fır
saıtmı kaçırmak bulyasile: 

- Hay hay, dedi, gideriz. 
Semiıh, ıkaybe11tiPi servete ka -

vtışan biır bazi~n 1ıtblalii.ki!e bi:ze 
müsaa:de ediniz.. ~k:şam o\uyor. 
V'!'kuin.do evi.mire j!id.elim, 

Hepo;i bıooen ayağa kallkl>lar. 
Se1ma, a.11kad.aışının kuJıığına fı

sıkkıdı: 

- Çarıtaım siızde loalsın, e mi. 
Ftkriyeeii!"iın! Birkıaç gün 9CX!lra 

size ~ar aiınm. 
Ve para mese'.esini de ilimaI et-
~ olımamak dü.şün<X<;He ya:vaır 
ça ıiıiıve etti: 

- Amcımndan alacağım paradan 
sbl:ı '"aıClcilıti ii~ mikl<>rını da ver
~.:ı ca.ı.şacaı{ım. Sa.kın mera!k 
ot.me .. 

v edalaŞtılaT .• 
Ayn. ıı::ılır 

KaLamıs yolunda. 
&mı ih Kamran~ a Sellll!a !coıııuşa. 

lkıonuşa gidıyorlaır. 
s~Iıma ooruyor: 
- Biraz önce Fener kulesi dir 

ibihoc vl'roil!iniz sözü unutm:ıdı
nırı:. eleği! mi• 

- Hayır. Unutanadım .. ."Ve emiııı 
ol ılti, kız kardeşimin yaıptığı bu 
ıımı. c l>e>t-;iz' k'..cn ook ma/lıcup 

ve mi.iıtcessr iım. 
- Beniım yerimde ba.ş.k.a bir ka

dın o t>t>y<lı, bu kadro- haka"'' gör
düğü ayni "ve ~..iltrar gitme:<di. 

(Devamı var) 

Rağbet gören semtler 
İstanbulun kendine mahsus, 

yerli mevzularından biTi de, yaz 
mevsimi başlangıcında, sayfiye 
meselesidir. Geçen gün bir ahbap 
meclisinde konuşuluyordu: Ana
dolu yakasında, yani Fenerbahçc· 
den Pendiğe kadar uzanan salıil 
kı.>mında, hemen bütün evler şi.ın
didcl\Jutulmw; •. Bi.r çok kimseler, 
aradıkları gibi ev bulamıyorlar -
mış .. 
İstanbulun bu semti, son sene -

]erin yaz mevsimi için moda h• 
)ine gelıni~ bir sayfiye yeri ol -
mustur. Bu fada rağbete muka
bil, bu taraflarda yeniden yapılan 
evler:n sayısı çok mahduttur. Ya
pılanlurın mühim bir kısmı da, 
biuat sahipleri tarafından işgal 
edilmekt•dir. Rağbetin çokluğu, 

bina sayısının mahdut oluşu, tabii 
bir netice doi{ruuyor; k.irdar yük
s .. k oluyor. Çünkü, kiracıya arze
d_ilmek üzere yapılmış, bi~a azdır . 
Uç odalı bir ev için yazlıi(ına 30tl 
lira istendiği vakôrtiT. Biraz daha 
büyük ve konforu yerinde, bahçesi 
gen·ş evlerin, kaça kirdanabilece
ğ'ini düşününüz. Geçen mevsinl, 
yazlığı 1200 liraya kiralanan evler 
olduğunu yakin~n biliyorum. 

Demek ki, bu 'alıil kısnunda, faz
laca binaya ihtiyaç ,·.,rdır. İstan
bulun imar planında, burası Prost 
tarafından, esasen sayfıye y~ri ola-

. rak tesbit edilmi~tir. Zannediyo
rum ki, kurulacak ,;ermaveıbr bir 
teşekkül. bu civarda, yazlık evler 
İnşa etse. birçok bakımlardan fay
dalı olur. Evvela, bu sahiller ;mar 
edilir. Sonra, bngünkü ev sıkıntısı 
giderilir, Daha sonra da, kira be
dell~ri düşer. Toptan yapılacak 
inşaat, herhalde ucuza malolur. 
Sarfedilecek sermayenin, kısa za
manda ödeneceğine şüphe yoktur. 

Muayyen ve müsait taksitlerle 
arzu edenlere de ev yaptırmak pek
ala mümkündür. 

Bu işte, belediyemiz, nazım bir 
rol oyruyamaz mı?. 

REŞAT FEYZİ 

Otomobil lastiği 
01.<füüs ve olıomobil lfrsttklerinm 

az gel:nu;i yüzünden araü:ıa sahip.
Ueriie şoför .. ttı.n ~ "Wrlliyete 
diiŞ:ıi.lklurmi ya.mııştık. 

Otıcmdbil lastiği tüıocarları çar
cam'ba j(iinü bu maıY.saUa yaptık
ları toplantıdan sonra ıbul(iinkü 
pazal'tesi ~ü de tıoplıanmaı_yı kar 
:rarJ.aıilırm"ilaroır. 

İhracatı ıteşkwaUanduma mü -
dürü B. füı.kkı Neziıhinin _yanında 
ya:pılacak o'an bu içtimada he.ııhan
gi lbir buhrana meyda.n ""nme -
mek ÜZ<'l'-. daha· esa.s: l obir tedbir 
al.ınmaısı işi .gövü.şiilC'C'ekt1r. --
Bilet dolandırıcı lığı 

Ouıım.11tc:;i günıü ıbaşlıyaırak iiÇ 
ı;i.n devmn cdeo<ık o . .uıı komedi 
Fı=.z tıcımsill.ırinıe aıt bileC<.'rin 
s·l.ışı bir.ımi.,"1ıiT. llir takım açııkgöz
lorin, daha evve den ihiJct:eri sa -
tın alarnk, binkaıç lin fuzlıas:ile şu.na 
buna saUtıkıları haber alınmı.;ıtır. 
Zabııta bui şi yapan cür'etik:lr bir 
Şlıı>•n .iıii fü.eııonrledir. 

arihi 
rl es r 

Bunları yeniden tasnif 
içi~ bir heyet memleket-

i M~:rifS~!!~=t~~~ 
iıç1nıddki w ahi ve eSki wer,eri ye
niden ve esaslı bir suretrtıe tetikilk 
f'llıtinmeğc karar vermi;ılir . 

Bu karar cü:mlıe'1n.den olmak ü-
2lere Maarif Vekfilıeıt!i. ~a. 
ımuzes.i müdür.ü B. Osman Ferit 
~.anı ile abideleri kıorwna heye
ti ~ından yüksek ınlmar B. Ma
cid Kura da.ı mürdk!kı.ıp bir heyet 
evvelıki gün Anıkararlan hareket 
etımit;tir. 

Heyet evvek1 Srvasa gitımş~ir. 
Oradm abi<ieleri tıcıtık:ilkU..ııı oonra 

d!a Tokaıda, .Aimasyaya ve haıva -
lisine geçerekti:r. Bir 8JY imıtiidaıt 
edecok o:an bu soyaılıatıten sonra. 
ı;ı-llır~mi2ıduki ve Trnkya hıwa:li -
siNl.eki albidoler de esaslı bia' .iıa& 
oıilıo.-n ı:ı.çirilecekti.r. 

---oo«•---
Yeni bir Af rodit 

• 

Para verilince 
• hazır.. ~; 

. . • , Sl~l~ 
Yazan: ALİ KEM,.,.. fil'!'' 
Müttefikler tarafından goşfı_' 

diyava yardım içi~ as~~ alı~ 
ril~~Jdi bu .. \ln ?etıresııbu•U"'.:'1 
eegıne dair Iogılız ına . 1·ııııtr J;.e> ,.-4 
münakaşaların arkosı d"\"S 11"• 
tlr. Sovyetlrrle Finlaıı 1

• ıD'1'.ı 
daki maliım barı~ıldıktanfırlİ~ 
mevzuda mütaleal~r jrlc lı"~ 
devam edilmesi isl~~b~tib•ril' 
ne sufhaya girecr"' .. def'~ 
Finlandiya~·a asker ı:~;.,b< 
sinden ve Sovyetlerl.e JJ< il: 
mekten kat'i bir neti•• ' dil,ı 
miveeeği fikrinde olaııl.•' ıı<i'~ 

- Hayır, İngiltere jçıa ecb·~ı..ı 
hareket neticesi cok "' 0131l'· 
sergüzeşt olurdu. paro, d• c~1 
gittikten başka pek çok . 1-ııtı<" 
lef olacaktı. Bilhass~ ~~_. 0ı~1C 
rimizin eksilmesi bıç ~)lJıılJP"ı 
caktı. Onlar İngilereııı~ 1,;Jı 
Sı için elzemdir. UnU 

1~j~~ 
Sovyetleri durdurmak!~ 1 
mağlüp elmis olınayıZ·· _....jtl 

vtı .. r 
Fakat buna cevap 

davası daha var; clivorlar ki: ·«'' 
So 1 b. .. Not• "' 

t.Afroclıt• rom:ım. ebraıfındail<:i - vyet er ır gun f. j~P.,. 
ata k I ? E«er ın · neşriy:ııU::ın dolayı, müd.cleiurnu - ca o ursa:. ,., etler• 

mi.ilk tarafından yeni bir dava da- ıl'ardını ets~ydık SovY ,ıı~~ı. 
. navyada ılcrlcmekteD dl ·,1 

ha açılıınışlır. Bu sefeııki dava 1 d k S ti Non·cÇ• .~ 
Gı lik ~,.,."~; 1 h · edir .o ur u ovye er ~·n 

B' ~' ; k "'~:'.'." 29a ::O . .':' 1940• olunca artılı; İngiltere~ r' e'1 
U aawta·• gaııE...,, •""""" d ku J kfa.,-uı " ·,~ 

b ·· kü. nda b. ka- an o muş o aca b•' r 
~ e ı::un . s:zyısı 'ıı: Buna karşı da şu ccv• ebdili 

. rikat;ır ~tır ... G'.1""i.1ıeniın u- )ar: Norveç Sovyetlcriıı 1 80~ muımı neş~ırt müduru · ~?O da kalırsa İngiltere o ı•";,ilil· _,, 
d'<t'Va -~'~t.i'r. Dava dosyası ~ sir sur ~ttc harekete gcÇ~ııııP '(f 
d'iinru . asli}1, ceza mahlrerneGme kü Norveç İı.giliz topla falı'' 
gon.derı.'miıŞttir. zilinıfen uzak dc«ildJ'· 

.. )<tıt· ... 
-ooo- landiya uzak, ço': uza rJ r 

Fenni na1 ltvıl kursu Sovvet-Fin harbind•.n s•:4~1·' 
R>;ı:iTö Ye tecrilbcli na.hant ye

ıtişLNnek üzere blirlkaç y~ldan'lıeri 
Üskildarda Seli:miyedeki fen tıaa>
b'ilmt mı.fl<rtklbinde fa311.lyert:t.e bu -
1urnna.kıta o· an ley. 1 ve meccaıı.t 
cfenni na:lbant kursu. nun 6 ıncı 
devresimıe de ba:Ş'anı1ımştır. Bu 
mü~ '<L•botle Tralkyanın müteadr 
d ~ köylı:'!'indı-111 secilen genç nffi
ıbant namzetleri şehrimize gel~ 
lerdiır. Eskiden 1 inci uımum mü
fetit~:iık i:ıırrnfındaın veoilmekıte o
lan bu ,fenni nallbant kursu• nun 
•11.ıkinıi maısrafları lıakn Ziraat Ve-
kilct. tarafından tesviye olunmak
•tadır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Güwl san'mlar akademisinde 

biır LJel.>e 'bıoıi iği -teşeıkküi e1Jmiş 
ve brr>l "< !hiır tanı~a çayı verrniıı
<tir. * Ü Sküda.r ımEVdanının tanzimi 
iıçin 81 bina d.aıha yıb'acaktır. * Ticaret V• ıkalMi Bureanın bi.r 
tu•ri&t oohri o!ırnnsı için Bursa Be
J,..iliyeslrue ya·rdım edecektiT. * Flıe:J erin <tı'.'I"t.ip eıt.tiği ~ ce 
eil'iencesi ~k ivi rıecmL•tiır. * Beledıyt'nın Amerika.dan ota>
büs a·amıya·r;ıı anlaşılmıştır. * NMıa V<>kfü S:ıltili.i<i. Gediıı: 
sırlarını tı:ı:ıkiıl< eb'n.iştir. * ş.,hirde iıki bine ya.kın sebze 
baıhçesiınden b;r kısmının hala 15.
ğınn sulari'.e sulandığı l(Örü(ımüş
tilr. Bostanlar kontrol edilec il<ltir. * Vali ~ Bel dl~ reisi Lütfi 
Kındarın bu ak~ Ankaraya giıt.
mesi muıhtemeldir. 

şu var: Almanlarııı 1>k•.1d;,. 
daki nüfuzu artmadı ckS1 .,-ıl 
ler harekete geçmede~ c~ ı\i'-, 
dinav m:lictlcri göılcr.1"6aı~ 
tarafına çc\"İrmi•lcrd•·.uıu '/ 
nizinin biT Alınan h•' ~at 
ğunu SÖl lüyorfordı .. f~~9pf 1 
o günler geçli. Şinıdı 1,bo'~I 

milletleri birgün SovY•\ rıtı•! 
tında kalırlarsa Alııın.n ;a,jjıl~ 
dıııı ı:öremiyeeekcrin! b;rb 
lar. Hulilsa Sovyct-fıP r 
sonra hal böyle olınıL'ih; ;jpl4 
İskandinav meınlek•1cı~pıı"; 

şı Alınanların şimdi ne ,, ~ 
!erine gelince; AlnıanY"·,ı 
bitaraf memleketler}n ;,111• 
dan öğrenildiı!ine gurc .ı•' 
hafili artık İskandiıı••'~ · 
rile Almanya ansında il' fi 
batın yeni bir safha>• 1 r ı' 
düşünüyormuş. AJııı&JI 8 

dh·orlarıruş: i~' 
Yirmi senedenberi bl1 \J;ı ~ ı 

!erin harici siyaseti tıı;ıııı'P~ 
ve t~siri altında .idi: gcfı1'~f 
demır. satnfanın onuaC daP ':/. 
zere lng:ltrre tciaf~n d•P ·}I 
dinav devletlerine bUP·pe ı4 
tesir yaıulamıvaca«ııu yı . 'I 
melıafili söylüyorınuŞ· . ırri", 

. ihJ , 
Bununla beraber ıııı: .. 0ri''ıfl': 

na Lir ceyabı vardır; J:~rııl ... ! 
Artık l•kandinav nıf .,rı! 

Tinin Almanya ile .ıı~' · pf . . f cafl 
ceklcri, Ingiltereni~ .. ' 

0
;r•'1 

oralarda kırıldığı s<n~e . .,,,....ı< 
böyle deı{ild:r. iskandıP• ~l'~·.İ 
ketleri İnl!iltrreye sat•<:ııf· .'.:'f 
~ir ve saircyi yine sat9'11,.,~ 
Ingiltere aldığı malın P 1İ. 
şin vermektedir. 

8 
ı. 

· pa',•ı Mal satarak pr•'." 8 .s' 
her yer gibi IskandınavY ı•"' 
Bunu da ancak iııgiltere l 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

debilir. ılel' 1 
iskandinavya meınl;:~••' 

Şimali A vrupanın • • • 
yenı vazıyetı 

A vrupanın sim alin deki hBTp 106 
gün sürdükten sonra malüm şekil
de bitti. Fakat Avrupanın o tara
fıncl~ki buhran ve endişe öyle ko
lay kola)' nihayete erecek gibi de
ğildir. So•·yet - Firılaııdiya mua
hedesi yeni bir vaziyet meydana 
getirdi. Bu vaziyet tabiidir ki bun
dan sonrası için çok bahsedilecek 
türlü meselelere yol açacaktır. 
Sovyetler Baltık den.İllinde ileride 
Almanlar tarafından vulrubulacak 
bir taarruza karşı kendi mevkiini 
tahkim etti. Len.ingradın emniyeti 
hasıl oldu. Şimalde de Buzlu de
nizde mevkie büsbütün hakim o
labilmek için Sovyetler şimalden ec 
nuba doğru 150 kilometre genisli
ğınde ve 60 kilometre derinliğin
de bir nüfuz sahası ele geçirmiş o
luyor. Sovyetlcr artık İsveç, Norveç 
ile de Finlandiya arazisinden temin 
etti«i geçitler sayesinde komşu ol
du.Sovyetlcrle Finlandiya harbi bit 
tikten sonra ortaya şimal devlet
leri arasında bir tedafüi ittifak ak· 
di sözleri çıktı. Fakat Finlandiya 
bundan sonra Sovyetlerin muvafa
kati olmadan herhangi bir ittifaka 
girecek l!ibi değildir. İsveç ile Nor
veç ne pahasına olursa olsun her
hangi bir harbe girmemek icin ça
lışıp duracaklardır. Fi-nlandiya ev
velce bunl.ra ittifak tekli( etmisı-;. 
Onlar ı~ahul ctmemi~lerdi. ~im1!ı 
onların teklif crl<ceği bir itliôal.ı 
da Finlerın kalıııl edip etınenıcsi 

Sovyet - Fin ademi tecavüz muahe
desine uygun göriilüp göriilme -
mesine bakıyor. Eunu da Mo;kovu 
tayin etmiştir. 

Fin hükümetinin şimdi en mes
gul olduı;;ru cihet Sovyctlerle mii -
nasehahnı iyileştirmek ve istik -
halde Finland.iyanuı varlığına bir 
tehlike ve tehdit gelnıem<siui le

mine uğraşmak oluyor. 
Kahraman }'in milletinin üç bu

çuk ay en büyük fedakarlıklarla 
uğraşarak ııihayet üstün kuvvet· 
!ere karşı sulhu kabul etmesi ve 
arazisinin 10 da 1 sahası ile 500 
bin nüfu.sluk bir yeri Ruslara ter
ke!mcğe mecbur olması karşısın
da dünyanın Finlandivaya karşı 
duyduğu teveccüh ve hürmet her 
vesi!!' ile göriinmektedir. Geçen 
l(iin Inl(iliz avam kamarasında bu 
teveccüh hararetli surette gösteril
mişti. Fakat o sırada Sovyetler a
leyhinde de sözler .öylenmişti. 

Bundan bahsederk<SJ Londrıılı 
Deyli Ekspresin yazdıj'ıı birkac sa
tır manalıdır. Bu sözler Finlandi• 
yayı luırtarmaz, diyor, fakat Sov
yetler aleyhindeki sözler İngiliz -
Sovyet müna:;ebatınm iyileşme -
sine mani olabilir. 

Göriilüyor ki Fin - Sovyet har
binden sonra şimali Avrupanın v.,. 
ziyeti daima mevzuu bahsolacak 
ve bugünkü büyük meselelerin bir
Jıirine ne kadar batlı olduı.ru gö -
rülttcktı<. 

•• 

raf kalmak için va ,/ 
uğraşıyorlar. ~,t" I_ 

Lakin Avruna harbi~ppıı• 
salar bile herhalde J\' r riP'C 
him siyaset mücadele;..,~
memleketlerin dainıll 
solacağı görülüyor. 



NSON DAKiKA 
Milli Şef'in telgrafı 

ııe..,~a:a 25 (AA)- Dost Elen E~ Baş ve Hıırici:'ı'E' Nazın Gene-
ll\hnet; l&tiklalinin 129 uncu yıldö- ra.I Metaksasa bırer tebı>Jı: tıeı.grafl 
~-- U tnünasebeti:e Cumhur Baş- göndermişlerdir. .. .. .. 
""'1i lsıneı i .. .. afınd Ele Harıcıye protokol müdUPU Sala-
~ M: . ııonu :tar . an n :ıı...ttin Elen ~faretine giderek, E-
~'<Iı a!este Jorı-a bır tebnk telr len istiklalinin bütün Tilı:k. m:ileti 

ı:ı ~ekQ ... h. tarafından ırevin.ç1e k~n~ 
lic aşvekiı Refik Saydam ile Ha.- bevan eck>rek kardeş millete teb-

1Ye \r eki!ı Şükrü Saraooğlu da riklerini lilldirm.işb'r. 

Şarki Akdenizde sulh 
ınuhafaza edi ecek 

<1 inci l&hlfeden dennı) ·-y dan . UIRoci.:tvya He İta:lya tarafın--
latıarllrrıa.<ıd.ilmiş olan Belgraıt iti
~ . ~ ik• :ırxe:n'l?kotin mü·rııaıselbet>
~ ~eni l>i:r das"..!ılk ve iş 'bir
~<ı4l"re>i 3QlnıŞtı.r. Bu rtil.;if.ar 
!at"- b': '.'Ilahi°YW haiz o:duk -
ı... -· Ve ikı mamleket.ir, meııfa-ııti
~"ltl:ı ~:ibü: e1ıtlklerini gOOler -
~T. Ü zama.n o:duğ'u gibi 
~'le İtalya w Yuı::mlaıvya ta
~ d~. ~kiıp edilen sir.raootin sağ-
M~liııi tıeşkil edeceklerdir.• 

~~lll:Jviç, Kont Ciyano'ya ~
•-... ,;ıtaJ!ta "il cevaıbı vennıştir: 
~ ,,. ''-UVvmin<i müıi<.ka!Jil emıııi
~ saygıdan ve nıeınfuıaot bi.rli~ 
%.; ,.__~n ilki monV.eket arasın
lııı "'-"'•luk şiımdi.ki Mdiı>aıt .kar -
· ~ hususi biır eh.'ll'L'I11Y'·~ ik
~ ı,~l<'ktc ve bmcıe a.vni feyiz. li ı 
'--.-~"" S.;.,Y.asclinde scbaıt etım•ık 

arzusunu ta cvıye eyleıncikıt.edir.> 
Kont Ci)'.ı.llO, ı;ıaııct.ecl'eri kalbtıll 

crieorok doolJ'.ıuık p:ı.kıtımn wııdiki 
me.; ut netıcelcrden dolayı ı:r~n
mını.vetini .bildimıi:ş ve İıt<ilya i.oe 
Yu~ '. avıy ı>n ın mfaıterdk: menfaat
h. ırin in müdafaası için üç sme ev
vel ·Pir<Lkleri yoda yüıruıneğe de
va nıaiect:.'l'kleri.n.i sö.y~nı ~ ır, 

Dı,;{er ciıh,...~.ın Mw:k.ovıç, maıt -
bu~t ihlisas'.a.rını ayni şcikilıde .Cfa
de etmistir. Nazır, Bel ~a<l ltiıliıfı
nın her şe)"Clen ewel AdıryatıUot. ı . ..,. 
Avıupanııı cenubu ş:ı.rkisiıııde mü
es:;ir hlr &ıılh unsıııru olıduğu nu 1 
ka~"<ietım>s ve dünyanın bu ikıs - 1 
mtnda SU'lhun ve şimdiki va""""' -
t;n idaımı:sini iısti'hclaf eden ilki hli -
kUınct .tarafından saırfed'itien ~.Y"' 
re\lerUıı muva.ffuık1vnt1e netioel.e -
n""e-ğinden emi:n bul unduğun.u i•Lfı
ve ey!«n.iştiı. s . -

0vyet Rusya ve ltalya, Alman:rc..-
nın yeni ittifak tekliflerine 
karşı soğuk davranıyor 
(l inci sahifeden deYlUll) 

l>./\LMı\NyANIN GAYESİ! ....,. ı"' 25 (Hususi) - Paris gaze-
ı.o11ı ' Uç tar '1!f.lı pa.,. ,;an ve bu ( 
a ıı.'l!ı a.kd'<>.uııamıyaca,.;ınd.ın bahri 
ti: ' '."11'· Pötiparlziyeıı gazrotsi 

dıı:;"Or· 
lt.ı,~u• Rinya, Basa.ra;byatlan 

% laı. vaz ll'EQIOOlllış>r. .Fıaka, 
en z'y;ıde K:ı:radeniz ve 

llJ ~a E!lm.'llmiyct '"rmoklte
P ·-..ın :-Yaya karşı harekete 
tıı :le A.lınaoı}.ının i~-.;;ni 

c.ek bir noktadır. İ.tal;ya kmıdi meş
ıru menlaı:ııt.erıııin yo.lunu ta:kc:p e
diyoc. Faşi!ıtler için, harp ımi, sulh 
mu". Keyfiycli tiJdıooi derocc"Cie 
ik.aJır. Eıs:ıe!ı Ve iıhrnaJ ooilmiyecef< 
olaın nolota ttıa.Jyanııı bugünkü ta
dil aıtıt.an bü tün 1l!E6e re leTini 'ha 1 • et
en ıı; oı.ar aık c>kıınaımhr .. 

Elen istiklalinin 
119 uncu yılı 

Fener bahçenin 
dünkü galibiyeti 

Hakkıdan mahrum olarak çıkan Beşiktaşın höcum 
mecalsizliği dünkü oyunda tamamile belli oldu 

YAZAN: EŞREF ŞEFİK 

Dün Feneı-baoiıq o.ı..s sene.""°"'n· 
beri .&>-""'11.aı; k.aı,,.ı.sında muva.lfak 
oJaırr~ı <bi.ı' ,l!IOl l!aı.J<.iıle ~· "P 
ge;ıdiler. 

Sa:rı:iı<ııvE:rt.lııler 5 - 1 giıbi bir 
faırtkla maçı kaozan.cbk.:a.rına seV'i -
ndbilW.T, fakaıt <l:ün cıkaıxiıikları 
fu~oorunı sayı faııkı k..'Udar yuks.ık 
o.madığLW da dü.9üıllür :cı·, sanırı:ın. 

me mese esını oyuncu kaynaklan
ıu değişt!reP, k halletmeyi düşün.
meliyiz. &kiden mekteplerden a.ıı
} ımiuk. Şinıaı ba.:;k;ıı men balar a,. 
rama'.ıyız . Yoksa bu Şt>kildc h& 
takcnün ı;ıeçginliif mukadderdir. 

• • 
Dünkü müsabakalar 

lfocLllll haıııtı:tıda Haıkıkı ye<riile İlk Bal!kan.lar aırafiı kır koo;usu 
Hüısruüyü oyııaıbma.ğa meobur olan 
Be;ı.kııaı:; taıkıınmm, mah a~I.a.rı da şampiyonası dün Heybelıadada 

yapııım~'tır. Uınuınıi Le f n• 4i. ce
~:::~ ~pe ~ d~~~,:a_'r,':'~arıı;;:;, t~t: I sinde Yug-ootav.a~ Ba ·k.ın bu·ın -

~ • cısı f.irkıye ik.incı Yu.nan..:;t.m 
tınm meca...i taımaırru>e l<:ooı..mış bir j üçüruıü g<'lm•ş!.ir. Dün bu miı.oo.
halıc:li.o çıaıbalıoyırn çaıbrlayan Beyaz·ı sebetle mera:;im yapı'.mıı;, misa • 
siyahlila:r ününde, F~oorin _eltsoe-. firk.oore Heyilıe.'i dı.ıniz ıbt3ID<le bir 
ı•eya tenkit ecı..en anü.dafı. erı dahı 
bcoeeniıkıli bi·r ha.itli> g&.ıüktü~ ır. çay ziyafeti veridrıi${.itt'. 

Gol 'üstüne go.1 çı:k:ı.ran Feno<r DÜNKÜ MAÇLAR 
mı.ihaıcıiıınlerin111 nıüossiı-.•iık kaıbı- Dün istarıbul şa:ınpyou Be,ıfilc -
11.yotilıeri d'ijl:ıeı.· OY'Unlanııdan fal'klı ~a Feneı.1b:ıohc:e arasında günoo 
dleğjJkli. Sağaçık o;yııa.tıtııklocı kü- en miihiını maçı yaıpıldı. Net:k.•.ıde 
çüık 1'1öknu dalıcı bir 'lr.ıır:ıxla oyna- Fe.noe~b3!lıcce- Beı;iıktat;ı 5 - ı .ınağ11lp 
d1ğından esas.n ağ=a oıan Be - e1ıtıi. Ga!'.::ıtasaıray - istc.-nbu!spor 
şlilkrt.ac; miid-aill..aiıni i'Yi da:ğ:ı.tıyordiu. maçı da Galafas:ırny ıların 3 - O 
Fiikıretıin Me·l.ihi bcıileme ta.rzı da -o ilı vetile neticelendi. Ve:falrlar 
braz u'.}"g'U!ll.\ışmıştı. Falkat bu fark- da Ka:sı:mpaşavı 2 - 1 yen'C!iler. Bey
lla.r dilınkiı gol saıy:ı:sırun bir 1das koz'u!.::r da Süleyrnaniyevi 2 - 1, 
oyuımı He ekle cd:ldiğin is.'bat OO'-"" Toukapı llil:\li 3 - O yendilt'r. 

cek d.ı~lN.'Ccde değkli. • a • • • • w • • •• • • •, a 1 •• a ıe 11 
Be,;iıkı~a Hlakk ı o maciıjimdan, ı 

Fene ıın merkez r.ıuavin m~\ K.i. - 1 
:iırııdeki :&at veriru ciQ}idurtlu. Bon
cuk öıneırin. l<'cnerin sağ muaıvin 
y>-ırio:ırle M. R"'>3dın sdldaki tecrü
beei!loi wraızileyece.k kıvama yak -
l.a:ŞLıi:!ını gördüik. Nl'.aama.fih 3(Yınİ. 

muaviıılerin Halid,...,;. ve hııh "" -
manınrl:ııki Booi!k.taş muha.ciımole -
r.ine kaı::şı da dıürı:kü ralluı.Llıik:.la oy
myacalı<la.rını kimse idc!i11 ud.omez. 
Şunu .teık.r:ır edobıliı'.iz; Fener -

bahçe'.iler ~Lllhi merkeı.dı: okvaırli 

QY'Ilatacak, Ol>Ulll her akınını biır 
t.ehliıke haline sokac.U şoltilde «~ 
nüz i,.ı.'iyaınioyorlıar. Yalruz bu h1.1'
!IUS\a. eskisiındm d.-W-.a şuurlu ha,. 
rekat e~tikılı-ıri mU:>:ı.l::'k 
Düdkıü oyunda ycı ııki tacafrlaı 

Bütçe 
hazırlıkları 

(1 lnct sablfedea denm) 

TQ'ifnli\11•.>l'Jllırla fuzlalık ıgilııil -
düğü ha'tle bütçe açığını kapat -
ma,k için :ristctıcıiıı;n arttırılma
sı lüzumlu ııörülcn vergi ve resim
lerden n:sbet.eııA1 arllınlım:ısı yÜr 
zünden ticari ve sınai tc~bbüsler 
kazan.ç vergisinden 1 milyon 119 
b:n. bainkakır ve sigortalar mua-

!,; 1 ~e-< ve Rem anyanın mii.lr 
~llıin:ın müda:lıaıesın meydan 

·~ "'ttniyor. ı 
lı~a anların maksadı ın,a;um: 
~-~ g n~ iktısadi kaynaklarım ı 
~ ~l'tııcl;,. Bunun jçfn her tür
•rı . cvraya mürac:;at edeec'k -
~~ · ~nıunda BaJk.an devl<:'tlier> 
lr,,., t l.azyik yapıma.Jı:fun çekin
ir.~ eri muhakıka.k. Son za -
~ iti da lklgra1, Sofya, ve Bük
' Alıınan dipXıma.tlarmm bu 

(1 lncı Mlıifeden devam) da ~· hoş ge.kce.k bi.r sir.ı<.001 gö
nişlemiş, k31ı daraıhnıış, d.aıh'fü iıh- rü.kııenıes:ındc Be<;illııla!iıın karı.şık 
ti iıfI.a.r hiç l>!r =~ 'ıkeiık o.ıma.- ve tıek dağııı:ıı.k oyuı, \a!rzının biır 

mele vergisinden. 94.3 bin. şdr:er ve 
g >kozdan 5 m•lyon 950 bin. tütün 
ve içlu:erden 3 milyon 660 bin, buıı.
lacdan al.nan müdafaa vergilerın
den 330 bin ve hava kuwetlerine 
yardım vergi.sinden de 6 ınLyon 
150 bn lira fazla tahsilat elde olu
nacaktır. 

~oQ: -a ~üy.ük 'bir faaliyet göı; -
•!> erı de buna bir delil.. 

mı.ş, aSkeri kalıkmın:a:lar o1an.uş, dereceye kaıd."'1' daohli wrdır. 
ilklıısaıdl, ımaıli buhranlar geçiııi.J - Bu s.ındk.i oii!k maçları başla.riren 
miŞtıir. Faıkaıt, yine 'bu ıınlJ.ll bay- y37ll'.:uı;lLııın; Beşi'kılatııın ka<lrosunu 
ramın 25 mant 1937 de te6'irl!i rn- gencl<>Şotiııınek mecburi.yetinde nl
n.::.;ı.ıııda, Yuınan m."lllbu.aıt ve turi.ım duğuaı.ı aıksi takd.iTdc ~a.kmuw~elafi 
mii&te;a.rı Niko'.udis'in söylcdiığı; ıedEJ:.ııniyeo.llc kaıdaır g~lıeşeceğini 
gi.hi., Elen mi.loti yavaş yavaş, fa- hatı-rlaıtmıştım. Bana övle geliyor \ 
.kaıt ımuıiıycotkı d-oğru'ımağa mu - ki, Beşiıkt.ı.ş hücurn'arına mecal! 
vaffaık cıdıırıu_<rtıı.r. Bugün Elen milo- veren, mut:acimleıı nin tesirini art.-' 
leıtiru dalıii Qe-lciwnelerden &zıade, tıraın Hakkı çıkarılınca geçkin:ik 
her zaıınaııd:ın daha. z.i.yaıde m!.11 vaziyeti tamımıile meydana çık -
biır.<iğ'ine ~ vıe ahval karşısın.- mı.ş oluyor. Yanı Hakk..sız Beşik-

Ayn.. suretle nakliyat vergısinin 
arttı.rılmaı;ı 1 mily;ın 500 bin, ham 
petrol w müştakları l milyon 360 
tin, dahili istihlak ':Ergisinin art· 
tıxı:ttnası 3 milyun 442 bin 4-05 lira 
fazla paı<ıı temin e<lec~-kti.r. 

Damga rüsumunun arttırılması 
ile de 500 bin lira tem in oluna -
caktır. 

DAİRELERDE TASARRUF 

Ş i FA 
BULMUŞ 

v 

.A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor : 

Ekıseriya okuyLIIUZ. Tedavi ııöre:n 
ililçlar varmı.ş fa.kat, ALLCOCK 
yaıkısından bahsedı.l:ince, kat'iY)'E'lll 
mübaağa değildior. Bir zat allı:şam 
tatblk ettiği b!ır ALUJOCK yakm, 
IXr gece zarfında tesirini göırtere
rek ve devamlı Sica.kJJc tevl8d e
deno-k ağrıyan mahalli teskin e*o
miştir. 

ALLCocK, romatizma, J.um.bago, 
siyatik, d<!likli ALLCOCK y;akıla
ri!e şifa}'<lp olmuşlardır. 

ALLCOCK yalWarınm tevlid et
ti~ sıhhi sıcak'b.k, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan :yıerin 
etrafını kaplar. ALLOCX:K yakı.la
rındaıkıi kırmızı d<ıire ve ik.artal re
simli markasına dikkat edmiz. Ec
zane !erdi> 27 buçul: kunıştur. 

• •• 
Veler ittifakı • 

nicin olamaz? • 
(Başmakaleden devlll'.1') 

malarında menfaat ve zafer tasav
vur edemezler. 

D- İtalya için de Sovyet Rusya 
için de menfaat Almanya • İngilte
re - Fransanın döğüşmesinde ve 
kendilerinin harp sonunda kuvvet 
ve kudretlerini muhafaza.eyleme
ler:nde<l!r. 

E- Bugün için Sovyet Rusya ve 
İtalyaya bazı vaitlcrde bnlunabi· 
len Almanyanın bu v.itleri tahak
kuk ettirebilecek bir vaziyete gel
miş olması ancak, İngiltere ve 
Fransanın yıpranması ve davayı 
kavbetrnel<ri ile mümkün olabilir 
ki bu neticevi istihsal ve dün:vaya 
hakim olmak emelini muhafaza e· 
den bir Almanya kar<ısında yarın 
Italya ve Sovyet Rıısyanın vaziyeti 
ne olur?, Hangi kuvvet Alm nya. 
nın Adr:yatike ve İtalyan sahil şe· 
lıirlerine inme ine, şarka doğru 
ilerlemesine ve yayılmasm .. mani 
olabilir?. 

Görülüyor ki, yukarıdaki ..,bcp
ler Sovyet Rusya - İtalya . Alman
ya anlaşmasının vukuıına imkan 
bırakıruyan esaslıınn bazılarıdır. 
Bu sebenleri çoğaltmak ve sır· la
mak mümkündür. Hakikat de, 
Sovyet Rusyanın da, İtalyanın da 
bugün Berlin ile bir menfaat i~tira
kinden ziyade harbi Üzerlerine sıç
ratmamak ve.ayni zamanda Berli
ne karşı müstakbel emniyetlerini 
de temin eden bir politika, taktiii 
takin ettikleri muha!ı:kaktır. 

(Berlin), onları fakat, onlar da 
(Berlin) i idare ve binnetice ken
dilerinin seyirciliğini idame edi
yorlar ve •parsa, bekliyorlar. 

ETEM İZZET BENİCE 
. 1\ <n, Alrn nyarun .Drak Nas 

\'Ilı ~ Şa,IJca doğru• poJ.iıt>k.ası a
lt'1,ı \ınıştır. MU.90lini, Sovyet
lıııı. 1121.rrı b' i:ş bH-lii\i yapm:ı.kta 
~ V edxiit göründü~ g;bi Roma 
~~an, siyasi mehafi:i de bu
""'l~ ~: ınuariz olduğuhu al&nen 

d'a daiıınaı müteyakkız görüyon;aık, t•· hücum hattı km ya.şını gös-
bunıı Elen mH.elıini üç buçuk se- terh'Qr. • . 

Muht.elif daire'erin yeni yıl 
biitv'elen. % 10 tasarrufla haz" -
larumştır. Baışv..'k.iiletin yeni yıl 
bütçesinde 130 bin lira tasarruf ıe-1========'======= 

. •"N~lıntıken çekmmemek'tı€dir. 
~il' Pıı..<ıt e: Balıkan dev 1ellıeri, böyle 
lııliııar Yaıı>ıl8a bi!e istikl.illerini 
lııİı'lıc~ El1ııneJmıe b€c00d ilt göster-

~;:I· B1R NUTUK 
~'.ll'lf 'N2a {Hususi) - İtalyan 
1ı!4'iiıit; azırı Paro~.inl Roınada 
.,.,.,. ~- ~ır nutukta İital')'anın Av
~ ı,,__ •lafı karşısıncbki vaz~ye
llt •-... c;:~ ~ırok demiştir ki: 

'l>AA. --.lıın-ekıe beraıbt..- nereye gi
~IZ llTısel.esi te1ıkik edile-

~an: Rahmi Y AGIZ 

Donanın 
-...... Si:ıin İstanbulda 
b· - Yardı, şimdi 

tıı· 1Yereıc 
ıy•td 0Ynadı~ rolde devam 
lı 11, 

İle avııst d . 
~ ~tıcrk 11• ıl~ lokmaları sükıit 

~ıh llazll'l •yle düşünüyordu: 
() etı ru . 1 ız, n1cvsin1::-.iz ·ve a. 
ı, 1>ıınııı1 ~· Cık bir harbe girişin 
ı tfc s b ayıtuf, tında ~ngin birse-
tr c cp old • 
~.dıı tııisa]J ı:ı::unu apaçık gös-
~1~ .de ı:enr cr~cu birisi de böyle 

11aı., sot:aı. 'I'lirk lızlarının aç ve 
leı~Da 1 °ı1nsında kalışıdır. 
ıı.;1'et0 d 

0~1Uk ı tsuz, bucaksız bir 
i4 .

0 r. l{ö oı:ru dev&dıml::ıtile ko
t,!! 'I'iirk kede, bıırnkta böyle ne 
~~~~tti110 ~lıırı Şimdiden bir ırk 
ı.;;;~~ıı nrt~l.'t'anuş bulunuyorlar. 
~u: htııuıı,i .ı, :'tlık._ O .'.manl.ı ef-

aff-k· Hsındekı ıımıtsızlık, 
" ·~·er · ımıze hizmet eden ı 

nedenberj mukadd.·mtrnı eline a1- G<ıl çıkannaga memur olan brr ı 
.ını.ş o'.an B~cl:il Mo ı!.aıksasın gOO- hattın b .r oyuncun!!:' hızıı:a ve 
temni!; o'.duğu a2iırn.i ve isalbetli he'"eeanınm gen<:lıgıne b~glan -
siy<ISe<lİ!llc ve icraatına medyun _ mas. ne kadar dowudur bı eınem. 
dıi.ır Fcnerbahceliler de cksi.klerini 

• göııd.ükleri halde d~ lha iyilerini ve 
Bug<ii.n Yunamistan mımtazae:n l!.'enç'e11.ni bulamadıklarından, ba-

oııdusu, sağlaıııı maliy<'Si, devmnh zı ovun.:ulannı değişt:remiyorlar. 
çalıı;ım:ısü dünya mil efrır.i 3'l'asın- Dün biri Beşiktaşlı, diğeri Fe
da kemfoine mümt.a;z bir meovkıi nerli rki idareo: i]n • ""ı geçmis gi-
ayınmış •buunınalotadır. bi görünen oyuncular h3!kkıııda kı-

İ!<t.ifuklarıM, 00..Uluiklarına, i~ saca derl'eştrk. İki idureci de ayni 
otecruz edfmiş disiıp inli ordusuna derd'oniz tekrarla.ddar. 
'l(iivenen bugünkü E:en milleti., Bizde tir futbolcu otuzuna da
oistıi'kıbal~ h.ır zamandan zioyaıc:ie yan;;nca ihtiyarlıyor. Birkaç müs-
eınıriyetle ba.kma.lotadır. teımasından başka bu ka.nrnti yaıı-

Doot Türkiye, Elen m•. !etinin 1ı,ı"·acak futbo'cu gösteremeyiz. 
lbu~ü sevinoeile berabe:rder. Şu hal'Cle takımların gençle.şiiri!-

No: 68 

Geliyor 
kimseniz yok mu? 
kimse kalmadı 

yardımcılar .. Bu kimsesiz kızdan 
çok istifadem olarak. Yiizbaşı San
berg<rle albay Wangenheirnin ku
laklnn çınlasın.. ı rtık madam 
Vasillinin de Frov Krissinin de fa
aliyetine son çeke~cğim!. 

Bir müddet, sesiz, sessiz yemek
le meşgul olan iki genç de artık bu 
süki'ıttan bıkmışlardı. Davust, Me
leğin söze başlamasmı bekliyor, 
onun açacağı söz zemini üzerinde 
kurcalamalarla l\Ielei(in hüviye • 
tini. karakterini, zeka ve kabili -
yetini anlamayı kuruyardu. 

Genç adamın bekleyisi uzun sür· 
medi- Melek, artık yemeğin niha
yet bulacağı sırada içli bir ah te· 
kerek dcrU. bakışlı gözlerini per-

deleri sımsıkı kopalı pencereye çe
virerek mırıldandı: 

- Hayat öyle çapraşık bir mu
amma ki .. Aclıktan ölüm derece
sine varan, ümits.zliğc düşmüş ve 
çaresizlik içinde kal!Jıış bir insana 
hiç un1madı~ı zaman en mükellef 
sofra başında yemek yemek fırsat 
ve in1kD.nını veriynr .. Sonra da .. 

Melek durdu. s,;zlerinin, deli • 
kanlı üzer.ndc yaptığı tesiri kont. 
rol etmek için göz kuynığile Da . 
vustu süzerek oynad>ğı •zavallı 
kadın• roliinü sürdürdü. 

Davust, Meleği alaka ile dinler 
&örünüvor, sahan~ gözlerinde; ız. 
tırap lı.arsıs1nda i<" lıurnkln~u du
yan bir ifade conlanJırarn!< Mele
ğe bakıyO'l'du. Genç kodın: 

- Sonra da! .. 
Cümlesile yanda bıraktıj\ı sözü 

tamamiıyacıık gibi bir tavır ta
kıııınca Da\'ust sözü aldı: 

- Evet .. Sonra da?!. 
Melek, söylemekten çekiniyor • 

n1uşcasına ilüve etti: 
- Sonra da, öbiir tarafta bütiin 

bu açh/!a ve ~efolete iuaıımıyan, 
bolluk icinde yüzen, fakat sofra. 
sındaki zenginliği sıhhi sebeple mi
desine indircnıiycn, içine sindire· 

min olunınu~tur. Bu paranı'!l. 1500 
lirası mefruşat ve demirbaş fas
lından, 500 lirası müteferrikadan., 
2000 lirası hıırcirahlardan, 118 b:n 
400 lirası tahsisatı mestureden, 1000 
lirası tamir faslından tenzil olun
muştur. 

Pasif kDrıınma işleri için de Baş
vekiileb'n yeni bütçesine 2000 lira 
komı1.mııştur. 

Şılrayi Devlette tasarruf edilen 
para da 32 bin liradır ve bunun 18 
bin 720 lirası kadroda vapılacak 
tcrnkihattan, 4700 lirası tekaüt ik
ramiyesinden, 300 lirası harci.rah 
hesaplarından tasarruf olunmuş -
tur. 

Diyanet işleri reisliği bütç-esiıı.-

miyenler var. Biz; bir lokmayı ken• 
d.ımızı hırpalıyarak tnk1p ederken 
o da her zenginliğine rı-;yn1en ıııüş
takı bulundu~u bir dan1la sağlığLn 
peşinde hayal ve ümit koşturur ... 
Ha:vat bu ... 

Davust l\fele/:i teselliye davran
dı: 

- Hakkı'lız \'ar kü~ük hanını! .. 
Yerden göğe ad3r hakp1ız var!. 
Fakat dünva kıırııldıığıı günden -
beri avni hali mııhalııza etmekte -
d;r. İlj!ıj iradcııiJJ teceilisi böyle 
oldu ça hu srkil kıyamete kadar 
da de\·am eder<klir. 

Melek. ic ı:eçircrek tasdik etti: 
- Do!!ru... · 
- s:ziu istanbulda kinıseniz yok 

mu?. 
Gene kadın, delikanlının bu su

aline icli bir not.tasına l'l "·urul .. 
muş keder dolu lıir insan edasile 
karşılık verdi: 

- Vardı .. Fakat şimdi lıiçbiriı;i 
kalmadı!. 

- Nerede oturuvorsunuz? 
- Simdi, 1niisaadenize sığınarak 

ar.ıediYorum: 
- Burada ... 
- Bura va gelmeden evvel ne-

red<" oturu;\·ordunuz? 
Mele« güldü: 

de de 1840 lira ücret ve ikram'ye
den, 12 bin 492 lira memurin ma
aşlarından, 3616 lira. müstahak kini 
ilmiye maaşlarından olmak üzere 
62 bin 554 lira tasarruf olunmuş
tur. 

Gümrük ve .inhisarlar bütçesin
de tasarruf olun.an para ise 167 bi.n 
577 liradır. Ve bunun 1630 lirası 
mefruşat faslından, 5500 lirası ve
ıra·oet otomobil maısrafından, 49 bin 
lirası daimi memurlar harcirahla
rından. 10 bin lirası staj :çin hariç 
memleketlere gönderilecek müfet
tiş'.er ve memurlar harcirahlarm
dan. 48 bin 840 lirası daimi ve mu
vakkat ücretlerden tasaınıf olu~ 
maktadır. 

- Zeki gözlerinizden dilenci ol
madığım, ynni dilenciliği meslek 
tutmuş bir kadın vaziyetinde bu
lunmadığım gizli kalmadı. Benim 
kinı olduğumu. hayatımı, şimdiye 
kadar g-ecirdiğiın ömrün şeklini 
öğrenmek istiyorsunuz. Esasen, da~ 
vctini kabul ettiğim, evinde misa
r· r kalnıai:;:a karar verdi[!-iın bir 
adamdan bunu saklamaJı fazla bu
lurum. 

Harpten nvel, yani iki yıl önce 
ben de ıncs'ut bir yuvanın dişi 
bekc:"isi, gene bir kocanın yoluuu 
gözliyen bahtiyar bir zevce idim .. 
Kocam zahitti.. Sderberlik i!an 
olunduJ?u .zanıan kıt'asile birlikte 
İstanbuldaıı nyrıldı .. Beni, karnım
daki eo('uğun1la yalnız başıma JJı .. 
raktı: 

- Karıcığun .. Görttcksin. harp 
birkaç av içinde kudretli Alman 
ordnsunun muza!frrh etile nihn • 
yet bulacak. Bu topr~k davasında 
men1leketin1!zin muhafazasını bi
ze emanet eden yüksek milletimi
zin müdafaası irin senden aynlı
yorum. İnşallah çabucak kavııım· 
ruz!. Sana sık sık mektup gönde. 
receğim. Beni cevapsız bırakma 
em.i?. 

LDevamı 1'tt) 

3- S O N T E L G B A P -2S HA&T IM' 

--· ..._ -SON TELGRAF'ıa tarihi te&ikuı: 19 -· 
iReşit Pafanın Hatıratı 

MAKEOONt~lATEŞLER İÇİNDE 
YıızllAları 

J.ırenc1er F. SERTELIJ , (;o,·d« Refit YULARKIRAN 

Avcıların gecelediği çatı altında, 
Sandanski ve avenesi de vardı 

Bulgar çeteleri Menlik cİ•arında ki Perin dağlanndaki sırtlarda 
dolaşıyordu 

İşte, büyük felaket şimdi baıılı • (maliye komisvonu alisi l ne de-
yordu. Caatla yazılan ttlgraf ,. tezkere -
Avcılar evden çıkar çıkmaz, ınüt- !ere: 

hiş brr yaylım ateı;ilc karşılaşarak •İdarci maslahat ediniz!• 
şaşırmışlardı. CevaLından başka birşey ı:el -

Evin üstündeki çatı arasından miyor ve (idarci nıaslalıa!) !,! şcsi 
devamlı bir kurşun yağmuru yait- en baştan en kiicük mrmt>ra ka-
mağa başlamıştı. Jandarmalardan dar inerek. halkın i lrri süriınce -
biri ağır surette yaralanıp d~reye mede bırakılıyor, yalnız, par:ı ·e-
yuvarlanmış, ikisi hafif yaralı ola· ~enlerin isleri netirelendiriliyordu. 
rak, ağacları siper alıp silahlarına Vilayetten de, Reşit Pasanın jan-
sarılmışlardı. darına takvi~·esi hakıkndaki tab-

Biraz sonra ıncsclc anlaşıldı: ~\v- sisat talebinr RJ ni ce\ aplar \'eri-
cılar geceyi bu sıcak odada geçi- liyordu. 
rirken, Sandaııski de avenesile bir· Reşit Paşa başladığı i i bozmak 
liktc, ayni evın tavan arasında t,e· istem yor ve hııdııtlnki tehlikcle· 
celemişti. Demek ki. aradıkları rin giıtikçe. giın geçtikçe büyüdü-
lıaydutla o gece haşhaşa kalmış - ;{ünü, bircok müs!Üm•n köylerinin 
]ardı!. '.\ ;:ıkılcfıitını, sayısız ınasunı in!ınn -

jandarmalar ani bir baskıua ıı;;- !arın yoknrc kanları dok ildü~nil 
radıklan için, kendilerini miidafaa gi;rere.k meyus oluyordu. 
edeıniyecek kadar nıüşkilI bir vazı- B·r jandarnıa nt..•fcrjuin bHc, yev-
yete dü.mıüşler ve kurşun menzi- nıı)esi ver;ımedeıı şehirden dısarı-
linden uzağa iltica etmek nıecbu- 1 ya çıkarılmasına iınk:.n yoktu. Pa
riyetinde kalmışlardı. 1 ra sıkıntısı o dcrece'.\·İ bt.ıltnu tu ki, 

Tipinin şiddeti çetccilrre ~:ardım bcs jandarmanın nıübiın "'C ınüs.. 
etmi~ti. Sandan'iki bu vaziyetten tacel bir takihc çıkacağı ı:aınan bi-
istifade ederek ve avcıların Türk le, yevn.iyl'lcrinin vcrilınt'•cri i~i 
jandarması olduklarını anhyarak, günlerce sürerdi. 
kaçmağa mm·affak olmuştu. l jandarmanın başında, Ta~~·:ır 

Ne yazık ki, ilkönre e\'ıo her kö- Bey gibi rıamu lu, dürüst ve frda
şesini aramamak gihi bir gaflete kar bir kumandan buluuına•aydı, 
düşmeleri yü•ünden, jandarmamız &.,şit Paşanın vazi~·eti çok mü~· 
bu fırsatı da k~ımıış oluyordu. 1 küllesecek ve bilhassa e ·ki va ta-

Menlii?e eli boş olarak dön kibi işlerinde temin cıt i(i bii~·ük 
müşlerdi. . muvaffakiyetİ<rin onda birini hile 

Bu hadisenin tafsilatından ancak elde edemi~·ccekti. z:ra. jandın:ma 
Reş:t Pasa haberdar olmuş, San· parası• bir adını bile atınıyoıdu. 
donski ile bir ~atı altında gecele- Bir mutasarrıf, dahi de olsa, jnn-
diklerini vilayete aksettirmemiş- darmasız. ne yapabilirdi? 
!erdi. Ferik İbrahim Paşa da bu va· * Zİ\'ctten rok ıniiteessirdi.e 

Maliye komisyonu 
al isi •• 

Reşit Paşa jandarma le kiliitını 
takviye etmek ve çetecileri daha 
esaslı bir şel<iitle takip ettirmek 
maksadile vilayetten tahsisat isti
''Or ve Serezde hazırlıklar yapı -
yordu. 

Bu sırada, İstanbulda (maliye 
komisyonu alisi) namile ve Padi
şahın arzu ve iradesile, geniş sa
lihiyetli bir komisyon teselı:kiil et
~ti. 

Bu komisyon hazinenin açıii'ım 
kapatmalı: için, birçok vilıiyetlerin 
göze çarpan varidatını İstanbula 
naklediyordu. Bu arada Selanik vi
layetindeki aşar ve sair varidatına 
da vaz'ıyed etmişti. 

Komisyon, yalnız vilılyetin ve 
vilayetteki ordunun ihtiyacını kar· 
sılamak üzere emlik vugilttiııi vi
İayete bırakmıştı. 

Halbuki, vilayete bırakılan bu 
varidaila memurla'ra senede ikıl 
maas bile verilemiyordu. 

Vilayetin muhtelif ihtiyaçlanııa 
karsılık olarak, bütün hükümet su
beleriue taks'm edilen vergi ha· 
sılatı avlar gectikçe azalıyor, tah
silat muntazam yapılaııuyor \'e 
1319 • ılı haziranından 1320 hazi
ranına kadar, hükümet ınen1urla· 
rına ancak bir buçuk aylık maaş 
verilebilh•ordu. 

«- .ı. 1ütearrızın kolu, jandarma
dır. Halbuki. jandarmamız bugii11 
felce u~'Yamıs bir haldedir. jantlar· 
ına,ya para \:erilmezse. en büyük 
fenalığı l·abancılardan dei{il. on • 
lardan bekJen1eliyiz.• 

Diverek mütemadiyen vilayete 
ve Miisirlii(e telgraflar yağdırır, 
Serezin hususiyetlerinden ve hu
duttaki hadiselerden bahsederek 
nazan dikkati celbeder dururdu. 

jandarma kumandanı Tayyar 
Bey ne vapıp yapar, Resit Pa~anın 
yardırnile jandarmanın avhklann.ı 
oldukca muntazam verme~e çalı • 
şırd.ı. Zaten jandarma knnıandanı, 
her direktifi mutaısarnftan alır, 
onun riza ve malı'.lmatı olmadan hiç 
bir iş görmezdi. 

(Devamı var) 

•.•.••.• , •.• .• ••• ı • ··· ··· 

Ha lif aks'ın 
nutku 

Londra 25 (AA.)- İnı:ı Lz.radyosu
nun haberler bülteninde Lord Hali
faks yiRit Fin mi leti11in İngJtne 
iır.parat<>rluğunun siliıha sa.n.lması· 
nı mucip olan <A-'Dller Ye hedefe.
için kahra~anca çarp >lı.!lını re 
bu hedeferın küı;ük olsa bile her 
milletin Y~amak ve korrı.şu dC\ !et
lerin taarruzuna karşı Ml'lın bu -
J:unmak hakkında mal k ohna:s.n
dan ibaret olduğunu bevnn et'IlLŞt"l 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmed Akkoyun!u 

Şüphe yok ki, senede on iki aylık 
hizmetine mukabil ancak bir bu
çuk ay maas alan hir memur, her
şeyden önce kendi mide ini dü~ü- , 
nüyor ve bu yüzden • her vila~·ette 
olduğu gibi - Rii~vet, ve hırsızlık 
alrnildii?ine ilerliyordu. 

1 

TakWn • Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gun saat 

. -.ıs den sonra.. Tel: •0127 

Seliuıik valisi Tevfik Bey ve 
müfctt~i unıwni Hü~eyin Hilmi 
Paşa taraflarından, İstanbuldaki 



Baş,Diş,Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji,kırıklık 

ve bütün ağrıla
rınızı derhal 

keser 
İcabında giinde 3 kaşe 

alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz 

Devlet miryolları ve Lir. an crı 
işletme u. idaresi ilanları 

Bedeli Türk _ 1ngili2 kredi anla"'1Jasmda.n tedivn ewlınek ü.zero j 
nilbavaası takarrür eden takriben 480 adet tampon ve ~000 adet yay 
ıarw.rlık sı.ıır"t.ilıe ve münhasıran İngiliz firm;}J..,.ından s ıın alınacaıktır. 
Bu husuı:ıta t.mz.im edilmi'< olan Ş<t..<tnamel-er Londrada Türk Ticaret 

.4eseti((inden ve A<ık<arada Devlet Dem.iryolları Mal:oeme dairesinden 
edıarilk edilebilir. S1rtname alırnak iıstiverılerin bu kabil malzeme imal 
'1:fe<ı bir İn,.; Ji.7. f.ı.br ıkıııstı'.U tem&il etıtJlkJıe..iJ>i fir.ma Lıminl Vtırmek SU

'etiJ::: bildirerek, talırıren veya $i.fahen vukarda sözü geçen yer.lere 
ıW.rac~ lazımdır. 

Vel1iJoo..k t.Ei<H!!c!'ı..-ı er nihayet 10/5/1940 tarihine k"<.ar Aııka.rad.a 
>wkt DemirvoUan Merkez Dokuzuncu Arttırma Eksiltıre komisyo-
rum. te\l.Jıi edilııms o.lına.<ı Jazun ızeilece)tr Han olunur. 2097 

* * !Muhammen beıt:ti 8950 lira olan 50000 Kg. petrol 1/4/1940 pazar-
esi günü saat (15) on ~te Haydarpaşada gar binası dahiJmdeki ko
T'..isyoıı tarafından ktıpah zarf U6UliJe sıo!.ı::ı :ılın~ır. 

na h!e ııln.:ıek lst:i:yenlerin 671 &a 25 lnm:ışk•k mn...-ırat teıoUnaıt, 
. armtwrıı tavin dttiği ~'t:rokalarla tekliflerini muhtevi zarfannı ayni j 
. ün saat (14) on .iön:le kadar korniS)'<!n reisliğine ve.meleri lfızmulır. ' 

Bu işe ait şaı<tnameler ılroınisyoodan pa.ra61Z olııraık d.ağrtıllruılı:-
aıdl.r (2028) ...... 

lMuhaııımıen bt>deli 19000 lira olan zi!yu ile ça'•şan •bir tı.bı maldı
~.sı 9 maıyıs 1940 »erşE'Irlb::ı gıünü saat 15,10 da k:apa:'.ı zarf ooulii ice 
\'lllkarada idare lbiJ>aE:ında satm ı•macak.tır. 

Bu -işe girnmek i9tiyenlerin 1425 -iTalıJc muvakkat teminat ile ka
taııtın tıııy1n €1tıtıiıtl v ısikalııırı ve 1rik 1j:feriıııi ayrri l(iln sa:ııt 14.30 a kadar 
ıcmisvon reis ii\i!lıe vermeleri la'Zlmdır. 
Sııırlbınrnele• parasız o'aaık Amı:a:eda malzeme binosındt:n, Hıııyda:ı--

-Wa 0:-re'.ll.ürn ve ~ ~ndendabtıla"caıktrr. 2296 

Say!n müşteri1erimize müjde: .. ı 
S:ıtı6: $AMLI ve yamın ATA ATAIBEK m~ fanit.a 1 

TRİXX)TAJ. Çam2,.ır v~ sa'r "UHAFİYE çe$t'.erimiııi aynıi sıra.
da saftı* Tayy~ Piyaııgo müdıiriyeti 'binasının sal( taraı!md'a 

1 47.2 !'.•. .. tıu~biiTSin!z. 
HAYRİ KOYUNCU 

Cselimiye Aıkeri Satınalma Komisyoou ilanları-, 
Cınli Mi .. tarı Tahnıio ilk 

Kilo Gr. bedeli teminat 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

Civi ııahtellf 6341 1160 1586 23 118 97 
Tel ıa1 soo 116 os 8 80 
ç· k 1049 030 4199 72 314 98 c:.':.. o • 88 M.2. . IH 40. . 8 60 

Yukanda nevi ve miktarlan tahmın hed.ellerıle temınatı muvak
atelcri yazılı (4) kalem inşaat malzemesi taliplere ayrı ayn ve yohut 
irden ihalesi ••Jtpı!mak üzere pazar!ılda satın olınaca~tır. Pa.~arlığı 
;131940 Salı --ünü saat 14 de yapı.acaktır .. Şartnamesı her gun ko
ıisyonda sıöıülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte teminat paralarile 
elimiye Tümen satınalma komisyonuna ıı:elmeleri. (2955) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Tamir ect..ırnek.te olan ~ kaymakamlık kona4:Jnd.a yaıpıtınl• 

wısına ,ıi.i7ıwn ~rülen 800 lJıra keşi.f..i e'.ektııilk tesisaılı acık eksilıtnneye 
()Il'\ıJırmı.:ıtur. Eksiltme 8 nisan 940 pazırrb•si gün'i saat 14 de Milli Em
ık ınıüOOr!üğünde tıop mıae&'.< o:an komisyonda ya;pılaC.1ıktır. Mu'."ai<kaıt 

mat, 60 lirad>r. İ.otek:ilerin bu işe bemıı:."T e'll .az 2000 !ıra ık ış_ yap
:ta.rına daııır id.ırelcrdoıı. ahnı.ş oldukfan ve;:ik3Jara .istinııden Ietan
ı.. vr(ryı (."ine mürııcaaıtla eıks';l1.me tarihinden ~ibaren 8 gün ~'Vllel aıl
.ı:ş ol:ac:ıı!uırı eıhliyet. ve 940 yılına ait ıtica.ret odası ves!k.'1iı :ibra2 etr 

E'ri m ulııtaziıtlir. , ___ .... _,,,. ___ ,. .. _ .,.,;;
7
""'00e büroııunda 

Keşif, ~ıtn.:rll<"ı ve sa4r ~ ....... lllJ.>o.L' '"'""""" ···-, 

;ru d>ilir. .2154. 

150.000 Lira 
El pJ.anlaonn.da da yazı1dı{{ı gibi 3 üncü kıeşide biletlerini bark.es 

Nisanın 4 üncügünü akşamına kadar değiştirmelidir 
Aıksi t..kıdirde bu nımıa.-a üzerinde hiç bir hak .dD.a edilemez. 

İstanbul Komutanlığı 
Satma.lnıa Komisyonu İlanları 

Çatalca miistahkem mevki bir-
1:.kleri ibtiyıeı için altmış bin kilo 
sığır eti kapalı zarfla ihalesi 10/4 
94U Çarşamba giinü saat on beşte 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 

on sekiz bin liradır. İlk tcmi.ıuı.tı 
bin üç yüz elli liradır. İsteklilerin 
ilk temin t makbuzu v<ya mek -
tuplarile 2490 No. lı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarile birlikte ihole saatinden 
bır saat evveline kadar tekli{ mek
tuplanııı Hadunköyünde Komu • 
tanlık satmalma komisyonuna ver· 
weleri. (2163) 

* Münakasa günü talibi çıkmıyan 
komisyonumuzda mevcut keşif • 
namesine göre Ayazağa süvari bi
nicilik okulunda depo olarak kul
lanılmd< üzere pazıirlıkla bir ta
mirat yaptınlacaktır. Münakasa
sına 4/ll/940 Perşembe günü saat 
on beşte başlanacaktır. İst~kı:ıe • 
rin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komut< nlık satınlllına komisyonu
na müracaattan. (2237) 

+ 
Münakasa ırllnü talibi çıkmıyan 

komisvonumıızda mevcut keşif ve 
şartnamesine •öre Bostancı Başı
büyük denolannın tamiri pau r • 
!ıkla yaptırılacaktır. Münakasasına 
4/4/940 Perşembe giloü saat on 
dörtte başlanacaktır. Muhammen 
bedeli dokuz yüz doks· n dokuz 
lira kırk beş kuruştur. İlk tem"nat 
parası yetmiş dört lira d1>ksan beş 
kuruştur. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veva mektuplarile 2430 
savılı kanunun 2 ve 3 neti madde
lerinde yazılı 11ilayet nafıa fen 
fen miidürlüklerinden alac. klan 
vesiblar·ıe beraber belli gün ve 
saatte Fınd1klıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(223g) 

ANKARA RADYOSU 

1

- Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q.19.7jnı. 15195 Kc/s. 20 Kw. -

18.- Program ve memleket sa
aıt ayarı, 18.05 Müzik: Radycı caz 
o.ıke.t.rası, 18.40 Konuşma (umu
:mi teroiye ve beden lıcrbyesi), 
18.55 &.ıı•bcm saaıt, 19.10 Memle • 
ket saa.t aıyarı, Ajans ve me!eo
rd(l)i ıhaber>eri, rn.30 Müzi:k: 
Karı.şık progra:rn, Saz t5er:erı re 
şankılaır, 20.15 Konuş.rr.a (Fen ve 
i!.ahiaıt ıbl.lıgileri), 20.:JG Mii:ziJc: 
Çalıamar: Vecih!:ı, O vdet Kman, 
Reşaıt Erer, Ruşen Kam. 

1 - Tamburi Ali Ef. Sı.zidiıl 
peşrevtl, 2 - Tamburi Ali Ef. - Su
zidil ağır semai: (Kani yiidı >e
b:alc), 3 - Falııi Kopuz - Suzidıl 
şankı: (TJL;ı na~amın acınmaz), 
4 - Tamburi Ali Ef. - Suzidil 
şaırlkı: (Her bir bak~ut.da), 

ı - Kürdili Hic~z.ıkar Şarkı: 
(N~'eyle geçen), 2 - Supru Zi
ya - Kürdi.i H. Şarkı: (Ba1ıçeniz
de sünbii:. olsam), 3 - Dede -
Kürd.i.Li şarkı: (Bivefa bir <ı<ıır 
mi b-idadJ, 4 ...... - Kürdili köçek: 
5 - Adana tüııküsü: (Çıkar yü
cel.~de yııımalk yu-varlanır), 6 -
Suphl Ziya - Hicaız diıV'3n: (Dün 
gece yes ile), 21.15 Konser tak
dimi: Halil Bedii YönetJke'll, Mü
ziık: Radyo orkestrası (Şef: H. 
F\:ırid Alnaır), L. Van Beet.hoven, 
Konçcırlıo (Keman ve orkestra 
için!, Soı ist: A. B. Wiı:ıacle.r, 22.15 
Memkket saa.t ayarı, Ajans ha.
be, k.ri, Ziraa.t, esham-<t:ııhvıiLaıt, 
!kambi:vo - nukut bo:sası (fiyat) 
22.30 Müzik: HindmnJt.h - Res
saını Mruthis senfonisi (pi.), 22.55 
Müzik: Cazbant (pi.), 23.25/23.30 
Y ~,.ın ki oroııram ve kapan~. 

.......... Lenmm AmtrU
iJ=da Yerilea 

HARICf ASKERf 1 
KITAATI iLANLAR! 
Keşif \edeli 266,808 lira olllll 

benzin tanklan kapalı zarfla ek
ailtmeye konmuştur. İhalesi 'El/3/ 
940 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 14,423 lira şartnamesi 
ı335 kuruşa komisyondan alınır, 
Taliplerin ihale saatinden bir saat 
evveline kadar <&arflannı Ankarada 
M. M. V. Atınalma komisyonwıa 
vermeleri. (1396) (1863) 

* 262,500 kilo sığır eti kapalı zarf-
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 
1/4/940 Pazartesi günü saat 15 de 
Edirnede Sanayi kL~lasnıda a•keri 
satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. 

İsteklilerin kanuni vesikalflrile 
belli saatıcn bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (1418) · (2014) 

.... 
%602 metre mikabı kere.le kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 5/4/940 Cuma günü saat 11 de
dir. İlk temiootı 9757 lira 50 kunış· 

ı lttr. Şortnamesi 650 kunışa komi&
yondan ;ılınır. TaEplcrin 'hale sa
atinden bir saat evveline kadar ka
palı zarflarını Ankarada M. M. V. 
satınalma komis~·onuna vcrıncleri. 

(1435) (2159) 

* 2 adet çimento depo inşası ka -
palı zarfla yaptırılacaktır. Her iki 
deponun kes f bedeli 19, 735 lira 28 
kuruştın. İhalesi 4/4 ıq40 Perşembe 
gücü saat 11 de Çanakkaled~ miis· 
tahkem mevki s~tnıa1ma koınis .. 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 
ihaleden bir saat evveline kadar 
teminat akçeleri olan 1480 lira 15 
kuruşu ve "hale kanununun 2 ve 
3 cü maddelerindeki vesa:O< ile bir
likte komisyona müracaatkrı. 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 liralık 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- .. 

(1436) (2160) 6 • 
ol 12 • 

26 ton sıı;'Ir eti ve birlikltr., par- 40 • 
ça parça alınını k üzere 200 ton 75 • 
yulaf, 200 ton !·uru ot, 200 ton arpa, 210 • 
200 ton odun, 70 tan saman paz· r-

500 
250 
100 

50 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

- 3000.- • 
";:: 3000.- • 
.:= 4000.- • = 3750.- • = 5250.- • 

l•kla sı>lın alınacaktır. İhalesi 27/ Keşideler: 1 şubat, 1 mayıs, 
3/040 günü sa · t 10 ila lG ya kadar- 1 ağu5tos, ı ikinci teşrin tarih-
dır. İsteklilerin belli gü ı \"e saatte _,, 
teminatlar le birlikte Vi•cde satın 

i
lerinde yapılır. ~ ~ 

alma komisyonun •ı g elm<>leri. ılil•••••••---

+ (IH!l -

2303

> '~r. M~::t ~:~~~ydın 1 ARAMADAN 
Alınacak on dört bisikletin ihale Be •1 p kk t ı' ve 

t . d .. 1 .. 1 . yog u .. arma apı, marn MA D ALI 
saa ın c getın en ııuruune erı ııtU· sokak No. 2 Tel. 41553 YORUL I"' ı-. 
v.fık Lulunınadığı.ndan tekru pa- h c r· ·· 
zarlığı 30/3/940 Cumartesi günü 1 l'fü'.•ycııc ve er uru goz I:, Kostümlük 
saat 10 da istekl:Jerin getirecck'·ri aınelıyatı {ıkag:.:ı;;parasudır. • 
nümunelerdcn ve yedek panaları- 1 ve 1' 
nı gösterir cetvele göre yapıl ... - l!" ____________ ı PardesülÜ 
caktır. Şartnamesi her gün komıs- Zü.lırevi ve elli hastalıktan ı· Jııtl 
yonda görülür. İsteklilerin .l:'di•· •• 1 Hakiki İngiliz KuDJllŞ 
nede eski Müsiriyet d· iresind., sa- Dr Hayrı·omer 1 ""el • almak kin her yerden c tınalma kom:syonuna gdıneleri. Galatada, KaraköydJ 

(1450 • 2:1041 Öğleden sonra Beyoilu Alacamll 1 * lıaflLSında Ha..anbey aparlı.manı J. MOTOLA ve 
18,000 metre yazlık elbiselik kıı- No. 33 Telefon 41358 

maş pazarlıkla satın alınacaktır. ,_____________ mahdumları 

Muhammen bedeli 17,100 lira kat'i l ııııı--- DOKTOR Kumaş Ticarethanesini 11eY: 
teminatı 256.5 liradır. ihalesi 2fl/3/ SULTAN HAMAMINO" 
940 Salı l!iinü saat 10 da Ankarada Feyzi Ahmet Onaran 
M. M. V. Hava satınalma kom·syo- Cildiye ve zühreviye mütehassw 45 No. da 
nuiıda yapılacaktır. Şartnamesi her · Patar hariç her gün sabahlan y · 1 • ı nnı ı•Y~f· 
gu··n komisyonda görülür. İstekli- ' enı açı an magna a oıııti 

akşama kadar ret edini. Bulacağınız en 
!erin kanuni vesikalarile belli gün Adres: Babıilli Cagaloğlu ya-
ve saatte komisyonda bulunmalan. kuşu köşesinde Na. 43. Tel. 23899 

(1440 • 2191) 

,-- - 1 
Umumi cerrah! (dimağ sinir, 
estetik) ve kadın doltum mü
tehassısı. Birinci sınıf operatör 

ur.Cafer Tayyar Kankat 
ŞİŞLİ: Cerrahi Kliniği 

(Hususi hastane). Sabahları 

1 

8 • 9 da muavene Meccanen 
_Şişli Meydanı No_:_ 20 Tel. 80093 

••••••• •••• 1 ••••••• 

:Sahibi ve ne~uatı idare eden 
Baıı mulıarriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 1 

1359 Hicri 1 
Sefer 
15 

1356 Rumi 1 
Mart 

12 

1940, Ay 3, Gün 85, Kası:m 139 
25 Mart PAZARTESi 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. D. Sa. Da. --

Güne• s 56 11 30 
öeıe 12 20 5 54 
İkindi 15 49 9 23 
Alqam 18 27 u 00 
Yatsı 19 58 1 ~2 

İmsak 4 14 9 49 

YEkli 
ve h kiki 

a ·"' iNGi~ 1"' 
Jı (<" 

kumaşlarının zengin ve şı Jı· 
şitlerinden hayrette kala•f.e· 
sınız. Mükemmel cins -
kabetsiz fiat. .....ı1. 

~~~~~~ 
:::: ........... ---------. 1 

Cerrıal l Dr. Hafız 
(LOKMAN HEKIMgS) ıs: 

DAHİLİYE MtiTEJIA 
Divanyolu 104 b~ 

Muayene saatleri: p;ııa~93f< ) 
rie her gün 2,5 - 6. Tey 

~=================================================================================================================================~================~.,c 
yoktu. Koca Sırbistan bile başlı Fatih, Tuna ağzını, TUP~ ,ti• de durarak Bey•<ııdı Veliyi hain -

lik ile, taassup ile tenkit eylemiş
lerdir. 

harebeler, heyecanlı üzüntüler 
Sultan Cemi b tv Jl hırakmıstı. 

lacak olan Osmanlı imparatorluğu 
sinesine yeni geçirdiği muhtelif din 
ve mezhepte bulunan hnlkııı bazi
çesi olmak ihiimali vardı. 

No.253-11 Yazan: M. SAMİ KABAYID.. 

Cem'in maksadı Halebe girmekti, Halebe 
g:rerse yakasını kurtarmış olacaktı 

Ramazan oğullan, Cemi hür • 
metle karşıladılar. Ramazan oğlu 
Sultan Cemi ve ailesini sarayında 
misafir eyledi. 

Cem, konakladığ'ı yerlerde ço~ 
durmuyordu. Ne olur, ne olmazdı· 
ye bôr yandan cenuba doğru yol 
~lı)·ordu. 

Cem in maksadı bir an evvel Ha
lebe girınekti. Cem, Halebe girerse 
tamamile yakasını kurtannış ola • 
raktL Cünkü, burası her türlü te
cavüzden uzak bir yerdi. 

Halep, Crmi ve ailesini envaı 
rakbetlerle karşıladı. Cemin arka
illl'8n yetişen kuvvetleri Halebe 

gelinciye kadar iki yüz kişiyi bul
mustu. 

Yani, Cem Halebe girdij!i zaman 
maiyetinde iki yüz silahşor ben • 
desi vardı. ehzade ailesile, gözde· 
!erile, silahsorlarile tam üç yüz ki
şiyi bulur bir maiyete malikti. 

Cem, Halepten sonra Hamına, 
Humus ve Balebekten geçti. Şama 
geldi.i:i zaman Mıstr Sultanının ü
merasından ~ek ziyade hürmet ve 
raf:bet gördü. l\laiyetile beraber bir 
saraya konakladı. 

Cem, artık rahattı. Her türlü 
tecavüzden masundu. Şamda tam 
bir bucuk ay kaldı. 

Fakat, cok yorgundu . .Kanlı mu- 1 

Cem, Samda kaldığı müddetçe 
mabetleri zivarc etti. Bir buçuk 
ay sonra şehzadenin yorıı:unluğu 
zail olmustu. Derhal yola çıktı, Ku
düse geldi. Gazzeden gecti, nihayet 
eylulde Kahireye gelebildi. 

Cemin, bu geçfği yollar çok 
geçmeden Türk ordulannuı geçiti 
olmuştu. 

Ejter Cem, enuıiyetle geçliği bu 
yollardan çok geçmeden Yavuz 
Sultan Selimin ı:cçeceğini bilmiş 
olsaydı. hiç 'üplıc vok ki, vatanına 
eW"' hi.vauetı hııtırlar, koca Türk 
imparator]\,!,t'\lnu An~dolu ve Ru
meli diye nyırarak ibtiraslan bö· 
lüşmeğe kalk.-mazdı. 

Cem Sultanı, ecnebi tarihlerine 
atfen bizim tarihlerimiz de yük
•eltirler .. Bel·azıttan üstün bulur
iar. 

Hatta, daha ileri giderek ejier, 
Bey,~odın yerine Cem Sultan tah
ta ı:eçınis olsaydı Türkiyede Fatih 
devrinde baslamış olan Rönesans 
tekemmüle do~ru gitmiş buluna
caktı derler .. 

Ben. bu kanaat!~ def:iliru .. Bilakis! 
daha ziyade liberal bir vazi}et a-

Fatih Sultan Melımetten sonra, 
Osmonh Vl1tanını istikrara sevket
mek dini ve milli cepheden müsta
kar kılmak ıcwp ederdi. 
Beyazıdı Veliyi, Osmanlı vata • 

nını istikrara sevketmiş b;r l'adi
sah olarak tanımak daha doğru
dur. 

Şarki Romıı.nın binbir çeşit hal
kı üzerine konmus olan bir mille
tin hulıalde istikrara muhtaç ol
duğu a kardır. · 

Bu istikrar ister dini bir ahli\knı 
to'isur tes:.rilc olsun, ister daha 
zh·ade bir taassubun cebrile vaki 
olsun lazımdı. Binaenaleyh; Cemi 
Avrunalıl2r g bi Beyıı.ıda tercih 
edemem.. Bir öztiirk gibi an'anaya 
sadık kalmak ve milli tefekkiirü 
kendi benliği i~inde müstakar gör
mek isterim. Bu sebepledir ki, bu 
tarihi romanımda ecnebi•fikirler
d~n uzaklaşarak daima Be~azıdı 
tutmuş fıulunacaf:ını .. 

Çünkü, ekseri tarihlerimiz. Cem 
Sultanın esareii ve akıbeti üzerin-

Bilhassa müverrih Hammer ve 
Hammerden iktibası fikir eyliyen 
yazıcılarımız ve müverribleriıniz 
Cem Sultanı Beyazıdın fevkinde 
tutarak şu fikre varırlar: 

- Eğer, Beyazıdı Veli yerine 
Cem Sultan Padişah olmuş olsay
dı teceddüt ve terakki yolunda Os
manlı camiası hamle göstererek da
ha medeni ve müterakki bir cemi
yet halinde taazzuv ederdi. 

Bu fikirler .. bence ecnebidir. Yu
karıda bir yerde yazdığım gibi 
Fatihin fütuhatı zaten, tamamen 
ecnebi üzerine vak.idi. 

Fatih, İstanbulu fethettiği za • 
man, bu d:yarda dokuz Türk yok
tu. Fatih, BulgaristaDJ fethettiği 

vakit bu ülkede tek bir Türk yok
tu. Fatih, Roınanyanın bir kısmını 
işgal etti.i:i zaman burada tek bir 
Türk yoktu. 

Bosnayı, He.rı;eği, hkodrayı ve 
bütün Arnavutluğu, Yuııanistanı 
(Mora) Selaniği fetheden Fatih 
buraları valnız ordularile fetih ve 
zapteylemisti. Bu diyarlarda Tiirk 

başına bir ülke idi. batlcrini muhaceretle <c.ı."1:9 ıı.ı' 1 

Binaenaleyh; bu ülkelerin ecnebi tiri11ordu. Karamanın as~ .. 0rd~' 
nüfusu ve ortodoksluk, katoliklik Runıeliye sürerek yerlc~til'lkoıı)~ 
kaynaşmalnrını bünyei devlete it- Deliorman baştan ba..a "1''40 
bal etmek için yalnız, işgal ve fet. ve Bolu muba<iri, hali< 

Tür. kı··ıdilr. 
1 
_..;•i.~. bey !emek kili değildi. ._. .v 

Fatih, İstanbulu fetheder et - Ulah ve Buğdan vilayet'J'iİ'Jı·~ 
mez Karamandan, Konya Aksara- (Romanya) yüz binlerce (itd1 

ymdan, Anadolu r,.rşambasından Fatihin kumandanlanndaJI tJıilld~-
ljlll'adan buradan muhacir sevkile Ahmet Paşanın Knmı ~rıı.Jef;ıo 

sonra,( oralara konan 
Türk camiasını Bizans şehri üze- mevcudiyetidir. ı stPe 
rinde teksife başlamıştı. Binaenaleyh; Jo'atihin o~ctiPi' 

Fatih, Bfaanıı şehri iizerinde Türk süren fütuhat ve meden1 'I' ' 
milletinin cemiyetli bir kudrete ·· eriıı• ı.el' •rPnveııi bir n1evzuu uz bBrer t" 
gelmesine çalıştığı gibi bir yandan bancı ve ecnebi unsurları ]at• t• t' 
da Türk asar ve abidatile kadinı getireb:lecek ve ~·alnız o; .. ı bB' 
Bizans şehrinin çehresini Türkleş- inin edebilcetk bir teccd ~11,dll· 1 tirmeğe koyulmustu. ketinde bulunmak ı:aflct ~Jeli ~ 

Fatih; ayni zamanda Tuna üze- Hem, bu teceddüt d~"-~ ş< 
nelerdi?. Bevazıdı Velııı· . gtfl> rinde, Rumeli yakasında mubace- · . . dı?· ı~· 

retle Türk camiasını cemiyetleş • ve taassupla hareketı m•Y f•~iJı -• 
tirmeğe çalışıyordu. bunu zamanın icabatı ve ,,. ol"' 

\'9,.ı .. 
Deliorinan nedir?. Üsküp, !\la ; 1 tuhatınm genis mana~a .. dol•~1jf' 

nastır, Gostuvar, Kosva, Serez, Gü- budutlanmızın tevcssııu 1ıit 
nıülcine, Kavala, ' Varna, Niğbolu t sile devre tekaddüuı eden,,. ,ddt' 

• 9ı;;t? 
ilah .. bütiin bu sehirler" halkı Anac tikrar ve yerle~me ~·Y -
doludan. mul)~~ olank ge!Uilen divorum. ~ 
Türklerden ınürekkeptfr. (Dev&ıı>I 


