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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETElll İZZET BENİCE 

YIL: 4 

Yugoslavyayı 
ve Yunanistanı 

parçalamak 
ihtimali 

Mihvercilerin bu yolda bir 
tasavvur sahibi olduklarmı 
•imdiye kadar cereyan eden 
hidiselere bakarak reddet· 
mek mümkün deiildlr. An· 
tak niyetlerle tatbikln ayn 
ayrı şeyler olduğunu da te
barüz ettirmek yerinde olnr. 

'Yazan: ETEl\I İZZET BENİCE 

YOZGAT HAVALiSiNDE ZELZELE 
FASILALARLA DEVAM EDiVOR 

ı 

FRANSANIN 
AFRiKADAKi 
TOPRAKLARI 
Mütareke şart
larına göre mih
ver devletlerine 

verilmiş 

Bir kereste fabrikasından çıkan ateş derhal 
genişledi ve bu sabaha kadar devam etti 

Zarar ve ziyan 100 bin lirayı 
geçmektedir. 

İzmir 31 (Telefonla) Bu gece sa
at 23 de Kerestecilerde çıkan bü
yük bir yangın İznJirlilere korku. 
lu saatler geçirtmiştir. 

Adem İşmanın kereste fabrika
sından zuhur eden ateş kısa bir 
zamanda derhal etrafa yayılıruş 

13 yaşında eli 
bıçaklı bir çocuk 

Arkadaşını vurdu, 
aıanıör bir iıçinin 

elini kopardı 1 
Sütlicede kanlı sokak 12 nu • 

marada oturan 10 yasııı<la Hasan 
ile Ey<iipte Mehmedağa sokağında 
oturan İıhsan kavga et.ınislerdir. 

Bir aralık İhsan cebinden cııkar
d1ğı bir bıçaıkla avkadaşı Hasanı 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

İhsan yakalanmış ve Hasan 
Balat hastanesine kaldırılmıştır. 
Tu~koparanda Kırzade aparlı -

manında isd HWınü elini asan -
söre sıkıştırmlJl sağ eli kopmuştur. 

da müdafaasız tek karış toprak 
terkedebileceklerini zannetmek 
nek abr bir hüküm olduğu kadar 
Sovyet Rusyanın Yugoslavyanın 
tecavilze uğramasını nasıl karşı_ 
lıyacağı da ayrıca ve başlı başıua 
bir mevzudur. 

ve Hafız lllehmetle Müfit isminde 
diğer iki tüccarın depo ve mağaza. 
!arını da fabrika ile beraber yak
mı,tır. Biraz sonra karşısındaki 
tütün deposu alevler arasında ka

lıp yanmıştır. ------

Ateş gece saat <iiQten sonra şid
detini arttmınış ve carşıda mühim 
taıhrföat ya1Xllll$tır. Yangın itfa
iyenin bütün ııawetine ral!men 
saıbaha 'kadar devam etmiştir. 

llKER GfJZILE-CEPHELER 

Almanyada pilot tasarrufu 
Dün Almanların pilot tasarrufu 

icin avcı tayyarelerini tadil ede
rek bombardıman faaliyetini ida. 
meye çalıştıklarını haber vermiş
tik. 
Herşeyi bombardıman için dü

şünülerek yapılmış bir tayyare 
modeli ile avcı tayyaresi olarak 
düşünüldüğü halde sonradan bom
ba tayyaresi haline konmuş bir u
cak arasında elbet de fark var • 
dır. Tadil edilmiş bir avcı tayya
resi tam manasile bombardıman 
tayyaresi olamıyacağı gibi, ıslah 
edilmiş bir bombardıman tayya • 
resinden de avcılıkta mühim şey
ler beklenemez. 

Bunu Alınan mütehassısları da 
çok ala bilirler. Buna rağmen mo
deli avcı olarak çizilmiş 109 ille. 
şersimitlerle bomhardıınana kalk
malarınııı esaslı bir sebebi olmak 
.e:erektir. 

Bu meselede ilk hatıra gelen pi
lot ve bava mürettebatı tasarrufu

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

1 KISACA 

Gene büyük 
mahdum bey 

1 

Dün bu sütunda kısaca işaret et
tiğimiz büyük mahdum beyin ya
zısı üzerinde haklı bir infial ve 
sümullü bir izah ile Hüseyin Cabit 
Yalcın da durmuştur. 

Bu bahis üzerinde belki bir hiz
metimiz mahdum beye bugün şu 
hakikati tavzih ettirmek olmuştur: 

c- Tek devlet hegemonyası bir 
hayaldir! .• 

Zaten biz de bu kanaatteyiz ve 
bunun söylenmesini isti}·orduk!. 

•• 

• 

Bugün şehrimize gelen Dahiliye 
Vekili zelzele hakkında ne diyor? 

•• 

Olü mikdarının 300 derı fazla 
olmasından korkulmaktadır 

---t- -

Bu sabah Vila
yette yapılan 

toplantı 
Dahiliye Vekilinin 

reisliginde bir içtima 
yapıldı 

Dahıliye Vekıli B. Faik Öztrak 
bu sabah Ankaradan şehrimize 
ııdmıştir. Haydarpa.<ada karşıla -
nan Vekil va urla istanbula -eç
miş ve doğruca· vilayete ııelerek 
Vali \'e muavinleri ile, emniyet 
müdüriinun de hazır bulunduğu 
bir toplantıya riva.setetmistir. Ve
kil zelzele hakkında Ankaraya da 
telefonla müracaat ederek malu
mat istemiştir. 

Dahili\'e Veık.ilıımiz bugün Flor
yaya vderek Milli Refimiz İsmet 
İnönüne an1 tazimat cdf.'Ce'lıler
dır. 

Vali mua vinimizin terfii 
Değerli idare amirlerimizden 

vali muavinimiz Haluk Nibadın 
tefian Siirt valiliğine tayin olun. 
duğu haber verilmektedir. Fakat 
bu hususta kendisine bir tebligat 
yapılmış değildir. 

30 marangoz 
dükkanı 

kapandı! 
Kereste fiatlarındaki 

ihtikar ticaret 
Vekaletine bildirildi 
Kereste fiatlarının mütemadi • 

yen pahalılaşması üzerine Ticaret 
Vekaletine müracaat edilerek lh
tiıkfır vapıldığı hilküanctin maliyet 
fiatını teSlıit edip azami kar nis
l:ıetini tayin eyleme>i istenilmiştir. 

Bu müracaatın kabul olunacağı 
anlaşı1malktadır. Diğer taraftan 
kereste fiatlarının yükselmesi a
ğaç sanavii ile uğrasan mües -
seseleriınizi çok zarara sdlonak • 
tadır. Bu yüzden şehrimjzde 30 
marangoz dükkanı ve atelye5i 
kapanmıştır. ---00-----

Ankara tren 
biletleri 

ucuzlatıldı 

Halk ticaret biletlerine 
ne miktar zam yapıldı 

Balk ticaret biletlerine zam ya
pıldıi!ını yazmıştık. 16 ağustostan 
itibaren tatbik edilecek olan bu 
yeni tarifeler ile 15 günlük 1 inci 
mevki biletler 3667 kuruştan 4008 
kuruşa , ikinciler '2566 kuruştan 
3008 kuruşa, ücüncüler 1774 kuruş
tan 2008 kuruşa çıkarılmıştır. 

1 aylık halk ticaret biletlerinin 
her mevkiine de 3 lira zam vardJr. 
Haydapaşa - Ankara birinci mev

ki gidiş ücreti 2702 kuruştan 1629 
kuruşa, 2 inci mevki 1920 kuruştan 
1155 kuruşa, üçüncü mevki 1205 
kuruştan 728 kuruşa tenzil olun. 
muştur. 

Ankara 31 (HU'11'İ muhabiri -
mizden)- Yozgat ve civarında ev
\'elki gece, saat üç buçuğa doğru 
vukua gelen zelzele hakkında ye
ni tafsilat gelmektedir. Zelzelenin 
bilhassa Akdağ madeninde tesiri
nin diğer taraflardan fozla oldu
ğu anlaşılmaktadır. Şiddetli zel • 
zcleden kazaya bağlı Peyik nahi
yc~i, Kararnağa kö)"ü. Sorgun ka
za•ına bai:'ı bazı köyler yıkıl -
rnıştır. 12 kö~·den hayır kalmamış
tır. 

Zelzele, Erziııcanda olduğu gibi, 

herkesin uvkuda bulunduğu bır 
saatte vukua geldiği için, maal
esef insanca mühim zayiat olmuş. 
tur. Ölü miktarının 300 den çok 
daha fazla olmasından korkul • 
maktadır. Hafif yaralıların mikta
rı 500 kadardır , 

Derhal mahalline gönd~rilen 
sıhhive ekipleri yaralıların ilk te
davilerini yapmaktadır. Bunlar -
dan lüzum görülenler Yozgada 
nakledilmektedir. Köylere çadır ve 
yiyecek gönderilmiştir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Bu işe inanmak istemiyoruz 

Do.,, ru söyliyeni 9 
köyden kovarlar 
Arkadaşımıza 

hareketi 
karşı Belediyede yapılan garip 

gördükten sonra, bu söze 
inanacağımız geliyor 

İstanbul Qi.bi isi. deroı eok bır 1 
~ehirde ya,ıyoruz. Hal!kın. gaze
telerin, belediyenin. hulasa 'hepi
mizin gayesi aynıdır: İ.stanbulu 
daha derli toplu, daha noıımal, 
daha mamur. daha temiz. hayatı 
daha cazip bir~hir hafinde gör
n.ck Hiç kiımse tasanıur edile -
mez ki, bu arzonun aksi bir his 
ts.,;ın., Çünkü, sebep YQk .. 

Bizim hüsnü nivctimiz ise a -
sildir. 

ÇERÇEVE 

Daha iyiye, daha eiizele, daha 
doğruya ı:(idebilmek icin, kusur
ları, noksanları görmek, gÖ6tcr -
mak, işaret etmek, göz önüne kov· 
r.ı:ak lazııın .. Bunları ört lıas et • 
mek, tabii imis gibi görmek ve,·a 
göstermekle, daha iyive, daha gÜ• 
zelc, daha dojiruya ıridilebilir mi? 

Biz de ehmizden geldiği, aklı • 
mızın erdiVi kadar scıhre ait me
selelerde noktai nazarııınızı ifade 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Eski dava, yeni mesele 
(Tok sözlii, fakat dost özlü) 

diye imza atan bir okuyucum
dan bir mektup aldım. Bu oku
yucum, benim (Ağaç) mecmu
asını çıkardığım günlerdenberi, 
yani dört senedir üzerinde ısrar 
ettiğim bir lisan ve ıstılah da· 
vasına dokunuyor; bu davada 
bulduğum, müsbet olduğuna i
nandığım, boyuna kullandığım 
ve herkesi kullandırmıya çalış
tığım şekilleri beğenmiyor, hat. 
ta onlardan şiddetle sinirlendi
ğini söylüyor. 

Dava benim fransı.zcadan al
dığım bazı isinıleri, kendjrne 
ait bir tarzla türkçeleştirmeğe 
kalkışıındır. Fransızca (isme) 
kalıhile biten ıstılahları (izma), 
(ie) kalıbilc bitenleri (ya) ve 
(que) kalıbile bitenleri de (ka) 
scsile türkceleştirmek ... 

- Mistisizm - l\listisizma, Bi
yografi • Biyografya, Estetik -
Estetika ve saire ... 

Benim bu tanımı (taka gibi 
takur tukur kelime çakılları) 
diye vasıflandıran okuyucuma 
teşekkür ederim. Zira beni, en 
aziz davalarımdan birini müda. 
faa imkanına kavuşturmuş bu
lunu or. 

(Çerçeve) isimli kitabımın 
83 üncü sahifesinde, (Milli han
çere) 1>aşlıklı yazıda, davayı 
tam 28 satır içinde ccrçeveledi
ğimi sanıyorunı. Bu yazıyı es
ki Üniversite profesörlerinden 
bir zat, mecmuasına alnıış, ve 
bana, iddiamı tamamile doğru 
ve ilmi bulduğunu söylemişti. 

Tez: 

leştirmeliyiz. 
Yunan ve Liıtin kaynağına 

bağlı bütün Avrupa dilleri, ara
daki her türlli millet farkına 
rağmen bu sabit metodun tunu
mi ve beşeri mihrakında birleşir. 
Almanca, İngilizce, fransızca, 
rusra, İtalyanca ve daha bil • 
mcm necenin birbirinden bü -
tün farkı, yalnız ve yalnız milli 
hanccre dehası planında. 

Milli hançere dehasını da, ya
bancı lisanlardan dilimize kendi 
kendisine girmi~ bazı kelime
lerin. halk ağzında büründüğii 
şekillerden sezebiliriz: 

Mekanizm • Makanizma, Rü
matizm - Romatizma, Man;ye -
tizm - Manyetizma; Jeografi • 
Coğrafya, Topografi - Topoğ • 
rafya, Etnografi • Etnografya; 
Poletik - Politika, Antik • Anti
ka, Entrik - Entrika ve saire ..• 

Bunlar, dilimize kendi kcn· 
disine girmiş fransızca üç bü
yük ıstılah familyasının, milli 
hançeremizde büründüğü üç 
temel şekli gösterir ve biz\!, aza .. 
metli ıstılah derdimizin sifası 
yolunda birer ipucu verir. 

Hepsini ve her~eyi almak 
şart değil ; fakat bu ipuçlarına 
bağlıyarak, ihti~·acımız olan bu
tün ıstılah şekillerini, halis 
Türk nüfus kilğıtlarile dil. ıni:te 
çekmek mümkün. 

Ben hiçbir yabancı kelin.enin, 
dil ufkumuzu, (Kapitiiliı<yon) 
günlerinin imti)·azlı ifadc!-ıile "e 
öz kıyafetile lekelendirmcsine 
razı değilim. O, ya Tür!. olacak, 
yahut olamazsa i~imize girıni
yecek! Dava budur; da\:a b~ın 
bu, hem de dilimize garp dün
)·asının ıstı]ah]arını kazandıra .. 
bilmektir. Bulun çarc~ini~ ! !." 

Yarınki mevzuumuz da bu.. 

Diğer hatlarda da tenzilat vardır.\ 

Dilimize !itince ve yunanca
dan kan vermeliyiz; fakat bu 
karun bütün istiklalini yok ede
rek onu milli bünye fırınımızda 
pişirmeli, yani milli hançere 
dehamıza uydurmalı ,.e Türk. NECİP FAZIL lUSAK{)REJ( 
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MATBLAT 

TAKI~ 

Bizim gPn~ futoolcu ga<:eteci 
arkad.aş.brdan muteşekı.il bir mat
bu~! takımı vnrdır. Ara.sıra, bay
ramda, s~yranda oyunlar verir. Fa
kat, çok:dnberi adını duymadı • 
ğımıza gijre, çocuklar, oynamıyor, 
demektir. 

Dünkü rıızetelcrden birinde şu 
havadis var: İstanb.uldan, İzmitte 
bulunan bilmem hangi spor klu
büne bır telgraf çekiliyor, matbu.
at takımı maç yapmak istiyor, de
niyor. İzmitliler, teklifi derhal ka
bul ediyor. Matbuat takımı (!) İz. 
mite gidiyor, stadyom hıncahınç 
dolu .. Oyun oynanıyor, alkışlanı
yor, ve saıre ... 

N e<len sonra, anlaşılıyor ki, bu 
ma.ımat tak•mı cıeğıl, sahte bir 
matbuat ta'.umıdır. Fakat, bu 
sahtekarlar kimler?. Hiıla belli 
değil!. 

E,n, bu işe akıl erdiremedim. 
a•kol .un İzmıtlilere, yahu, insan 
misafir ettiııi insanların ne oldu
ğımu daha evvel anlamaz mı?. 

Et.LF. 'CE 

YE..ıLEKİ 

Eelcnce yerlerinde tatbik edilen 
yeni ucret tarifesı işi artık, çı.ğrın
dan ç ı<tı, Bir havadise göre, gazL 
nocular, belediyeyi dava etmişler!. 

İnsaHın, bır dava ikame eyliye
bi!me,i ıçın, haklı bulunduğuna 
kani olması 15.zım. Demek ki, ga
zinocular, haklı oki uklarına kani
dirler. E~Icnce yeri derken, bu 
mesele eğlenceyi, şakayı geçti, bir 
iızüntü, dert halini.aldı. Bakalım, 
sonu ne olacak?. 

DİLSİZLER --- -
_!.ON GRESİ 

Sağırlar, dilsizler l(eçen gün yıl
lık kongrel~rini akdettiler. Ses-

siz sedasLZ yapılan müzakere çok 
hararetli olmuı; .. Cemiyete mu • 
halif olanlar da iltihak etmişler, 
hulasa barn;mışlar ... 

Kongrede bir takım hayırlı ka
rarlar da veril~ .. Mesela, dilsiz 
ve sağır olan kimsesiz kadınlar, 
yine dilsiz ve sağır olan hali vakti 
yerinde erkeklerle evlendirilecek
m.i.ş!. Buna herkes razı. ... Bu za
manda, sesi çllmnıyan bir kadı.il 
bulsak, hep evleniriz!. 

AHMET MİTHAT 

EFENDİ MERHUM 

Gazetecilerin en eski ve en 
velut üstadlarından merhum Ah
met Mithat efendinin kitaplan 
haraç mezat satılırken, hayır sa
hibi ve kadirşinas birkaç kişi gö. 
rüp, ortalığı velveleye verdi. Ba
,ğırdılar, çağırdılar, Nihayet, bu 
başıboş satıs işine Maarif Veka
letinin müdahalesini temin ettiler. 

Şimdi, Maarif VekAleti, satılan 
bu kitaplardan kıymetli ve nad.i
de olanlarını ayıracak da· satın 
alacak ve ktüphanelere konacak. 

Fakat, ya satılanlar?. Gı.den 
gelir mıı 

VAHŞİ 

ADAM 

Bir adam, üç sene ormanlarda 
yaşadıktan sonra, yakayı ele ver
miş!. Gazeteler, bu adamdan bah
sederlerken vahşi adam, diyorlar .. 
Neden?. Anlıyamadım. 

Vah1;i adam dedikleri bu zat, 
ormanlarda civardaki sürülerin 
sütünden, ağaçların meyvaların • 
dan i>tifade ederek bugüne kadar 
yaşamış!. 

Bilakis, bu adama medeni adam 
demek, lazım... Çünkü, üç sene
dir yabancı mackle karışmamış 
halis süt ıciyor ve bozulmamış, çü
rümemiş meyva yiyor!. 

AHMET RAUF 

Hava yolları idaresi 
ticari nakliye pilotluğu 

için iki gencimizi 
ıngiltereye gönderdi 
Devlet Havayolları umum mü

dürlıüğü tıcari hava nalkliyatı için 
pilotluk tahsil etmek üzere İn -

,ııiltereye 2 f!encianizi )"Ollaımıs bu-
lıınroaktadır. • 

İstanbul ve Arikara ile umk 
şdh..irlerimiz arasında istiyen tüc · 
oarlarımız mallarını sür'atle tay
yare ile gönderebilcoeklerdır. 

Diiter taraftan yeni tayyare se
':terle:rıim.iz için de hava volları u
muıw. müdürlüğünce bir program 
hazırlanmıştır. 

Bu programa .ııöre İstanbul ilıl . 
şa11k vilayetlerimiz arasında ha\1' 
postalarına önümüı.deki i~klbahar
dan itibaren başlanılacaktır. 

Bu seferler evvela: İstanbul -
Diyar'bakır ve: İstanbul - Elazı.lı: 
arasında yapılacııktır. 

El5.z>kta ay başında insasına 
ba•lanılacai!ını haber verdiiiimiz 
yeni iki hava meydanı da o vakte 

kadar ikmal cdilımiş olacı<ktır. Mü
teak~ben Samsun ve Trabzonda da 
birer hava meydanı vücude geti -
rilecektir. 

O vakit de; İstanbul - Smsun, 
İstanbul - Trabzon ve İzmir - An
kara - Samsun, İzmir - Ankara -
Tralbzon, Adana - Samsun. Adana
Traıb:zıcın arasında tayyarelerle 
yolcu ve yüık rnıkliyatına başla -
nılaıbilecektir. 
MEMLEKET HARİCl SEFERLER 

r ~ 
L_A_~_ır_lYl_~_a __ ll=ll_a_ır_b __ n ını_n_ını_n_~_n_llil_©ı_~_ını_J 

Hava yolları umum müdürlüW 
ileride İstanbul - Ankara - Bağ
d&t ve İstanbul - Ankara - Tahran 
arasında da yolcu ve vük PoSta -
ları .iıhdas etmeğ-i hazırladığı bü
yük proı:rnma ithal evleımistir. Ye
şilköv ha\·a meydanındaki insaat 
da evlı'.ıl 15 ine kadar ikmal olu
nacaktır. 

---()()----

Kayıtsız doktorlar! 
Süveyş kanalını~ ceddi 1 Meçhul askerin mezarı Etıbba odası ldare heyetinin 

H.-r enn bır mcnseı, ceddıi ol- Londrada, oski muiharipler a - verdi~ bir karara göre İstantbul-
dugu gibi son zamanlarda çok bahis! rasında büvük bır ihtılii.f ç•kmıs. da bulunan birçok kayıtsız dok-
mevzuu olan Süvevs kanalının da Bunların bır kısmı, Ve.;tnıinster torlar takip e<.tilerek odaya aza 
bir ceddi vardıc. manastırında, sade ve sivah bir yazılımaya dave·. olunacaklardır. 

Bu. Mı.sır Firavunlarından Ram- d(i,ıeme tası altında vatan majı.ul Kanuni bir medbuıiyet olan E-
9C6'in Kızıl d~nizle Nil ncd>ri ara- ı tıbba oda.sına kayıcLolma isini mü-
smda yaptıroıl!ı kanaldır. Bu ka- a.i:rnrin üzerine bir ahıde yapıl - teaıddit ihtarlara ramen ihmalde 
nalın genısliii.i 30 d.erınlıi"i de 3 masını istiyarlar, devam eden doktorlar haıkkında da 
metre idi. Bir kısmı da, bu sadeli~i hoş kanuni yollara müracaat oluna -• 

·Kral kanalı• demlen bu kanal; "ÖrüYorlar; meQ}ıul askerin şere- caktır. 
Kahire civarır>dakı Zakazik'den fini arttmm:ı!k icin abideve Jüzwn;

1

• "';::=::=:;:=====:=:=:;:~~ 
ba$1.!'"0r, SüveVŞ kenarın.da Patlıy- ohnadıll'ını ileri sürü;"Orlaımı.ş. IKL ÇÜK HABERLERi 
mos mevkiinde nıhayet bulu~·or- Fakat, biTineilerin hakları var. · 
du. Uzunluğu 150 kilometre idi. Çünkü manastırı zıvarete gelen- * lı:mir fuarı ıçin vapurlarda 
üc sıra loürekh iki kadirga ferah !erin okseri.si yerdeki sade le\"havı vüzde 50 tenzılatlı seferlere 10 a-

~romeden e'e<'ip eidivorlarmıs. .i!L»ioola başlanılacak ve eylül ni-ferdı geçebilry0rdu. Yü.z bin esi
nn havatına mal olımuştu. 

İsanın d~•unıclan 875 sene son
ra Mısırın Arap rstiliıısında, Ab
basi halifelerinden Ebu Cafer ta
raiından dokluruldu. 

Yeni usul bir sandoviç! 
Pari.ste yivecek madJeleri azal

:mıs. Tvreva11;ı. pevnir. iaıTibon gi
b• şevleri bul:ınak imıkanı kalıma
mc» Bunu yazan ı:tareteltrden biri 
Clku"ucularına, ;"ni usul bır san
d<"ı\"V' tarif ediyor: ·Bir tereY<li?ı 
veshka;ını, iki ekmek vesikası ara
s:na koyar üzerine biraz da kır -
r .ııı biher ekersen iz gii2'Cl, lez -
zetli bir sandovi<: olur .. • 

hayotine kadar devam edece'ktir. 
Bu sobcnle Vemımin erin en * Li.man reisleri ile vekille _ 

vg.-Jısı, levhanın üzerine sade bir rine nöbet gecelerinde 100, kon _ 
abiıde irı.«asını; gece ve güru:lüz bir' trol momurlarına 50. memur ve 
ım<"şale vakılmaı;ını muvafıık gör- makinistlere 40, tayfa ve <..iacılara 
müştür. 30 kurus yevmiye verilmesi ka -

Al 1 • h t rarlastırılımıştır. man ar UmUml arp e * Bursada Havuzlu parkta yü~-
ne kadar denizaltı mek istiven bırisi l~. di{tpri 14 yaş-' 

larında iki cocuk boınılmustur. 
kaybettiler? * Dün ş"'hrimizden muhtelif 

meımloketere 250 ·bin liralık ihra
Alımanlar, ı.ıanuımi harpte 194 cat yapıLmıstır. 

denizaltı, 515 zabit ve 4819 bahriye, * 10 ton miktarın<la hurda de
neferi kavbctmişlerd.ır. Harp es- mir ve bakırı hamil bir mavna 
nasında ölen zabitlerin varısı kor- dün Haliçte fener iskelesi civa -
vet kaptnı, üçte biri büvük ve kü- rında l;aimış, tayfaları vüzerek 
çiik rütbeli i.di. karava çııkrruşlardır. 

Son T::.,..rm ,.ı,bi ••m••" 16 A • ı 

1 G o z ~! ~Z~T BENiCE 

liyordu?. Fakat, ben yine onu te
selliye, gözlerindeki ya~ı kurı,ı.t
mıya çalışıyordum: 

- Aldrma ... 
Gecen geçmiş!. 
Bundan sonrası olmasın ... 
Ürr.>tlen ... 

~----------------~--...,. Sen erkekli.i\inle bu hakkı :ve 
bu zevki nasıl kendinde buluyor -
san ben de o hakkı ve o zevki ken
dimde bulmak istiyorum. Rica e
derun, cevap ver: Haksızsın .. de?. 

Naran.. İlk dinleni.:;te belki: 
- Hakl.sın .. 
Denebilecek kadar kuvvetli söy

lüvordu. Belki de haklı idL Fakat, 
hakıkat bu değildi. Düşünmedım 
ve ılk akluna gelenleri kısaca söy
ledım: 

- Haksızsın!, 
K ~ın ve erkek yaradılısta hiç

bII zaman ve hiçbir şart dahılin. 
de bırlik ol-ııamışlardrr. 

l.ımıdı daınıa muh:ifaza etmek 
ISzımuır. 

Her crhege bu· kadın dai.ma dü
Ştccktır!. 

Kocay. varma:nanın imkiını 

YOK tur!. 
Ve .. kendımi, krndi noktai na

zarımı miıdafaa etmek içın daha 
kestırme sôyledİlr': 

- Çocı k kmıc ooba diyecek?. 
Anne kim olacak?. 
VE).. ısrar ettim: 
- Daha p<'k Ç•>k şey var. Fakat, 

ten yalnız bu ikisine cevap ver?. 

Durdu, sustu, düşü.ndu, tekrar-
ladı: 

- Çocuk kıme baba diyecek?. 
Anne ki'11l olacak!. 
Ve .. daldı. Gözleri ilkönce benim 

gözlerımde dolaştı; sonra kaydı, 
denizın maviliklerine karı.:;ıı, bek
ledi bekledi; ı.lanan kirpikJerııe 
tekrar bo.f:uk bır hır.Hı cierincien 
gelen bir inilti ile: 

- Çocuk kime baba diyecek? 
Anne kim olacak?. 
Dive söylendi. Gözlerind"ki vaş 

çoğaldı. İniltisi bir çıl!lı.k oldu, 
hün<?iir hüngür ağ! yar '-başı göğ
sümün üzerine du~tü. Ağz.ndan 
zorlukla ıtişetebilı} ordun. 

- Ben de ti'\, defa çocuk aldır-
dım!. 

l.>ördllnciısünde olurmiLşüm!. 
Fakat, şımdi de gebeyim .. 
Ve .. bir facia şark:sının ilk iki 

mısraı imi~ gıbi tekrarlıyordu: 

- Çocuk kime baba diyecek?. 
Anne kım olacak?. 
Bilmem bu ani değişiklik neden. 

dı Nıçin agln·ordu?. Akan ı;öz -
yasları hakikatın beyninde yıldı
rımlaşmasından rru ıdi; yoksa. 

- Dördünci.Jsı.indl~ öli.ırmi.ı~Um!. 
De~ekı habl~taıı mı ge-

Unut! ... 
Kapılma ... 
Gururuna sahip ol... 
Bir aralik yine kendisine geldi, 

başını göğsüme daha çok yaklaş-
tırdı. • 

- Nafile Ruhi nafile .. Kendini 
yorma!. Benim için artık hayatta 
herşey bitmiştir. Ben senin de
di~in kadın olamam'. 

Dedi. Saçlarını okşadım, çok yu-
mu.şak bir sc ·le ce,·ap verdim: 

- Hıçbir şey bitmiş de4ill 
Daha çok l(ençoin .. 
Güzelsin!. 
Kenciini toplıyabilirsin. 
Geçene bakı'na. 
Daha ilerin var'. 
Ve .. me~hur sözü hatırlattın: 
- Zararın neresinden dönülse 

kardır'.. 

Akşamdı. Ha,·a iyice karardı. De
p.iz sinirli bir kil gibi hırçınlaştı 
ve koyuldu. Neden bilmem karan
lik basarken deniz hep böyledir. 
Titizlenir kenarlarını döğer, ka_ 
bına sığmaz olur ve .. korkutur. 

Son sözlerimizi ooyliyerek, kalk
tık. Bunlar söz de.ğil, bı• r ye
mindi. Gurubun ve bu oo>;an, ta
şan denizin sahit oldukları birer 
yemin!. 

Ben ona söz verdim: 
- Seni seviyorum. Ne istersen 

o olacak. 
o. bana vadetti: 
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Çıban başları ... 
Balkan ve cenubu şarki Avrupa 

hü.kf.imet reisleri ve nazırları bi
rer, ikişer Alınanyada Salzburg 
şehrine davet edildi. Alman devlet 
reisi Hitler, Bal.kanlı heyetlerin 
kimisile kısa, kimisile daha uzun 
mülıi.katlar yaptı. 

Heyetler memleketlerine dön -
düler. Avdetlerinde, hepsi de mem
nun görilniiyorlar, mülikatların 
csamimi bir hava• i~inde geçtiğini 
söylüyorlardı. Galiba, bu görüş. 
meler sırasında, Alman ricalinin 
en fazla iltifat ettiği heyet, ne şu, 
ne budur. 
Batırmuza meşhur mavi bon • 

cuk fıkrası geldi. 
Hani, adam: 
,. jllavi boncuk kimde ise, en 

çl>k!o'"nu severim, demiş .. 
Galiba, davete tehalük ve zevk

le şitap eden Balkanlı heyetler de, 
mavi boncuğun kendilerinde ol
duğuna kani bulunuyorlar. 

Bu son görüşmeler hak.kında 
Lonclıa matbuatının şayanı dik. -
kat bazı tefsir ve mütaleaları var. 
Röyter ve Taymisin diplomatik 
mul1abirleriain yazıları, hiç de ya
bana atılır cinsinden, masa başı 
hayalhanesi mahsulü şeylere ben. 
zemiyor. 
Diğer yandan, İngiltereye yapı

lacağı söylenen büyiık Alman ta
arruzundan hala ses seda yok. Bu 
gecikmeyi türlü şekillerde tefsir 
edenler var. 

Ancak, bizim intıbaımız şudur 
ki, son Salzburg ınülıikatları, Av
ruoa harbinin uzun süreceğini gös
termektedir, Bu miilıi.katlara, uzun 
sürecek bir harpte Almanyanın 
mukavemetini arttıracak tedbirler, 
nazarile bakmak yerinde olur. Al
nıaıı devlet adamları, Avrupanın 
bu kısmındaki te~ekküllcrle, sem.. 
patik görünen bir takını mülit -
katlar yapıp, iktısadi, siyasi bazı 
menfaatler elJe etmektedirler. 

İngiliz - Alınan harbinin ne 
kadar devam edeceği belli olmadı
ğına göre, cenubu şarki Avrupa -
smdaki bütün ~ıhaıı başlarının bir 
takım tallı \·aitlerle, şimdilik ör
tünıncsi, mih\'cr siyasetine en uy .. 
guıı gelen hareket tarzı olduğuna 
şüphe yoktur. 

REŞAT FEYZİ 

Kenar semtlerin kalkın
ması ihmal edilmiyect:k 

Vali ve lbelediye reısi B. Lutıfi 
Kırdar dün öğleden sonra bele
dive imar müdürlüi!üne _gjdereJk 
2 saat mesgul olmuştur. 

Munnailevh; siımcliye ~adar ih
mal t<lilmiş olan şehrimizin ke -
nar semt ve mahallelerinin de 
sür'atle kalkınmaları için icabe
den hazırlııkların biran evvel ya
-ılmasını ıbildiPmi<rtir. 

-0--

Boyalı gıda maddeleri 
için bir emir 

HıfzıssıJıha kanununun bir mad
desi mucıl>ınce pı.;r~kcn;.ın vcva~ut 
tootan olarak satılmakta olan 
tekımil boyalı gıda madd 0 lerinin 
Üzerlerine •boyalıdır!• diye eti
ket konulıması. mecburi bulun -
duğurııdan tckmıl bu kabil mad
delerin üzerine meıJkfır etiket -
!erin konulmasının temin olun -
ması dün tekmil kayımakamlık -
lara tobliğ olunmuştur. 

- Ben de seni sevi_yorum. Ne 
dersen onu yapacağım!. 

Ve .. birer birer saydı: 
- Senden başka bir erkekle ko-

nuş.mıyacağun. 
Bir yere çıkmıyacağım!. 
Erkek yüzüne bakm1yacağtm!. 
Sana sadık kalacağım!. 

Harbiyede oturuyor: Görı.ül apar
trmanı.. Bir numara. 

- Seni evine bırakayım .. 
Dedim. Araba Galata.sarayın ö

nündeydi. Hı-.'a gidiyordu. Belki 
on dakika sonra onu indirecek, ben 
yine yapayalnız, kalbi dopdolu, et. 
rafı bomboş kalacaktım. Ondan 
ayrılmas.nı bir türlü istemiyor -
dum. 

- Siyah kecli.. 
Dedim, ona tabelayı gösterdim 

ve .. ilave ettım: 
- Akı;am. yemeı;ini burada ve-

sek .. 
İlköı.ce: 
- Nasıl olur?. 
Annem beklemez mi?. 
Geç kalırız .. 
Filan dedi. Fakat, ısrar ettim: 
- Gitme .. 
Geç kalmazsın!. 
Annen beklemez. 
Yemek yer, çıkartz!. 
Ve .. başunı sıcak yanaklarına 

biraz daha yakınlaştırdın1: 
- Görüyorsun ya Naran nelere 

katlanıyorum. Meğer, sevmek ne 
müthiş şeymiş?. 

Dedim. Merakla sordu: 
- Ne vi1r, ne.••e katlanıyorsun'!. 
Kesik kc.sik. korka kıorka cevap 

verdim; 
(Devaıuı \'ar) 

Askere ·4 
alır.anlar 

Staje çağırılan memur
ların maaşları aynen 
verilip yerlerine kimse 

alınmıyacak 
Dahiliye Vekfileti dün vilayete 

,ı:önderdiği bir tamimle şu emri 
vermiştir: 

•Bazı dairelerde silih altına alı
nan memurların maaşlarının kesi
lerek yerlerine başkalarıııın tayin 
olunduğu vaki müracaatlardan an. 
laşılmıştır. Halbuki seferberlik 
mevcut olmadığına göre, silih al
tına alınanlar sırf •laj için davet 
olunmuşlardır. Binaenaleyh ma • 
aslarının aynen tesviyesi icap et
mektedir .• 

Diqer taraftan askere gidenle -
rin yol vergileri eğer kendilerinin 
askere çağırılınalarından 45 gün 
evvel tahakkuk ettirilmiş ise tah
sil olunacaktır. Bu müddetten az· 
zaman zarfında tahakkuk ettirilen 
yol vergileri ise bir yıl tecil olu
nacaktır. 

Bedeli nakdi verenler ise yol 
vergisinden muaf tutulmıyacak -
!ardır, 

Tekmil mektep bak
kallıkları kaldırılıyor 
Şehrimizdeki tekmil ımektopler

deki clbaıkıkallııh !arın ıbu yıl lkat'i 
olll'fı:ık kaldırılıması 'kaNırlastırıl -
mıştır. Talebelere liızı:ın olan def
te~. lkaleım, Jcfu"!ıt ve emsali leva
zmı ile faydalı yemiş ve vivecek 
maddeleri yalnız anektc>P koope
ratifleri tarafından salılaibilecek
tir. Tekmil talebeler lbu koope -
ratiflerde sıra ile çalısacaklardır. 

Küçük bir hadise 
Küçük zabıta haberleri arasın

da bir tanesi, bilhassa nazarı dik
katimizi celbetti. Hadise belki, 
haddizatında basittir. Bir yük a
rabası, Yeniköyde devriliyor, bir 
vatandaş ağır surette yaralanıyor. 

Fakat, h3.disenin asıl manası şu
rada: Arabanın dc\·rili~inin sebebi, 
fazla yük yurulmasıdır. Yollarda 

çok defa raslarsınız. Zayıf, ihtiyar j 
bir tek hayvan veya bir çift hay
van ağır ai:ır emekler ve tepeleme 1 

yüklenmiş bir arabayı sürükleıni
ye çalışır. 

Maalesef, yük hayvanlarına ta
hamınüllerindcıı fazla ağırlık tah
mil edilivor. Bu işe müdahale et
mek litzın1. 

BÜRHAN CEVAT 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 

Trende adam 
soyan iki kadın, 

bir erkek! 
Şeluıiımmı.eki yanke5icilerden 

bazılarının pazar günleri de bil
hassa 'halkın kal®alı.k bulunduğu 
yerlerde ve mesire mahallerinde 
çelıştı.klan anlaşı.lmıştır. Bunların 
pa.zrları Florya, Adalar ve Boğa
zil';ine kadar l(iderek sivil memur
ların az bulundultu mahallerde 
marifetlerine devam ettiklerini 
gösteren bir vaık'a pazar ııunu 
J'locya treninde cereyan etımiştir: 

Elif ve Hanını isimlerinde İki 
kaıdınla Keımal isminde bir yan
Uresi.ci Florya trenlerindeki izdi • 
hamdan ve halkın bal.k ıstüi gi'bi 
omuz omuza gitmelerindLn Jstifade 
et.m.eği karar lıı.ştımruşlr ve pazar 
günü aksamı Floryadan dönen bir 
trene binıni.şlerdir. 

Yolculardan Zdkeriva isminde 
birini !?Özlerine kestiren üç yan
kesici ıbiraz sonra Zekerivanın et
r..fını almışlar ve muhtP' if ceı:ı -
!erine tak.si.m eJilmis olan para -
!arını ııizlice çalarak ad.ınncainzı 
bir güzel soymusla,.dır. 

Neden sonra işin farkına varan 
Zekeriya polıse müracaat etmiş 
ve müdiriyetteki resimlere bakıl
ımak suretile trende etrafını sa -
ran yenkesicileri tanııınıştır. 

Bunun üzerine yakalanarak: as
li'ye 8 inci ceza mahkemesine ve
rilen üç kurnaz yankesiciden Elif 
1 yıl 2 ay, Hanı:ın 7 ay ve Keımal 
de 2,5 ay h pse mahkum edilerek 
deııhal tevkif olunmu.slardır. 
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Muhtekir bir nalbur 
Şışlide Osma. b"' <le HalAskar 

Gazi caddesinde 194 numaralı düık
kanda nalburluk yapan Mihailin 
kilosu 60 - 80 kurusa sal.iması 
icabeden neci yağını kilosu 120 
kurusa sattığı anlaşılurllil< dün bir 
cürmü meşhut yaµılııuştır. 

İnsaatboyacısı kıyafetine iti -
ren iki memur dün aksam Miha
ilin dükkanına giderek neft yağı 
istemi•lcr ve lZO kuruş talep edin
ce hakkıru:la zabıt tu1ımu~lardır. 

))llihail bugün adliveve verilmiş 
ve tevkif olunmustur. 

---0--

İhtikar maznunu 
ınanav beraet etti 
Bir limonu 5 kllrusa ~altıi!;ı için 

asliye sekizinci ceza mahke
mesine verılip tevkif o<unduğu 
yazılan Tünel başında manav Ne
sim dün muhu.kcme edilmi~tLr. 
Mahkeme maznunun limonu 4 ku
ruşa aldıgı binaenalevh 5 kuruşa 
satabileceği bevanile beraet ka -
rarı veı.ımiştir. 

j AVRUPA HARBiNiN YE~ESELELERi 1 

Arrıcrikanın motörlü vasıtaları 
Avrupa harbinin bilhassa na -

zarı dikkati celbeden meselelerin. 
den biri de motörlü \resaiti nakliye 
aılığı, çokluğndur. Bahsi tazele -
mek lazım geli~·or: Amerikanın bu 
harpte nıuhariplcrdcn birine yar
dımı ,,e yahut sadece bitaraf kal
makla beraber ona karşı yine 
müsait bir vaziyet nlnıası ne mü
him bir keyfiyet olacağı çok ev
velden tahmin edilebilirdi. Onun 
için mesel:l Amerikaıun şimdi İn
giltere lehbe bir vaziyet almış ol
ması, İngiltereye yardım göster
mesi hiçbir suretle ilımal edile -
cek iiınillerdeıı değildir, Erbabının 
yaptığı bir hesap var: 

Avrupa harbi başlamadan ev -
velki rakamlar yeni dünya ile 
eski Avrupa arasında ve A\•ru • 
panın aleyhine büyük bir muka
yese yürütmeğe kafidir. Bu hesap 
kamyon, otomobil gibi motörlü 
vesaiti nakliye mukayescsidir. 

Bu hesaplara göre şimali Ame
rika Birleşik devletleri üllresin • 
deki otomobil ve kamyon imalatı 
bütün dünyadakinin üçte ikisidir: 
Senede 4 milyon 810 bin. Buna 
karşı bir senede İngiltere 508 bin, 
Alman)·a 34.5 bin, Fransa 207 bin, 
Rus~·a 200 bin, İtalya 77 bin kam
yon \'e otomobil yapabilmişlerdir, 
Kanada ise yalnız başına 207 bin 
vücude getirmiştir. Kanada Avru
pa memleketi olmadığına göre ye
ni dünyanın cski~inc olan üstün
lüğü hemen gôze çarpıyor. Ameri
kada yapılan otomobil ve kam
yon miktarı ile Avrupndakiniıı a
rasındaki ınukayese Avrupanın a
leylıinedir. Çünkü biitüıı dünya 
imalatında Amerikalılar % 70, Av
rupalılar ise ancak % 14 nisbetiııi 
muhafza etmişler. İmalat yukarı
da isimleri geçen 7 ' melekettedir. 
Diğer yerlerde yapılanlar ehem
miyetli görülmüyor. Geçen umumi 
harpten sonra 918 denberi Avru
pada imali"ıt eksilmiştir. Bunun bir 
çok sebepleri vardır. 

ı·akaı buı::ün chemnıiNetli olan 

keyfiyet molörlü vesaiti nakliye 
bahsi!lde de Aıııerikaııın İngilte
reye. edeceı;i yardımdır. İngilizler 
kendilerine elzem olan vesaiti 
yetişİirnıekte geceli giindüzlii ~a
lıştıkları gibi Amerikadan da is
tedikleri kadar kamyon ve oto -
mobil de alabileceklerdir. Her za
ınarun harbinde ve~aiti nakliye -
nin nasıJ birinci derecede bir rolü 
olduğunu söylemcğc lüıum yok -
tur. Fakat bu seferki Avrupa har
bi bunun ehemmiyetini bir kat 
daha anlattı. İhtiyacı olduğundan 
fazla kamyon ve otomobil yapa -
bilip satmakta Amerika birinci 
gelmektedir. 

Almanyadaki kamyon imalatın
da harpten evvel tutulan yol 
mümkün olduğu kadar büyük 
kamyonlar yapmaktı. 918 denberi 
Avrupa meınleketlerinde otonıo
bil ve kamyon iınaJ3.tıuın Ameri
kaya nisbetle azalmış olmasındaki 
sebeplerden bahsedilirken gerek 
bu işlere yatırılacak sermayenin 
azlıi!ı ve gerek geçen harpteki tah
ribatın daha tamir cdilen1eınesi 
ve bir de çalışacak ostaların · ve 
işçilerin eksikliği gö;terilnıekte -
dir. Fazla olarak birçok vergiler 
de vardır. Fakat 936 danbori Al. 
rnanyada kaınyon imalittında hü
kumet al3kadarlara bir hayli ko
laylıklar göstermiştir. Son sene
lerde Almanyada bu kabil cesim 
arabalar arttıkça artmıştır. Harp 
başlamadan evvel erbabının tut
tuğu hesaplara göre 412 bin kam
yon vardı. Almanlar bu miktar ile 
k<ııdi seferberlik ihtiyaçlarını gö
remiyeceklerini hesap etmişlerdi. 
Almanların son senelerde pek 
ehemmiyet verdikleri vasıtalar • 
dan biri de moto;il .. letler olmuştur. 
Bu imaliltın çokluğunu gösteren 
rakamlar da vardır. Hulasa bu 
harp vesaiti nakliyede motörün 
aldığı birinci rolü gösterdi. Yeni 
dünyanın İngiltereye edeceği yar
dımın kıymeti bu noktadan da 
artmaktadır. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

[1·n•1 :ı · J !i il zj 
İngilterede 

bir değişiklik 
Avam kamarası dün gizli bir 

celse akdetti, Hariciye Müsteşarı 
Butlerin ağzından hükumetin ha· 
rici siyaseti ve un1umi vaziyet 
hakkındaki izahatını dinledi. 

Avam kaınarasının gizli celse 
akdetmesi nıühim bir nıeselcdir. 
Çünkü İngiliz ıncb'ıısları herşeyi.ıı 
açık konuşulmasını, milletten bi< 
şey saklannııın;.at-Jn.\ isterler. 

Fakat göriilüyoc ki, avam ka • 
marasınm l:rnndan evv(;Jki nıulad 
toplantıları ile, İngiltere harbe 
girdikten sonra yaptığı toplantı • 
larda cereyan eden ınüzakercler 
arasında büyük bir haleti ruhi)e 
farkı var. 

Bunu anlamak içi.il kamaranın 
22 mayısta yaptığı tarihi toplantı· 
yı hatırlamak lazundır. O giin İn
giliz meb'usları hayatı ehemmi
yeti haiz iki konun lfıyihasını ka· 
bul etmişlerdi, Bunlardan biri, 
düşmana yardım edenlerin idaııı 
cezasile cezalandırılmasını kabul 
eden kanundu. 
: İkincisi daha mühimdi. Şimdi 
Ingiliz kabinesine dahil bulunan 
eski muhalefet lıdcri binbaşı Klc
men Atle liberal ve demokrat bir 
nıemleket nıürncssillcrinin dahi, 
girişilmiş olan mücadelenin bü • 
yük hayati ehemmiyeti karşısında 
Ingiliz hükfuneline aşağı yukarı 
diktatörliik saliıhivetlerini ver • 
meğe mecbur old~kları hususun· 
da ısrar etmişti. 

Vaziyetin nezaketi herkesçe ıııa. 
Hun olmakla beraber, bu sözler 
herkeste hayret uyandırmaktua 
hali kalmamıştı. Buııun üzerine 
Atle ateşin bir hitabede bulun • 
muş, hatta .hükumetin sınıf farl<1 
olrnaksızııı herhangi şahıs ve nıi.illc 
üzerinde tam bir kontrolu obua
sını> istcnıişti. 

Atlenin sözleri tesirini yaptı ve 
hükumete geniş salahiyet veren 
kanun liıJihası ittifaka yakın bi< 
ekseriyetle kabul olundu. 

İngilız meb'uslarının bu feda • 
karlıgı kabul etmeleri, yani on -
lıuca on asırlık mücadeleden son· 
ra kazanılmış hürriyetleri muha· 
faza ve teınin edecek garantiler "' 
deıı feragat etmeleri, zenıinü ıa· 
mana uygun bir hareket olınasaY" 
dı, Ingiliz meb'usunu keııdi kala· 
smdan ve düşüncesinden çcvirme1' 
çok o-iiç olurdu. 

O gün Atlenin ateşli sözlerin· 
den sonra mecliste hevecanlı bir 
itt!!ak havası hasıl olı;ıuştu, 

işte bu iki kanun layihasının 
kabulünden beridir ki İngilterede 
şimdi hava eok değiş;,.iş bulun • 
maktadır. Ve bu değişikliğin de· 
mokrasyaların kendileı·ine mahsus 
an'anevi parlamento usullerindeıı 
Wlek İ;'i istifade etnıiş olan Alnıan
yayı dahi şaşırtmıştı. 

Dünkü c~lsede neler konuşul • 
duğunu bilmiyoruz. Fakat artıı. 
şu muhakkaktır ki, Çörçil: Sonu· 
na ~~1.dar harbe devanı edeceğiz• 
dedıgı zaınau, artık ~in1di bu ınll .. 
azzam işi tahakkuk ettirebilnıe1' 
için her türlü imkan ve vasıtaları 
elinde bulundurmaktadır. • • 

Yarın açılacak 
resim sergisi 

Güzel <>an'atlar birli(!i tarafınd80 
her vıl sehri:ınizde açı1rr.akla olaO 
büyük resim sergilerinin 24 ün· 
cüsü wırınki persembe l!Ün ü saat 
17.30 da Galatasarav lis"esinde a· 
çıkc~ktır 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Senelerce ausuz ka
lan bir mahalle 

Capa Örd<ılk kasap mahal· 
lesinden biııkac imza ile al
dıi!ımız ımektupta, eski bir 
dert şöyle tekrar edilmek • 
tedir: 

•Ü' sene ic:nde, gazeteniı 
delaletile lbirçdk defalar ına· 
hallamizin susuzluktan kur -
tarı1masını belediveden rica 
etmiştik. Ge<-en sene sular i
daresinden ımalhallemize ge • 
len zat, Alacacesme namile 
maruf, vaıktile Kıııkc=e sıı· 
yu akan çeşmemin 15 metre 
l?al'biııde, evvelce yeri taY~ 
edi1mis olan bir çeşme yer• 
buldular. Fakat ,bir netice ha· 
sıl o1mactı. Gecen varoanbe
ri, bu yaz da susuz kaldık. t 

Belediyenin mU'htclif sCI11 
!erde 35 çeşme yaptıracailı • 
nı gazetelerde okuduk. A ~ 
caba bu çeşmelerden lbirinı. 
evvelce veri tayin edilen :ı119• 
hallemi2Jn terk06unun jhyaS1 

teskil edemez mi?> .. 

1 

Son Telı:ıraf: Üç senedir J?>ıı 
teaddit ricalarda bulunan btJ 
susuz mahallenin, bu ricala
rının en nihayet !kabul olu • 

1 
naca1/;ına kani 'bulumnakta • 
vız. 



Japonyada da 
beşinci kolon 

lngiltereye inen 
bir Alman 
tayyarecisi 

I K?!larını kaldırarak 
rıgılızlere teslim oldu 
~tıdra 31 (A.A.) - Reuter: 

Almanf aaliyeti hakkında 
bazı haberler 

ntlaıı Uvers lımanı üzerine dün ya
lldiJ hava hücuımu hakkında elde 
Zil? en daha sarih mali>ınata na -
tııu~ hava hücuıınlarına karşı 
vaıı faa te.;kılatı parlak bir mu
l'a~kivet kaydetımişt~r. p~a.n 
~. llmarııda d-Omir lı kü.çuk ·bir 
~Ye tam isabet vapabılımışt.ir. 
bir ı bttm1.>tır. Gemide . bulunan 
'lfı kışı hafiılçe zcdelenmıştır. Sa
llıı.:t aten hildirildifrine göre bu ge
lav en ba..;ka hasar azdır. Alınan . 
ııı~~lcriıı<l~n bir a:c~ tavyaresı 
it le><.ct dahilındc bırxaç kılo -
4et.rc ıcerileroc lıulunan bir tar
YaYa ın.-nıştir. Sai!lam olara'k tay
~~<>J~n çıkan µilot ellerini vu -
kenıva kaldırarak tan are konar
hat "'a.da bulunan anava:an mu-

Iki<lıni ~;;~;;tur. 
havada çarpıştı . 
~l<ıknolm 31 (A.A.) . - Reuter; 

ı alını esnasında iıki Isvec asken 
v~aresi. bu sabah bwbirlerile ha
~a carpısmışlardır. Ta vvareler- 1 
ıı.-;__.~irinde bulunan altı ki>i öl
,:·..,.'Ur. Mü ademcv·i müt ·a.kıp 
'ere · . 
'iıı· ltırneğe ımuvaifak olan d.ı(e-
~:ret.tebatına bır şey ol -

1 htgiliz gemilerin
de Yeni tedbirler 
~iıl.ondra 31 (A.A.)- İnı:il~z ~ü
de llıetı, bütün ticaret gemılerın
hul Yen; bir müdafaa sistemi ka
•la •l~iştir. Bundan. b~lısed~n 
bita;ıtııs, gazetesi, yenı .sısle~ın, 
lıı;\ . af gemilerin seyruselfenne 
le/li olınıyacağıru ve bu tedbir • 
de ın, bitaraf gemileri batırmağa 
ı• ~ili\ eden Alman usullerine na
hr•n, o kadar haşin olmıyacağını 

ıınaktadı.r. 

lti~iiyük Britanyanın maksadı de
'ul ı korsanlardan temizlemek v.e 
lı.i hu seven milletlerin emniyeti-

le!Qar kurmaktır.• 

Alman ticaret 
tnümessilinin 

tetkikleri 
f3u sabahda y"t;goslav
larıa müzakerelere 

devam olundu 
\'~ara 31 (Telefonla) ~ T~k
Şah . lav ticaretinin iııJtisfı ı.çın 
hey~lllize gelen Yu~lav ticaret 
ııı lı resmi temaslarına başla -
~lır. Müzakerelere bu saıbııh da 

\' "1rı eolunımuştur. 
d~ llR'Oslavyadan fazla mi.kta!rda 
tesı. ır ve çelikten mamul eşya, ke
h~· şaPl<a taslaii:ı. kaJut • . canlı 
~k anlar ve deriler getırtılebile
tı.ıı, v.e f?ala.mut, sebze, balımum1:1· 
~ ınc1r. fındık, ipek, susam. u-

, mazı ihraç olunacaktır. 
'l' . ALMAN MÜMESSİLİ 

lıııı u~k: - Alman ithalat büro -
~.1 ıın bir mümessili dün tstnbula 
~~ıstır. Muımailev'h buradan 
ltıllQ ava edecekle.-i maddeler hak-

lı a teotıkikler yapmaktadır: 
liiJ.ü.Yrı.ca bır Macr derı fabrika -
~ h de mühim miktarda kü~ük 
ş"lır· Yvan derisi satın alımaık ıçın 

lt~;;,;ı;sti~lajı ve 
fivat tarif esi 

cı,lıeybeli plajı sahibi Bav Sadık 
l1'Dt ""'""";·anda.n aldı~ımız bir mek
l:ı~ Plaıın ücret tarıfesı hak -
lış hır akşaım refikimiıxle van
<lil".j "'<! llYdurma malt.mat nesredil
Ye,-nlıınden bahsedilerek şU' izahat 

ı ekted •l>l'· ır: 
tife-ı aıın belediyece tasdikli ta -
lur."S'1e duıhuliyesi (20) kurtLŞ
'net una raİ\!men plai. halka hız
huliv•tnıek içni iıdi .ı:tünlerde du - \ 
A:lıo e (15) kurusa indirilıniştir. 
frıua~1ırıanlr (12,5) kuruştur. Hatta 
tu.ıturlllıı. kanıpırı.dakilere (10) ku
bt:r t · .Bınaenaleyh neşredilen. ha-

!ı;;:ı>aınile asılsızdır.• 
l(aYr llk •bir emuk ve devamlı 
lllajıe~e vücude getirilen Hcv'beli 
tııan <ık.kında BaySaıdık Güzelos
fllt;~n bu izahını neşrederken re-
~ b>.ın hakikaten haıksızlık et
~. ulunduihınu biz de avrıea 

.1 bir kanaat halinde tasrih 

Londra 31 (AA.) - Reuterin 
di'Dlomaiik muharririne nazaran 
Jaµonya.daki Alınan faaliyeti hak
kında Londrada if•a edilen bazı 
malfunat Jaııonvanın son zaman
larda alıciığı tavır ve hareketi ol
dlkça aydınla1ıın.aktıaıdrr. 

Anticomintern nakt aktedilıcliği 
sıralarda Gestaµoya mensu'O 'bir 
Alıman, Japon dahiliye nezare • 
tinde bir vazife ye tayin edilmiş -
tir. Japon dahili isleri üzerinde 
bu adamın nüfuzu çok mühim 
olınwı ve Jaµon ınatlhuatı üze -
rinde kuvvetli bir tazyik Yap -
mı.%ır. 

Bu adam ayni zamanda di.i(er 
mc<rn Oketlerin kültür fiimlerini 
menederek filimlerle ya.pılan Al
man propaeandasını da teşci et
miştir. Bu hal J apcn halkını ve 
sinemacılık sanayiini ha>rete 
düşürmüştür. 

J apon~·a<la oturan Almanların 
faaliyetini ıkontrol eden bir Nazı 
teşkilatı vardır. J aPon makamatı 
bu vaziyete müza:maha ebmekte
dir. Japcnyada bulunmalarına hiç 
bir hususi sebep otmıvan Alıman 
seyyah ve iş adamlarının adedi 
son zamanlarda artmıstır. 

Amerikadaki 
Fransızlar 

Londra 31 (A.A.)- Amerikada 
yerleşmiş bulunan 150,000 F~an
sızın, General dö Golün harekatına 
iştirakini teş<:i ctnıck için •herşey
dcn evvel Fransa. isimli bir ce
miyet teskil edilmistır. 

Bu yeni cemiyetin nizamname
si 1776 da Filadelfiynda Amerikan 
istikHili muahedesinin aktedildiği 
salonda imza olunacaktır. 

Litvanyanın iltihakını 
ist;ycc:!k heyet 

Kaunas 31 (A.A.)- Röyter: 
Sovyetlerden Litvanyanın Sov

yetler ittihadına iltihakı müsaa
desini istiyecek olan Litvanya de
legasyonu !\loskovaya mütcvecci.. 
hen dün Kaunastan hareket et -
miştir. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 

dur. Yalnız Almanlar pilot tasar
ruf etmek için İngilizler tarafın -
dan mwıta.zaman devam edilen 
bombardımanlara maddi şartlar ve 
tesirlerle mukabele etmekten vaz 
geçemezler. Bu galip vaziyette bu
lunan Almanyanın kabul edebile
ceği birşey değildir. 

Vasati bir •hesapla, bir İngiliz 
şehrinin üstüne varacak otuz tay
;varelik bir bombardıman filosu -
nwı atacağı bombaların ağırlığı, 
ayni sayıda Meşersiınitlerin ata
bilecekleri bombalardan bir bu -
çuk misli fazladır. Bombaların te
sirleri ise ağırlıklarile artar veya 
eksilir. 

Vaziyet böyle olduğuna ı:öre Al
manların bu yeni tedbirlerine ne 
mana verebiliriz?. 

İlerideki büyük taarruza fazla 
pilot ayırmak için bu çareye baş. 
vurulmuştur bükınünü vercn1eyiz. 
Çünkü başka türlüdür. İngiltereye 
karşı başlıyacağı haftalardanberi 
söylenen taarruz için pilot husu -
sunda tasarrufa riayet edilebilirdi. 
Gece bombardımanlarını bombar
dıman tayyarclerile yapmak ve 
gündüz akınlarını Meşersimitlerle 
devanı ederek hem müessir ınu
kabele yapılmış, hem de pilot ta
sarrufu teınin ediJ111iş olurdu. 

Gece hücumlarında za>'İal nis
beti pek hafif olduğundan bu su
retle bir taşla iki kuş vurulmuş o. 
lurdu. 

Olsa olsa Almanların bu usule 
yanaşamamalarının yegane sebebi 
ellerinde kafi derecede tecrübeli 
pilot bulunmayısındandır. Bu va
ziyeti başka türlü tefsir etıneğe 
imkan yoktur. 

Vaziyet böyle olduğundan, AJ -
manların avcı uçaklarını değişti

rerek bombardıman tayyaresi ha
linde kullanmalarına şu hükmü 
veriyoruz: 

Pilot ve hava mürettebatını da
ha az teda etmek üzere başvurul
muş olan bu tedbir ilerideki bü -
yük taarruza pilot biriktirmek i
çin değildir. Alınanların tecrübeli 
pilotları, tayyare filoları kııdar bol 
olmadığından mecburi bir tasar
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Cenubi Afril<a
dan gelen ilk 
gönüllü ordu 

Şarki Afrikaye yeni 
yeni kuvvetler 

gönderiliyor 
Pretorie 31 (AA.) - Reuter: 
Bu.gün öğrenildı.ıtıne eöre şarki 

Afrrkaya gelen Cenuıbi Airııka kı
taatından kuvvetli bir müfreze -
nin şaııki Afrikaya mürettep daha 
kuvvetli bir cenubi Afrika ordu -
sumın pişdarı olarak gelıdii!i dlln 
resmen bildirümistir. Bu ordu Ge
neral Smuts'un davetine icabet 
eden gönüllülerden müteşe!l<kildir. 
İyi lalim görmüş, disiplin salhibi 
olan bu ordu Afrikanın heroangi 
bir kısmında hi2ımete hazırdır. Ha
reketlerinden evvel kıtaat önün
de söylediği nutukta Smuts ez -
cümle ~ağıdaki beyanatta bulun
muştur: 
<Düşmanla size tesadüf ettiği 

yerde değil onu bulacağınız yerde 
kendi öz ocai\ınızda onunla kar -
şılaşmak üzere- şimale gidiyorsu
nuz. 

Cenulbi Afrikanın an'anesi bu
dur. Geçen nanp\e de böyle olınu.s
tu. Cenubi Afrika her geçen harp
ten daha kuvvel1i ç•kımıstır. Bu 
harp istisna teŞkil otımi yeeektir. 
Yalnız kendi memlaketimizıi ve 
:iıstikımalimizi müdafaa etmivo -
ruz. Hüsnüniyet ve dürüstlük sa
hiıbi do.>tımıu:z milletler oıınıiası -
run van>başmdayız. Onlar da bizim 
vanıba:;ımızda olacaklardır.• 

Afrikadaki 
muh.arcbeler 

Londra 31 (A.A.) - Reuter: 
Londraıda salahiyettar bir mem

badan ö~eni\diğtine ırore , Capuzzo 
harekatı esnasında İtalyanların 
zıı1hlı otoını:ıbil zayiatı i nı:ıilizlerıin 
zayiatının beş mislidir. insan ve 
toı:x;a zayiat ise bundan da faz -
ladır. İtalyanlar Capuzzoyu 30 
haziranda zaptetmişlcrdir. O za
mandanberi daimi surette oraya 
mevout garnizona takviye kıtaatı, 
su, yiyecek, ooWıane kolları gön
deııme'k medburiyetinde ka1ınış
lardır. İngiliz kesif .kolları bu nak
liyatı mütemadiyen taciz etme.kte
dir. 
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Modern Türk 
musikisi 

Beynelmilel usüller 
içinde inkişafına 

gayret edilmektedir 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü

cel dün öğleden sonra Ankarada 
devlet konservatuarını ziyaret e
derek Anadoluda halk şarkıları.ru 
toplıyan heyetın mı.ııhtelif pliikla
rını dinlamiş~ir. 

B. Hasan Ali Yücel bu ı!Snada 
ıkendisile görüsen gazetecilere şu 
beyanatta bulun.rnusıur: 

•- Dört senedcnberi Türkiye
nin Di<varbakır, Malatya, Urfa, An
tep, Maraş, Adana gibi cenup mln
t<lkasile Trabron, Erzuruım.. Gü
müşhane, Erzincan, E!azık, Sıvas 
vilayetlerinden mürokıkep ikinci 
mıntakası, sonra İzmir, Afyon, 
Kütahya, Bal.ikesir, Manisa. Ay
dın ve Denizliden mürelokep üçün
cü mıntakasını ve Qorum mın -
takasını ve bu sene de Kıonva v.i
la yetini, arkadaslanmız toplama 
bakıımından tarniılar. Bur~da gör
dü~nüz arsiv, kendi vasııtaları -
ım12la toplanmış olan .bu eserin 
bir hazinesidir. 

Bundan iki ay kadar evvel Os
manlı aristokrat müziğinin ve 
dini iliıhilerin Prototiplerin çala
rak konsorvatuvar taleb<ısinc din
lettik. Bir arkadasıımız bu husus
ta güzel bir ironCerans ta verdi. 
GÖ!'Ülüyor ki. konservatuvarın 
mesaisi asla inhisarcı bir zihni -
yet taş>maksızın müzik sahasın. -
daki bütün varlığım12a teveccüh 
e1ımaktedir. Büyük ve modern 
'±'ürk müziğinin bcvnelımilcl u,sul
lerin içinde inkişaf etmesi icin 
bütün ıkıidretimizle çalışmakta bu
lunuyoruz.• -o---

Edirne meb'usu Fuat 
Balkan kaza geçirdi 
Edirne mdb'usu B. Fuat Balkan 

K:ara.mürseldeki çiftliğinde bir 
ıkaza geçirmiştir. Bu kaza netice
sinde mumaileyhin lki kaburga 
kroniği krrılınıs ve yaralı Cer -
rı>boa'a hastanesine yatırılarak 
tedavi altına alınınıst·-. 

AT 
• 

ı~a~~~_e_r_ı~--~-· 
- Bu tahlil tı azı.sının metinleri Anadolu aiansı 
~ervisi bültenlerinden hu!ıisa edilmiştir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Saliburg mülakatlarının neti
celeri hakkında, İngiliz gazeteleri 
bazı tefsirlerde bulunmaktadır. 

Bunlardan Mançcster Guardi
yanın sövlediğine göre, ilk önce 
Transilvanya meselesi balledile
ceğe benzemektedir. Çünkü Ma -
carlar bu meselenin halli için en 
müsait zaman içinde bulunulduğu 
kanaatindedirler. 

Hatta Macar ajansının bildir -
diğine göre, Macar gazeteleri bu 
meselenin haliieiçin Romanyadan 
derhal müzakerelerin açılmasını 
istemektedir. Bu gazeteler, yeni 
hudutların ileride ihtilaflara se -
bebiyet vermiyecek şekilde, sulh
çu anlaşmalarla tesbitini aı·zu et
tiklerini de ilave eylemektedirler. 

Rumen nazırlarının İtalyada i
ken, Macaristanın taleplerinde 
pek ileri gitmemesi için l\fusolini
den Bitler nezdinde teşebbüste bu. 
lunınasını istedikleri de zannedil
mektedir. Rumen nazırlarının bu 
teşebbüse mukabil, memleketleri
nin So,,.~ etlere karşı bir kale gibi 
telakki edilmesi liızıın geldiğini 
Musoliniye hatırlatmış o;dukları 
da muhtemel görülmektedir. 

Mançestcr Guardi~·an Yugoslav
ya ve Yunanistan nazırlarının da 
Salzburga davet edilmemiş olma
larını manalı gösrmektedir. Bu 
gazeteye göre, mihver devletle -
rlııin ümitleri tahakkuk ettiği tak
dirde, YugÔslavyayı bekliycn akı. 
bet pay eJilınektir. İtalya, Dal -
manya >ehillerine göz koy:mu~tur. 
Almanya, Hırvat ve Sloven eyalet
lerinin Avusturyaya iadesini iste .. 
n1ektedir. 1\tacarislan Banat n1ın
taka~ına, Bulgaristan Makedon -
yaya gözlerini dikmiş bulunmak -
tadır. Bitlerin Bulgaristana sabır 
tavsiye etmiş olması v~ Yunan 
Trakyasını Bulı:aristana vadetmesi 
de muhtemeldir .. 

Almanya için şiındi asıl mühiıu 
mesele, Sovyctlerle bir ihtili\f çı. 
kartmamağa çalışarak, İngiliz mu
kavemetini kırmaktır. 
İNGlLTERE VE ROMANYA 
Al~ASINDA GERGİNLİK 

Diğer taraftan İngiltere ile Ro
nıanya arasındaki mün~sebetler 
de g:ttikçe bozulmaktadır. İııgilte
re Ronıanyadaki Astra Romanya 
şirketindeki İngiliz mühendis ve 
memurlarının hudut haricine çı
karılmaları üzerine, İskendcriyc .. 
deki üç Rumen petrol geınisini ınü
saderc etmisti. Ron1anya hüki.meti 
de Tunada bulunan İngiliz gemile
rini tevkif etıniş, bunun üzerine 
İngiliz hükumeti Romanyaya şid
detli bir protesto notası gönder -
ıuiştir. Notada, Roman;yn hüku -
metinin bu meseleleri lngiliz hü
kfu:neti ile aıılaşmak _yolile hallet
n1eğe yanaş111adığı, Jn~·ilterenin 
bu noktalarda tatmiıı edilmedik -
çe, normal ingiliz .. Run1en müna
sebetlerine avdetin bahi!t ?nevzuu 
olanııyacağı bildirilıniştir. 

DUVR ÜZERİNDE BÜYÜK 
BİR HAVA MUHAREBESİ 

Son 24 ._aat içindeki hadiselerin 
en mühimlerinden biri de Alman 
tayyarelerinin İngilizlerin Duvr 
limanına yaptıkları hücumdur. 

Alman tebliğiue göre, bu liman
da demirli bulunan 32 bin tonluk 
dört vapur, batmış t~liıkki edile
bilecek surette ağır hasara uğratıl
ı:. . .; tır. Bu hücum esıırusında da İn
t~'"" avcı tayyarelerile şiddetli bir 
hava muharebesi olmuştur. 

Yiae Alman tebliğine göre, bu 
muharebede 25 .. İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür. Uç Alman tayya
resi de düşınüstür. • 

İngiliz tebliğleri ise, Duvr üze
rinde cereyan eden hava muhare. 
besinde düşürülen AJman tayyare
lerinin miktarı j'ayriresmi n1eha
filce 25 olarak gösterilınO.tedir. 

Şehirde hasarat vukua gelmiş ve 
insanca zd)'iat olnıuştur. 

Amerikada İngiltereye yardımı 
genişletmek cereyanı gittikçe kuv
vetlenmektedir. Amerikada teşkil 
edilen . müttefiklere yardım ce -
ıııiyeti . gazetelerde altı sütun üze
rine gösterilmiş bir beyannanıe 
neşretmiştir. Bu beyannamede: 

cHitler ile bizim aramızda İngi
giliz donanması vardır .• denildik. 
ten sonra, An1crika Bir1e$İk dev .. 
Jetlerinin kadrodan çıkarılmış 162 
torpito muhribinden asgari 60 ta
nesinin İngiltereye satılması ve 
İııgiltere>·e mali yardımda bulu -
nulması istenmektedir. 

Dii(er taraftan Norveç hüküme
ti de ticaret filosunu silahlandır
mağa başlamıştır. Bu gemiler top
lar ve tayyare dafi toplarile teç. 
biz edilmektedir. 

İNGİLTERE - JAPONYA 
japonyada 11 İngilizin casusluk 

suçile tevkif edilmeleri ve bunlar
dan Röyter ajansı muhabirinin 
sorcrn esnasında kendisini pencere .. 
den aşağıya alıp ölmesi İngiltere
de infial uyandırmıştır. 

Lord Halifaks bu mesele hak -
kında avam kamarasında beya -
ııatta bulunar~ bu muhabirin 

mahkumiyetten kurtulaınıyacağı. 
nı anlıyarak kendi:'.)inl pencereden 
attığı yolundaki japon iddiasını 
İngilterenin kat'iyyen kabul ede
ıniyeceğini bildirmiştir. 11 kişiden 
başka bilahare iki İngiliz daha tev
kif edilmiştir. Lord Halifaks, bu 
zevatın İngiliz casusu oldukları 
hakkındaki japon iddiasının esas
tan iri olduğunu söylemekle iktifa 
etmiştir. 

AMERİGADAKİ AVRUPA 
MÜSTEMLEKELERİ 

Panamerikan konferansı niha
yet Amerikadaki Avrupa müstem
lekeleri hakkındaki kararını ver
miştir. Tanzim edilen itil:lfnameye 
göre, An1crikadaki Avrupa ınÜ$ • 
temlekelcrinin bir ba~ka memle
kete devrini Amerika hükumetleri 
tanımıyacaklardır. Böyle bir te
şebbüs vaki olduğu takdirde, hü
kümlerini vermek haklarını mu
hafaza etmektedirler. 

Doğru söyliyeni9 
köyden kovarlar 

(1 ınci sahiJeden devamj 
ye <'alı.şıyoruz. Belediyenin bazı 
enkanı, ıbizi muhteriz, soğuk ve 
hatta huşunetle karşılıyorlar. Bu 
neden?. Böyle bir havayı neden 
yaratıvorlar?. • 
Doğruyu söyldiğimiz için mi? 
Belediye istihbaratına · b~an 

ar<kada.şımız, pazartesi günü ak -
ı;aıını ımatbaaya geldi. Sövle an -
lattı: 

- Beledive muavinlerir.J:len 
Lütfi Aksuyun odasında 5 - 6 be
lcdı ye şube müdürü oturuyor -
!ardı. İçeri ıı;irdim. Tasviricfkar 
gazetesinde çalışan bir a~kadası -
mıza oda-da bulunan erkandan 
bir zat havadis di>lcte ettiriyordu. 
Bana, sert ve i:ıasin 'bir lisanla: 
cSen d.- arı çıık, bekle .. • dedi. Ben
dısarı çııktım. Tam bir saat bclc
led.iım. Sonı:ıa tekrar içeri ırirdim. 
Bu sefer, yine, ayni evza ve sert 
lisanla: ·Dısarı çek, bekle, sonra .. • 
dedi. Ben, yine dışa,rida bekle -
meğe ıba.şladıım. Fakat, o kadar va
kit ilerleinisti ki, ak<-am olmuştu. 
Belediyede ıkiımse kalmamıştı. Ben 
de matıbaaya dönmege meclıur ol
dum.• 

Arkadasıımızın anlattıh lbu ha
dise karşısında hayret ve tee.sür 
duyuyor. teessüf ediyoruz. Bu, 
ayni arkadaşımızın maruz ikaLdıJ?ı 
birinoi değil, ikinci h3.disedir. 
Arkadaşımız bir ımüddet evvel de, 
yine belediyede, bütün eazete -
cilere izahat voren Ticaret Vek.i1i 
Naınni TQP<;ooğlunun yanına ırir
n;akten menedlimistir. 

•Son Telgraf• a ıkarsı 'beledi -
venin bazı dairelerinde uvandı.
rılan bu !havadan, savın ibeledive 
reis;miz doktor Lutii Kınları ha
beıxiar etımek istivoruz. iBu ha -
vanın sahl<ini !biliyoruz: Daha zi
vade belediye iktısat müdürlüğü
nü ala.kadar eden bazı selıir mese
leleri ... 

Yalnız, bul'iinlülk sunu sövliye
lim: Güneş balcı!kla sıvanmaz. 
Gazeteciden havadis saklanmaz. 
Biz, ef:karı ııımumiyevi tem&il e
diwruz. Havadisi alıp tursusunu 
kuıunuvor, !halıka arzedivoruz. 
BiW.en kaçınmak. balıktan kaçın
mak demek.tir. 

Neyi, kimden saklıvorsunuz?. 
Cevap vere'biU.. misiniz, lütfen?. 
Siz bizi sewniıvebilirsiniz. biz-

den iı.oolanmayaıbilirsiniz, :faıkat 
ne vapahm iki. İstanbul halkı ibizi 
çok seviyor ve lbi:ıx!en QOk hos -
!anıyor. 

Ne buY'Urulur efeı-.ı ' 

Ekmek fiatları 
Ekmek fiatlarına zam yapılma

sı hakkında fırıncılar tarafından 
dün belediyeye yeni bir ınilraca -
atte bulunulmnştur. 

Bu müracaat reddolunmuştur. 
HUkfunet; ekmek fiatlarına hiç bir 
suretle zam icrasını muvafık gör
memektedir. 

-::._.:....~~~~~~-

Çemberlitaş 
SİNEMASINDA 

Bwtün matinelerden itibaren 

FENNTHOKKABA 
Pro[csör BOROSE ve Mis OKUL
TA'nın yeni ve en heyecanlı 

numaraları 

SİNEMA: 

iNTiKAM PEŞiNDE 
ve 

KRALiÇE MERi 
KATGARİN HEP BURN • 

FREDRİK MARCH 

3-S ON TEL 

SON TELG~F'ıa tarihi tefrikuı : 44 

Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDOLHA iT NASIL· DEVRiLDİ? 
)'azanlar: 

fskeader F. SERTELLi Cevdf't Retlt YULARKIRAN 

Mebusan reisi Ahmet Vefik Ef. 
oldukça müteassıp bir adamdı 
Osmanlı parlamentosunun ilk 

yevmi küşadında irat olunan nu -
tuk, milletin bunca zaman kapalı 
kalan ebvabı saadetini birdenbiro 
bir fırtına şiddetile açacak taravet 
nesar bir nefhai bahar gibi icrayi 
tesir etmek lazım gelirken şu 
uzun nutku iftitahinin ha:ı;ırun 
üzerinde hemen hiç bir tesiri ol ... 
madı, desek saıniinin hissiyatım 
yanlış tasvir elmiş olmayız. Sul
tan Mahmut zamanında başlanılan 
ıslahata devaına nıalıza Krım nıu .. 
harebesile bir takım tahrikat ve 
tesvilatı dalıiliyenin mani oldu -
ğunu söylemek lıakaiki tarilıiy·eye 
karsı çirkin bir iftira demek ol
duro halde nutku iftitahi serapa 
böyle bisut tafsilat ile doldurul • 
muş, sonra da bir çok kanun la -
yihalarile meclisin gözü yıldırıl -
nıış, meclisce yapılacak en mü ... 
him işin de ecnebi scrrna~·edara
nınm emniyet ve rağbetini celbi
çin itibarı m:ılinin iadesinden iba
ret olduğu söylenm:stir. 

Bugün bu nutuk dikkatle oku • 
nacak olursa meşrutiyeti idareye 
düşman olduğunu hini cüliisun -
danbcri sadır olan cf'al ve hareka
tile isbat eylemiş olan Abdiillıa -
midin Mitlıat paşa ve taraftara -
nını İstaııbuldan teb'it ettikten 
sonra n1eclisi umumiyi kü~ada ne
den dolayı lüzum ı:örmüş olduğu
nıı anlamakta güçlük çekilmez. 
Malum olduğu üzere Abdülhami. 
din bidayeti saltanatında ınemle -
ket müdahalci ecnebiye ve ınuza
yakai maliye gibi iki azim müş
külat içinde buluı.u~ ordu. Bir ta
raftan Avrupa, ıslahat icrasını ta
lep ediyor, diğer cihetten saray pa
ra tedarikine lüzuın görüyordu. 
Binaen~leyh Abdülhamit \"adetti. 
ği mcşrutiy·eti idareyi tesis ile Av
rupanın müdahalesine arlık lii -
zunı kahnadığnu gö!:ıtererek iti -
barı n1aliyi inde ehnck ve bu se
beple hariçten istediği kadar para 
çektikten sonra parlamentonun 
nüfuzunu mümkün mertebe ten
kis ile şıirayi ümmeti şurayi dev
let haline getirmek, daha olmazsa 
büsbütün kapamak arzusunda idi. 

Meclisi n1eb'usan riyasetine in .. 
tihap ettiği Ahmet Vefik efendi 
Pariste tahsil etnıiş, liliw, edip ve 
hakim bir ıat olmakla beraber tab
an müstebit olup kanunu esasiyi 
kendi felsefesine göre görür ve 
Mithat paşayı da mahza bunuu i
ç.in sevınezdi. 

Bundan başka ahalinin terbiyei 
fikriyesine hizmet eder mütalea
sile meclisi meb'usanda irat olu -
nan nutuklar şiddetli sansura tabi 
bi tutularak bir iki hafta sonra an
cak musahhab, muharref birer hu-
13sası neşrolunurdu. Mem·uslann 
bu baptaki şikayetleri miismir o. 
lamadığı gibi Abdülhamit müza
keratın harice teraşşüh edeme -
mesinden bir kat daha emin ol -
mak için celseleri ekseriya hafi 
olarak akdeltirirdi. İtiraf etmeli
dir ki meb'uslar bu kadıır tazyikat 
altında bile yine fena iş görme -
diler. 

Meclis ilk in'ikadı günlerinde ni
zamnamei dahili ile nutku irtita
hiye verilecek cevabın müzakere -
sile meşgul oldu. Cevapname adi 
bir teşekkürnameden ibaret olup 
en ruhlu noktası badema memle -
ketin umuru dahiliyesine ecanip 
tarabndan vaki olacak her türlü 
müdahalenin sureti kat'iyede red 
olunacağına dair olan fıkradır. 

Meclisin müzakeratmı uzun u
zadıya yazmak sadadımızın hari
cinde olduğundan, o sırada İstan
bulda cereyan eden ahvale nakli 
kelam ediyoruz. 

cMithat paşanın azil ve nefyi ü
zerine İstanbulda başlıyan gale • 
yanı efkar tekrar son dereceye va
sıl olmuştu. Meclisi meb'usanın 

küşadının ertesi günü talebei u
lfun tarafından bir nümayiş icra 
edildi. Rebiulevvelin dördüncü salı 
günü sabahleyin erkenden İstan
bulun muhtelif mahallatmda, ez
cümle camilerde birçok talcbei u
lfunun toplanmakta olduğu görü
lüyordu. Bunların fevkalade bir 
maksatla tecemmu etmekte olduk. 
!arı tnırlarındaki melıahellen nü
mayan idi. İçlerinde ulcn1a ve 
ıuüderrisindcn bazı zevat dahi bu
lunuyordu. Bir müddet sonra aha- · 
!iden de bir cemigafir kendilerine 
iltihak etti. l\lulıtelif mahalleler
de toplanan ccıniy·ctlcr hep bir is
tikamete doğru hareket ediy·ordu. 
Sokaklarda nöbet tckliycn zapti
yeler ekserisi mü.:;elliih olan bu 
cemiyetlerin tckarrübünü göre • 
rck çekilmiş, ortadan kaybolmuş 
idiler. (Devamı var) 

Yozgat zelzelesi 
devam ediyor 

rı inci saıufedcn devam) 
60 kadar tahmin edilen ağır ya

ralıdan 15 kişınin de yaral.1nna 
tahammül euemiyerck vefat et -
tikleri bildirilmektedir. · 

Ankarada oldugu gibi, kom~u 
vila~·etlerden de fcliiket mıntaka
sına il3ç, çadır, battaniye ve yi~ e

•cek gönderilınesine de\-am olun • 
maktadır. 

Kızıla~· 350 çadır, 100 sandık 
hurma, 150 denk elbise H çama
şır göndcrıni~tir. 

Zelzele Kayseri, Kırsehir ve 
Çorumda da şiddetle hisscdilmi~se 
de, insanca :ı.ayiat oln1aıuıştır. Yal
nız buralarda bazı binaların du .. 
varları çatlam"lır. Zcl7.ele Tokat 
ve Samsunda da hissedilmistir. 
DAHLİYE VEKİLİNİN ZELZEU. 

HAKKINDA BEYANATI 
Bu sabah Ankaradan gelen Da

hiliye Vekilimiz son zelzele hak
kında şn beyanatta bulunmuştur: 

c- .Ben çıkarken aldığım ha
bere göre, maalesef bareketiarı 
esnasında 300 ölü, 300 hafif, 60 a
ğıryaralı olduğunu öğrendim. Der
hal lazım gelen yardım ekipleri 
hareketiarz mıntakalarına gönde. 
rildi. Mütemmim maliımat almış 
değilim. Buraya kısmen istirahat 
ve kısmen de Vekalete ait işler et-

. rafında tetkiklerde bulunmak ü
zere geldim. Bu seyahatim bir kaç 
gün devam edecektir .• 

Gelen haberlere ı:öre Yozgat ve 
havalisinde ilk şiddetli sarsıntı -
dan sonra, diğer zayıf zelzelelerin 
de fasılalarla devam ettiği bildi -
rilmektedir. 

Işık Lisesi müdürü Eşref Bin -
zetin kızı Alev vefat etmistir. Ce 
nazesi öğle vakti motörle Sirkeci
ye gelecek ve oradan Ed.irnekapıya. 
aile · kabristanına defnedilecC"ktir. 

İstanbul dördüncü icra memur
ıu;:undan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya· çevrilmesine karar veril .. 
miş olan 1 adet Hovagimyan mar. 
ka yeşil boyalı ve altında dolaplı 
ufak eb'atta kasa ve bör adet üze
ri muşambalı yazıhane ve kolluk 
ve bir adet iki kişilik muşamba ve 
kenarları ince çıtalı kanape ve bir 
adet mavun rengi ufak daktilo ma
kinesi için masa ve iki adet müs
tamel tahta sandalye 1/8/940 tari
hine miisadif Perşembe günü saat 
11 .den itibaren İstanbul Balıkpa
zar Maksudiye han ikinci kat 12 
No. lı yazıhanede satılacağından 
taliplerin mezkür gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaatları ilin olunur. 

938/853 

Devlet Demiryollan ve 
U. idare.si 

Limanları İşletme 
İlanları 

Muhammen bedeli 30300 linı olan ıı kalem taz,yiki hava aletleri 13/9/1941 

cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf osulU ile Ankarada idare binasında 

satın alınacakllr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 23ıO liralık muvakkat teminat ile kanunun tay!Q 

ettiği v~aları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komlı;yon reisliği.na 

vernııoleri llızundır. 

Şartnameler 150 kuru~ Ankarııda ve Haydaf1)al& veznelerinde aatılınalt• 

tadır. (6,73) 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım 
A. Satın Alma Komisyonundan 

1 _ Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ıooo tane kaputun bir tanesi 11 lira 

40 
kuruşa genel komutanlıkça pahalı görülmüştür. Yenıdcn pazarlık eksıltmetıl 

15/8/940 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 _ Talnninl flatı 12,000 lira, ilk temınatı 900 liradır. Şartname, nüm~ 

komisyondadır. Görülebilir. İb~ 
3 _ İsteklilerin güo ve saatinde Galatada Mumhane caddesinde 

lWa1 lıan ikinci ı.ttııki komisyona gelmeleri. c6728> 

rufa boyun e[:ınişler~ ......... . .......................................................... ... 



HIK~YE 
Karşıki komşu •.. 
1 Yazan: MUAMMER ALATUR 1 

Obırdu~uz apantıma.run kar-' 
şısında bir ev var. Bu evuı altlı, 
üsthı lki katında iki aO..le oturur. 
Altıt.a ev sahmi, üstte kiracıları .• 

Kiracıları ııenç bir kadınla ko
cası.dır. Kadının arasıra kendi 
pencereslndıe beyaz saçları ııöru
nen futiyar ca bir büyüık annesi 
vaııdı .ki, ııeçenlerde öldü. $ımdi 
onlar W.iısi yapayalnız .. 

Ben o ltadar mütecesıris delıilim. 
Sabahleyin isime l1'idiııı akşam e
Ylme dönı:liiğüm için konunun, 
lnıın•unun haline dııkikat bile et
men. Fakat oturdu.i!umuz sokak 
içerlek oldui!u icin ne de olsa bir 
mahalle hayatı var. Mahalle ha
ha"atı var demek, ne demek mıa
lıim. 

Kar•ı evde oturan kadınla bil -
marn kaç senelilk zaruri l?ÖZ asna
hi>ı olduıtu iQin, arada bir, ııöz ı>ö
ze ~loince, kxım.sulu.k icaıbı mıdır, 
nedir, şöyle bir bas selıiını ve-me
ı;.; bir nezaıket me<lburiveti adde
derim. O da verdi,<;:ın selfunı red
detmez. İşte o kaıdar ... 

aı1kaıdaşıma karşı ıııösterdiki bu 
itibardan dolayı memnun olurum. 

Y.ine bir ~n Relmişti. Kadın da 
pencerede .. 

Sel.fıımlaştılar. 
Ar.kadaışmı dedi ki: 
- Bu udıru elde etane'ktıen 

lrolıry bir şey vok. Heın de bak, 
ne basit bir uısulle ... 

Karşı lı:ansunun ev.inin kena
rında vüılaı6k bir J?ül altacı vardır. 
Güller de aQmış mı, açrrw;. 
Arkadaşım, bütün cesaretini 

toolıvarad<, openoereyc doiiru bir 
i"llret ··autı ve sonra ~e -.
lendi: 

- Biz de ııül isteriz! " 
Bir de baktım, kadın hemen 

yerinden kalktı, penoereye kadar 
yükselen ııül af!aıcından. hem de 
Ell ı.• :.ellrini 6e<;'Crek bir demet 
yantı ve ııenoereden J)l!ll<!ereye 
arkadaşıma attı. 

Muvaffak olmak için cesaret 
laamıms. derler. 

- Bravo! dedıın. 
Ccva., verdi: 

• 

GAYRifAENKUL SATIŞI 
Beyoğlu Dördüue6 Sulh Hukuk Hıikimliğiodeo : 

Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verilen 
öl!i.i .Hosep KiJ!lmr Keçeyan uhdesinde bulunan Beyo)tlu Panı:ıaltı 
malıallesiınin 'J.\ırna sokak e.ılı:i ve yeni 31 numaralı evin ölüye 
ait 1/4 hiıseeı;i açık al'ttır:ına suıretile 3/9/940 tarihine müsadi:f Salı 
,günü saat 10 da satılaoaık.tır. Satıı; ibedel.i yü2Jde yemiş beşi bul
maıdııV tala:lirde ikinci arttı.mıası 18/9/940 tarihine :ınüsadi! çar
şaıml:ıa l(Ünü saat 10 da i:cra eıdileceıkıtir. Tellaliye resmi, ihale pulu 
taviz bedeli, lkaıdastro lharcı müsterisıne satıış ı;rünü.ne :kadar ver
giler terelkeye aittir. (Gavri menılruJ.ü ipotekli alacaklı bilmüza· 
yeıde alrlı,itı t.alocürde me:ıJkiır ~ayri medkul için sarfedilen mah
keme masra.flarile ve~iler ve binde varım tasfiye harcı ve tak
dir eidlecek tasfiye meınuru ücreti iııotekli alaoaklı tarafından 
malhkeıme veznesine yatımıaok şarttır.) Taıınamının kıymeti 3000 
liradır. ArttnmNlya 'l?irebi~ icin yüzde yedi buQUk: nisbetinde 
pey akçesi yatmmak Jazrmdır. 

Ta.fsilfrt: Ev garıı>r olup zem.in ve catı katı ile dört kattan 
ibarettir. 

Zemin katı: Birinci kattan ahşap .bir merdivenle inilir. Ay
rıca scıkalrtan tek: .ıkanatlı ibir demir kapı V1ardır. Zemini ıkimilen 
kırm.ı.zı tuğ-la döşelidir. Bir taş oda ve bu oda.da .bir kuyu vardir. 
Ve merdiven altında bir bata ıbir doJaıı bir kömürlük matla mut 
faik ve mutfakta sarnıç vardır. Buradan bahceve çık.ılır. 

Birinci kat: Üç !basamaklı lıir merdivenle ç.ı!kılan cift ıkanatlı 
demir kapıdan giril.dikte zemini çini döşeli bir ta.slık iŞbu ta.şblı:
dan bir camlı kapıdan J(irilir. 'Bir sofa önıde ve aI'kada birer oda 
ve kiler vardır. 

İlk.inci kat: Mıışap lıir merdivenle çıkılır bir sofa önde bir 
şahnişli oda aı'k.aıda ilki oda lbir dolap ve bir haliı vardır. 

Catı lkatı: ~merdivenle ç>kı.lır. Burası bir oda.dır. Oda 
içinde bir hala bir d'ola.p ve bir de harap tarasa vardır. Absav 
aıksam:ı yağlı boya olup elektrik ve hava ııazi tesisatı mevcuttur. 
Tenlı:oo :vx:dctur. Meısalıai sa1!ıiyesi 00,5 metre ıınura'bbı.dır. 

lpatek sahibi alacaklılarla diiier alacaklıların f(ayr.i menkul 
üzerındeki ıhakJ.arını hususile !aiz ve ıına.sraflara ait iddia1a.rını 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde mhkemeve bildinmeleri 
15.zmıdu:. Aksi takdirde ı:>a'Ylıa:smaıda.n hark kalacaklardir. Bun
dan başka satıs be<leli ile tellfıliye resmi ve taviz bedeli tutarını 
ihale t.:ır-iıhinden itiıbaren ıbeş ~n .iç.inde mahkeme v+o..znesine ya
tınmak .şarttır. Yatırıhnadıkı takdirde iora iflas kanununun 131, 
132 ve 133 ünı:ıü :mıaddele:ri ahkamı ta11bik edilecektir. 

İsteklilerin· yukarıda ııösterilcn .ıı:ün ve saatte B<>voı?lu dör
düncü sulh hukuk anahJrnmesine ~elımeleri ~örmek istivenlerin 

l_A_s_k_e_rli_k_lş_le_ri_f 
Yerli Eırıinonü .As. Subesınden: 
Şubem=n 1/161 sıra kaydında pi

;yad" Yzb. (325-326) Mustafa oğlu 1305 
dotumlu Ali Fuat çok acele şubemize 
muracaatı ilfın olunur. ... 

Yerli EmmönU .As. ,ubesinden: 
ı - 1/8/940 tarihinden itibıırm 

Gülhane ve Gümü~su.yu, Haydarpazı;a 

hastanelerinde açılacak hasta bakı -
cılık hemşire kursunn gönüllü olarak 
talip olacak 20 ilil 40 yaşlan arasında
ki münevver bayanların kayıtlarına 

lıaşlanılara:lc 30 a&ustosta bitecektir. 
2 - Kurslara iştirak ihtiyari olmakla 

beraber vat.anı b.ir vaz.i.fe ve borçtur. 
3 - Kurs muddetl 2,5 aydır. Hergüıı 

kursa devam saalleri öileden 10nra 
sat 14 den 17 ye kadar. 

4 - Talip olanların kayıt kabul 
illeri bir Ağustos 940 dan 30 agustoc 
940 a kadar devam eder. Müracaat sa
aUeri cumartesi günleri hariç ber gün 

öğleden evvf'l saat 9 dan 1 e kadardır. 
5 - Taliplerin şubeye dörder üns

ha fotograf ve nülus cüzdanlarile bir
likte gelmeleri. 

İstanbul Asliye bırinci Ticaret mah
kemesinden: 

Bu kadının gayet kJBkanç bir 
k<ıcası olduiıunu bilirim. Aman 
Allahun, güode eve ıkaç defa ıııi
rer, cı.kar. Anlarmı ki, dışarıda bes 
dak>ka kalınca. aklı, fikri evde 
oldu"u i·in hemen vine · ııelir. 
ortalırı bir Ydklar, sonra teikrar 
rı.k:ır. f&.ı:at .l?'itıına;ile ııelm~ 'i
ne bir olur. 

Bu kadın, böyle bir kocayı se
ver mi, sevmez mı. lrilanem. Di vE.
lıın ki. sever. Dı Y't'liım ki. kendi
sine hakıvur diye bovun eğer. di
·~Ji.m ki. kınkanc olduiıunu bil -
dıl!<i için telıdıtJerinden kori< -
maktarur. Bunların her&. bemm 
keıııdi tasavvurlarımdan ihareLtir. 
Fakat aördü.klcrim de bunlar ... 

- Göreceksin, bu kadını kıs -
kanç lrocasının eLinrlen almak ne 
kolay "E!Y ! Kocasının elinden al
ma~a niyetim vok aımma. insan 
sar:afı olduiiı.ıanu isbat etımek için, 
yapacağını. l 

Tam o sırada aoartıınanın önün- · 
aen strtındak.ı saksı larıda ~ ~ 
şit çiçekler satan bir adam ııe -
çiy!lrdu. 

icindekilere müracaat etmeleri ilan olunur. (28376) 

Yüksek deniz ticareti mektebine I 

Adriyaü.ka vapur kumpanyaaının 

Ad.riya vapuruna Triyeateden tahmil 
1 

edilip 6/6/939 tarihınde İstanbul lima
nına vürut eden R. S. Marka ve 484.8 
No. lu madeni eşyaya ait mezkür va
pur kumpanyası tarafından namına ve
rilmlş olan konşunento zayı oldduğun
dan iptaline karar verilmesi istanbul
C.:a Rızapaşa yokuşunda 33 No. lu ma
ğazada mukim tüccardan Raşit Sevil 
tarafından arzuhal ile telep ve konşi
mentonun hArnili bulundut,'Ulla dair 
vesilCa ibraz edilmiş olduğ"undan Tica
ret kanununun 638 inci maddesi mu
cibince ziyaı iddia olunan konşimento 
.kimin elinde ise 45 gün içndc mahke
meye ibraz etmesi ve ibraz edilmediği 
takdirde bu müddetin hitamında ipta
line karar verileceği il3n olunur. 

* İnsan olur da arıkadası o1moz mı? 
Benim de PElk sevdii!im bir ar

ikaode.~rm vardır. Kmruşkanı:hr, 
Kendisini ~an sarrafı zanneder. 
Hakikaten yaı;ı da benim ıııbi kırk 
ibesi ııeçti "ine göre, bu kadar se
neler icinde yalnız kadın balı -
sinde del!<il, her t>p insanlar hak
kında bir fikir ve tecri.lbe sahibi 
olmasını tabii ııörmek J.azm:ı de
Ril mi? 

Bana en vaknı, huyunu, soyumı 
en r":i bildıi\'im 001' arkaı:lasrm ol -
<lui'ru irin, asa~ yukarı karakter -
lıeriımi:ııin müsavi olduihınu kalbul 
e1Jrn€1k lfızııD:br. Cünkü huvu. so -
vu biıibirine uvma21&a, iki insan 
öyle senelerce arkadaş kal~lir 
mi ya? 

* Yine bir ıtün, her zaman oldu-
ihı ııi:>i beni ziyarete ııelinıi.sti. 
Dereden, tepeden, eşten, dosttan, 
rob.t.ikadan, ı;uraıdan buradan l«>
nu.şuvnı:h:ik. 

Bir aralıık karşıdaki komsu ka
dın oencerrxre oevda oldu. Onun 
de her kadın J(l'bi, pencereve J!C

:ıw.mn bir manası var: Orta.l.ıh 
tarassut elmek. 

:Sası minemadiY'Cn saiıa sola a
şa <nva, yu'karrva çevrilir, gözleri 
:fırıl fı.ril etrafı araştırır. Bir ma
halle muıhtarı bile bu sa\ralk:ta o
nun kadar olırp biteni bilmez. 

Aııkada1;rm adamı durduııdu. Gü-
zel bir begonya seçti. Parasıru 
verdi, Qiçe,ği aldı. 

Az sonra. yine pencerede duran 
kadına aldığı ııüllerin mu.kaıbili 
makamında, begon)·ayı apartıma
nın kapıcısı ile Ri;inderdi. Arıka -
sım12n dd: 

- Gördün ya, kaleyi fethettik, 
dedi ve ııitti. 

* 
O ~ittikten sonra, beş daBdka 

ı:eçli, ııeçme:ıi, karsı pencerede 
zıten mütematiıyen tarassutta 
bulunan ~enç kadın, arkaıda.şı.ının 
mttiği.ni '1Örünce, hemen beı!unya
yı biıııan apartınıan sahibine ı?e-
tirdi: 

- Aman, aman, kocam bu salk
nvı evde görürse beni öldürür. 
1kn ar.kadasınızın hatırı kırılma
sın c:Lye aldım. Ona da bir şey 
söyleıneyiniz, canı sıkılmasın, de
di. 

* 
Ev ~alhibim hakiıkaten ankada -

' ~ıma l:ıiı' Şll!y söylemedi. F'a.kat ben 
liıf arası ai!'zırndan kaçındı:m: 

- Senin salc>ı b.izmı aı:>artı -
rnaooa emanet bekli yor, dedim. 
Yine oi:ziın malımız deitil, senin 
or.a ı:ı:inıderdııtin beı:lıve amma, 
5u;aınası, bakması bizden ... 

Birdenbire durakladı. Kır'k be
şini ıreı;,ıt>kten 90ru"a. bu kadar teç

rübelerden sonra bir kadına karsı 
yanılıını.s olmasından mütevellit 
ibir hisle hakiikaten inkisaTa uıtra
dı.ğı halinden belliydi. Basını eı;ii, 
bir şev söv lemedi. 

Fakat ben de saksının J!lıva e
maneten dahi ol.sa. bizim eve iade 
edilrls.i!:iııi sövledütiıne ıııi9lllan ol 
duıın. 

f<iımdi kadının Ri;irünüsüne, J?'Ö6-
terisine mi inanalıan, erıke.i!in id
diasına mı? 

talebe kabulüne dair şartlar ---zA_Yİ_MAK_B_uz-. __ , 

1 - Mektebin tah~ il müddeti, lise ve yüksek sınıflı olmak ilzf:re altı senedir. 

Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve makinist yetiştirmek

tir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mektep ta
rafından temin edılir. 

2 - 1'1Iektebin bu sene yalnız lise birinci sınıfına talebe alınacaktır. 

A - Alınacak talebelerin orta roektf;bi biUrmiş olmaları ve ya~Jarının 15 den 

küçiık 19 dan büyük olmamaları earltır. 
B - Orta okulu geçen sene bitinniş olanlar arada geçen bir senelik zaman1 

ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 
3 - İsteklilerin mektep müdilrlilğüııe karşı yazacakları !stidalarına aıağı-

Manifesto noksanı olup 2521 253, 254, 
255, 257 ve 259 sayılı tahsil dosyaları 
ile accntamdan tahsil olunnn 1260 lira 
89 kuruş hakkında İstanbul iUıalat 
gümrüğü veuıesinden aldığım, Seri B. 
Sıra No. su 048264 ve 24/6/937 ta -
riı:hJj makbuz senedini zayetmiş oldu
ğumdan hükmü olmadığınl il~ eyle-
rlın. 

Georges 
Galata 

Şkembri vapur acentası 

Hovaklmyan Han kat l 
~~~~~~~~~~~~ 

daki vesikaları raptederek 1 ağustos 1940tarihinden itibaren pazartesi, çarşambaı/l•••••••••••••t'J 
ve cuma günleri sabah saat 9 dan 12 ye ve öğleden sonra saat 14 den 17 ye ka
dar müracaat etmeleri. 

A - Hüviyet cüzdanı 

B - ~ı kağıdı 

C - Mektep echad6tnare,1>si veya t.ısdıknamesi veyahut bunların musad
dak öm<>klcri. 

D - Polı•çe tasdik edihniş ıyi hal kAiııdı 
E - VeHlerinln Jzahlı adre~leri ve tatbik imzalan 

F - Altı adet kartonsuz foto~rnf •4X6> eb'asında 

4 - Yazılırıa ı,ı 26 Ağustas 1940 pazartesi ıünline kadardır. 

GAZOZLU 

PÜR60LİN 
MÜSHİL LİMONATASI 

Piyasaya Çıkmıştır. Kayıt olunanların 28 Ağustos 1940 çarşamba günü sıhhi muayenelormin ya
pılması için sabah saat c8> de mektepte bulunmlan lAz.ımdır. 

5 _ Fazla tafsi15t için Ortaköyde mektep mildürlOğüne müracaat olunmalı- ••H•e•r•e•c•z•a•n•ed••e•b•u•l•ı•ıolliıullırı -
dır. istanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaaUara, matbu cduhul bilgisi> 

~~~~~~~~~~~~ 

gönderilir. 

Muhaberat için posta pulu ı:önderilmesi !Azımdır. c6273> l , , :}fJ". ~ 
Istanbul Zıraat Mektebi Müdürlüğ_ünden =. 1 j,~ I '• A 

Mekkbin c5> parçada 23,5 dekanlan ibaret olım yemeklik bağlarının 10 bın 18.- Progrom 
kilo tahmin edilen bu eeneki nıahsulü arttırmıya kanulmuştur. Artılmna 8/8/•0 Ul.05 Dans müzicji ( pl.) 
perşembe günü saat 15 de Halkalıda Ziraat mektebindelti kom.isyanda yapıla- 18.40 Türk müziq; 
cak.tır. İslekJilcrin belli gün ve saatten evvel yatıracakları c45> liradan ibaret 19.15 ~ politika hiidiaeleri 
teminat makbU2U ile birlikte ayni ;rerde toplanan Juımisyona müracaatları ve 19.30 Saz eserleri 
prtnameyi her gün İstanbu.lda viliyet ziraat mUdilrlüAfuıde ve bağları da 19.45 Ajans haberleri 
mahallerinde görüp tetkik etmeleri i1An olunur. (6520) 20.- Eski istanbul şMkılan 

20.15 Kontl#M 

GAYRiMNEKUL SATIŞI 
Beyoğlu Dördüueii Sulh Hukuk Hiikimliğindeıı : 

Terekesine malııkameı:ıe el loonulu:ıı tasfiyesine karar verileP 
ölü Aj(atıo uhdesinde bulunan B~lu Kocatepe mahallesi Du • 
varcıalımet sok:ak yeni 12/14 numaralı evin nısfı açık arttuın>I' 
suretile 3/9/940 tari:lıine an\iısadif Salı ~nü saat 10 da satıJıacal<· 
tır. Satı.ş 'bedeli yüzde yetımiş beşi buhn.aıı:iıitı takdirde ikinci aı1· 
tuıınaı;ı 18/9/940 tar.ihi!ne ııııüsadll çrşamba ~nü saat 10 da icra 
eıdi!.,.-ektir. Tell1ıliye resmi ihale pulu, taviz ibedeli, kadastrO 
harcı müşterisine satış l?iinüne kadar vergiler terekeye aittir· 
Tamamının kı1'ttlleti 3200 liradır. Arttırmaya ııimıEik için vüzde 
yedi l:ıuçuık n.i.Sbetinde ıpey akçesi yatnıınak lazımdır. 

Ta!si!M: Ev niıın k5ı1J(ir ll:ıiri zemin ve •bir asma kat o!anıilt 
üzere beş kattır. Zemin kata çift kanatlı ahşap ilbr \kapıdan jlirilJ 
Zaınini. rerJkli çini d-ö.şeli bir taslık solda bir dülokfın zemini mer· 
mer döşeli •bir taşhj?a ve iburaıdan mutfaj(a ııirilir. Mutfaktall 
bir kaı:ıı ile ufak bir ll:ıahçeve çıkılır. Mutfaitın altında sarnıC 
vardır. 

Asma kat: Ahşap m01'divenle ç:ıkilır öooe arlı:ada birer uJak 
oda ve sahanlıkrla merdiven altında odunluk vaııdır. 

Birioci ıkat: Önıde cumbalı il:ıir oda ar.katla yanyana bir oda 
bir haliı ve liO!a vardır. 

İıkinci kat birinci katın aynıdn. 
Çatı kırtı: Ortada ufaık bir oda yanında koridor. Burada ınu· 

va!l<kat ıl:ıiir .mutfak önde çinko döşeli açılk bir tarasa vardır. EJek
triık ve su tesisatı ıınevcutıtur. Uıınum rneısalıai sat!üyesi 54,75 ıınet· 
re murall:lbaıdır. 

.İ.ı:ıotek ısahibi alacaklılarla diiicr alacalkl:ı1arın gayri menı1<ul 
üzerindaki haklarını husuı:ile faiz ve masl'.ıillarl ait iddialarını 
evrakı mfuibitelerile yirmi J!Ün içinde ma:lıkeııneve bildirmeleri 
13:zırndıc. Aıla;j takdirde pav1-nadan har:k; kalacaklardır. :Sun· 
dan başka satış bedeli ile telliıl.iye retımi ve taviz bedeli tutarını 
ihale tarıibinden itJbaren becı .ıı\in jçin<le ıınalıkeırne veznesine ye· 
tınnaık şarttır. Yatırıhnadığı takd1rde icra iflas kanununun ısı. 
132 ve 133 üncü ımıaddeleri aHkamı ta1!blk edilecektir. 

İsteklilerin yukarırl<i ~ilen J!Ün ve saatte Bevoiılu dJÖ!' 

1 düneü sulih hulmk anahkemeııine ~elııneleri ~nınek i<;tiyenlerin 
için<lcıkilere müracaat ibneleri ilan olunur. (28371) .. 

••iDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiii/ 
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T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

lMU IKK.AMIYEl..J!.ı 

1 adet 2000 liralık = 2000.- Jjtl 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- , 

12 • 250 > = 3000.- , 
40 • 100 > = 4000.- , 
'15 • 50 > = 3750.- , 

210 • 25 > = 5250.- , 
K~iclelu: l 1Ulıat, 1 ma,,,, 

1 ağustos, 1 ilriııciteşriıı tari)J• 
lerinde yapılır. 

Binaenaleyh arkadasımı ta'nı -
maması müan'.kün deitil. İI16an sar
rafı ııeçi.nen ve bilhassa her kadı
nın nabzını iyi bildiiii:ni iddia e
den aıtı:adasımın da onu tanıma
ması mümkün de{til. 

Eııkekler kadın karşısında mü
lmnadİ"\l'!n aldanmaiıa ve yanil 
mağa maltkUın vesselam .. 

20.30 Hafif sololar (pl.\) 
. 20.50 Geçit konseri 

Sümer Bank Birleşik Pamuk İpligi ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 21.15 Romantik çeyrek saat (pl.) 

25/7/ı940 J>"l'Şembc günü saat H de birinci vak,ı! han birinci kattaki mü- 21.30 Rad110 gazetesi 
~·~~~~~~~~~~~~::;:' 

BASİT KİZA TİYATROSU E. SADİ TEK 
Nasıl kıi. a.rft<adasım beni ziva -

rete ııeldiği zamanlar. eğler o pen
cerede ise, benim ~iıbi sehim ver
me{ıi bir nezab!t 'kaidesi adde -
der, kadın onun da selamını iade 
ede!' ve >ben de koıru;ularımın bir 

Sahibi ve neşTiııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tclnal Matbaıw 

essese merkezinde ihalesi kapalı zarfla münakasaya konulan, Gümrük tahmil 

- ve tahliye ve nakliye ~lcri hak.kında mezkür gün ve saatte yalnız bir firma

dan bnşka müracaat eden bulunmadığından talibi uhdesine ihalenin 8 ağustQS 

1940 perşembe günü sat 14 e talik olunduğu taliplerin müracaatları ilAn olu-
nur. (6606) 

21.50 
22.30 
22.45 
23.25 
23.30 

Riııaseticumhur 

Ajans haberteri 
Cazbant (pl.) 
Y annki vro11ram 
Kapan~ 

HALİDE PİŞKİN beraber 
31 temmuz çarşamba günil akşamı 

tlsküdar, Bağlarbaşı Hlile bahı;esinde 

cÜvey Babam» 
Vodvil 3 perde 

TİYATROSU 
Bu gece (Büyükderede 

Aileba.bçesinde 
Aktör Kin 

5 perde ayrıca vodvil l perde 

-=========================================================================:'==================================================================", 
icap ede.nli. Bunun için de p9pP) 

sulh için bir elçi yollamalıydı. d• 

l\t;. 130 Yasan: M. SMll KARAYEL 

Papanın elçiıi herifi dinledikten sonra 
tevkif etmif 

Papanın elçisi Türk şehzadesine 
yapılacak bir suikastten bahsedi
yordu. Angofani namında biri Pa
panın Venedik clç1~inc müracaat 
etmiş .. Kendisi Kandi)·eye, wnra 
İstanbula gittiği zaman, Sultan 
Beyazıt taraCıııdan huzura kabul 
olunmuş .. bediyeler almış .. Papa
nın ve Sultan Cemin su içlikleri 
çeşmeyi zehirlemeı.i kendisine tek
lif olunmuş.. 

Hatta, bu herifin eline İstan -
bulda iki şi~e de zehir verilmiş._ 
Bu vazifenin ifasmı evvela kabul 
etmiş, fakat, hıristiyan devletle_ 
rinin toprağına ıecince' hatasına 
~di.ın. olmllf.. Şimcli bu günabııı 

affını Papadan istirham ediyor -
muş. 

Papanın elçisi, herifin bu sözle
rini dinledikten sonra, kendisini 
tevkif etmiş .. meseleyi Vened.ik 
hükümetine anlatmış.. Onla..r da 
istintak et.ırUşler ..• 

Neticede herifin maksadına daha 
kolay vasıl olmak ve Papanın ya
nına giderek bu suretle emniyet 
kazanmak için bu bileye müracaat 
eylediğini anlamıslar .. 

İşte; Papanın Venedlkte bulu -
nan elçisinden aldıltı haber bu 
iıü: 

Venedik hükfımeti derhal İs -
tanbul balyosıma haber yolladı. 
V ak'ayı Suliaa Be7aa.ıda haber 

verdi. Üste de şu jurnalcılığı ya
pıyordu: 

- l\lı>ır Sultanı Kaytbay tara_ 
fından Romaya bir el;i yollanmış
tır. Maksadı Sultan Cemi para ile 
satın almaktır. 
Papanın Venedik elçisi zehir işi

ne memur olan herifi dah3 ziyade 
dinlemedi. Aldığı nıahimalı Papa
ya bildirmekle iktifa etti. 

istanbuldan gelen herif muhak
kak surette hem Papayı ve hem de 
Sultan Cemi zebirliyecekti. 

Hem bu kendisi için pek kolay
dı. Vatikaoda ileri gelen birisile u
yuşmuştu. Herif bu vazifesinde 
murnffak olduğu takdirde, Sultan 
Bc)·azıt tarafından Nağrepon be. 
yi nasbedilecekti. 

Bu herifin ismi Hıristo Fano idi. 
Sultan Beyazıt bu adamı bey yap
tıktan sonra, maiyetine iki yüz par
ça gemi verecekti. Bu gemilerle 
lta!ya sahillerini yağma eyliye -
cekti. 

Hıristo Fanonun verdiği malü
mata göre Sultan Beyazıt Aogona
lılarla dalına münasebatta bolu -
nuyordu. 

Sultan Be;y8%ldın korkuları ye.. 1 

rinde idi. Şdızalie Cem, Maca.ri$- ı 

tana geçer, ehlisalip ordularile 
Türkiye üzerine yürürse iş fela
ket olurdu. Türk vatanı parçala -
nırılı. llıristiyaıılar Türk vatanı
na mü~tevli olurlardı. 

Sultan Beyazıt, kardeşini zehir-· 
)etmek icin birçok teşebbüslere 

. başvurmuştur. Maksadı kardeşini 
zehirlemekten ziyade Tiirk vata
nını kurtarmaktı. 

Fakat Sultan Cem, son zaman. 
larmda bilhassa, Komada ta
mamile fikirlerinden vazgeçmiş 
bulunuyordu. 
Eğer Beyazıt kardeşinin Papaya 

son söz olarak söylediklerine viı
kıf bulunmuş olsaydı, kardeşini 
zehirlemeğe tevessül etmezdi. Ha
zırladığı ordularla, donanma ile 
İtalya üzerine çullanırdı. . 

Sultan Beyazıdı düşündüren kar
deşinin harekatı idi. Onun saltanat 
hırsile yapacağı harekat.ın vaha
meti idi. 

Papa, Venedik elçisinin verdiği 
zehirlenme haberine ioanınadı. 
Bununla beraber, llıristo Fanoyu 
Komaya getirtti. Meseleyi esasın
dan tamik eylemek isteıü. 

Sultan Beyazıdın Cem mcselcsi
lıi bir an evvel halletmek isıiye-

ceği şüphesizdi. Hem, bu Sultan 
Beyazıdm ilk teşebbüsü değildi. 

Sultan Beyazıt ,adamları vasıta
sile ve elde ettiği ecnebilerle şeh
zade cemi zehirletmek için sene
lerce uğraştı. 

Fakat, Beyazıdın ve adamları • 
mn senelerce uğraşması hep boşa 
gitti. Hatta, Sultan Beyazıt, kar
desini kaçırmak için de bir takım 
vasıtalara müracaa eti. Bunda da 
muvaffak olamadı. 

Sultan Beyazıt, Rodos şövalye
lerine karşı iltifatlarında devam e
diyordu. Padişah, şövalyelere za
hiri bir dostluk gösteriyordu. 

Fakat, Sultan Beyazıtm şöval
yelere karşı kalbinde gizli derin 
bir kini vardı. Eğer şehzade Cem, 
ortada ve -esir vaziyette olmasa 
muhakkak Rodos üzerine kuvvet 
sevkederek adayı şövalyelerin te
pesine geçirecekti. 

Padişah, Sultan Cemin Papaya 
teslim edilıııe,iııe hiç memnun ol. 
mamıştı. Sultan Beyazıt, şehzade 
Romaya getirilince Rodos şöval -
yesi beye bir mektup yazdı ve bu 
mektubunda Dübossona senen.iş
lerde bulundu. 

Sövalye reisi, l'adişaha uydur-

ma bir cevap verdi. Bu cevapta 
Dübosson huliisatan şöyle diyordu: 

- Papanın emrinden dışarı çı
kamazdım. Hıristiyanlığm hamisi 
ve en büyük reisi olan bu zata 
karşı aıuti olmak lazımdı. Fakat, 
şehzadenin Romada bulunmasm-

. dan dolayı kat'iyyen endişeye düş
meyiniz .. Papa, onu Macarlara ver. 
miyecektir. Kardeşinizin Komada 
bulunması iyidir .. Emin olabilir
siniz. 

Dübossonun cevabından anlaşıl
dığına göre, Sultan Cem Fransa
da kalmış olsaydı, Fransa kralı, 
şehzadeden istüade ederek Babı
iliye ilaru harp eder, ve yalnız 
başına da hareket edebilirdi. 

Halbuki, Papa bunu yapamazdı. 
Papanın böyle harekette buluna
bilmesi için evvela lııristiyan dev
leUer beyninde bir ittihat tesis eL 
nıesi lizımdı. 

A vrupanın o sıralardaki vaziye
tine nazaran böyle bir ittihat tesisi 
gayet müşküldü. Bunun için Sul
tan Beyant sükftn ve huzur içinde 
yaşamak arzu ediyorsa, donan -
masını Çanakkale boğazından çı
karıp da hıristiyan hükumetlerin 
bi.rleımeler.kıe JDeyılan vermemek 

Dübosson, çok zeki bir nda111 ı>' 
Her tarafa zekasını kuUannın''ıJ' 
biliyordu. Padişahı kuvvetli "'" 
tığı ile yine kandırmıştı. J 

Sultan Beyazıt Rodos şövelY1,~ beyinin verdiği cevabı mu'·a ,:J 
bulmu•tu. Dübossonun mütal< 
yerinde idi. c~ 
Padişah müzakeratı takip ct"'b,ı 

üzere Rodosa derhal bir murD!~ıJİ 
yolladı. Kurnaz Dübosı.onuu ' 1 

başka idi. , 
Ş.. 1 . . p akil 1'' ova ye rıeısı, apaJa ,. J, 

zandırmak için Türk elçisilc 111 r' 
zakercyi sürüncemede bırak 1~ 0 

. du. v•' Taın bu sırada, Papanın 1' lı.:İ• 
Sultanına e\'vclce yo!Jadıf(ı cıdi· 
Kaytbay tarafından kabul ed.• 11 
. Papanın elçisi, Kaytbaya ~·~ 
demişti: p' 

- Sultanım!. Sultan Ceıı1 •. b'j:ı~ 
dan böyle Papanın emrindedıt· 1, 
dos şövalyelerinin şehzade il• ~.~e 
iyyen alakaları yoktur. şctıı· ~ ,. ~ 
haklunda konuşulacak barŞC. 
dema Papa ile olacaktır. ~ 

{Devaıat 


