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Molotof'un TUrki 
yeye Ait Sözleri 

Souyet Hariciye Komi
••rinitı, T6rlıiya helı
lunılo, Jehe eıcelt bir 
lieen lıullenmeeını 6elı· 
lertlilı; ç6nlıü, b • tün 
ıi6nyoılo, S o o JI • t le r • 
"• r • ı , 20 Hnetlenberi 
J •o• m l ı 6ir tlo•tlalı 
tröateren talı 
Türlıiyedir. 

Yazan: ABiDiN DA YER 
e ovyet Başvekili ve Ha
~ riciye Komiseri Molo-

tof Yoldaş, son nutkun.. 
da 'l'urk - Sovyet münasebetleri 
hakkında da beyanatta bulundu. 
D. N. B. Ajansı tarafından bazı 
~erleri tahrif edilmiş şeklinin de
gıl de, Sovyet resmi Ajansı Tass 
tarafından verilen ınetnin tercü
mesine nazaran, :Molotof Yoldaş, 
. •Türkiye ile olan münasebetle

•ırtıizde esaslı hiçbir tebeddül vu· 
kua gelmemiştir, 

. Dedikten sonra, Alman beyaz 
kıtabiJe neşredilmiş olan ve Al
nıan ordusu tarafından kırık bir 
Fransız vagonunda ele geçirilen 
mabut ve>ikalardan bahsederek 
bunlar için, 

•Türkiyede yapılmakta olan 
fa_aliyetin bazı nevi tezahüratını 
~ah-Oş bir ~ekilde tenvir etmekte. 
ır .• 

di"or. 

.lı. ~aliını olduğu üzere bu vesi
" a arda, D. N. B. ajansı tarafın -
•n da dilden dile nakledilirken 

Yapılan t ·· l..abu .e.rcume yanlışı diye 
tahr·:ı ve ıtıraf edilmiş olan bazı 

1 er vukubulduğunu Fran -
sanın Anka b .. ··k · s r ra uyu elçısi Mas-
~~.~ ort6ya koymuştu. Molotof 

•M.aş, . undan da bahsederek 
ohm assıg!ı tarafından verilmiş 

ızahat, vesikaların bu mu -
:reyy.iz vasıfları itibarile hiçbir 
egış.•klık husule getirmemiştir.> 
lllutaleasmı ili.ve ediyor. 
Sov_yet Hariciye komiseri, ge. 

~en nısanda Türk arazisinden ge
ı:rek Batnm üzerinde uçan bir 

Yyare meselesini kaydetmiş ve 
:utkunun nihayetlerinde, İran -
.an ı:elerek Bakiı ve Batum üze
~ınde uçan iki yabancı tayyare -

•.n ~ahsettikten sonra şöyle de
:ınıştır: 

•Baku: ve Batuına yapılan ve 
:•zuya şayan olmıyan bu tayyare 
/Yaretleri, bize, cenup hudutla. 
ıınız uzerindeki teyakkuzumu • 

~~·kİstikbaide, teşdit lüzumuna 
u !Jıettırmiştir .. 

h ltukunıetimiz tarafından iza -
at verilinciye kadar, bu tayya -

re meselesinde, o zaman Türki -
~e~ın Sovyet Rusyaya vermiş ol
n ?gu cevaptaki noktai nazarı, ya-

1 ~hiçbir tayyarenin Türkiye a
:~~s~ üzerinden dışarı çıkmamış 
gef~tı:_~n~~ kabul etmemiz Jazım 
J\I ıgını ışaret ettikten sonra, 
sikınlan beyaz kitabında çıkan ve
y a arın, sadece, Tlirkiyenin Sov

_et Rusyaya karşı takip ettiği 
bYasetin bembeyaz olduğunu is
t ate yaradığını, bir defa daha ha
k~latınayı faydalı buluruz. Tür-

1Y•nin Sovyetlere karşı dürüst 
~•1dostça hareket ettiğine, cVesi-
1'~ ardan daha kuvvetli hiçbir de-

1 bulunamaz. } ransanm Suri -
Yedeki kuvvetleri kumandanı, bir 

(Arkası 3 üncü satıfada) 
ABİDİN DAVER 

VON PAPEN. -Sofyada Bulgar ri-
r.alile görüştü 

A Sofya, 3 (A.A.) _ Almanyanın 
B nkara sefiri Von Papen, bir gün 

ulgar payitahtında kaldıktan 
~~rt~ bugün İstanbula hareket et. 
... ..ış ır 

ti Von. Papen, buradaki ikame -
d nden istifade ederek Bulgar 

evlet adamları ile görüşmüştür, 

Hava ıaarruzıarırnı mukabele eden bir lngiliz harp ııemisinde tayyareye atış .. 

Rumen-Macar lngiltereye karşı Alman Fabri-
ve Bulgar Y 1 L D 1 R 1 M kal arı dün 

Müzakereleri HARBİNDEN Bombalandı - -

Gıda maddeleri 
üzerine sıkı 

kontrol konuyor 
Hazırlanan büyük 
nizamname devlet 

1 Şurasına verildi 
Bütün yiyecek ve içecek maddelerin 

evsafı tesbit 
mahlutçuluk 

edildi. Mahlut madde ve 
kaldırılıyor ortadan 

Ankara, 3 (Husu.;i) - Devlet lazım olduğu gibi Yallıloonıvor-
gıda maddeleri üzerinde sıkı 'bir du. Çünkü, gıda maddeleri dev
ilwntrol tesis etmcllc lüzumunu !etin resmi lloontrol üne tabi bu
duymuştur. Uımuııni sıhhatle ııek Iuronakla beraiber, Belediyele
yıik.ından alakadar olan 'bu is. 'bu- rin mahalli ve münferit teitiş-
,;ine ikadar, ceza kanunumuz?n !erinden 'başka cidlcli bir inziba\ 
lbir ilki madrlesile teırnm edil- içine alınamı~rdu. Bu yilzrlen. 
ımek i>teniyor. Fakat .. __ ıro_n_t_ro __ 1 ____ f A_rk_as_ı_3_ü_1\C_u_"_s_a_11_fa_d_a_)_ 

MElAKS·AS REJIMi 
İngiltereye taarruz tehi V AZGEÇiL MiŞ 
edildiği için uzun $Üre 

ceği ta h m i n e d i 1 i y o , 1 Gaydanın makalesine 

Londnmın cevabı 

Petrol tasviyehanelerinde 

yangınlar çıktı. Krup fab-

Dost Yunan milleti büyük 
bayramını kutluluyor 

rikalarında infilaklar oldu 

Londra, Romanyanııı Hücumu bek- Bir in o i ı iz o em is 1 
istiklalini muhafaza lemige hazırız Alman tayyaresini 
edemiyeceğine kani or~~:1t!ı~~~;~etes~~-;ı~~~- Güvertesine düşürdü 

sar eden bir makalesinde mih -
Budapeşte, 3 (A.A.) - Reuter: ver devletlerinin İngiltereye Londra, 3 (A.A.) - Bu akşam 

-Komşu memleketin 

her ıah•da kaydetti-

ği mucizevi inkişaf 

devrinin yıldönümü 
Bulgaristanın Romanyaya dcr~e. karşı yıldırım lhaı'binden vaz neşredilen tebliğ hakkında hava 
yan ettiği talepler hakkınd~. hır- geçerek di.J!er usullerin kullanlı- nezareti aşağıdaki tafsilatı ver- Bugün, dost Yunanistanda Me-
kaç güne kadar va~ı~sız muza - masına karar verdiklerini bil- mektcdir: taksas rejiminin üçüncü yıldö • 

Dün Ankorodan 
gelen Başvekil 
i 1 e görüştüler 

Milli Şef a k ş a m da 

Parkoteli şereflendirdi 
Başvekil Dr. Refik Saydam, 

dün sabah eksprese bağlanan 
hususi bir vagonla Ankaradan 
~ehrimize gelmiştir. Dahiliye 
Vekili, Başvekili Pendikte kar
şılamıştır. 

Başvekil, garda Riyaseti -
cumhur scryaveri, Maliye Ve
kili, Vali ve Belediye Reisi, 
parti müfettişi, Üniversite rek
törü, İstanbul ve l\f~rkez ku
mandanları, Riyaseticumhur 
hususi kalem müdürü, c111ni -
yet direktörü, mebuslar, \ 1ali 
muavini ve kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılan 
mıştır. 

(Arkası 3 ünc·a sa;ıfada) .. , 
SOVYET 

Yüksek Şura
sı toplandı 

Besırıbyının ilhakı kı
nunu kabul edildi 

.Moskova, 3 (A..A.) - Tas A· 
jansı bildirivvr: 

Sovyet Yüksek şurasının her 
iki meclisinin ımüsterek ictiırna
lan, dün vaat 18 de Kremlin sa
rayında yapılırnıştır. 

Me21kılr içtimada asaiitda i
simleri yazılı rical hazır bulun
ıaltta idi: 
Stalin, ı\!:olcto!, Mareşal Vo

ıı-oışi.J<Xf, Kalinin, Ka.ııaoovc, Mi
lkoyan, Mamov, Dinodıenki ve
sair şahsiyetler. 

Her iki meclisirı ayrı, ayrı mü
( Arkası 3 üne>' "'1yfada) 

Romanyadaki 
Yahudiler 

kerelerin açılması ıçın Romanya dlı1mektodir. Gere'k ıınes'ul mah- Alman petrol tasfiyehanelerine nümüdür. 
bük. u"metı'nı'n bir taraH.an ilk_ .te- d'I bava taarruzu al Dost milleti her sahada çok kuv • Yeni bazı memnuiyetleı 

fillerde ~erekse efkarı uıınuııni"e- tevcih e 1 en -
nıasları ~apacag" ı tabının edılır -. ~ ' k b 1 ti ve sise ra"'men ya vetli adımlarla terakkiye ve in-

, deki aksüliıımelde kaydı alakaya ça u u ara " - b 1 t hd'tl k 
ken' burada iyi haber ala.n m. ahfıl I t K men ve Reishorz'a kişafa götürmüş olan bu rejim u- ı Ve a 1 er onuyor 

1 değer yeı;ıfıne nokta, nerede ve ne pı mış ır. ar fınd 
!erde müzakeratı~. her ihb~.a e ~kilde vuku bulursa bulsun İn- karşı ~·apılan iki h~cum b~lh~ssa gün Yunanistanın her tara a Bü:kres, 3 A.A.) _ Reuter: Ru· 
karşı uzun sürecegı ve muşkul o- muvaffakıyetle netıcelenmıştır. i içten gelen bir coşkunlukla kut. ımen yahudilerinin milliyet ve 
ıacag-ı kanaatı· artmaktadır. ı;ıiltrenin taarruza mukavemet Karmen petrol tasfi~ehanesine Jnlanmaktadır. Yunan milleti, 

· · d · · · · · ' stımllerini kat'i surette teslıit e-
M tb t ıçın aıımı surette mtızar vazı- h,··ıcum eden bı'r pilotun be•·anatı- General Metaksasın her sahada Her ne kadar acar ma ua ı 'nd ~-'" · d'' •- , den tedlbirlerin ilan edilmek il-

. d. sa da Ma yetı e ..,.,,...aınesı ve u.şınan .... - na na•aran bombalar atıldıktan vücude getirdiği mucizevi eseri D 
Yazmakta-, imtına e ıyor af d ·· 1 ·· 1 t b' ~ zere olduğu lbildiriliyor. ün-. t 1 d - r ın an soy enen soz ere aırn ır sonra ye·. ,·1,·mtrak devamlı ziya takdir etmekte ve yeni rejimin 
caristan ve Bulgarıs ana ogru- lak 1 k ·· t w· t ilt - ' kil kahine toplantısında Yahudi 
d •, ı dog"ruya anlaşmalar yap~a- a . asız> gos ermes ır. nf( e- peyda olmuş ve bu suretle bütün iş başına lt"ldiği gündenberi yeni meselesi ve ekalliyetler mcsC'le-

- 1 B k re, filosunun müessiriyeti saye- hedefler aydınlıkta bulunmuş _ bir devreye girdiğini hisseyle • •ı hususunda A many_anın, . u - . d d.. 11ı·· k d Ieri ,,;;rüşülımüştür. 
t t iki r sın e uşman ucumunu arsı- tur. RAı'sbolz da dü•en bombalar mekte ir. :.... • "'-reş bükümetine yap ıgı eşv . e • ' ' Za ed'kli~ine göre valn z u 

ld dil lamıya hazırdır ve bu husus bir 12 kad~r yan~n çıkarmışlardır. Yu'ban milleti bugu"nü bü··"'· I nn ı "' ' ı -
bir neticenin sür'atle e e e oıe- - .,. 3 - y · b.. ..,. ı ! harpten evvel Roma 1 d 1nıaı1ı- kaç ~n evvel ticaret nazırı Rıo- r Arkası 3 iı>ıcii saı.fada) (Arkası 3 üncü sayfada) unanıstanın uyu..: ı·e muvaf- mum . . nva ı 
sinin ihtimal dahilin e 0

• gı nakl Oros tarafından radyoda __ 

1 

fak Başvekili General Metaksas olan yahudiler l_t~en mıllıve-
nıanasını ifade etmektedır. verilen iza'batla pc!k ınizel telba- şehrimizi ziyareti esnasında 1 {Arkası 3 uncu sayfada) 

Hariciye Nazırları arasında ce· T k y 1 T t 
~=~:::re::~:ı::!!~miri!iı:::~ rü:..:'.z~~~~.İııil<ta.siandivel<a- ür - ugos av icare Fuar ı·çı·n zengı·n bı·r 
ları intaç edecek teklif ve muka· dar ifşa edılımıyen ızahat ver -

~(A~rka~sı J~üncu~·· saı~rfada~) _:____....:..:....<Ar_kası_
3 

ü_ncü sayfa~'/ Protokolunun Esasları program hazırlandı 

iş Bankası kumbara keşidesinin büyük ikra,;.iyesini •Yeqane• 
adında bir kız kazanmıştır. Fakat bu talili ortada yoktur. Taf

silcltı 4 üncü sayfamızdadır. Resmimiz Noter h1'.zurunda 
kumbara ikramiye keşidesini gönennektedır .• 

Tatbikatta zuhur edebilecek müşkülab 
sür'atle önlemek için iki hükumet birer 

komisyon teşkilini kararlaştırdı 

Anlkara, 3 (A.A.) - Türkiye 
ile Yu~lavva arasındaki 28 ilk 
teşrin J 936 tarihli ticaret ve sey
risefain mukavelena.ınesine ek ol
mak üzere 2 ağustos 1940 tari
hinde Ankarada munzam bıT 
ıprotokol imza edilnıistir. 
Me~kür protokolda, Tü~kive 

menseli pamuğun Yugoslavya 
menşeli etler ve sellüloz ile mu· 
•badele edilebilecel!i ve aynca 
protokola lbalilı listelerde yazılı 
Türkiye ve Yugoslavya menseli 
emtianın hususi takas mevzuu 
~abileceği tesbit edilmd•ted.ir. 

Hususi takas o11'bileeek Tür· 
kiye menşeli emtia: 

Tifük, ikeU!n tohumu, susam 
tohumu, palamut, soıınak al!acı, 
palamut hülasası, mazı, zevtin· 
y&Rı, zeytin küsbesi yalhdır. 

Hususi takas mevzuu olabile
cek Yuıı:oslavva menseli emtia: 
Maıden <lirdi - 11:.ayın abcın

dan, mese ve kara akactan, -
6eker ve uire sandıh için tah
ta, fıçı tahtası, ~ara kAliıdı, ma
deni mevad ve elektrik. malıe
mesldir. 

(Arkası 3 ünciL ıaııfada) 
lZMlR FUARINDA UÇAN ÖRDEK EÔLENCES! 

(Yazısı 4 üncü sayfamu:da) 
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Gilrı. ilrı. mev .z'L11Br1 

ar sonrasını be le- T l . ---~ ~ ,-.---~---.. 
yen açlık ve buhranAlramvaydma ze1meskı Yeni Mahsul 

manya an ge ece Mühim miktarda 

Bundan kurtulmak için buğdag Tramvay ve elektrik idareleri umum müdürü malgelmiye başladı 
istihsa!afımızı birkaç kat dün sabah Ankaradan şehrimize döndü 

arttırmak en emnigetli goldıır 

M illetler arası iktısadi 

•buhran, ayni zaıman
da ;,;tilıı;alilt buhra-

nı idi. Buhranın sebepleri ne 
idi?. ktihsalatın fazlalıi?ı ır ı. 
yoksa fiatlann düsme;i mi? Muh
telif mem..leke-tienleki müslah -
sılkr, ha!kın eheri{yetini teşkil 

ımin ve toprağın ica:batı böyledir. 
Bir kısım toprai(ımı2ida. İklim 

şeraiti inz.iımımı edere'lı: l>80Dl1lt 
yetistiınnıiktedir. 

Pamuğu, ıbütün topraklarımıza 
şirmil •bir ma.!ıbul teıakıki edeme
yiz. Ancak pamuk siyasetimizin, 
,geçen 17 senelik Cumhuriyet dev

eder. Bu ekseri -
ve tin sa tın alına 

1 
kabiliyetlerinin 
aza-lidıi?ı gÖrüJdii. 
Yaşaanak seviye
si baş döndürü

Yoza11~ 

Hamit Nuri ~I 

rind<*:i ııayret
ler ~mı.iştir 
ki, daha ehem
:mivetli ııavret
lerle inkişafı, 
d::ıiha büyük fay

cü 6\Jkutlaı· kaydetti. Ne yap
malı? .. Ne glbi çareler bulmalı?. 

daları temin edebilir. 
Buğday veya hububat istih

salatımızda çiftçinin di:kkat ede
ceğı iki cilıet vardır: 

1 - İ.vi cins, tmniz mal yet*
tirmek. 

2 - İstllısalatı ucuza mal et
mek ve çoğal1Imak. 

(E lektrik, tramvay, tünel idareleri umum müdürü Mustafa Hül
ki dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrim.ize dönmüştür. 

Mumaileyh doi'ruca belediyeye gelmiş, valinin reisliğinde toplanan 
daiıni encümende izahat vermiştir. 

Umum müdürün anlattığına göre makine ve levazımatın hariçten 
temini için müsaade alınmıştır. Yalmz, ray, demir ve emsali ihti
yaç hasıl olan malzeme için Ankarada bir komisyonca tetkikat ya
pılmaktadır. 

Umum müdür yakında tekrar Ankaraya gidecektir Makine ve 
malzemelerin Almanyadan temin olunacağı anlaşılmaktadır. 

Münakale Vekili 
tetkikler yaptı 

Havuzların projeleri 
letkik olundu 

Hurda kağıt 
kıymetlendi 

Çöp müteahhidi bunları 
belediyeye vermiyor 
ŞehriınizrlE'll. toplanan QC)plerin 

Çok düşmüş olan de
ri fiatları yükseliyor 

Yeni buğday mahsulü tama
men piyasaya çıkmış, muhtelif 
yerlerden İstanbula mühim 
mal gelmiye başiımuştır. Bu 
yüzden fiatlarda hafif bir dü
şükliik vardır. Gelen malların 
ekserisi toprak mahsulleri o -
fisine aittir. Son dört gün için
de şehrimize 2643 ton buğday 
gelmiştir. Arpa ihracatı olma.. 
dığından fiatlar eski düşüldü
ğünü muhafaza etmektedir. Pi
rinç piyasasında de~iklik yok
tur. 

Tiftik piyasasında Roman -
yaya gönderilecek malların ha
zırlanmasından başka bir ha
reket yoktur. 

Yerli fabrikalar yapağı mü.. 
bayaatını azal~lardır. Keçi 
kılı üzerinde talepler artmış -
tır. 

Flatlar 55-57 kuruşa kadar 1 

çıkmıştır. 

Yabancı eserlere gösterilen 
raebet günden göne artıyor, ter
cti:me kütüpanemiz her gün biraz 
daha zenginleşiyor, dizginsiz, me
todsm, baı;ı boş neşriyat büyük 
bir kari zümresi temin ediyor. 

Gerek tercüme edilecek eser -
lerde bir sıra takibi ve gerek ka
rilere okuyacak.lan eserlere sıra 
numarası koydurmak bu gün i
çin artık imkansızlaşmıştır; ter_ 
cüıne kaosu uzun zaman sürüp 
gidecek ve ancak her milletin her 
devir edebiyat örnekleri Türkçe
leştikten sonra tercüme kütüpha
nemiz tasnif edilebilecek, yan
lışlar düzeltilecektir, 

Ancak her dilden tercüme neş
riyatında seyahat edebiyatının 
ihmal edildiği nazarı dikkatimizi 
celbediyor. Hususi müesseseler 
sade ve sade roman veya siyasi 
içtimai eserler tercüme ediyorlar; 
Hatımnızda kaldığına göre Maa
rif Vekaleti de tercüme listesine 
yalnız Standalin İtalya intibala.. 
rını koydu. Halbuki, seyahat ede
biyatına çok muhtacız. Seyahat 

edebiyatı ahlfıki, iktısadi ve fizik ı 
coğrafyayı öğretir. Kabul ede
lim ki, bu gün yer JÜzünü coğ- ı 
rafya kitaplarından öğrenmek 

artık kiıfi değildir. Çok oku)·ao 
değil, çok gören bilir sö • 
zünii unutmamalıyız. Her kc .. 
sin her yeri görmesi de kabil ol
madığından, hiç değilse, çaresiı, 
her yeri görenlerden istifade el• 
memiz liızırndır. İtiraf edelim ki, 
bu giin pek çoğnmuz irin Hindis
tan, Cenubi Afrika, Çini Hindi. 
Büyük Okyanuslar, irili ufablı 
adalar - hayır, bu kadar uz~• 
boylu ıritmiye hacet yok - hatlıİ 
Avrnpa meçhul ve esrarengiz bit 
diyardır. 

Halbuki yer yüzünün kuş uç· 
maz kervan geçmez yerleri bile 
en ince teferruatına kadar yaı<ıl· 
mıştır. 19 unu asır daha ziyade 
tarihi kültür çağı idi, 20 inci •· 
sır daha fazla coğrafyaya afal,a· 
dar oldu. Asrımız müellifleri 
«zaman. ı bir yana bırakıp • ıne .. 
kin , ile meşgul oldular. Ingiliz, 
Fransız, Alman, İtalyan ı;,,yahnl 
edebiyatının fihristi yazılınıy• 
kalkışılsa, bu fihrist dltlerıni kil• 
tüphanelcriınizc sığdıranıa:.-·ız. 

Maarif Vekaleti matbaanın ir•· 
dından sonra memleketimiz hak· 
kında yazılnuş olan e.er!cri ter· 
cüme ettirnıeli, lıusu~ı ltitap e\' .. 
!erimizde seyahat edebiyatı ter· 
cümelerine _ başl~n1:-ılıdırlar. 

SELAMI lZZI::T SEDI::S 

1931 yılın.da lkunada, Lozan
da ıki bcrne.lmilel konın-e top
landı. Bundan daha evvelki se
nelerde artan ıbuğday stdklan
n;.n dünyadaıki mıkta.rı, 12,000,000 
tonu geı;ııni.şti. İstihsalatı ta!hdit 
ımi etmeli, yoksa mevcut buğday 
&taklarını denize mi dökmeli, yak 
ınıalı mı?. Roma ve Lozan bey
neJ.milel konı(relerin<le lbu ci -
tıet ,balıL~ mevzuu olmuş, müna
kasa edilm!Şli. Buii:day fiatların
daki suıkutun önüne geçilmek is
temyordu. AmMika Birlesik hü
tküınetl~rinde fazla ve stok buğ
<lavların denize dölkülınıesine, ya

oo.lı:na.sına lbile lbaslanrnıştı. 

3 - Bujiday larunızı standari
ze ebmclı:. 

Şiımıdiki 3 milyon ton buğday 
yerine, pJanı.ı ve fazla çalışmala
nıınız sayesinde senede 1,000,000 
ton buğday istihsal etımemiz 
ımiim.kün oluır. Bu suretle şim
diki senelerde yaptığı:ınız 20 mil
yona yakın 1'hracat yerine, 50 
mily-on lira lu~'metinde buMay 
satmamış mümkün hale ııelecek
tir. Gene böylece 3 milyon ton 
bui?ılavın ıkıynıeti olan 140 mil
yon lira yerine, 500 milyon lira 
kıymete yal<ın istihsalata maliık 
ohnak imkanını da elde ederiz. 
Buğday ziraat sahasını genis
letmek, bir dön'1.ınden alınan 
buğday mahsulünü üçte bir nis
lba:.hıde antınmıkla kavdevledi
ğimiz neticeyi elde etmek im
kanlarına ımalik olabilir. 

:Münakalı1t Vekili Ali Çetinka
ya dün sabah yanında Deniz Yol
ları u.mum müdürü Lbrahiını Ke
mal Bay,bora olduğu hakle mo
törle Halice gitm.i:ş, Kasımpaşa, 

falbrika. ve havuzlarını gezerek 
~etkikler y~tır. 

ıara.ııııdalci (kağtıların toplııruıp 
çıkarılarak Sümeriıanik'ın İzmit 
Kai;ıt La:brika.sma ı:ıönderilımesi 
hakkındaki enıir üzerine çQp mü~ 
teahhiıdi ile Beledi ve arasında 
lbir ilıtila..f zuhur etıın:iştir. 

Müteahhit; çöpleri !Yilila 39 
!hin liraya ııldı.i!ını binaenaleyl!ı 
Jci.ğı tla.n verdıniyeceifuıi söyle
melktedir. Keyfiyet tetkin< olun
maktadır. 

Almanlardan sonra Macar -
lann da piyasamızla alakadar 
olmaları ile deri fiatları gittik
çe normale yaklaşmaktadır. 

1 1 A D L 1 V E VE ~O L D S 

Dünyanın 'bir tarıifında fazla 
bu. :ılaylar yakılıp, d.eni:r.e dıökü· 
]ürken. Çin, H.inclıstan vesair ba
zı ımeınlekctlerde halk j(Ün]ük ek
IIT'egini temin edtım.iyor, açlıktan 
ölcr insanların miktarı çoğalı
yordu. Bu düşünceler Roma ve 
Lozan loongrelerinde ımünakaşa 
ed:lirken, mi.itealo1p senelerde 
dünyanın ırıruhteliJ meml~Ue

rinde bui?day ôstihısa!atırun az 
ve fena olması, 12 milyon buğ
day stokunun sarfedilmesine a
anil oldu. Böylece fazla !buğday 
ıisti!ısalitmdan ıve stoklarından 

doitan buhran ortadan kalktı. 

Eu hususta memleketiirrı.izin ve 
Türk köylüsünün, çiftçisinin va
ziyetini şu tarzda tesbit edebi

liriz: T~übelerle anlaş.ılımış bir 
h<ıık>katti..- ki, Anadolu le prakla
n, bü vUk. uzun yaıylaları hti>u
bat vet.'<liı:ımive müsaitılir. İkli-

' Ri.mdiki harbın gelecek yıla 
1941 senesine devri halinde Av
rı.ıpada husule ııelccek açlık ve 
buhran tcbli.kcsile birli!kte, mu
harebeden sonraki yıllarda mem
leketimiz halkımn re:&ıllıını le
ımin, ktısadi buhranın ezici te
sirlerinden korunmak için, buğ
day ist11ısalatmıızın arttmhnaSl 
en eınınivetli wldur. Oumhuri
yel bükt'.ırnetiıııizin ve Ziraat 
Vak.iletinin bu tııı;ustaıki gay
retlerine, Tü~k ciftcisinin. köy
lüsünün olanca faaliyeti ile mü
zalıerette tıuhmacai?ını süı:ıhe&iz 
sawnaktayız. 

Balatta iki kadın ağır yaralandı 
Gözü kararmış aşık kocalı bir 
kadına zorla sahip olmak istedi 
Evvelki gece Balatta bir cina- 1 

yet olmus. Salmatamruk Faizci 
,;o;cakta 1 nanarada oturan =
oon Gelibolulu Süleymanm ka
rısı Firdevs 5 yerinden •bıçak
la varalaronıstır. Hadise sudur: 

Gar.ııon Süleyman evvelce E
dirneka.pıda Tespihçi Cavid.in e
vinde karısile birlikte kiracı ola
rao:t oturuvorlanıruş. O sıralar
da Cavid Firdevse karşı alaka 
ı:östemıive ıbaşladıi?ından kan 
kvca Balata taşımnıva medııır 
kdmışlar. 

Cavid, buna r~en. kadını 
taıki:ı> etımi:ı ve nHıavet dün ak-

sam Süle;ımanın ev:ine .ııelerek 
kapıyı çaUıııştır. Kadın bilmiye
r<ık i<a.ı:uvı aı;ıı:ııs ve birdenbire 
\!<~ısında Cavidi ~rünce ııa -
şı.ıunış, feryada başlamıştır, Bu
nun üzerine Cavid hflmil oldu
ğu bıçak.la r.ıva.llı kadını 5 ye
rinden a.i!ır surette yarala:ınıstır. 
Cavid F:irdevsin feryadına koşan 
komşusu Nimete de iıııcaılı:la hü
cum ederek onu da iki verin -
den ağır Sllrette yara]ı:ıınıştır. 

Ynralılar IBalııt Musevi !has
ta!hanesine kıddınknıslardı.r. Fiı--· 
devsin vaztveti tehlikelidir. 
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Kendi kendine bu kelimeyi tek.. I 
rarlıyordu .. Onun metresi! .. 

]';e acaip bir kelime bu! Yanın
da oturan, elini eteğine sür~bil_ 
mı•k emeli ile yanı başında bir 
bir otları koparan bu adam, hil
katin erkekle kadın arasında ger
diği bağla ona bağlanmıştı. 

Kendi kendine mütemadiyen 
tekrar ediyordu: 

c- Onun ınetresiyim! l\1etresi
yim! l\Jetresiyim!, 

.Araba se,·iyor mu?,Pole şöy .. 
le bir baktı. Göz göze geldiler. 
Erkeğln gözleri gözlerini ok~a· 
yıııca kadın iliklerine kadar ür_ 
perdi. Şimdi yanı başında, otların 
arasında kınııldıyan eli tutmak, 

sık!nak, bütün hissiyatını bu su
retle ifade etmek aIZUSU ile ya
nıyordu. 

Elini uzattı. Otların arasına 
soktu. parmaklarını açıp kımıl
dattL 

Öteki elin yavaş yavaş, eşini a
rayan aşık bir hayvan gibi yak
laştığını gördü. Parmak uçları u
sulca, kolayca biribirine te -
mas etti; öpüşen dudaklar gibi 
biribirine girdi. Bu hafif temas 
kadına öyle şiddetli nüfuz ediyor
du ki, kadın kendini bir gece ev
vel.ki gibi, erkeğin kolları arasın.. 
da sanıyordu. 

Ve birinin nasıl malı olundu -
ğnnu, aşkın tesiri altında nasıl 

Vekil, lhavurzlarıda yapılacak 

islfilıat ve yeni inşaat isleri üze
rinde alakadarlardan izahat al
mış, hazırlanan plan ve proje
leri tetkik etmiştir. Ali Çetinka
ya havuzlardan döndükten son
ra öğleye !kadar Llman Reisliğin

de meşgul o~ur. 

BELEDİYE 

Belediyenin leUişleri 
Bele.diye Reis muavinlerinden 

Lutfi Aksoy dün Taksiım ve iE:la!r
·ilıi:ye arasındaki yollarla burada
ki ıbazı müesseseleri teftiş et -
mişt:ir. Neticede iki müessese
de yı1dırırn cezası ikesilmiştir. 

bu yolun da lher eün sulanması 
kararla.ştırılımıştır. 

Köfteci ve piyazcı dük· 
kanları kepatılacak 

Belediye muhtelif sebeplerden 
dıolayı ldteci ve piyazcı dükkfuı.
lan haıkkında yeni bir ıkarar ver• 
mi~ir. 

Şehriımiz<le her önüne .ııelen 
iiki masa ile bir sandalye .bula
ral< bir piyazcı veya köfteci dük
kfuıı veya ufak bir lokanta aıçı
verur..i.ştir. $<.-'hrimi~de bu kabil 
lokanta, piyazcı ve k~ecilerin 
adedi ııayıla.mıyacak lkaıdar <.Dk:
tur. 

Şehrin turistik ibakmııdan va

ziofetini çirkinleştıren, hem de 
halkın midesini ,bozan ve adet
leri Rittikçc QOğakiııtı icin kont
rolünde güclük r;elkilen loüçük 

'Pİ"V3Z'Cı, köfteci ve lokanta adı 
verilen Jakat !hakikatte l<Jokan• 
taya benzemiyen bu dükkanla
rın btanbulun güzelliği ve hal
kın sfuhati ba~:ıımından kald:ı

rihnası kararlaslırı.lmı.ştır. Bu 
ameliyeye derhal ba.şlıımak bir 
çııık ııüçfükleri dıO.i!uracailı için 
evvel.ii ıbüvük caıckielerde, işlek 

ooıkaklıırda bulunan ıpiyazcı, köf
teci ve küçük lokantaların bura
lardan kaldırılımalarile işe baır 

lanacaok, yeniden bu cins c!iik
kirn!arın açılınıasına müsaade e
dilmiyecektir. 

hiç olunduğunu, bir adamı;,_ nasıl 
size sahip olduğunu anladı. 

l\larki ile Gontran da Ander -
mat gibi coşmuslar, müstakbel 

kaplıcalardan konuşuyorlardı. Kris 
tianla Pol dinlemiyorlardı; onlaı 
biribirlerile meşguldüler. 

Marki kcı:ına: 
- Bir gün Fransanın en zengin 

kadını olabilirsin dedi. Senden de 
Rocildden bahseder gibi bahse -
derler. Andermat fevkalade bir 
adam. 

Birdenbire Pol kıskandı: 
- BLrakınız su i~ adaınlarını 

dctli, hen onların ı....:kiıJal'uıı bili
riht. Kafalarında bir te!i: scy var
dır: Para! n;ziın güzel şeyler dü
şüıınıiyc, hoş vaklt gecirmiye, 
aşka, ilahi aşka .:ırfet\iğiıniz e -
ncrjiyi onlar para düşünn1iye, pa
ra araını:ra. para toplamryn has
rederler! İnsan, zeki insan men
faatsiz şefr.atlere nefsini vakfe -
der, san'at a~k, fen, ilim, seya ... 
hat, kitap u/;runa )·asar. Para a_ 
:rıyorsa, bu zevklerini tatnıin et
mek için ara. Fakat onların y~
gine dü<iindükleri şey ticarettir. 

Birdenbire coştuğunu fnrkedip 
sustu ve daha sakin bir sesle: 

30 kuruşa kadar düşmiiş o -
lan koyun derileri 50-55 kuru.. 
şa çıkınışhr. Almanyaya ibra-

ÜNİVERSİTE ! 
cat başladıktan sonra daha çok 
yükselme beklenmektedir. r ı _,,, 

Birinci devre askerlik 
kampı dün bitti 

Ün:ivMsite 1 inci devre as
t-rnrllk kampı dün lbiUınişt.ir, 

Kamptaki ndkı;anJa.nn Maa
rif Vekaletince 2 nci devrede 
tamamlanına.>ı ıkararla.shrı.lmı:s
tır. 

İKTISAT 

Sümerbank umum 
müdürü geldi 

Sümeı:'hank umu:m müdürü 
Büı'han V a.<;ll Sanus şehrimize 

ge:mıiştir. Bir ıınüdıdet kalarak 
Sümerbank faibr.ikaları üzerin
de ve yerli anallar pazarlarında 
tetıkikler yapacaktır. 

MÜTEFERRİK 

Dahiliye ve Adliye 
vekilleri 

Da'lıi!iye V elk:ili Fail< Öztrnk 
dün F1oryadan döndükten son
ra lbir unürldet vilayette meş
gul olmuştur. Adliye Vekilinin 
de obu akoam şehrımizden An
ikaraya avdeti anuhtemel.dir. 

Yüksek sesle bağıran 
esnafa ceza 

Kapalı çarşı ve Mahmut pasa 
civarındaki esnafın mü;leri cel
lbi için halkı yoldan çevirdikleri 
ı<örü.ldüğünden obu şekle hiç •bir 
serntte müsaade olumnaıması dün 
belediye ıreisJrğir;den tekımil 
ıkaymakaımlııklara tebliğ olun -
ımu.ştur. 

Dün aıkşama kadar da kapa
lı çacş1 ve Mahmut paşada 30 
esnaf yüksek sesle iba~ırciı.i!ından 
dolavı 5 lira para cezasına çarp
tırılırustır. 

- Bunları Ar.dermat için söy
lemiyorum dedi, o çok sevimli bir 
adam. Ilülün ötekilerden yüz kere 
üstün olduğundan onu çok sevi
yorum ... 

Kristıan elini çekmişti. Pol ge
ııc sustu. 

Gontran ~idil ve her şeyi söy
lemiye cesaret eden o kötü sesi. 
le: 

- Ancak bu adamların bir bü
yük nıcziyetleri \'ar dcd:: lli:.c.im 
kız karde~lerinıizle nlenmek ve 
bizim karılarımız olacak zengin 
kızlara malik olmak. 

l\1arki kalktı: 
- Bazan tahammül edi!mcz bir 

adr..111 oluyorsun Gontran! 
Pol Kri•tiana döndü, mırıldan

dı: 

- Bir kadın uğruna ölebilir -
]er vcy;;ı hiitiin servetlerini, ken
dilerine hiçbir 'ey saklamadan 
bir kadına verebilirler mi? .. Buna 
n1ukteı.lir midirler? 

Bu arı!<~a: chayatım dahil ol
mak üzere nem varsa sizindir!,. 
demekti. Kndın hcye<anlandı ve 
Polon tekrar elini tutmak için 
şu kurnazlığı buldu: 

Kereste ve demir 
ihtikarı meselesi 
Komisyon yarın bunu 

tetkik edec.,k 
Fiat mürakaıbe komisyonu va

rın toplanaealk, damir, kereste 
.lhthlcirı üzerinde tetkikler vapa
caktıır. Kamisyıon manifatura 
eşyaları üzeri.nıdaki perakende 
fiatları da tesbit ederek bütün 
fiatları ilan edecektir. Züccaci
ye fiaUarının te.ıbiti de varın bi
tirilecektir. 

Bir 
ciri 

ipekli mensucat ta
mahkemeye verildi 

Emniyet miiıdürlüğünce lbir 
anüddcttenberi ta!hlcikatına de
vaım ooilen lbir ihtikar hfıdiscsi 
tesbit edilmistir. 

İüdia~ a ve tahkikat seyrine 

nazaran, Bahçekaıııda Celal Bey 
har.ıııda, ipek mensucat toptan, 
cı.lıiıı ~·apan J ak Kohen adında 
lbir tüccarın rcs.'l'li faturalarla 
ınalı~·ı·t fiatı 105 kurus olarak 
tesbit edilen ~ 145 Jrurıısa 

sattıi:ı anlasılmıstır. 

J a~ Kolıen, zabıtıK:a yapılan 

sorg..;. unda ıbu satışlar:n normal 
ka.rla cereyan etmis oldui!unu 
söylami)tir. Suı:Junun bu id
dias! Ü7erine ıkeyfiyet fiat mü
r:kko.b" kaııüsyonundan sorul -
muş, gelen cevapta 105 kurııs 

sermayesi olan bir mala kırk 

kuruş ilivesinin mt•kar telakki 
edildiği bildirilmiştir. Jale Ko
l:ıen tamamlanan evrakile dün 
müddeiımıumiliiie tesllırı edil
~ir. 

- Kalkınız ve beni kaldırınız 
dedi. 

Pol kalktı, Kristianın bilekle -
rinden tutup çekli, yolun kena_ 
rında göğüs göğüse geldiler. Kris
tian: 

c.Seni seviyorum• 
Diye kımıldıyan Polun dudak

larını gördü ve Ben de seni sevi
yorum• dememek, dudaklarını 
yakan bu sözleri söylemeıııek için 
ba~mı çnirdi. 

Otele döndüler. 
Banyo zAmaııı geçmişti. Ye -

mek zamanını beklediler. Ander
mat gelmedi. Parkta biraz daha 
gezdikten sonra sofraya oturdu
lar. Yeme!< uzun sürdü, Ander. · 
mat görünıncdi. Bahçeye inip a
ğa~ların altında oturdular. Güneş 1 
battı, Andermat meydanda yok-

1 
tu. 

Birdenbire göıündü. Şapkası e
li11dc koşar gibi ~·ürüyordu; alnı
nın terlerini sili.)'ordu, kravatı 

ç~rp_ılıru~tı, yeleği açılmıstı. San- l 
ki bır mucadeleden, uzun bir yol-ı 
euluktan geliyor gibiydi. 

(Arkası varj 

Kadına da9ak 
atmanın sonu 

Sebze ve .meyva halinde ha
mallık eden BilüJ Çevik ismin
de birisi dün Sultanahmet Ü -
cüncü Sulll ceza .mahkeın"5inde 
1 ay ılıaı.ıis ve 270 kurus malııke
me 1r.c.asrafını vermiye mahkWn 
edılımişUr. 

Hadise şVy le olınustur: 
Halde hamall.tt yapan IBiliıl 

Çevik uzun zaman<lanberi Zefu
ra a<lın<la 'bir kadınla ni:kilb.sız 
yaşaıor:aıktadır. Bundan 3 ıı:ün 
evvel Bilal !beraber yaşadı)!ı 
kadının evine gitmiş ve eşyaları
nı toplattıktan ve Zeh!:avı da 
dö\·dü}< ~E'T' '""T'1 çıikıp g 
tir. 

Dün sa.hah saat ;'edide Bilfil 
Yemişteki haımallardan Mustafa 
Dönertası Ztı:oranın evine barış -
.nıalarına tavassut e1mes:i icin 
göndeıımistir. 

Biraz sonra da Bilal eve git
ltniş, kapının açılma.chii:ım .!!Ö

rünce yüklenerek eve ı:ıimnis ve 
doğru Ze!hranın oda.sına çı:kımış.

tır. 

Üç gün evvel yediği davaık
tan hasta olan Zehra vata kta 
vatmaktaJdır. Bilal iA;eri girer, 
giıtrneı Zehranın üstüne atılmış 
ve dö\<miye başlamıştır. Musta
fa bir aralık arava giımek is
temisse de Bilal mani olmustuır. 

Neticede Billıl vakalanarak 
cüTimiiımeshut malıkemesiTie ve-

BİZE DE 

BİR PAY 

Bir havadise göre ikinci el 
manifaturacılara da kar aynl
mış 

Nanemolla ile konuşuyor -
duk ta: 

_ A- birader bize de bir kar 
hissesi tefrik edilse bari,M 

Diyerek ilave etti: 
- Herkesin tahmin ve zan.. 

nına rağmeıı muhakkak ki 
harbin en büyük zararlarını 
gazeteler ve mubarirler çeki
yorlar! 
TALİH 

GÜLDÜ 

Anadolu Ajansı ile Beletliye 
arasındaki meşhur davayı a
jans kazanmış. Nanemolla bu 

havadisi okuyunca: 
_ Haındolsun Ajansa talih 

gülmiye ba,ladı! 
Diyerek ılihe etti: 
_ Arlık zarar ve ziyan adı

na alacağı paranın hepsini bay 
l\luvaffak mütercimlerin mu.. 
vaffak olmalarına sar!eder. 

YEGANE 

OLDUCUNA GÖRE 

İş B~nkasının büyük ikra -
miyesi Yegilne isminde bir ba
yana çıkmış. Fakat, Yegane 
nıeydıında olmadıi:1 için Ban
ka ve gazete muhabirleri lıa -
rıl harıl onu arıyorlarmış. 

Nanemolla: 
-- Yegane olduğuna göre 

araın1)·a ne hacet? .. 

Eyüplü Halil 
beraet etti 

Evvelce dol: n<iırı.cılık ve ıııısıJ 
suçlarından 10 seneye mahkilS>1 

i!ken ceza müddetini ikmal c<le
rok tahliye edilmis olan ve ge • 
çen kfınunuevveklenıberi 1\-Iar~k~ 
Eliza ve Vasfiye adındaki kadttı' 
!arı dolandınmak ve kendisine 
memur süsü venmek iddialarile 
anevkufen ikinci ağır cezada rııu· 
lıakC'me edılmckte olan Eyüplıl 
Halidin muhakemesi dün bitmis 
ve muımailevhin suçu saıbit oi· 
anadıltından oberaeline karar '"'° 
rilıınistir. Eyi4)lü Halid tanlıvc 
edilıınişt:ir. 

bir hırsız on aya 
mahkum oldu 

Yeşildirok civarındak: iki fal>' 
riıkadan muhtelif zamanıaroa 

lfmoğı:af malkinesi ve bazı es,·a 
calan Talat dün vakalımarr.' 
Sultanabmet Üçüncü Sulh ceı.1 
mahkemesine verihruş ve 5ucu 
sabit görülerek 9 ay 21 gün haP 
se ve •bu kadar müddet emoı· 
vet nezareti altında bulurı!l11ıya 
mahkum edil:miştir. • 

rilmi<; duruşma neticesinde su· 
çu sabit olduğundan 1 av hap· 
sine ve 270 kuruş mahkeme milii' 
rafı ödemesine ikarar veri!rnL.;\iJ" 
Suçlu derhal tevkif ed;I.roistııd 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Talih gibi talilıli de aran· 

dıkça kaçar. Fazla üstüne diı~
miye gelmez! 

KELİMEYİ YERİN· 

DE KULLANMAK 

cD.N.B.. nin geyretkeşliğİ 
malumdur. Molotofun nutku· 
nun Türkiyeye müteallik olaıı 
kısunlarwda da tahril yepmı.Ş
lar. Bunu haber verirken bit 
serlevhacı: 

- D.N.B. Molotofun nutkıı· 
na da bir balta attı! 

Diyor. Naneınollanın dikka
tini celbetmiş olmalı ki: 

- Kelimeyi yerinde aulton· 
mak lazım .. 

Diyerek, devam etti: 
- Filhakika bir catmak• 

vaziyeti vardır amma o. balta 
ile değil, satırladır. Ve şöyle 
knllanılmak gerektir: cll'Iolo
tofun nutkuna da satır attı!• 
Fakat, satırın yeri de bu rnıi• 
yete mütekabil değildir. Buıı· 
da ne satır, ne balta bahis 
mevzuu değil; çünkü atıJaıı 

değil, katılan var, O i•e: cfc
sat. tır! Binaenaleyh, serle,"· 
bacı bey cMolotofun nuıkuııa 
da fesat kattı!, demek 'nıevki
intleydi. Şu ecnebi ıstılahlat 

n1eselesi gazeteleri münaka~aya 
boğarken en önce Türkçe ke· 

lime ve L'hlahları y.,.-iııde kııl
lanınayı tam manasile bir öi: • 
ren sek! 

A. ŞEKİi' 
~ 

• 
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~f:El]11~ 
Ziraat ve lnhisarlarlingilizKabine-

k·ıı . . t tk.kl • sinde değişik -e 1 erının e 1 ... erı lik mi olacak ? 
Ziraat Vekili Kütahyada müesseseleri gezdi, 
İnhis&rlar Vekili Konyada ziyaretler yaptı 
~üt..Jıya, 3 (A.A.) - Burada 
iM ll!lmakta olan Ziraat Vekili 

uh!1'l Eııkımen dün kamutan-
146, ziyaret a.vlamiş ve hususi 
idaxenin ziraat atölyelerini, ta
lDlırlıan,,,,ini ve ay~ dep05UJ1U 
tefUş eln-ıi::;t.iJ. 

Ziraat Veıkili müteakiben Zi
raat Vakruetine ait fi.danlıka 
teııltikatta •bulunınu.s ve bu fi -
danlıktan büyük mikyasta i:;ti -
facle edilebilmesi icin bunun tev
sı eclihnesini ala.kadarlara lbil
dimnistir. 

Muhli,; Eııkıııı.en lbu.ırün Tavsan
lı.da tetklkatta 'bulunmaktadır. 

Yarın da Altıntaş nahivesine 
11?i<lerek oraıda calısınakta olan 
ıınakiııelerin faaliyetini ı;ıöııden 
R~ir~ktir. 

Konya, 3 (A.A.) - İnhisarlar 
V düli Rai.f Karadeniz. Koohi-

Türk Yugoslav 
Ticareti Proto

kolunun esasları 
1 

( Daştarafı l inci sayfada) 
Bundan ba;lka iki memleket 

arasıllıda a.ktedıJ.nüs olan iıktısa
dı moo iyetteıki an aşmalar hü -
ikuımıcrınin taınaınii icrasına ne- ! 
zaret, bu anlaşmaların tatA:ıilti 
anınJa zuhuru mutıtemel müş
iku,iıtı~n hai ve Türkiye ile Yu
~lavya aras.ncfaki tkarot mü
i:ıauelelerıni takviyeye salih ça
releri taharrı e!ımekle mükellef 
ve iki memiekctın her <Jirinde 
ırnutckabilen hükumetleri tara
iır.ıdan tayin edilecek reis ile bir 
azadan mürekkep olup bi6bir
lcrile doıiTudan doii:ruya temas 
00..'<'ek ve ımuJrtelif Tül1k - Yu
~lavya Jromısyonu halinde as
~ari altı avda bir toplanacak o
lan birer hüıkılmet kaınisyonu
nun te~kili rn1!21kı'.ır protokol ile 
kabul edihnistir. 

sar A()!ündeki Yavsan twzlala
rmda tetkikatta bulunduktan 
oonra dün şehrimize ~elmiştir. 

Gü:ınrük ve İnhisarlar Vekili 
CmanllıeYli kazasında V a:li ve se
hir methal:inde de kıoınutanlarla 
aneınurin ve ıbir kıt'a d<er tara
fmdan karşılamnıs ve seliianlan
anıştır. Bir müıdıdet istirahıttten 
sonra Raif Karadeniz vilayeti 
ziyaret eylemiş ve burada lkaınu
tanların, vilayet enkanının. te -
şekküller mensuplarının ve hal
kın ziyaretlermi kabul etmiş ve 
,kendilerile ıınuhtelif meseleler 
üzerinde görüşmüstür. 

İnh'sarlar Vclilli müteakiben 
karnutanlıl!a. Beledi"reYe. Parti
ye ıadei ziyarette buluıııınuş ve 
İnhisarlar i.daresini teftiı; eyle
miştir. 

Rumen Macar 
ve Bulgar 

Müzakereleri 
( Bcı.ştamfı l inci sayfada) 

bil teklifler yapılacaktır. Bina
enaleyh eylıilün yarısından ev
vel hiçbir neticeye varılınıyaca
ğı zanncdilıncktedir. Diğer taraf· 
tan, İngiltereye karşı yapılacak 
taarruzun devamlı surette taliki 
dolayısivle harbin tahminden u
zun sürmesinin muhtemel bulun
duğu anlaşılmakta '"" bu halin de 
herhalde A vrupanın cenubu şar
kisindeki vaziyeti müteessir ede
ceği muhakkak bulunmaktadır, 

RO.MANYANIN BELGlıAD 
SEFİRİ SOFYADA 

Sofya, 3 (A.A.) - Stefani A. 
jansından: 

Romanyanın Belgrad sefiri ih
timal Dobrice meselesinin h~lli 
için Sofyadaki Rumen sefiri ile 
görüşmek üzere buraya gelmiş
tir. 
Yakında Sofyaya diğer Rumen 

eksperleri geleceklerdir. 

T •yyare im•lafı Nazırı 

Harp K•binesine alındı 
Londra, 3 (A.A.) - Reuter: 

Resmen bildirilcliitine l?&e, Baır 
vei!ı:il Loııd Bearveı:ıhruk'u harp 
'kabinesinde aza ohm.va davet et
ııniştiT. Şlındilik Lemi Bearver
/brocık tayyare iıııalat nazırı ol
ıına.ltta devam edecektir. 

Çörçi! hüıkfunetinin teşkilini 
takip eden 15 ilıafta zarfında 
Lord Bearveı'brook işlerin te -
kommül ettirilıınesini temin hu
susunda .vükse'k bir dirayet l{ÖS
tercn enerjik 'bir n= olarak 
sür'atle dik.kat nazarı eefuetıniş
tir. Güzel ıınuvaffakıyeti ve tay
yare .imalatının artıınası sebebi
le Lord Bearveı1brook, şiandi 
iktidar mevJ<iinde bulunan hü -
.kı1nıetin dik.kate deiter muvaf
fakıyete aıınil olanlardan biri te
la.<ki edilırrıektedir. Tayyare i
ıınaliıtına dair rac:I\ oda son ver
dı_ği nutukla Afrika ve Kanaca
ya yapılan si:parişleri ha:k1<ında 
Lordlar Kamarasınıda cereyan 
eden müzal .. erat esnasında söy
led.iiti nutuk halk üzerinde mü
kemmel bir tesir .vaı::ıınıstır. 

Bu son nırtıkunda şu l{Öz.e çar
pan szleri sv !emişti: 

~Havacılı.itın hududu .ııökle
rin alaıbihx.-cğj ka.darci.ır .• 

Lorda Bearveı<brook'un kabi
nesine ~runesınin, parlamento 
maıılıllerinde tııınuınH Yclle iyı 
ıkar~ılanıına:;ı muhttırrıeldir. Bu 
suretle uıarp kaıbinesi hes veri
ne altı iı.:zaıdan te;ekkül edecek
tir. Di_ğer zatlar Çörçil, ÇcıırA>e1'
layn, Attlee, Haliiaks Greenwood 
dur. 

Tayyare imalatı nazın olanak
ta devam etınıükle beraber yeni 
deruhte ettiği harp .kabinesi a
zalığı ile, ıınilletin harp ,ga vreti
ne ait en büyük mcs'uliyeti üs
tüne alınası ihtianal dahilinde 
gôrülmc.ktedir. 

Bazı mahfi.llerde 'bu tayinin 
yali<mda nazırlar arasında deiti
~Jkuk olımasına ıınevdan verece
ği zannedilmektedir. 

iKDAM. 
~i\'t '\ -1 

f :Dağ«rr«.l 1/ Halkın sıhhatine suikast /Ingiltereye 
Buz dolabı . I k Yeni Kanada 

Eskiden soğuk insanlara, soğuk y a p 1 a m 1 y a c a A k 
konu•anlara, soğuk soğuk nük.. s eri geldi 
te yapanlara, soğuk yazılara (Başıarafı 1 ı·ncı· Sal/fad~) 

b 1 d d 
~ mukayeseli olarak miltalea olun- Lo dr 

ve un arı yazanlara c on ıırma bu madd0lerin .ııerek :i:stih&ll ile . n a, 3 (A.A.) - Reuter: 
kutusu . •kar kuyusu > cki'ınuııu- ve ııerek nakli ve ticaretile meş- ıınuştur. İııgıitereye yeni Kanada kıtaatı 
sani. •Kutbu şlınati. derlerdi. gul olanlar, her yerde .kendi kev- Bir taraftan ıınerkez liı:boratu- gelmiştir. Bu kıtalar birinci Ka. 
Şimdi ise böylelerine sadece ~buz ~erine ı;öre hareket etııne im_ varlarında bu tei.ki<k ve tahlil iş- nada fırkasına iltihak edecekler-
dolabı. deniliyor. Yazın böyle lkanını :bulabiliyorlardı. Halk !eri üzerinde çalışı1aıken Obür dir. 
sıcak günlerinde serinliği, karı, yodığinden, i<;tiğindcn !haklı ol~- vanden da büvük şehir beledi- Seyahat hiıdisesiz geçmiştir. 
buzu kim sevmez? Fakat sıcak, rak şüphe edi\or, muayyen ve velerinin gıda kontrolü üzerinde- Kafile kumandanı donanma tara· 
isterse gölgede kırk beş dereceyi sabit vasıflı ıbir .ında ~addesi ki tetkikleri ve bu husm;taki fıudan alınan tedbirlerin tc;ir ve 
bulsun, böylesi insan, söz ve ya- ıbulabilmek, bele bulunanların ırnütaleaları ııet.irtilerek istifade isabetine hayranlığını bildirmiş-
zılardan yine kaçan kaçana! safiyetinden amin olmak güç o- olunıınuştur. tir. Kanadalılar Kanada lıükü -

- Tabii, bu kaçanlar arasında Juyordu. Gıda ıına<lıdelerinin loontrolü i- ıneti. münıessillerile yüksek rüt-
sen de varsın! IHalıbuki hallan sıhlratı, yedi- çin, ıbu tetkik ve mütalealardan beli lngiliz ve Kanadalı zabitler 

Diyeceksiniz. Ona §Üphe mi j?inin, j>çtiitinin temizlil!i ve sai- sonra geni,; bir nizamname ha- tarafından karşılanmışlardır. 
var? Ben, ta çocukluğumdan beri lı_ğı ile temin edilebilir. Umumi zırlananı.ş >bulunuyor. Kizamna-
soğukluktan o kadar ürkerim ki ihıfzıssihıha kanunu, mevzuatın llll<!nin tertib.iruie halkın her va-
mesela sıcak hamamda yıkanır - hazırlımınasını Sıfrı!hat ve İ<;tiınai kit, her yerde saf ı:ııc!a maddesi 
ken biri şakadan, yahut kazara Muaevnet Vekiıletimize ibir va- bulabilmesi, ve müstahlfkin za-
üzeriıne bir avuç soğuk su ser· zife olarak veıımişti. Vekillet 'bu rarıııa hesapsız suiisti:nallere 
pecek olsa çılgına dönerim. Vak- vazifesini senelcrdenlberi devam mvezu teskil eden mahlutların 
tile, gençliğimde çıkmış olan eden tetkiklerden sonra ancak ve ıınahlıitçuluitun ortac.i;,.n kal-
m.evsimlere dair bir yazımda ise bugün başaavbilmişti.r, Bu isi ba- dıri.lrnası başlıca hi>ldm fikir ol-
kış için şöyle demiştim: ,Kışı _,,_ . 1 k b _,_ ıınu.stur. Bu sene toplanaıı _,,,,__ 
ben günahım kadar sevnıemh şaıım""' içm ça ışır en ir """'" '= 
Şimdi de günahım kadar sevme- ,güçlüklerle karşılltşılııruştır. sek sıhhat şıirasının da tetkikin-

d
.• E\·vela· her -~ dd · · den g-:en nizamnamA, dt··.·n. "-·-ıgim bir şey varsa 0 da bu mev- • ı<oua rna esınm _, • '-"'V 

simde pek bol kullanılan ve bir istilhsal tarzında mahalli huGu- Jet Şlıra;,ına t~vdı oluıı:ııustur. 
çok yerlerde, adeta, suiistimal siyetler tetkik edilmi..~. ·bu lıusu- Halkın sıhhati, ıınen:leketin 
~dilen buz dolaplarıdır. Nerede stvetkrin, ı:ııda madid<'Sinin va- ·kı>vv.-tidir. Devlet, onu lroruva-
ıse, pişmiş kelleler kokmasın diye sıflan ile alakası tayın olun - caktır. Maddi menfaatı 1,·ir. pa-
işkenıhe çorbactlarının tezgiıhla- mustur. Tali ve ma.lıalli vasıf- zara kötü. bozuk ve kirli mal 
rmda bile arzı endam edecek ka- !ardan maada müşterek vasıfla- siirc-nin ve bunu eabnın vaka-
dar çoğalmış olan bu, buz dolap. rın te>bi:.i için marnle"kette is- ,ına vapısaco.k kuvve tlı bir mü-
larından illallah artık! Ben don- tihs51 c-lunan ne kıı±ır vivccek en ide kazanrnıstır. Ne ~uretle o-
dunna yiyecek olduktan sonra ve i~ek madde v r ·a ht"PSi !ursa c.htın halkııı s1hhatinden 
kos koca dondurma knlu ve ka- nin birer. ·birer taM:IINi. Yanı1- hır;.zhk yapırr>lsa na müsaana-
zanlarını görmiyecrh. kaılar gör mış, teti<ik ve tahlil neticeleri ha e-! J.rrıiyccektır. 
değil a, gözlerim .. Faknt ~irj,·or
sunuz bir yere, bir siitldç istiy(lr
sunuz, önünüze konan sHtl<lt:ın 
yanında dondurma ha\tetsiıı! 
Yalnız sütlaç mı ya? mnhallcbi 
de öyle, tavuk göğsü de ~' l•, si.it 
de öyle, ayran da öyle, t>u,:ıf ta 
öyle, şerbet te öyle, kavun, kar
puz, şeftali de öyle, hatta zeytin 
yağlı fasulye, imam bayıldı, pat_ 
lıcan tavası ve hatta 'iBrdal~a 
salatası da öyle! Hani ner<'<l" ise, 
mahall~bici, aşçı, yahut gazinocıı 
başı, bıraz daha gayrete gelse 
ç?rbayı, pilavı, makarnayı, hatt:ı 
sıze geri vereceği parayı da buz 
dolabından çıkarıp \'erecek! 

Peki anıma bunları yiyip içen
lerin arasında mide, böbrek, ba
ğırsak hastaları var, zatülcenp 
geçirmişler var, nezleden, grip -
ten henüz kurtulmuş var, di~le
rinden iztırap çeken var, hülasa, 
böyle buz gibi şeyler, kendine 
yasak olan bir _.ürü insan var. 
Var anınıa, gelin de siz bunu so
ğukluktan son derece hoşlnnan 
ve dükkanında buz dolabı olan 
esnafa anlatın! 

OS.MAN CEMAL KAYGILI 

Londrada i. i Japon ı 
tevkif edildi 

Ja;JOn sefiri ş•ddetli bir 

protestoda bulun u 
Londra, 3 (A.A.) - Reutcr A

jansının Londrada i) i haber alan 
mahafilden öğrendiğine naza -
ran, Londrada milli müdafaa ted
birine matuf kararnamelere tev
fikan iki Japonyalı te\"kif edil -
m~tir. Bu tevk.ifatın, ahiren Ja
ponyada yapılmış olan İngiliz te
baası tevliliatına bir güna muka. 
bele bilıu.i.>il teşkil etmediği de i
şaret edilmektedir. 

Afrika da 
Çarpışmalar 

İtalyanlar Mısır hududu 
na fazla asker yığdılar 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter: 
Rcutcrin askeri muharriri yazı
yor: 

Trablusgarp _ Mısır hududun
dan gelen haberlere göre, İta! -
yanın büyük miktarda toplan -
makta olduğu kıtaat Salum ci
varında bulwınıaktadır. İtalyan
lar bu harekatı Fransanm harp 
harici kalması üzerinde Tunus hu 
dndunda her türlü endişeden va 
reste kaldıklarından yapabilmiş· 
lerdir, 

Amerikada mec· 
buri askerlik 

Vaşington, 3 (A.A.) - Senato
nun ordu komisyonu mecburi as
kerlik hakkında kanun liı)iha -
sının istihdaf eylediği mevcudu 
bir milyon olarak tahdit iı·in ya. 
pılan teklifi 4 reye karşı 6 rey le 
reddetmiştir. 

Bu karar mecburi askerlik biz 
meti taraftarlarının ilk zaferini 
teı;kil etmektedir, 

Alman fabrika
ları bombalandı 

(Baştarafı l inci •aııfuaı. 1 
. B~r mtiddct sonra bunla~ın hep 

sı bırle~erek bir yangın halini al
mıştır. 

. Atılıi_n diğer bombalar şiddet
li ınfılaklara sebebiyet ı-ermiş ve 
d~ııan ~utunfaruun yük eldiği 
gorulm~tur. J::ssen de, Ingıliz tay 
)·arelcrı Krupp fabrikalarına mü. 
teaddit isabetler yapmııı ve rasit
leri bonıbalarıu tevlit cttlği nıuh· 
telif yangınları kaydetmi~lcrdir. 
Dortmoundu bombaladıktan son
ra dönnı~kte olan bir İngiliz bonı· 
bardıman tayyaresi La llayenin 
simalinde çift motörlü bir dti~
man tay3:aresine rastlamıştır. Kı· 
sa bir mitralyöz düellosundan 
sonra düşmanın ta):yaresinin bir 
kanadı tutuı;nım, ve bu kanattan 
küçük pcrçalar dü~tüğü ve alevin 
iki kanadı da sardığı görülınu~ _ 
tür, l\lüsademenin neticesi nıa -
hun dc~ildir. 
BİR DENİZ KAFİLESİNE 

AL.'lAN HÜCU. IU 

Türk - Y Ugos~a v ımurdh.has
ları, afyonun ihracına mü...,dair 
31 ıınart 1939 tarihli Türk - Yu
~slav anlasmasının esas nok
t.alarına dokunulmaksızın anı
laşmanın ıbazı hükümlerini yeni 
ıcaolara uydurmak üzere buııün 
Ankarada avrıca munzam bir 
Protôlml imza etmişlerdir. 

Siyasi Bnlgar mahafilinde pek 
yakında her iki memleket için 
memnuniyete şayan bir itilaf el
de edileceği ümidi beslenmekte
dir. 

Metaksas rejimi M. I f f T" k. 
(B~tarafı 1 inci ıaı;fada) o o o un ur ıyeye 

Şanghay, 3 (A.A.) - Domei A
jan>ıw:ı bıldirdiğine nazaran Lon
drada tevkif edilmiş olan iki Ja
ponyalı, Mikobiski Choisi Kaisha 
ticarethanesi şubesinin müdiri 
Satorn Mekihara ile ikinci müdi
ri Chungsuks'dur. Mezkur Ajan
sın ilive ettiğine göre, Japon .>e .. 
firi şiddetli protestoda bulunmuş-
•ur. 

Londra 3 (A.A.) - Japcınyada 
bazı imıiliz tabaasının tevıkifi 
üzerine ıhasıl olan umumi infi
al bunlardan bir kısmının seııbe<;t 
bırakUması ile asla y:rtısmış de
.Ril.dir. Biııınanva yolu hakkın
da yapılan tavizlere pek az mü
sait görünm\4, olan İngiliz efka
rı wnı.ınliyesi hiç olmazsa lbu ta
vizlerin Japonya ile münasebe
tlerde hır saliıha yol acacağını 
ü.rııi.d eylemişti. Buna lbinaen Ja
Ponların na.muslu İrll(iliz toba
asını indi vesilelerle tevkif et -
mesi inkisara sebep olmuştur. 
Ve .bir tek İngiliz dahi mevkuf 
kaldığı müd.detQe bu fevkaliıde 
haşrıutsuzlu~un devam edeceği 
aşik"1· bulunmaktadır. 

Bunwıla beraber İngiliı kuv
vetleri toplanmakta olan İtalyan 
!arı muvaffakıyetle iz'aç etmiş_ 
!erdir. Sidi Berranideki İngiliz 
ileri karakolları el'an sıkı bir su
rette tutunmaktadırlar. İngiliz -
ler adetçe faik bir düsmana kar
şı hareket etmektedirler. 

Havas Ajansı 

Londra, 3 (A.A.) - Şimal de. 
nizinde sefer eden bir deniz ka~ 
Iilemiz diin öğleden sonra Al
man tayyarelerinin muteaddit hü 
cumlarına manız kalnııııtır. Ka -
filede bulunan gemiler ve bunla
ra refakat eden harp gemilerin
den hiçbiri hasara uğramamış -
tır. Refakat gemilerinden Wes
ton düşman tayyarelerindcn bı
rini düşürmüştür. lVeston da za .. 
yiat yoktnr. 

Yahudiler 
. . (Ba.ştarafı l inci saııfada) 

tını wı.lıafaza edebileceklerdir. 
Ru.ınen ımillivetinden mahrum e
dilen Yalıudılerin liberal me«lek
lcre sahıp olamıyacakları zan -
ndi1mektedi.r. Bunlar ordudan 
cıkarılara-k ordu muavır. biz -
l!netlerUlde kullarlılacakıardır. 

Keza Yahudi müe:.seselcri hak
kında tahdidat konulması ve ya
hudi.lerın mal ve mulkü için 1 
~~~i \~rı!iler tarheıi.Jmesi de 
utıdemnektooir. 1 
Prooaı:anda nezaretıle matbu

at ıınüdürlüitünde müstahdem ya
hudiler lbllıj?Ün yerlerinden çıka
~ardır. 

SOVYETLER 
(Ba.ştaratı l incı sayfada) 

Zakerelerini müteakip, Yüksek 
Sovyet sfıra&, Sovvet hükiiıne
tinin teklif e1ıını.ş oldu_ğu iki 
ikanun Pr<>iesini ittifakla .kabul 
~~tir. Mezklır •l<anunların 'bi
rıncisi, Moldavva 5,,,-yet ve Sos
kahst f~_ere Cumhuriyetin teş-
ilıne mutedair bulunmaktadır. 

İkincisi, Ukranva Cumhuriyeti
ne, Besarıtib.vanın Lhotme. Akkır
ınıan ve lsmai! eyilletlerinin il
hakına matuftur. 

Belçika Kralının 
çocukları 

1 
Berlin, 3 (A.A.) - Belçika k?a

dnta ıı:u.hasematın ba .. langıcı.n-
a evvela FransaJ-·a ve sonra ls

pn~~'aya götürülmüş olan üç ço
cuı:u Brükselc dönmüşlerdir. 

İngiltere Kanadadan 
buğday alıyor 

l Londra, 3 (AA) - Rrnter: 
'ra e nezareti, Kanada heyetilc, 
emınuz 940 ile temmuz 941 ara

sınd k' kir a 1 sene zarfında 50 milyon 
1 ~aııada buğdayı mubayaası

~· aıı_ mukaveleyi akdetmıştir. 
u_ mıktar simdiye kadar yapılan 

ınubayaaların b" ·· • "d"' en uyugu ur, 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Stefani 
Ajansından: 

Heniiz teeyyüt etmemiş olan 
bir şayiaya göre önümüzdeki haf
ta içinde Macaristan ile Romanya 1 

arasında doğrudan doğruya mü
zakerelere başlanılacaktır. 

ROMANYA İSTİKLALİNİ 
MUHAFAZA IillEHİLECEK Mİ? 

Londra, 3 (A.A.) - SalıJıurı:( 
•görüsmeleri üzerıne dıe Ro.man
yanın istiklilini mı.lhaJaza ıka
naatinde oldui(u hakkındaki ha
berler Londrada bira:z safderun
luk olarak teıakk.i edilmektedir. 
Slovakyanın ve Danimarkanın 
aklbeti hatırlardadır ve Roman
yanın, ş;m&ki prote,toJa. ına 
rağmen yukarıdaki memleket
lerin akibetine uitraması muhte
meldir. 

Rumen devlet aıdaıınlan Hitler 
tarafından Romanyada •Wagner• 
ıkAri diye tavsif eclilen bir şe
kilde karşılanmış ve kendil~ine 
Mac..r isteklerinin sür'atle tat
mini lüzlllJlu bildirilmiştir. 

&ki ıköy lü partisinin sef i Ma
niu ıbütün Transilvan 7alıların 
anukavecıet niyetinde o;d•ı~rı
nı Başvekil Giı;urtuya bildlırnis· 
tir. 

Ayni mevzu !hakkında Daily 
Teleı;raph gazetesinin Ba:lrnn 
muhabiri df.tkate layik bir ma
kale göndernı~tir. 

Romanya hariciye nazırınır. 
beyanatında toprak terkinden 
bahsedi1ınomekle beraber şura
sı aşikardır ki Roman.va ekalli~ 
yetlerini azal t.mak istOOiiii tak
dirde Transilvanyanın büyük 
bir kısmını Macarlara terl<etmek 
meclburi yet indedir. 

Rumen teklifleri şu üç nokta
yı ilıti•a etnncktedir: 

1 - Nüfus müıbadelesi, 
2 - RUJllen kalmakla 'beraber 

daha liiıeral ve Macar taı-aftarı 
bir rejim, 

3 - Toprak tavizleri 
Manoilc-scu'nun Almarr.vanın 

bundan böyle Romany anın en 
iyi mü;;krisi olarak kalacaı?ını 

ıbi.ldiren 'beyanatının .sr!Vıatinı
dcn si.<nhc odiimesi caizdir. Al
ınıanya Romanvadan kendisine 

· lii.zım olan hütün servetleri çek
""'k için rnÜşierisi olat'aktır, fa
kat bunun mukabilinde Rıcınıan
yaya verecııRi şeyin hüvük bir 
kı~ııneti olacai!ını tasavvur etır.ek 
müşküldür. 

bir sevinçle kutlulamakta çok • f " 1 • 
~akl~dır. Çün~ü ~":li, ~kt~di, iç- a 1 s o z e r 1 
tımaı sahadakı buyük ılerı ham
leleri ve muvaffak neticelerini 
görr_ıekte ve bu rejinı içinde me
sut ve müreffeh y:ışamaktadır. 

Metaksas rejiminin büyük ese
rini anlıyabilnıck için yalnız Mil
li :\lüdafaayı nasıl canlandırıp 
yeni baştan kurduğunu ve bu -
nun için yaptığı fedakarlığı bil
mek kilfidir. Bunu kısaca okuyu
cularnnıza anlatalını: 

Metaksas kabinesi işbaşına ge
lir gclnıcz kara, deniz ve hava or~ 
dularının leslihat ve teçhizatına 
dokuz buçuk milyar drahmi tah· 
sisat vermişti. Bugün bu ycklln 
istikraz akdetıncbizin ve yeni 
mühim vergiler ve mükellefiyet
ler vazolunmaksı:nıı 12 milyar 
drahmiye çıkmıştır. Yalna as -
keri istihzarat için 1936 dan 1940 
senesine kadar 6 milyar 616 mil
yon drahmi tahsis olunmuı;tu.. 

B a 1 b u k i 1925 sene -
sinden 1935 senesine kadar ordu
ya tahsis olunan para 3 milyar 190 
milyon 1925 senesinden 1935 sene
sine kadar orduya tahsis olunan 
para 3 milyar 190 milyon drahmi
den yani sonede 245 milyon drah
miden ibaret idi. Hali hazırda ise 
her seneye isabet eden miktar 1 
milyar 654 milyon drahrnidir. Bu 
paranın 1 milyar 52 n1il;yonu, ga
yet haklı olarak ,l\1etaksas hattu 
adını taşıyan tabk.imatın inşasına 
sarf edilmiştir. 

1930 dan 1935 senesine kadar 
bava ordusuna ancak 854 milyon 
dralımi tahsis edilmiş idi. 1936 dan 
1940 senesine kadar tahsis olunan · 
krediler 3 milyar 479 milyona ba
liğ olmaktadır. 19:l5 seııesinde Yu 
nanislanda, saatte 180 kilometre 
yapan 10 avcı tayyaresi, 10 deniz 
tayyaresi vardı. Bombardıman 
tayyaresi ve bir tek bomba mev
cut değildi. l\litral)özlcrin sayısı 
lSO den i"aret idi. 

Bugün 'l·unan ha,·a ordusunda 1 

ınükeınnıel surette ıniicchhez ve · 
saUe 420-SOO kilometre yapan av
cı tayyareleri; üç defa daha faz
la deniz ta:ı;yareleri; en mükem
mel surette teçhiz edilmiş boın
bardıntan tayyareleri; ınebzul 

1 
yangın ve tenvir bombaları; 1000 
mitralyöz, 150 pootalı kara telsiz 
telgraf tesisatı ve buna ail bir - l 
çok makineler vardır. 

llo;t millete sulh.. 

(Başmakaleden devam) 
zaman, Tiirkiye ve İran üzerin -
den uçarak Bakfı ve Batumu bom
baJamayı düşündiyse, bunn asla 
razı olnııyaıı Türkiyenin böyle bir 
tasavvurda, elbette hiçbir ntcs'u
li:veti yoktur. Bu tasavvurdan 
bahseden o vesikalar, Tıirkiyenin 
Sovyetlere karşı yapılacak her. 
hangi basmane bir harekete as
la razı olmadığını bağırıp durur-
kcn tıaıa o vesikaların f;Türkiye
de yapılmakta olan faaliyetin ba
zı nevi tezahüratını niihoş bir şe
kilde tenvir etmektedir. demek 
ne dereceye kadar haklı olabilirT 

Fransa, Rus petrol mıntakası
ııa karşı, bir harekette bulunma
yı düşünmüş olabilir. Bundan bi
ı;e ne? 

Türkiye, Fransanın bu düşün
cesine, asla iştirik etmeıniş ve 
Sovyetlere karşı dostluk siyase -
tinden ayrılmamıstır. Türkiyeyi 
ve Türk - Sovyct münasebetleri. 
ni alakadar eden budur; yoksa 
Fransanın düşünceleri değil. İş, 
bn merkezde olunca da Sovyet 
Rusya, Türkiyeye karşı muğber 
değil, memnun ve müteşekkir ol
malıdır. Vesikalar bahsinde Tür
kiyenin vaziyeti cnihoş. sıfatına 
değil; ,na• yı kalduarak •hoş. sı
fatına li.yiktir. 

Molotof Yoldaşın nutkunda 
dikl·atinıize çarpan bir nokta da, 
•Tiiıkiyede yapılmakta olan faa
liyet • ihrresi de, maziye nit olan 
bu meseleyi, halde de devam eder 
gibi göstermesidir. Fransanın bu 
tasav'\'uru, mart ve nisan ayla • 
rındadır; o vakittenberi, Fransa 
çökmii~ ve kendi derdine düşerek 
So' _ Rusyaya karŞJ, hiçbir fa
alil·eıte bulunacak hali kalma -
mıştır. 

So,·yet Rusyanın, cenup hudut
larındaki teyakkuzunun istikbalde 
tc~dit hizumuna kaui olması bah
sine gelinre, her devletin bütün 
hudutlarında uyanık bulunmak 
hakkını tesllın etmekle beraber, 
Türkiyeden, Sovyet Rusyaya 
karşı, dostluktan baska bir şey 
gelmediğini ve gelmiyeeeğini söy
lemek isteriz. 

Yıllardanberi Sovyet Rusyaya 
şiddetle aleyhtar bir siya -
set takip etmiş olan Al -
manyaya ve hatta İtalya -
ya karşı dostane bir dille konu-_ 

lngiltereye karşı 
hava taarruzu 

( Baştarafı l inci sayfada) 
ııniştir. İaıııparatorluk. kuv>Vetleri 
hariıin bidayetindedberi bir ook
tadan öbür nokta.va ıbir telk gemi 
ibatımadan ve bir tek lkişi. ka'Yibol
madan nakle<lilmiştir. Bu nakli
yatta 1500 tonluktan hmk :vnlcu 
VlJ!PUrlarma kadar he!'. nevi va
'PUT kullsnılrnış. Kandarlan. Ter
re Newe'den, Antille adalaTın

dan İnl(iltere.ve .kadar !her sınıf 
kıtaat naklecfilıniı;tir. 

Avustralya ve Yeni Zelanda 
kıtaatı orta dol!u.va. Mısıra ve 
İnııiltereye ııelııniş, İn.ı!iltereden 
C<Jbclüttarık'a, Singaputr'a Ber
ımüd adalarına, Jamaiık'e Hong
kıong'a ask.er nakledilmiş ve fa
sılasız suretbe .vllllılan hu 'bir çok 
harekat esnasında İngiliz filosu
nun <i.enizlere hiı.kiııniyeti bütün 
nakliyata kat'i bir emniyet te
min eylemistir. 

şan :Molotof Yoldaşın, TiirJUyeden 
bahsederken daha sıcak bir lisan 
kullannıa.ını beklerdik; çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti, 20 yıllık 
politikasında, Sovyetlerle dost 
geçinmek ıırensipine büyük bir 
dikkat ve itina ile sadık kalmış
tır. Dünva yüzünde, Sovyet Rus
yaya karşı böyle d"'1amlı bir 
dostluk gösteren tek devlet Tür
kiye olmuştur; büyük küçük, bii
tiin öteki devletlerin, hiçbirinin 
siyasetinde böyle bir istikrar gö. 
rülmemi~tir. 

ABiDİN DAVEB 

Serbest Londra şu. 
besi tekrar kuruldu 
Londra, 3 (A.A.) - Hürriyet 

müsavat ve uhüvvet .kelimeleri
nin ilk harflerini teşkil eden scl 
romzile - kf seı<best Fransızların 
lkaıbul ettikleri reımz olımustur • 
Havas Aiansının Londra şı.tıesi., 
Fransız ıınatbuat istıllbarat a -
iansı olarak yeniden tees,,,iis et
m~tir. Bu yeni ajans, Büyük 
Britanyada ve Nazi boyunduruğ>u 
altında omu.varı maınleketlerde 
bulunan Fransızlar için havadis
ler nı!şredecek, ve seı<best Fran
sı.zların •bevnelmilel ıhful.isat hak
'kındaJci mü talealarının tefsirini 1 
Yaı>aeaktır. 

• •ı 

Milli Şef 
(B~tarafı 1 inci sayfado.) 

Başvekil, Haydarpaşa rıhtı
mından beraberinde Dahiliye 
Vekili ve Vali olduğu halde A
car motörüne binmiş ve Reisi
cumhura mülaki olmak üzere 
Floryaya gitmiştir. 
Başvekilimiz Floryada Cum

hurreisim.iz tarafından kabul 
olunmuş ve dahili ve harici 
mesai! hakkında izahatta bıı -
lunmuştur. 

Dok.tor Refik Saydam öğle
den sonra saat 16 da Beyoğlun.. İ 
da otomobille bir gezinti yap
nıış ve Parkotele gitıniştiı:. 
Akşam da l\lilli Şef İsmet İ

nönü otomobille bir gezinti 
yapmışlar ve Parkoteli şeref • 
lendirerek Başvekilimizi otel _ 
de ziyaret etınisler ve akşam 
yemeğini beraber yemisler • 
dir. Bir müddet Parkotelde ka
lıın Cumhur Reisimiz saat 22.30 
r a Fi oryaya avdet buyur 
!ardır. muş-

~ 1 

Zarada üç zelzele • 
daha oldu 

Zara, 3 (A.A.) - Biri dün ge
ee ~at il de hafif, diğer ikisi de 
baeüıı 3,30 ve 5 de olmak üzere 
muhteltf şiddette üç zelzele ol • 
mqtm. Hasar yoktur. 

Şimal denizin.in başka bir l..ıs
mında, Highlander gemimiz uun 
gece düşman tayyarelerinin iki 
defa hücumuna uğramıştır. Birin
ci h ... ücumda düşman tayyaresi. 
attıgı bombaların hedefe isabet et 
medik.lerini görünce gemiyi mit
ralyöz ateşine tutmuştur. 
B~ ~ada Alman tayyaresi, 

gemımızın müdnfaa silahları ta
rafından yüz metre kadar yakın
da. ate~ler içinde düşürülmüştür. 
İkı dakıka sonra Highlandcr diğer 
hır Alman tayyaresiıı.Jn hiicunıu
na maruz kalmıştır. Tay,.·arenin 
attığı bombalar hedefe is~bct et
memiştir. Hücumu tekrarlamak 
üzere gelen tayyareye tanı isabet 
\•ukt.ıbulmwı \•e düşman tayyare
si ucminin sancağındaki kayıg:ı 
çarpmıştır. Tersine dönen tnyya· 
re geminin geri tarafında parça. 
lan:nııştır. Tayyarenin enkazını 
pupasında ta~yan Highlunder bu 
sahalı bağh olduğu limana muva 
salat etmiştir. 

Hi&hlander de yalnız iki yara
lı vardır. 

İNGİLİZ TEBLİCI 
Londra, 3 (A.A.) - Hava ne· 

zııreti tebliği: 
İngiliz hava kuvvetleri bombar

dıman tayvareleri dün gündüz 
Fransa, Belçika ve Bolandadaki 
tayyare meydanları üıerinc mu· 
teadclit hava hücnmları yapmış.. 
lardıı:. Hangar ve hareket saha -
larına ~81? isabetler olmuştur. 
Yerde ıstırahat halinde duran 
tayyareler alçak irtifadan bom
balanmış ve mitralyöz ateşine 
tutulmuşlardır. Dü&man muha
rebe tayyareleri tarafından ba:ı;ı 
karşı koyma hareketleri olmuş
tur. Tayyarelerimizden biri üs.
süne dönmem.iştir. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

Almanyada ""keri hedefler üze
rine sistemli hücumlarına devam 
etmi.:,lerdir. 

Dün geceki hüt'umlarda asıl he 
defleri Lnıden. llamburg, Mi _ 
bourg Salzbergen ve Enverich 
petrol depoları teşkil etmiştir. 
Ayni zamanda birçok Alınan tay 
yare meydanlarına da hiicuın e
dilmiştir. 

.. IIaınburg ve Salzbergende bü
yuk yangınlar çıkmı<tu Bu 1 
d ki 1 ' • ra ar-a ıa,arın bü"iik ld • 

ed·1 ktcd' , o uı,'11 zan-
n ı mc ır. Barek'tt d.: 
nerke t a an o -
d . ~ ayyareleriruizden biri 
_e,~tiı~e ınnıek mecburiyetinde kal· 
--.........- r. 
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Abdullah bin Abbas, zaptolunmaz 
bir çoşkunlukla yerinden fırladı 

- Bımlar tıenim insanlık va
zifemi. Acaba, bunlardan baş
ka bilmiyerek 6ana bir fenalık 
ettim mi? .. 

- H.ayıx, ya İmam ... Ben se
:ııin llıtuf ve ilısa:ııın<lan başka. 
hiç bir fenalıihnı J'Ormedim. 

(Ali) nin yüzü.ıdeki acı te -
bemiim, biraz daha derinleşti: 

- Şimdi anladım ... DElllEk ld 
bene.km ııoördüf(iin iyiliklere. bu 
6uretle mukaıbele etmek istedin. 
öyle mi?. 

Dedi ... B~riyetin nard<örlü
ınınü, bu OOzler le ifade etmek 
istedi. 

Oda, derin bir siikfın içinde 
ıidi. Her1kesin gözleri, (Ali) ye 
çevriknişti. (Emiriil!ınümiıMn). 
'hayatına kasdeden bu adamı. a
caba naısıl bir cezaya mahkiım 
edecekti? .. 

:İhtimal iri. bizzat 1bni Mıükem 
bile bu miilı.im sualin karslSın
da titrem6kt-e idi. Çünkü, iş
kencelerle öliim korkusu, birkru; 
ı;aat zarfında onu eritmis. bitir
mi• .. Daha o sabah, Kut3ıınenin 
öıriinıde tüvana lbir ayıı:ır .l!iibi 
şahlanan bu adam, simdi mis
kin bir kedi halini i'k.tıisap et -
mi-ati. 
Odayı istila eden si1küt, uzun 

sürmedi. (Ali), yavaş. vavaş ba -
sıru QC"Virdi. Gözleri, (Hasan) ile 
(Hüseyin) in ~zlerinde temer
küz etti. Henkesin işitebileceiti 

da-ecede ikuvvetli ve metin bir 
sesle: 

Bazıları da, yatağa kapanmış, 
taş gibi doıunuşlardı. Bunlar, bir 
tek söz bile söylcmiye muktedir 
olamıyorlar.. Müselsel hıçkırık
larla boğuluyorlardı. 

Fakat bütün bular, beyhude 
idi. Ne bu feryatlar, ne bu figan.. 
!ar ve ne de bu hçıkırıklar, bu 
büyük facianın seyrini durdur -
mıya kadir değildi. Hatta yapı
lan ilitiıruımlı tedav1ler bile zer
re kadar kar etmemişti.... İbni 
Mülcemin kılıcı.ndaki o meş'um 
ızehir, her dakika (Ali) nin bü -
tün vücudünü korkunç bir tesir 
ile tahrip ediyor .. (Allahın aslanı) 
nın o heybetli vücudü, rüzgara 
karşı tutulan yamnış bir mum 
gibi, 6ilr'atle eriyordu. 

Yaradan sızan kan da bir türlü 
dinmemişti. (Emirülrnüminin) in 
başındaki sargılar, kıp k=l bir 
taç haline gelmişti. 

Onun, ne kadar iztırap çektiğj, 
çehresinden belli oluyortlu. Fa
kat,~ kuvvetlerin dai.ına üs
tüne çıkan bu •büıvük ve :vüıks6k a
dam, insan tahammülünün de 
son haddini gösteriyor ... Etrafın
dakileri muztarip etmemek için 
sükünetini muhafazada devam e
tliyord!L 

(Arkası var) 

[1] Resulü Ekrem efendimiz; 
(Ben ilmin Medinesi - yani, şeh
ri - yiın. Ali de, o Medinenin ka
pısıdır.) buyurmuşlardı. 

- Ya Hasan .. Ve va Hüseyin! .. 
Bu adam, bana fenalık yapmak 
isledi. Halbuki ben.şehitler züm
resine giriyordum ve bu adam
dan da, iyilik görm~ oluyordum. 
,Şeriatın emrini ifa ebınek için, 
kendisini hapsediniz. Ve beniJr> 
aklbetimi bekleyiniz. Fakat mah
pus bulundu"u müddet zarfında, 
sakın ona eza ve ccla etmeyiniz. 
Hatta onun yemeğini bile, ken
di yemeklerinizıden ayırarak ve
riniz. .. Şeriatın hükmünü yerine 
getirirken de dik.kat ediniz. Zin
har, ona iztırap çektirmeyiniz. 
O, benim ba.şmıa bir kı.lıı; darbe
si vurdu. Siz de onun başını, bir 
kılıç darbesile kesiniz. 

Askerlik işleri 

Dedi. 
(Ali) nin bu sözleri, her kesi 

titretti ... Çünkü, hayatına kaste-
ıfon b:ir katil hakJmırla 'bu derecede 

necibane ve alicenabane hüküm ı 
verebilmek., her kesin karı de _ 
ğildi... (Ali), evlatlarına bu emri 
vermekle, be:;erl faziletin en 
üstün derecesine yükseliyord!L 
İn.san büyüklü,ğünün en muhte
şem bir misalini gösteriyordu. 

Orada bulunanlardan bir çok
ları, kendilerini tutam~ardı: 

- Ya Ali!.. Hiç şüphesiz ki sen, 
(velivyullah) sın. 

Diye, hıçkıra hıçkıra ağlanuya 
başlam~lardı. 

Abdullah Bin Abbas, zapt.olun
maz bir coşkunlukla yerinden 
fırladL Ellerini semaya kaldı.ra -
rak: 

- Ya Rap! .. İnsanlığın bu bü
yük nurunu, nasıl söndürecek_ 

. ? 
sın ... 

Diye, bağırdı. 
Bazıları da, şöylece feryat edi

yorlardı: 

- Ne betbaht imişiz ki. bu gü
nü de ,ııördük... (llim Medinesi
nin kapı.sı) kapanıyor. [1] 

- Fazilet aleminin seması çö
küyor. 

335 doğumlulann 
son yoklamalan 
Beşikt~ Akerlik Subesinden: 
1 - istanbulıda bulunan 335 

doğuımlu ve bunlarla murnale
ye tabi lise ve muadili dkullax 
ımezunlarmdan olup da Yüksek 
tahsile devam etmiyeook olan
larla ve yükseli tahsilini bitir
miş bulunanların son voklama
larına 5 ağusta; 940 pazartesi 
ıtünü Beşi!ktas As. şubesi bina-
· 6ında teşeicl<ül edece:.. olan as
kerlik meclisin-de yapılacaktır. 

2 - Bu ydklaıma işine her ııün 
saat 9 dan saat 13 e !karlar de
vam edilerek 20 ağıınl<ı6 940 sa
lı )(Ünü saat 13 de bitmiş olaca
ğından lbu müddet zarfında nü
fus cüzdanları, clıliyetnarne ve 
ilci.5er adet rotoj?raflarile birlik
te meclise müracaat etımeleri il.an 
olunur. 

* 
Askerlik şubesine davet 
Beşiktaş AskeTlik şubesinden: 
Şuheırni:zıde Jrnyıtlt 1298 doğum

lu levaznn bin.başı 938/167 sicil 
nuırnarali Ahmet Ali <><'!. Fevzi 
Çarık 299 doğum! u lcvazun Bin
lba.cısı lstaribullu 321/49 sicil nu
maralı Ali oğ. Sabri Kıldacı 315 
doğumlu yedek piyade ootei!trnen 
39358 ılı.ayıt numaralı Halit oğ. 
Kenan Taşpınar acele şubemize 
müracaatları. Edilmediiti taık -
d.irtle 1076 sayılı kan unun mad
dei mahsusu mucibince haokların
da kanuni muamelenin tafüLk 
edileceği ilan olunur. 

·~ ...... BOYOK TARiHİ ROMAN:@~ lc:;:.ııımız:ıı 

ŞEKERPARE SULTAN • •• 

Yazanı M.. SAMI KARAYEL .__ 

- Babamız günahkar isoe. katil 
ile cezasını buldu. irs ile bize 

• intikal eden malları miriye kab
ı.olundu. Bu ne haldir?. 

Diye şikayette bulundular. Şey 
hiilislimı. saraya ıtitti. Sultan İb- 1 
rahimin huzuruna çıkarak: 

- Padişahım .. Hasan kulunuz 
l<atloluna:rak cezasını ııörmüs -
tür. Fakat, emvali miriye kah
rol unduğu iQin ooluk OOCUJ?u 6e
f ı J ve sereerdan kalmıştır .. De
di. 

Sultan l!ıııraıımı: 
- Ya! .. Anın evüııdı var mı 

imiş? .. Bize yok dediler .. Dedi. 
- Beli ııadisahmı. bir oi!lu 

ile iki kızı vard!r .. 
Şeı·hülislmnın si'kayeti tesir 

yaptı. Patlı.sah. deriıaı malları 
geri verdirdi. Fakat, ne olduvsa 
Narhçı Hasan efendiye oldu. 

Sultan :lıbııahi:min •bu emvali 
baskalarını lkatleder"k çıkar
m:ı.<ı her zaman kabildi. Cüııokü, 
YEl!!iıne düsünceısi. mal müsade
re etıme>k. vezirlerinden lıedive
ler almaktı. 

Mumlekette servet yok dei!il
di. btila devirlerinderı kalma 
bir c;nk servetler rıeal ve vüze
ranın kırımlarına kalmıştı. Bun
lar da rical ve vüzera zümresi 
ı;ara y ıbende.ramnı te.tkil eyli-

~PO~lll 
DALGA UZUNLUCU 

T.A.P. 31.79 m. M4S Km. 20 Kw 
T.A.Q. U,47 m.15195 KnLlO Kw 
1114.8 m. U8 Km. UO Kw. 

4 Ağustos Pazar 
8.30 Progrcrrn 

Bugünkü koşuların neti
cesi merakla bekleniyor 

8.35 Hafif parçalar (pi.) 
9.- A;an.<ı habeTleri 
9.10 Ev kadını - !le'1114!k listesi 
9.20 Mar,!ar (pi. ) 
9.30 Kapanış 

* 
12.30 ProgTam 
12.35 Türk müziği 
12.50 Ajans lıabeTle-ri 
13.05 Saz eserleri 
13.25 Radyo salon ork-ra.n 
14.30 Kapanı$ 

* 
18.- Program , 
18.05 Caz müziği (pl.) 
18.25 Hafif melodi!eT (pl.) 
18.45 Radyo caz orkeS'lrası 
19.30 Türk müziği 
19.45 Ajans habeTlen 
20.- Türkü!eT 
20.15 Türk müziği" 
20.45 Kon~ 
21.- F=l heııeti 
21.30 Dokıızuncu ttnfoni 
22.30 Ajam haberleri 
22.45 Ajam spor seTVisi 
23.25 Yanrıki program 
23.30 Kapanı$ 

Bayan Yegane 
Acaba nerede? 
Kumbara mükafatını ka
zanan kız ortada yok '/ 

İş Bırnkasırun küçük tasarruf 
he>a:bı sahipleri arasında sene
de dört defa tertip ettiiti piya
~un yapılan son ikesidesinrle 
iki bin liralık büyük ikraıınive
nln Ü-skiidarda 728 hesap numa
ıralı .Bayan Yeııaneve isabet etıti
ğini yazmıstıık . 

Dün 'bu <talihli bayanı görmek 
için Üsküdaxa ~n gazeteciler 
iBanka ıkavıtl.arı:ndıan alıdıkla.rı 
atlreısle talilinin oturdui!lı Aka 
Hmnaımıntla 41 nuıınaralı eve ıtit
mişl.er, fakat lxl$ dönmüşlerdir. 
N a.ı:m.i bey isminde lbir Maliye 
ımemunun ovl3ıdı manevt;i ol
duğu t;tırenilen on, on b"6 ya:;
larındıılki bu 1mx:aiiız evvelki se
ne Merdivenkövünde mi, Yoksa 
İç Eredkövünde omi olıdui!u pek 
de tıelli olmıyan annesi tarafın
dan geri alınarak ~. 
Na=ıi bey rle Anadbhuıun, ıı:a
li!ba Konya havalisinrl:e aldı.in 
'bir meımuri:yete -ııitrni$t:ir. 

Şiomdi ııa:reteciler lbU- taraıfltan 
baılka dl.i!er taraftan k~in 
!büyük ilkram?vesini kazanan (Ye
ııane) yi arama:ktad.ırlar. Keşi
denin ~e lbüyük illcramiye
si • Y eı;ıfuıe> Ssiml.i ibir kı:ı:c8'!ı

zın teııesittle dolaşıyor ve ha
kikaten Y'li(.me dıenecek kadar 
az rast ,ııel.iW lb!r ııaraıb<Afe lm
ııa.cakı aıası :ırıyor. 

Regaip gecesi 
1stanbııl Müftü!üı;ünden: 
5 Aj{uslxıs 940 pazartesi ~ü 

Recep ayırun 'birine ımiisadif ol
ımı>kla önümü:u:leki ~ ak
şamı {cuma ı?Ccesi) levlei rl!f?a
;.b olduitu ilan olunuır. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 
4 Ai"usos pazar cünü akşamı 

«llABİBE TEYZE• 

Gedlkpaş& AZAX bahçesinde 

yorlardı. 
Yalnız. Kaya Sultanın ıkethü

dası Me\'kufat,çı Mehmet efen
di her sene Kava Sultan hasla
rının cizye pahasından lfıakal, 
on beş, mevkufat mansabından 
beş yüz akçe cebine atıyordu. 

Bütün servet saray bende)(anı 
rical ve vüzera arasında taksim 
ol unmuş gibi idi. Halk aç ve bL 
ilaçtı. 

Kadılar, mansıpları icin ver -
dikleri rüşveti halktan çıkarıyor- I 
!ardı. Valıler, halkı soyarak ser
vet teminine çalışı.yorlardı. 
Sarayı hümayun da başt.a Pa

dişah olmak üzere kadıları, ve -
zirleri. ricali sırasına göre katle
derek emvalini musadere edi -
yordu. 

Yani, rical ve vüzera halkı so
yuyor ... Padişah ta rical ve vüze
ranın toplad!Jlı serveti katillerile 
dercep evlıwrdu. 

Sultan İbrahi.min yegane dü -
şüncesi gözdeleri idi. Onlara bol 
bol para yetiştirmek akla ve ha
yale gelmedik hediyeler ver -
mekti. 

Sultan İbrahim, arada 5ll'ada 
Davutpıışa taraflarına .ııezıniye 

İstanbul at yarışlam.ııın dlör
d\incü hail.ası Veliefeulide bu
gün yaopılıyor. 

Bugiiılkü ıkoşulara ge-
çen yarışlaca ıtirmııs bulunan 

1 
atlardan başka ııerek Prens Ha-
1.iınin ve ııerelı:se Fikret Atlının 
yeni sokaıca,ltı a.tlar tahminleri 
ıbüıibiltün alt üst ed~ mahiyet
tedir. Bic taraftan 'bu hafanm 
ay başına rasUmnı.s bulunması 
müsabakalara daha fazla heye -
can ve ~'oet 'Verc:lirece!k ve tıaıh
sı ım~terejte ıı;irenler muıhalk -
•kak ık.i daılı.a fazla olacaktı.-. Bu
ı;ıüWtü lrosular su kataf;(Qri üze
rinden ya.pılacaktır. 
BıRİNCl KOŞU: Dört ve da

ha yukacı yasta haliskan Aıraa:ı 
atlarına malhsııs olup 2000 metre 
üzerinde yapılaoalk lbu kosunun 
ikramiyesi 190 liradır. Bu yarışa 
Vural iill, Yaıman 52, Ünlü 68, 
'Yüksel de 64 'kilo ile l(irecektiır. 
!Bu~ favonsi Yimseldir. 

İkinci koşu: İki yaşında ve !ık 
koşu Jurzanmamı.s yerli haliBkan 
İnl(iliz tıı.ylarına ıına!hSU6 olu:p 
1100 metre ~n yaıpıl.acak
tır. 140 lira ikramiyesi olan bu 
koşuya AYfl.a.r 54,5, Yet.iş 54,5 
Uanacı 56, Roi 56 kilo ile gi!'ecek
tir. iBu loo6unun favorisi geçen 
6efer alksilikle Yarıı>a istiraık et
ımiıyen Roi ile Umacı.dır. 

Beşinci ~: Dört 'Ve daha :vu
il<a:rı yaştalki yarmıkan 1ııııı:iliz 
atlarına mahsus olup 2400 meı
re mesafede yapılacak. bu kıo
şunun 570 lira :iık:raımiyesi var
dır. <'ili< heyecanlı olacaiiı ve 
b:iı: 1,Dk meraldııvı üçlü baıhisıde 
zengin edecek olan bu koşuya 
Tamurcuk 66, Yüksel 65. Kara
k:us 50, Yaman 47 !kilo iştirak 
edecektir. iBu llroşunun favori-
6i Yükısel ve Karakll$tur. 
B~ün iıkili l:ıa!his tıeşinci lro

sıırla cifte b~ 3-4 üncü koı;u
lar arasında üclü bahis de 3 - 4 -
5 inci iooşular arasındadır. 

Dünkü deniz 
yarışları 

İstanbul su SPOrlan ajaı:ılıkı 
tarafından tertip edilen mevsi
min ilk yelken yarışı dün !Moda 
lkxYyunda yaı:ıılrru$tır. 

K.lüpler tarafından bü_yül< bir 
alaka ile karşılanan ve yaırışların 
Galatasaray 7, Demir SPOT 5, Fe
neıtıahçe 2, Beykoz 2, Deniz klü
tıünden bir saııpı olımak ili.ere 
17 tekne iştirak elan.iş ve ya.r:ıı; 

QOllı: heyecanlı ve zevkli ~ 
tiır. 

iDört deniz mili üzerinde yıııpı
lan yanş neticesinde Demir spor 
dan (:F'eyyaz) 1,28,45 ile 'birinci, 
Galataısaraydan Bilıfuan 1,29,11 
saniye ile ikinci olmuştur. Mil
salıııka niohayetinde derece ka
mnanların .ınii:kMatları deniz yol
ları ıımımı anüdürü furahiım Bırv
bora tarafından verilmiştir. 

Üçüncü koşıı: Dört ve daha vu
kıın yasta ve kazandıb ikrami
yeler yekünu 2000 lir!l'Yl <kıl -
dunnıvan halmkan Araa:ı atlan
na mahsus olup 1800 ıme>tre üze
rinden yapılacaktır. 155 lira i:k
ramiyesi 'hu koşuya ı:!ecen haf
tanın kalh:raımanı Dandi 62, Ko
ımisar.i 62. Taşpına.r 56, Tomru 
56, Romans 54,5, Yatağan 54, 
Abinperu 47, Mi;; 45,5 kiıo ile l(i
rerektir. :Bu .koşunun favorisi hic 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!t 
~ yak ki geçen senenin Re
!isicUi!lllhur koşusunu kazanan Ro
mansdır. 

Dördüncü koşu: Üç ve daha yu
karı yaııta hal.iskan 1:nıııiliz aUa
Z"ma ıına'bısus oluııı 2400 metre ıme
safede yaoılacak olan bu looşu
nun ikramiyesi 850 liraıdır. Bu
na Fru-Fru 56,5. Cesur 56 Ön
kes 58, Nôrvana 66, Al Ceylan 
68, Poyraz 66 Berceste 61 •kilo 
öe ~:recelrtir. Bu koşunun fa
vorisi Ni:rvana ve Poyrazdır. 

, ADEMİ 

Çocuk Hekımi 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. ' 

Pazardan maada be:r gün oaat 

15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektürü: E. İZZET. Basıldığı yer 

SON TELGRAF Basımovi. 

İKTİDAR 

H o .RM.CJ'B i N 
.!Jlblalleri hat eczanede bulunur-~ 

ıPaoı. Uıtı...ı l~S) C.ı.ı., l.ıaabvl 
- Reçete ile satılır ---.::-:o··:_ __ 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Tahmin İlk 
Bedeli teminat 

850,00 48,75 Aksaniy yangın yerinde Mlmar .tCemllettın mahallesinin 
Şehnameci sokağında 13 üncü adada 4 numerotaj No.lı 
21 metre murabbaı sahalı arsa. 

245,00 18,38 Fatih yangın yerinde Sinanağa mahallesinin ibt.iyaUı so
kağında 80 ıncı adada 8/1 N<ıJı ve 143,15 metre mu -
rabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk tem.inat m~1arları yukanda yazılı iki parça 
arsa sab.lmak üzere ayrı, ayrı açık arttırmıya konulınuştur. Şartnameler 

Zabıt ve MuamelAI müdlirlüğü kalentinde görülecektir. İhale 19/8/940 pa
zarı,,si günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektuplarile ihale günil muayyen saatte Daim! Encü-
mende bulunmaları. (8940) 

giderdi. Davutpa.şada bir deli Ka
sun vardı ki, Meş'aleci Hacı Meh
met gibi, Sultan İbrahimin ilti
fatına ımazhaır olanlardandı. 

Deli Kasımın Silivrikapısı W,. 
şındaki bahçesi Sultan İbrahirnin 
ferımanile yıktırılmıştı. Padişah 
kendisini taruınazdı.. 

Padişah, bir gün Davutpa,,adan 
gelirken, Deli Kasım karşısına 
çıktı. Pad~h arabada idi. 

Deli Kasım, zorbalardan birisi 
idi. Cür'etkAr bir adamdı. Kim
seden korkmazdı. 

Kasun, Padişahın arabasını çe_ 
ken atların ayakları altına atıl
dı ve yol üzerine yattı. 

Arabacı, derhal arabayı dur -
durdu. Padişah eğilerek deliye 
seslendi: 

- Sen kimsin, ne istersin? 
Deli Kası.ın, bahçesinin yıkıl -

dığından bahsetti ve isminin Deli 
Kasun olduğunu söyledi. Bu Ka
sun aslen arnavut .idi. 

Sultan İbrahim, Deli Kası.mm 
loonuşınalannı sevdi. Ona iltifat 
etti. Ko1l'lışmalarını ahpaplaş -
tı.rdL 

Padişah, Kasıma sordu: 
- Sen Arnavut musun?. 

Kasım, tereddütsüz cevap ver. 
di: 

- Giirmüyor ıımısun Padişa -
ılum?. Çetrefil lronıısuruz?. 

Kasını, T.ürkcey:i yarı Arnavut
ça konuşuyordu. Arnavut okiu:ğu 
bes belli idi. 

Sultan tbramm, Kasımın AI -
navut olduğunu görünce Kara 
Mustafa Paşadan bahsetti ve 
60rtlu: 

- Ne dersin, koca deli! .. Şu Ar
navut acap muaanit değil mi 
idi? .. 

Deli Kasım cevap verdi: 
- Padişahım.. Ta kiiçülcten be

ri böyle muannit idi. 
- Ya sen onun küçüklüğünü 

ne bilıyorsun?. 
- Padişahım evvel benim hi.z.. 

metkirım idi. Altı ay atım tımar 
etmiştir. 

- Ya sen eodadwna be Yllıdı.r 
tıi2ıınet edersin? 

- Al1ıırus yıktır ecWdı üziı
mına hizmet ederim. Halıi! sek
sen yaşmdayun. 

Sultan İbrahimin bıuözloırr ho
şuna gitti ve: 

·t - ACUSTOS 1H9 

Fuar için zengin bir 
program hazırlandı 
Aydın, Ödemiş, Bergama, Tire, Kuşadası, 
Urla, Menemen ve Bayındır Zeybekleri 
ayrı günlerde milli oyunlar oynıyacaklar 
İ:m:ııir, 3 (KDA:M Muıhabirin

den) - lımir Onuncu Enternas
yonal Fuarıııda eglence vamtala
nnın bolluıiıu temin edilaııi.stir. 
Bu ımaksatla zenııin bir de ~ 
nıırn hazll'laımııştır. Bu ·J)T(lıl!::ra- 1 
ıına ,gfue, Aydın, Ödeınis. Berga
ma, Tıre, Kuşaıdaısı, Ur la, Mene
men ve IBandınına rıeyıbekleri 
ikeOOilerine a:.vrıla.n ııünle:rıd.e 
muhtelif mahalli, ııniill oyunlar 
aynıyacak, Fuarın aklence zen
~liğini arttıracaklardır. 

Bergamanın Bo"3.k yay la.sm
dan otuz zeyl>ek ve ere. milli 
kıyafetlerle Fuarda toplu ve tek 
rı:eytıek, Haııınandalı, ~. 
Gü.venıde oyunları oymyaaıklax
dır. 

Fuarda Riz.elilere de lbir gün 
ayrılaruştır. O ~ Fu:ııı- Razino-
6U Önündeki ııneovdanrla İzmirli
lere mahsus milli oyunlar se(Yre
dilecektir. 

30 a,ltı.ıstxıs Zafer bayramı ile 
9 eylül lııın.ir ık ur tul us ba'.YTamı 
ııeceleri, Fuar sahasında lbüyük 
şenıklikler, te<ıahürat yapılacak. 
binlerce hava ~ yalolaıcak. 
Her taraf ~ze çevrilceektir. 

Eyüp Tapu sicil muhafızlığın
dmı: 

Eyüıpte Ü<; şahi'tler mahallesi
·nde İı;!f.ıın bey cadıdesinde taral
ları Rifat ve İlbırılhim vcresele
ri, Elmine ve cadde ile mahdu~ 
35 nıımara ile ımurakkmn bir bap 
hane İbrahim ulrtooınde iken ve
iatile zevcesi Sadıye 'Ve cocuk· 
lan İsmail Hakıkı ve Saitle ve 
F atına Bellkiıs rumılarına in ti.ka
len tes<;ill talep edilmektedir. 

Ver.,gi kaydına nazaran dok
ı;an senesinde ta!hrir ha.dci !<al
dığı anlaşılan ve tapuca müsec
cel oiı:nıyan bu mahallin Eenet
siz taBarruıfata \kıyasen tescili ya
pılıiblimek için 94-0 senesinin a -
ğustos ayının 17 nci cuıınar!e61 

günü saat 14 de mahallinde tah
ıl<.i<kat yapılaea.lctır. 

Mezkür ga)rı:ı:ıenkul üzerinde 
•nüikiyet ve sair ayni bir hak 
id.:l.iasında bulıuılın varsa ev
rakı müSbiteleıHc birlikte tah
lkikat ııünü mahallinde buluna
cai< :mamura veya tahkikat gü-

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

&.ın"i ıgo(ilde ~ndol, san.dal ii
lemleri yapılacaktır. Pa:ra.:;ut k.; 
lesinin, ta uzaklardan ııörüle
cek şekilde tenvıri i<:in y"nı tesi
ı;a t vücude ııeürılmiştir. 

M\llh.telif yerlere refliiktörler 
kıomnustur. 

Fuaroaıki açılk ihava tiyatro -
sunda Lstaıllıul Şehir Tiyatroou 
iHalk Opereti ve Raşid Rıza ııru· 
Pli muhtelli temsiller vereccl<
leıdir. Tiyatro heyetlerile Fuaı 
ıreis!W ma:sında mukaveleler 
akıdedienist.iır. 
Fuarın as::falt yolları tamir e

dilmi:;, nebatat tı~ zen
~lik temin olunmuştur. Bir 
çok yerlerde yeni tariılar yeti$
tirilmektedir. 

20 aılı.ıstoota aoçılacaık 1mıir 
Enternasyonal Fuarı. ~ zenj!in 
e,i!lencelerle 31 gün devam ede
celotir. '.Bu sene yeni eğlence 

vasıtaları arasında •Uçan Önlı>k• 
de va:rdır. 

Fuar zi:varebcilerı jıçin devlet 
dmnir yollarında ve deniz yolla
n vapurlarında tarifeleı:ıde mü
ıbi:m tenzilat .kabul edilımiştir. 

Kızlarını fuhş• süı ükii -
yen bir ana!. 

Zabıta, Be-"Oi!lunda Kalyoncu 
Kullui!uncfa bir randevu evi bas
ımı.s ve bir katlının kendi öz .kı

zını eıikeklerle beraber bularalk 
yakalamıştır. 

Kalyoncu Kullu,eunda 12 nu
marada oturan Vasiliki ismin
dclki ibu katlının 14 - 15 yasların
dalki .Roza ve Ettımia isiımlerin

deki iıki ~el kızım fena yola 
sevfiı:ettiği lhaıber alınmıstır. Me
murlar dün aksam eve ansızın 
,girmişler ve ilci kızı erıkeklerle 
oturuııken bu luıp rnüıdüriyete 

ıııetiııntl:şlerd1r. Kızlar ımuaye

neye 6eVlkedilmi.slerdir. AfılfutZ 
ana lha:kkında da takibata bas -
lanmıştır. 

nünden evvei S.ıltanahme\le .E· 
yüıp iaıpu sicil muha.fı:zlıi(ına. 940/ 
716 filYı ile müracaatları ilan o
:unur. 

ı adet 2000 liralılr = 2000.- ur• 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 
Ke~idelu: ı fubat, 1 mayıt. 

1 ağustos, 1 iluncitcşrin tarih
lerinde yapılır. 


