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Yol inşaatına ve su 
işlerine hız verildi 
Nafıa Vekilinin Beyanatı 
lrakyanın .. . 
!.Ç•n yeni 

iktısadi kalkınması 
tedbirler alındı 

Fransa, Hezimetin 
Mes'ullerini ar1yor 

A. Fuat Cebesog bugün Milli 

Şef tarafından kabul edilecek -
Fran•anın, harici m•n· akşam Ankaraga dönecektir 
Zaro•mın f•Vlt•t v• a.z•· --~-----------------------
ntdin• rofm•n ; it;ini 
lıurt ycırıiı it.of bir afof 
oltlufıı, Fırtınay• 6ÖfÜ• 

6 e rem • y ip y ı it ı I dıl• 
•nl•ıılıyor. 

Yaıan: ABiDiN DAVER 
(E=\\ ariste değil; fakat 
IF' Fransanın işgal altın-

Evvelki sıün Trakyadaki tef- ,.,.._. 
tiş ve tet!kik seyalhatinıden dö
nen Nafıa Vekilimiz General Ali 
!Fuad Celbesov dün N aıfııa Mii.dür
Jüğiinde akşama kadar mesıntl 
olımuştur. 

Nafıa V elkiüıniz bu sevaba ti 
hakkında dün kenıd.i8ile ııörüşen 
lhir m uıharririanirze su beyanatta 
bulumnuştur: • 

•- Nafıa işlerini tetkik için 
Trakyada bir seyahat ııaı:ıh.m. 
Tıakya bu ııtl büyük imar fa
aliyetine sahne olmuştur. 

Yol, iskele, su işleri büııük bir 
hızla devam etmektedir. Bun
lar arasında bilhassa 1101 iııoaatı 
kayda şayandır. Trakya 1101 şe
bek~sinin bozulmuş, eskimiş kı
sımlannın tamiı-leri ile, mevcut 
olan yollar arasında bir kaç ilti
sak ve irtibat tesisine b;r prog
ra rP. Lıı ba~lı·u, ?nıştır. 

Bıı program 1941 yılında ik
mal edilecek olmakla beraber bu 
11ıl mühim bir kısmı ve azami
si tahakkuk ettirilecektir. ls
tanbul ile Trak11anın şimal, or
ta ve cenup mmtakalan ara -
smda en kısa istikametlerde ir-

. • 

Nafıa Vekili Ali Fuat Cehesoy 

tibat tesisine ııanııacak ve Tra.Je,. 
ııanın muhtelif kısımlannı 11ek
diğerlerine bağlıyacak şekilde is
lıih olun.maktadır. 

( Ark<ısı 3 üncü sayfada) 
.. . ... 

Rsisicumhur 
ismet lnönü dün 
Gcc~ şehrimiz
den ayrı I d ı I ar 
Afilli Şef şehrimiz
deki Vekiller tara-
fuulan uğurlandı 
İstanbul, 5 (A.A.) _ Reisi- ı 

cumhur İsmet İnönü, bu ak
şam Floryadan Acar motörü 
ile Haydarpaşaya gelmişler ve 
rıhtımda şehrimizde bulunan 
Nafıa, Maliye ve Dahiliye Ve
killeri ile Orgeneral Fahred
din Altay, Vali, İstanbul J{u -
mandam ve Emniyet Müdürü 
tarafından karşılanmışlardır. 

Cumhur Reisimiz, saat 22 yi 
6 geçe hususi trenle Ankara
ya hareket etmişlerdir. Hari
ciye Umnmi Katibi Numan 
Menemencioğlu da ayni trenle 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Sovyet - Amerikan 
ticaret anlaşma

sı tecdit ediliyor ---·------
Müzakereler bitiyor 

Vaşington, 5 (A.A.) - Harici
:ye nezareti müsteşarı Vels, ya
rın ıınüdıdeti biten Sovvetlcrle 

, cm.avcut ticari anlcr- 11~'1ın veri
ne y&kında lbir yenisinin akde
dilmesinin muhtemel lbulundu
j!ıunu ibeyan etmiştir. 

Vels, Sovvetlerle cari olaıı ve 
Sıovyetlerin Amerikadan senevi 

: 45 milyon d<Jlar ımuadili mal al
masını derpis eden anlasmar..ın 
mı temdit edilece~nı ifşa et -

\ memistir. 
Mosko..-a ı CAA.) - BtH!Üi' 

'öğrL~nildiğine nazaran, f;ovvetl~r
. le Amerika arasındaki ticari an
laşmanın tecdidi için yapılan mü
zakereler hemen hemen bitmek 
üzeredir . -------

da bulunmıyan şehir -
\erinde çık.an Paris gazetelerile 
Fsvıvenin }'ransızca gazeteleri, 
d:ansız harp mes'ulleri aleyhin
ha.J.aptlması mukarrer takibat 
şid •nda tafsilat veriyorlar. Vi
ta· •ıı gc~en telgraf haberleri, Pe
li lb kabınesinin divanı ali te~ki. 
kab:~~~~ _bir kanun layihası 
Van fil.ttıgııı_ı bildirmişlerdi. Di
ola 

1 
k ı Yedı azadan mürekkep 

nıc~a ve hunlar, hiçbir partiye 
ler sup olmıyan müstakil hakim· 
Yük arasından seçilecektir. Bu 
ıneı~:~d mahkeme, harp ilanında 
kiıtın ar olanlarla askeri hare. 
olanı sevk ve idaresinden mes'ul 
llıaın~' 

1 
muhakeme edecek ve 

kaheı 0 ~ra .k~şı in !ikam ve mu
i:il ,.: bı.lmısıl zihniyeti ile de
ha~ek:tınıdhakk~niyet ve adaletle 

n. e ecektır. 
ıvanı ·r . . 

••ği b kk a ıye kımlerın verile-
•ı isiın~ •~da daha şimdiden ha. 
8unıar •~zı~re_dildiği malumdur. 
llıelin, 'R a adıer, General Ga -
hava •Ynaud, Blum, Mandel 
ile G nazırlarından Pierre Cot 
kana:ı~ la __ Chanıbre'dir. Vişi'deki 
~•nd 

1 
_gore, bunlardan yalnız 

••lıti: çı.da~.a mahkum edile -
keler · unku sabık müstemle -

Elektrikleşme Pliinı Hazır 

· ve Dah·ı· lın e~ . 1 ıye Nazırı devle-

Birçok yerlerde yeni ve büyük 
elektrik santralleri kurulacak 

... nı~· r k 
ltıakıa c ıne arşı suikast yap· Sanayii günden güne inkişaf 
•eıası m_~zııundur. Diğerlerinin, eden ve hayatın her sahasında 
&ihsi ~u~bbet kalebentlik olan göz kamaştırıcı inkişafla~ kay • 
lı.cllıe rumlerden dolayı mab- deden Türkiyenin elektrıklen -
1%ın Yk verilecekleri tahmin 0 _ mesi işi hayati ehemmiyeti haiz 

SAKARYA NEHRi OZERİND~ MUAZZAM 
HİDRO ELEKTRİK SANTRALI KURULUYOR 

~ a tadır. büyük r:ıeseleleı'<lendir. El_ektrik 
llıan~reş.,J_ Petain hükiımeli AI- istihliıkinin bir memleketın re -
leri g~~~ ~:~yanların 

0
ümit :uik- fah seviye;ine ve endüstrisinin 

llıes'uli .' .. nsa namına harbin inkişaf seyrine mikyas olduğu bu 
davay Yetını kabul edecek bir devirde Türkiyede mevcut ener-
liarbi~ başla:na.k üzere değildir. ji kayn~klarından azami derece-
zorıa nı ~~s ulıyetini, galipler de istifade e!ımem~i, zaten akla 
lcııneı ~glupların sırtına yük - sığmazdı. 
İidct 0~rı, 1914-18 harbiııdcnberi Türkiye, elektrik istihsali b~-
naıney ınuştur; fakat mütareke - kımından nehirlerinden gen~ 
"'••inee .~eva su_I~ muabedena- mikyasta istifade edilebilir bir 
Verdiğinı· ~rbe. hızım sebebiyet memlekettir. Fakat kuvvetlerın-
~addj veU:::.a:•n~enaleyh harbin den istifade için uzun etütlere ih
tnin bize . evı mes'uliyetle • tiyaç vardır. Bu itibarla, memle-
diyoruı 'ba~ı olduğunu. kabul e- ketin enerı·i ekonomisinin etüt
dere•· b gı 1 bir madde ilave e-
inız " unu m -ı - 1 leriy le tavzif edılmiş olan elek-
b alatmak, b · ag_ up ara cebren (Arkası 3 üncü sayfada) 

•kik; , ıç~ır zaman harbin 
•uııden ttıes ullerıni tarihin gö - --- ---------
Dıaı. 'l'a ~h kararından kaçıra - L d 
!" . .'Ydan:' 

1 
,bu mes'ulleri bulup 0 r Gort 

•tını cd ç Karır ve manen mah· 
Bu h er. Fakat işte o kadar. 

>nes'uı·~rpıc de, şimdilik harbin 
•\'ura~ ;"•ıl'luplardır; galipler 
ltı•s'u1 1·, a 

1
'
1
Ya! • kabilinden harbi~ 

nutuk söyledi ANKARA ELEKTRiK SANTRALININ DIŞTAN GÖRÜNÜŞÜ 

y·· ,e er . d 
l ukliyecekle ını e.. mağluplara 
•rıni, dökül r ve boy lece, kendi
Y_urııarın h en kanların, yıkılan 
tın nıes'~l' arap olan mamurele ... 
•ddedecek?•l!erinden pirüpak 

İhti erdır. 
t . }ar Fra 
"'•l'in a d _ıısız l\1areşalı Pe -
ın ' ra ıgı m . l" •s uller h es u ıyetler ve 
Dıtnin rr; , ar.he sebebiyet ver _ 
değildir; :~~lıyeti ve mes'ulleri 

(Ark raıısanın nıağlubiye
ası .1 •oıcıi sayfada) 

ABİDİN DA VER 

Gençnesil büyiikdava Türkiye - Almanya! 4 ağustos bayramı 
uğrunda her şeyi Ticaret anlaşması BUtün Yunanistanda 
fedaya amadedir I k ti d 

Londra, 5 (AA.) - Fransada- !Encümenlere verildi heyecan a u an 1 
&:i İnııilız seferi kıtalarına ku- ı 
manda etmis ola~ Lord .~rt dun Anla"mayı tesbit için muh-
ako;am radvoda soyledığı bır nu- ~ 

tuk~a ~zcümk şöyle demistir: / telit komisyon kuruldu 
•lnqılız mılletı her hususta va-

( Arkası 3 urıc~ "41/fada) (Yazısı 3 üncü sa11fadaJ 

Dost Yunanistında bü

yük tezıhürııt yapıldı 
(Yazısı 3 üncü sayfadq) 

iNGfı.;ı.l SAHİLLERtNDE MÜDAFAA KUVVETLERtNDE ÇALIŞAN HÜCUMBOTLAR 
.. .. . '" .. '" .... 

iNGILTERENIN 
TAARRUZA GEC· 
MESI MUHTEMEL 
İngiliz bombardı
man tayyareleri ta. 
arruza hazırlanıyor 

Londra, 5 (A.A.) - Sianal or
duları kararıt.i.hı nezdindeki Re
uter'in muhabiri sunları yaz
maktadır : 

•Büyük Britanya bir meı-kii 
müstahkem olmakla bn-abcr, ııal
nız bir müdafaa hareketi ici" de
ğil, bir taarruz harekeı ı için de 
müteyakkız bulunmaktadır. Or
du ve donanma şundan emin bu
lunmamaktadırlar ki, Hitler te -
reddüt etmekte devam edecek o
lursa belki de maltvolacakıır. 
Eğer istilayı önümüzdeki baha
ra bırakacak olursa, projesini tat

Sin~?pur~aki BAşVEKIL DON AK~~ 
lngılız Fılosu SAM ANKARA'YA 
AKDENiZ~ 1 HAREKET ETTi 
Hareket Ettı 
Don•nmayı silah yüklü 

gemiler tııkip ediyor 

Kopenhag, 5 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Politiken 'gazetesinin bildirdi. 
ğine göre, Singapurda bulunan 

İngiliz donanması Akdcnize git
mektedir. Donanma şimdiden 
Hint Okyanusumın garp kısmın
da bulunmaktadır. Rotasını Kı· 
zıldenize tutturmuŞitur. 

Donanmanın arkasından si -
lilh ve terhizatla yüklü büyük bir 
ticaret gemileri filotillası ve bir 
de tayyare gemisi filotillası gel
mektedir. 

Dr. Refik Saydam'ın 
İnönü kampını ziya
reti pek muhtemel 

Başvekilimiz Doktor Refik Say
dam dün sabah Beyoğlu \'e Şiş
lide otomobille bir gezinti yap
mıştır. 

Doktor Refik Saydam biliıhara 
Yeniköye giderek biraderini zi
yaret etmiştir. 
Başvekilimiz akşam üstü de 

Milli $elimiz tarafından kabul 
olunmuş akşam Ankaraya hare
ket etmiştir. Başvekilin bu ak -
şa!!' İnönü havacılık kampını zi
yaret etmeleri muhtemeldir. 

bike imkaıı bulamaması muhte- B J 
meldir. u garistan 

lngiliz bombardıman ta1111are
Ieri, diismana kendi arazisi üze-

Ro- lngiliz - Japon 
- ----

rinde gittikçe kuvvetli darbeler manya ı"le mu"za 
indirmiye hazırlanmaktadır. Git- • Gerginliği 
tikçe uzamakta olaıı geceler, düş-
man toprakları üzerine şimdi - k b 1 d 
kinden dalıa vasi ve daha şümu1-I ereye a Ş a· ı 
lü akınların yapılmasına mi;$a- ----''-------=-----1 
it kılacaktır. Jnqiliz hava kuv- İlk Macar - R u m e 

Devam ediyor 
iki tarafın yaptığı 
tevkifabn neticesi 

vetlennın şımdı11e kadar 11apmış n 
oldukları bombardımanlar , düş
manın hava müdafaa tertibatı
nın dağılmasına sebebi11et ver -
miştir. Bu kuvvetler, Ruhr qi
bi mühim mınttikalarda ıekıisüf 
ettirilmiş bulur.makta idi. Maa
mafih Almanyanın pek çok mal
zemesi vardır. Bilhassa pro.iek
tör adedi çok fazladır ve bun
lar iyi gruı:ı haline qetirilmiştir.• 

---<>-----

Büyük Millet 
Meclisi bugün 
Toplanıyor 
Ankara, 5 (İKDAM IMuha'bi

rinden) - Büyük Millet Meclisi 
çarşambaya rt.Qplanacak Dahilı
:ve memurlarına ek kanun ile 
lbazı devlet alacakların.ın sureti 
tahsili hakıkın.d:.ki layiha. zelze
leden zarar ıııören !bedeli nakdi 
veren efrat hakkındaki layiha. 
V akı.f Men'ba suları ile ·orman ve 
zeytinli.itlerin isletilmesi hakkın
daki layihalar konusulacaktır. 

Amerika iki 
Milyon Kişiyi 
Askere alıyor 

Vasin.ııtıon, 5 (AA.) - Avan 
meclisi ordu encümeni 3 reye 
karsı 12 reyle iki milyon aske
rin ısilfılh altına 'davetine dair 
olan ıkanun projesini sevk etııne
yi !karar altına almıştır. 

Harbiye nezareti sözcüsü bu 
projenin 'b'İrinci ısene zarfında 
tahminen 21 ve 30 yaş arasında
iki 1,5 nnilyon kişinin talimini i6 -
tihdaf ettiğini beyan etm~tlr. 

temasını Romanyanın 

Roma elçisi yapacak 
Sofva. 5 (AA.) - R<ıııranva

nın Belırrad sefiri ile Bulaar Bas· 
vekili ve Hariciye nazırı ara -
sında yapılan tıir temasla Dob
r ice mcı;elesinin halli için Ru
nnen ve B~ar hükümetleri a
rasında ilk ımüzakereler basla
mıs lbulunmaktadır. 
Görüşmeler mütekabil bir an

( Arkası 3 üncü sa11fada) 

ciddileıiyor 
Tokyo, 5 (A.A.) - Domei A

jansının 'bildirdiğine l!Öre İnııil
teredc diğer iki J auon t<.>beası 
daha tevk" Pdilınishr. Bunlar 
Fonmose bankalarından birinde 
çalışan Takyuki Eııudhi ile as
len Alınan olan Bavan Milly Yos
'lıii adında bir ressam karısıdır. 

Gene avni Jauon Aiansına ııö
(Arkası 3 üncü sa11fada) 

Bu büyük eseri şimdiden 
merak edenlerin hakkı var 

(!!i RESOL 
Şi'"Jiy• lr.eılor y•.zı/•n t•rihi tefrilt.al•rın en mühimi, 
en '"•r•lr.lı•ıclır. /lu H•r en muhteıcm d•virl•rİ c•.z'p 
lıir .u•l~pl• t~•vir etmelıte ve bupnc lr.ad•r hif b•h· 
Hdılmıyetı bır Jı.f mevzuu ihtiv• • ı m c /ı. t • d i r. 

ZIYA 
Bu eserile emsalsiz bir 
muvaffakıyet kazana c • k t ı r. 

fFli RES@ 
AJlı b• b üy 6 it. • • • r i 6ciı/cyi11 i:z. 

1 



SAYFA IKDAlll 

ASKERLiK BAHiSLERi ~~G"'.:::Gıı"ırr:~ı"lll"ltr.T'!' .·•• 
. ~JL Uw Jıll.!l:lldiıuı ......... 

arpvasıtalanveusullerı S d ~ı d b sa .. . .. hk"" d a eyag ar a or -
degışme e m um ur da muamele görecek 
Harp muvaffakıyeti zamanın icap- ı~ tirakabe komisyonu, yağ tacirterile beraber 

.larına adım uyduranlara mevuttur fiatların kontrolünü temin için bu kararı verdi 

/A teşle beslenmiyen bir bir yere üstün kuvvetlerin süriil-
taarruz, başarılsa bi- mesi, daima mümkündü. Zaif da 

hareket kabiliyetine ehemmi -
le, büyük zayiata mal 

olur. Bir müdafaayı kıran da a- yet verdiği halde, açılan gedik-
teş kuvvetidir. leri kapamayı düşünürdü. Her or-

Silah, sistemi bakıınından da, du, motör gücünden istifadeye 
taaru:ı ve müdafaa ihtiyaçları _ koyulmuştu. Motörlü sınıflar, pa-
na vefa etmelidir. halıdır. Sokak gürültüleri ile si-
Ateş kudreti; mükerrer ateşler, yaset değiştiren memleketler, her 

silah adedinde tefevvukla, hede- hangi blı silcihın müstakbel har. 
fin nev'ine ve ara~inin vaziye • bi başaracağına inanır gibi idi-
tine göre si1ih y Az AN: ler. Harp sana-
tahsisile temin tından, l\lareşal 
edilir. Her yeni Em.Iııli Gencr11l de Bononun ha-

harbin de yeni KE AL KOÇER tıratmda dediği 
silahları olduğu- gibi, savaş mey. 
nu görüriiz. danlarında saç 

Silah cinsleri ve çapları ara - ağartanlar anlarlar. l•'ransız gene-
sındaki nisbeti, tabiye ihtiyacı rali Her, uzun zamanlar devam 
tayin eder. Soııra, silahtaki te - eden yazılarile, Fransız kanını an 
rakki "'e tenevvü de, tabiyede cak tekniğin koruyacağını tebarüz 
degisiklikleri icap edeb.ilir. · ettirdi. Reynot da yalmz zafer to-

En ufak komuta makamı, si - punun yarınki ihtiyaçları karşı-
lahın tt.-sirinc, tabiye incelikleri- lı)amıyacağını önceden bağır -
ne vakıf bulunmalıdır. mıştı. 
Dwııansız barut, topçu tabiye.. Cihan harbinin günlerce de -

sinJe mühim bir inkılap doğur. vaın eden bir hücum hazırlık a. 
du. Mükeırer, ateş, e:ski sistem si- teşinin tam bir yarmayı da mü-
lubm iflasına yol açtı. yeıser kılamadığı malumdu. Dar-

1\.apalı mevziinden ate~ roli.i - benin kahhar tesirini cephenin 
nii ifa eden topçunun rnsturul - çok ötelerine kadar götürebilen 
ması, fenni mesaiyi istilzam etti. blı silah ve bir usul gerekti. Bir 

Hedefin cinsine, mevziine gö- kaç yıllık bir hazırlık, yıllarca 
re cap ve mermi yolu, topun sürmesi muhtemel bir harbin bir 
cinsini arttırdı. çok günleri için liizım olıın cep-

Tiifek ıniikerrer ateşli olmakla haneyi temin edemezdi. Nitekim 

F iat mürakabe komisyonu dün akşam üzeri uzun bir toplan
tı yapmış, sadeyağı ve İta)yadan bir firma tarafından getiri

len 37 bin kilo çivinin satış fiatlarmı tesbit etmek üzerinde tetkik
ler yapmıştır. Davet edilen yağ tüccarları memleketin muhtelif 
yerlerinden getirilen sadeyağlarıp başka başka fiatlarda olduğunu 
ve tayin edilen muayyen kir nisbetinin bunlara ilavesinin güç ola~ 
cağını söylemililer ve sadeyağların da borsada muamele görmesini 
teklif etmişlerdir. Böylelikle sadeyağ fiatları her gün borsada tesbU 
edilmiş olacaktır. Komisyon bu teklifi kabul etmiştir. 

Plıincin de borsaya ithali üzerinde tetkikler yapılmaktadır. 
Komisyon çiviler için koyacağı fiatlara esas olmak üzere bu 

malları İtalyadan getiren nakliyat şirketinden masraf listesinin ge. 
tirtihnesine karar vermiştir. 

Askere alırian 

Maarifciler 

Mae~ ve ücretleri hakkın
da bir tam im geldi 
Talim görmek üzere askere a

lınan memur ve müstahdemle
rin maaş ve ücretleri hakkında 
Maarif Vekaleti taraiından maa. 
rü müdürlüğüne blı emir gönde
rilmiştir. 

Bu emre göre maaşh muallim 
ve memurların rna~larınm ta ·
mamı, müdür ve muavinlerin ma
aşlan ile idari ücretlerinin ta -
mamı, ilave dersi bulunanların 
yalnız maaşları verilecektir. · 

Katil Kazım 
tevkif edildi 

Mahmudun aldığı yaradan 

öldüğü şüpheli görüldü . 
Taşköprülü Osman oğlu Kazım 

adında birinin, metresini elinden 
aldığı için arkadaşı ve hemşehri
si Mahmut Demiri Eminönü mey. 
danında bıçaklıyara.k öldürdüğü

nü dün yazmıştık. 

73ü Ü
5 aanw'l 

Denizciliği-

miz bir buh-
• • ran geçırıyor 

Tekaüt edilen ve
ya ayrılan kap· 
tanların yerleri 
doldurulamıyor 

Yapılan tetkikler neticesin • 
de denizciliğimizin bir buhran 
geçirdiği anlaşılmıştır. Her se
ne ibtiyarlıkları sebebile mes
lekten ayrılan birçok kaptan -
lardan başka birçok kiınsele -
rin de dışarıda daha ki.r\,ı işler (( 
bularak mesleklerini bıraktık. (( 
ları anlaşılmıştır. 

Bu suretle her sene müte -
a<ldit denizcilerimizi kaybetti
ğimiz halde yegane memba o
lan deniz ticaret mektebinden 
ise çok az eleman yetişmekte
dir. Bu sene mezun olan 6 ta
lebeden birisi hastalanmış di
ğeri de ortadan kaybolmuştµr. 
Bunun, denizciliğin istikbali 
olınıyan bir meslek oluşundan 
ileri geldiği anlaşllmıstu. 

Münahalat Vekaleti Deniz 
Ticaret mektebinin ıslahı için 
hazırladığı kanuna bu yolda 
maddeler de koymuştur. Önü. 
müzdeki ders yılında tatbike 

r baslanacak olan kanun ile de
niz.cilerin istiJtbali temin edil
miş ve kazançlı bir meslek ha
!ine getiri:ecektir. 

Münakalat Vekili Ali Çetin
kaya da bu hususta şehrimiz
de esaslı tetkikler yapmışt>..r. 

Ruzmcrre, eski dertler bcrta - ı 
raf edilirse, İstanbul belediye
sinde çok mahsw ve çok bariz } 
bır faaliyet olduğu muhakkak -
tır; doktor LUtfi Kırdar; işe baş. 
bıdığı gündenberi; «Zaman. me{- 'ı 
humunu yenmiye çalışarak ve 
çok kere de bu mağlup edilmez 
mefhumu yenerek ve çok ker~ de 
hayırlı bir istical ile köhne Is -
tanbulun çehresini değiştirmiye 
muvaffak oldu. 

Taksim Belediye Kazinosunun 
üst salonlarında teşhir edilmek. 
te olan grafikler, maketler bir 
senelik afaliyetin azametini bil -
tün vuzuhu ve güzelliği ile göz
lerin önüne koymaktadır. 

Bu rakamlar bize bütün bela
ğatleri ile kısaca şunu söylüyor
lar: İstanbul belediyesi 1939 yı
lına kadar, bu derece verimli, 
bu derece müsbet, bu kadar ça
buk iş görmemiştir. Bir iki misal 
ile biz de kısaca anlatalım: Be. 
lcdiyenin bugüne kadar istimlak 
iı:in sarfetmiş olduğu en fazla pa .. 
ra 870.575 liradır. Halbuki 1939 
yılında bir milyon 367,845 lira is
timlake verilmiştir. 

1938 senesinde İstanbulda mev
cut elektrik lambası 4792 idi 1939 
yılında 551 lamba daha arttırıl
mıştır. İstanbula isale edilen su 
miktarı 17 milyon "altı yüz kırk 
dokuz bin dört yüz kırk altı met
re mik'abı idi; 1939 senesinde ise 
bu miktar 2 milyon beş yüz alt
mış dört bin iki -yüz kırk iki 
metre nıik'ahı fazlasile 20 milyon 
iki yüz on üç bin altı yüz sek -
sen sekiz metre mik'abına iblağ 
edildi. 

bera ber, makinelil~·rin icadile, Kayzer ordusu, d aha Marnede 
ehemmiyetin i kaybetti. yedek cephanesini d e tüketmiş 

Başka yerlerden maa~ ve üc
ret almıyan yardımcı muallim
lerin de ücretlerinin tamamı ve. 
rilecektir. 

Katil Kazını dün adliyeye ve
rilmiş ve Sultanahmet üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya çekilerek tevkif olunmuştur. 
Kazım, Mahmut Demiri öldür -
mediğ'ini iddia etmiş ve şöyle de
miştlı. 

«- Mahımıtla Eminönü mey -
danında kavga ettik. F akat ben 
kendisini bıçaklamadım. Biz kav~ 
ga ederken polis geldi, beni alıp 
götürdü, Mahmut orada kalmış
tı. Belki benden sonra bir başka
sile kavga etmiş ve onun tara -
fından yaralanmıştır.-

- ~-.--=-- - -- - -.~ 

İstanbulda imha edilen çöp 
miktarı 14 milyon beş yüz sek
sen bir bin iki yüz elli kilo idi. 
1939 senesinde ise bu miktar ina
nılmıyacak blı mikt.arı buldu; be
k-diye 1939 senesinde 257 mil -
yon yetmiş dokuz bin dört yüz 
yirmi beş kilo çöp imha etti. Bil~ :ik h arbe en yeni silahlar- gibi idi. Majinonun silah kuv -

la girilmişti. Taarruz emeli bes- vctile yıkılacağını düşünmek, lıa-
liycn Almanlar, ağır çaplı obüs. yale kap1lmaktı. Bizim hocanın 
lerc ve havanlara yer vermi~ler~ türbesine benziyen bu ınuha -
d i. faza duvarının arkasında Fran. 

O harbin dört yılı büyük te - sız yurdunun müemmen oldu -
· rakkileı· ktn dctmisti. Harbin do- ğuna inanmak için yalnız fırka 
ğurduğu \.a~iyetlc;e göre ve ta- ihtiraslarına boğulan siyasetçiler 
bı· ccilerin de dircktifile silahın gibi gafil olmak gerekti. 
cinsi, çapı degi~tiriliyordu. Piya- Mütearrız, her saldmşında, a-
dc de mukabil yamaç nıevziin - zim zayiata uğramakta .idi: Bu -
d eu mükerrer atc~li silihlarla, günkü makineli tüfeklerden daki-
nıakiuelilcrle bomba ve tüfek kada 1100 mermi atanların Ber-
boıııbalarilc, havaul:ırile tevkif linde yapılan bir tecrübesinde 
ateşleri tevcihine mecbur kal - ben de bulunmuştum. 
nuştı. Bomba toplan, mevzi har- Topçu ile desteklenen bir cep-
binin siperlerini alt.üst etmekte heye saldırmak, eski usullere bağ. 
topçu ile iş ortaklığı ediyorlar- lanmak, gayeve götüremezdi. Bir 
d cepheye girmek, bir mıntakayı 

1
Bu hengamede, muharibi zırh· delmek de yetmezdi. Hüner, bu 

lamak, müdafaa cephesini çö - ınanzumcnin fışkıracağı ateşleri 
k ertmek fikri ileri sürüldü, itilaf susturmakta idi. 
tekniği tangı icat ve istimale baş- (Arkası 4 üncü sayfada) 
ladı. · 

Topraktan kuvvet alan ve en 
şiddetli ateşlerile mütearrızı sar
san müdafii imha etmek için ga.. 
za boğnıakda reva görü1d~ 

Biitün bu icatlar, neye mal olur
sa olsun, gayeye erişmek içindi. 
Medeniyetin kanunları, millet
l er in hodgamlığı yüzünden ve 
m enfaatleri bahis mevzuu olun
ca, deği~ebilirdi. 
Rıh ük Harp, ateş siklet mer

lezi yapmak prensipini takip et
mişti. Bir cephede boydan bo
ya ve bütün deı·inliğince topçu 
silahlarile takviye ediliyordu. Ci. 
hanın membaları topçu için çalış
tırılıyor, bu doymak bilmiyen o
bura cephane yetiştirmiye öze -
niyordu. Sanati yüksek, nıem- ı 
baı zengin olanlar bu yarışta ön-
de yürüyebilirlerdi. 1 

Kuvvetli topçu ile koruııan 
1 

bir mıntakaya saldırmak, azim 
telefatı intaç edebilirdi. Topçu, 
tevkif ve imha ateşlerile, her hü
cumu geri atmakla mükellef tu. 
tuluyordu. Taarruzun çıkacağı 

... ............. 
Küçuk haborı r 

• u • ....... ,... .... rwJıuu:.~ 

* Sehriıminde ıbu1unan Ytııı!e& 
ıav tı'Caret heyeti dün YCllcu sa
lonu ve bazı fal:>rikalarımızı gez
miştir. Baıkırköv bez fabrika -
smda da tetki,~er yaımııslaroır. 
+ I>ün friıı.ııorif.iık vagonlarla 
Çekyaya 7450 ıkilo orkinoz balı
kı. miı.h.iım miıktarda sı.ğır ve .ko
yun ıbaQ'ırısağı ile İtaly a-ya 12000 
liralık tiftik ıı..~nderilımi$tir. * Altın fiatı dün 21,50 kurusa 
yüksoınıistir. * Öni.iımüzdcki pazar ~ününden 
itibaren İıım ir - İstanbul sür'at 
l)O.Stasmı hımir vapuru ve İsian
lbul - İınnir ara!:ık pootasını da 
Tırhan vapuru vaı:muva baslıva
caktır. * 1485 mıım.ar:!lı k:;ınım ımııd. 

lbince harp malullerile sclıit ve
tiıllllerine lbu vıl tevzi edilecek 
olan ~iye paraları d'ünden 
it~baren tevzi.ine lbaşlanım.ıstır. 

mg~. .. .................................... .. 

·emek Beni Seviyor! .. 
Yazan: l\ ı 7ürkcui: 
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Anderrnat göğsiinü kabartıyor, 
uzatılan t>llcri sıkıyor, veda edi
~ ordu. Kafası o kadar ba~ka ~ey
ler le meşguldü ki, karısını öp -
m ey i uııuitu. Kristian buna çok 
se\'İndi, geniş, rahat bir nefes al. 
clı. Iiocaı.ının arabası uzaklaştık
tan sonra ~·er yüzünde korkacak 
J.im$eı.i kalmadığı hissine ka -
pıldı. 

G ece geç vakte kadar, otelin 
öniınde, Pol ile habıısınm arasın
da oturdu. Gontı-an her mutat 
kazinoya gi tın işti. 

Kristiaıı ne yürümek, ne gez
m ek, ne konuşmak istiyordu. El
lcrıni dizlerine kavuşturmuş, 
Sl!SSi~, dalı:ın duruyor. icinden: 

«Seviyorum, seviyorum, seviyo_ 
rum ... ~ diye tekrarlıyordu. 

Nihayet odasın:.ı ç.ktı. Soyun. 
du, koltuğuna oturdu, açık p.?n
cereden yıld12la.rı seyretti... 

O edam kendisine sahip ol -
muş u. Arh" yalnız değildi; on- , 
lar bir olmuş iki kalptilcr artık. 
Nerede olduğunu bilmiyordu, fa
kat kendisini düşündüğüne emin
di. 

Kalktı, açık pencereye, yıldız
lara doğru kollarmı uzattı. 

Birden bire haykırdı. 
Balkonundan atlı;<ian bir göl~e 

pencereden içeri giriyordu. 
Poldu. Kendini Polun kolları 

arasına attı. 

Pansiyon memur ve müstah
demlerinin yalnız asli vazifeleri
ne ait ücretlerinin tam:.unı, mas
raf tertibinden ücret alan müs
tahdemlerin ücretlerinin tama
mı tediye olunacaktır. 

BELEDİYE 

Zat işleri müdürlüğü 
Belediye Zat işleri müdürü Ta

rık askeri vazifesini ifa için dün 
mezuniyetle işinden ayrılmıştır. 
Yerine teftiş heyeti reisi eski Zat 
işleri müdürü Samih vekalet ey. 
liyecektir. 

MAARİF 

Mekteplere modern 
sıralar yaptırıl,yor 

Mekteplerİmizdeki eski tip sı
raların peyderpey değiştlıilip son 1 
sistem, modern sıralar yaptırıl -. 
ması Maaril Vekaletince karar -
laştırılm.ıştır. 

Dün bunlardan bir nümune sı
ra maarif müdürlüğüne getiril
miş ve tetkik olunarak beğenil -
miştir. 

İngiliz ve Amerikan mektep • 
}erindeki yeni sıralann ayni o
lan bu sıralar il:_şer kişilik olup 
daha rahattır. 

Münaka!e V ~kili dün 
akşam Ankaraya gitti 
Münakale Vekilinıiz Ali Çe

tin.kaya dün akşam şehrimizden 
An.karaya dönmüştür. 

Maarif ve Nafıa Vekiliruiz de 
bu akşam şehrimizden Ankara
ya avdet edeceklerdir. 
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Andermatın Paristeki ikameti 
uzadı. Bay Obri - Pas tör sondaj 
yapıp su arıyordu. Yeni kaplıca
lara lüzumundan fazla iki misli 
su veren dört yeni kaynak daha 
buldu. 

Marki ile Gontran bütün gUn 
kaynak başlarından ayrılmıyor
lar, amelelere nez::ret ediyorlar
dı. Pol ile Kristian da rahat ra
hat, kaygusuz \'e çekingensiz sevi
şiyorlardı. Kimse onlarla me!Şgul 
almıyor, kimse seviştiklerinin 
farkına varmıyordu. 
Kristian ilk defa sarhoş olan 
bir masmneyc benziyordu. İlk 
kadeh, ilk öp~ş onu )·akmış. ser
sem etmisti. lkincisiııi daha ~a
buk içmiş, ilkinden rlaha lezzetli 
bulmustu. ~imdi kadeh kadeh i
çip sa;hoş oluyordu. 

Polun odasına girdi~i ilk gece
den beri, yer yüzünde olup bi -
tenlerıJen bihaberdi. Z:ıman, eş
ya, insanlar onı:n için mevcut 
dc~lc!i. Yer yi.izfüıdc vc~·a r "~ 
yüzünde bir tek insan, bir tek 
eı·kek vardı: Sevdiği adam. Göz
leri yalnız onu görüyor, zihni 

Mezarlığa tahta 
kaşık gömen kadın 

Doktor LiıtH Kırdar işe baş
ladığındanberi, belediyenin han
gi şubesine göz atılırsa atılslllt ran 

Halbuki Kazım Mahmudu ya -
raladıktan sonra Balıkpazarı ta
ra{ma doğru kaçmıya başlamış, 
Mahmut da yarasını elile bas
tırarak 150 metre kadar onun ı 
peşinden koşmuş, sonra olduğu ' 
yere yığılıp ölmüştür. 

Bir ad•mı kansından ayırıp 
metresine bağlayacak mtş 

ı dımanmın, maddi ve nıanevı veri
min iazlalaşhğı göze çarpmakta
dır. Bilhassa yol faaliyeti lstan
bul için çok mutlu bir hadise • 
dir. Şunu tebarüz ettirelim. ki, 
İstanbul belediyesi, bir sene için
de, birçok kişinin zannettiği gi
bi yalnız inşaata para dökmüş 
değildir, asıl yol işlerine ehem -
miyet vermiş, bütçesinden en 
fazla parayı yollara harcamış
tır. 

Adliye tabibi, ya.rayı ölümü in.. 
taç etmesi şüpheli sayılacak de
recede sathi gördüğünden ve 
Mahmudun Kazımın peşinden 
koşarken fazla ceht sarfetmesi 
neticesinde kalb sektesinden öl
mesi de varit görüldüğünden ce
sedi morga kaldırılmıştır. Halen 
ölüm sebebini tayin edecek olan 
morgdaki otopsi neticesine ait ra .. 
por beklenmektedir. Mahmudun 
aldığı yara neticesinde öldüğü 
tahakkuk ederse ve rapor bugün 
adliyeye gelirse Kazım meşhut 
suçlar kanununa göre derhal i
kinci ağır ceza mahkemesine sev
kedilecektlı. 

TİCARET 

Romaı ya'ya satılacak 
tıftikler 

Romanyalılara satılacak mal
ların tüccarlar arasında tevziine 
dair çıkan dedikoJu ve başgös
teren şikayetler üzerine ihracat 
birliği tüccarlar arasında bir an
ket açmıya karar vermiştir. 

Bütün tüccarlar herhangi bir 
şikayetlerini bildirecekler ve o
na göre tedbirler alınacaktır. 
Diğer taraftan hazırlanan mal

ları yüklemek üzere Köstence_ 
den Kavarna şilebi limanımıza 
gelmiştir. 

yalnız onunla meşgul oluyor, 
yalnız ona ümit ~rdu. 

Söylenenleri dl1der gibi davra
narak cevap veriyor; ne yaptı
lını bihneden giy<iniyor, yiyor, 
yer değiştiriyor, yaşıyordu. Ba
şına h.içbir felaket gelemiyece. 
ği i(in hi(bir şeyden endişe et
miyordu. Her şeye lakayıttı. Vü
ttt<lüude nıaddi hiçbir hayri duy
masına imkan voktu, vücudünü 1 
ancak aşk lirpertebilirdi. Ruhu 1 
saadetle öyle m dliiçtu ki, hiçbir 
manevi acı duyma.:.ına inıkiın 
yoktu. 

Pol da onu delice seviyordu. 
Akşamları Gontran ile Marki 
ka;rnaklara gidince gelir: 

- Haydi gidip gökyli?:i.imüzi.i 
görelim! Derdi. 

Gökyiizümüz dedikJeri, boğa
zm üstünde büyiiınüş olan bir 
çam ağacı idi. 

Bu ağacın dibine dar bir yo -
l.ustan çıkıhrdı. ICrislian bu yo
kuşu soluk soluğ:; ~ıkan.l ı . Pol 
o n) .1 az yorulsun diye belinden 
iterdi. 
Ağacın dibine otururlarc!ı . Pcl 

l. .. dmın ay:...b. UCUU<l UZUUü'G.ı. 

Beyoğlunda Bayram sokağın. 
da oturı,tn Selim kızı Azime a
dında bir kadın Eyüp mezarlı -
ğında sırt sırta bağlanmııt iki 
tahta kaşığı büyü yapmak için 
bir mezarın içine gömerken saç 
iistünde yakalanmıştır. 

Tahkikata göre, Azime ayni 
evde İhsan adında bir kadınla 
metresi olarak oturan mobilyacı 
Rılkı, ayrı yaşadığı karısından 

soğutarak metresi İhsana iyice 
bağlamak için para mukabilinde 
büyü yapmıya teşebbüs etmiş ve 
İhsanla konuşarak ona iki tahta 
kaşık tedarik ettirmiştir. Azime 
İhsanın getirdiği kaşıkları oku-
yup üflemiş ve sonra bunları me
zarlığa gömmek üzere Eyübe yol~ 
lanmıştır. 

Büyücü kadın adliyeye veril -
miştir. 

Cihangirde Havyar sokağında 
24 numaralı evde oturan Niyazi 
Keskinin eovinde kumar oynattı
ğı haber alınmış ve memurlar ta
ı·afından yapılan ani bir araştır -
ma neticesinde ev sahibi Niyazi 
Keskin ile Parlak Ahmet, Cev
det, Osman Nuri ve Osman adla-
rında dört kişi kumar oynarlar
ken yakalanmışlardır. Kumar 
masasında 624 lira para ile bir
çok fişler bulunmuş ve bunlar da 
müsadere edilerek kumarbaz -
lar mahkemeye verilmişlerdir. 

Pol Kristiana çocukça şeyler 
söylerdi: 

- Parmaklarını ver de yiye • 
yim, onlar benim şekerlcrimdir. 

Birer birer parınaklarmı ağ -
zına alır, tadına bakardı. 

- Aman ne tatlı! Hele küçük 
parmağın çok tatlı! Bunun ka -
dar tatlı şey yemedim. 

Sonra diz çöker, dirseklerini 
Kristianın dizlerine dayar, mırıl
danırdı:. 

- Bana bakar mısın sarmaşı
ğını? 

Onu öpmek için vücudüne sa
rıldığı için adım sarmaşık koy -
muştu. 

- Bana hak; ruhuna nüfuz e. 
deceğim. 

Ve gözlerini kırpmadan göz
göze bakışırlardı. Pol: 

- İnsaıı böyle biribirine sahip 
olarak sc,·işir derdi; askuı iist 
yanı çapkınlıktıı-. 

Ve nefe,,Jeri biribirine kar1şa
rak, gözhebeklerinde biribirle -
ı1 ün nıhur,n ararlardı. 

PoJ mmld~mrdı: 
- Seni görli,.- orunı sarına~ık, 

kalbini görüym .... m! 
lArkası vur) 

936 dan 938 senesine kadar üç 
sene zarfında İstanbulda asfalt 
ve katran kaplama hepsi hepsi 
57 kilometre yol yapılnuştı. Dok
tor Lfıt{i Kırdar ise bir sene zar
hnda 1939 senesinde 41 kilometre 
asfalt, katran kaplama ve moza
ik parke yol yaptırdı. 

936 dan 38 e kadar, üç sene için
de İstanbulda 21 kilometre ma
kadaın şose yapılmışken, 1939 
senesinde, bir sene u.;.ıı ,ı_ 
lometre makadam şose yapıldı. 

Üç sene içim.le lsta.ıouı"" .. :t a -
palan adi kaldırun 20 kilometre
dir 19l9 senesinde ise 23 kilo -
metre adi kaldırım yapılmıştır. 
936 dan 938 e kadar, üç sene için-

SUSAN 

ŞAİR 

Kadircan Kaflı bir hikaye -
ycsine: «Susan §ai.r. başlığını 
koym~. Nanemolla bunu gö
rünce; 

- Okumıya hacet yok. Her 
halde 1'' aruk Nafiz Çamlıbelden 
bahsediyor .. 

Dedi ve ilave etti: 
- Bu, Necip Fazıl Kısakü

rek de olabilirdi amma, o şiir
lerini şimdi hkra halinde ya -
zıyor! 

KİME NE VERİLE. 

CE(ÜBİLİNMEZSE •• 

Nanemollaya bi.r arkadaş 
soruyordu: 

- .Hı.Hi Piyaııko ilanları 
bazı gazetelerde var, bazıla -
rında )'·ok. 

- Ne gibi? .. 
- Mesela bazı çok satılan 

gazetelerde görmüyorum da, 
az satılanlarrnda mebzulen te. 
sadüf ediyorum. 

Nanemolla güldü ve şu ce -
vahı verdi: 

- O kime ne ve nasıl veri
leceğinin bilinmemesintlcndir 
"\O ekseriya bu bizde böyledir! 

DOCRUYA 

LAF .. YOK 

Va - Nu kanunlarımızda kü
çük biı· tadille kat kat apart -
rnau sat:ıhilmeH '. ıı t ı:!ldifiui 
yapmış. Selami İzzet Sedes de 
bunu bir fıkraı.iie takviye e _ 

c;-----
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de İstanbul belediyesi topu topu 
126 kilometre yol tamir etmişken. 
yalnız 1939 senesinde 90 kilo -
metre yol tamir edildi. 

İstanbul belediyesinin kendi 
hudutları dahilinde bil'tuııum 
yollar için sarfettiği azami para 
1938 de sarfettiği paradır: 385,544 
liradır. Yol ~lerini ön plana alan 
Lutfi Kırdar ise 1 milyon iki yüz 
kırk bin altı yüz seksen dokuz 
lira harcamıştır. 

Rakamlar o kadar beliğ ki, biz 
bu belağatin karşısında fazla bir 
şey söylemiye lüzum görmüyo -
ruz. Bu faaliyet ve icraat şeb • 
rin ufak tefek göriıinen, teferrü
at sayılım günlük dertlerine de 
teşmil edilirse, İstanbulun a ra
li, faal, dürüst, çalışkan belcu•J e 
reisi elinde sözün tam manasıle 
medeni bir şehir haline gelece -
ği muhakkaktır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Ekmek derdi 
aldı, yürüdü I 
İki gün içinde yalnız Ye· 
şilköyd~ 7 6 kişi polise 
ıikayeta mecbur oldu 

Son günlerde bazı semtlerde
ki fırınların gece geç vakit ek
mek çıkarmak suretile hem hal· 
kı beklettikleri ve hem de bu sa· 
atlerde belediye kontrolii yapıl
mamasından istifade ederek bo
zuk ve hamur ekmek sattıkları 
hakkında şikayetler artmıştır. 

Ezcümle Üsküdar halkı bu 
yüzden çok müşkülata düşmüş
tür. 
Yeşilköyde de mahalli • lise 

iki gün içinde tam 76 ki~i mü -
racaat ederek isim ve adresleri
ni vermek suretile bu ekmek der· 
dinden yana yakıla şikayette bu
lunmuştur. 

~~~---o~~~--

M ÜTE FER R İ K 

Dahiliye Vekili dün Ern .. 
niyet müdürlüğünde 

tetkikler yaptı 
Şehrimizde bulunan Dahiliye 

Vekili Faik Öztrak dün 17,45 de 
emniyet müdürlüğüne gelmiş ve 
emniyet müdürü Muzaffer Aka
lınla görüşmüştür. Vekil şehri -
nıizin emniyet işleri etrafında 
Muzaffer Akalından malitmat al· 
mı.ş ve bir müddet sonra müdür
lükten ayrılmıştır. 

isken deruna şilep seferleri 
İstanbul - İskenderun arasın

da işletilmek üzere Sümer ve Va
tan şileplerinin kiralanması Mü
nakalat Vekaleti tarafından da 
muvahk görülmüş ve kira muka
velesinin hazırlanmasına başlan
mıştı.r. 

Bugünlerde başlıyacak sefer
ler karşıl~klı olarak 15 giinde bit 
yapılacaktır. 

di.ror. Bana gelince bende ay
ru fiklı·deyiın. Fa.kat, 

- Nanemolla ne düşünür? •• 
Onu bilmeden malum ya, 

benim fikrim yarım'dan öteye 
geçmez. Üstat; 

- Kat kat satış yapılmasınUl 
lehindeyim amma, sonra alan
ların kat kat burnundan gel -
miyeceğine emin olabilsem .. 

Dedi ve ilave etti: 
- Bir nokta daha var: A -

partmamn toprağı ve havası 
kimin oladık'! Bunu da ayrıca 
ve peşinen tayin etmek lizını, 
unutulmasın .. 

Bu cevabı alınca: 
- O halde münakaşa bey -

hude.. 
Demeyi faydalı bularak sö -

züıne eklcdinı: 
- Apartman alacak muhar

rirler nasıl da kendilerini bel
li ediyorlar. 

ALMANLAR NE"'fl _ ... 

BEKLİYORLAR? 

Nanemolla ile şöyle konuş -
tuk: 

- Alınanlar Britanya adala~ 
rına taarruz için neyi bekli .. 
yorlar?. 

- Bilmem .. 
- Acalıa Japonya • Ameri-

ka - İngıitere arasında teati ~ 
sine başlanan pl'olestoların ve 
gergin vaziyetlerin teccllisill6 

·? n11 •.• 
- Belki ... 
- Zehi hayal.. Denilcbi]İt• 

Cünkü, beklenen netice bugu· 
hÜn işi değil. 

A. şmdP 
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ıQJ> , ..... 
Türkiye - Almanya 
Ticaret Anlaşması 
Encümenlare varildi 
·Ankara, 5 (İKDAM Muh,.bi
~enı - Tüı•kiye - Almanya 
r~:~t mualıOOe.;i metni basıla-

arıcıve ve .lktısat encü -
lnenkrine tevzi edilım'"'ir Ya-
rın H · · ..,. · 
Yi .rn .. arı.cıye enciiıneni muahede-
ıın uzakere ede<-ektir. Bu anla.ş
ok avı taUbik. i<;iın muhtelit bir 
tc~t.e .teşkil olunacaktır. Mü
Cttk ıl ihracat arasında hir bu
se al nulvon lıralık fark görülür
leY. acruc memleket diiier mcm-

'k.ı -ete ıhracatı durdurmak hak
nı h · 

~· . aız olacaktır. Bu anlaşıma 
· ı a~ıt taraf tasd'k -~·ıd·n-· : Yek • . . ı =ı ı~ını 

. uıııcrıne bildi.ııroeleri ile mer'-

~111 • 
Vekiller heyeti 14 ağustos bayramı 
Divriği demir madenlerilBütüır Yuoanistanda 
va buğday tiatıarı hakkında Heyecanla kutlandı 

Karar verdi 
Ankara, 5 (İX.DAM Muftııfl>i

rinden) - Divriği demir maden
lerinin işletilımek üzere mez
kur ımaıdenleri islelme müesse
se5ine Etibartk tarafından devrı 
ve toprak mıiısulleri ofisince 
satılacak &kııneklik bui!dav tan
zim sat~arı ekstra nornnal ve 
mahlut olarak üç cins üzerinden 
htanbul ve İmnirde orta Ana -
dolu mülbayea fiatlarının 1,25 
kuru~ farkile, sair satm alma tes
ki!al.ı bulunan yerlerde mahalli 
mübavea fiatlarmın 75 santim 
far.kile satılıması Heveti Vekile
ce .kararlastırıhnıştır. 

Atina. 5 (A.A.) - 4 aksut.os 
y.ı]dönii.ınü bütün memlekette 
şev.k ve heyecanla tes'id edil -
ınüştir. Gençliık ~.<küllerine 
ımensup 100.000 kişi Başvekil 
Metaksas'ın önünde geçit yaıımış, 
dtiliselerde ii'Yinler yapılanıı;;tır. 

Bütün aaz<>tcler milletin hissi
yatına teroüıman olan va.ular 
neşretanektedi.rler. &tadvımıdıa 
ıbüyük sııor tezahüratı yapılmış

tır. 

Japonyanıo Hindi. 
çinideki kontroliı 
Nevyıork, 5 (A.A.) - Nevvork 

Timoo gazetesinin Şanf!]ıay mu
habirine ~re, Janonva Fransız 

~v~~ gir~ce>ktir. Müddeti bir se
.. ır. Muddt't bibmooen en ııe<: 
~ç ay E.'VVel iki }. üküınet tica
~ lllüıbadelelerinin veni tanzi
t esaslarını hazırlımıak üzere 
<'n'asa geı;ecekleroir. 

B k b k • Hindiçinis.inin fili ~ntrolünü aan a an er ve sıgor- İ şağı yuıkarı. tımıaımen elde et-

ta şirketlerinin kazanç ıın.iş ve cenubi Çini sıkıstırmak-M . . ta bulunrnuo1ur. 
acaristandaki yahu- v c r g ıs ı Mhuabir ilave edivor: 

d "} · .Japoııyanın Hanoi'deki Fran-
l erle mücadele Ankara, 5 (IKDAM Muhalıi- sızlardan qizli taleplerde bulun-

b l d 
rinden) - Banka, banker ve c!ıdiu ve bu arada Çin ordusu 

a~ a 1 si.ı?orta şirketlerinin muamele 
verı;ıisi hakkında Maliye Veka- Yunnan hududunda qörilldüqi.i 

UBı.ıdapeşte, 5 (A.A.) - Stefani: h 
1 

. h takdirde Hindiçini ııolu ile kı-• B letince azır anan uzun ıza na-l ar Zcla• ııazctesinde neş- taat naklini de istedikleri bil-
rett "' ıme vi!iiyetlere gönderi.hmi~tir. ı~, bir .makalede Ziraat Na- dirilmektedir.• 

zırı Kont Michel Teleki. varım Kanadada yenı· Polon· 12000yahudi Sovyetle· mılvon dönümden fazla Macar 
a:a~isinın takriben 20.000 yahu- ya müfrezeleri re geçen araziye geçti 
liının elinde bulun<lıuğunu kav-

'hclettıktcn "onra •bu arazinin ya- Londra, 5 (A.A.) - Kanadada Bükreş, 5 (A.A.) - Simdi Sov-
Udıler hakıkmdaki yeni kanun yemden Polonya müfrezeleri te- yet kıtalarının is}!ali aiıı;ıda bu· 

-:ı;ucibince tedricen. zirai istihsa- sekkül etmektedir. Bu müfreze- lunan eski Ruanen arazisine va
hta ~kte verınivecek surette !ere Amerikadaki Polonyalı mu. hudilerin muhaceretine Rumen 
ik ll'ııstıyan l\Iacar çiftçilerine ter- hacirler alınmaktadır. Bir çok makamlarınça artık müsaade e-

Aedılmesini teklif et.mektedir. kimseler ~Jüllü ıvazı-J.makta-- dildi_gine dair ecnebi memleket-
Varn kamarası bütçe dır. Müfrezelerin zabitleri sim- !erin.de dolasan ha:ber. nesrcdi-

lllÜ • diden Kanaday~. ııeı.n;iı,;leOOU:: len rcs.ıni hır tebliğ ile tekzip 
zakeresıne başlıyor Ruı;velt . mudaf aa US• edilmektedir. 

Lo Bu tobli~de, şimdiye kadar 
ntlra, 5 (A.A.) - Par lamen- J • • t ft • d k Sovyetlerın is.gali altında bu-

~ mahfilleri, devlet nazırı Art- erını e ış e ece 
Ilı lunan araziye 12.000 kisi sevket-

ur Greenwood tarafından çar- Vaşington, 5 (A.A.) - Roose- ımek imkanı 'hasıl olduğu tas-
~rc.ba günü mali projelerin mü - velt Milli Müdafaa us" lerı'le ""arp z n ri.h edilmektedır. 
<lı<eresi e;nasında Avam Ka - imalatı tezgahlarını teftiş et-

ınıara..;ında iradedilecek ve S:ıü- ımek üzere cuana J?iinü Havde-
kıimetın · iktısadi ~iya.sctine mü- -park'tan hareket edecektir, 

Bulgaristan 
tea!li,k bulunacak olan nutku ile 
bokk·mcktedirler. MalUrrıdur ki, 
Crenwood. bilhassa iktısadi me
ı:e~lerle meşgul olmakta ve •is-
t~d al nıeclisi> reisi bulunmak- (Ba.ıtarafı 1 inci sa)lfada) 
n~r. Avam Kamaraısı bütçe ka- laşrna havası içinde cereyan et
b.. u_nun müzııkeresine perı;em- mistir. 

CI gunü baslıyaca'ktır. Bükreş, 5 (AA.) - Stefani: 
&re tayyaresi şimal R:.ımanyanın Roo-ıa sefiri B=v. 

A bu aksanı Bükreşe gel~klir. 
tlasını geçti Sefir, ,fevblade murahhas sıfa-

ov~ndTa, 5 (A.A.) _ •Brit'..._ tile Romanya hükC.meti tarafın-
""' Air 1 "'" dan Macar hüktmıetile roomen 

nuna """ ways. korporasy<>- temaısa geçerek iki memleket a-
'Var"-'>i.rnensup Char!e deniz tav- rasında ımuallaJda -kalan mesele-
Uün T ııımaı Atlasıru ııcçerek lerin halli idn Rorranva ve Ma-
ıın ereneuve'dcki BotWQod'a 

uvasalat etm· t' caristan arasında başiıvacak ofon 
cen . ısır. B., ucus ge- ilk müzakerelerin esasını tesbit 
V"ınıy:~ı ·~ecrübe servisinin de- etrnive memur edilmistir. 
CUstı.r '; Yapılan ilk kısa u- Sefir, bundan sonra Macar he-
!Nev~ork avvarc, ıMorıtreal ve heyetile müzakerove giriseeek <>-
et ktect~r~iiru ucusuna devam lan Rumen murahllas hevetine 

-._-::-~~·-~~~~~~~_:__-d_a_h_iı~o-lac~ıtkt~-ıt~.~~~~~~~ 

Yol inşaabna ve su 
işlerine hız, verildi 
1s:a~~a.ııtarafı l inci sayfada) 

lı<ilen m ldttn Ed·rne-ııe qiden ve 
fa!t evcut olan biiııü.k •<L! -

şose. d b k tanbuı _ en o.ıs a aynca 1"-
l'i d Buldan - Istranca üze-
2 n en Kırklareli ve Edirneııe 

hCL bit 
lı<nm k ana ııol daha inşa o-

a tadır. 

A)lrıca i · 
nan· li l DŞaatı bıtmekte bulu-
Trakıı: kalı ~ Çerkezköıı - yolu 
!ani k .. nın şnııal ve cenup Tu
l'rak oıı v

1
e kasabaları arasında 

tır. Yaııı !tanbula baijlıyacak-

İ,,'ianbuı E · · 
ain1 bu .. • dırrıe asfatl şose-
den T kııuk karıştıran mevkıın-

e ırda · ·ka tan Yol q_ ıstı metine a~ı-
ve a· da bır taraftan Keşana 
ktı; ıırıca da iltiıak lıattı ile en 
teıı~ ~~·kanıetıe Gelıboluııa mun- ı 

maktadır. 
Bundan b ka· ( . 2ıı • U2tı as , Edırne - liav-

boıu _ . nko;ıru - Keşan - GeLı
bı.ııuk ~ceabad) ııolu inşaatı da 
tnekt . " laaiıııeıLe devam et-

edır. 

Bu esas l bııas YO ların iskelelerle ra-
li _ ~lt te'""' edecek olan Ereq
!lıb · .eıııruııı - Sarköıı - Golcuk 
· 1 ıltısak lar a yolları ile esas ııol-

rasındak · "ol ı tı .. u.u.:.adcı~t al' ... u.ııı 
~ <ur s b k 
tır, y,./l_ e ·eııi taman,lıııacak-
ııa kar" ııa_ halkwm yol iu.,ıuıtı
al<ik ~ qosıern,ekte oldukları 
1• a feı•kalfıde b.. "kt ·· V -..Qdı,.. Ut(U. UT. e 

"• erkek "ad -ı:atandn.lar · eıı zi-·' e tef 1 l ~ • s .. •-eı a 1 <mna ve iktısadi ııii.k-
b "' erme • ·ı u Yoll . amı bulunacak olan 
'•uk tı:r. ın1aatında büııü.k bir 
Tnektedır! ıstekle çalışmıııa gel -

er. 

TRAKY .t.DA SU İŞLERİ 
Trakyada suııu bol!aştınnalc i

çin artezi~en ış!erine bir proq
ram dalıilınde faaliııetle devam 
olunmaktadır. Edirne civarında 
ki ·Bosna köııi.i• mıntaka.nnın 
... utilıisından kurtarıLm<ıSı içın 
de büyük bır sed ııışasına te
şebbüs oLuıımuştur. Bu sed'ın ı:ıro 
jeleri de ikmal oluıımuş ve in
şaat mi.iııakasaııa çıkarılmıştır. 
Trakııada Marmara sahilleri ile 
muhtelif iskelelerin tevsii ve is
Uihın.a da başlanılmıştır. Bu is
l<eleleriıı T-rakııanın ıktısadi lıa
yatıııda ııapaca!)ı tesirleri izaha 
hacet yoktur. 

Gi.iıel Trakııamızın imar fıuıli
yetlerı b.r tarftan iş saha.>'tnı bi.i
yi.iltmek suretile Trakııa halkı
nın kazanç imkünlarını tezııid 
etmiş olduqu qibi bilvasıta ııa
paca<iı tesirlerde milli iktisadi
yatı1nızın inkişa}ı.na en büı;ü.k 
bir cimi! olacaktır. 

TRAKYANIN iMclR PLANI 
TACİL OLUNUYOR 

Diiier taraftan Trak.ııa imar 
plci.nlarının tci.cil ve tesri olun
ması husı.t.'iUttda 11eni kararlar 
ve tedbirler al11Lmıstır. 

Sözleri nıc 1ıihat1ct verirken 
Trak:Jadakı iıısaaı faa!iyetıniıı 
verim t·e intizanıından m.em
nv.niuetimi kayd~deri1n.• 

. VEKiL BU AKSAM GİDİYOR 
Nafıa Vekilimiz bugün Mılli 

Sehmiz tarafından J<ôl~uı oluna
rak Trakyadaki seya!ıalı hakkın
da izahat verecek ve aksam tre
nıle de An.krava ciönecei<tır. 

Lord Gord 
(Baştarafı l incı sayfado. ) 

zifesini yapmış m~dır? Ekseriııa 
şahsi hodbin mülalıc.zalarııı za
man zaman demokratık medeni
yetımizin ııü.ksek iilkülcriııe ter
cilı edildiiıiııi herhalde ın.ü.drı
kiz. Maddi bir faııda aramak 
ve mebzul eijlen;:e!er ve çok u
zuıı olmı)lan mesai saatlerile hoş 
bir lıaydı sürmek suretile İn
qilterenin qeçmiste Allaha, mem
lekete ve lıcmcinsleriın.ize hiz
met itibarile olan kuvvetini u
nutmıııa miitemaydiz. Bu hiz
met zilıniııeti olmadan hic bir 
bii.yü.k millet yaşı.ııam.az. Son 
vak'alarda gördüklerim bana 
öğrermıştir ki qenç nesil çok 
cesur ve ucjruııda mü.cadele et
tiğimiz bi.iııük dıiva için lıer şeyi 
fedaya amadedir.• 

İngiliz - Japon 
gerginliği 

(Baştıırafı l inci smıfada) 
re. bunlar da tcvluf cdikli·kleri 
cu.ma günü bildirilen Maki:hara 
ve Taııase'yc isnat edilen cü -
rü.nıle töhmet altına alınmıs bu
lumnaktadırlar. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Stefani: 
•Miyako• gazetesinin -bildirdi
jiine göre J ap0nya, İnııilterede 
tevkif edilen J ap0nların derhal 
tahliyesini istiyecek. avni za
manda ,;iyasi mümessiller ile 
ko"5!0los1Wı: memurları hariç ol
ımak üzere halihazırda İn.e:ilte
rede i>ulunan bütün J anon tebe
asını bir an evvel memlekete da
vet edecektir. 

cHoshi• ııaıztesi ise. J apanva 
ile in~iltere arasındaki siyasi 
müııase<bctlerin kc<;ihnesini ve 
Lonıdradaki J aı>Jn sefirinin der
hal geri çekilmesini isteme'kte
dir. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Yomiuri ga
zetesine c:öre, harbiy.e, bahriye . ' ve hariciye naztrları lngilterede 
J,ıponlarııı tc,·kifi meselesini tet
kik ctı.ıek iizere toplanacaklar -
dır. 

Gazete içtimadan mühim neti
celer çıkacaı(ını bildirmektedir. 

Tokyor, 5 (A.A.) - cAsahL p
zetesi Japouya hükllınetinin İn .. 
giltcreye pek şiddetli bir protes
to notası tevdi ederek tevkif edi
len Japonların derhal tohliyesi
ni istiyeceğini, aı;;si takdjrde Ja
pvııJanııı pek ciddi tedbirler ala
cağını bildirdiğini yazn1aktadır. 

Loııdra, 5 (AA.) - Japon sefa
retine diin gelen yeni bir telgra[ 
ta son defa tevkif cdilrn İn:;iliz. 1 
lerın 4 kişinin da~ıa serbest blra
lu.u:ğı bıldırılnıeıtkdır. 

iKDAM 

1 :NığioraA l 1 Elektrikleşme Plinı 
Vclicfendiyi 

Eeğenmiycn muharrir! 
Galiba, Ömründe ilk defa Veliefen

di p.7ı.rına &J'ak basırıq olan bir-nıu
barrir, dünkü Tasviri Efkarda ora
sı ile ş0yle alay ediyordu: 

Bu sıcak yaz paaarlarında, püfür 
püfür esen o canım boiazlçi, «o l'Ü.

zelim ada. çamlık.lan, o şekerim Ka

l&mL!J sahilleri dunırken, havasız, 

m.a.nzaı-asız, susuz ve çayırdan başka 
her şeye benziyeil Vdleteodi çayı
rına tıkılanlann aklına şa.şa1ım!• 

Asıl ben, o muharrlıin aklı.D& şa
ıayım, ki ya ömründe ilk defa ola.
rak ayak basmış olduiu Veliefendl 
payırına, o Ciuıkü ya.rıt blabalıiı 

Ye heyecam anısında alıcı .-özü ile 
bakamamış, ~&bul da bM<Jllış, bal<
mış, f&kal nasılsa. bakt.i'ı yerleri bir 
türlü görememiş! Ne yazıl: ki ba 
mübirek. ad.anım elinde o _.ün kos .. 
koe& bir durbin de vardı. Vellefen
dide hava, manzara, su yokmuş! Su-
7u pek bilmem anım&, İstanbulun 

meşhur Vellefendislne de havasız, 

manzarasız demek ioin. m.sa..oın ba
va ve manzara ne d~m.ek olduğunu 
bilmemesi ıazımdLr, Ola.uca şirinli

ğine, hoşluiuna rafmt-n VeJiefendiyl 

bu kadar hor rönnck lsliyen bu mu
harrir, yoltsa o rün Veliefendi çayı
n diye ya.nbı;hkla Yenlbahçe ç:ıym
na glt.ınlş olmasın! O C'iınkü yarışla

ra. da.ir karalam11 olduğu sa.tırJar biç 
de fena olmıyan bu muharrire tav
siye ederim, efer havadan, m:ınza

radan, ve bilhassa yaz güıt•lliklcrin
den biraz çakıyorsa oraya kadar bir 
daha zahmet etşin ve veuerendl ça.
yınna. a.bcı gözü ile bir d:J.Jıa dikiz 
geçsin ve hele yarış yerinin arka.sına 

düşen yüksek bağa çıkıp etn!ı bir de 
orada.n kolaça.nlasın, sonra orada.n 
inip asıl Vcliefendi suywıuıı b<lljın
d.a.kl ulu ~lllarlarm altında biraz et-
1eru;in, daha sonra, biraz daha iJeri
dek.i ha.zinedar bağ ve bahcelerini bir 
dolansın, ha.kalım 0 zaman karşıla

şacaiı hava, ma.ııza.ra ve bilhassa mev 
sim giızclliklerbıi, öyle kolay, kolay 
boğa:ıın her ta.ralında, adaların bu -
cağında, hele b~ık, kuytu, hatta bi
raz da kasvetli Kalamıljta. bulabile

cek mi? Su me.selet>ine &ell11cc: 
Evet, değil yalnız Veliefendi, bütün 

Bakırköy, bütün YcşllltÖY ve b~Lün 

o civar kırlarındaki sular hep ki
reçli ve ktk.renu,iJir. Fak:ı.t bvfaı:ın 

her tar.ıfuıd:ı.n, şanı, ,a.nl, heı1 Ka

rakulak ve Göztepe suları mı akır, 

ad.alarm her bucagından •ırıl, şınl 

«Abı kevsen ml fışkırır ,.e Kala -
aıı.ıt.a.ki liha.na, pıra&& ~Unları salt 
Taş delenle mi sulanır? Üst.elik şu
nu da söyliy~7lm, k.i y&rış yerinden 

beş dakika Ueridekl uJn çınarla.rı.n 

atlından, kış, yaz durmadan ,-üldür 
,-ü.ldür ve buz gibi akan asıl V~H

clentli suyu l'lbl n~ beten fena olmı
yan ve içtikçe insana. ili.ah verıen bir 
suyun eşi oota.zm her t.aralmda bu
lunmadığı aibl. adala.r..4.a ve KcıJa -
mışta. bu suyun zerresi dahi yok
tur. 

K:ışın Beyoğlu, 31'.azın bota'Z, ada
lar ve Jt.adıhöy ta.raflanna ka.J'1ı, 

İstanbul cihetini ve istaııbal ciht'U 

yazlıklarını bor l'Önnek, son otll%. 
kırk 7ıJm ö7Je bfr modası haline 
gelmişUr ki ben buna bir çeşit hop
palık denem bUlDıCID kı-ıan otur mu? 

OSMAN CEMAL KAl'GlLI 

Mcknes ve.purunda'.<i 
ölen Fransızlar 

Londra, 5 (A.A.) - Bundan 
15 gün evvel Almanlar tarafın
da..,_ torpillenen Meknes vapurun
C-_: ölen Fransızlar için Portsmo
utn'da bulwrnn •bir Fransız :harp 
gemisinde dün sabah dini ayin 
yap1lmıstır. Amiral Muselier ve 
vapurun .hayatta olan mürette
lbatı ıbu ayinde hazır bulumnus
lardır. 

Sinema işleri 
Türk Anonim Şirketi 

iDARE MECLİSiNDEN: 

İdare meclisimiz, zirdelri ruz. 
namedeki hw;usat hakıkmda ka
rar vermek ve meclisimizi sa
l:iihi vetli kılımak üzere heyeti 
umunıiyeyi 30/8/940 tarıilııne 
rastlıyan cuma ııünü saat 10 da 
Şirket merkezi olan Bevoiilun
da Yeşil sokakta 15 numaralı 
d'a;irede fe\{taliııde iç!imaa davet 
evler. 
İçtimaa iştirak edecek hisse

darların malık old\ıkları hisse 
senetlerini niz:ıımnımıemiz ah
kamına tevfikan tarihi i-ctima
dan on gün evvel sirket merke
zine tevdii mukaıbilirıde mak
buz alımaları laz>mdır. 
RUZNAMEİ MUZAKERAT: 
ı - Sirket namına satın alına

-cak enlval ve ıgayri mc-nı1tuldt i
cin idare ımeclisine salahiyet 
itası. 

2 - İdare meclisinden istifa 
eden iki lıza \-erine yeniden in
tihap yaoılnuyarak bundan böv
le idare meclisinın ibcs .itişi ola
rak faaliveıte •bulumnasuıın 

1 asdııki. . 
3 - idıre ımeclisi azalarına ve- 1 

rile.;ek ü-crıetin tavini. ı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
trlk iı;leri etüt dairesi, dııha ev
vel termik santraller kurmayı 
memleket şartlarına daha uygun 
görmüştür. Termik santrallar, 
toprak altı servetlerimizi yaka • 
rak elektrik 1'tihsal etmek, yani 
bir servet istihlaki suretiyle ba-;
ka bir servet istihsal ebnekür. 
Ancak, elde olunacak enerjinin 
hayatın her sahasında yarataca
ğı inkişaf çok ehemmiyetlidir. 

Yapılan iı;ler 
Elektrik i.:;leri etüt idaresi, 

memlekette termik santrallar te
sisi programına göre en elveriş
li bulduğu sahalar üzerindeki e
tütlerini ikıruıl etmiı;tir. Bunlar
dan birincisi Çatalağzı santralr 
dır. Etibanka havale edilmiş olan 
Çatalağzı termik elektrik santra
lının inşaatı, müteahhide ihale 
olunm~tur. Bu santral memle
kette kurulan ilk nuntaka elek
trik santralı olacak, böylece Tür
:lqyenin elektriklendirilmesinin 
ilk adımını teşkil edecektir. San
tralın takalı 60,000 kilovat olacak 
ve Z&n,guldak kömür havzasının, 
çok mühim bir veçhe arzetmek.
te olan enerji ihtiyac:ru fazlasiyle 
karşılıyabilccektir. Bu santral, 
havzada kömür istihsalindcn elde 1 

edilen ve ticari kıymeti haiz ol -
mıyan döküntüleri yakmak su -
retiyle ayrıca bunları da kıymct
lendırmiş olacaktır. 

Bugün ha" 'aaa 7 elektrik san
tralı faliyetledır ve mecmu ta.. 
katları 15.0GO kılovat kadardır. 

. Bu takatin yarısından !adası, es
ki ve artık kullanrruya hemen he
men salih değildir. Bu santrallar
da istihsal maliyeti, tabiatiyle 
yüksektir. Vasati 1,5 - 5 kuru~tan 
aşağı değildir. Şu halde ha\l'Zanın 
santralları ekonomik "urette ça
lısmadı.j(ı gibi gitgide artan ih ti
yacı karşılıyacak kabiliyette de. 
ğildir. Çatalağzı elektrik santra
lı, havzada kömür i>tihsalinin art
tırılıhası ve rasyonelleştirilmesi 
için en mühim amil olacakt:r. 

Kiıtahya santralı 
Kütahyadan başlıyacak mü -

him bir endüstri merkezi haline 
gelmiş olan lzmit ve civarı mın
takas•m da içine alarak htan -
bula uzanan mıntakanın, beş se
nelik inkişafı ile beraber, elek. 

Ege "" Adana Santralları 
J\110'mle.Kelimizin çok zenıı'n ve 

mütıiıın bir kösesi olan Eııe mm· 
ta:kasında buıı\ınkü cnerii ı:stih
laki ile rnüstaokhel enerii ılıtiya
cırun !es.biti içın elektr>k i:;leri 
etü.d ı<lareı;i taraimdan verinde 
etrailı etüdler yapılırmstır. Bu 
ebüdlerin verdiği ve elektr>klen
dirnıe planına esas olacak neti
<:elcr 1bu il1lllltakanın enerji mev
zuunc!a ne kadar in!lru;aia ımü
sait oldıı.e:u.nu bariz suıelte ~ 
tE!l1ln<!ktedir. 

:1'4?e =ıntakasında linyit Jci -
~!eri varsa da, lbu !Illll11akarw.ı 
ıl:k ihtiyaçlarının hidroelektrik 
!kaynaklardan karşılaı.ınıası dü -
sünü1müş ve G.rliz ile Büyük 
Mendires ve kolları üzerinde e
tüdlere l!iri.:;mi.ştir. Birinci mer
hale olarak su kuvvetinıden is;i
fadesi kararlaşan Gediz nC'hri 
üzerinde Adala civarında seçi
len bara.i verinde toooıırafik e
tü.dler .bitirilmiş, ieoloiik etüd
lere geçi1rr .. :,,.tir. Tasarlanan pro
jeye göre 30-40 metre yüksek
liğinde .insa olunacak lbarai ge
risinde toplanacak su. 90 metre
den akJtılacak senede takriben 
80 - 90 ımily'On O<ılovat saatlik 
eleklri.k eL " edil<Jbilecektir, 

Bazı rakamlar 
Elektri:.1,; işleri etüd idaresince 

toplanan istatistik malimıatına 
göre, 1923 seneoindcnberi. yani 
Cı.nmhurivet devresinde. menle
ketimi2ooki elektrik santra!ları
nın adedi 22 den 242 ve çıkıını.ş, 
ımecmu takatleri de 30.000 kil<>
vattan 203.000 kilovata vüksel
ımistir. Yani yedi misli ar~mış
tır. Memlekette elektrik is -
tilılaki 152 milyon kilovattan 343 
ımiJ.yon kilovat saate cıkmış, yani 
iki mislincren fazla artmıştır. 

Bugün. 26 vili>yet ımerkezin
de, 107 kaza merkezindt? ve 21 
nahiyooe elo"trik vardır. Bu 
elektrikten 3 milvon vatandaş 
istifade ediyor. 

lzmit Belediye 
trik ihtiyacı 80 bin kilovat ve 3•)(). G • ••d •• •• 
milyon kilovat saat olarak tc,Jıt azına mu uru 
edilmiştir. Bu m ntiıkanın r.:l~'.:- 1 
trik santralları ya, dövize tahvi- 1 c • 
li kabil_ rr.aden kômürü-rrüzü ve- evap verıgor 
ya harıçten ıthal olunan mazot 
yakmakta ,-e bövlece memleket • 
ekonombıne hizmet etmemekte- ".htikar yapmıyoruz! 
dirler. 11 

Du mıntakanın ihtivacını kar
şılamak için Kütahyada mevcut 
ve ancak yerinde kıy.metleııdiril
me.;i kabı! olan Seyıtömer linyiL 
!erini yakacak bir santral kurul
ması, memleket ekonomisi bakı
mından en n1uvaLk şekil olarak 
mü talea edilmıştir. L.tanbula ka
dar uzanan hava hattı dahil ol
duğu halde etütleri bitırılen bu 
santral, elel:triği her talebi kar
şılı. •abilecek bollukta ve her ih
tiyaç şeklini tatmin edebilecek 
ucuzlukta rniı.>lehl.ı.ıdere arzede. 
cektir. Kütahya santralı her şey
den evvel bir memleket ekono -
misi mevzuudur. 
Ankaranın elektrik ihtiyacı 
An.karanın elektrik istihsali 

her sene muntazam bir surette 
artıyor. Ankara, mühim bir ener
ji istihlak merkezi olmuştur. 1930 
senesinden 1939 sc•nc.;ine kadar 
yani dokuz senede Ankararun e~ 
lektrik istihlaki altı milyon ki
lovat saatten 22 milyon kilovat 
!Saate yi.lkselmiştır. Ankaranın 
civarındakı istihlak ise Ankara 
kadar mühimdir ve onun kadar 
inkişaf etmektooir. 

Bu inkişafa bakarak, Ankara 
ve civarının enerji ihtiyacının 
bırkaç sene içinde 4-0-50 milyon 
Jtilovat .saate çıkacağı kuvvetle 
umit eailınektedir. 

Bu mıntakanın i'lıtiyacının en 
ımuvafik olarak vukarı Sakarya 
üzerinde kurulac2k ıbir ilıı.dl'Oe
lektrik santral.dan temin edilebi
leceğı kararlaştırılnıış ve bura
da icabcden etüdler .bitirilanistir. 
$uyu reııle etmek için Polatlının 
35 kilometre okadar ııarıı siınıalın
de ÇaJilayık •boğazmcla ıbir 'baraj 
insası lazıun gelocektir. Baraj 27 
metre yuK.seklikte ve 20 m<>tre 
derinlikte olacaktır. Bu 'barajın 
arkasıoo.a 300 milvon metre mi
kiııbı su toplanabil-ecektır. Yapı
lan etüdlere nazaran baraj ~~ 
rinde senede akan su mikt:ırı 
500 milyon metre .mikaln:lır. Bu 
santral senede ii.umıi 75 milvon 
kilovat saat istihsal edobikcek
tir. 

Santralda, ilk kurulusta, be
heri 7000 kilovatlık 2 ıırup te
sis edilcccıktır. fhtıvac arttıkca 
;ki grup daha ilave €.'dilerek san
tralda azami 30.000 kilovat tesis 
edi1mis olacaktır. 

Caiılavık hidroelektrik santra
lından elektrik 100.000 voltluk 
takriben 95 kilometre uzunlui!un
da b;r ha\'a hattı ile Ankara'Ya 
ve Ankaradan ıttbarcn de tak
rföen 60 'kilo:n,.tre uzunlu/!unda 
bir hava hattı ile civara vürü
t.ii lece-ktir. 

İzınit muhabirit. ,iz B Cevdet Ya
kup'un İzmıt gazinolarının ta.ri .. 
:lelerinden bahseden bır ıncktubu

nu neşretml.ştik. ~1uhabiri.ıniz bu 
yazısında gazinolardaki fiatların pa
halılığını bildirmekte idi. Bu yazı
da ismi geçen BeJedıye ıaz.inosu mü
düründen aldığunLZ mektubu ayoen 
neserdiyoruz: 
İkdam &azetesJ. yazı işleri müdür

lüğune: 

İSTANBUL 

l/8/9tO tarih ve 355/212 sa1ı.l.ı 

nüsha..ı.ıız.ut 3 üncü sayfasının mem
leket baberlrri sutunwıda (İz:m1l 
ca:dnolarında lhtikir devam ediyor ) 
serlevhaswda İkdam muhabiri ve 
isminin de Cevdet Yakup olduju 
anlaşılan muhabirin ihb:ırile yanl.a.u. 
ve bilhassa. mtisteclrt bulund,oğum 
Belediye gazlno!liwıa a.tf ve izafe e
dllen razılar tamamen asıl ve esaa
ta.n iri, an1amadn ve bilmt!df'n sul
ıılycUe yaınlmı• oldutu cihetle mat
bua.t kanununun ma.ddei ınah.:sosası

na tevfikan bakik&li berveçhliU. 
şekilde ~hih ve tavzih eyler ve ayni 
sütunda ne,rini rica e7 lerlm. 

1 - Gaziııommda müşterilere ve
rilecek lıı:Jan bll&'lllle kadar kırk 
paraya aJam3dık ve hıyar~ dıomatea 
ııeylin v.s. ile salala lı&liııde 15 kuru
ıa veriyoruz. 

Sade hıyM" ise 5 kunışlur. 
ı - Pa.tlıcan ıu..artmu. ise 4 • 5 

t&ııe deiil. lam LU'inci ıunf lokanta 
porsiyona olarak ZO kuruştur. 

3 - Şif kebabı ise 31 kunq de
iildtr. D<>rl şi.şlen ibaret bol ,.,.. 
nltlirlü bir porsiJ'on %5 kuruştur ld 
herhanırl bir kofleclde cıaııı Pıin ta.
nesi beş kuruştur. 

4 - Domalee ise 15 kuruş delil
dir. Dolma.Bı lam porsiyon olarak 15 
kuruştur. Sade domate.e para atmı-
7oruz. T1Ufanda. iken 5 veya 10 ku
ruş alırdı.k .. 

5 - Dondurma, bahçemizde nlnız 
on 1<ıtrutlur. İçkili lokanta kısmın
da ise &'ilmllt kaşık ve kadehle ayni 
r:a.manda ha.demli olarak 15 kuruş

llll'. Altmış para da cı.rson hakkı 
vardır. 

6 - Çay kabv.o ise balıçenıbde 5 
loaruştur~ İçkiU lokanta kısmında 16 
kuruş dei:il, 10 kunış!ur. 

7 - Şwıu da na.ve edelim ki mem
leketle kalem tutauu sahibi salih\
ye!tar bir şabslyel tarafından istan
bulun hafi.alık mecmu&larınm bi
rinde loka.utamızm ucuzluiundan bah
sedilmlı,U. V"'4İ.Yelin bu şekilde tav
a.ihlı:d rjca eder derin sa.y,rılanmı su .. 
narım. 

İzmit Belediye bahçe, ve 
l'a.zhl.osu müdürü 
SABAHATTİN '1'llt 

Sı\ Yl'A - 3 

Fransa, Hezimetin 
mes'ullerini arıyor 

(B· ·n,.akaleden det·am) 
tine sebep olanları arıyor \"e ~ 
zalandırmak ilitiyor. Fransız ga
zetelerinin yazdıklarına göre, 
Fransa harbe girdiği zaman, çok 
hazırlıksızmış. Mese!ii şimdi 
Clermont - Ferrand'da çıkan, vak 
tile 2 milyon sayıdan fazla basan 
o me~hur Paris - Soir gazetesi 
şöyle diyor: 

.ILldiseler isbat etti ki, Fran
sız ordusunun, tayyare, tank ve 
tanlı: defi topçusu noksandı; hat
ta beylik ve fotin de noksandı, 
idareciler, bunu bilmiyorlar nuy. 
dı? 

Diplomasi sahasında da, Krem
lin çoktan Berlin ile bir pakt iıtr
zaladığı halde, idare adaınlarımı.ıı 
Mookova ile anlaşma hayaleti -
nin peşinde koşmakta ısrar edi
yorlardı. Diplomatlarımız ve 
mes'ul şeflerimiz bunu bilmiyor 
lar mıydı? 

Nihayet, İngiltere de kendi i
zinden. bizi de sürültled,iği harbe 
hazır aegildi. Faris, İngilterenin 
harbe hazır olmadığından haber
dar ~ilnıeıniş miyuı! yoksa o za.. 
ımanki ıdarecilerimız, bundan en
du;e etmediler mi?. 

Fıkra muharririnin ;yazdık -
!arından, Fransız ordusw1un tay
Y?r~, _tank, tank defi topçusu gi
~ı sıliihtaı:ının değil; askerin bey
lı!'< ve fotın gibi en liUıun!.ı teç
htzahnın da noksan olduğu anla. 
şılıyor. 

İsviçrenin Fransız dilinde çı
kan matbuatından Gazette de 
Lausanne'nin Vişi'deki husıısi 
muhabiri de cmücrimler aranı _ 
yor. ha lıklı mektubunda, •·rnn• 
su efk3.rı un1umiycsinin hezi -
n1ctin dünkü ve bugünkü n1cs'u] .. 
lerin in şitl~ctle cezalandırılma -
sını istediğini söyledikten son .. 
ra, vaktilc parlamentoda. sık sık 
askeri tayJ arcciliğin ıslahını ve 
tank imalatının arttırılmasını be
lağatle istiJeıılcre rağm~n, ala
kadar nazırların neden bunları 
nazarı dikkate almadıklıırını mil· 
Jetin sorduğunu yazıyor. Muha
birin yazdıklarına göre, 

•Mebusan Meclisinde, şikayet
lercie bulunan mebıu;lar, bazı 
gruplar tarafından yuhalan.nuş
lar; sonra, nynı gruplar, Fı ansa .. 
nııı maddeten ve manen harbe 
,.ırmiye hakikaten hazır olup ol
ma<Lğını araştırrmya lüzum gör. 
me<ien en şiddetli harp taraftarı 
kesilmişlerdir. Vatanperver me
bu.;lar, uzun müddet, parlamen
tonun hariciye encümenlerile or
du encümenlerinin, ordu ile <iıp. 
lomasiyı te\·hit içın, beraberce 
içtima etmelerini beyhude yere 
teklif edip durmuşlardır. 

Devletin evrak mahzenlerin
de, Alman taarruzuna yol açan 
Sedan gediği müdafaasının ek
si_khğini bilciiren raporlar oluğu 
ı?ıbı tayyare ve harp sanayii fab
rıkalarının millileştirilmcsin -
den sonra bunların istihsali azal
dığını bildiren rap0rlar da var
dır. 

Terhis ooilen askerler, kendi 
tepelerinde mütemadiyen yem 
yeni Alınan hava filolarının uç • 
tugundan, fakat keııdilerını mü
dafaa için bir tek Fransız tayy a
resi görülmediğinden şik;ı_ı t et
mişlerdir. Fransanı.n kı;1.ueL!i pi
lotlar yeti,,;tird.ıginı, bunların OÜ• 
ret ve cesaret itibarile hasım pi
kıtlarından a,;agı olınadıklar•nı 
bilen efkarı umumiye, en •iyade · 
tayyareciliğiıı bu zaafı karşısı.D
da hayret duymuştur. Parlıimen
ıo tarafından milyarlarca taruisal 
verildiği halde ordu, hm-bin ba
şında neden, Fransız tayyarccili
ğinin şöhretine layik malzeme -
den mahrum kalm;ştır? 

Bilhassa intizam•.zlık ve d.ısip
linsizlik mes'ulleı. aranıp bulu
nacaktır. Hezimetin ferda,,,ında, 
çok Fransı.z dootu bir e<:nebi dip
lomatının dediği gibi • ·NTİZAM 
iNTiZA..'1SIZLIC.l YENMİŞTiR, 

Fransız ordusunım mağlubiye
tinin hakiki sebepleri ortaya çık
ttkça, bunun Osmanlı İmparator. 
luğunun Balkan Harbindeki mağ. 
liibiyete benzediği anlaşılıyor. 
Yalnız şu fark ile ki, o :ıa.maıı 
Osmanlı ordusu, merhum Mah
mut Şevket Paşanın himmetile 
silıih, malzeme ve teçhizat ba -
kınıından, hasımları olan Bal -
kan devletlerinden daha üstiın
d~._O h~rpte de, en mühim mağ
lubıyet amilleri, intizamsızltk ve 
parti kavgalarının )·arattığı ni • 
fak olmuştu. Anlaşılıyor ki, Fran· 
sada, Osmanlı İmparatorluğu gi
bi, harici manzarasının ŞC\kct v• 
azametine rağmen, içini kurt ye
miş, kof bir ağaç imi!;; fırtına
ya göğüs geremedi, yıkıldı. 

Fransız hezimetinin ınes'ulle-
ri aranırken daha birçok haki -
katler ortava çıkacak, bu nıağ. 
lllbi)·etin ı~addi ve m~°:evi sc -
hepleri, gittikçe daha ıyı anla~ı
lacaktır. Şimdilik, nıillet!crın 
Fransanın halinden alacakları ib. 
ret dersi ~udur: 

l\Iilli l\lüdafaa, her ~eyden ak. 
dem ve akdes olmalıdır. Millet, 
bütü~ varlığile bn gaye etraCın
da hırle.şmelidit. 

4.BİDİN DA VER 
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Allahın aslanı, Môsivôdan el çeke
rek fani hayata veda ediyordu ... 

Gece yarısından sonra, artık 
göz kapakları akırlaşmıya ve sey
rek nefes almıva başJadL Şimdi 
<>nun, bir lirnoo g;J,i sararan çeh
resinde, sekerat halinin hazin 
gölgesi vardı. Hiç şüphesiz ki, 
pek kısa bir zaman sonra, artı.k 
(Allahın hükmü), yerini bula. 
caktL 

Bu büyük varlığı göz göre göre 
kaybetmekten müteellim olan -
lar, aynı zamanda içtimai vazi -
yeti de düşünüyorlar ... (Emirül
mü.minin) in gözleri .ltapanır ka
panmaz, İslam aleminin başsız 
kalacağından korkarak, büyük bir 
endi.;ıe ile tiril tiril titriyorlar -
!ardı. 

Bu müihim endişe h:issini en ev
vel ifşa eden, (Abdulah Bin Cen
dip) oldu. (Ali) nin ayak ucuna 
diz çökmüş olan bu zat, bojiaz:ın
da dii,l!\i.:mlenen bir sesle: 

- Ya EınirüJ.müminin!.. Allah 
l(ÖSteıımesin amma, şayet sana 
bir hal olursa, büyük oğJ.un (Ha
san) a biat edelim mi? 

Diye, sordu. 
(Ali) ceovap voeıecek tıaldle de

ğildi. Fakat, vaziyetin ve bu su
alin ehemmiyeti onu harekete ge. 
til'dL Derhal gözlerini açtı. Sağ 
elini, titriye titriye i<aldırdı. Ha
fifçe iJtl tarafa salladı. Son me -
tanetini sadetti: 

- Ben .. bu !ılll!IUta size, ne ya
pınız ve ne de yapmayınız diye
mem. .. Sizi, doğTu yola götürecek 
olan adamı, bizzat kendiniz se
çiniz. Ona biat ediniz. 

Diye, cevap ver<ii 
(Ali) nin bu cevalbını. vine h* 

kırıklar takip ettL Fakat, bu mü
hiın ve nazik mesele, (Ali) nin 
üzerinde o kadar büyük bir tesL 
husule getirmişti ki; o, artık en 
son beşeri kuvvetini sarfederek, 
sözlerine şöyle devam etti: 

- Ya Hasan!.. Ya Hüseyin! .. 
Ve ey Allahına ve Resulüne iınan 
edenler! .. Beni dinleyiniz... Re -
sulullahın, size emrettiği fazilet
ten, bir an )>ile ayrılmayını2. ~Ier 
ne sebeple olursa olsun, ih tir .ısa 
kapılarak, ehli İsliım arası.nda ri
fak çıkarmayınız... İsliirniyetin 
esası olan ittihadı, muhafaza edi
niz. Son derecede zaruret hasıl 
<>lmadıloca kılıç çelomeviniz, kan 
dökmeyiniz. Hak ve hakikat yo- ) 
!undan ayrılmayınız. Şahısların 
menfeatleri için, 6 tr 

B iribir.i.nizle çarpışmayınız. İ&
liimivetin kuvvetini zafa uı!rat
mayınız. 

(Ali), ıbu eözleri söylerken, 
sesi titriyor, kelimelerin arasın
daki fasılalar, ~ittikçe seyrekle
şıYOııdu. Son sözleri sövlerkcn, 
artık tamaımlle y<ırulm~tu. Du
ltakları ihtizaz ettilti !halde. sözle-
1'. i:şitilemivoııdu. Onun için (Ali) 
bırdeM>ıre durdu. Derin bir ne
fes aldıktan soııra, J?Ö"llerini yum
du. Ve S<>n söz olarak onun aj(
zından, :;unlar duvuldu: 

- Bu sö-zleriıni, unutrnavmız .. 
Ve artık, beni kendi halime bı
rakınız. 

Evet.. artılk onu, kendi haline 
brra1<!ınak lazmn .l?<'li"Y'lrdu. Çün
kü, (Resuliıll.ahın) fazletkar ye
iııerıi ve (Fatma) nın sevgili zev
ci, o andan Ttlba.ren rnaısivadan 
el çekerek :fanj hayata veda edi
Y .iu. 

&az evvoeL celrreısiııılie iz,. 
tırap al~tleri, tama.men silin
mişti. Artıılı:, taımamil.e kansız kal· 
bnıs ola.n çehresinde, tatlı bir 
tebessüm lbelimı:iı;ti. Hiç şüphe
siz ıki, ıı?<iz.lerine tatlı :havalleı· 
~üyorou. İ!htiımal ki, bü -
tiin hayatını aziz ~!erile dol
duromış olan (.Resuliıllah) ı.n mu
barek cemalini .. Belki de, tıeYl!ili 
(Fatıma) sının llrendiısine ıtüJ.üııı.. 
seyen masuıın ve ııedef renkli 
çclıresini ~yordu. 

Oda, uıhrev:i ibir sükut içinde 
idi. Bu elik.ut, 'bir hayli zaman 
devam etıtL.. Bu ırrıilililet zarfın
da, (Ali) rıin dudakları, mütana
ıdİV'ell hareket OOivor, fakat hic 
ibir eey işi illmi yordu. U:ı:unca 
süren bu OOkerat hali, onu her 
d<d<ika ıbiraz daha ölüme sürük
lüyordu. 

Heı'kes, • tewrur ve rz.tını.bın

dan taı; kesilım.işti. Ve bütün ~ 
ler, onun so~ rehresinde te
meclcüz e1ırn~t.i. Daha dün, hey
lbet ve azaınati ile ı;ıözlıeri kam~ 
tıran lbu cehre, şimdi lbir liıınon 
gjbi sar anımı:;, vav as. YaV86 kü
cülerek, ~ ve henüz .kı:r1-
mıva b~ olan 8'vall bir 
sakalın çerçevesi iıcinde, adeta 
bir avu;; iıçi kadar kalmıştı. 

(Arkası oor) 

R~·ıl . ~~o~::v o . . .. . . ~ . 
DALGA UZUNLOOU 

T.A.P.U.7tm. U'5Km.ztltw 
TAQ.19,47 m. 15195 Kla.%0 Kw 
ıus m. w KDL ut Kw. 

6 Ağustos S-.lı 
7.30 Program 
7.35 Valslar (pl.) 
8.- Ajans haberleri 
8.1 O Ev icadını - 11emek lisı"esi 
8.20 Piano ile caz parçalan 
8.30 Kapan~ 

* 
12.30 Program 
12.35 Mhtelif şarkılar (pı.) 
12.50 Ajans haberleri 
13.05 Plaklarla muhtelif şarkı.

lar (pi.) 
13.20 Senfonik program (vı.) 

14,- Kapanış 

* 
18.- Program 
18.05 Caz müziqi (pl.J 
18.30 Çocuk saati 
19.- Çocuklar için. 
19.15 Fasıl he11eti 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Çiftçinin saati 
20.15 Kcmuşma (çiftçinin mati) 
20 .30 K ü.me ses ve saz heyeti 
21.15 Serbest saat 
21.30 Radııo gazetesi 
:!1.45 Rad110 salon orkestrası, 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Rad11c. orkestrıuı 
23.- Cazbant (vl.) 
23.25 Yarınki program 
23.30 Kaııanıs 

ZAYİ - Vakf~ir 86ker1ik 
şıibeeinderı alıınıs <ıldul!um teı-
tıis te2ılrereuni zayi e<tıtiım. Yeni
sini alacakıandan eskisinin 'hük-
mü yoktur. • 

317 tevellü.tlü. Vakfıkebirli 
Bektaş ogullarından Emin 

oğlu Durmuş 

A '> 

BOYOK TARiHi ROMAN:~~ ..... ( 

. ' 

ŞEKERPARE SULTAN - ' -
1 

M. SAMI KARAYEL: 1 Yazan: 
--

Bir kere, Padişah Edirneye 
ııitıınek iGtedi. Yolda çıral?anlar, 
rev.kler ve ei?lenceler tertip e -
dildi. 

Veziriazam, devlet ricalinin de 
birlikte gitmesine izin istedi. Pa
dişah taraftar olmadı; 

- Ben seyir ve teferrüce gide.. 
rim. Vezir ve kazaskerler bile o
lursa, halk ü.şüp seyir ve tefer -
rüce mani olurlar.. Davası ve 
şekvası olanlar divana varsınlar. 
Havas ve mulkarrlbineen ııavri 
kimse benianle geimesin. 

Dedi. En.derun ai"!alannı. müsa· 
hiolerini, Cinci Hocasını aldL 1 

Sultan İbrahim, yolda rahatını 
bozanları birer birer katleyli -
yordu. Bir iki naibi katlettirdi. 

Yolda eı;kiyalar tutulmuştu. 
Onları da katlettirdi. İçlerinden 
birisi Yeniçeri olduğundan Padi
şahın huzurunda baf(ırdı: 

- Ben Yeniçeriyiın ... 
Sultan İbrahım ııözlerini açtı. 

Su sözleri söyledi: 
- Ben dahi Padışahım .. 
Yeniçerinin derhal elleri ayak

ları kınldı. Kafası kesilerek çar. 
şı ortasına atıldı. 

Yeniçeriler, halk Sultan İbra
himin bu hareketlerine nefretle 

- .. 

' 

lllDAa 

Yazan: Nazan M. KA VAHAN 

Fazla Şişmanlamamak için 
ÇOK KOLAY FAKAT FAVDALI ÜÇ HAREKET 
Fa:tla ~ V'iicudun tenaW'bünü bozar. da ... Bu hareketi oonra &ai! tarafa dol!ru da ya;par -

sınız. Ve beş defa tekra~llll!Z. Bilhassa k~ ci.ı'kinle.sir. İnı?iliz dram artist
lerinden N<>el Govıırd'm dootlıırına tavısiye<ıi $11-

2 - Bir a'VTlanın Jra:rıı;ısmda durunuz. Bedeni
nizi mümlıiin o~ karlar doilrıı tutunuz. Kal
çalarınızı yavaş, yavaş evveli sai'a, sonra sola 
dcıitru ilerletiniz. Ellerinizi de kalçalarınızın üze
rinde bulunıduruınırı:. 

dur: Co« """11ek yanevin:Uı. Y edii!iniz şeylere 
dikkat ectinrz. 

Vücudunuzun tenasübünü muhafaza iıçin hu
susi lbir rejim tatbikine Lüzum vuktur. Bir ay ka
dar salıa.hları on, akşamları da ibes daki.ka su tarif 
edeoeitimiz idlına.ıılan yaı:ırnak kafidir. 

1 - Avalkta ellerinizi oola dol!«:u eğinlz. lBa
şmıZı ve vücudunuzun lbele kadar olan kısmını 

3 - Ayni vazlyet.te, kak;alarruzı öne, aor'k1rVll. 
salta ove sola <bi!nı hareket ettiütlz. Bu hareketi 
müım'<:ün oldu.<tu kadar ~ tekrar, ediniz. 

Orijinal Bir 
MAYO 

K O C OK IY azlık güzel bir 
- -- TAVSiYELER 1 K a n o t i y e 
* En iyi sala.ı:oora yapmak u

sulü be~ bardak kaynar sıcak su 
içerisine 2!iO gram tuz atıp erit
ıınek ve stı soğuduğu aman sü -
ZÜı:> kullanmaktır. * Sigara dumanından husule 
gelen parma.klal'daki sıın leke -
!eri çıkarmak için oksijenli su 
ile siliniz, tesiri olmazsa çama
şıra kullanılan ve şişe ile satılan 
çamaşır suyu alınız. Bir kap içi.. 
ne 8di su koyduktan sonra bu 
sudan da bir iki kahve kaşığı. ko
yunuz. Bu w içinde pamıaKları
ruz.ı yı:kayınız. * Soğan ..-e sarımsak ıkolıu;u
nwı akuıda ka]maması. için ipti
da ağzı yıkayarak dişleri :fırçala
malı, sonra ağıza bir çay kasığ:ı 
şekeri atıp yemeli. Rivayete gö
re 'bunun gayet iyi teeiri vardır. 
Bazı kimseler maydanoz, ana. 

son yahut karanfil tanesi ç;ğner
ler, koku az zamanda zail olur. * Saçlarınızın fazla kepeğini 
geçirtmek için saçlarınw yıkar
ken şu ili.cı şampuan gibi kulla
nınız: 

200 gram ispirto ile 200 gram 
arap sabunu karışarak olan şa.m-

,.. 

.. 
Bu, kanotiye foı1ın:ası ~a'.'fl 

az bir masrafla ~ blızat yapar, 
üz.erini de, arzunuza ve ze'Vik.i.ni
:zıe ~re sü.sliyebi.liminiz. 

Bir gımç kadının kendisine pek 
ııokıştığı mayo Almanııanın en 
orijinal modelidir. Alman ka
dınlarının beğendiöi bu model 
Avrupanın diiler yerlerinde ve 
orijinaliğ!e bayılan Amerikalı

lar arasınd ada çok büytik raii
bet 9ö-rm~tü.r. 

' puanı bir eczanede yaptırınız. 

Bunım için keten, hasır veya 
yün iplik kullanilir. Yalnız bun
lar, biraz kalınca olıınahdır. $a
'.Yet çok ince bir iı>liık kullanılıma 
'bunların ikisini, üçünü bir ırrava 
ııetiııınek lazımdır. Kroşe &ım. 
,pek sllkı rleı:!il. fıd<at herhalde 
ııa.vta.n ııöriilnriyecek derecede 
olmalı<lır. Şapka beva:ı:. 'krem ve
ya muhtelif renklerle karısılk: o
larak yapılabilir. Bımun icin 80 -
100 iplik, '.kMi derecede beyaz 
ve siyah ı<aytan, 2 militeımre ka
lın~ celik bir U<ı6e ii?nesi 
J.Azı,rndır. 

İmtiya:ı: Sahibi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer 

SON TELGRAF Basımevi.. 

ne karşı isyan arzuları vardı. 
Hatta, o sıralarda Simkeş ca -

miine, meydın kapısına, halkın 
en çok toplandığı yerlere fitne
en<'iz kağıtlar yazılıp atılmıştL 

Padişahın, Edirnede bulunması 
dolayısile İstanbulda isyan ema
releri görülmiye başlamıştı. E -
dırneye derhal haber gönderildi 

Sultan İbrahim, bir ay süren 
hır gaybubetten sonra, sarayına 
1.ekrar kavuştu. Bunula beraber 
halkın nefreti ve dedi kodusu 
zail olmadL 

Sara vın istıı.pda.clı çekilmez bir 
hale ııel:mişti. Saray kadınları bi.. 
le garez beslediklerini katlettır
miye başlamışlardı. 

Maksut paşayı katlettiren Su!- 1 
tan tbraıhiımiıı hemşiresivdi. Nak
kaş Mustafa Paşanın zevces:i idi. 

.Nakluıs Mustafa rpasa. Mı
sırda vali iken, hazineye altı yüz 
1Lsır kesesi noksan göstermişti. 

Halefi Maksut Paşa bu para -
nın bir kısmını Mısırda tahsil 
etti. Bir kısınıru da N akka.ş P:ı
şanın malını satarak ikmale mu.. 
vaffak oldu. Zevcesi sultanın bu-
na cam sı·kıldı; 

.,.,,,,,..,,'D--!- - ihanet ""'P. 

Bundan bir miktar saçlarınıza 

sabun yerine dökünüz. Üzerine 
!biraz su akıtarak köpürtiinüz. 
Köklerini ovalaymız, bol su ile 
calkayınız . 

medyun eylemek Maksut Paşa
nın işidir. 

Diye, gece gündüz Paşanın i -
damına çare aramıya başladı. 
Maksut Paşa, esasen Veziriazam 
Kara Mustafa Paşanın adamı i -
di. Bundan ba.$ka, Mısırda veli 
iken, Veziriazam Mahmut Paşa
nın da arzusuna muvafık hare
ket e1ırneınişti. Bu 6Elbepteıı V ezi
riii.zamla da arası açıktı. 
Maıksui rp~anın düşmanları lbir 

kaç defa Sultan İhrahime tezvi
ratta buhındular: 

- Kara Musaafa Paşaya mu -
haıblbcl .i.cin ı>adiısahıını.ııa sihir 
ettil'di. 
ıBuruian dolayı Sultan İilıra

~iıın de Maıkısut P&Şaya diş bili
yordıL Hatta bir kac kere; 

- Maksut, Mısırda ol sih.ir
lbaz Arnavuda si:lı.lıibazlar arar
mış.. V allidı ve blllaıh gördükiiım 
j(ibi öldüriirüan.. Deıı:n.işti. 

Fakat, Maksut µaşanın hic bir 
eeyd,en haberi wk!tlL Ve değer
li lbir wzirdi. Kerim, halim, tah
llili )'<llunda, e'l!Va ve etvarı a
li:mane idi. 

CArka.!ı var) 

Yukarıda resmini ı;ıördüilünüz 
şapka. koyu mavi ııroııren ve w 
demet mllıe ~ ile süslüdür. 
Arka tarafvwla kulaklarm bi
raz ııermnde. ilci ~n balı 
vardır. Flvan.lro şeklinde balt
larur. Ayni mine çiıçejli deme
tini, arzu edilirse tayyörlerin 
yalkasına da iJtnelenir. l metre 
50 santiım ~n kfılUdi.r. 

RASİT RIZA TİYATROSU 

HALİDE PİŞKİN BERABER 

6 Aqustos salı gü.nü aksamı 
Bakırköıı Milti11adi balıçesinde 

·HABİBE TEYZE• 
VODVİL - 3 - PEKDE 

iMEVLÜT - Milhendie i'uat 
ıŞamnanın ~ ıBavan Saiınenin 

ruh una .ttılıef edilıınıBk üzere 7 
akustos çarsaımba .ıüırii Kacblıi>y 
Oıımanaita caı 11fü ııde ııaat üçtıe 

mevlüdü şeri! okutturulaıcalctı:r. 

Askerlik 
(Baı;tarafı 2 nci saııfada.) 

1 zıhlı tümenin bir meydan 
muharebesine müdahalesi de -
mek, 2000 top, binlerce makineli 
tüfek ateşinin yarattı~ siklet 

, ı merkezile savlet etmek de -
ğil midir? Bir cephenin en zaif 
ve en korkak tarafı gerisidir. Al· 
manlar, darbelerini buralara tev. 
cih etmekle Fransız müdafaa 
cephesinin ruhunu sarsmak usu
lünü tatbik ettiler. Fransız defi 
ve tart silahları, bu ~)isleri ze
deliyemedi. V eygand derinliğe 

doğru yaptığı bir tabiye ile bu 
savletleri karşılıyamadı. Fran -
sız topçusu kapalı mevziinden 
luı çok oynak vaziyetlere cevap 
veremezdi. Muharebe usul ve sis
temlerinde teknii!'i aramak da ba
ta idi. Almanlar, tankları döv -
mek üzere açıkta yerleştirilen 
Fransız sahra topçusu, Büyiik 
Harbin kaidelerine göre, tepele. 
mekte de kusur etmediler· tank 
dalgaları, şiddetli topçu at~şleri
lc destekleniyorlardı. Piyade tu
tunmak için ateş himayesine muh 
taçtı. Ne mestur topçu, ne piya
de mıntakasına yerleştirilen si
Iihlar bu ödevi ba~aramıyorlar
dı. Fransızların yalnız muhare. 
be vasıtalarından bcğil, muha -
rebe usullerinden de piyadeleri
ne hayır gelmiyordu. 

1 - Aı VSTOS lHO 

Bahisleri 
Tayyare filolarının kütleler, 

dalgalar halinde hücumlara refa· 
kati usulünde de Fransızlar gaf
let göstermişlerdi. Bozguncu ka
fileler · arasında çekilen birlikle. 
rin, havadan yağdırılan ateşler 
altında, intizamıpı, maneviyatı
nı korumak da imkansız olmuş
tu. Bir kafile ki, muzir düşman 
elemanların rehperliğine de bil -
meden iftikar etmişti, götürdüğü 
çukura sürükleniyordu, 
Fransız ordusu, evvelce de yaz

dığım gibi, tepeden tırnağa mü -
cehhezdi; fakat silfilun sistemi, 
karakteristiği gibi kullanma tar. 
zı da ihtiyaçlara, vaziyetin icap
larına uygun değildi. 

Alman ordusu, ihtisasa mü -
him yer a;'ınnıştı, Fransada oto· 
rite kaybolmuş gibi idi. Ordu -
mm, yurdun mukadderatını men· 
fi ellere bırakmak felılkctler ha. 
zırlıyabilirdi. Bu çok ince ve va· 
tani işlere gelişi giizel insanla
rın son kararı vermesi ise: 
cS<ıhbeti sadra karışmak gibidir 

dehlizden• 
mısramı hatırlatır. 

Harp vasıtaları ve usulleri de 
daima değişmiye mahl::umdurlar. 
Harpte muvaffakıyet, zamanın 

icaplarına adım uyduranlara 
mev'uttur.! 

Biibreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıldann mik:rop
lanru kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudret:ni arttı:nır. Kadın, erkek i.dra.r zodukla
rı.nı, eski ve veni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel aj!rısını, sık 
sık idrar b<ız.mak ve bozarken yanmak haıllerini ıriderir. Bol idrar te
:ın;n eder. İdrarda kumlerın, mesanede taşların te.şekkü ':üne mani olua-. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek ma~leştirir. 
Sıhhat Vekaletiıııin ruhsa.tını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her ~eydea evvd 

oılıbatli ve parlak bir 
teııe, lelı:eıiz ve düz. 
ıran bir cilde maliiı: 
olmak lazımdır. 

Sizin de cildinizi 
~lzelle~tirir, ırudde· 
leriai be.liyerelı: can· 
laadırır. 

40 ıenelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
-... yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan
maF!na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sa-

iılır. 

1 Yüksek deniz ticaret mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 
ı - Mektebin tahsil müddeti, lise ve ;yüksek sınıflı olmak üzere altı 

ııene<fu. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve mak;rusl 
yeti$ü.rmektir. Mektebe kabul olunan talebenin &iyimi, yiyi.m.i vesa.ir bu
ausatı meldA>P tarafından temin edilir. 

2 - Me!ctebin bu sene yalnız lise birinci auu!ıne. la!A!l>e alınacaktır. 

/1. - Alınacak talebelerin orta mektelıi bitirmiş olmaları ve yaşlarının 
15 den 19 dan büyük clmamalan pr!tır. 

B - Orta okulu geçen sene bitirınil olanlar arada geçen bir senelil< 
ıamıını ne ile geçirdiklerini lev&ik edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin mektep müdilrlüilüne karşı yuacaldan U.lidaların• 

ıışatıd:ıkl vesikalan raptedorek 1 aiusto& 1940 larilıinden ilibao:>n paıarte· 
şi, ~a ve cuma (Üllleri sabah Baa1 9 dan 12 ye ve öileden sonr• 
~t H den 17 ye kadar müracaat etınel.Qrl. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı k&ğıdı 

c - Mektep ~..ııwnaıi w:ya "'"'.,,-" v..,mwt ~ mı>-
aaddalt örnekleri 

D - Polilçe Wdik edilmıl iyi hal ı..Ai><iı 

ı: - VelileriD.ID ızaAll acır.ı.n .,., -- tmnJen 
F - Altı adet karloD&uz ~ c4X~ eb'Mmda 
4 - Yaulma ~ 26 aiiustco 1940 puaı1ıeoi ıtllııftne lı:adanlır. 
Kayıt olunanların 28 aiustoıı 1940 ça._,,.,. &ünil ınblıl ~elerinlO 

7'1Plma1n için sabah saat c8> de mekteı*! bul·mm•1•n Jlmad!r. 
5 - I'nla tafsil.At için Ortalcöyde Mf!lotep müdürlütüne milracaat _.. 

malıdır. İatanbuldan 1a7ri maNUerden 7iJ)ılaoek milr.1.c..atlaıa. matıııU 

cdıılıul bilgisi> ıönderilir. 
Muhaberat için pocta rulu fııııderilınesi IAzım<hr. (1273) 

[ 
&& 

] ISTlNBUL BELEDiYESiNDEN 
Vilt;yet hYdudu dablllndeld telefon ..,ııeJteleri için lüzumu olan muJl· 

telif cins tıoJefon -i 2480 numaralı kammun 46 ncı maddesinin )'.; 
tııı:nuwıa &öre pazarWı:ı. satın alınacal<tır. Mecmuunun toluoıin bedeli 4552 
Ura 90 lı:ımış ve Mmlnatı 982 Ura 9i kuruştur. Şartname Ztbıt ve l\lu•• 

melM mildllrWlil l<alemlnda 16<üleeektır. İhale 8/8/940 ~ ıtiıJll 
.at 14 de Do:luıl l!:ııdlmeDde yapılacaktır. Taliplerin 1eminat m•ld>UZ vr' 

~ınO 
ya mektı.ıplan ve Hll y:ıhna alt T!.caıet Odalı vesikalarile ihale •-
~ aatte Daim! Eoıeümende bulnnmal•n. t..IU2) 

t 


