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ALMAN TEKLiFi iSTiHF AFLA KARŞIL N 
• 
Italyan Hariciye Nazırı Ciano, Hitler ve Alman. Şeflerile uzun 
mülakatlardan sonra dün gece yarısı Berlinden Italyaya döndü 

Evvela 
• 
lngiliz 

. ., . 
Hitlerin 
Sulh Teklifi 

Hit; bir mü•bel oe ••rih 
tarafı olmıyon bu telr.· 
lif, bir aulh teltlifi de
lil; tulimiyet o• mu

taoa•t İ•tiyen bir harbe 
nihayet oerme talebi
dir iti /ngiltere t.rafın
d•n ita bul edil• celi 
b•Rl•n•mez. 

• 

Yazan: ABiDiN DA VER 
~ lmanyanın Führeri 
~ Hiller, bir müddeıten

beri beklenilen nutku
nu sö-yledi. Bu nutku iiç esaslı 
kı~n1a ayırınak mümkündür: 

1 - Harbin mes'nliyetlerini 
iıı~iltere ve Fransııya yükle -
nıek, 

2 - Alnıanyanın askeri zaferi. 
ni tebarüz ettirmek, 

3 - İngiltereyi taarruzla teh
dit ederek sulh teklifinde bulun
ınak, 

Hitler, kendisinin dahi ümit et
»_ıediği bu seri ve bii;vük zafe -
rın gururile sert ,-e kafi konu -
şuyor. Bu, onun hakkıdır. Nut
kunda dikkate değer bir nokta, 
Alnıanyanın Norveçi, Danimar
k_a~ı, Holandayı ve Belçikayı is· 
h!a~ını haklı göstermek için, 
h_a ı_a, büyük gayretler sarfetme
sıdır. Bir garda bulunan bir ta
kıın vesikalardan bahsederek 

ha.rbin .vayılmasının mcs'uliyetini 
tnılıteliklerc yüklemiyc çalışı -
Yor. Fakat ortada bir hakikat 
vardır: ~fiittelikler hır takını 
P.rojefer. planlar et~afıuda dü -
ŞUunıüşler, taşınn1ışlar, konuş -
~U~lar, raporlar lıazırlamı~lar, 

ll raporlara derkenarlar yaz -
•uışlar; fakaı !ili biçbır şey yap· 
ıııamışlardır; buna mukabil, Al· 
Hıanya, biitL1n bu takbllı ettiği 
şe~ lerin hepsini bilfiil yapmış· 
t~~· Bunlar, birer suçsa, sue di.i
~ıııkıınekle değil; işlemekle la -

a kıık eder. Ele geçen \'esika· 
la'. lıer neden balıseder.e etsin, 
~ıu_ltdiklerin tahakkuk ettirme. 
rl'ınc i111k:in olınıyau. bu iınkan 
llıevcuı olmadığı i.ı;iu de tatbiki
ne &eçilnıiycn hayallerden ta -
savvu 1 d ' 1:1 · r ar arı ibaret kalmıştır. 
t •tler, Holanda ,., Delçikaya 
i •.arruz edişini haklı göstermek A;o •Fransız • İngilız kıtaafının 
a nıan sa nayı. n11ntakalarına ta-
1{'"1uz nıak,adıle Belçikadan ve 
c 

0 ~ııdadan Rl'Ceeeklerı o dere
ke aşı_k.ir al.lnıetlerle aıılaşıldt 
t~İııbı~ını d.e bu tehdid_ı ci,!di bır 
h~ ıke telakkı etmemız zaruretı 
l>I ~ıl oldu Alman ılerı harekefı 
l anı. heyetı umuınl\'esi itibari· 
e ı:ına ·· "' 

l INre, !adıl edıldi. Yapı _ 
aıı endi. r . k ı h t ın· ~e ı ı az ar, er an bır n-
z ı ız - Ft.:ınsız taarruzuna intı . 
ar ed ı de)' ı mesı llizu'11unu gosıeren 
. ıllerı ortava koydular. Ivfayı -

~:.n 7 nci günü. mütıefik ordula-
ın Holandaya ve Belçikaya gir-

kınelerlDe her an ıntizar edılme;i 
Ork usu arttı. Bu sebeple 8 ma. 

Yısta, ayın 10 uncu ,,;;nü sab·hı 
saat 5 3· ~~ •· 

. · a de taarruza geçilmcsı 
eınrın1 verd in1. • 

İleride, bu harbin doğru nsi
( Arkası 3 ihıcü sayfada) 

ABIDIN DA VER 

Cebeliittarık' ın zaptı sure tile 
ayrılacak donanması ikiye 

Böylece fngiliz donanması mağlup edildikten 
sonradır ki serbest kalan 
yardımı ile lngiltereye 

Roma, 20 (Hususi) - İtalyan 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, dün 

·saat 15 de Berlinc vasıl olmuş ve 
istasyonda, Alınan Hariciye Na
zırı Von Ribbentrop tarafından 
istikbal edilmiştir. 

ltalyan donanmasının 
ihraç yapılacakmış 

Kont Ciano, Rayişfağın dünkü 
tarihi celsesinde hazır bulun _ 
muş ve Hitler, Musolininin deha
sından bahsettiği sıradn mebus
lar tarafından şiddetle alkışlan -
mıslır. 

Kont Ciano, bugün öğleden son
ra Hitler tarafından kabul edil -
miştir. \'on Ribbentrop ile İtaL 
yanın Bedin, Alman.ı anın Roma 
sefirleri de uzun süren bn nıü
lakatta hazır bulunmuşlardır. 
Kont Ciano Hitler laralından ka
bul cdilnıcden C\"\'el, Jlitlerin 
nıuavini Rudolf lless ile bir mü
lakat ya;ıını,ştır. 
CİANO GÖRİNGLE GÖRÜŞTÜ 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. 
Biiyük Alman Rayhi mareşali 
Göring, bugün öğleden sonra K a
rinhall malikiınesipdc İtalya Uu
riciyc Nazırı Kont Ciano~·u h.a
bul etmiştir. 

KONT CİANO İTALYAYA 
DÖNÜYOR 

Berlin, 20 (A.A.) - Kont Cia
no, bu gece saaı 24 de refakatin. 
deki zevat ile birlikte hususi tren

( Arkası 3 üncıi sayfada) Hitler Kont Ciano ile son qörü.şmelerinin birinde 

UC BALTIK DEVLETi 
Litvanya, Letonya ve 
Sovyetlere iltihak 

Estonya 
ediyor 

Parlamentolar toplc. ntıya çağırıldı 
Londra, 20 - B"ltık ınenıle

keılerındcn gelen rJµorlar. Lıt
\·an\ ~ı. Lctonya \C Lston~aııın 
S0~\

0

ali"t So\·~·et cun1ht1l'İ:vefleri 
fcd~r,~s' onuna dahıl olınak arzu. 
sunda o.lduklarıııı go-ıerıııekledir. 
Lih'An.rada hakiın.olnn işçi ıı ar· 
ıisi bıı birleşmeye yiızde doksan 
taraftardır. Leton)'a \'e Esıoııya· 
da da ayni şekilıle So\')·ct Rusya 

N \Yl'lt k lYI ifil 

ile birlesınek arzu ve temayülle
ri güı-i..Hnıektcdir. 

Lit\;anJada ~·apılan yeni inti
hap netic<'sindc Ba~\·ekiJ Cumhur 
Reisliğ'inc seçilmiştir. Yl'ni bü
kümct ve parti Sovyctlerle bir. 
!eşmek taraftandır. Estoııyada da 
halk partisi Sovyct cumhuriyet-

i Arkası 3 ımcu sayfada) 

Alk_fi~_B_~_ır_n j 

Hitlerin nutku Ameri
kad.a infial uyandırdı 
Bir gazete nutku " Riyakarlık 

ve fitne şaheseri ,, saydı 
Neı·,·ork 20 (AA.) - (Reuter): 1 

Nevvork Herald Tribune l!azete
sı. B Hıtlerin nutkunu bir riya
karlık ve fitne sahseri telakki 
edıvor ve diyor ki: 

İngilterenin Hitler taraılından 
kendisıne bahşedilecek şartları 
kabul edebilece.iiini zannetmek 

çok güçtür. Harp iılüme kadar 
müc:ıdeledir. Övle hır mücadele 
ki. ef!er İngiltere vasavacaksa 
Hitlerizm bu mücadele ıcinde \"Ok 
olmalıdır. Bundan baska Hı•le

rın mazide vermıs clduihı sozle
rin mahiyeti. kendısinin yapaca· 

(Ar kast 3 üncü sayfada) 

Almanyada 
6 General 

Mareşal oldu 
Birçok kumandanlar 
da birer derece terfi 

ettirildiler 
Berliu, 20 (Hususi) - Hiller 

bü)ük nutkunda zaferin kaıanıl
masıııda amil olan bütiin Alman 
hiikiunel crkinı ile askeri ku
n1andanlardan derece derece si
tayişle babsctmi&tir. Bu arada 
lıyakatleri görülen şu generalle
re marcşallık tevcih edilmiştir: 

Ordu başkumandanı Von Brau
chilch. •a• ordular grubu başku. 
mandanı Von Rundstedt, •b• or

( ATkası .1 ilncii saııfadu) 

Almanlar Ho. 
landa da tevki
f ata başladılar 

Holanda Hindista
nındaki tedbirlere 
rr ukabele ediliyor 
Amsferdaın, 20 (A.A.) - D. N. 

B. aşağıdaki resmi tebliği neşret
mistir: 

işgal altındaki arazide Alman 
ordusunun ''e sivil makamların 
Holaudu ordusunun tesliminden· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

1
lngiliz - ,' Balkanlar ve Mihver j 

ordusu 4 milyo-

na çıktı 
1 Londra, 20 (Hususi) - Ye-

~ 
niden silah altına alınan 6 sı
nıf ile Bü)·ük Britanyanın as
ker kuvveti 4 milyona baliğ 

1
\ olmuştur. 

! İNGİLİZ ORD_USUNDA 
YENI TAYINLER 

Londra, 20 (A.A.) - Reuter: 
Hariciye nezaretinden bildi -
rildiğinc göre, Kral aşağıdaki 
tayinleri tasdik etmiştir: 

General Sir Edmund İrc.ıide. 

( general saliıhiyctile, gmeral 
Ironside yerine Metropol kuv. 
velleri başkumandanı olacak
lardır. 

Feld mareşal; general Gort, 

talim kuvvetleri umuıni mü- 1 
letti şi; liva generali Alanbookc, 

1 
'9- ~- ~ 

Japon lmparato!u 
ltalyan Sefirini 
·oun kabul etti 
Yeni Başvekil Na

zırlari)e uyuştu 
Tokio, 20 (A.A.) - İtalya se

firi, imparator tarafından kabul 
edilmiş \ 'C itimatnamcsini takdim 
etmiştir. 

Tokio, 20 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Yeni harbiye ve hariciye nazır_ 
Jarile görüştükten sonra, Prens 
Konoye, dahili ve harici siyaset 
üzerinde bir anlaşn1a~ a varıldı
ğını beyan ctnıiştir. Bu n1ii18kat
ta umunıiyet itibarile. ~'in har
binin halli Almanya \'e ltalya ile 
münasebetlerin kıınetlendiril -
mesi ayni zamanda da İngiltere
ye karşı takip edilecek siyaset 
münakaşa edilmiştir. 

Baş,·ekil, harbin idaresile siya-
5Ct arasındaki ahenge ınütcallik 
teklifler yapıuıştır. Bu mesele 
hakkıııda da bir anlaşmaya va. 
rılınıstır. Bundan başka ordu ile 
siyaset arasıııdaki münasebetler 
meselesi de tekrar ıniinaka~a edil
nıi~tir. 

• 

ihracat bedel-
leri ödenecek 

Vekalet bankaya ve 

şir~ete emir verdi 
Ankara 20 (A.A ) - Ticaret 

Vekaletinden teblııl: edılmistir; 
Ingılterc. Fransa ve İovıcreve 

ihrac edılmış ve alakadar ecne
bi ithalaıcı tarafından tesellüm 
edilerek bedeli yatırılmak sure
tilc tahsil ıhbarnaımcsı Türkıve 
Cümhurivet Merkez bankasına 
ııclmıs bulunan mallara aıı a!a
.ı:akların. eskisi l!ıbi Türkiye 
Cümhurivet Merkez bankası ta
rafından röpor suretile alaka
darlara ödenmesine ve bu kabı! 
ihracata ait primlerin de keza 
Takas lirrited şirketi tarafından 
ihracatçılarımıza tediyesine ye
niden başlanmıştır. 

Alakadarların Türkiye Cüm
huriyei Merkez bankasile Takas 
limited şirketi merkez ve sube
lerine müracaatları bıldirilir. • 

italyan gazeteleri 
tehdide baş 1 adı 

Romanyada Yahudileraley. 
izinde yeni kararlar alındı 
Roma, 29 (A.A.) - Stdani: 

Haftalık •Rclazioni internazio -
nalc .. mecmuası, başınakalcsin ... 
de bilhassa şöyle yazmaktadır: 

cBalknn mcn1lekctlerinin "\c'azi
yetinde bilhassa son Berlin ve 
l\.lünih görii.şnıclcrinden sonra 
bir gcncklik hiısıl olmuş ve bu 
nıemlckctlcrın daha ~imdiden ye
ni bir istikamet aldıkları göriil
miiştür. 1-'akat henü• bau yerler
de, ve bilhassa Yugosla,·yada 
mihver devletlerine \"e bılha•sa 
İtalyaya karşı dostane addedile. 
miyccck bazı hareketler göriil -
mektedir. Bu hal, yüksek malı -
fillerde siyasi bir ceınilekarlık 

yapıldığı kanaatini te~lit edebi

]irse de yeni Avrupa niıan11nı 
nazarı itibare alınanın bu mem-

( Arkası .> UH<"-.i saHfada) 
Yahudı cemaatine verilen tah
si.•atı kesen Romanııa kralı Karo! 

Alman limanları 
dün bombalandı 
• 

lngilterege de 120 Alman 
fagl}aresi bir akLn .l/apf ı 

Alman sa1ıiller< üzerinde mütemad<ııen akınlar ııapan Inqiliz 
taııııarecilerinden bir grup 

Londra, 20 (A.A.) - Hava Ne- mavnalara, Boulogne limanına ve 
zareti bildiriyor: Havre antrepolarına hücum et • 

Dün gündüz bombardıman tay- mişlerdir. Saint - Omer tayyare 
yarelc,ı:miz Rotterdam civarın- meydanı da bombalanmıştır. Tay-
daki toplu bir halde bulunan (Arkası 3 üncü sayfada) 

Akdeniz ve Afrikada /zarp 
-

Libya ve Eritrede 
büyük yangınlar çıktı 
İtalyan tebliği Barlolomeo kruvazoruniin 
Girit açıklarında nasıl batırıldığını anlatıyor 

Kahire 20 (A.A.) - İnı?iliz h« 
va kuvvetleri tebliin; Garbi Mı- 1 
sırda. Mersa Matruh ve civarı.

1 _gündüz ve 18/19 temmuz ııecesi 
tayyareler tarafından bombardı
man edi1miştir. Bir düsman tav-

,resi d .;..; 
ıav,,.arc-nın ını.ircttC'ba~...,.1u-~_..1 t ... .:) 

kisi ölmüş ve telsizci esir cdil
mistir. 

İngiliz hava kuvvelterine men
(Arkası 3 üncü saytwda) 



SAYFA-Z t KD A M 

Harp Terbiyesi 1 ffınm~~r: 
Ve Radyolar 
Halka en muazzam akınları başarmak 
gibi, en büyük tehlikeleri önlemek ruh ve 
kudretini kolayca v.ermek mümkündür 
a nsanların devre uymak 
O meoburivetlerini atalarımız 

c;ok .ııüzel tesbit etıınisler
dir; ·Zaman sana uymazsa sen 
zamana uy!> 

Y aşadığıımız son ytl, tarihe 
kanlı, hadiseler malederek .ı:ıeçti: 
Önümü2'ldeki J?ilnlerin de .ııecen
den da.ha az sıkıntılı. olacağına 
dair elde hi\!bir işaret ve temi-

Başka memleketler, binbir aki
deli partilerin, ıkardesi kardeşe 
dUşman eden korkunç ıhtmıs 

içinde kavrulıwken totaliterler 
bu.YUk imparatorluklar varatmad< 
hulvası ile hazırlanmış ve çaJı6-
ınıslarchr. 

Ha1buık.i asker millet, ucan ne
sil olmak idclialarının emperya
lizm hudutlarına varmıyaea.k bır 

nat yoktur. Av- ökt•fo beslenme 
rupa, açlıktan Y a.ı:an sinden, insanlı-
uvkuya d.alırus ğın huzur ve re-
bir adamın ı:ıöz- Ş. Hazım Ergökmen falımı temin ede 
!erini her kapa- ------------- cek kuVYetli ve 
mkça yumruk devamlı bir sulh 
yiyerek uyanması gibi dalıni bir devri doi!abileceği hakikatini bir 
azap hayatı sürerek kadrıni ha- çok milletler ihmal etınıslerdir. 
kimlerın istei!ine uydurmak mec- Ra<lyolarda operalar, valsler ve 
buriyeti ile epey zaman daha sarkılar ... Dinlemek tatlıdır; ve 
bekliyecektir. bu bir ilitiyaçtır .. Fakat yasanı-

İ:;gal altında bulunan bütün lan J?ilnlerin istediğ'i terbiye ve 
memleketlerin halkı, bu zamanı ileri sürdüğü ihtivaclar bunlar-
Aloınan diktasının teshil ettigi zi- dan -~ha çok büvük bir ehemmi-
raat veya ma.Jen cı.karma amele- vct ve müstace.livetle hala beka-
lıgıni yapmak ve Almanyayı her retlerini muhafaza etmektedirler.! 
saLada besl.,meltle geçirecektir. fevkalade kıymetle katiyen si-
Ve yeni Avrupa nizamı bu suret- linmiyecek şekilde kafama yer-
le yirminci asır tarihine milletle- leşmiş olan büyük Maarif Vekili 
ri,; parvalığıru kaydedecektir. Hasan - Ali Yücel'in •devre uv-
AlmanYanın yenilmesi icin is- ııun adam> ıru besleyip sekillen-

gal allında.ki meınld:etkrde ta- dircc"k gayretlere birçok memle-
raf taraf yap:la.cak sabotailardan ketler hfıla biganedirler. 
bahsetmivelim. Almanya parva Hulasa, sözün kısası ŞUdur ki 
nizamını daha şim<i.iden her ta-
nıfta başlamış olan açlık ve pa- istilacıya bugünkü kuVYet ve ce-
rıı cezasile yürütmek için tedbir seretini aşılamış olan umumi 
almaktadır. Fa.kat ne de olsa. bu ter-biye sistemini kuvvf'tli bır 
gün tele!fon, telgraf hatlarını ke- müdafaa temin için de kullan-
sen Belçikalıları, da.ha geniş bir mak mümkün<lür. Ve işgal altın-
ölı;ü ve teşkilatla hamiyetli Fran- da.ki memleketleri aya.ıtlanciıra
sı.z, Holandalı, Norveç, Danimar-
ka, Polonya ve Çeklerin takip cak ruhu yine bu sistemle yarat-
edeceği düşünülebilir. Ve böylece mak kabildir, 
insanların, mıntaka mıntaka, yüz Opera, .ııazel ve aşk şarkıları 
binli.k kü.tleler halinde aç bırakı- J?ilzel ve tatlıdırlar: fakat millet-
larak ölüme servetleri alınara.lı: lerin bu,,;;" dinlemek ihtiyacıı'.· 
fakre ma.lıkUm edildikleri .ı:ıörüle- ~~· 

da olduklarının bunlar oldui!unıı 
cckti dene-bilir. 

Bununla beraber bu lrorkunc söylemek bizim icin çok güçtür. 
tazyikin yaratacağı reaksiyonun Ve bir tehlike önünde bulunul-
hii.k.iım rolünü ovnamağa calısan- sun veya bulunmasınlar, henüz 
lan ~li bir kanunun neticesi harıı dışında 'bulunan bütün ınil-
halinde- perişan edeceğini daha letler için dinlenmesi temenni 
b~ünden söylemek müımkündür. edilecek daha başka şeyler var-

Almanyaya bin senelik bir ta-
rih yapmak i<ldiasile tahrik edil- dır. Radyolar, hava tehlikesine 
ırniş olanlar, hesap yanlıslan ile karşı korumnanın türlü safhala-
aldanınış olduklarını anladıkları rıru anlatmalı, askerli:k vazife ve 
zaman, el ve avuçlarında hayln- şerefini, harp menkıbelerini söy-
ra haykıra söylennı.is zafer tera- !emeli, ve her memleketin ken-
nelerile marşlardan baSka hiç.bir 
sermaye kalmadığını .ı:ıöreceık.ler- dine ı:ıöre olan milli ihtiyaçları 
dir. izah edilmeli, bir takiml.arının 
Ancak bu vesile ile sunu söyleme kulaklarına sert ııelse bile müzik 

liviz ki Almanyalıya lıuırün bu saatlerinin mühim bir kınını as-
ka.dar büyüık bir itimadı nefisle keri marşlara ayrılmalıdır. Hu-
ileri atılmak cesaretini vermiş ve ıasa ortada bir ratl~ nesri yatı 
Avrupayı bu hale ıretirmis olan 
on sene bıkıp usanmadan söyle- meselesi varıdır ve bu mesele. ya-
tilmis olan bu marşlar ve terane- şamak ve yaşalı1ma.k isti ven her 
!erdir. meımlekct icin ook hayati bir kıy-

Bir milletin gayz ve .ııururunu metteclir. 
kırbaç!ıya kııı!ıaçlıya ona bu ============== 
.ııünkü taskın emperyalizm ruhu
nu aşılavanlar, Versavdan sor.ra 
Almanyayı istila eden meskenet 
hastalıi!ımn ilk tedavisini vaPIIUS 
olan halk doktorlarıdır!. .. Fak.at 
inkar kabul etmez ki bu halk 
doktorları, bir hesap bi.lı!isizliiti 
neticesi hazırladıkları vül<sek ı 
dozajlı reçetelerle ortaya, istek
lerine hudut bulunmıyan anor
mal bir uısan tipi varatmıslanhr. 

Bu münasebetle bir halka, en 
muazzam akınları başarmak .ııfui. ı 
en büyıiilı: tehli'keleri önlemek ruh 
ve kudretinin kolayca wrilmesi \ 
!mk.inına işaret edelim 

Her köyde bir 
ebe bulunacak 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti orta mektep mezunu ba
yanlardan bu yıl Konya köy ebe
leri mektebinde 30 köv ebesi ve
tiştirmei!i kararlastırmıstır. 

Bu havanlar leyli ve meccani 
olarak okuyacaklardır. Yakında 2 
yerde daha köy ebesi mektebi 
açı laı:aktır. 

Bu suretle her köye peyderpey 
birer ebe temin edilınis olaca.lı:

tır. 

----..-4---------------------~ Demek Beni Seviyor!.. 
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Kadın çıktı, bu muayeneden 
canı sıkılmıştı. Kapıda Andermat, 
Goııtran ve Pol Bretiny ile lto_ 
nu,,an Markiyi gördü, 

Aklına kayduğu her yeai şey 
beyninde durmadan bir sinek gi
bi vızıldıyan kocası mafluçtan 
bahsediyor, serserinin banyo ya.. 
pıp yapmadığını eidip görmek 
i6tiyordu. 

Hatırı için gittiler. 
Yolda Kristiaa yavaşça karde

&inin kolundan çekti. Geri kal -
dılar: 

- Dostun ne alemde? Dedi, 
benim pek hoşuma gitmiyor; 
kimdir bu genç? 

l'olu bir kııç senedir taıuyaıı 

Gontran ondan bahsetti. Zeki 
çocuklu, hislerine tabi idi . .llis
siyatına h3.kim olaınaz, hayatı -
m tanzim edemez, aklına geleni 
yapardı. 

Yedi kere düello etmişti; in -
sanları hemen tahkiı: eder, sonra 1 

da doı.t olurdu. Her sınıf kadına 
delice aşık olurdu. Mağaza kapı
sından çıkan terzi kızdan, tiyat .. 
ro çık.ışı arabasına binerken ka
çırdığı aktrise kadar sevmediği 
hiç bir kadın yoktu. 

- İyi çocuktur fa.kat delidir; 
çok zengindir, yapmıyacağı hiç 
bir şey yoktur; aklına estiği a
man her şey yapar. 

Kriatiaıı: 

Almanyadan 200 bin 
liralık hazır ilaç geldi 

Manifatura 
beyanname 
müddeti bitti 1 Büyük bir Alman fabrika.sının yaptığı be-

deli beş senede ödenmek Üzere mühim 
miktarda ilaç gönderme teklifi kabul edildi 

İngiltereden Basra 
yoluyla manifatura 

gelecek IE3> üy~k bir Alman fabrikasıa18kadarlara müracaat ederek be
lg) delı beş senede ödenmek üzere memleketimize mühim mik

tarda tıbbi ecza göndermek teklifinde bulunmuştıır. AlmaBya ile 
aramızda ticaret anlaşması bulunmadığı halde npılan bu müsait 
teklif derhal kabul edilmiş ve iki yüz bıu liralık ilk parti de Alman
yadan gelmiştir. Piyasanın ihtiyacı olan en mühim hazır ilaçlar 
böylece getirilecektir. 

Ellerinde herhangi suretle 
olursa olsun manifatıu:a eşyası 
bulunan kimseler için verilen 
beyanname müddeti dün bit
miştir. Yarından itibaren kon
trol başlıyacaktır. Beyanname 
vermiyenlcr veya ellerinıleki 
malları noksan gösterenler 
hakkında milli korunma kanu
nuna göre takibat yapılacak _ 
tır. 

167 müessese 
cezalandırıldı 

Fransa ya gön
derilen mallar 

Belediye müfettişleri bu
gün kontroller yapacaklar 

Hükumet alakadarlar:a 
temaslara başladı 

Dün bir müddettenberi i1k 
defa olarak Çekoslovakyadan 
manifatura eşyası gelmiştir. ı 
İngiltereye sipariş edilmiş o -
lan mühiın nliktarda manifa -
tura eşyasının Bas.ra yoluyla 
getirtilmesi için teşebbiislere 
girişilmiştir. 

Belediyeye muhtelif beledi 
suçlardan dolayı Uskıidar, Bey
oi!lu, Galata, Haliç Feneri, Bü
yükdere, Aksaray mın takaların
da 167 esnaf ve müessese ceza
landırılmıştır. 
Bunların araı;ında 6 lokanta, 

2 helvacı, 1 işkembeci, 3 be!'ber, 
20 kasap, 16 plaj müsteciri, 2 
köfteci, 11 kahveci, 1 manav. 9 
muhallebici, 7 tütüncü, 4 tütün
cü, 7 bakkal, 2 sebzeci, 3 sütçü, 
2 rakı, 2 maıkarna fabrikası bu
lunmaktadır. Cezayı mucip olan 
beledi suçlama ruhsatiye ve ta
rife bulundurmak, muayene cüz
dansız mü~tahdem kullanmak, 
kalın ka,itıtlara mal samıak ve 
sairedir. 
Diğe rtaraftan 'bugün de bele

diye reis muavinlerinden Lütfi 
Aksoyun reislfönde JJRlhtelif 
e,ğlence yerlerinde belediye mü
fettişleri ani kontrol ve tesftişler 
yapacaklardır. 

BELEDİYE 

Muhasebe memurluju 
imtihanı 

Belediye muhasebe teSkilatına 
alınacak mamurlar için dün be
lediyede bir imtthan yapı.Jmı.stır. 
mtihana 48 kişi ginmistir. Netice 
çarşamba J?ilnü ·belli olacaktır. 

MÜTEFERRİK 

Lozan günü kutlulanacak 
Beyoğlu Halkevinden: Lozan 

.ııünününn yıldönümü münasebe
tile 27 /7 /94-0 çarşamba günü sa
at 18,30 da :Elviıınizin Teı>OOaşın
da.ki meı1kez binasında bir top
lan tı yapılacaktır. 

1 - İstikHil marsı. 
2 - Lozan zaferi hakkında 

konferans (doçent B. Yavuz A
badan tarafından). 

3 - Konser (Ev lı::orosu tara
fından) . --Adliye ve Nafıa vekilleri 

dün g,ldiler 
Adliye Vekili Fethi Okv,l· ve 

Nafia Vekili .ııeneral Ali l<'uad 
Cebesoy dün sabahki eksprsle 
Ankaradan şehrimize 2elmişler
dir. 

V eltiller Haydarı>asa istasyo
nunda Adliye ve Nafia erkanı 
ve dostları tarafmdan karsılan
lardır. Adliye ve Nafia Vekille
ri birkaç J?iin şehrcır.i:ade kala
caklardır. 

- Garip bir levanta suruyor 
dedi; tuhaf bir ko.lm; nedir? 

- Bilmem, siiylemiyor, galba 
Rusyadan getirtiyormuş. O ak _ 
tris; bugün hiliı derdıni tedavi 
ettii!im aktris vermiş. Sahi çok 
güzel bir koku. 

Yolda bir kalabalık göriindü. 
Kristian ile Gontran Markiye 

yetiştiler. İhti}ar nıefluc bir çu
kura girmiş banyo yapıyor, bağ
cılar etrafına toplalllliışlar hay
retle seJrcdi)·orlar, ikinci sınıf 
mü~terilerinden üç şişman zat 
alay ediyorlardı. 

Oriol ile ojtlu, a}·akta, gırtla_ 
ğına kadar SU.) a girmiş olan .ih
tiyara babyorlardL Meflucun 
koltuk değnekleri yanı başında 
duruyordu. 

Andermat durmadan: 
- Aşkolswı diyordu, ağrıdan 

şikayet edenlerin hepsi bu ihti
yar gibi yapmalıdırlar. 

Ve ihtiyara doı:ru eğilerek, 
sanki bir sağırla konuşuyormuş 
gibi seslendi: 

- iyi misin? 
Adam sıcak su ile sers11mle • 

m.işe benıiyordu: 

- Eriyorum. Amma da sıcak! 

Son siyasi hadiselerden evvel 
Fransaya gönderilen ve bugün 
mühim bir kısmı Alman işgali 

altındaki limanlarda kalan ihra
cat eşyalarımız hakkında tetkik.. 
!er yapılmaktadır. Bu eşyalar -
dan bir kısmı da İspanya liman
larına çıkarılmıştır. Tüccarları -
mızın zarara uğramaması için hü
kumetimiz alakadar hiilı:iımetler
le bu 1>.:ısusta görüşmelere baş -
)anıştır. • 

Dün Macaristana mühim mik.. 
tarda susam, kitre ve İsviçreye 
de bai:'ırsak gönderilmiştir. 

MAARİF 

Mualliıaliğe nevesli 
gençler seçilecek 

Bu yıl lise ve orta mektepler
den mezun olan .ı:ıençler arasın
dan muallimlii!e hevesli olanla
rın muallim meclli;leri taraı!ın

dan seçilip isimlerinin Maarif 
V <"kfiletine bildirilmesi teblii! olun 
muştur, 

Bunlar leyli ve meccani olan 
muallim mekteplerine alına-
caklardır. 

İZ M 1 R 
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TiFTİK iHRACAT! 

·Romanya için ikinci 
parti hazırlanıyor 
Tiftik ve yapağı ihracat tüc -

carları dün sabah titaret odasın
da toplanarak Romanyaya satılan 
ikinci parti 1000 ton tiftiği arala
rında taksim etmişler ve hazırla
dıkları listeyi tasdik için Veka
lete göndermişlerdir. Romanya
ya satılan bir miktar tiftik ve ya
pağıyı alan Sıılina vapuru dün 
Köstenceye gitmistir. 

Vapura mühim miktarda kit
re de yüklenmiştir. 

Romanyaya bizden aldıkları bu 
mallara mukabil göndereceği mal
ları yüklemek üzeredir. Bu ay 
içinde gelecek olan hn mallar i
çinde bilhassa petrol, benzin ve 
mazot vardır, 

FUAR 1 

Yugoslav Ticaret 
Nazırı Gelecek 

Fuarda yapılacak tenis ve fudbol karşı· 
laşmal•rı ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır 
İzmjr, 20 (İKDAM Muhabirinden) - Fuar hazırlıklarına ehem-

miyetle devam edilmektedir. Çünkü fuarın açılma zamanına bir ay 
kalmıştır, Kültür parkta muhtelif inşaat ve hazırlıklar için geceli 
gündüzlü çalışılmaktadır. Fuar, ZO ağustos salı günü saat 18 de a_ 
çılacaktır. Açılma merasimine davet edilecek zevat için belediye re
isli"iııce daveti.Yeler hazırlarunıştır. Şimdiye kadar bu seneki fuara 
resmen iştirak edeceklerini bildiren devletlerden başka Yugoslavya 
ve Macaristan hükümetleri de resmen iştirak eyliyeceklerini bil
dirmislerdir. Yugoslavya ticaret .nazırının fu.uımızı ıiyaret edeceği 
haber alınm:qtır. 

Eu seneki fuara her gün ve j!"ece muhtelif eğl c uce programlan 
tatbik edilecektir. Bu maksatla ayrı ayrı programlar hazırlanmış
tır. Fua.r spor tenıasları ayrı bir ehemmivet taşıyacaktır. Macaris -
tandan Romanyadan davet edilecek meşhur tenisçilerle Türk tenis-

i 
cileri arasında müsabakalar yapılacak, galip geleceğe gümüş bir 
kopa verilecektir. Ayrıca Ankara, İstanbul, Trakya ve İzmir futbol 
şampiyonları arasında temsili futbol müsabakaları yapılacaktır. 
Galip gelene fuar kupası verilecektir. 

Baba Oriol: 
- Ne kadar sıca.k olursa o kıı

ılar çabuk iyileşirsin! Dedi. 
Markinin arkasında bir ses du

yuldu: 
- Bu da nedlı:? 
Bay Obri - Pastör mutat gezin_ 

tidndeıı dönüşte durmu.tu. 
Andcrmat t~vi tecrübesini 

anlattı. 
ihtiyar söyleniyordu: 
- An1ına da sıcak yahu! 
Çıkmak istiyor, çıkarmaları i-

~in yaı·dım diliyordu. Andermat 
banyo başına yirnıi para fez]a ve
receğini s.ö~·liyerek yatıştırdı. 

Marki bu yeni açılan kaynak
taki gaz habbelerinin daha bii -
yük olduğunıı far ketti. Obri -
Pru,tör güldii: 

- Bu tabü bir hadisedir. Su 
kaynağından kurtulup başka bir 1 

kaba geçerken gaz kaçırır, bnnun 
icin habbeler büyür. Bu ihtiya_ 
rm yıkandığı yer asıl kaynaktan 
daha şifalıdır. 

Kristian ile Pol Breti.nyi ko -
nu~uyorlarilı. 

Overniya seyahatini, ıı:ördük -

!erini, ihtisaslarını anlatıyordu. 
Sayfiyeyi çok seviyordu. 

- Bana acıkmısıın gibi gelir 
bayan, b_er şey bana niifuı. eder, 
ya ağlar veya diş gıcırdRtırım. 
Şu yeşil yan1aca baktığım zaman 
bütün ormanı bağrımda hissede-

' riııı; gözlerinı orn1anla dolar, ka
nuna karışır, yiyorum sanırım, 

mideme dolar; ornıan kesilirinı. 
Bunları SÖ}'lerken gözlerini a

çıyor, gülüyor, kah Kristiaııa kah 
ormana bakıyor, Kristian da bu 
tesir altında kalıyor, bu bakışlar 
onu yjyormu.ş hissini veriyordu. 

Pol devanı etti: 
- Burnuma da ı;ok zevkler 

borçl'-'yuıu. llu havayı içiyorum, 
serho.ş oluyorunı. .. Bu.raya gel -
c!iniz geleli güzel, harikulade bir 
koku ılı!ymuyor musunuz?., Na.. 
oıl anlatayım; gayri maddi bir 
koku? .. Her yerde bu koku var
dır, bir yerde ele geçmez, nere
den geldiği anlaşılmaz. Bu bağ
ların kokusudur ... Bunu anlamak 
için dört gün düşündüm. 

f Arkası var l 

Diüm.ize her nası.ısa gıren ve 
bizde Arap - İran kültürü zayıf 
düşünce mefhumlarını kaybeden 
arapça ve farisi kelimelerinin ye
rini istesek te istemesek te ba -
tıdan gelen kelimeler tutaca -
ğını on beş seneden beri her fır
sat düştükçe tekrarlıyoruz. 

.Nusk. yerine özsu demiye ne 
kadar taraftarsak «spontane. ye~ 
rine tav'i demiye o kadar aleyh
tarız; bizce sosyoloji de içtimai
yat değil sosyolojyodır. 

Son günlerde gazetelerimlıde 
yine bu mesele tazelendi; ?"ine 
Arap ve farisi .kelimeler durur -
ken frenk~e sözleri dilimize sok -
makta mana olmadığını ileri sü_ 
renler çala kalem kendi davala
rını müdafaa ediyorlar... Onlar 
istedikleri kadar davalarını mü
dafaa ede dursunlar; •spontane• 
ye tav'i demeyip bizim gibi spon
tane kelimesini kullananların 
davalarını müdafaaya ihtiyaçları 
yoktur, çünkü bu dava esasen 
kazanılmıştır. 

Dil zorla, istekle, makale ile, 
münakaşa edilir bir dava değil
dir. insan nasıl Tevfik Fikretiıı 
iddiası hilafına putunu kendi ya
pıp kendi tapamazsa, kullana -
cağı kelimeleri de kendi intihap 
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edemez. Abdülhak Ham.idin gön.. 
lü bir türlü czıkak. a sokak de
miye razı olamadığı için sokak 
siızünü" kullanmaz, yol der, yol 
yazardı; fakat bu gün czıkak. ın 
ne olduğunu bilen dahi pek kal
ma~lır; bilinen sokaktır. Mü -
nevver için de spontane tav'i de
ğil, spontanedir; uhudu atikayı 
ihyaya imkan kalmam.ıştır, buna 
mukabil kapitülasyonun ne ol -
doğunu her kese sora.biliriz. Gar_ 
son ne kadar türkçe ise pakt da 
artık o kadar türkçedir. 

Zora, inada, iddiaya, münaka
şaya sığmıyan dilin bu kısmı le
hinıi,l'e kaydedilecek bir yol takip 
ediyor; bu yol üniversite yolu -
dur. Dilimizi bu günkü yolundan 
çevirecek \ıiç bir kuvvet yoktur, 
çünkü dil tabii seyrini takip et
mektedir. Fakat dilimiz bugün bt 
yolun muarızlarını sevindirecek 
başka bir yol, medrese yolunu da 
takip edebilirdi ve o zaman da 
biz ne kadar: cEyvah! .. Dilimiz~ 
yabancı kelimeler giriyor, yazık 
oluyqr! > diye feryad etse!< bey
hude olurdu; nasıl ki, bu gün 
beynelmilel kelimelerden gocu. 
naularm feryatları nafiledir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ADLDYE VE POLiS 

Adliyede terfi 
ve tayinler 

Adliye Vekaletince hazırlanan 
yeni bir tayin ve terfi listesi dün 
İstanbul roü<ldei uınumiliitine 
tebliğ edilmiştir. Liste söyledir: 

80 lira maaşlı besinci derece 
İstanbul icra reisliğine terfian 
icra reisi Hamdi, 35 lira maaslı 
Şile sorgu hakimliğine terfian 
Şile sorgu hakimi Rabiz, 50 lira 
maaşlı Çatalca hukuk hiı.kimli
i!ine Bor hakimi Sabri, 35 lira 
Silivri sorgu h&kimliiiine terfian 
Hilmi, 35 lira maaşlı icra memur
luğuna terfian icra memuru Hak
kı, 50 lira maaşlı İstanbul müd
deiumumi muavinliğine terfian 
İstanbul Reşa.d Sa.ka, 35 lira ma
aşlı Üsküdar müddeiumumi mu
avinlii!ine Zonl(Udak müddeiu
mumisi Yusuf Ziya, 35 lira ma
aşlı Gebze sorgu hakimliğine ter
fian Burhaneddin, İstanbul sulh 
hakimliğine 40 lira maasla Kırk
lareli ımüdıdeiumumi muavini Ce
vad, İstanbul ticaret azaların
dan Remzi ve Kilrnil de 60 lira 
maaşa terfi etmişlerdir. 

Gümrük anbarını 

soymak istediler 
Süleyman ve Avni adlarında iki 

hırsız ıtümrült binasında kaçak
çılık işleı·ine bakan beşinci asli_ 
ye ceza mahkemesinin bulundu
ğu koridordan güırırük amban
na girerek kahve ve sair bazı eş
ya çalmışlar ve yakalanmışlar -
dır. 

Dün Sultanahmet sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekilen 
hırsızlar suçlarını itiraf etnıişler 
ve tevkif olunmuşlardır. 

BÜYÜK 

KEŞİF 

Dünkü gazetelerde büyük 
harflerle şu başlığı okudum: 

- Hilekarlık! 
Tabii siz de benim gibi bu 

mühim hadisenin ne olduğunu 
merak etmişsinizdir. 

• 

Merakınızı çarçabuk izale e
deyim: Terkos sularının men
ba sular) diye satıldığı öğre
nilmiş. 

Nanemollaya bunu haber 
verdim de: 

- Ne büyük keşif!. 
Diyerek ilave etti: 
- Marifet ve keşif terk<JS 

sularının nerede içilmediğini 

veya kullawlmadığuıı gösterc
hilıncktir. 

AKŞAMIN 

MERAKI 

Gazetelerin sayfa adedinde
ki anarşiyi ve kağıt tasarrufu 
yerine israfı mevzuu bahis e
den Akşam soruyor: 

- Batılın mukW aleyh ol
masına ne zaınaadan beri ce
vaz verilmiştir? 

Nanemolla bu sual ve bu 
meraka öyle cevap veriyor: 

Kardeşini 

bıçakladı! 
Karagümrükte oturan Halim, 

aralarında eskidenberi devam e
den bir ilıtilaf yüzünden kardeşi 
Yusufu bıçakla yaralamıştır. Ha. 
lim yakalanarak adliyeye veril
miş ve dün birinci sulh ceza mah 
kemesinde sorguya çekilerek tev
kif olunmuştur. 

Adliye tatili dün başladı 
Adliyenin 5 eyli'tle kadar de

vam .edecek olan yaz tatili dün 
öğleden sonra başlamıştır. Dünkü 
nüshaınızda listesini neşrettiği

miz nöbetçi mahkemeler yarın
dan itibaret kendilerine yeniden 
verilmiş olan vazifeleri de ifaya 
haşlıyacaldardır. 

Dilsiz ve sağır bir hır· 
sız 7 aya mahkum oldu 

Dilsiz ve sağır olan Kadri a
dında biri Snltanahmette Nurinin 
dükkanından bazı eşya ça1dığın
dan dolayı yakalanmış ve adliye
ye verilıniştir. 

Kadri birinci sulh ceza mahke
mesinde muha.keınesi neticesin -
de suçu sabit olduğundan 7 ay 
hapse mahkii.m edilmiştir, 

Münakale vekili 
tetkikler yaptı 

Münaklat Vekili Ali Çetinka
ya dün sabah Denizyolları ve li· 
manlar işletmesi umum müdür
lüklerinde meşgul olmuş, alilka
ılarlardan muhtelif işler üzerin. 
de izahat almıştır. Vekil öğle ye 
meğini yeni yolcu salonunda ye
miştir, 

- c.Cum.huriyet. in cTan:t 
gazetesini taklit etmesindeıı iti.. 
bar en .• 

DÜNYANIN 

EKSİÖİ 

- Düııyada kala kala bir ek
sik olan şey nedir? .. 

Nanemolla, bunu bana 50 

runca cevap vermekte müşki
liita u2ramadım değil. Bir hay. 
li düşündükten sonra: 

- Bulamadım doğrusu üs -
tat .. 

Dedim. Gülerek ilave etti: 
- İspanyol İmparatorluğu! 

NEREDE 

O GÜNLER! 

Bir gazetenin haber verdi -
ğine göre bir firma İtalyadaıı 
500,-000 liralık kağıt almak için 
teşebbüse ~irişmit ve hatti 
muvaffak ta olmak üzere i -
miıı. 

Nanemolla iie konuşuyor -
cluk ta: 

- Nerede o günler_ 
Diyerek ilave etti: 
- Tabil cTan> bu talıditde 

kilosu 32 kuruşluk. kağ:ı.tı.a :ıı 
sayfa çıkmak ~ bir ktte 
daU arar. · 

A. ŞEKİP 
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dönüş,, 
opr fata başladılar 

başl1.yor 
Toprağa iade edilen halkı inkisara uğrat

manın tehlikelerinden bahsediyorlar 
Clernwnt • Ferrand 20 (A.A.) 

•'l\ı.ı>r;ıka dön~. başlığı altında 
T~ 'ııazetesi basına.kalesinde 
iröyler<>e el emej!injn müstacel 
ibtiyaçlannı Onlemek için hüku
lllletin aldı.iiı kararları tasvip et
llleL'iedir. 

Gazete, ziraat işlerini idare et
nıek üzere mare&al Pet:ıin tara
lfından seçilen zatın şahsi vetine 
itimad göstermekte ve yalnız tel
kinlerde bulunmakla iktifa et
IDl'ktedir. 

Teom.P5'e nazaran davaya iki 
ıınesele hakimdir: 

Nüfusu azalmıs mıntakalara 
ııevkedilecek isçilerin tevrii me
eeles; ve istihsal meselesirur. Ar
tı.k fazla buğday istih~l etmcme
lklir. Fransa toprakları yalnız 
:mevcudiyeti için lazım olan mzıd-

deleri deinl sanayi icin lazım 
olan maddeleri de istih.'ial etme
lidir. Dokuma sanayiinin harıç
ten temin etııneite meobur oldu
ğu road.cieler daha fazla istihsal 
cdilmelıdir. . . 

Gazete yazısını şu suretle b.itir-
rnektedir: 

Zil'ai ikt..ısadivatımızda tasav
vur ett~imiz inkılap budur. Bu 
inkı ıtıP. yenilmesi lazım gelen 
müskıilat hesaba katılarak ve sa
deme.<iz olarak tamamlanmalı· 
.dır. •Topraj!a dönüs• mu.vaffa
fiyetsizli~e tahammül etrniyen 
bir tesebbi.i.stür. Hükumet ooırin
de bulunan ·bütün mali ve mane
vi vasıtaları harekete getirmeli
dir. Fak3t toıırai'a iade edilenle
ri inkisara uj!ratmaktan çekin
melidir. 

Alman limanları 
bom balanda •• un 

(B~tarafı 1 inci saııfa.da) 
Yarelerinıizden üçü dönmemiş
tir, 

Gece sahil muhaiaZ>lSına men
sup tayyarelerimiz Eındcıı deniz 
Ü"ü Ilarlington, Willeınsoord li
manlarını ve Gand levazım depo
sunu bombardıman etmişlerdir. 

Boaıbarduı1aıı tayyarelerimiz, 
Breme, Diefholz, Paderbornı, 
Thuringe de Rotenburg tayyare 
1neydanlarını ve fabrikaları, Bre. 
ıne ve Hanovre de petrol depo
larını, Essen cephane fabrikaları
nı, haın ,emtia ga.rlarını, Esch\veze 
Cİ\'arında Cassel tayyare meydan
nını Breme'in şarkıuda Aoltau 
civarında cephane trenlerini bom
bardıman etmişlerdir. Tayyarele
rimizden biri üssüne dönmemiş~ 
tir. 

iNGİLTEREYE AKINLAR 
Londra, 20 (A.A.) - Bugün 

Alman tayyareleri İngilierenin 
cenubu garbi ınıntakası üzerin.. 
de faaliyette bulunnııı§lar ve bir 
miktar bomba atmışlardır. Bu sa
bah, İngilterenin cenubu şarki 
nııntakasında düşman tayyare -
!erinden bir tanesi düşürülmüş ve 
bu tayyareniıı biri yaralı olma~ 
füere dört kişilik mürettebatı esır 
edilmiştir. 

garbi sahili ve Holandanın si<nal 
sahili boyunca düşman ha va mey
danların; ve deniz tavvareleri üs· 
!erine hücum etmiştir. Tayyare
lerımiz, !lal ıı.k dernzi sahilinde 
Wismarda, H:mııburg civarında 
W cnı;endorfta ve Brcımendc tay
yare fabrikalarını bombardıman 
ct.ınişlcrdir. Brcmendc, Gelscn
kirchen 'de benzin tasfiyehanele
rine. Ruhr'da ve Holanda'da de
ııniryolu nııJtl.iyatına da hücum 
ettik. Bombardunan tavvareleri
miz iki düşman avcı tayyaresine 
hücum ederek ciddi hasara ui(
rat.ınıstır. 

Gece, sahil müdafaa tayyare
lerimiz, Emden deniz üssü ile 
ıHolanda'da Harlingen limarıına 
hücum etmiştir. Üc tavyaremiz 
kayıptır. 

A V'Cı tayyarelerimiz. ayrıca iıki 
düsınan tayyaresi daha düşür
ırnüştür. Bu suretle lbUlliin diişürü· 
len düşman tayyare~rinin ade
di dörde çıkıruştır. 

Berlin 20 (A.A.) - Ahnan baş.
kumandanlıiiınm teblilti: 

Bir denizaltı gemisi. ccırnan 
04,700 tonilfıto hacminde dÜ$man 
"1amisini batırdığını bildirm<'!kte
dir. 

(BtıttaTafı 1 inci saııfada) 
beri, Ahnanya i1e llolanda ara
sında sulh münasebetleri tesis ey
lemiye ve normal şeraitin yeniden 
vücuda getirilmesine çalJşmakta 
olmalanna ra~en, Holanda Hin
di•tanı hükümeti, sarih surette 
Alman aleyhtarı laattı hareket 
gö>tcrme.kten fariğ olmamış ve 
Atmanyanın arnk tahammül ede. 
nıiyeceği tedbirler almıştır. Şim
diye ka<lar, aralarında kadın ve 
çocuklar da bulunmak üzere, iki 
binden fazla Alman, Helanda Hin
distaııında enterne cdilınış ve 
kendilerine çok bakaretiuniz mu
amele yapılmıştır. Bu sebeplen 
dolayı, Alman makamları, keo -
dilerini mukabil tedbirler almak 
ıuecburiyetinde görmüşlerdir. 
Sunun üzerine, bugiin, ekserisi 
müstemleke idaresi ile a~dar 
bir miktar Dolanda tebaası tev
kif edilmiştir. Bu halin ne kadar 
zaman dernm edeceği Dolanda 
Hindistanı mes'ul makamlarına 
bağlıdır. 

Helaada Hindistanına posta 
servisi de, yeni bir emre kadar 
kaldırılmıştır. 

Balkanlar ve 
mihver 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
leketıerin veya bu memleketin 
menfaatleri ik.tizasından olduğu 
aşikardır. 

Roma - Berlin mihveri bazı 
mıntakalarda devrini yapmış bir 
zihniyetin ve fikirlerin yaşama
sına karşı müsamaha gösteremez. 
ROlUANYADA YAHUDİLER 

ALEYHL'IDE KARARLAR 
Bükr~ 20 (Hususi) - Nazır_ 

lar heyetinin içtinıaından sonra 
neşredilen bir tebliğde beyan e
dildiğine göre, heyet, yeni milli 
nartinin teşkili hakkındaki kanun 
lıüküınlerine tevfikan yahudi un
surlarının Rumen devletinin ye
n} nizamına iltihakı meselesi için 
lazımgelen kanunlar prensipini 
müzakere et~tir. 

RUMEN. MAARİF NEZARETİ
NiN KARARLARI 

Londra, 20 (Hususi) - Berlin
den verilen bir habere göre, Ro
manya Maarif Nezareti şu iki ka. 
rarı n,,,.retmiştir: 

1 - Yahudi cemaatine, devlet 
tarafından verilen tahsisatın kal
dırılması, 

. 2 - Yahudilerin luristiynn di
nme kabul edilmemesi 
TERHİS DEVAM EDİYOR 

Yine Berlinin bildirdiğine gö
re, Romanya hükumeti ordunun 
terhisine devam etmektedir Dün 
de ihtiyat sınıflar terhis oİun _ 
muştur, 

L-Ondra, 20 (A.A.) - Hava ne
zaretinlıı bir tebliğine nazar~ 
lngilterenin cenubu şarki sahıl • 
leri açıklarında dün yapılan ilı.i 
hava muharebesinde 120 Alınan 
avcı ve bombardıman tayyaresi 
İ.ltirak e~lir. Öğleyin cere -
Yaı:ı eden birinci büyük hücum
da 70 e yakın Alman tayyaresi bir 
deniz nakliye kolunu bombardı.. 
ınan etıniye teşebbüs ebniştir. 50 
den fazla tayyare de öğleden son• ı 
ra bir cenup limanını bombardı
man etmek teşebbüsünde bulun
muştur. 

Alman bava :kuvvetlerine men
sup muharebe tavvare filoları 
cenubi İngilterede ve Llro<;yada, 
fabrikalara, dePOlara, limanlara, 
ihtiyat depolarına, toıxıu ve ha
ya dafi bataryaları ırnevzilerine. 
hava meydanlarına muva:flfak
ıkiyetli hücumlar yapmışlardır. 
1nııilterenin cenubunda harp ve 
ticaret ııamilerine de avrı hü
cumlar yapılmıştır. Bes bin to
nilato hacminde bir ticaret ge
misi tam bir isabetle batmış, üç 
ıkall?O ile bir torpido mühim ha
sara uğramıstır. 

Nutkun akisleri 

ALMAN TEBLİÖİ 
Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: Bu telgraf teabhürle 
gelıniştir. 

Ordu br.şkumaudaolığı tebliği: 
Alman denizaltı kuvvetleri ye

ni muvaffakıyetler kaydetmiştir. 
Bir denizaltısı 31,300 tonluk düş
man ticaret gemisi batırmıştır. 
Diğer bir denizaltısı çok kalaba
lık bir kafile arasında bulunan 
topla mücehhez bir ticaret gemi. 
si batırnuya muvaffak olmuş -
tıu. 
Alınan muharebe tayyareleri 

İngilterede yeniden tayyare mey
danlarına tesisata ve kamplara ve 
cenubi İskoçya sahilleri açıkların
da l!emilere büyük muvaffakıyf't
~e.hücuın etmişlerdir. t.abıninen 12 
ıla 14 bin tonluk dört gemi batı
rılnuş ve 12 ticaret gemisi ve iki 
kc~if \olu gemisi aralarından bir 
çoı:u ~yolmuş addedilecek kadar 
ha>ara uğratılmışlardır. 

17 temmuzda bomba ile bir düş
nıan denizaltısının balınldığı ha. 
b~r verilmektedir. 
Şımal garbi ve garbi Alınan. 
Yada t.ayyare da.fi bataryalarımız 
duşman tayyarelerinin gece bom
ba atmalarına mani olmu§lardır. 
Bu suretle az ha~ar ve zayiat ol -
mu. hır. Tayyare difi bataryaları
mız üç düsman tayyaresi düşür· 
nıu~lerdir. 

Dünkü düşman zayiatı L4 tayya 
re iki baraj balonudur. Bu tay
Yarelerdeo vedisi hava muharebe 
sinde yedisi de tayyare defi ba. 
!aryaları ateşile düşürülmüştür. 

.. iki Alman tayyaresi ıissüne 
donmemiştir, 

Londra 20 (A.A.) - Hıwa ne
taretinin tebliiü: 

Diin gece, boınbard'ıman tavva
relerimiz, Almıınyanın ıimali 

Evvelce bildiriklii!i gi.bi, Alman 
Messersclı:m.klt avcı tayyareleri 
tarai:ndan, 12 si Deiiant, ikisi 
Spitfire ve biri Hurrlcane olmak 
üzere on beş İngiliz avcı tayya
resi düsürü1müstür. Alman tay
yarelerinden kavıp olmamıştır. 
Dı.in ayrıca altı Spitfire daha dü
şürülroüstür. Bir İnı!iliz tayya
resi, donanma hava dafi batarya
ları tarafından dü~ülmüstür. 
Düşman tayyareleri. 19/20 tem

muz gecesi, şimali ve garbi Al
manya iızerine boıınftıalar atrnıs
lardır. Birwk sivil ölmüştür. Bu 
hücumlar esnasında bes İnııiliz 
boınbardmıan tavv:ıresi düsınüs
tür. Bunların üçü diıfi topları ta
rafından 1kisi ıtece avcı tavvare
leri tarafından düsüriilmüstür. 

Dün düsmanın kaybı. 27 ve 
cıkmıştır. Üç AlMan tayyaresi 
kırvırıtır. 

Oç Baltık devleti 
( Bnı;carafı 1 inci saııfada) 

!eri federasyonuna dahil olnııya 
yüzde doksan t.araftardır. 

Bu vaziyet dahilinde üç'küçiik 
Baltık devletinin yakında Sos -
yalist Sovyet cumhuriyetleri fe -
derasyonuna dahil olmaları bek
lenmektedir. Bu memlek~de 
halk caddelerde nümayiş yap • 
makta ve ellerinde Stalin, Molo
tof ve Voroşilofun resimleri ile, 
•biz de Stalin t~ltilatı esasiyesi 
isteriz!, yazılı levhalar taşımak 
ta dırlar. 

Riga, 20 (A.A.) - Yeni Leton
ya parlônıent09U ile yeni Litvan· 
yaveEatoııyapar18mentoları:ııa
rın ilk defa o.larak içtimaa ılayet 
edllmit].erdir. 

(B~taraf• 1 inci sayfada.) 

~ı bütün teklifleri ta:ınaıni.le ıkw
metsiz hırakmal•tadır. Hitlerin 
n~t.ku, Almanvanın harbin en 
guç ve eıı pahalı seferine başla
masından evvel Alman manevi
vahm yükseltımek için söylen
:mış bır seri sözlerden ibaret te
lakki olunmalıdır. 

NevY'Ork Tiıneıs diV'Or !ti· 
Hitlerin nutıku, ~r v~ nah

vetle ve avni-zamanda kuvvete 
karşı hayranlıkla doludur. Nu
tuk, bundan evvelıki vesilelerle 
Hitlerden samr olan ayni tarih 
tahriflerini ihtiva etrnaktedir. 
Nutuk, di4ımanın maneviyatını 
ve azmini zayıflatmıric icin bir te
şeıbbüstür. Bu nutukla, Almanva
yanın uzun olmıyan ve,/azla pa
halıya .mal edil:ınivcn bir zaferi 
icin, 111'1tiltere efil<fırıumumiye
sinde bir ihtilal çıkarılmak is
tenmiştir. Bu defa en körler bije 
görebilirler ki, Alman harp me
kani=as~ modern Avrupa tari
hinin en kuvvetli tahrip ve ted
his aletidir. İnıtilizler, kendileri
ni kuvvetli müdafaa silahların
dan mahrum edecek ve Hıtlerin 
sözüne sıj!ınmaca mec'bur eyli
yecek bir suhlu kabul etmenin 
ne olacağını bilmektedirler. 

Nevvork Times, bilahare Hit
leri NaPOlvonla mukayese edi
yor ve diyor ld; 

Na.polyon. nazilerin hala yap
tığı gibi, istila olunan genis ara
ziı·e siyasi tazvİkten baska sos
yal ve ekonomik ideoloii empo
ze etmeğe calısmıvacak kadar ha
kim idi. 

Alman . Macar an· 
laşması imzalandı 
Btlllapqte, 20 (A.A.) - Alman

va ile Macaristan arasında ticari 
;,,übadele hakkındaki yeni anlaş. 
ıwıl:ır bugün burada inızalanmış
tır. Yeni anlaşmalar, 31/1;/941 
tarihine kadar bir seneliktir. 

Nafile, ne kadar düşünseniz, (B s. Rusya sı"yasetı" 
kabil değil, bulamazsınız. Şimdi aştaraf• 1 inci saııfada) ı nından ısrarla bahsedildiğini ve 

le İtalyaya hareket etmi,tir. 15 am~sta Lon,drada ·""·te -~' orası, öyle inbal, öyle süt liman, EVV LA .. ., ,___ •• """" =ı- YAZAN: B. NUBİ IKMAK 
öyle rahat bir yer 19, bani, bura- E CEBELUTTARIK' A, 1 l"""k sulha yeni herhangi bir 
nm bütün dün) ada bir eşi daha SONRA İNGİLTEREYE HÜCUM 1 imadan cekinildiiiini kaydeden 
varsa domiııa! Orada simdi ne Nevyork, 20 - Hitlerin nut - Times yazısına şu suretle devam 
harp, ne darp, ne de harbü darp kuoa İn!!ilterenin siyasi mahfille- etmektedir: 
üzüntü ve dedikodusu var. Bu rinde gösterilen alakasızlıktan •Ayni .l?iin ve kendinden biraz 
sırada dünyanın hiç bir tarafına sonra Alınan hücumuna intizar evvel hürriyet davasını takviye 
benzemiyen bu asude yerde şim- edilmektedir. için Amerika menbaları her za-
di her kes ferih ve fııhur iş ve Filhakika autku yeni bir takım mankin<!en daha kuvvetli oları>lı: 
gücile meşgul .. Oradaki en büyük hidiselcrin takip edec.,ği şüphe. vaadeden B. Rooseveltin sözleri-
hüküınet adamından tutun da en m bulunuyor. Japonya yeni ku· ne rağmen nutukta A:merikaya 
küçük bir balıkçıya kadar bütün rulan kabine ile mihver devlet- ait hiçbir i.mada bulunulınama-
millel, gel keyfim ~el! Diye gü- lerine daha müsait bir vaziyet al- sı gariptir,• 
nünü gün etmekte.. dıktan baıka İspanyanın da bu- Simdi sulh akdederek sonuna 

Orası ne lolaliterlecin farkın- günlerde Almanya ve İtalya ile kadar müfrit bir harbin önüne 
da, ne demok.ralların.. Orada, Ak.denizde bir iş birliği yapması geçmelk için Hitlerin İnıtiltereve 
öyle otokrasi, plütokrasi, oligar- muhtemeldir. Bu takdirde Alınan yaptığı teşvik hakkında 'J:.imes dı-
şi, monarşi, anarşi, kapitalizm, hücumu Britanya adalarından da· zor ki: 
sosyalizm, faşizm, nazizm, ko. ha evvel İspanya ile müştereken İngiliz hükü:meti ve milleti ru-
münizm, atmasyon..iı:ın filim gibi Cebelüttarık üzerine vukiıbula - iter herhanı!i bir milletin hicbir 
şeylerin iı.ımlerini bilen yoklur. cak ayrıca Akdeniz ve Atlantik_ zaman arzu etmediiti kadar sami-
Bu harp, bılmeııı nereye sirayet teki İngiltere deniz knv\•etleri iki mi bir surette suHıu severler. 
edecekını~. kinun wnurunda! Za- kısma ayrıldıktan sonra bunlann Harbin devamına refakat eden 
ten eradakıler bu harbın dahi birer birer imhasına çalışılacak büviik ıztırabı tamamile müd-
pek farl..ıııda değildirler. Sabık ve ancak bu hareketten sonradır riJctirler. Harbin sonuna kadar 
umumi harbi de oralılar, galba, ki, denizlerde serbcstisini temin devam ctmeı;i lfızım ı?elruiiini be-
patladıktan iki yıl sonra duya - etmiş olan İtalya Atlaotiğe kolay- yan ederken ımesuliyetlerini de 
bilmi~lerdi. ca çıkabilecektir. İşte asıl Britan- anlamaktadrrlar. Bununla bera-

- Aman azizim, hakikaten ne ya adalarına yapılacak hücum ber vicdanlarının a:nü.sterih oldu• 
rahat, ne asude ne mes'ut bir bundan •onra vaki olacak; Al - ğunu beyan ederler. 
yermiş orası; fakat oranın neresi ınanyarun adalara ihraç hareke- Hakikatle B . Hiler, sulh tekli-
olduğunu. söylesen de bizi de me- tini İtalyan denanması himaye- finin sırf bir vicıdan borcu ola-
rak tan kurtarsan! Derseniz, işte si altı.na alacaktır. ra!k yapıklıl!ını 'kabul etmekte-
oranın neresi olduğunu da ı;öy- Amerika askeri ve siya.si mah- dir. Çünkü ne sartlarla sulhun 
liyorum: fillerinde Alman planı böyle lef. mümkün olabileceltini bildirme-

- Eskinıuların yurdu Groen- sir .c tahmin eıl.ilmektedir. mektedrr. Su anda teklif edebi-
lant! Fakat, Groenlantlılar dua İNGİLİZ GAZETELERİNİN leceğini bütün şartlar her ihti-
etsinler ki yurtlan baştan başa CEVABI a:nale karşı •Avrupanın veni ni-
buzluktur. Eğer onların da ekilip Londra 20 (A.A.) - (Reuter): zamı• nin kabulü esasına ve ook-
bicilecek, kazılıp açılacak yerleri Londra l(azeteleri. B. Roosevelıin tan nazari olarak tarif. sjmdi de 
olsaydı, diğer milletler gibi, on- ve B. Hillerin nutuklarına bir aMeli olarak ız:ı'h edilen ve Al-
lar da bu badired.en zor kurtulur- çok sütunlar tahsis ederek ara- man ırkınııı tahakkümü nefine 
!ardı. daki şayanı dıkkat tezadı kay- Avrupanın bü,·ük bir kısmının 

OSMAN CEMAL KAYGILI detmcktcdirler. esarete alııımasına istinat ede-
Gazeteler. R!>oseveltin: •Önü- -•~ 

Akdeniz ve 
Afrikada harp 

(B~tarafl 1 inci sayfada) 

sup bombal'dı.man tayyareleri Lib
Yada Rlgubbiye hücum etmiş
lerdir. Burada beş büvii!k yanııın 
cııkarllmıştır. 

Tdbruk limanında ticaret ge
mileri, tayyarelerimiz tarafından 
bombardıman edilmiştir. Bazı 
bombalar hedeflerine tam olarak 
vasıl ohnuştur. Tahribatın l(eniş
li)(i henüz mali\m değildir. 

Cenubi Afriıka tayyareleri ta
rafından Neııelli tayyare meyda
nına yapılan bir hücum esnasın
da bir Yllllj!ID bombası bir düş- J,· 

man bambard>ınan tayyaresine 
isabet etıniştir. Bu tayyare tama. 
mile tahrip edilmiştir. Diğer bir 
ittalyan tayyaresi verde ciddi ha
de mtihlın hasara uitramıstır. De
polarda yangınlar cı.karılımıştır. 

Eritrede Agordat tayyare mey
danına karsı yapılan hii<:umda üç 
İtalya ntaY'Yaresi yerde icdl'.li ha
sara uğratılmıstır. Evvelki hü
cumlarda esasen !losınen ta!ırip 
edilmiş olan hanııarlara tam isa
betler vaki olmuştur. Tayareleri
miz geri dönerlı:en, bütün tay
vare meydanı mıntakası siyah 
dınnanlar içinde bulunuyordu. 

Eritrcde Macacea tayyare mey
danı ve civardaki binalarla ye
niden tayyareleriımiz tarafından 
bombardrman edilmistir. Bir 

· kamp üzerine tam isabetle dü
~en !bombalar. mühim hasar at 
yamnıstır. " 

Tayarelerimiz, bütün bu hare
'kattan salim olarak dönmüştür. 

iTALYAN TEBLi(ii 
İtalyada bir mahal, 20 (A.A.) -

İtalyan umumi karargahının 41 
numaralı tebliği: 

Dün fecir vakti Girit adası ci
varında 5000 tonluk cGiovaoi 
Dellz Bonde Mere. ve • Bartolo
meo Colleoni. isimlerindeki kru
vazörlerimizle Sydney tipinde 
7 ,000 tonluk iki kruvazör ve 4 
nıuhripteo mürekkep bir İngiliz 
filosu arasında üç saat süren bir 
muharebe olınuştur. Düşman kuv 
vetlerinin bariz üstünliii\inc rağ
men kruvazörlerimiz muharebe
ye tutuşarak düşmanı ağır hasa
rata uj!ratmışlardır. Hayati bir 
noktasına mermi isabet eden ve 
hareketsiz kalan Bartolonıeo C..l
lconi kruvazörü, kahranıanca mu
harebe ederek batmıııtır. Mürette-1 
batından bir kısmının kurtarıl - 1 

dıi:ı zannedilmektedir. Bombar
dıman filolarımız dü~ınanın deniz 
kuvvetlerine yaklaşarak bunları 
birkaç kere bombardıman elmiş- ı 
ler \'e kru\'azOrlerc birkaç mermi 
isabet ettirmı lenlir. 

Bir düşman gemisi a]e,•ler için
de batmıstır. Bütün tayyareleri_ 
nıiz üslerine dönmüşlerdir. 

Yunan V eliahtının 
oğluna isim kondu 
Atioa. 20 (A.A.) - Bugün sa-

at 11 de Ele11 veliahtının oğlunun 
vaftiz n1cra~imi _yapıhnış ve kü
ciik Prense Kostan!iıı ismi veril
miştir. 

Cuo.<ir. 
müzde tarihin en mühim intihap Bu, İngiliz lisanında konuşan 
şıklar.ndan biri var. Ya medeni- milletlere ook aziz olan sivasi 
yetin, bildiğimiz l!i'bi devamı ve prensipıne son bir tecavüzdür. 
ya bize aziz olan her şf!lin nihai Buna karşı son hadde kadar mü-
imhası• cümlesi ve nutkunun di- cadele etmekten başka türlü ha-
i!er calibi dikkat noktaları göze reket edemeviz. Davamız. beı;e-
çarpaca'k ve B. Hitlerin «' i riyetin 1ıtisinin ölü ve mazjve 
masal> diye tekrarladığı tabirin karşı olan davası. Jave:mut ve 
reddiyesi olacak şekilde yazmak- serbest fikrin ünıid ve hayati 
tadırlar. münltir prensipine .karsı. davası 

B. Hitlerin .Sulh taarruzu. olduğu icind.ir ki sonunda mu-
müttefikan istihfafla reddedil- zırffer o0lacal!ını bilİyoruz. 
mektedir. B. Hitlerin 6 tesriniev- Daily Herald diy0r ki: 
vel sulh teklifini ısrarla teklif et- B. Roosevelt bizi. •Sahte sü-
tiğine nazarı dikıkati celbedilen lalnet ninni> sine karsı ihtiyata 
Daily Telegraph asai!Kiaki mu- davet etmektedir. Birkac saat san-
taleayı yürütmektedir: ra da B. Hitler bize bu •Sahte 

•Alman boyuııduruitunun ih- ninniyi> söylemiştir, İhtirasile 
tarı mahiyetinde olan ° tarihteki kemirilen bu adamla hiı;ıbir sulh 
ve ~irrkü Alman seraıtirn ka- olamaz. Suhhtan bamettiii:i zaman 
bul etı:nis olsaydık süphesiz 6 yalan sövlernekte ve harbi hazır-
teşrinievveldc, varın da lcavusa- laımaktadır Bunu isbat için 
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hileceğimiz sulha kavusabilir- 7 senenin tarihi örriirnü:ı.ıdedir. 
dik. BirQok 'kere acı.k>::a tekrar Yalnız bir sartla sulhu, C'!Tlnİ'Ve-
ettik, Bir Hitler kendi hudutları ti, hürriveti e1de edebileceğimizi 
dahilinde ikakhkça ve dürüstlü- Wlivoruz. O da zafere okaıdar mü-
i!e yakın bir harici sivaset takip cadeleye devımıdır, mücadele 

~~nlaCi~:.ir ~= uzun, çetin, masraflı olacaktır. 
Fakat :kazanılıncaya kadar ona 

etmek için yaptığı rüyaların ta- edevam edeceğiz, 
hak.lru'lı:unda ı:ıecileımez bir mania Londra gazetelerinin hep.si B. 
olarak bizi !karşısında bulunca Rıoooev 
te'hevvüre ııelmistir. Onun bu eltin nutkunu alkışlamak-
tehevvürü, onu Avrupadan sü-

tııdırlar. 

Timese nazaran •Dün' yanın her pürme4< için al<iıi!ımız sarsılmaz 
kararımızı ancak kuvvetlendir- tarafında, 'bu nutuk hürrint icin 
mekte ve teşci etmektedir.• mücadele edenlere !kuvvet \'ece-

Nutukta. uzun bir harp imka- saret vererektir.• 

Hitlerin sulh teklif 
(Başmakaleden devam) l 

kalara müstenit hakiki tarihi ) a
zıldığı zaman, hakikatin bu ma
kezde olmadığı ve Almany3n.n, 
HolandM ve Belçika ya müttefik· 
!erden evvel davranmak için de
ğil; bu kııçük devletlerin askeri 
zaaflarından istifade etmt.k ve 
Majino hattını den.ize kadar uzat
mamak gafletini gösteren Fran.. 
sızları da eıa zaif taraflarııulaa 
vurmak için, taarrw: ettiğini g .. s
terecektir. E~aseu b;~z.at H1tlcriu 
tatbik edildü::ım söyıedi~ ')l'fen 
plıinının ruhıı dıı budur. •'ransız
larla İngilizlerin, Zigfrid hıtttı 
İmlidadının müdafaa ettiği Al
man)·aya !aarruz. it;ın, Holanda 
ve Belçikaya girecekleri r. ~s.ıl ka
bul edilebilir ki, bu iki oruunun 
taarruza sürebilecekleri tümen
lerin miktarı, Alman ordmun -
dan asai\ı yukarı yarı yıırıya nok. 
sandı; lngiliz ordusunun, bö)·le 
bir taarruzun icap ettirdiği mev
cuda ancak 1S41-42 de çıka!"'i:ı 
riyazi bir kat'in,.etle malumdu. 

Hitlcrin nutku, bu bahisle, sa
mirni ıirğildir; esa~en. harpte, 
zafer, butün mesuJiyetleri mağ
lüp tarafa yükler; netice, vasıta
ları mubah, ınuhik ve meşru gös
terir. İşin artık tarihe 1nal olan 
tarafları üzerinde fazla du.rmıya 
lüzum yoktur. Nutkun hole ve is_ 
tikbale ait olan tarafları çok da
ha n1ühiınd;r. 

Tiitleı" nutkunda, İngiltereye 
harbe nihayet vermesini teklif 
ediyor anıma, bu teklifte sarih 
ve mü,bct bir şey yoktur. Çörçil 
ile bir münakasa yaptıktan son
ra, söyle divor. 

cSon defa İngiltereye müra -

caat ederek harbe nihayet ve
rilmesini teklü ediyorum. Mille
timin şeref ve namusunu iade et
tim. Kom.piegne ormanındaki 
şerefsizligi tamir ettim. İngilte. 
reyi ha .. 'oe nihayet vermiye da
vet ediyorum. Bu teklifim kabul 
edilmezse İngiltereye karşı şid
detli bir harbe gi:r4;eceğiz. Bütün 
Alman milleti ve Alınan deniz, 
hava ve kara kuvvetleri, bir tek 
adam gibi, misli görülmemiş şid
detli bir harbe hazır bulunuyor
lar .• 

Bu sözlerde tehdit ve korkut
ma var; fakat sulbü kolaylaştı -
racak bir teklif, hattô Almanya_ 
nın sulh şartlarına dair bir ima 
bile yoktur. Almanya, herhalde, 
yalnız seref ve namusunu kurtar
mak, 1914-18 harbindeki mağlii
bi) elin lekesiııi silmek, Kompi
egnc ormanındaki şerefsizliği ta
mir etmek için harbe girmemiş
tir. Harp, iyi bir salhü kabul et_ 
tirınck İ(İn n1üracaat edilen bir 
vasıtadır. Bitlerin, bu bahiste, 
•Ben lıMp ıstemiyorwn; bili>kis 
yüksek kültürlü yeni bir c"mi
yct kurmak htiyorı>m. Halbuki 
harple geçen her sene, bu eserin 
tahakkukunu tehire uğratmakta
dır .• demekle iktifa etmemesi· 
daha nıüsbet ve sarih olması ıa'. 
zımdL Halbuki Bitler, teslim o-

lan ve İngiltere ile diplomatik 
münasebetlerini dahi kesen Fran
sava bile henüz sulh sartlarını 
bildirmemiştir. İngiliz hükume
tini ve milletini sulhe teşvik i~in 
daha açık konuşması ve Alman'. 
yanın nasıl bir sulh istedii'ini an
latması lazımdı. Bu sulh şartları 
mutedil ve malaıJ olursa, .bgiliz 

A AJmanya Devlet Reisi 
~ Bitlerin Rayiştağ içti· 

maındaki nutkunda 
Sov)'cılcr Birliğini ve İngiltere.. 
yi aliı.kadar eden bazı kısımlar 
vard.ır. İngilterenin Moskovada 
bulunan sefiri Sir Gripps'in Krem 
lin sarayında geçenlerde K. Sta
lin tarafından kabul edilmişti. 
Bundan başka Uzak Şark, Çin ve 
Japonya meselelerini evvelki 
günkü nutkunda Avam Kamar .. 
smda bahis mevznu yapan l\L 
Çörçilin dahi, Sovyetler Birliği 
ve İngiltere noktai nazarlarındaa. 
mutabakatı ima eyliyen goörüş • 
melerden babseylediği anlaşılı
vordu. Tas Ajansının bu husus
taki bir tavzihi, Sovyetler BUIL 
ği radyoları ve gazeteleri vasıta
sile neşredildi. Bu tavzih, İngil
tere ile Sovyetler Birliği arasın
da Uzak Şark işlerine dair bir an
laşma olmadığını, yalnızca Ja • 
ponya ve Londra bükiimetleri a
rasında imzalanan, Çin milliyet. 
perverlerinin Bong-Kong, Bir -
manya yollarından dahi abluka 
sını istihdaf eden anlaşmayı M. 
Çörril hükiimetia.iıı llariciye Nı> 
zınnın, Sovyetler Birliğinia se
firi M . . Maiski'ye bildirmiş oldu
ğunu beyan etmektedir. Bu hadi
selerin, sözlerin, tavzihlerin ne .. 
ticesi, yeni yapılacnk taarruzlar
~an evvel, Sovyetler Birliği ve 
lngiltcre hükümelleri arasında 
herhangi tarzda ve bilhassa mib. 
ver devletleri, Japonya aleyhine 
müsbet anla maların mevcut bu 
lunma<lı!ını göstermektedir. 

Ancak, Balkanlarla yakın, or
ta ve uzak As~·adaki milletlerin 
tamanıiyelleri ile istiklitllerinin 
muhafazasında Sovyetler Birli • 
ğinin hayati menafii vardır. in_ 
giltere İmparatorluPıınun vaziy& 
ti ile mihver devletlerinin taar -
ruzlarından Sovyetler Birliğinin 
hayati menafii bulunmaması ba 
sebile, mütearrı2larla kendi me
nafiini telife çalışır, İngilterenin 
imparatorluk arazisindeki müda
faa hareketlerile alakadar bu • 
lunmaz. Yukarıda kaydeylediği
miı mıntakalarda ve bilhassa y• 
kın Asya ile Boğazların statüko
sunu muhafazada İngiltere ile 
Sovyetler Birlii'inin menafii a
rasında tam bir yakınlık olabilir. 
Fakat bu cihetin, yakın taarruz
larda İngiltere ile vyetler Bir. 
liğinin, mı1ıver devletleri aley
hine askeri olmasını bertaraf, si
yasi müşareketini temin eyleme 
si dahi umulamaz . 

liAMh' NURİ IRMAK 

Ticaret müdürü 
Ankııraya gidiyor 

Mıntaka tkaret müdürü Av
ni Sakınan bu akşam Aukaraya 
gidecek ve ticaret vekiıletile muh 
telif i,lcr hakkında temaslarda 
bulunduktan ve dlrektifler aldık· 
tan sonra bir iki gün içinde tek· 
rar şehrimize dönecektir. 

6 general mara
şal oldu 

(&§tarafı 1 inci sayfad4) 
dular grubu başkomaııdanı V "'
Bock, «• ordular grnbu başku
mandanı Von Leeb, 12 nci ordu 
k:uvıaıuJanı List, Gncı ordu ku
mandanı Von Reiehenal .. 

Bunlardan başka diğer birçok 
geaeraller birer derece terfi et
tirihnişler ve bazılarUMl nişan

lar verillllİ$tir. 

efkirı umumİ:Vflfiİni de, diiDya 
efkiirı umumiyesini de kazanabi· 
lir. Herkes sa.lh ister, hattô Füh
rerin laarpculuk istinat ettiği Çöl' 
çiliıı bile sulh istediğine şüphe 
yoktur. Çünkü, harp ı:aye değil, 
vasıtad.ır. İngiltereai.n, Almanya 
t.arahndan istenilen sulhü kabul 
edebilnıesi için, bunun ana şart
larını bilmesi lazımdır. Alman
ya, İngiltereyi mağlüp edeme • 
diğine göre, Fral\Saya n,,ntığı ıti
hi, •Sen, evveli teslim ol; sulh 
şartlarımı ben solll'a söylerim• 
diyecek vaziyette değildir. Mai::· 
lllp \aziyete düşmemiş olan İn -
ıtiltere, tabiidir ki, şartları tam•· 
mile meçhul bir sulh teklifin4 
son koz.unu o)'naıuadaıı1 kabul 
edemez. Bu 'tibarla İngiltere, 
kendine güveniyorsaı .bu sulh tek 
lifini, samimi addetınıy~rek har
be devam cdrc<klir. Eğer, Al -
manya. ,bakikalfil ve cidden •nU 
istiyorsa. ~utfı _ ·a.rtları.nı. açı~ \'e 
sarih olarak bıklır~ıelidir. Bci le 
yapılnır~nca, Ingıltere, mağlup 
.ıınadan tam tcslinıiyet ve ınu
Uıvaat ifade eden bir snlhü ka· 
bul clmeınekte haklı olur. 

ABİDİN DA VER 
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Yazan:· ZIYA ŞAKIR 

ALLAHIN •• 
ARSLANI Li 

TEFRİKA No. ! 115 

Muaviye, taliinin kendisine daima 
ikbal yaratacağından emindi 

Demek ki. orduların maJCıo c
'emcdijii (Allahın Aslanı. Ali), 
bni Mülcemin ihanet darbesi 
arşısında sönüp gitmışti. Ve ar-
1< hilafet makamını, mutlak ola
~k terkctmişti... Su halde, 1 Sam 
(,JI anatı) nı telıdıt eden korku 
9 endışeler de, hitama ermiş 
Lgıldi. 
1vfuavive, kendisine büvük hiz

tn<·tler gören ve hattiı, (Emirül
cIT ... ninin) sıfatını takınmasını 
mının evliyen Amr İbni Asın ö
lümünden de gizli bır memnuni
yet hissetmişti. Çtinkiı bu zat, 
h<>s tutulduinı zaman, r;ok Iaideli 
bır unsur olabilirdi. Fakat her 
ihangi bir sebeple gücendıiü tak
dirde de, büyük bir tehlıke te
lakki eclılmek liız>m gelırd.ı ... Ba
husus o kadar haris ve o kadar 
yı.iksek emel sahibi idi ki. (Mu
aviye) gibi, mevkiinde tek ve ra
lu.:ısı" kalmak istiycn bir hüküm
dar için, cidden ih liraz edilecek 
bir şahsiyetti... Vakıa .Muaviye 
ona (Mısır) valılii!'ini vermişti. 
Fakat Amr İbni As'ın, onu da kü
cük ııörerek, •bir hile ile bıliıfı.>t 
makamına geçivermesi, işlen 
bile c. ğildı. lşte, gizliden gız!ı
ye bu endişeler icinde bulunan 
Muaviyenin, onun ölümünden de 
kalben memnun olması, pek ta
bii bir keyfiyetli. 

Mübarek Bin Abdullah, Mu -
aviyeniı1 çehresindeki memnuni
yet eserlerini _görür _görmez. 
son derecede sevındi. Verdiği 
müi<ieden dolayı, kendisinin affe. 
dıleceğini zannetti. Hatta Mua
viye: 

- Alın, götürün bu adamı. 
Dediği zaman, artık hayatının 

büsbütün kurtulmus oldui:!una 
hüküm verdi. 

Mübarek'i aldılar, ı:ıötürdüler. 
Sarayın zindanında hapsettiler. 

O, zindanda mahpus vata dur
sun .. Mu" .ı~e. derhal biri (Mı
sır) a ctıe~rı de (KCıle) ye adam
lar gönderdi. Orada cereyan e
den vak'aları öğrendi. Mübar.•'.~ 
Bin Abdullah• sözleri tahakkuk 
etti. Kendi hayatına kastedil -
dii!i gün, Amr İbni As da katle
dilmek istenilmiş ... Fakat muci
zevi bir hastalık, onu ölümd.en 1 
halas etmişti. Fakat aynı gun
de suikasta uğrıyan (Eınirülmü- 1 
minin, Ali) İbni Mülcem denilen 
mel'unun kanlı darbesine kurban 
git misti. 
Muavıye, taliinin kendisine da-

ima ikbal yaratacağından emin. 
di. Fakat, (Ali) gibi büyük ve 
kudretli bir rakipten bu kadar 
kolaylıkla kurtulacağını, hiç bir 
zaman aklından geçirır.cmişti. 

Artık, ne halkın reyı ile inti
hap edilmiş olan (Halife) ve ne 
de, kendisini sahte halife)jkle it
ham edecek bir kimse kalma -
mıştı. Amr İbni Asın, hile ile çı
kardığı mevkide, hiç kimsenin 
rekabet ve itirazına m:ıruz kal
madan, rahat rahat yaşıyacak
tı ... Bundan dolayıdır ki Mua -
viye, en büyük sevinci, şimdi 
hissetmişti. O sevinçle, şu iki 
emri verdi: 

- Sehirde, üç gün üç gece şen
lik icra edilsin ... Hükumet riya
setinde bulunanlara suikast yap
ını.ya cesaret eden Mubarek Bin 
Abdullahın da, halka ibret ola
cak bir ~ekilde cezası verilsin. 

Bu emir, derhal infaz edildi... 
Şehrin her tarafı, yapılan şen -
tiklerin neş'esile ı;albnırken, 

Mubarek Bin Abdullah hilYük 
bir meydana getirildi. Binlerce 
halk huzurunda evvela dılı, son
ra ellen, daha sonra ayakları ve 
en nihayet, Kafası kesıldı. 

* (ALİ), NASIL ŞEHİT EDİLDi? .. 
Ramazan ayının ılk gunu ıdı. 

Narin btr Hecın d0\'CSıne bınmış 
olan bır yoku, stıkünetle Küfe 
şehrine gırdi. 

Devenin yorgunluğuna ve mL 
nimini basından somun ıribi ayaJ<.
larına kadar çoUerııı ınce kum
larına garu olrr,asına nazaran, 
bu y<ılcunun uzaktan geldıgı an
laşılıyordu. 

Fakat bu yoku, kımdi? .. Onu 
görenler de merak etmışlerdı. 
Çı.inkü, yiizci sıyah bır keiıye 
ile sarılı olan bu adam, esraren
giz bir mahiyette idı. Böyle ol
makla beraber, bu meraklılardan 
hiç bıri, onunlıı uzun uzadıya 
meşgul olmıya lüzum görmedi. 
Zira, Arabıstanda uzun bır yol
culuğa çıkanların, başlarındaki 
kefıyenin uçlarile ytizlerini sun 
sıkı kapamaları, iki sebepten do
layı adetti. Bunun birı, çöllerin 
gayet ince kumlarından ağzını 
ve burnunu muhafaza etınektı. 
İkincisi de, düşmanlarına yüzünü 
göstermemekti. Çünkü, çöllerde 
bıribırlerine tesadüf eden basım
lar ara>ındaki mücadele, mut -
laka birinin ölümu ile neticele
nirdi. 

İşte, bu garip yolcuyu gören
ler de bu iki ihtimalden birine 
fiükmetmişler; artık ona daha 
fazla aliika göstermive lüzum 
görmemişlerdi. 

Yolcu, çöl kapısından şehre 
girdikten sonra, büyiık cadde ü
zerinde ağır ağır ilerledi. Bır so
kak başına gelince, oraya sapıp 
sapmamak için küçük bir tered. 
düt gösterdi. Fakat bu tereddü
dü uzun sürmedi. Elindeki ine., 
hurma değneğini hafifçe deve -
.sinin karnına vurarak hayvanın 
başını o tarafa çe,·irdi. 

Fakat biraz ilerledikten son
ra, yanıldığını zannetti. oradan 
geçen bir ihtiyara; 

- Selam, ya baba' ... Bu yol, 
(Beni Künde) mahallesine gi
der:, değil mi? ... 

Dedi 
İhtiyar, elindeki iısava dayan

dı. Bu esrarengiz yolcuya baktı. 
Onunla, şöylece konuı;mıya baş
ladı: 

- Selam, oğul... Evet. Bu yol, 
Beni Künde mahallesine gider .. 
Galba, uzak bir yoldan geliyor. 
sun. 

- Evet. 
- Sorabilir ımiyim, nereden? .. 
- Uzak .. Çok uzak .. Kwn der-

yalarının, ta öteki ucundan geli
yorum. 

- Her halde, buralı değilsin. 
Şehrin acemisisin. 

- O kadar değil... Fakat, bir 
birine benziyen sokakları, unut
muştum. battiı aradıgım adı bu
lup bulamıyacağımda da tered
düt ediyorum. 

- Kimin evini arıyorsun? .. 
- (Kutiıme) nin. 
- Kutii.me mi? .. Hani şu, ko-

casını., babasını, kardeşini, Neh. 
rivan muharebesinde kaybetmiş 
olan dilber kadının mı? .. 

- Ay .. Kutiıme, babasını kar
deşini de mi kavbetti'? .. 

- Öyle ya ... Zaten o muhare
bede .... 

(Arkası var) 

~ BOYOK TARiHİ ROMAN: 20~ . \ 

SEKERPJRE ·_SULTAN 
1 . 

1 1 

1 Yazan: M. SA.MI KARAYEL, 
c= 

Cinci hoca ııiıbi Silahtar Yu
suf paşa da l(ara Mustafanın 
düsmanı idi. Sultan İbrahim 
kendisini Silahtar yapacaih za
man en ziyade münıaneat eden 
veziriazam olmustu. 

. 

Sultan tbrahimin Yusuf ağa 
hakkındaki fermanına su yolda 
itiraz eylemisti: 

- Padisahım. umuru devlet 
müsariket ka:bul etmez. Vüzera 
çoktur .. Siliılıtar pasava verile -
cek manSi\p ve havas ve levazımı 
ihti<ama iradı devletin taham
mı.ilü yoktur. Hazineyi gereiti 
gibi malama! edelim .. Badehu mu
radı şerifiniz olduğu kadar cı-

raitlar eyl~yin ... Şimdi vakti ._.e
ğ'ıldir .. Demişti. 

Silahtar Yusuf pasa. bunu 
haber almıştı. Sekerpare derhal 
yetiştirmişti. Bu sebeple Silah
tar pasa daima Cinci hoca ile 
birlikte hareket eyliyordu. 

Siliıhtar pasa. Kara Mustafa 
pasa ne vaoarsa derhal Sultan 
i brahiıne haber veriyordu. 

Bununla beraber. Slıahtar ııa
sanın Kara Mustafa oasanın ba
zı islerine müdahale etmesi ca
nını sıkıyordu. 

Fakat, Cinci hoca. Sııkeroare. 
Yusuf paşa bunun d1' kolayını 
bulduiar .. Dilaver paşaya vezirlik 
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Y rıslarının ikinci Haftası 
Bu son koşulara gir,ecek atlar 
nasıl bir derece alabilecekler? 
İstanbul at yarıslarının ikinci

si bugcin Veli efendi kosu yerin
de yapılacaktır. Geçen hafta ~ev
kaliide heyecanlı geçen kosular
dan sonra bu hafta yarışlara işti
ra!<. eden atların he<men hemen 
ekserisinin hıç tanınmamış ve 
bu sene için yetiştirilmis olmala
rı bu haftaki Jooı;uları muhak.kaık 
kı da:ha ziyade alaka ve heve
canla takıp etirecelctir. 

Bugün katagorilerine ııöre ko
sulara gircek atlar sunlardır. 
Birınci koşu: Dört ve daiha yu-

. karı yaştaıki halis kan arap at ve 
kısraklara mahsllS oluo 2400 met
re mesafe üzerinden yapılacak 
olan bu •koşuya KaraJms 61, V u
ra! 60, Örnek 57 ,5 kilo ıle gire
cektir. Bu koşuda favori Kara
kustur. 

İkinci lkosu: Üç yaşındaki va
rım kan İn.l!iliz erkek ve dişi tay
lara mahsus olup 1400 metre me
safe üzerinden yapılacak lıu ko
şuva Mehlika 63, Tasvir 58, Ne
riman 57, Altıntop 53, Özen 47 
'.kilo ile girecektir. Bu kOSUnun 
favorisi Özendir. 

Ü c;üncü kuşu: 2000 liralık 'bir 
mükafat kazaııımamı,ş olan üç ya-

şındaki yerli halis !kan İngiliz J 
erke!k ve dişi taylara mahsus olup 
1800 metre me<ıafe üzerinde ya
pılacak olan bu koŞUva Mart I 
58 Mis 56,5 Thais 56,5 Körayak 
56,5 kilo ile girecektir. Bu ko
şunun favorisi Mart I ile Thais
dir. 

Dördüncü !koşu: İki yasında ve 
koşu kazanmamış yerli halis kan 
İn.ıtiliz erkek ve disi taylara mah
sus olun 1000 metre ü.zerinden 
yapılacaktır. !Bu koşuya R<:ıi 56, 
U\maıcı 56, Subutay 56, Yetis 54,5 
Avger 54,5 !kilo ile girecektir. 

Bu kaşunun favorisi Yetiş ile 
Umacıclır. 

!Beşinci koş>U: '.Dört ve daha vu
lkarı ya:;'taki halis kan araıo at 
ve kısraklarına ımahsus olıro 2000 
metre üzerinden yapılacak l:ıu ıko
şuva Can 60, Yaman 60, Vural 
56, Ünlü 56, Yüksel 56, !kilo ile 
girecektir. Bu koşunun favorisi 
Yaman ile Ünlüdür. 

iBıııtiinkü Jroşularda çifte bahis 
4-3 ıüncü i'J<ili iba:bis 5 inci lkosu.
dadır. Üçlü bahis de 3-45 inci ko
sular arasındadır. 

F. Bahce A. Muhtelitiı , 
bugün karşılaşıyor 
Bu seneki ıınilli küme şa.moi

yonumuz Fenerbaılıce bugün ken
di zümrüd ştadında An.karanın 
Demirspor - Ankaragücü n1uhte
li ti ile organize ettiği maçı yapı
yor. Fenerlileri lküme birincili
i!inden sonra Türkive birinciliği
ni de alabilmek icin idmanlarını 
terketmımeis ve fonmlarını mu
hafaza eder bir 'haldedir. A.nlka
ranın geçen seneki iki milli kü
me takunından teşkil edilen kuv-

lnhisarlar Umum -

vetli muhtelit takım Fenerbahce 
karsısında epey cekişecektir. Fe
nerliler önümüzdeki haftalarda 
Türkiye birincilik müsabakasına 
hazırlık olı.1al<. üzere yaoaca!kla
rı bu macta en 'louvvetli kadrola -
rile ra!<.iıplerinin karsısında yer 
alacak ve bu suretle iki kuvvetli 
takımın bu karsıla.,<ınıası blivük 
bir heyecan içinde takio edilmiş 
olacaktır. Maç bul!Ün saat 18 de 
başlanacaktır. 

MüdUrlUQllnden 
ı - Nümunesi mucibince 550 kilo ip pazarlıkla satın alınacaktır. 

Jl - Pazarlık 24/VII/940 çarşamba günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
Mübayaat subesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte tekli.( edecekleri fiat üze-

rinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mez.lulr komisyona müracaat-
lan. 
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" Piyaszya çıkmıttır. 
Her ec1'aneda bulunur. 

İmtiyaz Sahi!:ıi ve Neşriyat Di-

•ektörü: E. İZZET. Basıldığı yer 
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verilmesi idn padişahı kışkırt

tılar. 
Sultan İbrahim. bir fermanı hü

mayun ile Dilaver paşayı vezir 
eyledi. Kara Mustafa paşa, bu
nun üzerine köoürdü. Deli do
lu hareketlerile padişaha karsı 
·kovmak istedi. Dilaver paşanın 
vezırliğini geri alclırmıva teves
sül ettı. 

Tam sırası gelmişti. Müttefi
kin derhal harekete geçtiler Şe
kerpare Padışaha şunları söyle • 
cie : 

- Arslanım!. Veziriazam ku
lunuz fermanı humayunu dinle
mez. Bu, hukuku saltanata teca
vüz değil de nedir?. 

Sultan İbrahim yerinden oy
namıştı. Hemen Kara Mustafa 
Paşaya sertçe bir lisan ile şu hattı 
humayunu yolladı: 

• ... Seben nedir?. Senin ver
diklerin tutulup benim verdikle
rim tutulmıya .. ben, Dıliıvere ve. 
zaret verdim. 

Sultan İbrahim, hattı humayu
nun sonunda _f;ayet acı sözler 
yazdı. Veziriiızamı şiddetli söz
lerle tekdir etti. 

Cinci Hoca, Yusuf Paşa, Seker-
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pare emellerine muvaffak olmuş
lardı. Sultan İbrahımı daha zı -
yade Veziriazam üzerıne tevcih 
etmek için çareler arıyorlardı. 

Bir gün, tam sırasını buldular .. 
Şekerpare odunsuzluk bahane -
sıle Padişahı kışkırttı. 

Kara Musatafa Paşa, haremi 
humavuna odun gönderrr.emiştı. 
Ve yahut odun getırenler vazı • 
felerinde tekasül ey lemışlerdJ. 
Hare<mi humayun dehşetli odun 
sarf ediyordu. _ 
Haremı humayun hamamları 

gece gündüz yanıyordu. Mutfak
ların ocakları durmadan vesta 
ateşi gibi alev ıçinde ıdı Bır.ler
ce tabla yemek çıkıyordu. 

Şel.-erpare, haremi humayunun 
kethüda kadınını Js.ışkırttc Odun
suluktan sıkıntı çektiklerini ve 
beş yüz ceki oduna ihtıyacı oldu
ğunu Padişaha arzettirdi. 

Sultan İbrahim. Kara· Mustafa 
Paşaya odun göndermesi için e
mir verdi. 

Fakat, Kara Mustafa Paşa, iş
leri arasında bu. fazla beş yüz 
çeki odunu gönd1:rrneyi unuttu. 
Şekerpare, ketlı üda kadını yi. 

ne harekete getirdi. Ve Padisa-

1 

Kürek teşvik 
müsabakası 

Bugün Fenerbahce stadında 
Ankara - Fener macı yapıl.u1ken 
Veli efend'i koşu yerinde at me
rnklıları yarıs)arı heyecanla ta
kip edilirken Büyüıkdere 'kavun
da da su sporları aianlığı tara
fından tertip edilen ıbölge kürek 
teşvik müsabakalarının birincisi 
yapılacaktır. 

Bu müsabakalara Galatasa
rav. Fener, BevU<oz. Güneş, Ana
dolu, Beylerbeyi klüpleri gire
cek ve büyük ·bir çekİ$me ile so
na erecektir. 

• 
lzmirde bir 

cinayet 
Bir amele fabrika 
müdürünü öldürdü 
İzmir, 20 (İKDAM Muhabirin

den) - İzmirin Halkapınar mev. 
kiinde su şirketine ait fabrikada 
bir cimıyet olmuştur. Amele Kon
:valı Mustafa Topçu, ücretinin art
tırılmasını istiyerek fabrika mü
dürü Rahmi ile münakaşaya tu
tuşmuş, neticede bıral!ını cekerek 
dört yerinden yaraladığı Rahmiyi 
öldiirmüş, kar.mıştır. Katil aranı
yor. 
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Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçe ta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç Kronu 
Ruble 

5.24 
130.1875 

29.6050 

0.9975 
1.7025 

13.90 

28.4325 
0.625 
3.3375 

32.775 
31.0975 

Esham ve Tahvilat 

Talı vilat üzerine muamele ol
manııştır. 

ZAYİ - 1335 senesinde Teşvi
kiye nümune mektebinden al-dı

ğım şehadetnaımeyi zayi ettim. 
Yenisini alacağundan eskisinin 
hillunü yoktur. 

İznıit 1325, Faik <>ğlu 
Ahmet Necati 

hın huzuruna çıkardı. Şekerpa
re de Padışahın yanında idi. 

Kethuda kadın içeri girdı. A
yak öptükten sonra: 

- Padı.şahım!. Geçen gün fer
man buyurduğunuz odunları Ve
zirıazam kulunuz daha hiıla gön
dermedıler. 

Deyınce, Sultan İbrahim çL 
leden çıktı Serhoş kafasile abuk 
sabu.k siıylenmıye başladL Bu 
fırsatı kacırmıyan Şekerpare de: 

- Arslanım!. Sarayı huınayu
nun odw1unu bıle dü.şünmiyen 
Vezire bunca saliıhiyet vermek 
reva mıdır?. 

Deyip Padı~ahı büsbütün çile
den çıkardı. Sultan İbrahim, he
men Vezırıiizama haber yolladı. 

- Derhal buraya gel!. 
Karo Mustafa Paşa, divanda 

idi. Vüzera ile mühim meseleler 
konuşuyordu. _ 
Padışahm: 
- Gel! 
Emrini alıııca divanı bozdu. 

Atına binip saraya kaştu. Mühim 
bir şey var zannetmişti. 

Veziriiızam huzura gelir gel
mez hiddetli hiddetli bağırdı: 

<Arkaaı va~) 

7/;1ıa,;;;J;jlj 
KISKANÇLIK 

Yazan: Sacide Artemel 
Bazan en büyük saadetlerim.izi J 

gelişi güzel tesadüflerden birine 
borçlu olduğumuz vaki değil mi
dir? İşte evlenmem tıpkı böyle j 
olmuştu: 

İki sene evvel Avrupadaki tah. 
silimi bitirip istikbalden ümitli 
genç bir ressam olarak İstanbula 
dönmüştüm. Kızıltoprakta otu -
ran teyzem bu muvaffak.ıyetime 
mükMat olarak yazı ge~irmek ü
zere beni köşküne davet etmiş
ti .. Geniş bahçedeki çam ağaçla
rının 2'Ölgesinde bütün vorgun -
Iuklarımı dinlendirmek, ara sıra 
teyzemin eskidenberi meşhur o
lan toplantı günlerinde küçü • 
cük maceralar temin etmek haya
li beni bu davete sevinçle koştur· 
muştu. 

Nitekim günler tasavvurum -
dan daha güzel ve neseli geçi -
~/ljrdu. O sıralarda teyzemin kızı 
.Jaleyi genr bir doktorla nişan -
lamıya karar vermişlerdi. Bü -
tün köşk halkı oldukça mutan. 
tan tes'it etmek istedikleri bu ni
şan merasimi için uzun hazır -
!ıklar yapıyorlardı, 

* O 2'ece bilhassa aym narlak ol· 
duğu bir zamana tesadüf ettiril-

mişti, Bahçe en uzak noktalarına 
kadar renkli, küçük amnullerle 
ci~natılmıs, bu halile muazzam 
bir şenlik gecesi manzarasını al
mıştı. Esasen hava o kadar be
yaz bir aydınlık içinde idi ki, in. 
sana adeta gündüz hissini veri
yordu. 

Bütün davetlilerin çılgınca eğ 
Ieııdikleri bir anda ben içimde 
derin bir boşluk, bir gayesizlik 
ıle yalnızlığımın acısını ilk defa 
bu kadar kuvvetle duyuyor, her
l..esten uzaklaşmak ıhtiyacını his· 
f:ediycı:duw. 
Yavaş yavaş odama doğru yü

rüyordum. Teyzem o sırada genç 
bir kadınla gülerek konuşuyor
du. Gayri ihtiyari onlara doğru 
yürüdüm. Necla Hanımefendi di. 
ye teyzemin benimle tanıştırdığı 
bu ırüzel misafir ilk defa rastla
dığım bir sima idi. Yüksek bir 
hariciyeci ..olan kocasını üç sene 
evvel kay betmiş, ve bu şekil eğ
lence veya herhangi bir merasi
me de bu felaketten sonra ilk de
fa olarak geliyormuş. 

Binız sonra biL de dans eden 
kalabalığa karışmış bulunuyor
duk. Necla Hanımefendi de ba
şı bir anda sersemleten garip bir 

koku vardı. Evvela sanki yalmz 
bu kokuyu hissedebilmek çin 
ondan hiç ayrılmamak istiyorum. 
Danstan sonra beraber gürültü. 
den uzakça bir çam altıııdaki ka
napede oturuyorduk. Onun üze
rinde boynunun harikulade mü
tenasip hatlarını ve duru beyaz
lığını meydana çıkartan siyah · ir 
elbise vardı. Açık yeşil gözleri 
hemen hemen hiç boyasız yüzün
de iyi canlı çiçekten daha taze 
ve güzeldi. Bü tiin hareketlerin
deki canlı zarafeti ve inceliği 
açık bir kitap gibi kolaylıkla 
okuyordum. Bilmiyorum nasıl ol. 
du, tanışınamızın üzerinden he
nüz bir saat bile geçmemişti ki, 
gayri ihtiyari ellerini avuçları
mın arasında buldum ve tasav • 
vur edilmez bir cür'etkarlıkla bu 
beyaz, küçük elleri dudaklarımla 
okşadım. O, biraz darılmıs gibi 
fakat gözlerinde ayni nazlı bir 
bakışla geri çekildi. Onu sene -
Jerdenberi tanıyormuşum gibi 
tabii bir sesle: 

- Neden benden çekiniyorsu
nuz Ncclii Hannn dedim. Si1i se
viyorum. Bunda bu l dar korku. 
Iacak ne var? 

- Fakat ne kadar çabuk .. Siz 
aşkın bu derece 3ni doğacağına 
inanabilir misiniz?. 

- Niçin inanmıy_ayım. Hem 
sizi ben yalnız şimdi tanuna -
dını ki, siz rüyasında gördüğü 
l!iizel kıza aşık .olan şehzadenin 
hikayesini hiç dinlemediniz mi? 
Yemin ederim sizi ben belki ha· 
kiki rüyada değil1 fakat hülya
larınun rüyasmda daima gör -
müştüm. Görüyorsunuz ki, bu 
aşk zannettiğiniz kadar ani ol
madı değil mi Necla? .. 

O gali ha biraz sarhoştu. Bu 
sözlerime titrek, taUı bir kah -
kaha ile uzun uzun güldü. Ha. 
yatına dair sorduğum suallere 
gözleri siizülerek cevaplar veri
yor, ve hayatındaki geniş boş
luktan şikayet ediyordu. 

Koluna girdim. BahÇenı;;-;;i
hayetlerine kadar dolaştık. A -
!ışkın olnuyan bünyesiuin içtiği 
bir iki bardak viski mühim bir 
tesir yapmıştı. Bir türlü tama
men ar1la.mıyordu. 

- ister misini• teT&emİD ba
na ayırdığı selimlık kısmındaki 
odamı size gczdlıeyim. Avrupa. 
dan getirdil:im güzel resimlerim 
ve kitaplarım var. 

Dedim. 

Derhal kabul etti. Selamlık 
köşkten epeyce uzaktı. Çocuklu 
ğumdanberi orasını pek sevdiğin1 
için teyzem misafirliğim miidılc
tince bana tahsis etmişti. 

Odama girdiğimiz zaıuan Nec• 
li duvardaki resimlerin1i nıerak· 
la seyretmiye başladı. Bense ya
nı başında onu zevkle süzüyor
dum. Muhitini bir anda kap.lıyan 
müstesna kadınlardan biri oldu. 
ğuna her dakika biraz daha kani 
oluyordum. 
Divanın üzerine oturtarak onu 

da yanıma aldım. Şimdi hala 
hayretle düşündüğüm bir itaat
le kendisini kollarımda sıkmama 
müsaade etti. Bir iki saat müte
madiyen ona aşktan ve sevgi
lerden bahsettim. 

Dikkatle dinliyordu. Uzaktan 
nişan gecesinin gürültülü neşesi 
bize kadar geliyor vç ayakları • 
mızın dibinde küçücük ay ışık -
Iarı oynaşıyordu. Odamın her. 
köşesinde başı bir anda sers;:m· 
leten o garip koku vardı. 

Ve işte o zaman bilmem nasıl, 
nasıl oldu da Necla küçük bir 
zaaf dakikasında bir daha geri 
döniilmez şekilde benim oldu~ 

* Bugün Necla iki senelik ka. 
rım. Onu şimdi yine hir çılgın gi· 
bi seviyorum. Bu belki biitün dü• 
ya sevgilerile ölçülemiyecek ka
dar muazzam bir aşk. .. O da bu 
eoşkun aşkıma la.kayıt değil .. Bu 
na rağmen, 

Mesut muyum? •• 
Kendi nefsime sorduğum bu 

suale her zaınan •hayır:t cevabı
nı alıyorum. Karımın kadınlı -
ğa nümune olacak kadar eşsiz m& 
ziyetlerine rağnıen evlendiğiıniz. 
den bugüne kadar işkencelerin en 
tahammülsüzünü çekiyorum. B~ 
derdi benden uzaklaştıracak ça
reyi boş yere aradım, Halbuki b~ 
öyle bir dert ki, en ufak biı· de
vası mevcut değil. 

Ben, kendi kenılimi, daha doğ. 
rusu karımla olan mazimi kıs
kanı_yorum. Onu tanıdığım ilk 
gece, bütün yüksek kadınlık ve 
karına, izzeti nefsine rağmen en 
basit bir şekilde bana mağhip 
olması mazisi hakkında taban -
mülsüz bir şüpheye saplanmanıa 
sebep oluyor. Bazan varlığının 

bir maııoeya kadar lekesiz, te -
miz, geçmiş olduğuna inanmak. 
la beraber yine yerden yere vur
mak istediğim kafamda hazan 
o zalim düşünce beni pençesine 
alıyor. 

Karılarını kıskanan b\itiin di
ğer kocalarını kendimden çok 
bahtiyar buluyorum. Müsbet bir 
mevzu üzerinde işlenen bir şüp
he facia ile de olsa nihayet bite
bilir, Halbuki ben, ben yalnız 
kendimi ve kendi saadetimi ken· 
dimden kıskanıyorum. 

SACİDE ARTEMEL 

Fındık ihracatı 

Dış ticaret Reis muııı.
v in i Giresunda te~ 

maslar. yaptı 
Giresun - Ticaret Vekale

ti, dış ticaret reisi mııavini Tal
ha Sabuncu Ticaret odası salo
nunda fındı,k ihracat tacirlerile 
bir görüşme yapmıştır. 

Bu görüşmelerde lisans ve 
ihraç fiatlerinin faydaları hak
kında malumat verdikten sonra 
çok azalmış bulunan fındık ih
racatının yakın istikbalde göste
receği inkişafın kat'i bulundu
ğunu etraflı surette izah ey ]emiş
tir. Tacirleri.ıniz bu ıızahattan 

memnun olduklarını söylemişler
dir. Yalnız son günlerde ihra
catın yapılmaması yüzünden fi. 
atlarda vukua gelen düşüklük -
ten müstahsil :köylünün mutazar
rır olmaması için bugünkü fiat
ların biraz yükseltilanesinin temi· 
nini rica eylemiştir. 

RAŞİD RIZA Ti_yatrosu 
H!ALİDE PİŞKİN beraber 

21 Temmuz oazar 11ünü alksa
ını Ged>kpaşada, Azak balıçesin.de 
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!Bu ııece (Taksim) Altıntepede 
Yann gece (B"!;iktaş) Suad park· 
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