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·ngi tere ve Almanya üze- Macar 
rinde müthiş hava harpleri salaha 

- Rumen gerginliği 
doğru gidiyor 

Rumen ve Macar efradına kısmen izin verildi Af rikada da Harp Şiddetlendi 
... ·:. . ~- ·ı - Transilvanya meselesi mihverin 

verilecek ? 
• 

lnoılızler, Hıtle- lngilterede Alman taarruzu- h k ı · \,J • mı· 
rin f6klifioi kabul a em ı g ı ne 

etmiyorlar na karşı ·muazzam hazırhk 
1 1 

-
Alm11ny11, A11rupay• 11• - • 1 ta ya ve 
dürt.Yay• ıuh·lrküm el- • Balkanlar melr j ç in lra:r.anmıya 

m ecbur oldufu :r.aferi, 
•rtılr • ö :z: le d•lil •i
lıih/11 elti• 11lm•lr m•C· 
buriyelintietiir. 
= --

Yazan: ABiDiN DA VER 
ILJ1 itlerin saınimiycttcn 

lfll ari ve bir tehditten 
ibaret olan, Almanya 

hall.ma ve belki de İngi liz mil -
leline karşı, 
•- İ~ te ben sulh i ~tcdim; fa .. 

kat İngiltere hükumeti kabul et. 
medi. llarbe devam etmek mee
buriy_etinde kalıyorum. Ingilte
reye şiddetli bir taarruz yapmak
tan ba~ka çare yok., 

•• 

D'ilalyaya Journ•l• ııöre 
Ballranlartia uılah ll• r 

Budapeşte, 21 (A.A.} - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

:Mahsulün kaldırılması için !\fa_ 
~aristan ordu efradının bir kıs· 
mına mezuniyet verdiği cihetle, 
Romanyada bir kısım efradı ter
his etn1is ve bu suretle askeri 
gerginlik hafif bir gC\'~eme yolu 
tutmuştur. 

j 

demek için yapıldığı anlaşılan 
su lh teklifi, tahmin etıij(imiz gi
bi, i ngilterede iyi bir makes bul
madı. 

Sulh teklifini red ! İnqiliz sahille~ine. ııerleştiril~~ 1 
uzun menzillı toplardan ıktsı 

başında talim qören efrat 

Diğer taraftan , şubattanberi de
vam etmekte olan matbuat mü
tarekesi l\lacar matbua tı tarafın
dan feshedilmiştir. J\lezkiır mat
m uat Rumen gazetelerini müna. 
kaşalara baş lamış olmakla itham 
etmektedir . 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Macar askerlerinin Çekoslovakyada işqal ettikleri bir 

şehire qirerken alınmış resimleri... 

İngiliz gazeteleri, l\lncar mat
buatının • lngiliz milletine sulh 
elini uzattığından dolayı dünya 
llitlere teşekkür etmelidir. diye 
göklere çıkardıkları bu nutku 
Pek fena karşıladılar. Bu nutku, 
•Bir riyakarlık ve fitne şahese. 
r i. addeden Amerika gazeteleri 
gibi, İngiliz matbuatı da, umu
";'iYetle, dün, bu sütunlarda bi -
zını ileri sürdüğümüz mütalea -
ları Yürütmekte; müsbet ve sarilı 
•_u!h şartlarının noksanlıfını, tek· 
lıfın samimiyetsizliğine delil gös· 
ternıektedir, Amerika Cumhur 
Reisi Mister R-Oosevelt'in bir gün 
:;,ve~i nutkile mükayese edilen 

•1tlerın nutku Ingilterede, em· 
nıyetsizlikle karşılanmıştır. A -
me!e partisinin gazetesi olan 
D.aıly Herald, bu sözlere cSahte 
nınn;. diyor ve cHiller sulhlen 
bahsederken yalan söylemekle 
ve harbe hazırlanmak tadır. mü
ta l.easında bulunuyor. 

Ingi liz matbuatının fikir ve 
mütaleala rı, bir Alman sıılbünün 
Alınan boy unduru(:una girmek 
demek olacağ ı , buna karşı sonu
na kadar harbe devamdan başka 
t~rlü hareket edile mi} eccği şek
lınde hüla•a ed ilebilir. İngilız ga
z~_tclcrinitı dili karşısı~ıda , İngiliz 
hııkümetinin, Hitlerin teklifine 
l·a hiç cevap vernıi_ycccgi, yahut 
da Çörcil'i n yeni bir nutuk irat 
ed.crek red cevabı verecei:ini tah
nıın etmek yanlış o lmaı ki, bu i
kınci şık dah:ı varittir. 
l lli~le r_iıı sarih ve müs bet şart . 
~rı ı htı va etmediği için ameli 

b.ır. kıymeti olmıyan su lh tekli
{ı , l':'gilterede hüsnü kabul gÖr
~eyınce Almanya içiu, İngille
b eye karşı taarruza geçmekten 

8asl;a ~apacak bir ŞC} kalmıyor. 
ıı· ıhtınıa l olarak l!erlin - Roma 

nıih,·rrinin , herhangi başka bir 
~•kil \'c miinasebeı le ktndi sıılh 
~attlaruun ana hatlarını blldir
n1esi de ınüınkün İse <le. Bi tle
rin nutku, saınimi bir su lh tek.. 
litı ~·apnıaktan zi)·ade, harbe de
\~Hn \-c İngiltereyc taarruz için 
bir ve~ilc ve bahane a ran1ak 
n1aksadın1 ı,:üttüğiinden bu ihti
ınal pek zuiftir. 

l larbi n kısa ~ürn1esin i ,-t· Tür
kiycye bulaşmadan bi tn1 t.·~i ni is
t~diğimiz için, en küçük su1h ü
mitlerine bile az çok sarılmakla 
brraber, bu l\.arbin kıyas ı ya, öl
düresiye bir harp olduğu ; bir ta. 
rafın t am za feri, öteki t a r afın tam 
lllağlübiyet i ile neticeleneceği 
hakkınd a ki fikrimiı in, maattees-

(Arkası 3 iincıi sayfa da) 
ABİDİN DAVER 

Avustralya Başvekili dün bir nu- ,....,....,._...... ____ ....., 
tuk söyliyerek ~itlere cevap verdi Milli Şefimiz-, 

Londra, 21 (A.A.) - Alman suretile hücum ederek geminin o•• İ • t 
Bombardıman tayyareleri bir etrafına yüksek infilak kabili . Un Z m 1 e 
nakliye koluna karşı pike halin- yetli müteaddit bombalar atmış-ı 
de hücumlar yaptıktan sonra, ce- tır. Sair tayyareler diğer gemi- G • • J 
nubu şarki sahi~lerinin açıkların- !erin üzerine elliden fazla bom. 1 t t 1 er 
da vukubulan hır hava muhare. ba atmıştır. Hava müdafaa top
besine 100 den fazla tayyare işli- ları şiddetli ateş açmıştır. Sahil 
rak etmiştir. bataryaları gemilerin hava mü-

Nakliye kolu l\lanş denizinde dafaa toplarının yardımı ile düş-
yoluna devam ederken bir düş- manı tardetmiştir. Az sonra İn-
man bombardıman teşekkülü ko- giliz avcılarının açık denize doğ-
lun en son gemisi üzerine dalma ( Arkas& 3 üncü sayfada) 

Japonya cenuba yayılma 
siyasetini tahakkuka 

• hazırlanıyor 
Japon kabine tebedülünün 
Sovyet gaztelerindeki tefsiri 

Çinde şiddetli harekata hazır la nan Japon taııııarecileri 

Moskova, 21 (A.A.) - J apon ı sonra istifa etmiştir. Bunun As
hükümetinin istilfası hakkında tef ya kıt'asında Japonya tarafın 
siratta bulunan İsvestia ı:ıazete- l dan sevk ve idare edilen asken 
si di\'1l r k i : k · '-! ' d "t 

K b. ç · h ,_. . .. .. hare etın u uncosun an mu e -• a ıne, ın aruının uçun- .. _ 
cü ııı! dönümüne' , '! bir kaç ııün · [Arkaşı 3 uncu sayfada) 

S11oaron• y•tınJ• ltabul 
etlilrleri ı•hir heyetinden 
lı.afd f11brilr••ı için de 

İ1'11hal aldılar 

Milli Şefimiz İsmet İnönü 
dün sabah Yalovadan Savaro
na yatiyle İzmite gitmişlerdir. 
Büyük bir halk kütlesi sahili 
doldurmuş, Cumhur Reisimizi 
seliinılanuştır. 

Vali, Komutanlar, Belediye, 
Parti ve Halkevi reislerile İz
mit kağıt fabrikası müdürün -
den mürekkep bir heyet yata 
giderek İzmitlilerin tazim his
lerini Milli Şefe arzetmistir. 
Cumhur Reisimiz kağıt fahri • 
kası müdürü lllelımet Aliden 
fabrikanın faaliyeti hakkında 
izahat a lmıştır. 

Savaron :ı saat 10,50 de lllar
maraya açılmıştı r. 

Holanda Sosyalist 
Partisi da ü ı t ı I d ı 

Londra, 21 (A.A.) - Holan<la 
Ajansı Anep'in bildirdiğine ı:ıö
re, -Holanda milletinin yüzde 25 
ini temsil eden Sosvalist part isi 
is.ı!al a l tında b ulunan arazinin 
!kontrolüne memur komisvon ta
rafından feshedilmişlır. Son 
fotihabatta reylerin ancak yüz
de 4 ünü alabilmiş olan nasvo
nal sosyalist partisi sosvalistle
rin 30 senedenberi bırıKtirdik
leri emliı.ke vaz'iyet etrr> stir Bu 
'Partinin nasiriefkarı olan ııaze
te de nasvonal sosvalistlerin kot
rolü altına ı:ıirmiştir. 

RO:v!ANYADAN CEKİLEN 
SOVYET ASKERLERİ 

Bükres. 21 1 A.'A.) - Reuter 
A iansı bildiri>or: · 

Besarabya hududu bovunca 
Dohoori \'ilayetinin bazı bölge
lerini vanlışlık la isqal etmiş o
lan Sovyet kıtalarının bakiyesi 
de t esbit edilen hudutlar dahili
ne çekilıın iştir. 

Estonyad kanlı 
nümayişler oldu 

LitvanlJa parlamentosu dün 
Sovgetlere iltihakı kabul etti 

Tallin, 21 (A.A.} - H avas A
jansı bildiriyor : 

D ün nümayişçiler Sovvet el
çiliğinin öıııünden ı:ıecerek Es
tonvanın Sovyet Rusvava ilhak 
edilmesini istemişlerdir. H avli 
kargaşalıklar o1mus ve 60 kisi 
yaralanmıstır. Bir cok kimse tev
ildf edilmiştir . 

!Büyük bir mitini! esnasında 
'.komünist partisi reisi iltihak key
fiyetini şiddetle talep etmistir. 
Sovyet usulile intihap edilıms 
olan mebuslar tarafından sür'at
le iltihak isinin reye konup ka
'bul edileceği tahmin edilmekte
dir. 

Kaunas. 21 (A.A.} - Parliımen-ı' 
to bugün saat 17.30 da Litvanva
nın Sovyetlcr Birliğine iltihakı-

n a m atuf olan karar suretini u
zun müzakerelerden sonra itti -
fakla ka'bul etmiştir. 

Ad liye nazm bu münasebetle 
vaptılh beyanatta bu iltihakın 
menfaatlerini kavdeylmnistir. 

ESTONYA MECLİSİ DE İLTİ
HAK KARARINI KABUL ETTİ 

!«!va!, 21 (AA.} - Estonva
ııın Sovvetler Birliğine iltiha
kı buııün mecliste mebus Jalah'
ın yaptığı bir teklif üzerine ka
rar altına alınmıstır. 

Uzun müzakerelerden sonra 
hariciye nazırının bu hususta 9 
ki.iden mürekkep bir kcxmite !es
kili hakkmda'ki teklifi ıttifakla 
kabul edilmistir. 

İngi lterenin Fransadan 
istediği yüz Amerikan 
tayyaresinin teslimi 

AMERiKAN HOKOMETI BU 
HUSUSTA TAVASSUTA GEÇTi 
Vasington. 21 (A.A.) - İnııi

liz sefiri Lothian ve Fransız se
firi St. Quentin Hariciye müste
şarı Vels ile görüşmüştür. ;\lü
zaker<:t Fransız ta\'\'are ııamisin
de bulunan ve Kanadadan Mar
tinıke ı;?idecek olan Amerikan 
mamulatından 100 tayyare hak
kında cereyan etmistir. Sefirler 
mezkur tavvareler hakkında nok
t ai nazarlarını Amerikan hüku
metine bildirmişlerdir. Muslihane 

bir itilafa \•armak maksadile 
cerevan etmekte olan bu müza
kerat bir kaç gündenberi devam 
etmektedir. Amerikan hüküme
ti mutavassıt rolünü vaomak
tadır. 

İngilizlerin talııbi, bu 100 tav
varenin Fraruo·zlar tara:fın<lan A-. 
rnerikava vaoılmıs olan sipariş· 
Jerinı imıılizlerr devreden ıtiliıf
n ameve ithal cdılme<.d :r · 

l'e~-~- z e z '\ 

Yeni seçilen 
Mebuslarımız 
4 münh•l icin Ankara, 

' Kırıehir, Sevhan &IC s;. 
İrtt• dün İntihc.p yapıldı 

A N K A R, 21 (A.A.) -
Münhal olan A nkara, Kırşe-

1 hir, Seııhan ve Siirt mebusluk
ları için 21 temmuz 1940 ı::c -
zar günü ııapılan tnıihaı,ıu 
Ankara mebuslııqıına Ankara ı 
Belediııe azasından avukat Ek-

' rem Erqun, Kırşehir mebuslu
ciuna Niiide Parti ı·e Beledı-

( ııe reisi D r. Hüseııin Ülkıi. 
Seııhan mebusluciuna Is Ban
kansı umum müdürü Sal<ihat
tin Çam ve Siirt mebusltıciuna 
da eski Konııa mebusu ressam 
Scvket Daij, Parti na1n:edi o
larak müttefikan secilmsil<''
dir. " ~ 

İngiliz harp mas-
rafı günde 1 O 
milyon sterlin ! 
Ba m • • r • f ı lrarpılamalt 
Ü.:ı:•r• lta.:ı:anc 11er11i•İn• o• • 
be.:ı:ı rHimler• .zam yapıldı 

Londra, 21 (A .A .} - Reuter 
A iansının parlanı 0nto muhabiri
ne ııöre, salı günü meclise verile
cek olan yenı bütçede kazanc 
vergisi ehe<:mni velli bir sure+ıe 
arttırılacaktır. Bu vcrııı sterlin 
basma 2 silin artı:rak 9 bucuk 1• 

line bali~ olacaktır. ücuııcu ı::ırp 
bütccsı olan bu btıtce cuıuie 10 
mih'1ln inı;lız Jırnsına balı~ o
lan müthiş harı> masraflarını kar
şıJ"·acak sene nihayetinden evvel 
soo milyor. sterim acığı karsılı· 
yacaktır 

Maliye nazırı, bu açığın ka· 
potılması için vergileri mükel
lefler arasında ha1tkanivctlı >ıir 
surette t.e\'lıne eLııden geldiği 
ikacıar calışacaeını vf., e ... _,\ ·-



FA-z: 
.~ 

1 ASKERLiK BAHBSLERI 1 

ingi tereye Alman 
Bask nı Nasıl Olacak? 
Manş Üzerinde kanlı savaşlar 
olacaktır. Fakat zafer siniri 

kuvvetli olana mev'uddur 

U zak hedeflerini deniz- vanın hareketi derhal sellcteye fti!-
rinlerin ötelerinıl<ı in- ramıs olmaz mı? 
tiheıp eden Ahnanva. Geçit kanalının sis perdesile has-

bµ hedeflere götüren vokın da ma kapatılacain da haber verili-
Londra<lan gectiıfuıi bilirdi. [l'Or. Sisleınede rüzgar istikame-
Narvik'ten Brest'e kadar bı.itün ti !e6iri haizdir. Mans. vazın da 
Avrupa •batı k.tytlarına dof!ru atı- dalgalıdır. Rül'Jl!arların okşadığı 
lan adımlar, ımaksa<la doı?:ru vak- bu kanalda sis peıx!esinden. hem 
laştırıtmı.,, 914 de Belı;i.ka bita- arzuya ııöre, istifade güctür. 
raflıı?ının ihliıli, İnıtilterenin AI- '.M~ta cereyan edecek hare-
manvava karsı harp iliin etmesi kata büyük harp ıremilerinin de 
iı;in mühlm bir y Az AN t iştırik edeceği 
sebep teşkil et- ~ zannolunamaz . 
:m.i.şti. Flander Em•lli G~nn•I Büyük nakliye 
bölgesinin nı.iida KEMAL KOÇER vapurlarının da 
faası ise, ehem- burada yerleri 
miyetle düşünül yoktur. 
müe bir mesele idi. Bu.ıtün. Bri- F:ansanın Manş kıyılarına yer-
tanvanın do.ı)!ıu ve cenup kıvı·ları leştirılen ·bircak agır topların kar-
cidd. ' ıi r tehdide onaruzdurlar. şı kıyılardaki topcuvu d.övecelk-

Öt •nberi Kalais, Brıtanva !erini dünkü ajanslarda bildirdi-
ııenel ,rnrmayı i.\:in stratejik bir Ier. Topçunun dövülmesi, n<Ykta 
eh mmiyeti haizdir. Harp tekni- ateşleri tal<ıp eder. Uzak mesa-
i(i, bir rubu aısır ör.ce, e1o.e etli- felere atıştaki dağılmalar, bu iro-
len menzili arttırmıştır, bazı nes- kiinı kati ven selbeder. Eğer Mans 
riyata inanmak lazım gelirse, kıyılarına toplar konuluyorsa, 
şimdiki menzil 300 ldlometredir. bwılar. üslerin donanmaya kar-
32 kilometre ötedeki Dooverin. şı korunması içindir. Bu sil&h-
65 .kilornııtre uzakta bulunan ların iıSabetli atışları. bıkliiti=iz 
Londranın artıl< dövülmesi istig- deniz ıınU!lıarebeleri ımenzilinden 
rap edilem<ız. Efkarıumumiye. öteye ııecemez. 
tap ateşlerinin :valadı,ih arazinin Manş geçisi için ufak ve en se-
sarsılaıcağına kanidir. Fakat. ha- ri vasıtaların kullanılacağında te-
kikat hiç de bu kanaatleri ok- reddüde düşülemez. Ancak lbu. 
"8dllaz: Stochod'de oldui(u giıbi, bir 1<on-

Stra1ıosı:ıhere'den geçen mer- dol seyahati deitildir. Deniz üze-
mi, 'büyük dakilmalar verir. isa- rinde kanlı savaşlar beklemeli-
bet, zayııf ihtimallere bağlıdır, dir. IBu hareketlere istirak eden 
binaenaleyh, tesir, mmtakavi- ufak ve seri vasıtaların tayyare-
dir. lere mifilıiım hedefler arzetmive-

M.ukabil Xıvılara tevcih edilen cei(ini, Flander d.önüsü isbat ede-
top ateşleri de adeta hedefsizdir- bilir. Man:;ın, daha sinıdiden, 
ter, ;ıelişi ııüzel serpilirler. müdafaa mıntakalarından av-

Top ateşlerile çillo.lacak l.:rvı- nldıi(ını işitivoruz. iBu mıntaka-
lan sarsmalı: ıınuvaffakiveti. an- !arda miioıkün her müdafaa va-
.cak nehirlerde mümkündür. Al- sıtasının k!ul.lanıldıihnı. da l!'ÖI"e-
ınanlar, ilıüyü,k iharpte Tunayı bu cei(iz. 
ate;;lerin yardı!m.ile ı?eomislerdi. Müdafaa, teşebbüsü sezdiği an-
Bu harpte Alber ikanalından, da bastırıınak icin en son deniz 
Rhin ve Seine .l?İ!bi nehirlerden kuvvetine de ıbas vuracalktır. Bel-
de bu sayede ve kolayca ıı:ecil- ki deniz üzerinde boi(azlasmalar. 
mi:ştir. Fakat, Manş ta bu ates- orta çai(lara yaraşan bir şiddet-
lere dayanarak isi başarmak ka- le devam edecek, belki bir arma-
j:ıil değildir. danın cehennemi baraiı mtrha
~çiş hareketinin geceleyin ve 

kapalı havalarda. yapılması. na
zar ve atıı:;tan korunmanın bir 
çaresi idi. Norveç limanlarına l!ii
pe gündüz cılkılmadı. Gelibolu 
yarLlll adası ihracları da sabaha 
!:arsı yapılımıstı. Bu harp, bir 
çok esasları da altü~-t etti. Bu te
şebbüste en çok güvenilen silah
lar hava kuvvetleridir. Tayyare
lerin, ııecelevin, aydınlanma 
bombalarile. ı::::ıüdahale eden düs
ıııan harp gemilerini bambala
lamalarındaki güçlükleri ı;:fuıde 
j:ıulunduranlar, hareketin giillrlü
~ün cereyan etmesini tercih edi
yorlar! Nakil vasıtalar~ da, de
nizaltı •botları tertibinde, su al
tından ve denizaltı botlarile ce
kilecelkmiş! Denizaltından vürü-
tülmelerine muvaffak olunıın 
mavnaların •müteharri'k bizzat. 
olmalarını temin etmek Alman 
~ekniiii icin acaba k&bil olama
mııs mıdır? Çünkü bir denizaltı 
ikervanını ceken denizaltı botu
nu kolavhkla tesbit etmek. tepe
lemek i:mkiinına fen ooktan mu
vaffak olmustur. Bu halde, ker-

clmi 'karşılayacak! Kıvılarda İn
ııiliz deniz vasıtaları birer O'Vnak 
kale mahiyetindedir. Hücuımun 

çıktıi(ı istikamete tevecciiıh eder. 
'karanın sistemli ateslerile ımü
terafik tevkifler vücuda getirir
ler. Geçiş ve çıokış hare!ketlerini. 
deneye deneye Me.rster olan Al
man birliklerinin, ii:mmenin müsel 
!imi olan kudretlerini göstere
ceklerine inanıyoruz. Bununla 
beraber, denizlerle carpı.şmırvı 
bir spor, bir zevk. bugün de va
tani bir vazife bilen onüdafüerin, 
ıbu savletleri en son •Lebi der
ya• da durdura'bileceğine de ina
nıy·oruz. 

Mütearrızın Çök güvendiği pa
raşüt birliklerine tali bir ehem
miyet atfettii(ine dair olan dün
kü haberler, iti:mada şayan dei(il
dir. Bu yeni silii.hlar, . kor'lrunc
turlar, müteşebbisin bu silahım 
ikinci safa bırakacaiiı ıannedile
mez. Bilakis hava teşebbüsleri 
burada ön safta gelirler. 

Britanvava baskın tesebbüsle
rinin, netice elde edilinceye ka
dar, tekrarlanacai!ı da söylen-

_. .................................... ,, 
Demek Beni Seviyor!.. 

Ya.zan: ! _!I Türk1ı;ui: \ 
ı--G_l_d_o_· _M_o_P __ a_•_a_n_j, --ıı_s_e_ırı_m_i _. __ s_e_d_e_s_ 

No.20 ---------Bize ancak yüksek duygulu in
sanlrın lezzet duyacakları şarabı 
veren bağın aynı zamanda ancak 
hassas insanların keşfodecekleri 
güzel bir koku vern1(.>si hariku
lade bir şey değil midir bayan? 
Kestanelerin kuvvetli kokusunu, 
akasyaların tallı lenetini, dağ
ların tadını, o tek, güzel, çok gü 
zel kokan o tek kokusunn bilir 
misiniz bayan? 

Bunları dinlerken ~aşı) ordu; 
yeni bir şey kezfettiği için değil, 
her gün etrafında konıısulanlar
dan başka türlü sözler duyduğu 
içi.n hayrette idi. 

Pol konuşuyordu: 
- Hava sıcakken, havada,hoş 

bir vanilya kokusu olduğunu sez
diniz mi?.. Sezdiniı değil mi? .• 
İşte bu koku ... Söylemiye cesa -
ret edenıiyorum. 

Gülüyordu; birden bire elini 
uzattı: 

- Bakınız! 

Saman yüklü öküz arabaları ge
liyordu ... Kristian ile Pol durup 
arabaların geçişini oeyrettiler. 

Pol: 
- Kokuyu duyuyor musunuz? 

Diye soNlu. 
Kadın şaştı: 

- Evet, ağıl kokuyor 
- Eevet, ağıl kokvyor; bu yol-

lardan geç_en inekler, burada at 
yoktur, yollara bu kokuyu ya -

İKDAM 

,110111~11.-.......~~ 
ihtikara karşı yeni 
mücadele faaliyeti 
Fiat mürakiplikleri kuruluyor 

Fiat mürakabeleri daha seri ve geniş bir 
şekilde yapılıp tatbikatta gecikilmiyecek 
Şehrimizde fiat müra,kabe iş

lerinin ne şekilde yürüdüğü ve 
kontrollerin pek az müesseselere 
teşmil olunduğu hakkında son 
günlerde yapılan şikayetler art
mıştır. 

Komisyonun kabul ettiği kar 
ııisl: otlerinin tatbikatta tamami
le görülmediği de bu meyanda 
söylenmektedir. 

Ezcümle limon fiat)arı fiat mü. 
rakabe komisyonu tarahndan tes
bit edilmiş olmasına rağmen yi
ne bakkallarda bu fiatlarla li
mon almak imkanı yoktur. 

Ve keza bu kabil kar nisbetle
maddelerin fiatlarından da ayni 
maddelerin fiatla ında da l!Yni 
nisbetleri bnlmak kabil olaına -
maktadıı-. Buna sebep olarak da 
satıcılar: 

- c:Biz mallarımızı koınisyo .. 
mm fiatiarı tesbit etmesinden ev_ 
vel ve pahalıya almıştık! ..• 
Şeklinde bir bahane ileri sür

mektedirler. 
KONTROL TEŞKİLATININ 

ÇOK GAYRİ KAFİ OLDU(iU 
GÖRÜLDÜ 

Diğer taraftan şehrimizin ge
nişliği ve satış yerlerinin fazla-

Maarif vekili dün 
Ankaraya gitti 

Ticaret vekili de sabah 
gelip akşam avdet etti 

Şehrim.izde bulunmakta olan 
vekillerimizden Maarif Vekili Ha
san Ali Yücel dün akşamki eks
presle Ankaraya dönmüştür. Ma
arif Vekilimiz Haydarpaşa istas
yonunda maarif, viliyet erkinı 
ve maarif müdürii tarahndan teş
yi olun.muştur. 
Diğer taraftan Ticaret Vekili 

Nazmi Topçuoğlu da dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve 
evveli evine giderek bir müddet 
istirahat etmiştir. 

Mumaileyh öğleden sonra TL 
caret Vekaletinin şehrimizdeki 
bazı müdürlükleri erkaw ile gö
rüşüp izahat aldıktan sonra ak
şam üstü tekrar Ankaraya avdet 
etmi•tir. 

Bir mebusumuzun aile· 

sine tazminat verılecek 
939 mail yılının son ayıııda 

vefat eden Ankara mebusu Şakir 
Kınacının maasa müstahak aile
sine verilmesi icabeden 4200 lira, 
bütçede bu fasıldan tahsisat kal
madığı için verilenıemişti. Müs
tahaklarına bu paranın tediyesini 
temin için 1940 mail yılı bütçe
sinde bir fasıl açılması hak.kında 
bir kanun teklifi h112.ırlannuş ve 
medise gelmiştir. 

mektedir. 'Bu ajansı cAkurken, Al
manların: •İleri! Neve ıı:nal olur
sa olsun!• Eski ihtarlarını dü
sündiim. Babalarımızın bir öğü~ 
dü vardır: •Yiğitlik, kacrnayıp 

dunınak, korkmaY•P vurmaktır.• 
Esasen. zaferde: Siniri kuvvetli 
olana mev'uddur. 

yarlar, bu koku topcağa karışın
ca vanilya kokar. 

Kristian biraz tiksindi: 
- Öf! Dedi. 
- Bir kimyager gibi tahlil e-

diyorum. Her halde en sakin, en 
cazip bir diyarday1'. Hele Liman.. 
ya... Fakat tarif etıniyeceğim, 
sizi oraya götüreccjiın. Görür -
sünüz. 

Marki ile Gontran yanlarına 
geldiler. Marki kızınuı koluna 
girdi: 

- Beni dinleyin çocuklar de
di, bu üçünüzü de alakadar eder. 
Bir şeyi aklına koydu ınu deli o
lan Vilyam burad~ kaplıca kur
mak için Oriolları kandırmıya 
çalışıyor. Kristianın Jın:ları tanı

masını istiyor. Ancak babanın 
bunun farkına varn1aması 13.zım. 
Bunun için bir mü~amere ter
tip etmeyi düşündüm. Sen kızım 
rahihi bulacaksın beraber iane 
toplamak üzere iki arkadaş isti
yeceksin. Kimleri istiyeceğini an
ladın ya? Siz de erkekler kazino
da bir tombala tertip edeceksi
niz. Müsamereye orkestra ile 
Petrü Ma'Ttelin tiyatro kumpan
yası da iştirak ııdecek. Eğer 

lıi?ı karşısında kontrol teşkilatı
nın darlığ,ı büyük bir noksan teş
kil etmekte ve bu gayri kafi gö
riilmü~ bulunmaktadır. 

Bu se6eple cFiat mürakiple -
ri. namHe yeni bir tcşkiliitın bir 
an evvel faaliyete geçmesi karar
laştırılmıştır. Bu teşkilat ihtikar 
ınücadeJesinde nıülıim bir rol oy
nıyacaktır. 

FİAT MÜRAKABE KOMİSYO
NUNUN BGÜNKÜ TOPLANTISI 

Fial nııirakabe komisyonu bu
gün vali veya ~li muavininin 
reisliğinde toplanacaktır. Komis
yon; müddeti evvelki gün biten 
manifatura beyannan1elerini tet
kik edecektir. Manifatura satış.. 
larında kar nisbetlerinin yarın i
Hlnı beklenmektedir. ,_ ~ 

fKöylün·· 
'Uyanıklık 
vedikka i1 

Çapalt.ı;urda iki •eyyar 
emrazı •ariye dol<torutıu 
b•ıinci kola mensup :z.an

neden /ııöyliıl• r bunl•rı 

üı; •~at alalt.oydalar 

Memleketimizin her tarafında 
paraşüt ve paraşütçülük ve beşin
ci kol ile mücadele etrafıııda köy_ 
lülerinıize kadar verilmiş olan 
konferansların halk üzeriJtdeki 
bırakmış olduğu tesirleri göste
ren ve köylerim.i~in uyanıklığı
na misal teşkil eden bir vaka da 
geçen gün Çapakçvrda cereyan 
etmiştir: 

Bingöl köylerini teftişe çıkan 

dördüncü umumi müfettişlik sey
yar emrazı sariye doktorları Mu
kim ve Ali Rıza, Haraba köyüne 
gelmişleroir. Bundan bir hafta 
evvel Raraşütçüler hakkındaki 

konferansı dinliyen köy halkı, 

ballalar, tırpanlar ve av tüfekle
rile beyaz renkli sılıhiyc otomo
billeri üzerine hücum ederek, 
milleri parçalamak ve içindeki. 
!eri bağlıyarak lıükumcte teslim 
etmek istediklerini söylemişler -
dir. Bilfilıara da doktorlar hüvi
yet cüzdanlarını gösterip doktor 
olduklarını ispat edinciye ka -
dar köylüler tarafından üç saat 
tevkif edilmişlerdir. 

DİGER V AKA DAHA. .. 

Buna benzer diğer bir vaka da 
cereyan etmiştir: 

Ilgın kazasına kaçırılan bir bi
sikletini sırtına alarak motosik
leti ile Konyaya dönmekte olan 
Yakup isminde bir bisikletçi bir 
köyden ll"Çerkeıı, köylüler tara
fından vaziyetinden şüphelenilip 
tutulmuştur. Köylüler Yakubu 
beşinci koldan zannetmişler ve 
derhal yere yıı.tırarak bağlamış_ 
Iardır. Köy muhtarı vaka yerine 
gelmiş, işi anladıktan sonra Ya
kubu serbest bırakmıştır. 

Oriol'ün kızları söylendiği gibi 
terbiyeli kızlarsa Kriilian onlara 
kend,ini sevdirir. 
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Kristian sekiz gün müsamere-

nin tertibi ile meşgul oldu. 
Rahip Ravönel Markinin kızı 

ile iane toplıyacak arkadaş diye 
ancak Oriolun kızlaı·ını mün~sip 
gördü. 

Bir sabah klisede Andermatın 
verdiği altı yüz, Markinin ver -
diği elli, Polun verdiği yüz frank
la yedi yüz altmış frank toplan
dı. 

Bundan sonra Oriojuıı kız]arını 
otele götürdüler. !Vlahçup fakat 
yadırgan değildiler. Otelin lokan
tasına yemek yediler. Bili\ istisna 
bütlin erkeklerin boşuna gittiler. 

Yemekten sonra tombala oy -
namak iizere kazinoya geçtiler. 

Park Otel müşteriler ve köy
lülerle dolmuştu. Orkestra Seıı
Landri'nin bestelediği bir köy 
ha' asını çalıyordu. Kristiarun ya
nında yürüyen Pol Jurdu: 

- Vay dedi, bu güzel bu. Bu 
çocuğ·un istidadı var. Bir orkes.. 
tra olsa daha iyi tesir yapar. 

Ölümlü 
Kazalar 
Ağaçtan düşen 

birinin beyni aktı 
Yüzmek İfİn Jımİ:z.• 11iren 
bir •mele el• ••hiltl•n f•:z.
la aplJıfınclon bofulclu 
Dün şehrimizde ölümle netice

lenen 2 k112.a olmuştur: 
1 - Fatihte Haydarda bekçi 

Halil ağa dün dut koparmak için 
medresenin önündeki ağaca çık
mış fakat ınüvazenesiııi kaybe -
derek iki metreden fena halde 
diişmüş ve beyni parçalanarak 
olduğu yerde ölmüştür. 

Dün yapılan muayenesinden 
sonra defnine rtıhsat verilmiştir. 

2 - Kartaldaki gaz fabrikası 
işçilerinden 331 doğumlu Bekir 
dün öğle paydosunda arkadaşla. 
rile birlikte denize girmiş, fa -
kat yüzme bilmediğinden boğul
muştur. Arkada~ları ancak cese-
dini sahile çıkarmışlardır. Zabı-· 
ta tahkikat yapmaktadır. 

ADLİYE 

T ekaüd" s..ıvkedilen 
Temyiz azaları 

Tem~'İZ mahkemesi izaların 
dan Ahmet Refik Tuna, Osman 
Remzi Nurs~ıı, Mustafa Asım E
ren, Mahmut Kudretullah ve 
Ahmet Şerafettin yas haddini dol
durdıı.kları için tekaüt edilmiş -
!erdir. Yerlerine tnyin olıınacak 
adliyecilerimizin isimleri, Bolu 
ve lıavalisinde bir tetkik seya _ 
hatine çıkmış bulunan Adliye Ve
kilimiz Fethi Okyarııı avdetinde. 
belli olacaktır. ' 

Avrupadaki 

talebelerimizin 

vaziyeti çok iyi 
Dün sabah İ:>viçreden 

gelenlerin izahatı 
Almanyanın Dresden şehrinde 

ımühenıdis tahsilini ikmal eden 
Mücahid Bii!ktaş dün saıbahki 
konvansiyonelle sehriımize ıı:el
miştir. Mücahid Bü.ktaş Alman
vada bulunan 200 kadar Türk 
talebesinin cak iyi vaziyette ol
duklarını yiyecek hususunda hic 
bir sııkınt>da bulunmad1ğını ve 
Alınanların Tüıiklere ıkarşı cak 
ivi muamele ettiklerini söylenı.iı;
tir. 

Tüıık talebelerinin imt>hanlar
da!ki muvaffakıvetleri de cok 
iyidir. Hemen bütün Türk ta
lebeleri sınıflarımı 1<eçmişler -
dir. 

İsvi.ı;rede hu'kuk tahsili yap -
ıı:nakta olan Bülent Menemenci
oMu da dün sabahki konvansi -
yonelle gelmistir. Bir mu'harri -
riımizle ·görüşen Bülent Mene
ımencioil:lu deınistir hl: 

- Fransadaki talebelenmiz 
hakkında lsviçrede du11duiiıımuza 
qöre, Alman11anın işııali altında 
ki 11e-rle-rde bulunan Türk tale
beleri Vişi11e gitTMktedirler. 

Sonra ,...rdu: 
- Musiki sever n:ıiı.iniz bayan? 
- Çok. 
- Beni harap eder. Sevtl.iğim 

bir eseri dinlerken ilk nağmeler 
derimi yüzüyor, eritiyor, büzü .. 
yor sanırım. Orkestra çıplak asa
bımda çalar. Musiki yalnız ku • 
laklarımla değil, vücudümün bü
tün hassasiyetile dinlerim; tırna
ğmıa kadar ürperirim. Hiç bir 
şey bu zevki, daha doğrusu bu 
saadeti vermez. 
Kadın güJümsiyordu: 
- Çok hassassınız. 
- Elbette. Hissiz yaşamak ne-

ye yarar? Kalblerinde bir kap
lumbağa kabuğu veya bir Hipo
potam derisi obnlara gıbte et -
mem. Hislerile ·azap duyan, iztı
rabı bir darbe gibi hissedip zevk 
alanlar mes'uttu..r. Her hissimizi, 
mes'ut veya betbaht, her hissi
mizi muhakeme etmek, ona doy
mak, en büyük atı veya sonsuz 
bir zevkle serhoş olmak lazun -
dır. 
Kadın hayretle Polun yüzüne 

boktı. 

(Arkan vo-.' 
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Giyecek ihtiyacı için 
yeni tedbirler alındı 
Köy ve aile dokumacılığı b .. u-
yük bir hızla inkişaf ettiriliyor 

Dokumacılara kredi temini için 
yeni sandıklar açıhyor. Köylere el 
tezgahları ustaları gönderilecek 

İktısat Vekaleti halkmuzın ve bilhassa köylülerimizin elbise ih, 
tiyacını kökünden halledecek esaslı tedbirler almaktadır. Memleke
timizin wnumi vaziyeti bakım.ındaıı büyük bir ehemmiyet arzeden 
cel dokumacılığı tezgahlaru nın inkişafı için yapılan esaslı tetkik
lerde derinleştirilmektedir. 

Vekaletin bu tetkikleri meslek halinde dokumacılık, aile ve köy 
ibtivaçları dokumacılığı olmak üzere iki cepheden yapılmaktadır. 
Diğer taraftan Vekalet, meslek halindeki dokumacılığın mütekiisil 
bulunduğu mıntakalardaki iş erbabının kredi ihtiyaçlarının karşılan_ 
ması için dokumacılar teşekkülü olarak kooperatifler kurulmasına 
çalışmaktadır. Kurulan kooperatiflerin inkişafını ve muvaffakıyeti· 
ni temin maksadile kredi müessesesi olan Halk Bankasının bu mın
takalarda Halk Sandıkları tesis etmesi ve yahutta İptidai madde te
mini icin kredi vermesi gibi tedbirler almaktadır. Şimdiye kadar İs
tanbul, Denizli ve l\Ierzifonda olmak üzere altı kooperatif kurul
muş ve Halk Bankası İstanbul ve Merzifon kooperatiflerine ipfül.ai 
madde kredisi verın.iştir. Denizli mıntakasında da bir Halk Sandığı 
tesisi karaı-laştırılmış ve tatbikata geçilmiştir. Peyderpey direr mın
takalarda da bu kabil sandıklar açılacaktır. 

Bundan başka; köylülerimizin boş zamanlarını istifadeli bir şe
kilde geçirmeleri ve hem de kendi giyim ihtiyacını bizzat imal et
melerini temin cylcınek i.izere modern dokumacılık öğretilmesi do 
çok faydalı görülmüştür. Bu maksatla sou sistem nümune tezgalıla
rı getir.ilmiş ve köylere ustalar gönderilmesine geçilmistir. Bu su
retle şimdiye kadar 142 nüınune tezgahı sipariş edilmiş Bitlis, Ela
zığ, Sinop, Edirne, Çankırı viliiyetlcriyle Ankaranın Sitıcan köyü 
ve Ta~pnıar köylerine tevzi edilıniştir. 

Vekalet, Erzurum ve Trabzon vilayetlerine bin ve Kocaeli vila 
yetlerme de 1500 liralık bir yardım yapmıstır. 

Sincan köyünde inşasına başlanmış bulunan ve yünlü kumaşları 
sıkıştırmıya hizmet eden dink de yakında işlem.iye başlıyacaktır. 
Vek:'ıld tarafmdan tavzif edilen ustalardan biri de dört ay müddet
le Bitlis vılayetinde çalıştırılmış ve halen Ankaranın Taşpınar köyü_ 
ne ı.:öııdcrilıniştir. Bu usta yakın bir zamanda Erzuruma gönderile
cektir. 

Budap~şta elçimiz !Sığınak mecburiyeti 
B. Ru§en Eşref dün 
sabah şehrimize geldi 
Budapeşte sefirimiz Ruşen Eş

ref dün sabahki seınplon ekspre
sile şehrimize gelnıi;ir. 

Maliim olduğu üzere sefir, bun
dan bir müddet evvel bir ameli
yat geçirmiş bulunl\.vordu. Has
taneden henüz çıkmıştır. Burada 
bir müddet kalarak istirahat e. 
decektir. 
Diğer taraftan dün sabahki 

konvansiyonel trenile Yugoslav
yadan 7 ve Bnlgaristandan da 4 
1-işilik bir ınühacir ailesi şehrimi
ze gelmiştir. Çiftçi olan muha
cirler istasyonda akrabaları ta
rafından karşılaumışlar ve zira
atle uğraşmak için Anadoluya 
gideceklerini söylemişlerdir. 

BU NASIL 

HAKİKAT? .• 

Yeni bir gazete çıktı. Adı 
cHakikab . İlk nüshasında şu 
havadis vardı: 

•- Bu sabalı Romanya ka
binesi istifa etti .. • 

Nanemolla kabinenin istifa
sı üzerinde mütalea veya hü
küm yürütmek için iki gün 
merakla beklemiş. Havadisin 
aslı çıkmamış. ŞiO:di roruyor: 

- Yahu bu ne biçim şey? 
Hakikat mi, değil mi? .. 

KAN 

KARDEŞLİ<'iİ! 

Bay Hitler son nutkunda 1-
talyadan bahsederken: 

- İta!ya ile kan kardeşi ol 
duk •• 

Divor. Nanemolla ile konu-
şnyorduk ta: 

- Umarım ki, Almanya bir 
müddet sonra İtalya ile bu kaıı 
kardeşliğini o kadar ilerive 
götürecek ki can kardeşi de 
olacak ve tabü kanın.dan ve 
canından olan İtalyaıµn kendi 
bedeninden ayrı kalmasına bir 
türlü tahammül gösteremiye
cek! 

HAVA NE ZAMAN 

AÇACAK? 

İtalyan resmi tebliğlerine 
bilmem hiç dikkat ettiniz mi?. 
Tayyare faaliyetlerinden bah
sederlerken hep havanın bo • 
llUkluğundan bahsediyorlar • 
Bu bahis Nanemollanın da 
dikkatini celbetmiş olaeak ki: 

- Garip şey,acaba İtalyada 
bava ne zaman açar?. 

Diye, benden soruyor. 

Ay başında her semtte 
kontrole geçiliyor 

Sığınak ve siper yaptırma mec> 
buriyetinin derecei tatbikini gör. 
mek üzere ay başından itibaren 
şehrimizde kontrollere başlanı
lacaktır. 

Kaymakamlıklardan alınan ma· 
lumata göre bilhassa İstanbul ve 

~Beyoğlu semtlerinde sığınak ve 
yahut bahçelerinde siper yaptı
ranların sayısı diğer yerlere na
zaran daha fazladır. Yalnız Be -
yoğlu kaymakamlığı dahilinde 
apartnnanlarda 5000 e yakın sı
ğınak vücude getirilmiştir. Bir 
kısım halkunızda peyderpey be. 
lediye heyeti fenniyelerine mü
racaat ederek sığınak planı al -
maktadırlar. 

İLL). MAHKÜIU MU 

OLMALI! 

Dün bir iki ga.2etede şn ser
le lıa dikkatimi çekti: 

Garip :;::fganj. yine beraet 
etti! 

Nanemolla ile koou~uyor -
duk ta: 

- Türkçe öyle hale geldi ki, 
bu cümleden sanki malıkfuu. 

olmalı idi .• gi.)ıi bir dilek ifa
desi seziliyor. 

Diyerek ilave etti: 
- Görüyorsun ya tekit eda.. 

tı olarak kullanılan bir •Yİ.ne• 
yerinde kullanılmadığı vakit 
ne kadar ters manaya da dela
let ediyor .. 

VARAN 

t Kİ 

Nanemollaya: 
- En sür' a ili bir Italyan 

krovazörü daha batırılmış .. ha
berini verdim. Giilerek: 

- Onu öyle söylemezler.. 
Dedi ve ~iimlesini tamam . 

laılı: 
- Varan, iki .. Derler. 
KENDİ YAZIP 

KENDİ OKUYOR 

Vala Nurettin ne yazın~ 
aksi yapılmış. Bunun misalle
rini zikrederek. •İş inada mı 
bindi?.> diye soruyor. 

Nanemolla ile' konuJ;uyor. 
duk ta: 

- Ilayır iş inada binmedi, 
Va - NCı kendi yaztyor, kendisi 
okuyor .• 

Diyerek ilave etti: 
- Meşhur laftır: • Varakı 

ınihri vefayı kim okur, kim 
dinler?.. A. ŞEKİP 
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ngı tere, manya ~Gerginliği sala

Müthiş Hava Harplerı ha doğru gidiyor 
.. (B<ı<tarafı 1 inci sayfada) 

ru dusmanı takip ett· •· .. ··ı u··~ t·· ıgı goru m • br. Boınbardımancılara refa. n! ctme_kte (llan ve bulutlar ar-
ına gızleıtmiş bulunan Alman 

kvcıları lıu esnada meydana çı- j 
arak lngWz nıuharebe tayya -

relerile muharebeye tutuşmuş -
tur. Münfi.>rit bir çok hava düello
ları vukubulmuştıır. Gökyüzü 
tayyarelerle kaplanmış bulunu -
Yordu. l\ıuharebeye şahit olan • 
:ar ~ayyare düştüğünü görmemiş
el'dır. Çarpışma düşmanın kaç
nıasile nihayet bulmuştur. 

Alman tebliği 
Ber!in, 21 (A.A.) - BaS'kuman

danlığın tebliiii: 
~U temmll2.ıda ve 20/21 temmuz 

ııecesi oonasında Alman bombar
dıman tayyareleri orta ve cenu
bi İl\l?ilıtercde tayyare meydan
ları. limanlar. benzin deooları ve 
Newcastle civarında sınai mü
esseselere hücum etmişlerdir. 
iBoın balar yangın ve infil~ere 
se'beıı olmuştur. Bir kaiileve 
Yapılan taarruz esnasında bir 
diisınan kruvazörü· ile iki tor
Pido muıhribi clıoomıivetli ha
sara ukramı.ştır. Avcılarımız 
M~ İi<lerinde 8 <lü.şman tayya
rı;:sı düşürmü.slerdir. Diğer bir 
dusman tayyaresi de Rotterdam 
. civarın.da düşürülmüştür. 

Gece İngiliz taV1'areleri şima
l! ve ııaroi Almanya ile Holanda 
üzerine tekrar bomba atmıslar
dır. Maddi hasar az eheınmi
Yetlidir. Şiımali Almanyada kü
çük bir şehire düşen .ı:rilteaddit 
bombalardan vedi sivil ölmüş
tür. Bu ııece hiicuanları esna
sında 9 düşman tayyaresi dü-
şürülmü.ştür. . 
Düşman tayyareleri Wilılıel

nıshaven'e hücum tese'bbüsünde 
bulurrmuslarsa da dafi toııları • 
nın şiddetli muıkabelesi üzerine 
hedeflerine '~ raımadıan dönımi
ve mecbur kalmıslardlr. Deniz 
dafi toplarınnız tarafından 4 dü.ş
man tayyaresi düsürühnüstür. 
Dü•manın dünkü zayiatı 22 

tayyaredir. Beş Alınan tayyaresi 
dönmemiştir. 

İngilteredeki 
hazırlıklar 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 
İsviçredc çıkan Basler Nachrich
ten gazetesinin Londra muhabiri 
İngilterenin bir Alman taarruzu
na karşı nasıl hazırlanmış oldu-

•una dair bitaraf bir mü~ahidin (Baştarafı 1 inci sayfada) 
rntihabını şu suretle hüJasa et - Umumi intibaa göre, Transit -
nıektedir: . vanya meselesinin Bükreşle Bu-

İngilterede bu~n .~e. dauna ?L dapeşte arasında doğrudan doğ-
duğu gibi tam bır s~un "..e .~- ruya ve muslihane bir surette 
hai zafere tam bir itimat hüküm halledilmeyip bilahara mihver 
sürmektedir. İngilizler böyle bir devletlerinin hakemliğine arzedi
taarrwıaıı i:mkinı hakkında haya- leeektir. 
lala kapılmıyorlar. İngiliz halkı- Roma, 21 (A.A.') - Giomale 
nın sinirleri propagandaya karşı d'İtalia, Bükreş ile Budapeşte a-
kayda değer bir surette mukave- rasındaki matbuat münakaşa.la
mel etmekte ve radyo ile neşredi- rında mütareke yapılması, Rus.. 
len tethiş edici tehditleri dinli - ya ile Romanya arasındaki yeni 
yenler bunları bir hikaye dinler hudutlarda vaziyetin normalleş
gibi karşılıyor ve gülüyorlar. Düş. mesi ve nihayet Romanya ile 
man hakikaten bu memleketi i&- Bulgaristan ıınünasobatındaki 
tilaya teşebbüs ettiği takdirde, gerginliğin zeval bulması dolayı-

• sile Balkanların vaziyetinde mah-nahoş sürprizlerle karşılanacagı sus bir salah hasıl olmuş oldu-
muhakkak surette söylenebilir. ğuna işaret etmektedir. Bu ga-
Londra bir •Sözde İngiltere har- zete İtalyanın Balkanların vazi-
bi. nin arifesinde bitaraf ıniişa- yeti~de husul bulan bu küşayişi 
bide dayanmak azminin her za- ancak memnuniyetle karşılıyabi.. 
mandan kuvvetli olduğu intibaı- Jeceitini çünkü ötedenberi Avru-
nı vermektedir. pa sulhünün muhafazası kaygı-

. sıoda bulunan İtalyan siyasetine Sudan hududu üzerinde, JtaL 
yanlar üç karakolu işgale muvaf- uygun olduğunu ilave etmekte-
fak olmuşlardır: Kassala, Galla- dir. 
bat, Küınrük, Kenya hu.dudu üze- Esasen Balkanların vaziyetin-
rinde bir taburluk garnızona kar- de vukua gelen bu salah, mih
şı bir. liva ve müteaddit ba~~ya ver devletlerinin Avrupanın bu 
kullanmak surctile Moyale yı al- mıntakasmda mutavassıt rolü oy-
mı~lardır. Beş giin muhasara aL namak •uretile sarfetnıekte ol. 
tında kalan küçük garnizon çok dukları faaliyetin mesut neti-
kahramanca bir mukavemetten celcrinden biridir. 
sonra tahliye edilmiştir. 'lilli 

. 1 t Peruose, 21 (A.A.) - ., Doğu Afrikasıoda ita :van ~-
yareleri Buna - Kenya hava us- terbiye nezareti müsteşarı Bay 

Delgiud;ce, ecnebilere mahsus sil ile Berbara deniz - hava üs-
sü ve İngiliz _ Mısır Sudanındaki 
Kümrük nuntakasında dü~maıı 
mevzileri üzerine tesirli bonıbar
dınıanlar yapınışlardır. 

Tayyarelerimizden biri dön -
memiştir. 

Danimarkad11. matbu. 
at kontrolü 

Kopenhag, 21 (A.A.) - Dani
marka parlamentosuna, matbuat 
vasıtasile Danimarkanın ecnebi 
memleketlerdeki menfaatlerine 
mugayir haberler gönderenler i
çin ağır cezalar derpiş eden bir 
kanun tevdi edilmiştir. 
Diğer cihetten hildiriJdiğine 

ıröre doğrudan doğruya Stauning 
hükUmctinin emrinde işliyecek 
olan bir matbuat bürosu ihdas e
dilmistir. 

it.alyan üni\'ersitesinin yeni se .. 
nenin kii~at resmini icra etmek 
üzere buraya gelmiştir. Üniver
sitenin büyiik salonu 30 millete 
mensup ecnebi talebe ile dolmuş
tu. l\lerasimde, ayan meclisi ile 
façyolar ve korporasyonlar mec
lisinin, faşist fırkasının ıniimes
silleri ile Alınan sefaretinin bir 
mümessili hazır bııluoınuştur. 

Yirmi bin İtalyan 
ı mütahassısı A ! -

manyaya gidiyor 
Roma. 21 (A.A.) - 20.000 mü

tehassıs işçi Almanvava gidecek
'tır. 47.000 ltalyan köylüsü Al
manvaıda obuluııımaktadır. 

Hi t le ri n nutkunun Afrikada harekat 
arttı 

yaptığı akisler 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 

İrıııiliz matbuatı Hitlerin barı.ş 
tarruzuna mühimce bir ver ayır
maktadır. 

T.ıneo; gazetesi, Hitlerin ilk de
fa olarak bir harp imkanını ka
bul ve toslim ettiğini yazmak
ta ve şansölyenin benzinden bah
set.meksizin bütün miihim ham 
maddeler stokunun kafi olıduıi.u 
hakkında verdiği teminata alaka 
göstermektedir. Londrada Hit
ler'in Aıınerikadan bahsetmemiş 
olduitu ayrıca kaydediliyor. 

Daily Teleııraf diyor ki: 

•Şansölııe kendisi-ne qa!ip un
vanını vem.ekte ve mantıki bir 
tarzı hal bulmak arrusunu söıı
lemekte çok istical qöstermekte
dir. Zira zafer teminat altına 
a!ınm,. deqildir ve Hitler' e qöre 
mantıki bir tarzı hal de ancak 
Gestapo'nnun bin sene için sal
tanatı demektir. Halen İsviçre
de bulunan ve Avrııpalı olm11ıa 
bir diplomatın şu sözleri Lofld
ralıların çok hoşuna qitm~tir. 
Hitlerin Çörçi!'e karşı lıisseıti
qi d..ostluqa bakıp da hii.kii.m v.,.,... 
mek icabederse, İnqilizler Çör
çi!'in şahsında en iyi şeflerini 
bulmuşlardır.• 

LİZBONDAKİ TESİRLER 
Lidbon. 21 (A.A.) - Reuter 

Aiansı bıldirivor: 
Buradaki kanaate g(:re. Hitle

rin nutku harbin mc-s'ulıvetini 
İngiltereve yükletmek iein yapıl
nııs bir teşebbüstür. 

Diario LLboa ga.z• te.oi' merak 
t'lli;·or: Çörçil bu bı;rış teklıfi
ııe nasıl cevan verecekler? Cör
çil'in nutuklarını dinlivenler bu 
suale cevap vermekte hie bir 
zorluk çeiomivecekler<lir. Hitlerin 
nu~ku hed~finc vararrıamıs ve 
ııek az tesir bırakmıştır. 

İNGİLTERE NE İCİN HARP 
EDİYOR? 

Nevyork, 21 (A.A.) - Xev
V'Ork T>rrıes ı:ıazetesi dört sütu
nu .kaplıyan bir baslık altında 

1 
İn,eil terenin ne icin harp ettiği
ni anlatan bir makale nesretmis-

1 
tir. Makalevi imza eden maruf 
İnııiliz muharrir ve konferans
çılarmdan Pr. Tawnev'dir. 

Nevyork Times, b;:.,makalc
sinde ayrıca bu makaleden bah
sederek Tawney'in İngiliz poli
tikasının bir sözcüsü ve vatan
daslarını tanıyan bir tarihsinas 
ve ekonomist olduğkıu bildir
dikten sonra şöyle d.ivor: 

•Tawney'in lnqilterenin ha
ııatta da aziz addettiiiimiz bir ha
yat tarzını korumak i.çfa döv~
tii.iiii.nii. bildirmesı, Inqılızlerın 
rahatlan ve zenqin köşklerde o
turanların konforları i~in m~
rebe ettikleri manasına deqıl, 
Grim3by balıkçılarının, Birminıı
ham fabrikaların işçilerinin, Clyde 
deniz tezqahlan amelesinin. bii.
ro memurlarının ve Londra oto
büs kondoktörleriııin mii.şterek 
hmıat tarzını mii.dafaa için dö
vüstiikleri qibi J nqiliz ve Fransız 
isçisinin hii.ku""'t ba$1ndaki kii.
çük bir zümre için ölmıye mec
bur ıutulduklarmı tekrar edip 
durmak Almanların. hornna ~
den bir desisedir. [nq ılız kut
lılcri daha bi'laııettenbeı-i bu 
hart ~ muzalıeret etmislerdir ı:e 
işçi har~l:etinin s e f l e r ~ 
bııqün İnqi!i: lıa rp qayretıı!ın 
idaresinde e•aslı mrvkıler ış • 
qal ctmektedi-1er. İnqiliz i<ıci
lcri bu baptaki rollerinin arıs
tokrat ailelerinki kadar mii.lıim 
oldııiiıırıa kuvvetle inanıııorlar 
ve biliyorlar ki Hitler m"zaffer 
o!dııiiU: takdirde İnqiliz isçileri
nin ncsi!!erin mücadelesinden 
sonra yaptıiiı şey ıııkılacaktır .• 

DÜNKÜ GAZETELERİN 
NEŞRiYATI 

Landra, 21 (A.A.) - Reutcr: 
llitlerin nutku hakkında tef -
siratta bulunan pazar gazeteleri 
Alman şansöi)·esinin barış tekli
fini ittifakla reddetmekte ve In
gilterenin Berlin tarafından d~
ilil kendisi tarafındaıı dikte edı_ 

Londra. 21 (Hususi) - Hitle
rin sulh taarruzunun ka.bul edil
mıyeceginin Almanlar tarafın_ 
dan an lası iması üzerine İn<riliz 
adalarına karsı tavvare hücum
ları şiddetlenmiştir. Avni suret
le Afrikada .ıa harp harnkat ve 
faaliyeti nisbcten artmiştır. Bu 
anevanda Man~ denizinde kafile 
halin.de vapurlara da müt:ıls ta
arruzlar v apıhnıştır. Bilımuıka
bele İngiliz tayyareleri de Al
manvanın muhtelif yerlerine 
deh.,etli akın ve hfuıwnlar yap
mışlardır. Afri.kada da harp şid- , 
detini arttırmıstır. · 

len şartlar dahilinde bir barış te
essüs edinciye kadar mücadeleye 
devam etmesi icabedeceğini bil • 
dirmektedirler. 

Observer gazetesinde Garvin 
diyor ki: 

Hakikatte llitlerin nutku bir ba 
rış teklifi değil, ileride görüle -
cek dehşetleri evvelden haklı gös
termiye matuf bir teşebbüs.tür. 

Bitler yaptığını bilecek dere -
ccde iyi Iı.ir psikoloğtur. Bize bir 
barış, teklif ederken bunu ağır, 
~erelli ve tan1 azimli bir millet 
tarafından kabulü imkansız hale 
koymıya çalıştığı muhakkaktır. 

Cörçile hakaretler sa\.'uruyor. 
İngiliz milletini İngiliz millet.i~
dcn ayırı111ya c;alışı}"Qr. Kendısı ... 
niııkilcre muhalif hi(bir ülküye, 
hi~hir beşer gayretine ~a.rşı zer- J 
re kador hürmet ve ıJrakı yoJ..t~r. 
Bizi peşinen ınağlUp olınus. hır 
millet gibi t~akkiyc yeltenıy·or. 
Bu sahte barış taarruzunun ~aş
tan aşail"ıya gayesi başlamak uıe- ı 
re olan harp taarruzunun n1esu-
li) etinden kaçınmaktır. . . 
Diinyanın hiçbir milletı . ~ır 

hiirri~ et ve adalet bar ısını bızıın
ki kadar scvı;i ve hararetle. se.v
ıncn1istir. Bu hararetli ı;;e\·gı ~ın1-
d i biziın azıninıizlc til(,:iilnıekte: 
dir. Hitlerin tehditlerinde yc.nı 
hiçbir ey yol-tur. Biz bu tclıdıt
leri göı.lerhnizi kırpınadan kaı·
şıladık ve silaha >arıldık: Daha 
fcııasını da karşılaınt)'R uınade
yiz. Ve hür insanlara onları dai
ma ilhan1 edecek bir niimune 
vernek niyetindeyiz~ 

l KD A M 

lngilizler Hitlerin 
teklifini kabul 

etmiyorlar 
(Bwım.akaleden devam) 

süf doğru çıktığını görüyoruz. 
Bitler, 10 mayısta, Alman ordu
larını, büyük taarruza sevkcder
ken Almanyanın bin senelik is
tikbalinden bahsetmişti. Bu söz
ler, böyle zamanlara mahsus mü
balfıgasını bir tarafa bıraksak da. 
hi, Alınan Führerinin uzun bir 
istikbalde, Avrupaya ve dünya
ya hakim olmak istediğini göste
riyordu. Bu da, ancak tam ve 
kat'i bir zaferle mümkün olur. 
Bitler, bugün bu zafere çok yak
laşmış olduğunu ve onu şimdi el
de edef!!.ezse bir daha hiçbir za
man kazaııanuyatağını biliyor. 
Fransa yıkılmış; İngiltere, mü -
dafaa hazırlıklarını bile bitir -
meden, fena bir vaziyette ve yap
yaloız yakalanmış; İtalya ile Rus
ya, muvakkat bir zaman için olsa 
da, kendisile beraber, yürümek
te bulunmuştur. Bu vaziyette Af· 
manyanm pek haklı olarak cya 
şimdi ya asla , dediği muhakkak· 
tır. Bu itibarla ingiltereye taar
ruz mukadder bir ~eydir. Bu, ya_ 
pılacaktır. Muvaffak olursa me
sele }·oktur. Muvaffak olmazsa, 
bir defa, birkaç defa daha tekrar
lanabilir; başka hamleler düşü
nülebilir; başka taarruz ve taz
yik istikametlerine teveccüh edi
lebilir, Cebelüttarık'ın ve Sü • 
veyşin zaptına teşebbüs etmek, 
Hindistana doğru yol aramak da 
mümkündür. Fakat bugün, za~e
rin en kısa yolu olarak nefsi In
giltere~·e taarruz, bir defa tecrÜ· 
be edilınelidir. Şimdiye kadar 
Alman ordularına, Alıııan cür'e
tine yar ve yaver olan tali, ~u ~e
la da liıtfunu esirgemezse, lngıl
terede istila edilebilir. Hem ta
li, daha ziyade kuv,·etlilerin yar_ 
dımcısı de/;<il midir? 

Bitler, İngiltercniıı teslim ol
mıyacağını bile bile nutkunu söy
lemiştir ve taarruz cnırini ver -
mck için, en münasip şafak vak
tini beklemektedir; belki bu e
mir verilmiştir bile. 

Hitleriu, nutkunda, Musoli.ni
yi j>ck ziyade nıcthctti{:i haUe, , 
Stalindcn bahsetmeyişi manidar 
olmakla beraber, Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında tam an. 
!aşma olduğunu a~ıkça söylüyor: 

•Sovyet _ Alman münasebetle
ri de kat'i şekilde halledilmiş bu
lunmaktadır. Almanya hayat sa
halarile Rusyanın emniyeti bakı
mından muhtaç olduğu mıntaka 
hakkında, iki devlet arasında, 
tam anlaşma hasıl olmuştur. Al
manva ile Sovyet Rusya arasın.. 
da hiçbir ihliliıf kalmamıştır .• 

Yarın için neler olacağı ma -
hlm değilse de (yahut maliı.m ise 
de) bugün, iki cepheli lıarbe gir
mcn1i3·e kat'iyyen aznıetnıiş olan 
Almanyaııın Sovyctlerlc anlaş -
tığı ve İngjltereye taarruz eder
ken arkasını emniyete aldığı ınu
hakk;ıktır. Artık, İngilt~rcye ya
pılacak bü)·iik taarruz" bekle • 
mekteıı başka yaı,mcak bir şey 
yoktur. ABiDiN DA VER 

---------- ---
iaponya cenu ha 
yayılma siyaseti 

(Baştarafı 1 incı sayfada) 
vel!it olduıjuna hic şii.plıe yok-
tur. . 

yeni lıii.ktimet, •Cin meselest.> 
ni ha!le memur edilen besinci 
kabinedir. Çindeki Jıarbiıı bü
tii.n devamı mii.ddetin("e, Jap~ıı-
11anın lıiç şüphesiz soıı iki a11 
zarfıııdaki kadar Cindeki muha
samatın tatiline ihtiyacı olm.a
mıstır. Bu. her seyden evuel dıs 
siııaset sebepleri dolayısiledir. 
J 0 .... on siyasi mahfilleri. be11nel
mTıel vaziyetiıı J ap. ı I ' CP 

nuba doiiru yayılmasını tahak
kuk ettirmek için fevkalade mü· 
sait olduiiu kanaatindedirler. 

Çin meselesinin halli keza iç si· 
11aset sebepleri 11ii.zii.nden de lü
zumludı:r. 

Harple qeçen ii.ç 11ı! i<ı<c bakı· 
mıııdan yalnız JaPOnyada de
cjil, Kore ve M ançuride de cid
di zorluklarla kar•ılaşan Japon• 
11aııın bilı im iktısadiyatmı sars · 
mısıır. Ham madde yoklııqu 
qıttikçe kerıdi ni lııssetıirmekte· 
dir. Milli borç 24 milyar 11ene 
yük•elmıstir. İşte Japon lıükü
metııı;n imüııdc d.kileıı zorluk
lar bunlardır ve lıiikim sınıfla
rın keııdisindeıı daha kat'i. daha 
tesirli usuller beklediiiı prens 
Kono1ıe kabinesi bu zorlukları 
halle menııırdur.• · 

JAPONYA KABİ·);ESi::lN 
LİSTESİ 

Toho. 21 (A.A.) - Yeni hü
kı1nıctin tam lbte · nin bugün ve
yahut \'arın '\eşredilcc<'ei ha
ıber verilmektedir. Simdiki hal
oe!e Ba-ıvl•kil PrPns K•Jnove. Man
çukoo ısl<-ri müiürü umumi.si 
Bav Maschi Haschino'nun yeni 
kabincve girm>vc muvafakat et
mı~ ve ken<iiısinin de"let nazırı 
ta,·:n edilımis olclueunu bildir-
mi.1tir 

• 

'1111tii1ı 
t!AYP'A- :S 

Slyast 
Vazıyet 

Yeni tasavvurlar 

Meş'um kahkaha Yarınki Avrupa 
YAZAN: iL NUKİ IRMAK __ 

Facia artisti Hiwııt Kleron 
henüz yirmi yasında l>ir kız ol
masına ra.i&men büv\1k bir şöh
ret kazanmıştı. 

Pek ,güzel deRildi.' Fakat cana 
yakındı. Herkese keodini sevdiri
yıordu. Sooi de voktu. Bununla 
beraber •Fedr- i büyük bir ma
haretle oynıını.ış ve on sekizinci 
'YÜZ yılın bütün sanat severleri
nin, miinekk:idlerinin tahsin ve 
takdirini celbetmi.sti. 

Vo1ter, Sorin ve Marmontel ıti
bi büyük edıoler halokında bir 
cok yazılar vaı.mıslaro.ı. Bunlar
dan Marmontel, sevimli artistin 
fu;.ıtları arasında buJurunakla müi 
tehirdi. 

Madmazel Kleron, annesile be
raber ikamet ed.ivorou. Bu za
yıf ve nahif kadın, kızının bir 
Qok erkekler tarafından sevilme
sinden cok hoslaruvordu. Ev
leri Sen.iermen kilisesinin can 
kul~ine her:ıen hemen bitişik 
gi'bi idi. Bir gece ımadınıızel 
Kleronun evinde ç0)< garip ve 
heyecan veren .bir ha.'iise oldu: 
Saat t:>m on iki idi. Gene kız 
nıisafirlerile ıronuşurken etraf 
tan, ~enin ölü sü künetini vır
tan acı ve kc-.ikin bir feryat ve 
bunu tal:iben de bir kahkaha i
şitildi. Epeyce uzun süren bu 
ırneı;'um feryat ve kahkaha her
kesi hayret ve heyecan icinde bı
raktı. Şaşkın şaşk.n biribirleri
ne bakıyorlardı' .. Madam Kle
ronun rengi sap sarı olmuştu . 
Zavıf elleri titriyordu. Hioolit 
de nes'esini kavbetmisti. Mar
montel de saşırnustı. 

Akteris keıııdini tx>oladı. Pen -
cereye yaklastı ve aetı. Bütün 
komşular da pencerelerde. bal· 
konlarda idiler. Bu sadanın. bu 
acı feryatla irnhkahanın nere -
den gddigini anlamak istıyor
lodı. fl,·aba bu ~es gök vüıün
df'n mi aksctmbti? ... Zabıta me· 
murları geldii!İ. yandaki, karşı
daki evlerden soı:ırlular, tahkikat 
yanlılar, ~l.ohevi «f.'kecek bir hal. 
göremediler ve çekildiler. gıttı
ler. Marmontel latife yollu: 

- Sakın . dedi. Bu. zavallı S .. . 
nin gok yüzünden akseden bır 
feryadı ohııasın!... ;>.Iormantel 
bu latifesi ile facia artistinin yüz 
venmedıgi, yola koyduliu sevdalı
larından birini kastedivordu. 

Genç .kız buna bir dudak bü
küşile sert, sert cevap verdi: 

- Ricae ederim. liıtifevi bı
rakınız. Başkalarının iztıra!li
lc zevklenmek dol!ru deıııldir. 
s ... in basına gelen ıhtimal bir 
P.Ün ele sizin ba::t.ırııza eehr. siz 
de. sizi seven bir kadın tarafın
dan ·kovulmak felf>kt!ıne uğrar -
sınız! ... 

Hiı:xılit Kleron. ertooi gün Mar
ıki Dö S ... nin vefat etti1H habe-
rini aldı!... ı 

Bu sevimli ve mahcUP delikan
lı rılgınca bir aşkla keooisini sev
misti. Fakat o mukooele etme
misti. S ... çok kıska~tı. Sev
~ilisine tamrunile sahip olmak it;
ti yordu. Pari.>i terk etmeyi. Nor
nıandiyada bir şatoda va~a:.'llavı 
teklif ediyordu. Orada, her tür· 
Jü ihtiya{"larını temin edeceğini 
söylüyordu.. Gene kadın mal!ru
rane cevap vermi~.>ti: 

- San.at benim ilk ihtivacun
'<!ır. azııım ... Onsuz vasıva:n:ım. 
Bunu terkctmemı istemekle si
ze karşı duvduğum merhamet 
-hislerıni öldürmüs oldunuz. Su
nu ivi biliniz ki ben zaruri ih
ti vaclarımı temin icin k1.nsenin 
vard•mına muhtac deıiilim. Co-
~ ukluğunıdanberi havatla valnız I 
baıoınıa miıcadele ediyorum. Ya
samak i .,'n. annemi vasatmak i-
0in ehasıvorum. Beni, istikla
limden avuabilecek bir e~kei!in 
mevcudiyetim farzetmivorum. E
ğer var ise herhalde bu siz de
ğilsiniz. Adivö! ... 

Hioolıt'in kararı kat'ı idi. S .. , 
oir kac kereler ıreldi. kapısını 
.aldı. l.t:ndısııu rormek ıstedi. 
Fakat ka<bul olunmadı. 

Bir mütl t s.t_ nra S ... in a~ır 
)ıa~ta olıciuE.u.! u, ıJ mek üzere bu
.undui!unu ve wn I..ır defa ken
dısinı görmek ıstedit!ini öR-rendi. 
Bu ha<ber canını sıktı. iısa.bını boz
du Gene adan1ın tabancasını sa
ka~ına gciturdüiıünü görür ıübi 
oluvordu. Buna rağ.mcn aelurri
ycceı?ini ce\'abını veıxii. 

Fakat. oldül!ünü işitince son 
arzusunu reddettii!:ine nadim a.1-
du. Bi.ıtün ~ün a~ladı. Demek 
doltru idi? .. Hav atını feda ede
cek kadar kcndişini se\•mistı. .. 

O el'Ce, tam saat on birde av
ni acı Se<i, ayni kahkaha işitildi. 

Blı her ııece devam ediyordu!. .. 
Me>'wn kahkaha korkunc fer

·vat, yalnız Hipolit dışarıda ye
m<>k vedii!i. evde bulunmndığı 

Yazan: R. F. 
ııeceler işitilmivordu. Fakat o, 
evde bulundu mu hep avni sa
atte du vuluvorou. 

Artıık Hi"DOlit'in takatı kalma
. mı:ştı. Bu feryat sinirlerini bo
.>JUVordu, sabana kadar J!l'.izleri
ni kaoavı:ıı uvu.yamıvordu. 

Nihayet evini deiİ$\irmive. u
zak bir vere nakle1mive karar 
voeroı.. Balioona .atira1'k• lev
hasını astırdı. 

Ertesi .!?Ün yaşlı bir kadın rıel
ıdi. İçeri ı;!irdi. Dilokatle ııe™= 
.kadına bakıyordu. HiPolit Soot'du: 

- Evi .gel'ltnek için ııel.diniz, zan 
nederim Madam? .. 

Yaslı kadın cevap vermedi. 
Mütemadiven HiPolite bakıvor
du. Nihavet: 

- Hayır! Kızım ... Dedi. Bu 
ıfırsaMan istifade etmek. sizi ya
kından ııörmek istediım. 

- Sözleriniulen bir sev anlı -
'V&llladıım, Madam ... 

- Birici!k yeğenimin ölümüne 
sebep olan .kadını ~nınek için 
.geldim. 

- Kimden 'bahsetmek istivor
sunuz? .. 

- Marki Dö S ... den ... Evet. 
Matmazel... Marki benim ye;:te
nimdi, dünvada kendisinden baş
ka a.'<ra<baım olmadılh için bü -
tün sevııiımi ona Yermişlim. Has
talığında ben baktım, öldültü za
man gözlerini ben kapattım ... 

Yaşlı kadın bu sözleri. vavas 
yavaş ve bü,·ük bir hüzünle söv
lüvordu. Zavallı S ... in sondaki- ' 
tada eektil!i iztıraoları mütema- 1 
diven HiPOlilin ismini tekrar et
tii!ini. son bir defa görmek iste
difrini anlatıv"Ordu. ve: 

- Ah! Diyordu. Nicin bu son 
liıtfu esir11cdiQini ?. .. Bil~enb;, 
red cevabınızı ııetirdiıkleri za-
n1an ... 

Hioolit, ellerile yüıünü ka -
nattı: 

- Allah askına, madam. dedi. 
Sıısunuz. sövlerne,~niz artık. .. 

Yaslı kadın isitmemis ııibi 
devam etti. 

- Evet. birdenbire bütün kuv
vetini topladı. vataktan fırladı, 
oencerenin önüne gitti. Kolunu 
.kaldırdı. Boğuk bir sesle: 

- Peki ... Ben Öli.ivorı.ım. Se
ni bir daha ııöremoden. sana ve
da etmeden ölılvorum... Fakat 
Jıer ııece fervadı mı isitecek. bir 
<kkika rahat ve huzur ı:ıömıi
yeceksin! .. 

Hioolit fazla dinlivl'mNli. cıl
l!ın bir kahkaha ile kendini ka
naoenin üzerine attı. Zavallı 
zihnini ovnatm1"tı. Ve ertesi gün 
onu suursuz kahkahalar ata ata 
bir tmarhaneve teslim ettiler• .•. 

f'I::!!. eçen umumi harp, şim• 
~ diki muharebede oldu-

ğu ı:ibi geniş ı;nyeleri 

istihdaf etmiyordu. Almaıı~· a mi
litarizntlni ~eya askeri tahakkii· 
münü kırmak, bozmak ga~ c•ile 
1914-1918 harbini y"ptıklarını 
tekrarlıyan o zamanki lngiltere, 
Fransa Birleşik Amerika müt. 
tehit ;e müttefik devletleri ri
cali, esaMın hükümran olan ele -
mokrasiden başka bir siyasi, ik
tısaıli, içtimai mezhepten, rejim
den sistemden bahsetmemişler
di. İ~39 harbin.in, nihai zaferi he
nüz elde etm~ galipleri, tam 
manasile radikal değişikliklerin 
planlarım bugünden tekrarlıyor. 
!ar, düşüncelerini açık tarzda bil
diriyorlar. Yeni projenin esası, 
Sovyetler Birliğinde Birleşik A · 
merikada olduğu gibi yeni bir Av· 
rupa federaşyonımu, yahut Bir
leşik devletlerini meydana getir· 
mek. .• 
Almaııya ile İtalyanın, bir da

kika için İngiltereyi de kııınıen 
yendiklerini farzedersek, Ame -
rika, Sovyetler Birliği ile Uzak 
Asyada Japonyauın kurmak is
tediği ayrı üç büyük federasyon 
Avrupada kurulacak yeni devlet
ler ittihadilc her husu.ta zıddiyet 
halinde bulunacaklardır. Dünya 
milletleri ve devletleri hu su -
retle içtimai, iktısadi, siyasi me:ıı
hep, reji.ıp, sistem itibarile muh
telif gruplara ayrılacaklardır . 
Çünkü şu cihet muhakkaktır ki, 
yeni federasyonlardan hiçbirisi, 
dünya kıtalarının, milletlerinin 
siyasi, iktısadi, içtimai mukadde
ratlarına maruf tabirile içlerin.. 
den birisi cihangir iinnnını alsı 
dahi, hakim olanı.ıyacaktır. 

Berlinde tekrarlanan yeni AVI 
rupa iktısadi nizamında, otarşi 
sisteminin kiil halinde, bütün AY. 
rupa milletlerine tatbikinden balı· 
solunuyor. Teknik terakkiyatın 
bütün hızile devam ettiği, yeni, 
yeni makineler icat olunduğu, 
•ahıs ve millet itibarile iktısadi 
buhranıu ezici tarzda çoğaldığı 
bu ve hatta gelecek senelerde, 
bir kıta halkının otarsi w.ulile 
normal tarzda yaşatılmasına im
kan yoktur. İngiltereye veya Av
rupaııın büyük demokrat son bü, 
kiımetine karşı, Nazi Almanya ik. 
Faşist İtalyanın, zafer kazanma.. 
)arı takdirinde dahi, gerek Avru
pada, gerekse dünyanın diğer lıı
talarında, istikrar bulmuş, mil
letlere, halk kütlelerine refah, 
huzur, saadet temin eylemiş re ... 
jiınden, sistemden bahsetmek, 
tasavvur hudutlannı geçeınez, 
hakikati ta!iivire yarıyamaz. 

HAMİT NURİ IRMAK 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilii:m.ıiiiilm 

Yeni Adi.ye tayin 
terfi, n kil lis esi 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ad
live Vekaleti tarafından hazırla- ı 
n~n ~·eni tayin, terfi ve nahil lis
tesinin yüksek tasdikten çıktı -
i;'\nı bildirmiştim. 

Çok uzun olan yeni listeden 
40, 1 ve 90 lira asli maaşla tayin 
olunanların csamisini bildiriyo
runı: 

Salihli asli)e hukuk hakimliği_ 
ne Salıhli azası Kemalettin Akşit, 
Muş ceza hakimlığine Muş azası 
Hasip Erökten, rzurum asliye ec
za hikinıliğine Erzurum 3..zası 

Lutfi Erol, Agrı hukuk hakimli
ğine Sorgun lıiikinıi Remzi Çiftçi, 
Adapazarı asliye ceza hakimliği
ne Adanazarı azası Şükrü Güney
men, Reyhaniye hikilnliğine Rey
hani)e hukuk bakimi Mehmet A
li Altunay, Cihanbeyli hakimli. 
ğ'ine Konya ıorgu h.ik.im.i Nail 
Bileıı, Nusaybin lıakıınli"'ine Tur
l(Utlu hukuk hakimi Fazıl Ertuğ
rul. Bah~c h.ikiıuliii'ine Tarsus 
sulh hakimi Sal.iihattin Okuroğ
lu. 

Uhıkısla hakimlıi!ıne Şebinka
rahisar azası Fethu!IG.0 s~rbetci, 
Ne,·setıir lıukıık h:..-ıır.liiı:n., :•e\• 
şeb;r nası SUley.n,ap Ct-tın. Nev
şehır azası Abdülkadir Bevtüre. 
Yenice Sulh hiılür.ılığine Gölpa
zarı sulh hiıkiotni :'\evzat Kıvıl
cmıer, Erzincan ınuddeiumumi
fütine S:\·as miıddeiuımumi mu
avini İlhan Di zdar, Sivas ~ulh 
hakimlilline G:resun icra memuru 
Ce:rıal Fehm! Binııöl. Suruc ha
kimli i!ıne lskenderun müdctei
umwııisi Suohi Okav, Siv<>rek 
hukuk hakimli~ine Behisni ha
kimi Refet E.iihvaoı!lu. Nazımi
ye hakimlii!ine Bc:ıisni müddei
uımuııtıu;ı Rasih Dokun,aıo~lu. 
Akşclıir aslive hukuk hakL'lllı~i
ne Aksehir azası Arif Kartın. 
Şebinkarahisar :izalılhna Arda -
han hakimi Mu .. tafa Te>rn'buioğ-

lu, Antakya a TJ • cc>a :i1alıı1 
Antakya sulh hiıiı:imi Hikm •. 
Tüzecr. Tarsus h:lkimli ""~ ;-. -
ruç hak imi Kemal Kın o" lu. do
kuo:urn:u derece Yozl!ot sor:ıu 
hirki.mliğine terfian Ovcr hô'<!
mi Kemal İr<'n. doknuncu d-rt>
ce Kulp sorgu h~ki.,J ıl!in° t' ~
fian OıTr 90rgu hfıkımi Tc' '.ık 
Ülkü, dokuzuncu derece bas mıil• 
deiumumi muavinliğine terfian 
bas müddeiwnumi muavıni Pa
vende Bora. is!kenderun müdde
iuınt.rrniliJ?:ine terfjan Mersin müt 
deiumumi muavıni Taki Öı!el, 
dokuzuncu derece Balıkesir müdo 
deiwnumi muavinliğine terfian 
Over müdd1!ıumumi muavini 
Necmoddin Yeşil, dokuzuncu de
rece Marmaris müddeiumumili
iiine terfian over müddeiumumi
si Halit Acarkava, dokuzuncu 
derece Bayındır rnüddeiuanurni
lii!ine terfian over müddeiumu
misi Memduh Karazencir. An
kara hakimlii!ine Ankara icra 
memuru Sahir Kuntuluofrlu. An· 
kara icra memurluituna Havra -
bolu hakimi İsa Tasdemir. İstan
bul sulh hakimli!!ine Kırklareli 
ıınüddeiumumi mua,ini Cevat Öz· 
ık.an, Lfıı>.>eki hakimliğine Mus
tafa Kemalpaşa müddC'i nıuml· 
si Naim İlıcalı, Zo~uldak sulh 
.hi>kimli~ine Ri ze müd.deı.rırri 
ımuavini Ce\•dd Özil<''.~ ara 
•hakimliğine Kandıra ~üddeıu-

.. Ne ih Kandronır. Bursa 
mırnısı z ,.. B-' 

.. dd ·uımuml~! !T'!'.: lVl ı:.ıne i:U.• 
mu eı .. E . T tl ra m.lıldeium \sı .-.,ın a · . 

90 Li•a ile tay•:ı edilenler; Ca
nakl<a:c hak.>rrlı!!inc Canakk le 
,...ısı Hakkı 0?1'an, dördu,cü de
rece Ordu rei liiHne t ılian over 
reisi Cevdet Sahinciıhı, dörc~ncil 
derece Eskisehir hukuk haki>ı1-
1Hline terfian o ver hukuk ha
•kimi Havred<lın Vardar. 



Yazan:- Z 1 Y A Ş A K İ R 

ARSLANI Li ALLA HIN 

TEFRİKA No. l 110 

Kutöme mısafirin yüzünü çok dik
katle tetkik etmiye başlamıştı 

Yolcu, birden bire ihtiyarın 
sözünü kesti. Sabırsızlanaı-ak; 

- Kuta.menin evine giden en 
kısa yolu bana göı.ten,ılir mi. , 
sın ... 

- Uzak değil.. Bu sokaitı ta
ltip et. En nihayetteki e,·ın ka -
pısını çal. 

Esrarengiz yolcu. elindeki değ
neği devesinin karnına çarptı. 
Narin deve, sıcradı. Ince bacak_ 
ları birer yay gibi gerilerek, top
rak yolda koşınıya başladı. 

Yolcu, soka~ın nihayetındeki 
evin kapısı önünde durdu. Elin
de.ki dej(neği ile, kapıya üç defa 
vurdu. 
Kap~ açıldı. Dışarıya, ihtiyar 

bir kölenin başı uzandı. Yüzü 
snn sık.ı kapalı yolcuyu görünce, 
kaşlarını çatarak bir an durala
dı. Bir saniye sükuttan sonra, a
ralarında şu konuşma başladı: 

- Selam!.. 
- Selam, senin üzerine olsun. 
- Kutimenin evini arıyorum. 
- BurasL 
- Ala .. Tanrı misafiriyim. 
- Hoş geldin. Safa geldin.. 

BuY']r. 
Yolcu, devesini çökertmiye lü

zum görmedi. Çevik bir hareket
le yere indi. İhtiyar kölenin aç
tığı büyük kapıdan sessizce girdi. 
Onu takip ederek, büyük bir av
luva geçti. 

İhtiyar köle, devenin yularını 
aldı. Misafirlere mahsus odanın 
kapısını açarak; 

- Buyur .. Gir. 
Diye, mırıldandı. 
Misafir, odaya girdi. Kadın 

yaşmağı gibi yüzünü örten ke
fiyesini açarken her tarafa göz 
gezdirdi. Gözlerinde bir parıltı, 
dudaklarında bir tebessüm be -
lırdi. 

Vak:ia eşyalardan bir çok şey
ler, yerlerini degiştirmişti. Fa -
kat, bazıları da, yine eski yerle
rınde idi. 

O esnade ihtiyar köle içeri 
gırdi. 

- E .. Hoş geldin, sefa geldin ... 
Niçin ayakta duruyorsun? .. Bu
yur. Otur. Rahat et. Halinden 
ibelli ki.çok yorgunsun. 

Dedi. 
Misafir, dudaklarındaki hafif 

tebessümü muhafaza ederek; 
- İşjm, acele .. Her şeyden ev. 

vel, (Kll'tame) yi görmek istiyo-
rum. ç 

Diye cevap verdi. 
İhtiyar köle, misafire biraz da

ha yaklaştı. Dikkatle onun yü -
züne baktı: 

- Suphanallah .. Ben seni ta
nıyacağım.. Fakat, gördiı,ğümüz 
acılardan zihni:m o kadar karı
şık ki, 1'V\'elce seni nerede gör -
düğümü hatırlıyamıyorum ... Ne 
ise .. Medemki Kutameyi görmek 
istiyorsun. Gideyim, haber vere_ 
yim. 

Diye, mırıldandı. 
İhtiyar köle odadan çıktıktan 

oonra, Kuta.menin gelmesi ge -
cikmedi ... Genç ve dilber kadın, 
kapının önünde bir an durarak, 
kendisini görmek için istical gös
teren misafire göz gezdirdi. Son
ra, billur gibi tatlı ve ahenktar 
bir sesle: 

- H:>!i geldin, ya misafir! .. 
DedC 
Misafir, ev sahibinin bu sözle

rine cevap verecek yerde, ellerini 
semaya kaldırdı: 

- Hey kadir Allah! ... Hiç şüp
hesiz ki insanların kalbini alt 
üst etmek için yarattığın bu gü-

zel simaya, ben görmiyeH ne bü
yük bir letafet bahşetmişsin. fl] 

Diye, bagırdı. Ve sonra kadına 
hıtaben: 

- Hoş buldınn, ya Kutame .. 
Diyerek, musafaha etmek için 

eilerini uzattı. 
Kut3.me1 mi::ıafirin yüzünü cok 

Üıkkatle tetkık elme•ine rağmen 
onu tanıyamamu;tı. Fakat, kar
sısıııdaki yorı?'lln. zayıf, kup ku
ru ve güneşten kararını" çehrede, 
kendısine yabancı gelmiyen bir 
a:;inalık vardı. 

(Tanrı misafiri) sıfatile gelen 
bir misafirin kinı olduğunu sor
mak, adet değildi. Onun için Ku
tame de, bu esrarengiz misafire, 
bir şey sormıya cesaret edemedi. 

- Her halde, uzak yereden pel
riiğin belli. Çok yorgun görünü
yorsun. Soyun. Dökün. Silahla
rını çıkar. Rahat et. 

Dedi. 
Faka! misafir, dudaklarında 

manalı bir tebessümle; 
- Ya Kutame! .. Galba, beni 

tanıyamadın. 
Diye, mukabele etti. 
Kutame dikkat etti. Bu ses de 

ona yabancı gelmemişti ... Fakat 
bu genç ve dul kadın, kocasını 
kaybettikten sonra o kadar er_ 
kekle tanı.şmıştı ki, bu sesin sa
hibinin kim olduğunu bir türlü 
tayin edemedi. Olgun bir nar gi
bi kırmızı dudaklarını bükerek: 

- Garip şey .. Tanışıyor mu -
yuz? .. 

Dedi. 
Misafir. derin derin içini çek

ti. Aşkın bütün hasretini ifade 
eden içli bir sesle: 

- Unutulmak .. Ne feci bir şey .. 
Deme ki, beni .. zavallı Abdur
rahmanı tanıyamadın, öyle mi? 

Kadın, bir an duraladı. Misa -
firın gözlerinin icine daha dik_ 
katle baktı. Düşünerek mırıl -
dandı: · 

- Abdurrahman .. Abdurrah -
man .. Evet.. Yabancı ge1miyen 
bir isim .. Yabancı gelrniyen si
yah ve parlak gözler ... Fakat. .. 

Abdurrahman, boş yere \'akit 
geçirmek istemedi. Taşk.ın ruhu
nun hislerini bir an evv<:>I dök -
mek için, beyük bir hararetle sö
ze girişti: 

- Canım, ne çabuk unuttun? .. 
Safin harbini terkederek kocan_ 
la beraber buraya gelmiştim. 
Nehrivan harbine de, onunla be
raber gitmiştik. 

Kutame, birden bire şasırdı. 
Gözlerini gözlerinin içine dike -
rek, hay etle bagırdı: 

- Ay, Abdurrahman .. Abdur
rahman Bin Mülcenı ... 

- Ta, ~endisi. ... 
( Arka.sı var) 

[l] Rivayetlere istinaden ya -
zılmış olan eski Arap tarihlerin
den bazıları, (Kutıime) ile (İbni 
Mülcem) in (Safin) harbinden 
sonra tanışhklarından ve aşk 
maceralarından bahsederler. Ba
zıları da, - nakledeceğimiz hadise 
dolayısile - ilk defa karşılaşmış 
olduklarını söylerler. 

Kadıköyünde pasif 
korunma konter.ıınsı 
Kadıkö11 H alket'inden: 
22/7/940 pazartesi günü saat 

19 da Evımız salonunda (Pasif 
Korunma) mevzuunda mühim 
bir konferans verilec<ktir. Her
kez gelebilir. 

Y eıan7" M. SAMI KARA YEL 

- Kethüda hatuna ferman et
tiğim odun bu vakte dek niçin 
verilmedi?. 

Kara .Mustafa paşa sasaladı. 
Bir .odun için divanı bozup hu
zura kadar gelmişti. Bu ne haldi? 

Pasa, Padişaha cevap verdi: 
- Padişahım tenbih edelim, 

verilsin .. 
Fakat. arnavut daman başına 

vurdu. Kendisini tutamad~ şu 
sözleri de söyledi: 

- Padişahım! Ben senin vezi
rinim.. Divanı bozdurup bu ma
kule cüz'i maslahat için beni ça
j!ırdırsın.. Beş yüz çeki odun on 
tıeş bin ak.çe eder. Bu kadar se<V'i 
basii icin beni götürüp umuru 

ımüh1mme1i tavik edersiz. Bana 
raivct ve hazine ve serratler ah
valin sormazsız. 

• Sultan İbrahim, Kara Mustafa 
Paşanın bu sözlerine kızmı.<;tı. 
Fakat belli etmedi. 

Kara MU6atafa Paşa. darbenin 
nerelerden geldi/tini bildiği için 
Padişaha 9Öyliyeceklerini söyle
mişti. Maksadı Padişahı itidale 
davetti. 

Yani, Veziriiızam şum.ı demek 
istivor\iu: 

- Sizi odun için uğraştırırlar. 
Halbuki, memleket iıılerini dü -
sünnıezier. 

Sultan İbralıimin sük{lt etmesi 
mühimdi Veziriizamın basına 

DALGA UZUNLUl':iU 
T.A.P. 31.79 ın. 9·14.5 Km. 20 Kw 
TA.Q.19,47 m.15195 Km.20 Kw 
1648 m.. US Km. 1%0 Kw. 

21 Temmuz Parlesi 
7.30 Program 
7.35 Hafif sololar 
8.- Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - 1/C'lltek listesi 
8.20 Pi:ııano ile dans ı:ıarc<ıları 
8.30 Kapanış 

* 
12.30 Proqram 
12.35 Türk müzicji 
12.50 Ajans haberle,., 
13.05 Türk mii=icji 
13.20 Karışık bando plaklar, 
14.- Kapanış 
18.- Program 
18.05 Oda müzicji (pi.) 
18.30 Rad110 caz orkestrası 
19.IO Mi4terek ve tek sarkılaT, 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fa.sıl he11eti 
20.30 Kon~ 
20.45 Dinleyici dileklerı 
21.1 O Keman soloları 
21.30 Rad110 gazetesi 
21.45 Rad:ııo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.- Cazban m.üziqi 
23.25 Yarınki proqram 
23.30 Kapanış 

Aydında Hava Kuru
muna kayıt tehacümü 

Aydın, 21 (Hususi) - Vilaye
tin her tarafındap hava kuru
ırnuna yardımcı üye olarak kav
<ledilmek hususunda büyük bir 
falivct vardır. Kaydolunan iıza 
adedi binleri gcc,:misitr. Ve l?iin 
ııcctikçe daha ziyadelesmekte -
ıdir. Bu faaliyet arasında bil
hassa kadınlarımız ön safta bu
lunuvorlar. 
Aydına bağlı Unurlu 'köyün

de nni teşekkül eden kadınlar 
kolu bir kac gün icinde Türk 
Hava Kurumuna 120 kadın aza 
lrnvdetınislir. 

Kayseri valisinin köy 
tetkikleri 

Kayseri, 21 (Husu>i) -•- Vali
miz kaza köylerinde teftiste bu
lunmaktadır. 

Dün Hacılar l<övündeki tet -
kikler esnasında el tezgahların
da calısan köylülerin bükme ip
lik tedarikinde güçlüklerle kar
şılandığını tesbit ctınis 'bunun 
izalesi için mıntaka ikt~at mü
dürlüğü neminde tescl>büslerde 
bulunmustur. 

Kayseri valisi bu tetkiklerin
de eklın işlerile de yakından aıa
kadar olımırkta ve ihtiyaçlarını 
tesbit etmektedir. 

Kazarruzca bicim islerinde se
kiz makine çalı1l!l1a:ktadır. Bir 
kısım köylerde orak isleri icin 
Ziraat Banıkasından yeniden yar
dmılar yapılınıstır. Askere gideıo
lerin ekinleri de imece ı:uretile 
toplanmaktadır. 

Antakyadaki zelzele 
felaketzedeleri 

Antakva 21 (Hususi) - Misa
fir edilırniş olan zelzele felaketze
deleri vurtlarına dönmektedir
ler. Bunlardan simdiye ıkadar 

800 kiş:i ıtitmiştir. Son kafile 
2 a~stosta Hatayı terketmis bu
lunacaktır. 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 

HALİDE PİŞKİN beraber 

22 Temmuz pazartesi qünü ak
şamı Beşiktaş HAŞİM BEY 

AİLE BAHÇESİNDE 

•SÜRTÜK. 

Komedi - 3 - pendc 

bir bela geleceği muhakkaktı. 
Paşanın okuma yazma bilıme

mesi. kendisini ekseriya böyle 
gafilane hareketlere sevkediyor
ciu. 

Veziriiızamın, Padişaha söyle
diklerini igi ten taraftarları hay
retler içinde kaldı. Mu vafı.k bul
madılar. 

Kara Mustafa Paşa, meseleyi 
aziz dostu kap,cılar katibı Arna
vut Hüseyin efendiye naklettiği 
zaman, onun canı sıkıldı ve: 

- De\'lelliJ..m! İyi Yapmamuı
sınız. Dedı. 

Kara Mustafa Paşa, alevlen -
mişti. Padişahın sükütunu fena 
bulmuştu. Hele. kapıcılar katıbi 
onu büsbütün korkutmuştu. Ar
navut Hüseyin cferıdı okur yazar 
takımından idi. 

V eziriiızam, kürkünü topladı. 
Şeyhülislam Yahya efendiye 
koştu. Yahya efendi devrin en 
büyük ve fadıl ulemasından idi. 
Şair, alim bir sahsiyetti. Veziri
azam ne kadar kara cahil ise, 
Şeyhülislam o derece kutbu za
man idi. 

Kara Mustafa Paşa, Şeyhülis
lAma ı:ıese!eyi anlatınca, Yahya 

~ 
ünkü Ai: 

22 - TEMMUZ 194n 

~~ı. 
arışları 

Mevsimin ikinci koşularında bir 
çok isabetli tahminler yapıldı 

' 
Bir ı---omprime Hayat Karşılığıdır 

En sık.ışılı:. zamanda ıize en büyak yardımcıdır. 
Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 

ve yükıclc evıafı ha;zdir. 
Mercimek, bczelyo, bufday ve ıair çorbalık komprimelerimizi 

ber yerde bulabilirıinız. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZA ATI 
M.NURİÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

inhisarlar Umum MüdürlüQUndan 
I - Nümunesi mucibince 550 kilo ip pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 24/Vll/940 çarşaınba günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
Mübayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - İsteklilerin tayin olunan gün ve .saatte teklif edecekleri :tiat üze
rinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkür komisyona müracaat-
ları. (6346) 

IS TAN BUL EELEDIYESlr~DEN 
Menba su kaplarının temhirinde kullanılmak üzere lüzumu olan 3,140,000 

adet kurşun mühür kapalı zarf usul.ile eksiltmiye konulmuştur. Tahmin be
deli 11618 lira ve ilk teminatı 871 lira 35 kuruştur. Şartname Zabıt ve Mu

amelat müdürlüğü kaleminde görillecekUr .İhale 29/7 /940 pazartesi günü 
saat 15 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret Odası ves.ikalarile 2490 numaralı ka

nunun tarifatı çevresinde hazıırlıyacakları teklil n1ektu-olarını ihale günü sa-
at 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lfizımdır. (6045) 

* 
Vilfıyet hududu dahilinde mevcut telefon şebekeleri için lüzumu olan 

muhtelit tele!on malzemesi 2490 numaralı kanunun 46 ncı maddsinin L fık

rasına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Mecmuunun tahmin bedeli 6552 

İstanbul vilayeti yarış islah 
encümeni tarafından tertip olu
nan at varıslarının ikincisi dün 
Veliefeıı.Jı çayırında geçen haf
taya nazaran çok fazla bir ka
labalık huzurile ve başından so
nuna kadar heyecan ve intizam 
içinde cereyan etmis ve az tanın
mış olmalarına rai?men hemen 
hemen ekseri atlar üzerinde ban
sı miıstereke iştirak edenler ta
rafından iS3'betler va.ki olınus -
muştur. Bu yüzden gerek ikili 
cifle ve gerekse üclü bahis cüz'i 
bir meblağ temin etm:islerdir. 
Dün yaoılan ko;;ularda ~'11 neti
celer alınınıstır: 

Birinci kosu dört Vi! daha vu
karı yaşta:ki halisltan Arap at
larına mahsus olup 2400 metre 
mesafe üzerinde yapılan bu koşu-' 
ya Karakuş. Vural, ve Örnek adm 
da üç at girmis ve Örnek birinci 
gelımistir. Bu kosunun ııanyası

nı 130 kurus verımistir . 
İkinci ko.5u: Üc yasındaki yer

li varımkan İngiliz erkeok ve di
şi taylarına ma:1sus olup 1400 
metre mesa[ede yapılmış ve b.u
nu Mehlika birincilikle Neriman 
da ikincilikle bitiıımistir. Bu ko
sunun !birincisini ganvasını 125 
plasesi 120, ikinci plase de 140 ku
rus kazandınııı,~tır . 

Üçüncü kosu: 2000 liralık bir 
mükafat kazanmamıs olan ile 
vasın 'aki yerli hal;skan İngiliz 
erkek ve dici !avlarına mahsus 
olup 1800 metre üzerinde vapıl
ırıst:r .Bu ko"uya ııiren dört at
tan Nihal Atlı'nın Misi birinci, 
Güraytrk ikinci olımuştur. Mis 
ganyanda 2·10. plasede 120. Gü
rava'' da 300 kuruş plase yer -
m~tir. 

Dördüncü Kosu: İki yasında 
ve koşu kazanmamıs verli halis 
in..;Jiz erkek ve dişi lavlara mah
sus olup J 000 metre üzerinde va
pılmıs ve bu varı.sa istirak eden 
lbeş attan Subutay birinci. U
macı ikinci gelmistir. Su'butav 
ganvanda 120 pJasede 100. Uıma
cı nliıscde 240 kurus vermiştir . 

1 Besinci koşu: Dört ve daha vu
karı yastaki Arap at ve kısrak
larına mahsus olup 2-000 metre ü
zerinde yapı1mıstır. Bu koşuva 
dört at _girmiş ve neticede Yük
sel birinci, Can rkinci olmustur. 
Yüksel ııanyanda 180 pliısede 
100 Can da p!iisede 380 kuruş ver
mi-stir. 

Dünkü kosuların ikili bahis 
müstereiii 1250 kurus çifte bahsi 
400 üçlüsü de 735 kuruş kazan
dırmıştır. 

Fenerbahç9 Ankara 
muhtelitini 1-3 
mağlup etti 

Mili i kiiıme şampiyonu Fener
bahçeliler tarafından orııanize 
edilen Ankaranın Ankara Gücü, 

lira 90 kuruş ve teminatı 982 lira 94 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame
lftt müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 24/7 /940 çarşamba günü saat 14 

de Daimi Encümende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek- yurttaki fırın 
tuplarile ihale günü muayyen saatte Dalın! Encümende bulunmaları. (6306) 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAH!LıYE MÜT AHASSISJ 

Divanyo!u 104 

efendi gözlerini açıp ellerini ha
vaya kaldırarak: 

- Bre, zinhar, sakınınız! Pa
disahlara böyle söz söylenmez!. 
Devletl\ısn !. Sizin umuru azime 
dedifıiniz işler hep görülür, olur, 
biter .. Hemen onlara lazım olan 
·Padısah alemı:ıcnaJı nutku şe
riflerıne imtısaldır. İşte, umuru 
muazzama Padışahın tenbih bu
yurdukları manaodır. Devlellum! 
Bu, ne bimana bır iştır?. Her hal
de hazcr eylıyesiz. 

Kara Mustafa Paşa. şaşırınıs
tı. Lakin, Arnavut damarında 
israr ile: 

- Bir ımansap için l<izbü mü
darayı irtikap etmek bana güç 
geldi. Benim saım ken<lü dev -
letı içindir. Her kes bir taraftan 
söz söyle1-iıı tahriki gazap edecek 
nifaka başladılar .. Kangı birinin 
muradı üzere medar edeyim ... 
Böyle hayattan mevt dahi yektir. 

Fakat, Kara Mustafa Paşanın 
bu babayiğıtçe görünen sözleri 
tamamile ef'aline mugayirdi. 

- Bir mansap icin kizbü mü
dara .. 
tanımaan diyen Veziriazam 

mütemadiyen irtikabı hata ey. 

-- adedinin tes biti 
Çocuk Hekımi :ı ı 

Dr. Ahmet Akkoyunlu Tekrr il fı~ınların ıslahı 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 için tetkık yapılıyor 1 

Pazardan maada her gün saııt 

15 den sonra. Tel: 40127 

liyordu. 
Hatta, son defa bile yine bir 

kezeb ihtiyacına kalkıştı. Cinci 
boca ile Silahtar Yw.uf Pasayı 
ortadan kaldırmıya .karar ver
di:"" 

Fa:kat. Kara Mustafa paşanın 
esk:L>i kadar Sultan İbrah:i.ınin 
yanında mevkii kalırnamıı;tı. Son
ra, Cinci hocayı ortadan kaldır
mak kolay de itildi. 

Cinci hoca ihakıkında Sultan 
ibrahiıme şikayette ıbulunulabi

lır miydi? Adamı ne yapardı? 
Silıl.ntar pasa c'.a. Cinci hoca 

'kadar kuvvetli mevkie sahipti. 
Bilhassa Şekerpare gibi Haseki 
nin benıdesi buhınuyordu. 

IK~ra Mustafa paşa, her ne 
suretle olursa olsun hatta, tat
lılıkla dahi olsa &ıı.tan İbrahi
ıme Cinci hoca ve Silahtar pa
şa hakıkında bir şey söyliyemi
yecekti. 

!Kara iMıustafa pasa, üzüntü 
içindeydi. Meseleyi cıraitı has ku
lu kethüdası Arnavut Hüsevin a-' " . 
ııava açtı; 

(Arkası var) 

Dahiliye Vekaleti belediye hu
dudu dahilinde mevcut fırınlarla 
un fabrikalarının miktarı ve bu
ralarda çalışan müstahdemlerin 
sayısı hak.kında viliıyctlerden ına
liımat istemiştir. Vekalet, bele
diye hududu içindeki fırın sayı
sını, her fırının günlük imal ka
biliyetini, yani kaç ekmek çıkar
dıiuu fu-ınlarda çalışan hamur_ 
kir plşirici usta ve diğer müstah- 1 
ı1eıı:. sayısının kaç olduğunu, ka
saba halkının fırınlarda imal edi
len ekmek istihliıkinin bir günlük 
miktarının en kısa bir zamanda 
Vekalete bildirilmesini vilayet -
)erden istemektedir. Bu malümat 
alındıktan sonra tekmil fırınlar 
ıslah olunup modern bir şekle so
kulacaktır. 

Yeni ve modern 
çıkrıklar 

İktısat Vekaleti; yünlü ve ke
ten ipliklerinin bizzat köylü tara
fından yapılmasını faydalı ve lü
zumlu görülmüş ve memleketi
mizde mevcut el çıknkları tet
kik edilerek ayakla işler ve fazla 
randımanlı bir nümune çıkrık 
tipi tesbit edilmiştir. İstifadeye 
başlamak üzere bn nümuneler 
yakında muhtelif viliyetlcrimize 
ı-önderilccektir. 

Demir Sıxır muhteliti dün Feneı
bahce stadında Fener taraftarla
rının teşkil ettiği bir ekseriyet 
karşısında Fenerba.lıce ile karşı
la$."1asını yaıımıstır. Hakem Sa
mi Duransoyun idaresindeki bu 
maca Ankaralılar en kuvvetli 
kadrolarile Fenerliler de esas ta
kımlarından Cıhat, Melih, Kç. 
Fikret, Rebii'<len mahruırn olarak 
başladılar. Birinci devrenin bas
larında rüı.ııar altında oynanan 
Fenerliler Ankaranın hücumun -
dan kendini bir türlü sıyıramı
vordu. Nitekim Aillkaralı Şev
ket bu tazyik sırasında bir fri
kikten istifade ederek birinci 
golü yaptı. Ve devre 0-1 Fener 
aleyhine bitti. 

İkinci devrede Fenerliler cok 
canlı oynuyorlardı- Bu canlı
lık Basrinin yaptığı beraberlik 
J<"Olünden sonra büsbütün arttı 
ve Feneı"bahc;eliler Ankara ka
lesini tazyike basladılar. Bu es
nada Ömer haf bek hattından 
güzel bir sütle ikinci golü de 
yapmıya muvaffak oldu. Bu ııol 
den sonra büsbütün ziyadeleşen 
Fener tazyiki Yaşarın yaptığı ü
çüncü ııolle seırneresini veremle 
sona erdi ve mac <la bu sckilde 
3--1 Fenerlilerin galebesile bitti. 

Bölge kürek 
müsabaka 1 arı 

İstanbul su sporları aianlıih ta
rafından tertip olunan birinci kü
rek teşvik müsabakaları dün 
Büvükderede (20001 metrelik bir 
ımesafe ü~erinde havanın cok 
sert ol:ııasına ra~en roJ,aba
kalar intizai.m icinde gccmı::. ve 
müsabıklar büvük bir muvaffa
kıvetle yarısı ikmal etmisleı-.:Iir. 
Müsaba.1<alarda su neticeler alın
mıstır: 

Müptediler arasındaki tek cif
tede: 1 - Güneş 6.58, 2 - Bev
koz, 2 çiftede; 1 - Galata•arav 
5.47, 2 - Güneş. 

4 tek kikte: 1 - Güneş 5.49. 
2 - Beykoz. 
Kıdemli tek çiftede: 1 - Gü

ne.o; 8.59, 2 - Galatasaray 
2 Çiftede: 1 - Galatasaray 7.8 

2 - Güneş. 
4 tek kikte: 1 - Günes 6.45, 2-

G~latasarav 
BAY.4NLAR ARASINDA: 
Tek çiftede: 1 - Fenerbahce 

6.8 
2 Çiftede: 1 - Galatasarav 4.4' 

2 - Fen~r. 

4 tek kik: 1 - Fener, 2 - Ga
latasaray. 

Umumi puan tasnifinde Ba -
yanlardan 13 puanla Fener bi
rinci, 5 puanla Galatasaray i
kinci olmuştur. 

Erkeklerde 26 µuanla Giiııes 
lbirinci 17 puanla Galatasaray 
ikinci, 10 puanla Beykoz ikin
ci 0lınuslardır. 

Birincilere a.ianlıi!ın kupası me 
rasimle verilmistir. 

VİLAYET 

Evrak tasnifi için 
yeni komisyonlar 

Vilayetlerdeki evrak mahzen-
t ,.ri ile diğer daireler ınahzenle
ııadc birikıniş olan eski e\:rakm, 
esaslı bir tetkikten aeçirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Bunların tet· 
kiki için valilerin reisliğinde bi
rer komisyon kurulmaktadır. 

Kon1isyo11lar; kıyn1cti olınıyan 
ve satılmasında mahzur bulun .. 
mı,•an evrakı ayıracaklardl.l'. 

Hıfzı icap eden kağıtlar da dos 
yalarında saklanacaktır. Bu su -
retle hem birikmiş evrakın fazla 
yer işgal etmesi, önlenecek \'C 

hem de bazıları nzun zamandır 
bakıJmamış olan evrak mahzen
leri düzeltilmiş olacaktır. Bun
ların arasında tarihi kıvınetleri 
bulunduğundan şüphe ~lunan e\ 
rak da arşiv dairesine gönderile· 
cektir. 

Sağlığın kıymetini takdir eden Ba
yanlara :idet zamanlarında seve, 
seve kullanac:ığı mikropsuz, ufak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler albnda bile belli olmaz. 

FE~11L ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 


