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B•tmuharrlrl ı ABiDiN DAVER 

Orduya 64015534 
lira daha veriliyor 
B. M. Meclisinde hararetli bir gün 
31 milyonluk büyük su . işleri için 
kısa vadeli bono çıkarılacak 
....... . 

Artık söz Dün Birçok Mühim 
silahlarındır Kanunlar kabul Edildi 

/ n il i I iz donatım••• 
denize hd/cim oltlafa 
ıribi /ngili• tayyare fi
fol•rı da haoay11 ha/cim 
ol•bilirleru, Alman ih· 
'"f teıf!.bbıi•ıinün hir 
hezim.tle netİcelenm••İ 
m 6 m lr ündür; bütdn 
me•'ele, ln1riliz Baılcu
mandanlıfının üstün bir 
Hlllc o• iJar• lcabiliy•· 
ti 1rö.termuindetiir 

Yazan: ABiDiN DA YER 
IL...J1 itlerin bir kelimelik 
lr-ıJ sulh, daha doğrusu tes-

limiyet ve mutavaat 
teklifine İngiliz gazetelerinin 
verdiği gayri resmi ret cevabın
dan sonra, İngiliz Hariciye Na· 
zırı Lord Halifaks da resmi ce • 
vabını verdi: İngiltere, ya Al • 
ınanyayı mağlup edinciye, yahut 
kendisi mahvoluncıya kadar, 
harbe devam edecektir. 
Şimdi Alman gazeteleri, İngil

tere, Fübrerin alicenap sulh tek· 
l~ini kabul etmediği için, söz si
lahlara kalmıştır; harbin deva. -
mından mütevellit bütün mesulı
~~t lamamile İngiltereyc aittir, 
~Yorlar. Bitlerin sulh teklifi, hiç 

hır müsbet ve sarih teklifi ihtiva 
;:!mediği için, ne kadar alicenap 
·~ teklif olduğunu tayin etme

;:11zc. imkan yoktur. Mesuliyet 
ah.sıne gelince, harbin mesuli • 

~tı boş !allan ibarettir ve haki
mesulıyet, kime ait ol ursa ol-

5~.n, mağ!Upların omuzlarına 
~ı.;kJcneccktir. 

Alman gazetelerinin yazdıkla
~nda en doğru cihet, sözün silah

ra kalmış olmasıdır. Evet da-
vay ·ı· ' ı sı ahlar halledecektir. Al -
llıan cür'eti ile İngiliz inadı harp 
ede kı· · Al ce ır. Ingiltercye karşı bir 
d '31an taarruzu mevzuu bahsol. 

Meclis 7 Ağustosta toplanacak 
Ankara, 24 (A.A.) - Büyük 

Millet l\feclisi bugün doktor Maz
har Germen'in başkanlığında top
lanmıştır. 

Celse açılırken, Ankara me • 
busluğuna intihap olunan Ekreır 
Ergun'un intilıap mazbatası tas

ı . 1 
vıp o unmuş ve yeni Ankara me 
busu and içmiştir. 

Bunu müteakip Maliye Vekili 
nin talebi üzerine gelen evrak a
rasında bulu~an ve 1940 mali Y•· 
lı muvazeneı urnumiyesine dahil 
b_aıı daireler bütçelerine fevka • 
iade tahsisat verilmesine ait ka 
nuna ek lilyiha, ruznameye alına
rak müstaceliyet kararı ile kabul 
e_dilm.iştir. Bu kanuna göre, mil. 
lı mııdafaa biitçesinin kara kıs
nı!na nıuhtclif hizmetler karşı _ 
lıgı olarak yeniden 64.015.534 li
ra, ve Atatiirk Anıtının inşa c .. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
...... Maliye Vekili Fuad AQ?-ah 

Türkiye-Romanya 
ticaret anlaşması· 
müzakere/ erin 
ği hakkında 

neticelenmedi
ecnebilerin yap. 

neşriyat uydurmadır tığı 

MÜZAKERELERiN -
RESMi TAFSILATI 
n~ticeleri haklkında da asai!ıda-

1 kı ızahatı veruney; verinde !!Ör
t mektıedıir: 

•Tiiı1kive ile Roınanva arasın
daki ticaret rnübadelelerinin bu

(Arkası 3 üncü sayfada) 

PERŞEMBE • :!5 • TEMMUZ • 1940 

Milli Şef 
Dün La Haye elçimizi 

kabul buyurdular 

RE/ sıcu MHUR UMU
ZUN TEŞEKKÜRLER/ 
İki gündenberi Floryada is

tirahat etmekte bulunan Re
isicumhur İsmet İnönü dün öi. 
leden evvel Çekmece ve Flor
ya civarında otomobille bir 
gezinti yapmışlardır. Milli 
Şef öğleyin gezintilerinden av
det etmişler ve bir deniz ban
yosu yaptıktan sonra istirahat 
buyurmuşlardır. 

Reisicumhurumuz akşam ü
zeri La Haye (Holanda) elçi
miz Yakup Kadriyi kabul bu
yurarak bir müddet görüşmüş. 
!erdir. 

Telg. lst•nbul lkd•m • Tel. 233 >:> 

REİSİCUMRURUN 
TEŞEKKÜRÜ 

İstanbul, 24 (A.A.) - Riya
seti Cumhur umumi katipti -
ğinden: 

Reisicumhur İsmet İnönü, 
Lozan sulbünün yıldönümü 
münasehetile yurdun her ta -
rafındaki vatandaşlardan al -
dıkları tebrik telgraflarından 
pek mütehassis olarak teşek • 
!<ürlerinin kendilerine ibliğı -
na Anadolu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

1 ING1L1Z BOMBAR,DIMAN TAYYARELERt HAVALANMADAN EVV1'L ... 

~~~~~~B~~~:ır =~Ş~~:ı~ ~~LR~~i~:L~~ 
• 
Habeşi standa 
isyan hazırlığı ----Haile Selisiy• Afrikada 

Yerliler isyan için yag• 

mur rre11simini bekliyor 

Habeş lmvaratoru Haile Selıisiııe 

Kahire, 24 (A.A.) - Reuter 
İn.ı?iliz hilkUmeti, İmparator 

Haile Sellisive emrine Hartumda 
j]rnmctıı8h vcmnis bulunmakta -
dır. (Arkası 3 üncü saııfada) 

lngiltere üzerinde 

8 Alman tayyaresi dUttU 

lngilizler, Almanyayı ve 

İtalyan Af r i k •sın ı gene 

bombardıman etti 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter: 

Bugün ö_ğleden sıonra İnııiltere
nin cenuıbu şarki sahillerinde 

bir şehrin üzerinde İIU?iliz ve 
Alman avcı tayyarelerı arasın

da vukua gelen hava muhanıbe- J 

sine altmıştan fazla tavvare iş
tirak etımiştir. Bu muharebede 
ilci Alman avcı tayyaresi düşü
rülmüştür. Bu suretle lbul!'iin 
düşürülen Alıman tayyarelerinin 
adedi altıya bati.il olmUŞtur. 

Londra, 24 (A.A.) - Almanya 
ve işgal altında bulunan mem
leketler üzerinde İnl?iliz hava 
kuvvetlerinin yaptıkları hücum
lar halııkında tafsiliit veren ha
va nezareti istilibarat bürosunun 
lbevanatma nazaran, Bremen'de 
bulunan Falrewulf tayyare fab
rikası ardı sıra ikinci ııece ve
niden hombardıanan e<lilmi$ ve 
müteaddit yangınlar cııkartılmıs
tır. Doklar üzerine de bomba
lar atılmı.ştır. Alıınanvanın ~ ı 
mali garbi.sinde lmcum ed'ilen 
tayyare rncvdanları mevanında 
Bielefeld, Eschweııe, handorf ve 
Diepho!z tayyare ımevdanları 
varoır. Hamburg benzin tasfi
yehaneleri ve Essen 'de Krupp 
eoephane fabriıkaları üzerinde de 
uçulınuştur. Fransanın şimalin· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Hariciye Nazırı 

ile Almanya'ya 
davet edildi 

·-~~~~~~~~~~·• 

DOBRICE iŞi 
Salzburg d• halledi
lecek davalardandır 

BULGAR BAŞVEKiLi FlLOV 1 
Londra, 24 (A.A.) - Reuter: 

Rütenyaya muhtariyet vermek i
çin Macar hükfimetinin yaptığı 
teklliten bahseden Reuter'in dip
lomatik muharriri Rütenyanın 
1939 da cebren Macaristana il
hak en ·~ ·li _ğini hatırlatmaktadır. 
Rütcn~ anın, diğer tahirile ce

nubi Rus Karpatlarının halkı 
ekseriyetle beyaz Rus veya Uk-
ranyalılardır ve aralarında bir 

.ıllm•nYa'nın yoptıftı 

ln1riltare'ye karıı 
daııet 

Slovakya Reisi ve 
Başvekilide çağrıldı 
Bugünlerde mühim ha. 
diselerin vukubulması 
muhtemel gorunüyor 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N . B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ahnan hill<ürnetinin davetı ü
zerine, Slovak dev Jetinin r eisi 
Tiso ile Basvcldl doktor Tu~<:ı 

, bu hafta zarfında knsa bir ilca-
met için Almanyaya ~lectBder
dir. 

BUkreş, 24 (A.A.) - Reuter 
Ajansı bi1diriyor: 

ZannEdildii!ine göre, A1man 
(Arkası 3 üncü saufada) 

ugu ı:ündenberi, bu sütunlarda 
Yazdığımız gibi, denize bakim ol
::,'~an. bir devlet denize hakim bir 

'Ietın topraklarına ihraç ya -
Pac3ktır· B ib k .. ··k b. ı k . , u raç, uçu ır 

~V\ etin baskın ııeklinde karaya 
çıl ınasından ibaret değildir. İn
gı ~ereyi muhafaza eden büyük ı' 
or Uyu mağlup edecek mevcut 
ve kud 

Lozan Zaferıenıen 17 ncı· :!~lr:~kı:~~~ii~~~:~~:t·~.~-
mek proJesı bazı nıahfıllerdc, 

r rette olmak lazımdır. Ka- 1 
daya çıkmak kafi deg· ildir kara-

a tut · ' y unmak ve lngiliz ordusunu 
k •nmek de lazımdır. Eter, hava 

uvvetleri, bueiin, yardımcı bir 
~ olmaktan çıkıp da, keşif, ir· 

ıı . 1 t, avcı, bombardıman tor 
•ocu, ·. ' .. nak)' mayıncı, muharebe ve 

ke ıye tayyarelerinden mürek
al P, başlı başına bir ordu halini 
ve~~ş olmasaydı, İngilizler, kuv
alt 1 donanmalarının himayesi 
ıu:n:.a! adalarında rahat rahat o· 
" a ılırlerdi; Fakat, Alman ha
" a or.dusu, İngilterenin emniyeti 
l'~ tnudafaası için, büyük bir teh
i~ e. teşk~l etmektedir. İngiltere, 
· .l"}arenıo taarruz ve müdafaa 
ıçın en ı·h· a 1

1 nı ı ım vasıta olduğunu 

dnt •dığı için, biiyiik bir Jıorn or-
ı 11 ' .. d . 'ucu e gctirı11iyc çalışmış 

\c adat . arının nıuJafaasında, do. 

dnannıaya oldugu kadar bava o··
nsu . d ' • 

ı... ~a a kıyıııet vermiştir E· 
er r ·ıı . ı. · ' ngı z donanması denize h:i-

""" olduğu gtb' ı· · · dus d ha ı, ngılız hava or-
•e ~ .a 8 \'aya holkim olabilir
f1ı'ı...ngıl.tere, Alınanya ile tutuş-

'"" nıucadeledcn ı:alip çıkabil. 
(_Arkan 3 ~nc·ıl sayjada) 

"MıİDDi DAVER 

TICARET VEK1L1MIZ 
Nazmi Topçuoğlu 

An'kara, 24 (A.A.) - Bü.k:res
te 'I1ü.rk • Rumen hevetleri ara
sında vuku bulımuş ~lan müza
kerelerin inkıtaa ultradıi!ına ve 
Tü"k heyetinin müsbet bir neti
ce alamadan avdet etmiye mec
bur kaldığına dair son haftalar 
zarfında bazı ccnelbi aianslar ta
rafından nesrivat vapılmakta
tadır. 

Bu mesele etrafında vaptığı 
tetlkiklere istinaden Anadolu A
iansı, ecnebi A ian.slar tarafın -
dan vapılan ve bazı İstanbul .ııa
zetelerinde yer bu1mus olıı.n bu 
n"'>!'ivatın tamamen asılsız bu
lunduitunu kaydedeı1ken Türk -
Rumen ticaret ~erel.eri ve 

(Arkası 3 üncü sayfada! SLOVAKYA REISI ·rı S.:>U 

yıldönümü dün kutlandı SABAHA KAR 1 
Oniversitede 
Lozan zaferiıınizin 17 nci vıldö

n iimü biitün vurd.da büvük me
rasimle te:;'id edilmistir. Bu mü
nasebetle Üniversitede merasim 
yapılnustır. 

Mera.simde Vali V'C Belediye 
reisi Lütfi Kırdar. Ilmnivet mü
dürü, Pro.fcsörler, tal&eler ve 
kala!balık bir halle kütlesi hazır" 
bulunmuştur. 
Merasiıme, tam Lozan muahe

de.sinin imzalandığı saat olan 15 i 
çeyrek ııeçe şehir bando.suıı.un 
caldıJ!ı ve talebenin bir a~an 
söyledikleri İıst!klal marsile baş· 
lamnıstır. 

CEMİL· BiLSEL'İN NUTKU 

İıstikliıl marşını müteakip kur
ıriive gelen rektör Cemil Bilse! 
bir nutuk söyliverek demiştir IU: 
•- Lozaıı 17 vıl eV1!el buqün 

7- · lArkan 3 iincii aıı11JadaJ 

merasim yapıldı 

lll:KTÖR CEMJL BlLSEL SÖZ SÖYLÜYOR.. · 

-
aldığımız haberler -
Almanların bir j Rumen · Başvekili 

• • • 
muavın gemısı 

dün torpillendi 
Bir himaye gemisine 

isabet vaki oldu 
Londra, 24 (A.A.) - Amtral

lil< dairesinin tebliğ i : 
Dün ak.sam, siır.al denizinin 

saı1k mıntakas ı rda d<'n.z kuv
vetler i h l.mavcsinde seyreı:.1...rı bir 
Alınan muavin {!cmisi f!~'. rü : :nUs· 
tür. Burun s:ıbaha karşı, inıri-

' 4.rkaıı 3 ü..cil ıa~fada) 

ile hariciye nazırı 
ltalyaya çağrıldı 
Rum~n kabinesinin 
dön yaptığı içtimll 
Bukrc.-. Z4 (A.A.) - Nazırlar 

heveti, bu sabah Başvek l Giı::ur: 
tun un riv~sctir--!~ toplap-nı~tır. 

Nesre ılen bır r'> t t 'Jlifo 
~ore, B~ v("~il. ı\ '11an hu · me
tinin da\·.-tini k abi ne Ezsına 1' 1-
dinııı i.sli r . Basvakil. aynı zaıman· 

(Arkr...-1 3 ilı~cii sayfada' 



di1E&- c IKDAlll 

1 a ar~nı tes I~ Münakale Vekili yeni fMısıra gidecek" 

eden erınmantıgı tersane yerini gezdi ilepler sigor
ta edilecek 

Dün Şişlide oturduğunu oöy -
liyen orta yaşlı bir zat bizi ziya
ret etti ve oöze şöyle başladı: 

- Deli o1ınak işten değil!" 
Bunu söyledikten soma gü

lümsedi: 

4aş sivrisinekten korun, •I?>tsl. 
neti öldür diye elfilemle alay e
der gibi afiş yapıştıranlar pek 
iyi bilirler, çünkü afişlerde bu 
müz'iç ve muzir haşerenin en ka
dar çabuk ürediği de yazılıdır. 

Tamamile 
den başka 

ganlış bir fikir
hir şeg değildir 

Bu harp dün olduğu gibi bugün ve ya- ı 
rın Almanya - İngiltere harbidir 

H ohm~ Be"9b ve 
Fnıwıda Yaı»'""I o. 
laıı harpler "" bu 

memleke tlerin lıanıket tardarı
lllD inkişaf tel<li tetkik edil4iği 
:ıaman, insan İiltiyarsu, bu meıııı
leketlerin hiyanetlere lınrban 
&ittikleri ka.ıı.aatine varıyor. Va
tanı-mı. muhakkak bir istili

giltereye dayaıııırak, İngiliz lınY· 
vetleri ile harbi kazaomıya ça. 
1ışmak doğrudur. Avnqıaıwı is
tikbalini kurtaracak ve harbi ka
zanacak olan yalnız İngilteredir, 
Bu sebeple bir asırda bile tela
fisi kabil olmıyacak bir takım 
müthiş zayiat ve zararları göze 
aldırmııdansa bütün nüfusun sağ 

salim evlerinde ya kU"Ş.L lizııııı 

""çhile nıüda -
Jııa için tetbil' 
abıt&ml§ olaa • 
ları b&P;a türlü 
adlandırmaya , 

r- - - kalması gibi bii.. 

1 

yük bir netice te 

~ Hazı,,. Ergo· kmen min etmeı< için 
silihları teslime 

---------• katlanmak doğ-

esasen iınkin olmasa gerektir. 
:r.ı..t dış maBZM"alan böyle bir 
mahiı-t &neden bu hidiseleri 
lıiı:az da başka bir cepheden tet
lkik edersek göriyonız ki bu. 
memleketlerin başmda bulunan
lar, bu şeref ve haysiyet kıncı 
oııi teslimi. karar1111 büsbütün 
~ bir felsefenin tesiri altın4a 
li'ermişlerdir. 

Bualar, Holandadan Fransaya 
kadu sıra ile ve kendi kendile
rine fiP.p'le bir düşiinceye saplan
mışlanlır: 

. Abnen istihl makinesi çok iyi 
hazırlanmıştır ve bu makinenin 
ile~ni ancak yavaşlatmak 

ııniiııııldiııdfu. Halbuki böyle bir 
yavaşlama temini için bile yüz bin 
lecce betti milyondan fazla ölü, 
yaralı ve kayıp vermek, bütün 
IChir Ye kasabaların, her türlü 
..,sislerin luınbisini göze aldır
mak lazımdır. Ve harbin seyrini 
bir kaç ay teahbura uğratmak 

pahasıaa Almanlara verdirilecek 
Zll)iat, muazzam Alınan kütlesi 
için öldürücü olmıyacaktır. Şn 

halde Alınanlann Avnq>ayı is
tila edeceklerini kabul ederek 
kıt'a dışına çıkmak ve İn -

m olı:-.r •• 
İşte bu mantık, Almanlara İn

giliz adalannın karşısına kolay
ca gelmek imkinını vermiştir. 
Buna rağmen, bu memleketlerin 
halkına karşı İngiltere de iyi söt;
ler konuşulduğu.nu ve daima müş
terek halas ve gayelerden hah -
sedildiğini görüyoruz. İngilteredııı 
biç kimse, h&ştaki insanlarını kö.. 
tü seçm~ veya zamanında azlet
memiş olduklarından dolayı bu 
milletlere tariztle bulunmıyor. 
Bu, İngilizlerin asil sedyeleri -
nın en parlak bir örneğidir. 

Bu müıııısebetle ve ateşin Af
rikada şiddetlenmekte olmasına 
rağmen şunu da söylemek iste
rim ki adalarının mudafaası teL 
birlerinde gevşek davrandığı tak
dirde İngiltere kısa zamanda 941 
sonlarına doğru kahir bir üstün
lüğe kavuşarak mazlum Avrupa
Wann bekledikleri halası t,ımin 
edecektir. 

Bir noktanın çok iyi bilinmesi 
liizımdır: Bu harp dün olduğu 
gibi bu gün ve yarın lngiltere -
Almanya harbidir; ve aç A vru.. 
pası ile Al.manya boyun ~ğmiye 
mahkılmdur. 

ŞAKİR HAZIM ERGÖKMEN 

MUl8yim, Tekirdağlıya meydan okurken, 
Kara Ali de Mülayime meydan okuyor ... 

Gazeteler bir h~danberi 
Mülayimin Tekirdağlı Hüseyin 
pehlivana meydan okuduğunu 
yazmaktadır. Fakat her neden
se Türkiye bıu; pehliV11D1 olan 
Hüseyin elyevm Mülayime ce -
vap vermemiş bulunuyor. 

Pehlivan meraklıl.an arasında 
büyük bir dedikodu cereyan et -
mekte olduğu malılmumuz ol -
mnştur. • 

Bu, dedikodular devam ede 
dursun.. Dün Bandırmada bulu.. 
nan eski Türkiye baş pehlivanı 
Kara Aliden aşağıdaki mektubu 
aldık: 
Mııhtrem İkdam gazetesiae, 
Mülayim pehlivanm Tekirdağ

lı Hüseyine meyda., oku~u 
mahteran gaxeteaizde okudum. 
Eğer, Tekinlağh HüseTin güreş
mek$.., çkiniyorsa be., ye:siıin
ciye kadar &iiı'efmiye ha%ırım.. 

Mektubumun gazetenizde neşrini 
rica eder hürmetlerimi sunarım. 

Eski Türkiye baş pehlivanı 
KARA ALİ 

Tekirdağlı Hüseyinin şimdiye 
kadar Mülayime cevap vermeme
si sebebini sormak bize düşmez .. 
Fakat, Türkiye baş pehlivanının 
1'1ülilyime cevap vermesini her-
kes gibi biz de beklemekte oldu.. 

1 ğunıuzu bildiririz .. Ve Kara Ali
ye de hak veririz. 

Şişe kapakları 
Ankara, 24 (İKDAM Muhabi

rinden) - $işe kapa'kları ile kur
şun. ve kalaydan krem tüıplerinin 
günwilk tarife kan unun un dıo -
llı::uzuncu maddesine taıbi olacaiiı 
V.ıkiı.letten ııü:ı:nrüklere bild:iril
miştir. 

-----------------------· Demek Beni Sevi ' ••• 
1 

Ya:z:an: ij__j Tüıkceai: 
GI dö Mopasan ~-=-ıı İ: _s_e_ıa_m_i_ı_: __ s_e_d_e_s_ 

·o. 23 il 

Yemek çanlan çalındı. Müsa
mere bitmi~ti. Luiz ve Şarlot 0-
riolu evlerine götürdüler ve bı
ı·aktıktan sonra onlardan konuş
tular. 

Herkes kızları sevimli bulu -
yordu. Yalnız Andcrmat büyü -
iünü tercih ediyordu. tlarki: 

- Kadın hilkati ne yatkındır! 
Paranın ne olduğunu bilınedikle. 
ri halde, babalarının altuılarına 
ko~ bulunmak bu iki köylü 
kızı iki bayan haline koymuş. 
• Kristian Pol.a sordu: 

- Ya siz, hangisini beğeniyor
sunuz? 

Pol nıırıldandı: 

- Ben yüzlerine bile bakma
dım. Beğendiğim onlnr değil. 

Çok ~ avaş söylemişti; kadın 
mukabele etmedi. 

-6-
Müteak.ip günler pek iyi geç

ti. Kristian AıidermaLın yüreği 
ferah, ruhu neşeliydi. 

İlk zevki sabah b~nyosu idi; 
yarım 5aat akan ılık SU)'"Ull için. 
de kalmak onu bütün gün mes'ut 
ediyordu. 

Anval<!a ayda on beş giinden 
fazla kalanuyacak olan Anıfor
mat Parise gitti, gide<ken de ka
rısma ıne!luca göz k10lak olma -
smı, banyolara devaın etıııcsini 
tenbih etti. 

Vekil arazi üzerindeki planları tetkik ederek 
aldığı izahattan memnun oldu• Mısırda kalan llUll

larımız getiriliyor 

_ Asabi hastalıklar mütehas
sısı olmadığınızı biliyorum; bu. 
nun için deli cılmaden önce size 
baş vurdum... Arzettiğiın gibi 
bendeniz Şişlide otarımrın ve 
her yaz dut ve ineir zamanlazı 
sivrisineklerle güreş eder d11rı>
rum. 

Bu ihtara da hayret ettikten 
sonra alt tarafını okudum: 

cSivrisinek sıtmalı insanların 
kanım emerek sağlamlara da s.ıt· 
ma ı...ıa,tırır ve Dang, Sarıhum
ma ıPbi salgın hastalıklar da ge
çirir!. Ş ehrimizde bulunan Münakalat Vekili Ali Çetiıtkaya dün 

Pendikte kurulacak yeni tersane hakkında tetkikler yap -
mıştır. 

Vekil öğleden sonra mıntaka liman reisliğine gelmiş ve bir müd
det meşgul olduktan sonra, denizyolları umum müdürü İbrahim Ke
mal Baybora, limanlar işletmesi ıomum müdürü Rauli Manyas ve 
mıntaka liman reisi Refik Ayantur'• yanına alarak motörle Pendiğe 
gitmiş, Pavli adası civarında kur~ tersanenin yeri.a.i gezerek 
alakadarlardan plilnlar ve arazi ~rinde i:ıahat almıştır. Vekil tet
kiklerinden memnun ol.arak dönmüştür. Yakında tersanenin inşası 
hazırlıklarına hız verilecek ve bir heyet mahallinde ilk çalışmalara 
baflıyacaktır, 

~---------=--~~~-
Adli tıbbın 
hizmetleri 

Bir Vatandaş busayede 

katil töhmetinden kurtuldu 

3 Bir lokanta 
gün kapatılacak 
Tarife mücadelesi şıd

detle devam ediyor 

Eti J:ı.aiıta evvel pazar l?İİn'Ü. Top- • 
kapı dışında Malmıudive köyüne j 
ait arazide bir kabaık tar !asında 
lıe:v'ıar otlatmak YÜ2ıiİiııd<>n iki 
:Jı.işi ~ etmiş, lbu:ıı1a.rdıan A
rapkirli Bektaş oi!lu ll!iieevin. 
van;ıtıma ıhaavı or4la kulaih 
ar.kasından yaraimıış, Hacı da 
.b.iraz sonra öhnüştü. 

BelediY<!nin şeihriıni.zin muh
telif saıntierinde yapma'kta ol
duğu fiat mürakabesi ve kontro
lü dün de eheıııımiyetle devam 
etmiştir. 

Belediye Re;s muavini Lıltfi 
Ah'OY dün Bevoai!lu mınta'ksıru 
teftiş etmi• ve bu teıltişler ne
ticesinde •İımrir Lokantası• ta
rife harici fiat istediğinden do
layı 25 lira para cezası ve 3 l!ün 
ikapatıhna cezasına çarptırılımıs
tır. Kü~ti.k Çiftlik Paı•kı, Belvü 
beJreleri de Belediye emirlerine 
a-yıkırı hareket ettiklerinden vıl
dınm para cezası ile teczi ve edil
mi -lerdir. Bu teftislere her l!Ün 
devam edecektir. 

Hacının cesedine rnıoııl!lda o
tcııısi yapılımış ve neticede kula!k 
arka5ındaki yaranın satlıi ve ha
fif oldui:tu, ölümün bwıdan de
~. Hacının bof?usma esnasında 
fazla !!avret sarfetnııesi netice
si kalb sektesinden ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Morgun bu sekildeki raporu ü,
zerine Dör düncü sorgu hiıiki:mli

l'ince tev kif edilmiş olan Hüre
yin serbest bırakılımıs ve Tıbbi 
adlinin krımetli mesai<ıi save.;in
de masuım hir vatandaş katil ti:ih
meti altırıOO. bulunmaktan ve bi
dayette hadisenin bütün zava
hiri V<! delille r alevh in:ie görıün
dü.W cihe tle, belki d e aitır bir 
mahkUmiyetten kurtulmuştur, 

BELEDİYE 

Mühürdar caddesine 

istinat duvarı 
Kadıköy Mühürdar caddesine 

büyük bir istinad duvarı yap
tırılması Belediyece kararlas
tınlımş ve 1995 liraya münaka
ya çıkarıl:ım.ştır. 

3 Arazöz daha yaptırıldı 
Havaların sıcak gitm~ üze

rine Belediye sulama işlerini tev
sie karar V<!r.miştir. Bu münase
betle yeniden ;; arazöz daha yap
tırılmıştır. 

Azılı sabıkalı bir avuç 

esrar yuttu 

Zabıta marul esrar satıcısı H üs 
nüyti dün Tophanede suç üıstü.ruJ,, 
yakalamıştır .Hi.isnü memurları 
görünce bir avuc esrarı vut:muş, 
fakat derhal Be~lu hastahane
sine ı;ıötüriilerek ntideısiniıı mu!ı
vivatı çıkarılmıştır. Sw;lu mide
sinden çclı:arılan esrar la beraber 
Adliyeye verilmistir. 

Bunun için her gün yemekten 
e•vel, Kristian, babası, kardeşi 
ve Pol, Gontrawıı cFakirin çor
bası. dediği şeyi görmiye gidi -
vorlardı. Başka otel müı;terileri 
de gürmiye geliyorlar, serserinin 
etrafına toplanıp konuşuyorlardı. 

frtiyar yine yürüyemediğini, 
fakat bacaklarının k3rıncalandı
ğıru his.ettiğini söyliyordu. Ba. 
caklarında karıncalar dolaşıyor, 
kalcalarma kadar çık•yor, batta 
parmaklarının ucuna iniyorlardı. , 
Karıncalar geceleri de onu gı -
cıklayıp ısırıyorlar, uyt:ndırıyor
lardı. 

Köylülerle yabancılar iki ta -
raflı olmu.ıar, bir taraf suyun 
devasına inanıyor, bir taraf ta 
inanmıyor, kim haklı ~ıkacak di
ye bu devamlı tedavi ile alakadar 
oluyorlardı. 

Yemekten s nra Kristian sık 
sık kı:.çük Oriolları alıyor, bera
ber geznıiyc gidiyorlardı. Kaplı
calarda görüsüp anlaşalH.ltteği 
yalıuz onlar vardı. 

Bazan altı kişilik bir araba ile, 
hazan da yaya gezmiye giderler. 
di. 

l';ate- Güyan yakınında, San -

Halıktan tarife harici fiat tale
'binde bulundukları zaman en 
yakın POiis mezıkezine telefonla 
d ahi yapaca ğı müracaat derlıal 

nazarı dikkate alınarak alil.kadar 
müessese hak\ ında zabıt tutula
caktır. Binaenaleyh tarife hari
ci talepler karşısında veya mu
saddak tarifevi göstermemek ıti
bi hareketler müvacehesinde 
.ı.,rııaı palise müracaat ~ 
halkın d<l menfaati iktiuısından
dır. 

MÜTEFERRİII: 

Yardımcı 

kurslarını. 

hasta bakıcı 

kay:t başl•dı 

Eminönü. Yabancı askerlik şu
besinden: 
1-Eyliıl 940 tarihinden itiba

ren GüThane. Gümüşsuyu w Hay 
darı>asa hastahaneıs:inde a<:ıla -
cak l!öniillü yardımcı hemşire

ler kursu için sim<liden kaydıe baş 
lanını.stır. 

2 - 20-40 yaslan arasındaki 

okur yazar olan bayanlar tercih 
ı><J.ilecektir. 

3 - Kurs müıdıdeti iıki buçuk 
avdır. Devam saatleri öi!leden 
sonra saat 14 den 17 ye kadar
dır. 

4 - istekli yabancı bayanların 
5 eylfıl 94-0 l!Ününe kadar (cu
martesi günleri haric) her l!İ.İn 

öo'leden sonra askerlik sı>lıe&i 
ibinasında kayıt ve kalıul mu
ameleleri vaı>ılacai(ından iki a
det VEflika foboıı?rafile nüfus oüz
danları bera'ber müracaatları. 

Susi Manastırına giden küçük bir 
dere çok lıoşlarına gidiyordu. 

Dar yolwı iki tarafı çamlıktı; 
nehir boyunca ikişer ikişer konu
şarak geziyorlardı. Karşıdan kar
şıya ge(mek lazım geldiği zaman 
Pol ile Gontran derenin taşlarına 
ayak geriıı kadınları kollarından 
tutuyorlar, karşı sahile atlatıyor
lardı. Bu geçitlerden sonra be -
raber gezen çiftler değişiyordu. 

Kristian hepsi ile bir müddet 
beraber )'Ürüyor, fakat ne yapıp 
yapıp ya önde ya arkada Pol ile 
yalnız kalmanın çaresini bulu • 
yordu. 
Aralarındaki samimiyet artı -

yor ve işe gönül karışıyordu. Pol 
me,·zuu bilen, kadın kalplerinde 
sondaj yapmış, kadınlar sayesin
de iyi ve kötü günler yaşamış bir 
erkek salihiyetile hi•ten, aşktan 
bah•ediyordu. 

Kri.süan biraz müteheyyiç, bü
yük bir merak ve kurnazlıkla Po
le aşklarını . itiraf ettiriyordu. O
nun ha) atına dair öğrene] '. ği her 
şey merakı..'1.ı arttırı)· or, biraz da
ha f.azla öğrenmek, bilmek isti
y<ırdu. 

Kadından t.eı;vik ırören Pol de 

Milli Beassüraaııs, Mwra se. 
:fer edecek şilepleriıni:rin de 
ğerli şirketler tarafından sigor
tasını temin etmiştir • .Alınacak 
sigorta ücreti heyaelmilel mer
kezlerin primlerinden çok az 
olacaktır. Yalnız muayyen bir 
miktardan fazla kıymetler 
beynelınilel merkezlere plase 
edilecektir. Fakat ihtiyacımız 
nisbetinde yerli şirketlerin si
gortası temin olurunııştur. Yal
nız ahval dolayısile bunun için 1 
bir formül tesbit edilememiş • 
tir. Gemi sahiplerinin hareket- , 
ten 48 saat evvel müracaatları 
takdirinde kendilerine o günkü 
şartlar bildirilecektir. Mısır 
için hem tekne ve hem de ha. 
mule sigortası yapılacaktır. Bu 
suretle Portsaitte kalmış olan 
ithalat eşyamızın memlekete 
nakli temin edilmiş olmakta -
dır. 

Diğer taraftan Milli Reassü
rans, İskenderun hattı için tes
bit edilen sigorta primlerinin 
fazlalığı hakkında arma törler 
ve Denizyolları idaresi tara -
hııdan yapılan şikiyetleri na
zarı dil;.kate almış ve bir mik
tar daha tenzilat yapıruya ka • 
rar vermiştir. 

Bu tenzilat Ankarada bulu
nan ticaret müdürü Avninin 
İstan bu]a dönmesinden sonra ı 
kat'i seklini alacaktır. Böyle -
tikle İskenderuna Şilep sefer
lerinin derhal haslamas ı teınin 
edilmiş olmaktadır, 

""!•••!!!!!!!!O!!-~---~ 

ZEHİR KACAKCILARI 
1 1 

Memurlarla boğuşmıya 

cür'et ettiler 

Dün Fatihte Sinanağa maıbal
lesinde Çeşme sokai(ında 68 nu
maralı sabıkalı H üsaınettin namı 
clii!er Cavitlin evinde eroin sat
tığı haber alırunı.s ve giden me
murlar evden eroin almıva ııelen 
dört kisi dc>arı çıkarken içeri 
"irmok istemişler, fakat zehir ka
rak<-ı ları memurların üz.erine 
sa!.d ırımışlardır. Kısa bir l:ıo~ 

Bu güne kadar siwisinelden 
§ikayetiın yalnız ve yalnız vnJl
tısı ve sızıltısı içindi. Bugünse, 
deli olınak işten değil ... Düşün
diikçe tüylerim diken diken olu
yor, beynim zonkluyor, gözlerim 
yerinden uğruyor; dedim ya, çıL 
dınyorum ... 

Bu gün yolda gözüme bir afiş 
ilişti: Duvara yapıştırılmış koca
man bir si vrisine.k resmi. İki ya. 
nında iki ihtar: Sivrisineklerden 
korununuz. Sivrisinekleri öldü -
•••• 1 

nnuz ... 
Bir an düı;iindüm: Acaba bu 

afişleri yapıştıranlar bizimle a • 
lay mı ediyorlar?.. Sivrisineği 
öldürıniyen ve onlardan korun
mak istemiyen kim vardır? .. Her 
kes muhakkak ki, sivrisineği öl
dürür, sivrisinekten korunmanın 
çareler ini arar ... Fakat ne kadar 
öldiirse ve ne kadar korunsa, 
sivrisinek eksiln1cz, artar ve in
sanları sokup haşlar! .. 

Bunun böyle olduğunu, vatan-

Bekarlık ver
gisi alınacak 

Maliye Vekaleti projeyi 

muvaf k buldu 

Y ozııat mebusu Sırrı İcöz ta
rafından teklif edilen ve te-4hlk 
edilmek üzere Baş V e'kaletten 
Maliye Vekalet ine verilen be
karlık vevgi.si kanun projesinin 
yakın da Mille t Meclisıne sev
kedilıni vece iti bildirilmektedir. 
Bu projeyi Maliye Vekaleti izdi
vacı teşvikten ziyade fumne hiz
metlerine iştirakte evliler le be
karlar arasında müsavat nolkıta
snl<ian muvafık lıulmustur. Pro
jeye ııöre 20 va.şından 45 yaşına 

kadar kaıdm ve er'kek her be
kar verırtye tabi olacaktır. Oo
cUklu dul kadınlarla sıhhatleri 
evlenmiye müsait olıını vanlar 
bundan müstesnadır. 

Haydi bakalım, şimdi gelin.is 
de Şişlide rahat rahat oturunuz, 
rahat rahat uyuyu.n.ın... Danırtan, 
Sarıhiimmadan., Sıtmadan korun· 
ınek için Şislide oturanların siv. 
risinek avcılığı yapmaları kafi 
gelseydi, Sıtma Mücadele Kuru
mu sivrisineklerle mücadele et
mesdi. Eğer sivrisinekleri imha 
ferdin elinde olsaydı, bükilmet 
bataklıkları kurutmak için avuç 
dolusu para harcamazdı ... Nasıl 
ki, Kadıköy ve Haydarpaşa ha -
valisi ile Adal.arda, vatandaşları 
sıtmadan, Dang, Sarıhümmadan 
korwnak için sivrisinekler imha 
edildi. Halbuki Şişli ve havali· 
sine dönüp bakan bile yok. Sa -
nırsıwz ki, Şişlide oturanlar sıt
maya, Dang, Sarıhümmaya kur. 
ban edilmek isteniyorlar. 

Şişli ve havalis indc si,·risinek 
ınücadclcsi yapılnıanıası anlaşı
lır şey değildir ve bunu düşün -
dükçe deli olmak ta işten değil
dir!.. 

SELP.Mi İZZET SEOES 

Mete şilebi 
bırakıldı 

Demir şilebi de bugün· 

lerde gelıyor 

Barnelondan limarunuza gelir
iken İtalyanlar tarafından kontrol 
için Sici!yaıda alıkxınulan :Me te 
şilebi nihayet serbest bırakılmlS
tır. Şilep evvelki akşam füna
n.ı:ını.za doiiru hareket etmistir. 
Buı?ünlerde l!elecektir. 

Diiı'er taraftan Barselondan ha 
reket etmiş olmı Akıdenizıdedd 
sonuncu vapurumuz Darnir şi
lebi bc"i oltlııi?ıınd.an kontrole 
tabi oı.r-ian dıoi!rw:a limanımı
:ııa l(elecektir. 

POLİS 

Emniyet teşkilatında 
terfi ve nakiller 

madan sonra sabıkalı Uü.samed.- Emniyet teı:ıkilatında ~ni ya-
dinle bu dört eroin müptelfısı pılan terfi ve nakillere ait llir 
vakalanmn;lardır. Aç kaldıg" ı ıçın hırsız• te dün İstanbul Elınn.iyet Mü-

dür lüiiüne bildirilmiştir. Birinci 
KÜÇÜK ZABITA VAK'ALARl lık yapmış şube miidür muavini Taibısin tel' 

..ı.. Suadiye iskelesi civarında de- B~kırkoy" civarında tuğla har- fian Nii!de birinci sınıf Emniyet 
nizde ihtiyar bir kadın cesedi bu- a ilmirti1H~ tayin edilmiştir. Me-rnanınd.aki odada oturan ilbrahi- ~-
!unmuş ve bunun Erenköyünde . al murlar arasında da 80 - 90 ka-nıin palto ve yeleğiru c an Melı -
Fırın sokağında 8 numaralı ev de met oğlu Ömer dün Üçüncü Sulh dar terfi ve tayin vardır. 
oturan 80 yaşlarında Ayşe oldu- * Kasımrtnsada arabacılar ma-

CC"L& mahkemesinde sorguya ce- ~'"" 
ğu ve iskele civarında miivaze- kilere<!< tevkif olunmuştur. Ö- hallesinde oturan Hüseyin Hale 
nesini kaybederek denize düşüp b adında birini ". anaq"ından bıçak-mer, su<:unu itirai elnnis ve u- ·' 
boğulduğu anlasıhnıştır. - ·· ıaz aq-ır ~·rette "arala~•· ve ııa-* Eyüp Islıim bey mahallesinde ralı hastahaneye kaldırılmı.•tır. . 1 nu aç kaldıitı için vaptıl!Ull SCYV'" •w ' ··~ 

28 numarada Hikmetin 10 ııaşın- ,,l;em;;i;şt~i;,r·::=:======::======:::===:=:=:=:==:::;:===== 
daki o!ilu Faruk evinin arka ta- · 
rafındaki erik aqacından dÜşe
rek kolu kırılmış ve 11aralamııış
tır. Çocuk Etfal hastahanesine 
kaldırılmıştır. * Kar gümrükte Karabaş ma
hallesinde oturan 60 11aşlarında 
Emine dün sabah Hırkai şerif 
caddesinden qeçerken Abdinin 
bindiqi ha11Vanın sadmesine ma
ruz kalarak başından yaralanmış 
ve Haseki hastahnesine kaldırıl
mıştır. 

İSTANBUL 

TURİST ŞEHRİ 

Bir gueteci arkadaşla konu. 
fiilken: 

- Turistik işlerle beledi -
yemizin iştigali ne oldu aca
ba! .. 

Diye sordum. Gülerek: 
- Vallahi belediyemizin hona her gün hayatından birazını 

anlatıyor, elemlerini, hatıralarını tanbulu turist şehri yapmak 
naklediyor, kendini kadına be - hususunda sarfettiği gayretin 

halı olduğu ve ucuz yaz tari
fesinin de tatbik edilmediği 
bildiriliyormuıı. 

Nanemolla <la bu havadisi o. 
kumuş olacak ki: 

- Nafile zahmet .. 
Diyerek ciinılesini bitirdi: 
- Mesele pahalıyı değil u • 

"11ZU haber verebilınııkte! 

YAŞLILARIN ' 

BELKEMİÖİNDE 

l ••- ı· müsbet veya menfi neticesi•i ğendirmeke arzusu ta .,..a ıne · Doktor Galip Ata her "ÜU 
bilmem. Fakat, Istanbulda iza- " 

kuvvet veriyordu. fi manada bir türist mıntaka- cSağhk öğüdü. adı altında cn-
KadlDln gözleri önüne o zama- teresan bir fıkra yazmaktadır. 

na kadar yabancıs.ı olduğu bir sı vardır.. Bu fıkralarından birini de 
ı "Ik ·· ·· ·· if d Diyerek, devam. etti: a cm açıyor, ı opuşun a e e- b·•"..1:. •Y--'-'-·ın belk ... mwinde. di-- Bu mmtaka Ba .....,..... ~~ -., 

dilmez (ılgınlığını, kıskançlığın tl . b ve ihtiyarlardaki tıbbi tezahii.. 
Buranın halkı tnris erın ı • # azabını, şüphelerin, tereddütle - lar rata tahsis e•-=· 

· · k · · · d raktıkları para ile yaşar . ~ rın ış encesııu tasvır e ecek ke- Nanemolla, yazıyı okuduk. 
lim l b 1 d Gazete çıkarmak, para yemek 

c er u uyor u. . tan sonra şöyle dedi: 
B .. ·· b 1 · irin senede birkaç turist bu. utun un an şaırane, kapalı ....- _Tevekkeli adına bir ah ile semte düşer ve Allah razı ol. 

ve sürükleyici bir ifade ile an- kar-··" halde •ihtiyarlık. de-sun mulıarrirden, müretüpten, ,...... 
!atmasını da biliyordu. memi<ler. Kafirin yalruz bel • makinistten, müvezzi çocuğa "' 
Kadın düşüncesi ve arzusu ile b k . kemig" inde ve romatizma ba-ka dar er es yer ıçer ve geçi-

ya ııan her erkek gibi, sevdiği ka.. linde değil siyasette, edebi. 
dınlardan usulca fakat henüz nir. yatta, ekonomide, iliınde, şıın-

Naneııwll.a bu mük.Blememi-çarpıııtılı bir hararetle bahsedi- da ve bunda dahi öyle tezahür-
"" yalnız şu cümleyi ekledi: 

yordu. leri vardır ki, anlatmakla ve 
kalb h - Bugünlerde de hani Ba-

Gözleri yaşartan, e eye- bıfilide hovarda turistlerin sa- yazmakla bitmez. Onun için-
caıı veren bin bir teferruat ak - dir ki, cihtiyar. ve cihtivarhk. 

da .. b 1 yısı çoğalmadı değil! lın kalmıştı. Bütun u söz er, demek her şeyi anlatmıya ye.. 
yere serpilen tohumlar gibi S j N E M A L AB. ter ve artar geliyor, Hatta 
I~ristiaıun kalbine serpiliyordu. cağyarını mani, efradını cami. 

Polun oııa kur yaptığını seri- p A B A L I vecizesine dahi en kuvvetli 
yord'ı: onu beğeniyordu, onu misal olarak .ihtiyarlık. mef-
fevblade güzel buluyordu; Kris- Gazetelecin yazdığına göre bumu gösterilebilir. Yeter ki, 
tian da onu teshir etmek için 1 Belediyeye yapılan şikiyet • insan oklu bir kere cihth·-·. 
kurnazca şeyler icat edi~·ordo.. lerde sinema üeretluinin pa- olmıya görsün! A. ŞEK.İP 
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~~11'1Dl~~tı 
O d 64015535 li-1 Cc~elüt~~rık r uya tahlıyc edılıyor 

ra daha veriliyor 
. (Ba,tarafı 1 inci sa1/fada) 

lıleceği sahanın istimlak.inin ik
aıali ve projesi masrafları kar
ıılığı olarak Maliye V eküeti büt. 
(esine 750.000 lira fevkalide tah
<isat olarak konulmaktadır. 

Meclis bUD<ian sonra, orman 
umum müdürlüğü 1937 yılı hesa
'bı kat'isiııe ait kanun layihasını 
tasvip eylemiıı ve askerlik kanu
nunun ceza faslına bir me<lde ila
vesine, ecnebilerin Türkiyede ika
illet ve seyahatleri hakkındaki 

.kanunu.o 16 ncı maddesine bir fık
ra ilavesine, devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve taadülüne 
ait kanuna bağlı bir numaralı 
cetvelin maarif vekaletine ait kıs 
mmda değişiklik yapılmasına ait 
kanun layihalariyle orman umu~ 
müdürlüğü te_şkilat kanununa aıt 
kanun layihasının ikinci müzake.. 
relerini yaparak kabul etmiştir. 
Dahiliye memurları kanununa ek 
liyihanın müzakeresi münase -
betiyle Refik İnce (Manisa) söz 
alarak layihanın valiliklerin mün
hal bulundukları zaman buralar
da kaymakamların vekalet ya -
ııabilıncleri ve bu suretle ileride 
'bu makamları işgal edebilecek o
lan bu zevata umumi bir çalış -
ma temin etmek gibi bir maksa
dı gözettiğini kaydederek pren
sip itibarile buna muteriz bulun
nıadıi:ını ancak kaymakamlık ile 
valilik arasında bir idare kade
Dıcsinin filen mevcut olduğunu 
Vali olabilmek için müfettişlik, 
Vali muavinliği veya bunlara 
ınuadil hizmetlerde bulunmanın 
lazımgeldiğiııi ve bugün idari 
tc kilatımızda bu kademelerden 
geçmiş birçok memur bulundu -
ğunu söylemiş ve bu hususta ~·
biliye vekilinin izahat ve~~esa.: 
ni istemi•tir. Dahiliye Vekılı Faık 
Öztrak, bu mütaleaya karşı de_ 
ınistir ki: 

, Bu kanun Jayihasmın takdim 
edilmesinin başlıca sebebi, dev
let hizmetleri arasında cidden 
hususiyet ve ehemmiyeti herl :es-

çe ve bilhassa hepimizce maldm 
olan valiliklere meY.c~t~~ın en 
ehliyetlilerinden en ıyısını seçe
bilmek için bir vesile hazırlamak
tadır. 

Refik İnce (Manisa), Dalilliy~ 
Vekili arkadaşlllllZ çok temennı 
ederim ki, doğrudan doğruy~ bu 
•alabiyetini kullanırken aynı. se
viyedeki başka arkadaşları uze
rinde husule getirecı:,ği aksi tc; 
sirden mümkün oldugu kadar ı
dare mekanizmasını muhafaza 
etıniş olsun. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
(Tekirdağ), gayet tabii. 

Bu müzakereyi müteakip mad
delere geçilerek kan~nun birinci 
müzakeresi ikmal edılmıştır'.. 

Ruznamede bulunan ve Tur -
kiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı kanununa bazı muvakkat mad
deler ek!çnmesine mütedair ~a- 1 

nunun müzakeresi münasebetiy· 
le maliye vekili Fuat A~'T:ıh söz 
alarak mevzuu müzakere olan 
layihanın evvelce kabul edi~iş 
bulunan Merkez Bankasından ıs-

' l' tikraz akdi hususunua ma ıyc ve-
kaletine salahiyet veren ka.nlll':a 
istinaden istik1'3zm aktedılebı
mesi için n1crkez bankaSJ kanu -
nunun yapılmasını icabcttiren 
tadilatı istihdaf eylediğini söyle
mi"' ve müstaceliyetle müzakere
sini istemiştir. 

Heyeti umumiye gerek ~u ka
nun 13yihasını ve gerek yıne ma
liye vekilinin verdiği izah~t .Ü
zerine 31 milyon lıralık buyuk 
su işleri programının tatbiki i
çin tahvil çıkarmak suretiyle zi
raat bankasından kredi açılması
na salahiyet veren kanuna kısa 
vadeli bono da çıkarabilmek için 
bono kelimesinin ilfıvesine ait 
kanun layihasını müstaceliyet ka
rarı ile müzakere ederek kabul 
etmiştir, 

Meclis, gelecek içtimaım 7 ağus
tos çarşamba gününe talik et -
miştir. 

Şehirden 15.000 kişi 
çıkarılacak 

Cebelüttarık, 24 (A.A.) - Ce -
belüttarıktaki sivil ahalinin ikin
ci defa olarak çıkarılmasına baş.. 
lanılouştır. Bu hafta nihayetine 
kadar 15,000 kişinin şehirden çı
karılacağı tahmin edilmektedir. 

Resmen bildirildiğine göre va
pura binınck emrine i~ .. at ~.tmck
ten imtjna eden her şahıs, u~ ay 
hapse ve 500 İngiliz lirası para 
cezasına mahkünt edilecektir. 

Sinopta fay dalı 
yağmurlar 

Sinop, 24 (A.A.) - Bugün sa -
baha karşı \ilayetin her tarahııa 
çok mebzul yağmur yağouştır. 
Bıı yağmurlar Mısır mahsulü icin 
çok faydalı olmuştur. 

İspanyanın yeni 
Herlin sefiri 

Madrit, 24 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 
İspanyanın resıni gazetesi ge

neral Eugenio Espinosa de les 
Monteres İberneville'in Bertin se
firliuiııe tayin edildiğini bildir _ 
mektedir. General, İspanya harbi 
esnasında büyük hizmetlerde bu
lunmuş ve harbin hitamından 
sonra Madrid'in ilk askeri valili
ğini yapmıştır. 

Fransaya beyanna
me atılıyor 

Londra, 24 (A.A.) - Avam 
Kamarasında sorulan bir suale 
cevap veren istihbarat nazırı B, 
Duff Coopcr, Fransa Üzerine, 
Fransız _ Alınan mütareke şart
ları ve Fransız filosu hakkıııda 
haberleri ihtiva eden beyanna -
meler atılını~ olduğunu bildir -
miştir. Fransız milletine hakiki 
vaziyeti bildirmek üzere beyan
nameler atmak usulüne devam 
edilecek ve bu usul genişletile -
cektir. 

Almanların 
ı Amerika 6 torpitoyu 

Havanada dün1
nakliye gemisi yapıyor 

giz l i bir 
celse aktedildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
liz deniz hava kuvvetlerine men
~ b.ir Sworfislı tipi tayyareler 
tarafından, bu ıkuvvete, torpiller
le h üctmılar yapılıruştır. Alman 
deniz oüzütamlarından birisi, 
Kön.eecn Lube tipinde bir hi- ' A m • r 1 k • l ı 1 • r mUhim 
ıınave ııemisine bir torPil isabet 
elıınistir. Tavvarelerimizin hep
si ti.sterine dömnlıştür. 

Bulgar başvekili 
(B~tarafı 1 inci saııfada) 

Macaristanın Sovyetlerin hoşu
na gitmek ...'.zusuna atiedilınek
tedir. Bu tedbirin mihver me~
leketleri tarafından ilham edıl
nıis olması ihtimali iç yüzünün 
an!aşılmasıru kolaylaştırmakta -
dır, 

Bilinmesi \hını gelen, buna mu 
kabil Macaristanın Transilvan.. 
Yada Romanya aleyhine bazı ta
\>izler alıp alouyacağıdır. Ro -
manva Başvekili, Hariciye Nazı
rının yakında Von Ribbentrop 
un misafiri olarak Salzburg'a ya
ı>acakları ziyarette bazı neticele
rin elde edilmesi muhtemeldir. 

Romanya Nazırlarını takibe~ 
hemen Bulgar Başvekil ve Harı
ciye nazırlarının da Almaoyaya 
davet edihnesi çok manidardır. 
Ve Almanyarun Dobrice mesele.. 
sini de halletmek istediği zan • 
nını vermektedir. 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar A
iansuun bildirdiğine nazaran Al-ı 
lnan hükUn:ıetinin dneti üzerine 
BawekiJ Boğan Filof ve Hariciye 
Nazırı İvan Popov kısa bir müd
det kalmak üzere bu haftanın 
sonunda Almanyaya giderekler
dir, 

Belgratta yapılan 
araştırmalar 

Be~ad. 24 (A.A.) - Reuter: 
Rmmen bildiriklii\'ine )?Öre, PO
lis, BelITTad Mason menkezinde 
ve M nlarla tamaıs halinde bu
lunan bir cok ki:ınselenn evlerin
de arastııımalar yapmıştır. 

kararlar • 1 m ak üzere 

B. Amerika Baltık dev
letlerinin Sovyetle

re iltihakını tanımıyor 
La Havana, 24 (A.A.) - Reu

ter: Amerika devletleri konferan. 
sı bugün gizli bir celse akdetmiş
tir. Amerika Hariciye Nazırı 
Cordel Hull, cSulhün korunma
sı komisyonu. reisliğine, Meksika 
Maliye Nazırı Suare~. <iktıs~di 
işler komisyonu şeflıgıne, Arıan
tin murahhası l'llelo bitarafhk ko
misyonu şefliğine intihap edil
mişlerdir. 
KARARLAR HAZIBLANIYOR 

Nevyork, 24. (A.A.) - Reuter: 
La Havane'den Nevyork'a ge
len haberlere nazaran alakadar 
memleketler murahhasları Ame. 
ika devletleri konferansına tek

~if edilınek üzere sarih kararlar 
hazırlamaktadırlar. Bu ~ar!a

bilhassa garp ll1Slf kürresın-
~ Avrupa mü_;;te~l~kele~i me
selesine ait oldugu umıt edihn"1'.'
tedir. Hull konferansta kuvve~li 
bir idare mevkii deruhte etm~ş
tir. Hull'ün ümidi kırı';madı~a 
bemiyor. Cnmhuriyetlerın ~gu 
bu esaslı mesele hakkında soy • 
!ediği nutku samimiyetle karşı
lamışlardır. 

AMERİKA İLHAK TANIMIYOR 
Vaşington, 24. (A.A.) - .Reut~r: 

Sovyet!er yüksek şu-
rasının ictimaı 

Moskova, 24 (AA.) - Tas: 

Havanada bulunan Amerika Bır
leşik devletleri Hariciye Nazır~ 
Cordel Hull'a muvakkaten v_eka
Iet etmekte olan Sumner Well.es 
üç Baltık devleti Sovyctler B~
liğine iltihak kararı almışlar ı_sı 
de, Amerika Birle~ik .d~vle~erı, 
bu devletlerin elçılennı hfilen 
kuvvetin tahakkümü altında ~U· 
lunan hükümran hükümetlerm 

1 
elçileri olarak tanımakta devam 
e) liyecektir. 

T<IS Aiansının bildirdiğine na
t:aran Sov-vetler yihl<sek şurası 
hırinci içtimaını 1 a;tustoGta va
Pacaktır. 

Hongkong'ın tahliyesi 
S.Y<iney, 24 (A.A.) - Reuıter: 

Hon~ol\l!:'dan tahliye c<liıen ve 
80 İn"İliz kadm ve QOCUiiwıdan 
münııaJtoep ilk kafile Bri.~e·e 
eelmiştir. 

RumcnBaşvekili 
(Baştaralı 1 incide) 

da ııcrek kendlsinin gerek hari
ci"C nazırının İtalya ılıüıkiuneti 
tarafından da davet edüm;ş ol
duğunu 9Övlemistir. 

Ba<>Vekilin ve harıciye nazırı
nın SPvahati esnasında, Başve.. 
kiilıete ve haricive nezaretine 
~I mwıvmi .Mihail velkfilet · ı 
..ı..oeımr 

Vaşıng1xın, 24 (A.A.) - Bah-
riye nezareti, altı torpido mWıri
binin bir tabur bahriye silioh -
endazı, tanklar ve toplar alabile
cek nakliye J?eınileri haline ko
nulmasını emrebınistir. 

Saatte 400 kilomet-
re kat' eden otobüs 

Stokholnn, 24 (A.A.) - Aküınıü
latörlerle müochlıez elektrikle 
mütE(lı.arri.k bir ototüsün tecrü
beleri yapılmış ve muvaffakı
yet ekle edilin.istir. Bu otobüs, 
bir hamlede 400 kilametre kate
debilir ve iki ton hamule alarn
lir. 

Paristeki Amerikan 
sefiri Ruzvelt'in 

yanında 
Va•i!l)?ton, 24 (A.A.) - Fran

sadaki Amerikan sefiri Bullitt, 
Roosevelt ile beraber Haydp;uk'a 
<ti tımistir. 

Rumen kara suların. 
da maynler kaldırıldı 
Bükreş, 24 (AA.) - Reuter: 

Rııınen karasularında sevrüse -
ferin memnuivetine müteallik 
tedbir bıuıünden iti.haren kaldı
nhnı'<lır. Karadenizde Köstence 
ve Sulina lıımanları acıklarına 
son zamanlarda loonulmnş olan 
maynler de kald.ırılmıstır. 

Y enjzelandın zayiatı 
Va.sin.ı?Lon. 24 (AA.) - Yeni 

Zelandalıların zayiatı ~!erir ilk 
res:ni liste bul?iin neşredihnlstir. 
Bu liste, Mısırda hava bombar
dımanları neticesinde yaralan
m.ı:ş olan üç kişinin ismini ihtiva 
etmektedir. 

Pari• borsası 
açılıyor 

Faris, 24 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildirivor . ~ . .. 

Bankalar ve diger krroı mu
esse.oelcri tekrar açıldıiiı icin. boc
sanın da bugün açılacag~ bıldı
riJ;ınektedir. Borsada sımdilik 
yalnız bir kaç esham peşın mu
amele görecoktir. 

Köy muhtarlarına 
verilen talimat 

Ankara •. 24 (İKDAM , ~uhatı~~ 
rinden) _ Dahiliye V'.""filetı. b~
tün ka;ımaka'TI ve nahıve moour-
1 üklerine Yaptı i!ı ıbir tamuııde 
köy muhtarlarının nüfus isle
rirııde çok h8$a.S dawanıınalarını, 
aksi takdirde s~tle cezalan -
dırılacaklarını bLldıııınistir . 

t KD A M 

l .2'4ğ«Jtu4 ) 
Papas bayıldı 1 

-Nerede? 
Diyeceksiniz. Nerede olduğu -

nu söylemi)'· eceğiın. 

- Hangi papas acaba? 
Derseniz onun hangi papas ol

duğunu be~ de biln1iyoruın. Size 
burada yalnız vakayı anlatayım, 
kali: 
Papasın biri e\"\'Clisi gün ş.e. -

birdeki meşhur aşçılardan bırı
nc girip bir et ycn1cği 1 arka~ın
dan da bir imam bayıldı yemış ... 
Bu imam bayıldı Bay Papasa çok 
tatlı gelmi~ ohnah ki, ikinci bir 
tabak daha getirtip onu da gö -
çürtmüş ... Fakat onunla da k,:'l~ 
mamı~, bir üçüncüsünü daha, afı
yetle gövdeye indirdikten sonra, 
bunların üzerine bir şeftali kom
postosu ile ı: e ağzını tatlılandır
mış ve kal k ını~ ... Kalknlt!;! aınına, 
tam tezgah ba&ında hesap görür
ken asçıbaşıya demiş ki: 

- Şu benim yediğim imam ba
yıldılar için bayılan imam, ya 
çoktan ayılmış, yahut Allahın 
rahn1 etine kavuşmuştur. Onun 
için, gelin, şu mübarek yemeğin 
adı<.• lutfen değiştirin de, b1;1n
dan böyle imam bayıldı yerme 
. Papas bayıldı! . deyin... . 
Bilmenı yalan, bilınem sahı, 

diin dinlcn1iş olduğum iizcrine 
alaturka yemeklerin şekil, tarz 
ve çeşnilerini değiştirmek isti -
yenlerin kulakları çınçın çınlasın! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Artık söz 
silahların dır 

(Başmakaleden devam, 
nıek için, en esaslı ve en l~um
lu unsurlara sahip dcmektır. El
verir ki, İngiliz ba~kumandanlı
ğı, donannıayı bava ordusunu vo 
bunlara rağın;n İngiltcreye ç,ıka
bilecck olan Alman kuvvetlcrıne 
karşı koyacak olan kara ordw.u
nu, en iyi şekilde ve ahenktar ola
rak kullanabilsin. 

Alınanların, İngiltereyi şaşırtıp 
aciz bırakacak ve aman dedirte
cek esrarengiz yeni silahları ol -
madığını, nihayet malO.ın ve mev
cut silahlarla bunların daha ıslah 
edilmişlerini kullaııacaklarıııı, 
fakat, daha ziyade, ınükenı~el ~a
zırlıkları, muntazam ve muessır 
muharebe usulleri, yükse~ sevk 
ve idarclerile galebe etmiye. ~
lışacaklarım yazouştık. Bir Is~ı~
re gazetesinin Berlin muhabırı 
de, son günlerde, gazetesine yaz
dığı bir yazıda, Almanların .b~t: 
maz ge,miler, ve l\tanş denızını 
geçecek tanklar kullanacakları 
yolundaki şayialardan bahsede -
rek cMucizevi silfilılar bir efsa
nedir> demektedir, 

İngiltereye yapılacak taarruz.. 
da, Alman sevk ve idaresi, en zi
yade cür'et, bas.kın ve şaşırtma 
prensiplerine dayanacaktır. Bu
na karşı İngiliz başkumandanlı
ğı da, hasın• kadar ;vü~sek bir 
sevk ve idare kudrctı goste.remez; 
0 da ayni cür'etkirlık ve uyanık
likla mukabele edemezse, bütün 
hazırlıklar ve ümitler boşa çıka
bilir. İngiliz donanması ve hav.•. 
ordusu Alman ihraç kuvvetlerıru 
tam za~anında yakalıyabilirler
se bu ihraç teşebbüsünün bir he.. 
zlıoetle neticelenmesi mümkün
dür aksi takdirde, Büyük Bri -
tan~a adasında, çetin ve U%UD. 

bir mücadele başlıyacaktır. O za
man İngilizlerin, Alman ihrae 
ordn'sunun, kendilerini mağlup 
edebilecek bir kuvvet haline goıl
nıesine mani olmak İ(İn ca~la baş
la uğraşmaları lazımdır. lngiliz 
inadının Alm~n cür'etini yene
bilmesi için, lngilizlerin müte -
enni ve ihtiyatkar bir sevk idare 
yerine aoğukkanlılıkla şiddet ve 
sür'ati mezceden bir ~aaliyet gös
termeleri lazımgelir. lngilizleriıı 
daha serbest hareket edebilme -
teri için, şimdiden en belli başlı 
muhtemel ihraç nuntakalarında
ki çocnkları, ihtiyarları ve geri 
hizmetlerinde kullanılmıyan ka
dınları içeriJcre, emin yerJere 
nalilederek rahatça döğüşmek 
imkanını elde etmeleri lazımdır. 
Alman ihraç vasıtalarının şim -
diden imhası da pek mühimdir 
ki, İngiliz tayyarelerinin bu işi 
yapnuya çalıştıkları her gün gö.. 
rülmektedir. ABiDİN DA VER 

İngiliz Filosu 

Harbin başlangıcından 
daha kuvvetli halde 

Londra, 24 (A.A.) - Daily Te
legraph gazetesinin denizcilik mu 
habiri, İngiliz filosunun kuvvS'ti 
hakkında ııeşretıi~i enteresan bir 
yazıda, harbin bidayetindenberi 
2.5 destroyerin kaybedilmi; olma
sına ra~nıcn, İngiltezenin halen 
nıuhasan1atın ba~langıcmdakin • 
den çok fazla destroyere malik 
ol<luğ'unu bildirmektedir. Harbin 
başında ' hizınette 175 destroyer 
mcvcuUu. Bu rakam pek az son-

ra 183 e baliğ olmuştur. \ 

Lozan zaferinin 17 nci 
yıldönümü dün kutlandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ve bu saatte Lozan Ünıversite
sinin merasim salonunda şeref 
masasında ıu kalemle imzalan
dı. Lozan muahedesi bir sulh mu
ahedesile beş mukat'e!e bir iti
lıifname, 10 ı:rrootkol bir karar
name ve bir de sened nihai ol
mak üzere 18 parçadan ibaret 
bir anlaşmadır. Bunların her biri 
ayrı isim taşır. Her biri baska 
başka menfaatleri tanzim eder. 
Fakat hepsi ayni şerik vasfı 
haizdir. H epııine hfıkim olan 
prensip aıınidir; Türk milletinin , 
kayıtsız şartsız istiklal ve müsa
viliiiidir. 

8 aıı süren müzakerelerin so
nunda Türk milletinin diqer mil
letlerle müsavili<lini ve istiklali
nin ka11ıtsız ve şartsız oluşu ka
bul edilerek imza edilmiştir. 

!stiklô.I ancak onun ııiirunda 1 
ö!meııi bilen mille tlerin hakkıdır. 

Üniversiteyi Lozanın şerefli ta
rihi kalemini en iııi mulıa fazaııa 
lüyik gören Milli Şefimizin ö: 
nünde en büııük saııqı ve sevııı 
ile eijilirim.• 

Rektörden sonra Doçent Ya
vuz 'bir lronu.::ıma Yaııtnı.5 ve Lo
zan muahedesinin esaısl.arıru an
latnııstır. 

Bundan sonra ilci talebe daha 
nutıtklar SÖyleıın].,;ler ve heye -
canlı >iadelerle Lozaru anlat
ıınışl.ard:ır. Müteakiben h=ıruna 
limonatalar ikram edilerek me
rasime nihayet verilıınistir. 

HALKE~E 
Dün~ şehrimizin hemen bü

tün halkevlcrinde toplantılar va
pılınış, İstiklfıl mar$ile mcraskme 
lbaslanarak Lozanın yüksek ma
na ve ehemmiyeti canlandırıl

mış, konferans ve temsiller ve
rilıınistir. 

Sov ye ti erin 
_qalanladıiı 

haberler 

'Amerika 400 
bin kişiyi 

askere alıyor 
Türk - Sovyet ticaret mü
ba .l e 1 e si n i a r tt ı r m a k 
için müzcıkıre ba~lamadı 

Moskova, 24 (A.A.) - .!l'ass A- ' 
jansı bildiriyor: 
Yabancı matbuat aşağıdaki şa-

yiaları yaynıistir: . 
1 _ Sovyetler Birliği Ingilte

reye tayyare vermeyi ~aahhüt d
nıiş, İngiltere de .bu .n~ub~yaat ı
çin 200 ınilyon lngılız !ırası a. 
yırınıştır. .. . . 

2 - Bu günlerde Türkiye ıle 
Sovyetler Birliği arasında ik~ 
memleketin ticaret mübadelelerı
ni 12 mil) oıı Türk lirasına kadar 
arttırmıya matuf müzakereler 
başlamıştır. 

3 - Sovyetler Birliği Rumen 
hükumetine bir nota \'ererek Ro
man)·ada bir demokrat hükume
tin teşkilini istemiş, aksi takdirde 
iki memleket arasında dostluk 
münasebetlerini garanti ctıniyc 
imkan olmıyacağını bildirmiştir. 

Tass Ajansı bütün bu şayiaların 
asılsız olduğunu bildirmiye me
zundur. 

Fransa Kabi
nesi dün bir ka
nun kabul etti 

Vkby, 24 (A.A.) - Havas: 
N87.ll'lar heyeti dün saat 18 den 
20 ye kadar Mareşal Petainin ri
yasetinde yaptığı ~lantıda, 
10/5/940 tarihinden 30/6/940 ta
rihine kadar, emir alım adan, bir 
vazif,e ile tavzif edilmeden ve
yahut miı.kul bir seOeıı ohııadan 
milli araziyi teı:ıketmis 'olan Fran
sızların tab.iiyetten iskatı ve mal
larının mü6aderesi ha:lııkında bir 
karar sureti kabul ~. Ta
biiyetten iSkat, alilkadar ile bir
liik:be hıırelket etmis olan karım
na ve oocuklarma da 1oeı;mil olu
nabilir. 

Japonya y c n i 
peşinde • 

nızam 

Avrupalılarla mUnase 
betler tanzim edilecek 

Toıicyu, 24 (AA.) - Basve'.kil 
Prens Konoye, J?azetecilerle, Da
hili ve hari<:I siyaset üzerinde 
bir JıÖI'Üşm.e Yırı:ıı:ıııstıc. 

Darnei Aiaıısma .ııöre. Prens 
Konoye ~ noktayı ileri 
sünmüştür: 

1 - Yeni lbir siyasi bilırve te
sisi, 

2 - Milli mUdafaanın tak
viyesi. 

3 - Almanya, İtalya, İBltilte
re, Amerika Bırleşjk devietlE'ri 
ve Sovyetler Birliği ile münase
betlerin veniden tanzımi. 

Şiddetli hava 
muharebe! eri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
d.e 24 saat.le ikinci defa ziya
ret edilen Caen tayyare li.ına
nı ile, Lisieo, Creil, C<ıatcaud'un 
ve Coruneilles taYV'are limanları-

dır. 1 
Kahire, 24 (A.A.) - n~ 

hava kuvvetlerinin tebliği: 
22/23 temmuz J?ecesi bombar

dıman tayyareleri Tctınıık lima
nına muvaffakıyetli 'baskınlar 

, yapmışlardır. Bir denizaltı rıh
tımına pike i9abctler kaydedil - ı 
mi.stir. Bir kaç dakika sonra dört 
infiliık vuku bulanustur. Rıbtmr 
da dPnizaltıI.ar baö:lı idıi. 

Mecburi askerlik kanu
nu senatoya verilecek 
Vaşington, 24. (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 
İyi malumat alan bir kaynak.. 

tan Amerikada mecburi asker
lik usulünün tesbi hakkında ye
ni tafsilat verilmektedir. Bıı hu
sustaki kanun layihası Senatoya 
önümüzdeki hafta zarfmda ve -
rilccektir. 

Associated Press, a•kerlik hiz
metine tal i kim;elerin kaydına 
1 ey IUlde ba~laııacağını bildiri -
yor, İlk 400,000 ki~inin silah aL 
tına 1 teşrinievvelde cclbedilece
ği zannedihnektcdir, 

Harbiye nezareti, Senatoda şid
detli miiıakerelere intizar et -
mekte olmakla beraber, kanunun 
kabul edileceğine kanidir. 

Talim müddeti bir sene ola -
caktır. 1 nisan 19.U de 400,000 ki
şi daha silfilı altına çağırılacak
tır. 600 biıı kiııiııin de 1 teşrini_ 
evvel 194.1 de çağırılınası muh
temeldir. 

Balkanlarda 
karışıklık 
(Bastarafı 1 inci saııfada) 

ohüokiımetinin misafirleri olıınak 
üzere cuma ~ünü Sahıbur~ bu
lun:rıuya davet odi~ olan Baş
vekil Gi.ı?urtu ile Hariciye na
zırı Manuilc:ıko, b.ir öğle yeme
ği esnasında Führ<r ile )!'Örüşüp, 
akşam üreri Büıkrcşe dönecek
lerdir. Bu mülakat esnru.ında 
Macaristanın mtmılebelt•rinin 
n>üzakere edilece/ıi umum ı ,-etle 
zannolumna:ktadır. RumPD na
zırlarının SabJburg'a sey:Uıatleri 
Bi.lkreşte ilan edilıre.mis olmak
la beraber, müzakeratın netice
sini büyük bir endişe ile bekle
mekte olan iyi malfım3t alan 
ma.hafil. Tranıilvanya meselesi
nin ~ balled.ilece2ini 
tahmin etımekt.edir. Rumen dev
let adamlarının avdetlerinde na
zik bir vaziyetle karşılasmalan 
miinıkün .l?Örülme!ktedir. Macar 
mabbuat ve radyoounun kullan
makta oldUkları lisan, ınem.le -
'keti velveleye verrnistir. Rumen 
matbuatı kuvvetli bir mukabil 
kampanya ile, Transilvanyarun 
~afik noktai nazardan &>
manyaya ait bulunduitunu isbat 
etııniye çalışrrniktadır. 

Balkanlardaki Rumen ve Al
man menafii meselesi hakkında
ki mütalealarda bıüvünı: bir ka
rarsızlık m~e edihnekte
dir. Umı.ırniyetle, Alananlarm 
şimdilik Romanyayı Sov~. nü
fuz mmt21<ası dahilinde W>r -
miye razı oldıJkları kanati mev
cut bukıIIDılkla beraber. Ber
linden )?elen w malümat, Hit
lerin İnıtilizlere karşı taarruru
nu yapmadan evvel. A vrU'P8nın 
cenubu şarldsindoki vaııiyeti ay
dınlatmak ist.edil!ini ima e1ımelk
teclir. 

Transilvruıvadak.i demir mu
hafızlar azası ile bunları takvi
ye eden köylü part:iısj lideri Ma-

niu, Rıcınıaırva veni.den arazi ter
kettıiği takdirde, Tras.ilıvanvanın 
bu vatanperver elemanlarının. 
İıııgilterenin bu nıuılı~i ka
zanacağı he.k!kındaki imanları
nı beyan etııneleri cok manidar 
~Iillınektedir. 

Tra.m;ilvanvadak.i Alınan e<kal
livetinin lideri Rotılı'un Kral Ka
rol ile Y"PtıRı bir mülakatta. 
Alınan ekallivetinin her türlü 
~ r~en llamanvava sa
dık kalacaihru beyan ettiiti bil
dirihnetctedir. 

l'IAYP'A- ıı 

Amsrikanın yardımı 
devam edecek 
lnglltereye m U m k U n 
olen yardım yapıl•cak 

Nevyork, 24. (A.A.) - Ameri
kayı sıkıntıya düşürmeksizin bü· 
yük Britanyaya malzeme tesli
matında bulunulmasına müteal -
lik olan plan, İngiliz mümessil -
!eri ile Amerikanın müdnfaası 
prograJDJnı tanzime memu~. A .. 
merik.an ricali arasında muza -
.lı;ere edilm.iştir. 

Müzakerelerden sonra B. l\1or
g«ınthau, gazetecilere cBu içti -
maın Amerikanın motör ve tay· 
yareye olan ihtiyacı ile İngilte
renin tayyare mübayaatmı a -
henkleştirmek maksadile akde -
dilmiş olduğunu, söylemekle ik. 
tifa etmiştir. 

Büyük Britanyaya mümkün o. 
lan her türlü yardımın yapılma
sı hususunda konferansta tam bir 
ittifak vardır. 

Gümüşhanede zelzele 
oldu 

Guınü$lıane, 24 (A.A.) - ~ün 
saat 11 de burada dört saıhve 
devam eden şiddetlı bir zekzclc 
olmustur. Hasar yoktur. 

Moskov1tdaki fngiliz 
sefirinin temasları 
MoSkova, 24. (A.A.) - Reuter: 

İnı.<iliz sefiri Staffiord Cripı:ııs, 
dün Hariciye nezaretine ıtiderok 
Hariıciye komiser muavini Lo
ZOSky ile J?Öriİşttıiiştür. 

Halifaksın nutku hake 
kında Japonların 

tefsiratı 
'l'okyo, 24 (A.A.) - Lord Ha

lifaks'ın nutku hakıkında t efsir
lerde bulunan Asahi J?nz~i. İn. 
oıiliz hari<:ive nazırının bu suret
le idarei kelam edeceltinin tatı
mini lrolav oldui!unu \'e şimdi 
sözün silfilılara intikal etm:is bu
lunduih,ın u yaz.maktadır. 

Türkiye - Romdnya 
(Bastarafı 1 inci so.ııfad.a) 

.l?Ü nlrii sartlaı-a u~ bir ,,.._ 
ikiWe oer<:Y8'Jını tanrin edecek 
tedbirleri tesbit ve mevıkii tatıbi
ke koyımak üzere Bükreste ya
nılan . ticaret müzakereleri. iki 
memlelretin miJbreıın ihtiyaçları 
.göz önünde bulundurularak muh 
telif safhalarda ayrı, ayrı kısım 
lar he.linde mii::1ıakere ve intaç 
edilerek mevıkii ta1lbike konulmu 
buılunmaktadır: 

İ.lk sdhada petrol ve mü;ta.lc· 
ları muka'bilinde vaı:ıaii ve tiftik 
teslimi işi halledihrıiştır. 

i:k.inci saJ!hada, iki memleket 
araısJıDdaki ticaret mübadelele
ııinin sevrini ya!kından takip et
mek ve lüırumlu görülecek ted
birleri müştereken tayin ve tes
bit eci<>'.'ek alakadar hükurneotle· 
rin tas..-ibine arzct.m<ık salahive
tile bir muhtelit komisyon teşkil 
meselesi neticeleııdirimuştir. 

Üçüncü safihada ise, iki mem
lek<>t arasındaki ticaret mi.ibade
lelerinin lrolaylııkla cereyan ve 
inkişabnda mühim bir tesir iraı 
eden tıediya t meselıesi l!ÖJ'ÜşÜ lc
rek ali>kooar :ibracatıcılarııt ih -
racatı mOOeallı:i;p dıemal paraları
nı tah6iJ. edebüıneleri mı!kiını t~
ıınin Erli)m;ştir. Bundan baska 
zeytinvaı!ı zmilı:3bilincle dii?('r ba 
zı lU.ıımen emteasının tesl.imi isi 
de Jıalledilmis bulunmaktaıhr. 

Yı:ikarıdaki izahattan anlasıla
caitı üzere TüPkiye ve Romanva 
ti<:aret müzakereleri iki heyet 
arasında kararlastırıldığı vcç

·hile eiıEınwniY"'t derecesile saflıa 
safha halledilmiş ve mevkii tat
bike loonuhnu$1.ı.r. Hatta bu 
müzakere safhalarının iltinci ve 
üıçünoü ~etin avdetiıden sonn 
inia<' edilmiş bulunnıWttadır .. 

Habeşistan da 
(Daştarafı 1 inci saııfada) 

İımparator, yeniden Habesis
tana ıtinınesi için henüz vaktin 
~ oldu.iluını müdr.iktir. 
Fakat müsait fırsat :ruhıurunda 
milletine d!?liıal yardıını etımek 
üııere harekete ge<,ınıek için, İm
ı>ara1ıor, memleketinin civarında 
bulumnak si<l<letli arzusunu iz
har ev1Ern6kteclir. 
Yaklasınakta olan vai'?rnur m<"l 

siminin Habeııistand~ İtalyanlar 
icin tehlikeli olması muhtom('f
dir. İtalyanları askeri harokiıtı 
o zaman mahdut bir halde ı:cle 
cektir. Ve İmparatorlarının u
zakta ohnadıi!ını bikn ,,..rJıkr 
rne daha siandiden bir çak mın
takalarda ctkmıs olan i.<"Vanı faz
lalastıııınak icin tıic bır fırı;atı 
kaçU'IJlryacaklardır. 

Ölüm 
HASAN' DEPOSU SAHİR! 

Eczacı Hasan H~san'ın b:iyük 
biraderi Hamit Vidınli it\n vefat 
etmtştir. Cane?.esi kaldırılarak 
aile kahristanın:ı dt>fnolunmw. -
tur. Allah ralwnet e>Vlesin . 
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lbni Mülcem, üç cinayetin plônını 
arkadaşlarına izah etmiye başladı 

- Peıkalfı, Kutfınıe. O deliıkan
lı ile _g(jıiışey i:m. 

Diye cevap verdi. 
Kutfune, iıbni Mülcem'i evinin 

en güzel odasına yerleştirdi. 
Sonra ... Aıkrabasından (Ver

dan) i.'lmindeki genci evine 
ı:etirttJi. İbni Mülceım ile bir
leştirdi. 

V erdan, Ku!enin en cesur ve 
en km-vetli ı:ıenclerindendi. Av
ni zamanda, o da Nehrivan muha
rebesinde iki lbüvüık kardeşi ile 
11.ıır ıkaç hısmn ve akraıbasını kay
b ·üii!i için, (Ali) ye karsı kal
binde büyük bir huswnet ocs
lemc.'.üe idi. Böyle olmakla be
rı:.::ıer, vapılacak büyük cinayet 
:kcndısine anlatıldığı zaman de
rin bir hayrete kapılarak: 

- Nasıl? .. (Ali) gebi kahra
man Ye harikulade kuvvetli bir 
a<1aımı. bir hücuımda öldüımeok 
mı• .. Bunu, aklım a1'mıyor .. 

Diye, tereddüt gösterdi. 
Faıkat İbni Mülcem, (Ali) yi 

öWüıımek için zihninde tasarla
dığı planı ona i1<ıh etti. Ve son
ra. duvarda asılı olan lulıcını 
ı:astcrer~k: 

- Ya, Verd<ın! .. Şu kılıcı gö
rüyor musun?.. Ben onu l!Ün
lerce zehirle biledim. Bu zehir
li deımir, her kimin vücudunda 
c:n küçü,.'ı: bir vara acarsa. arlık 
o !tim.senin ölümden kurtulması
na i:trJki'm ve ihtim~l yoktur .. 
(Ali) n2 kadar kahraman ve ne 
derece k ıvvetli olursa olsun, bu 
!kılıcın en 'kü.Qülc bir teması kar
~ısı!lda ölüme rnahkfım olacak ... 
Ve benim teşebbüsümde, tam bir 
mJvaffakıydle hitam bulacak
tır. 

D:ye, Küfeli gence ~at'i ka
naao vermek istedi. 

Verdan, vakıa Lbni Mülceım'
in sözlerine inandı. Fakat bü
tün ~ayatmda, hic k:iansenin kı
lıcı karşısında mağliııbiyeti oka -
ilmi etmemiş olan IAli) ııibi em
salsiz bir şahsiyetin. iki !kişi ile 
!loolayca ölüme süırilkleneceği

ne bir türlü kani olamadı. Bu
na, hiç olıınazsa üçüncü bir kuv
veti de iştirak ettirmek istedı. 

- Ya ibni Mülceın!.. Benim bil
dii(ime rore, (Ali) ye cepheden 
!hücum etmek, delilikten başıka 
bir şey de7ildir. Çünkü, (Ali) 
yüzlerce defa bövle hücumla
ra maruz !kalmış, ve onlara da 
kılıcı ile nek kısa ve !kestirme 
cevaplar venmiştir .. Ancak, bir 
üçüncü arkadaşmıız olursa .. Ve 
(Ali) ye de bir anda üç taraftan 
llıücınn vuku ·bulursa. !belki bir 
muvaffakı-·et 'kazanıla;bilir. 

Dedi. 
Şaıhısların çoğalması, İbni Mül

cemin kalbine bir ürktintü ver
di. Bunlardan birinin, hel'hanl?i 
suretle olursa olsun, en küçü'k 
bir ifı;aatta bulunınas~ işlerini 
alt üst ede'bilirdi. Buna binaen 
]bni Mülcem bu endi~ini beyan 
ederek: 

- Ben, işiırni, yalnız basıma 
l(Qnmek istetmiştim. Fakat Ku -
t!ınıenin teklifini reddetmiş ol
maırnak icin, seni de bu işe tes:rik 
ettim. Üçüncü bir şahsın ise ka
rışmasına lüzum ı?Ömnüvorwn. 

Dedi. 
Fakat, Verdan, şiddetle israr 

gösterdi: 
- Sana öyle bir adam tanıta

cal!ıırn ki, ondan da Kutmne ka
dar emin olabilirsin. 

Diye İbni Mülcemi eiı<;lükle 
i.kna edelbilıdi. 

Verıdan, bu mülaıkatın ertesi 
gün, (Şebip Bin Becire) aıdında
ki arkadaşını getirerek İibni Mül
ceın'e takdim etti. Bu d<ı, kendi
si gibi atesli bir genQti. Hatta, 
bu işe en sor " rışrruş olan bir 
şahsiyet olma.-._ ueraber; 

- Ayın 17 nci ~nünü bE!tle
mekte ne mana var. Hemen, ya
rın bu işi bitiıımeliyiz. 

Diye cür'etkiirane bir istical 
gösterdi. 

tbni Mülcern, üç cinayetin pla
nını izah etti. Arkadaşları ile 
verilmiş olan kararın hiç bir su
retle bozıılamıyacagını söyledi: 

- Ben, bu uğurda hayatımı ta
mamjJe feda etmeyi l('(ize akiu:
mıstıım. Tek basıma oWuğuım i
çın, hiç .şi1phl>siz ki. (Ali) yi öl
dürdükten sonra kaçıp kurtula
mıyacaktım ... hı.'.<at ~ımdi. vazi
yet değişmiştir. Mad-e.ın ki üç 
kisiyiz. (Ali) ye, çok güzel bir 
pusu kurabiliriz. Ondan sonra 
da, kaçıp ıkurtulmak kolayla
şır. 

Dedi .. 
Bu üç şerir, baş başa verdiler. 

(Ali) ye kurulacak pusunun scl<
linı müzakereye giriştiler. 

* Bu tarafta bu müzakere de-
vam ederken, diğer tarafta da 
(Ali) nin hayatı .büyük bir sü -
lkı'.ınet içinde geçiyordu. 

Ali, artık KU!elilerden tama
milc ümjdini kesmi.şt.i. Qok acı 
bir hakikat olarak şunu anla
rn:1.5tı ki, Kiı:felilerden veni bir 
ordu teşkil ederek (Şaırn) üze
rine yürümek mümkün değildi. 

Fakat işin asıl müıhiıın nclkta
sı surası idi ki, (Irak) ın diğer 
sehir ve beldeleri ile (Basra) 
mıntakası da, az çoık bu halde i
di. Zira, Elınevi propagandacı
ları halk üzerinde bü yüık tesir
ler husule getirunisler: 

- Artık (Ali) bütün kuvve
tini kay'be1ımiştir. Muaviyeye 
karşı en kü<'ük bir harekete ıı:eç
mesı bile mümkün değiWir. Bu 
vazi vette, M uaviyeye ·kılıç çek
mek, ancak delilik olabilir. 

Dive. yaptıkları telkjnlerle, 
halkın kalbine derin bir şiiphe 
ve tereddüt vermişlerdi. 

( ATkası var) 
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Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Rayişmark 
Belga 
Drahnu 
Leva 
Çek kronu 
Peçeta 
Zloti 

100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

5.24 
143,-

29,52 

0.9975 
1.7025 

13.90 

28.325 
0.625 
3.3375 

32.775 

Esham ve Tahvilat 
1938 7o 5 ikramiyeli 
!lılerkez Bıı!!k.ası peşin 

19.07 
99.75 
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SEKER~A~E. SULT~N. u 
Yezan: M. SAMI KAR.AYEL 1 

İşin garibi bu Muslihiddin a
ka, arnavut mimar Kasım ai!a
run damaıdı idi. 
Kasını ağa, Kara Mustafa Pa-

5anın adamı bulunuyordu. Fa
kat, ne de olsa ortada bir ırk 
cınsiyeti vardı. Bu selbcıııle ar
navut Kasım altanın damadı bos
nıık Muslihiddin ağa vazifesini 
yapmıştı. 

Mrnele, Sultan libralıimce ay
dınlandı. Yen~ri ağası şaşır

m.ıstı. Fa.kat padişah Kara Mus
tafa paşayı birdenbire katlotmelk
ten Jrorlruyordıu. Çürıkü, Ye-

Sultan .tbrailıim, Muslihiddin 
alta ya :>Ordu: 

- Ya ben simdi !alamı katlet
sem kullarım bana incinirler mi? 

Muslihiddin ağa cür'etle cc -
vap verdi: 

- Hiişii pa.disahun 1• Belki 
oüınlesi hazzederler .. Ve paıdisa
huna havır dua ederler, ded;. 

Bu kadarı kili id Sultan İb-
rahim, kuvvet almıştı. Kara 
Mustafayı katlcylivecaktı. 

Muslihiddin ai!a. Yeniçeri a- 1 
itası ·huzurdan cıkular.. Ertesi 
ııun pazardı. Ku.bbe altında di-

nioerilerin arnavut kısmı belkı J van vardı. 
ayai?a kalkabilirlerdi. Sultan İıbralıiıın hiyü!k sabır -
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içimi gayet lezzetli 
mevsimin en güzel 

Gazozlu müshil 

limonataıı 

olan 

PORGOliN 
Piyasaya çıkmıştır 

Her ezcanede bulunur. 
Umumi Deoosu: 

Can la~oratuarı 
tı Bankası arkasında 

No. 5 İstanbul 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlügünden 

Ali Saminin 17597 hesap Na.sile Sandığımızdan aldığı (350) lir:;ıya karşı birin
ci derecede ipotek edip v5desinde bor~unu vermediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No.lı kanununun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı mad
desin(' göre satılması icabeden Üsküdarda liace IIcsna H a t u. n rna
ha11esinin P a ş a L i m a n ı caddesinde eski 102 Mü. Yeni 105 
numaralı Milezizl havi a h ş a p y a ı ı n ı n tamamı bir bu -
~·uk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmıya girmek istiyen (337) lira pey akçesi verecektir. 
Mi11i bank.alarunızdan birinin temınat mehttıbu ~a kabul olunur. Birikmiş 
bütJn vergilerle Belediye resimleri ve Vakıl icaresi ve taviz bedeli ve tel
lilliye rüswnu borçluya aittir. 

Arttırma ~artnamesi 1/8/940 tarihinden ıtibarcn tetkik etmek istiyenler sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu izahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmıya girmiş 
olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her 
şeyi öğrenmiş ad ve Hı.bar olunur. Birinci arttırma 12/9/940 tarihine müsadit 
perşembe günü Cağloğlunda k!iin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar ya
pılacaktır. Muvakkat ihale yapıJabilmesI için teklif edilecek bedelin tercihan 
alınm~ı icabeden gayrimenkul mükellcfiyetlerfle Sandık alacağını t:ımamen 
g~miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttır.ının taahhüdü baki kalmak 
şartile 27/9/940 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yap!l.acaktar. Bu arttu-mada gayrmenkul en çok arttıranın üs -
tünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerilc sabit olmıyan altı.kadarlar ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarifc dair iddi
alarını il~ tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da
iremize bildirmeleri lfızımclır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bcdeJinjn paylaşmasından hariç ka
lırlar. Dab=" fazla maltimat almak istiyenlerin 938/136 dosya No !:ile sandığı
mız hukuı.. işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* • 
DİK KAT 

EM1'ıı"1YET SANDıCI: S"'rıdıktan alınan gayrimenkulü ipotek gostermek 
istiyenlere muhamminlerimızm koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 ını tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık 
göstermektodjr. (6486) 

Mühendislik kursları duhul imtihanına 
girecek fen memurlarına 

TEKNİK OKL'LU MtDÜRLÜGÜNDEN: 
5 ve 6 ağustos tarihleri:ıde okulumuzda yapılması mukarrer mühen

dislik kursları duhul ir.ltihanına İstanbulda gireceklerin yüksek vekftletin 
kendilerine vfık..i tebliğ y::ızısı "·e isbatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve 
ikişer adet 'iktorya cb'adında fotoğrafları ile birlikte nihayet iki ağust.os 940 
akşamına kadar okula müracaatla imtihana kabul karneleri almaları 13.zım 
geldiği ve karneleri olmıyan1arın imtiha,na kabul cdilmiyecekleri ehemmiyetle 
ililn olunur. (6498) 

İstanbul Aslitıe Dördüncü Ti
caret Mahkemesinden: 

Deniz Yolları idaresinin Ege 
vapurunun 11 inci sefcrile İnabo
ludan y:iklenerek 13/10/939 ta
rihinde İstanbula vürut eden A 
V markalı 25 sandık elmaya ait 
3045 No.lı lu:>nsimento zayi ol
duğundan iptalin<> karar verilııne
si İstanbulda merkez hal 27 No. 
da Sadettin Selçuk tarafından 
ba arzuıhal talep ed·Jmis olmakla 
Ticaret kanununun 638 inci maıd
desi anııdbince zivaı iddia olu
nan konşimentonun 45 !?Ün için

de mahkemeye ibraz edilmesi lü
zumu, ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin. hit..mında iptaline 
karar verileceği ılan olunur. 

(27662) 

ZAYİ -.Askeri t~~his vesika
mı zayi ettim. Yeni:ıini çıkaraca
ğmndan eskisinin hükımü voktur. 

Kemalitıe kazasının Ge,ö 
köyünden Mehmet oqiu 

OSMAN HAYRİ 317 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

25 temmuz peT>embe qiinii akşamı 
Kadıköy SiiTe1111a bahçesinde 
cONLAR ERMİŞ MURADINA• 

Komedi - 3 - peTde 

* ERTUCRUL SADi TEK 
TiYATROSU 

Bu qece (BOSTANCl) iskele 
aazinosunda (AFACAN) 
Yarın gece (ÜSKÜDAR,) 

BeyleT ofjlunda 

İMTİYAZ SAHIBI VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDIGI YER: SON TELGRAF BASL,lEVİ 

sızlık içinde idi. Div;ın, mutad 
merasimle, toplandı. 

Sultan İibrahirn divana geldi. 
Kafes arkasından divana nezaret 
etmiye başladı. O sırada Kara 
Mustafa paşa, davacılardan bi
rini azarlıyordu. Sert. sert mu
amele ediyordu. 

Eskiden divanı hümayuna her 
'<iıın olursa olsun ve her kim hak
:..ında şikavetci bulunursa bulun
~un WI'bestçe müracaata haıkıkı 
vardı. 

Bütün şikayetler dıvanı hüma
yunı:'a teker, teker muhakeme 
olunurdu. İşte, vezirifızam bu 
siküyetçilerden birini tokdir ey
;Jyordu. 

Sultan İbra .im, fırsat arıyor
du. Bahane gözlüyordu. Kara 
Mustafa paşanın şikavet.<.ıyi sert 
sert azarladıitını duvunca. par
maklarile kafesi vurdu. Divanın 
lıozu!ıınasını emretti. 
Dıvar. derhal bo-.uldı.. ş;ka-

yetd dışarı çıkarıldı. Kara Mus- • 
tafa paşa, telaş irin<:iEo idi. Di
van dağı1dı. Veziriazam koı!ku 
içinde saravına gclı:!: 

Çok ııeı;ımeden enderun hdde-

meleri tarafından gönderilen tez
kere pasaya takdim olundu. 

Bu tezkerede şöyle deniyordu: 
- Keseler kazi yyesi duyuldu. 

Başına bir Çare gör!. 
Kara Mustafa ı;>asanın aklı 

!başından gitti. Umani vezir, 
başını kurtarmaık için yalanı, ri
yayı, müdaray~ her şeyi irtikap 
etmi ye karar verdi. 

Halbu!d. Kara Mustafa paşa, 
bütün harckiıtUe yalanı, riyayı 
scvımez Kabadayı ııeçinir takı
mın'.lan idi. 

'r·zrr. derhal koy;,una bır kur'
anı kerim soktu. Atıııa lıhcti. 
Der.ıır kapıdan ıçerı girJı. 

Sı.;Han ibrahim h.,-ıçede dola 
sı;ordu. I:ar~ :ıtusfaia pa,-ı, :ler
hal yer öotü. Yanına solku
larak ayaklarını öptü, Padi,ah, 
son d-crcce hiddetli idi. Veziri 
kimse çai(ı=amıştı. Padi•ıl: da
veti olmadan saraya gclmiye na
sıl oluyor da cesaret ediyordu?. 

Padiaşh, kaşlarını çattı, hid
detle: 

- Lala! taaccüo 1 baban evi 
g.i.bı dav-etsiz gelirsin?. Dedi. 

fATkası var) 

Her kadın 
makiyajına 

itina etmeli 
Cazibe ve güzellikte 
esas "Makiyaj ,,dır 

Yazan : N•zan M. K•;y•han 

Vaktile ıboyanmak, maıkyai 
Yaııana.k ayıp sayılıı:ıd.ı. Fakat 
•bıWn bu fikir taınamile sı.lkut 
etmiş, pek geri kalmıştır. Bir 
kadının şıklığı, güzelliği ve ca
zibesinin ana .ııoktasını teşkil 
eden m<ıkiyaiın eheınmivetini 

i(l)z önünde tutarak sıık, sı.k bu 
mevzua tC'IIlası favdalı buluyo.. 
ruz. 
B~ünkü yazrmızda başlı başı

na ve ehemmiyeti olan bir san'
at haline ııiren makyaj'ın hususi
yetlerini izaha çalışacağ"ız. Oku
yucularınıız <bu yazımızdan daha 
geniş taı:silat ve bazı noktalar ü
zerinde izahat ahnalk arzusunda 
bulunurlarsa mektupla yapacak
ları müracata del'hal cevap ve
recei?iz. 

Asıl mevzua giıımedcn evvel 
ınınu kaydedelim ki makivaitla 
esas ifrata kar;ıınamk bunu vesile 
'kılarak çok genç yaşta tabii gıii
zelligi bozmamaktır. 

Makiyaj ne kadar hafif olursa 
olsun cildi l:xnar. Buna karsı ge
celeri yüzü teınizli'Yen 'krem sfu'
mek icabed."ı" Salbahları da cildi 
beısliyecek pomatlar, looyon]ar 
kullanılmalı.dır. 

İktisaıd;ı fazla riayet edilmesi 
icaıbeden şu zamanlarda, ı:ıaıhalı 

kremlerıden, losyonlardan sarfı

nazar edilmiş basit ve her evde 
daima bulunabilen şeylerden is
tifade edihniye ·başlarnnıştır. 

Bu hususta yapilacak şeyler 
!kolaydır; Her gece yatarken 
mutlaka vüz vazelinli pamukla 
silinmeli ve sonra vıkan
malıdır. Gündüzün sürülen pud
raları, yüze yapışan tozları çı

kartarak cildin rahat neies alma
sı laznndır. 

Cildin iki cins olduğu maliım
dur: Yağlı ve kuru ciltler. bun
lara sürülecek 'kremler ve yapıla
~~ tedaviler büsbütün baSka - l 

Cildi y altlı olanlar l?l'Ce yüz
lerini yııka.dj)ctan sonra bir talba.k 
içerisinde ilki ka:hve kaşığı l(Ü]. 

suyu, on damla gliserin karıştı
rarak bunu yüze sürmeli. Parmak 
uçlarile masj yapmalı, sonra in
ce bir tülbentle yüzü silınelidir. 
Üç gecede bir, gliserinli gül su
yu }"'rinc, <bir kaşılk gül suyu bir 
kaşıık kok>nya k:ullaru1malı.dır. 

Cildi kuru olanlar biraz vaze
lin ile kolonya ezerek karıstır

malı ve bunu .vüze sirerok ma
sai vapmalıdır. Üç gecede bir be.; 
damla aselbent virımi damla 
gliserin bir kaşık gül su vuna ka
rıştırılarak lrull=ılmalıd.ır. Cilt 
ister yağlı, ister .Jruı-u olsun sa
ba:hla:rı yüzler ilik papatya su
yu ile yıkanmalıdır. Papatya 
cildi yumuşatır ve teravet verir. 

Her sabah y.üz yıdcandı'ktan bir 
iki saat sonra yıüııde bir mevva 
suyu sünmek en besleyici los -
:y<Jnların yerini tutar. Mevsimine 
ı:ıöre, partakal, elma, armut, çi
lek, şeftali, kaY"ISı, 'kavun kar -
puz, üzüm suyu kullaruna'k cid
den faydalı.dır. Evrle mevva bu- 1 
lurunazsa sebze suyu da ayni işi 
görür, maksat cilde vitamin ver
mektir. Kışın havuc. vazın do
mates suyu kullanılaıbilir. 

Yüzün temizliğine itina edilir, 
az maki ya i yapılır ve tarif etti
ğimiz basit ilii<;larla cilt beslenir 
uzun müclıd.et ııenç kaJana.k ka
bildır. 

PaıstaDaıır: 

jeademll BlskUll 50 ;;!.~!~ 
-- dom, 250 gr. 

Pudra şeker, 75 i/:f. wı, 7 yu -
murtanın yalnız akı, rendelen
miş pcırtakal veya limon kabu
ğu, Yapılış: Bademler ma'kinc
den geçirildiıkten sonra tekrar 
şeker ilii ve edilerek makineden 
ııeçirilir. Un elenir, şekerli ba
drnne portakal veya limon kaıbu
ğu ile katılacak yumurta a!lcları 
sertlesip kar haline gelinceye ka -
daı· telle vurulu.p köpürtülerdk 
bademlere karıştırılır. 

Bu halita vağlanını$ 
ikaşııkla bi\<ik.üvi ıtibi 
fırında pişirilir. 

tepsiye 
dizilerekı 

N 
Şahane bir şapka 
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Je=' n yeni bir model olan bu şapb '1k kadınlar arıı.smda büyük 
~ bir alaka uyandırmıştır. Model Parisindir. Çek ince siyah pi

ke üzerinde beyaz yapraklar ve yine beyaz yuvarlak çiçekler 
konmuştur. Siyah vnalet yüıe ve şapkaya bir güzellik katıyor. 

.... • 

KOCOK 
~· TAVSiYELER 
* Bazı ş4elerin cam olan tıpa
lan sıkışır, çok güçlükle açılıT. 
Bunları kolayca açmak için biT 
peçeteyi kaıınaT su11a batırıp 
ş4enin aqzına sarmalı. iki ile 
dakika sonra tıpa kola11ca acılıT. * FaTe deliklerini bol (teTeban
ti1lO) e batınlm.ş bezle '1ka11ı
nız. Terebantinin kuvvetli ko -
kusu çok geçmeden fareleri 11er 
değiştiTmiw ve mutfafiınızdan 
kaçmwa mecbuT edeT. 
* Balığın pullarını kola11ca sı11ı
rabilmek içüı bir kaç dakika ka11-
naT suda bıTakmalıdıT. * İki misli a11akkabı üç misli 
dayanıT. Çünkü. ewa da insanlar 
gibi amda biT dinlenirse 11ı1>Tan
maktan kurtulur . * KTepdöşin, kTepbirman vesair 
saf ipekli kumaoların parlaklık
lannı muhafa:a için uıkadıktan 
sonra son çalkalama su11una biT 
bardak süt ilave etmelidiT. * Elma, kabuklan so11uımadan 
11eniliTse saçlar nklaşıT, qiiT ve 
parlak oluT. 

Sonbaharda da gi11ebi!eceiiiniz bu j 
esvap ilk bakışta biT ta11uöT qibi 
duru11or. Halbuki beııaz leke çı
kanldıfjı zaman içinde sade fa-
kat şık bir esvap bulacaksrnız. 

• 

Şişmanlık~~ 

Zayıflık 
Kadınlar iki kana ayrılır. Ki

mi zayıf]ama!k, kimi siı;ımanla· 
mai< ister. Bir Amerlka l(ilze!hk 
eootitüsüne l(l)re, ~k v~ 
şişmanlamak o kadar bas.itlesımis 
ki bu her kadının elioo.ı imiş. 

ZAYIFLAMAK İÇİN: - 4 bar
dak ını >cine beş siyailı erik, ka
buklan ile lııesilııtiş bir elıına.. ya
rım Portakalın yalnız kabuğunu 
dört saloz bademinin yalnız tah· 
ta l!ibi olan üst kaibı.ıiklarını at
malı, suyu ateşe kıo'/11?lalı. Bir 
iki taşmn kaynadıktan sonra 
atestcn in<lir'™'li. Bir sürahiye 
sü:ıımeli. Yemeklerde v-e J!Ün a
rası bu suyu iQmeli. 
ŞİŞ'v!ANLA.MAK İÇİN: - Her 

vernakte bir dilim iç elcme'kle 
dört cevizin içini dıört çay şeke
ri ile yemeli. (Ta<bii bunlar ye
nil<'n yamekleııden harictiİ'). 

İlfıçlar o kadar basit ki tesirli 
olacaJ!ına inamna'k biraz J?Ü(. 
Yalnız zararsrz olduğu için tec
riilbe etmekte bir mah'2llll' yoJ.,. 
tur. 

Vücut Güzelliğ1 
incelme ve cilt ber
raklığının temini 
Vücudun incelemesi, cil.d.ın ber

raklaşması, sı!ıılıatin düze1'mesi 
için sabhları aç karnına ve kah
valtıean 20 dakika evvel bir çay 
fincanı çok sıcak su içihm!liclir. 
Bu suyun içine bir kahve kasıb 
tarif edeceiiimiz iliiçtan atılma
lıdır. 

Eczaı:ıEden 50 ımmı sülfat dö 
sut, 30 ııram bikarlxınat d<i sut, 
20 11:ram :llosfa.t dö suıt, ve 10 ı:trırm 
aitrat dö sut alarak karıştuıınah 
bir ~neke kutu veya mrça ka
vanoz içinde saklaımlıd'ır. 

Bir hafta w saıbah içil.dikten 
a:mra, bir hafta ara vererek bı
ralomalı. Sonra gene lbir hafta 
içmelidir. 

Bir hafta içilir ve bir hafta 
bırakılarak devam eıdiHrse fev
kalade tesiri görülür. 

Masajın faydası 
Eskiden masaj 11alnız zatııfla

mak için 11aı:ıılıTdı. Halbuki şim
di masajın heTkese faydalı oldu
ğu anlaşılmıştıT. Muntazam ve 
wıun müddet devam edi!iTse 
masajdan iyi netice elde edilebi
lir . 
Zayıflamak için masaia hafta

da biT defadan baslıııarak tecı-. 
ricen ikiııe çıkarılır ve devam e
diliT. 
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