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ürk - Alman ticaret'
itilifı dün imzalandı 

lngili zl erin 
hava aktnı 
şiddetlendi 

----ı---

Almanya ile 21.000.000 liralık 
mal mübad~lesi yapacağız 

....,.,,., 

TORK ~iiLETiN-INI MUAHEDE MERiYETE GiRDi 
MANEVi KUVVETLERi ALMANYA VA SATACAÖIMIZ VE 

Milli bir/ilı, 11e Milli bir
lifin timaali ol•n Milli 
ı~f, bircolı, milletlerin 
m ah r u;,. bulundulcları 
biıyülı, 11,uvvet oe im•n 
••ynolı,l•rımu:Jrr. 
,,.....==~==== 

Y aıan: ABiDiN DA YER 

L OZ...'ln sulhünün 17 nci 
yıldönümündc, mem • 
leketin her tarafında 

ALACAGIMIZ MALLARIN LiSTESi 

Afrika ve Almanyada 

tahribat yapıldı 

Alman fabrika
ları bombalandı! 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin istihbarat servısı, saLyı 
çarşambaya baglıyan gece Al · 
manya üzerine yapılan baskınlur 
esnasında Jngiliz tayyarelerınm 
Dornier tayyare fabrıkalarına 
doğrudan doğruya isabetler kay
dettiklerini bildirmektedir. 

Dornier fabrikasının Ventzen
dorf şubesinin esas binası üzeri
ne büyük çapta dört bomba d~
müş, büyük bir yangın çıkmış -
tır. Vuku.bulan bir infilak bom· 
bardıman tayyareleri müretteb'!t 
tı tarafından çok yükseklerde 
duyulmuştur. 

Gotha fabrikalarına gelince, 
büyük atelyeler üzerine isabetler 
kaydedilmiş ve müteaddit infi
liiklar vukubulmuştur. 

Vilhelmshaven deniz t~zgah -
ları tekrar bombardınıan edil · 
ırniştir. 

Rheine civarında bulunan Dorl 
(Arkası 3 üncil san fada) 

.. R7 . -'--'\ 

A. HiTLER' 
ALEYHİNE 

' 

Yapılan tezahürat ve neşriyat, 
Türk milletinin kudretli ve sar'
sılmaz birliğini, bir kere d~h~ is
bat etti. l\lilli mücadele ve Istık
lal harbi ile başlıyan bu birlik, 
1922 yazında kazanılan askeri za. 
fer, 1932 yazıııda Lozanda, bunu 
taman1Jıyan si.}'asi zafer ve mü -
teakip seneler içinde tahakkuk e
den büyük inkılap hamlesi, milli 
bayatın her sahasında elde edilen, 
•altanat idaresinde misli görül • 
memiş muvaffakıyetlerle her gÜn 
biraz daha kuvvetlenerek bugün 
bir ı:raııit kaya salabetini alm~
!ır. Lozan muahedesini Türkiye 
ve komşuları iein hakiki bir ba
rışın sağlam mesnedi haline ge • 
lirıniş olan her türlü maceradan, 
ılıtirastan, kavgadan uzak, yük
sek ı:örüşlü dış siyasetimizin ya
r~ttığı emniyet ha ~·ası içinde, bü
tun l!;a)·retlerini ilerleme ve yük
se!ıniH ha;retmiş olan milleti
mız.. bu on yedi yılda; dünyanın 
Dı•llı hirl'i:i en ku\'Vetli milleti 
haline gelmiştir. 

Hariciye Vekaleti Umumi katibi Büyük Elci Nı.mı:n Meıı<"meııci
oiilu bir ıınl= imza ediııor ... 

CEPHEMi?'
1 

Türk milleti, ideoloji ka\'gala -
rıııdan, parti çekişn1elerinden sı
nıf miicadcleleriııdcn, ri<al kıs -
Lançlıklarından ckalli) et nilak
~arınılan uzaktı;. Türki)ede, tek 
uleoloji, tek parti, tek sınıf, tek 
~cd!s, tek şe( vardır. Türk mil
etının iç si~aseti bir ~ış politi-

k· b' . ' _ ~~ı ır, ülküsü bir, galesi bir, 
ııı:anı h:rd~r. Bö,·Jc bir ı 1illi vah .. 
du, bii; iik bir kU\ n•ttir. Bü; ük 
~lılli Şc( Lınet İuönüuüı: etrafın· 
? toplanmış olan Türk milleti

n_ın ianı birl!ği, J402an n1uahede
;1nin yıldönümü .. ve>i!esile .b~ de' 
a. daha, but un guzcllık ve ıhtışa

ırııle tezahür etmiştir. 
Anuııanın bugün geçirdiği buh 

tan iç'ııdc, bu kadar sıkı ve kuv
vetli bir birlik teşkil etmemiziıı 
nı.~n~sı \e kıynıcti p k hıi) üktür. 
Çunkü hir milletin en bü\'iik ma
llc\j · l;.u\·\·cti birliktir. Düşn1an 
hwla. bu hirliği yıkmıya çalı • 
kır 'lccavüı edilecek milletlere 

art01 askeri taarruzdan evvel ya
~ılaıı sinsi taarruz Hsat yoluyla 
ık·J·L ' 1 ı,. ve zaaf hasıl etmiye, onla-
rın milli birliğinde çatlaklar vü
~ude getirmiye çalışu. Bu harp
he Yıkılan milletlerin hepsi, da-
a evvel içeriden zaiflatılmak su· 

~etile d~arıdan indirileceı.. dar-
elerle kolayca yıkılacak bir hale 

&:etirilınişlerdi. Bu harbin tarihi 
liaııldığı zaman Fransanın altı 
~~fta içinde çök;,.esindelı.i en mü-
ırn amilin bu, oldugu· göıüle . 

cekr ı:r. Fransa, senclerdcuberi 
ll'luayyen ve muntazam bir pl3n 
~e Prograınla idn için ifsat edi · 
b~rck manen dağınık ,.e peri~an 
• ır hale getirilmişti. Evvelıi, Fran
saııın milli birliği yıkılıııı ., 'on
l'a Fransız ordusu, sonsuz ınaddi 
Vasıtalarına rağmen içini k ıırt ye
n-ıı-; bir •iacın büvük bir fırtına~ 
Ya da.yanamıyarak yıkılma." ııibi 
çoknııiştür. İfsat ve izlal yollan 
(Ok mütenev' idir· fakat en zi -
Yade tatmin edil~ıemiş lııtiras -
fardan istifade ederek milleti a
tasına nifak sokmıya çalışırlar 
ve bunda büyük bir maharet ve 

Ankara, 25 (A.A.) - Türkiye 
ile Almanya arasında 12 haziran 
tarfüirıde i.nıza edilımis olan pren
sip anl3$Ilasına müstenid ve 21 
milvonll.l'k bir miHıadekye mü -

tealhk kat'i ı.;caret ve tedive an- İngiltereye taarruz ya-
la~maları buı;rün haritiye veka-
letinde ım,a c<iilmişlir. Anlaş- p ı I mamasında ısrar 
analar Türkiye namına Hariciye 

(Arkası 3 üncü saııfada) edenler var 

Hitler Romanya BaŞ~ ~Bulgar Hey' eti bu l~Nazi şefleri ara
vekili ile Har i c 1 ye sabah Almanya'ya sın da fikir ihtilôfıj 
Nazırını ~a b U 1 etti hareket e d i y o r ı dit~~~ra,T2:.e~~:·; ~:::::~n::1· 

• • diplomatik muhabı~ı yazıyor: 
Londrada kı Rumen Sofya elçimiz Harici- Sözüne inanılır bıtaral meı:nba· 

• • • .... la.rdan aldığun haberlere gorc, 
Sefırı gerı çagrıldı ye Nazırı ile görüştü Hitler. etrafınd.a~iler arasınd_a 

Transilvonya da 

istiklôl hareketi 

ROMAJ\/;Y AN1N LONDRA 
SEFiRt TİLEA 

Biikrcş, 25 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Başvekil ve Hariciye Nazırı 
yanlarında Almanyanın Bükreş 
el(isi B. }'abricius olduğu halde 
bu ırcce yarısını 30 dakika geçe 
Salzburg'a hareket etmişlerdir. 
Ba~\·ckil ve Hariciye Nazırı gar ... 
da diğer Nazırlarla İtalya ve l\la- · 
(:aristan sefirleri \.'e Alman elçi. 
liıti erk3nı, hariciye n1eınurları, 
Alman, İtalyan \'e Rumen gaze
tecileri \e dii:er şahsiyetler ta
rafından uğurlanmışlardır. 

mevcut ciddi fıkır anlaşmazlıgı 

Salzburg'da ki 

içtimaın esrarı 
Sofya, 25 (AA.) 

jansı bildiriyor: 

ile karşılaşmış buluı~maktad~r. 
Göring, Göbcls ve Keıtcl, lngıl. 
tere)·c hücuın yapılın.aması ~ah~ 
sinde ısrar etınektedırler. Rıb • 
bent rop, Hin1ınlcr ve. harbin i.dap. 
resinde az veyahut lııç mesulıyetı 
ohnıy~ın diğer ınülritler ise, isti-

- fü,utu A- la hususunda ısrar eylemektedir

Bulııar heyetinin Hrı:ı sabah 
tayyare fle Almanvavu hare
lket edeccih Öi!renılmiştır 

Heyet Başvekıt Fiıov ile Ha
ricıye nazırı Popaftaıı ''e tadil 

· ırneselelerınde ihtu;a"' olan iki 
nezaret memurundan miiteı;e4< -
lkildir. 

Hevetin seyahat h•reı ı veril
diııinderı:beri Sofvada bi.!yiık bir 
dipl<>masi faaliyeti ıröstenmelk
tedir. Popof dün Kral Boris ile 
uzun bir mülakatta bulunmuş-

( Arkası. 3 üncü saııfada) 

Amerika harbe 
yaklaşıyor 

Havana konferansında 
görüjülen rr.eseleler 
Nevvork, 25 (A.A.) - Birço~ 

Anıerikan ~azelcleriniıı sa_Jııbı 
Hear>t, gündelik makalesınde 
Amerika Birleşik dedetlerının 
harbe girmesinin bir ihtimalden 
fazla olduğunu ve hakikatte bu
ııun bir kat'iyyet gibı telakki e
dilebileceğini bildirmektedir. 

Nevyork. 25 (A.A.) - Sev\·ork 
Times ı:azele<inin \'aşington mu. 
babiri bildiriyor: 
Havanadukı Panaınerikan kon .. · 

ler. Hitleriıı son nutkunun tuhaf 
mahiyeti hemen hemen muhak
kak olar~k bundan doğmuştur. 
Hi tler daha ziyade Amerikayı a. 
Jakad~r etmiye malul sulh proje
si ültimatomunu. ileri sürmekle 
beraber, evvela lngiltereye kar
şı çok daha fazla tehditkar bir li
san kullanmak niyetinde bulunu· 
yordu. 
Aldığım haberlere göre, Göring 

istila riskinin çok fazla olduğu 
bahsinde Göbbels ile hemfikir ol
muştur. Bunlar, bilahare Keitel'in 

(Arkası 3 üııcü sayfada) 

• ' 

i 

Telg. lstanbul lkd•m • Tel. 23300 
ı 

' 

KAHRAMAN 'l'ÜRK KARTALLAR! !STANBUL SEMALARINDA 
• 

HAVACILIGIMIZI iNKiSAF YOLUNDA 
Binlerce vatandaş hava kurumu
na girdi. Paraşütçüler Konyada 

,,, r. • .. • • .. ' 

Paraşütçülerin ilk atlayışı çok Çin, Almanya ve ltal-
tezahürata vesile oldu 'ya i 1 e anlaşamıyor hararetli 

~...-~..,_..._.,,..,,_.~~---

Sovııet Sefiri Maisky 

HALiFAKS 
MAiSKY iLE 
GÖRÜŞTÜ 
Londra, 25 (A.A.) -Reuter: 

Reuterin diplomatik nıuharrirİ· 
nin yabancı diplomatik mahfil -
lerindeıı öğrendiğine göre bugün 
Sovyetler sefiri Maisky, Lord Ha. 
lifaks'ı ziyaret etmiştir. 
Konuşmanın Baltık devletleri

nin bazı kredilerinin bloke edil
mesi hakkında 24 temmuzda ve -
rilen emir üzerine cereyan ettiği 
zannedilmektedir. 

Ankara, 25 (A.A.) -- \'erilen 
malfıınata göre hava kurumuna 
yardımcı aza yazılmak hususun
da memleketin her tarafında 
halkmuz büyiiık bir alaka l!<>s· 
termeıktedir. Bu meyanda Boz
doğan kazasının Yenipazar kö
yü halkından 243 kadın 1367 tr
'kek vatandaş kuruma aza yazıl
mıştır. Bu miktar köyün büyük 
bir ckspriyetini teŞkil ctmc'kte - , 
dir. 
Bayındır kazasında d.ı mer -

'kezde ve kÖylerde bulunan hal
kın mühim bir ekscrivcti hava 
kurwnuna aza vazılmı< bulun
maktadu. Aza tahhiıtil ri ara
sın.da ayda bir lirad<ı.ı fazla o
lanları da vardır. 

Türk milletinin üstün bir ha
vacılrk yaratmak aıı;n!le halkı
mlZın hava kurınnuna ,·amnakla 
olduğu bu yardımlar i:nrada ta'k-

(Arkası 3 üncü sa.i/fada) 

Çungking, 25 (A.A.) - Çung
king'in i~·i malumat alan mah -
fillerinde bildirildiğine göre Çi. 
nin Almanya ,.e İtalya ile daha 
sıkı münasebetler idame etme,,; 
hakkında bazı Cin ricali tarafın
dan yauılan teklif şiddetle redde
dilmi;;tir. 

Bu teklif geçenlerde yapılan bir 
içtima esnasında yapılmış ve bah
si ıceçen rical Çinin dış siyasetini 
dünya şartlarJna uydurması lii· 
zumunu ileri sürmüş1crdir. Bu 
toplantıda hazır bulunan ricalin 
ekseriyeti, Japonyaya karşı harp
te iubeden yardımı görmek için 
ümidini So,•yetler Birlii:ı ile A
merikaya bağlıyan ve bir taraf. 
tan da İngiltere, Fransa, Alman
ya ve İtalya ile dostluk ınüna>e· 
betlerini idame eden hükumetin 
siyasetine devıtın edilmesi lehin
de rey vermişlerdir. 

Başvekilimizin Vilayet
lere mühim bir tamimi 

Numerotaj işi ehemmiyetle takip edilecek 
Ankara, 25 (A.A.) - Başvekil 

bütün vilayetlere 11ö:1derdiği bir 
tamimde, öniiımüzdckı ilkteı,-rin 
ayında yapılacak olan ı.mumi 
nüfus sayıımının, icrasından ön
ce bütün teferruatına kadar ga
yet itina ile hazırlanması lazım 
gelen l»r ameliye olciuğ'unu ha
tulatttktan sonra bu haıırhklar 

İngilterede 
hükumetin 
salahiyetleri 
genişletildi I 

Londta, 25 (A.A.) - Avam Ka
marası hükumet saliihiyetlerinin 
genişletilmesi \'e harp mıııtaka • 
larıııda hususi mahkemeler tesisi 
hakkındaki kanun layihasını ü
çüncü okunu~unda reye koyma
dan kabul etmiştir. Bu mahke • 
meler milli emniyetle alakadar a
ğu suçları muhakeme edecek -
tir. 

meyanında en vuksel< r ·rr -''et 
arzeden numerotai ""11'1 ~ı

mivetle takıp ve kon ne
sini ve sayıın.n tam bır ı'rlL\'af
fakıyet ve intizaııı!a ıcra n• ın
tacı kendilerine mevdu buhman 
idare şefkrinin bu ise iııarni ıtı
na ııöstermeleri lüzumu bıldtril· 
mistir. 

........... 

Fransa Dahi
li.qe Nazırı . 
mühim bir 
nutuk söyledi 

Viohy, 25 (A.A.) - l'"rns A
ıansı bildirıvor: 

Dah,Jiye na.Lırı Marqud .• JJ
,yoda J ·~nsızlara h ıa:,cn SU' Jc
diği nı tukta. ne ka.Uı1r acı O.u ... r
sa olsun akikati ö~renmck sa
atınin gcldi~ını ka ;detti~.ıcn >on 
ra demı.:-;tir kı 

(Arkası 3 ;;.,cü saı;fada l 
ABİDİN DA VEJI 

Bükrcş, 25 (A.A.) - Rumen 
Baş,ekili Gigurtu ile hariciye na
zırı Manoilesko, Salzburg'a ha -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

feransı tarafından tehripkiırhk l ll:mii::: 
faaliJetlerine karşı ittihazı tek- _ 

(A•kası 3 üncü s.:ı11fada) HITLER, ERKANIHARB1YES! 1LE GÖRÜŞÜYOR,."' 

Avam Kamarası bundan önce, 
hususi mahkeme hükümlerinin 
tadil edilebileceği hakkında müs
takil mebuslardan Hervey tara. 
tından yapılan teklifi kabul et -
ıniıtir. 

.Felaketin sür'ati sizi Ş~trth 
ve soı•ra ınesulleri araılınız. A
T~tırmalar içinde ke11dınızi kaıı· 
betıneyirıiı. Askerler sııtJa~ları 
sııbaylar sivilteri, siviller de OT: 
du1fl.L ııham ediııorlar. Hepiııiz 
aldanıııorsuııuı. Alman ordıı-

, .Mkası 3 iincü sayfada) 



ı:;AYFA-ı 

• ..1 
AS"<ERLIK BAHiSLERi -- = 

Britanya Adasının 
müda aasında lrlanda 
Vaziyeti ihraç hareketlerine en az elverişli 
bulunan ırlaoda da esas İngiliz İrlanda kıs
mı teshir edilmedıkçe tehlike melhuz değildir 

D
a rlanda, Britanyanm siyasi I Belfast kıyılan da Britanyaya 

ve askeri hayatuada mü - karşı aynı rolü oynıyabilirler. 

bim ve mütemmim bir Britanyaya tnikyasını İngiliz or-
cüzü'dilr. İrlindaaın düşman ta- dusunun çizeceği bir muharebeyi 
rafından işgali Britanya için bir başarabilecek bir kuvvetin çıka-
da.rbe teşkil edebilir: rılmasına imkiln bulunmadıkça, 

a) İrlinda işgal kuvvetlerine gayenin elde edilmesine inıkin 
karşı bir ordu tefriki. Britanya yoktur. Teritoryal ordunun ka-
muda.faasırıı za.. y A z A N : rada haiz olduğu 
afa ufratır. manevra kabili. 

b) Bu işgıaJ. Emelıli General yeti meydanda-

artı.lı: siy•si ka- KEMAL KOÇER dır. lütearrn:ın 
yıtlara da bağ- daha denizlerde 
lanmakswn Bri iken uğrıyacağı 
tanyaıuıı fiili müdahaı...ini tla • güçlükler, bu kabiliyet ve sür'ati 
vet eder. İrlindanın şimal ~arni- temin edecek vasıtaların karaya 
aizonunun daha şimdiden l.ngi - ihracına engel teşkil eder. İdiın-
.lizlerce takviye edHmiş olması dadan, Norveçin Stavenger üs -
muhtemeldir. sünden, belki Dolanda ve Belçi-

c) İrliındanın Britanyaya en kadan da gö>teriş hareketleri 
yakın kıyıları ve Okyanusla ir- bel.lenebilir. Fakat İngiltere ce-
tibatmı temin eden Şimal kanalı nup • ıyılanndaki yığınakların 
gibi Georg kanalı da daimi ve müdafaa muharebelerinin mih -
sıkı bir kontrol altındadır. rakını te kil edeceğinde üphe 

d) Bu işgal, Glasgov, Liverpol, yoktur. Vaziyeti dolayı>ile ihraç 
Cardif ve Bristol gibi İngiltere- hareketlerine en az elveri~li bu-
nin iktısadi hayatında en mühim lunan İrlanda da esas İngiliz İr-
bir rol oyruyan üs ve kaynakla- liinda kısmı teshir edilmedikçe, 
rıru tehdit eder. İngiltere altı tehlike melhuz değildir. 
yıldan beri, bir gün, Okyanusla Britanya ve İrlandayı muhit 
irtibatını Şark limanlarından olan denizlerde seyyar bir kale 
yapmıya mecbur kalacağını dü- mahiyetini haiz bulunan donan. 
,µinmemişti. Bn günkü vazi:yet, ma ve adadaki iknıal mesaisini 
sevkivat siklet merkezini garbe hava tehditlerine karşı durakla-
düşürmi.iştür. nıalardan koruynn ana vatan ha-

e) İrlandanın i~galile yeni de- va filoları, Britanya kalesinin 
niz ve hava fuleri elde edilebi - yenilmez iki unsurudurlar. Çör-
lir; bir taraftan yakın yoldan cil, nutuklarında bu kuvvetlere 
han baskınları yapılır, diğer dayandığına ve giivendiğ'ine işa-
taraftan da Bri!aııyanın ablokası ret etmişti. Vekayi de bu ıtiınadı 
tl&.ıiiD.cesi yer a~ bulunur, İn- takviye etmelı:!cdir. 
giltere donanmasH11D i tifadesi- Tevali eden fetihler, Alman -
ni temin eden bir kısım üsler !ara değerli. yeni deniz ve hava 
tehdit edilebilir. üsleri kazandırdı. Gün geçtikçe 

f) Britanyaya karşı teşebbU..- artan hava kuvvetleri, çalışmak 
ler, İrllndadan tevcih edilen dar- ve korunmak için yeni ve mü -
belerle besk:-ıebilirler. sait üslere muhtaçtırlar. Zengin.. 
ı> Nihayet, havadan indirme- ce rueskıln Avrupa memleketle-

lerle beslenen İrlfında istilasını rinde uçuş meydanları tedariki 
tamamkyabilirler. 1 de azim külle! ve masraflara yol * açar. AlmaııyadM muJı.afazaları

na çok büyük itina gösterilen 
ormanlarda geni~ mikyasta kat -
iyat yapılarak iniş ve uçuş mey
danları hazırlandığını görüyor -
duk. Meşıı-ul memleketlerde ise, 
yedek meydanları edinmekte hiç 
bir endişeye bağlı kalmmadığın
da şüphe yoktur. 

Han filolarının ufak kütleler 
!talinde çok muhtelif hedeflere 
tevcihi hasmı şa~ırtır. Kesif ve 
mütevali hava taarruz dalgaları, 
korkutmak maksadını istihdaf 
ederler. Her halde, nfıık bava fi
lolarının düşman memleket hin
terlandında teşebbüslere giriş -
meleri cür'etkıiranedir. Mütear-
rız, rlinda işgali ile, cenuptan 
f.inıale doğru uzanan adada cep
he derinliklerine doğru daimi 
bulanlar yapmak fırsatını bula
ealı:tır. 

Avnıpeıını batısı•daki meşgul 
bölgeler, şimdi Alman ana yur
dunun müdafaa cihıızmda emni
yet •upabı mahiyetindedirler. İn
giltere, artık bu imkanı elden 
kaçırın ır. İrlandaya diişmanın 
atlaması tahdit çenberini kuv -
ve-tleştircbilir. 
Manş kıyıhrından Britanya 

topraklarına çevrilen silieların 
hatta Britanya kalb&"ahında rah
neler açacağını İtalyan basını e.. 
bemmiyetle ha !U'latmaktadır . 
Yakın tarih le böyle misaller 
kaydetm~tir. Uzalı:tan açılan top 
ateslerinin heddi zatında muha
ripleri barındırınıyan şehirler a
leyhindeki tesiri, bombalarını 
ökü ile dütüren tayyarelttden 
çok dehşetli drğillerdir. Londra
IUJI lllanŞltl ötesinde sıralanan 
toplarla tahribi, bir lantazidir. 
Meşgul İrlandnıa LondoııGerry, 

Çok eski tarihlerde Gotlar Ken
te, Saksonlar Taymis boylarına 
bizzat İı\gilizler de şark kıyıla: 
rına çıkmışlardı. 1061 de Nor -
manlar Manşı geçerek cenupta 
Herold ordusuna boyun eıtdir -
mişlerdi. 

Bu günkü darbeler, cenuptan, 
arktan, garpten ve havadan bek

lenmektedir. Almanların büyük 
kısımlarile hangi istikameti ta
kip edeceklerini şimdiden kes -
tirmek mümkündür. Britanya, 
her taraftan taarruzlar bekliyen 
miistahkem bir kaledir, ki talı_ 
n1inlere göre, mürettebatının 
siklet merlı:azi Manş kıyılarında
dır ve bn kalenin en büyük sila
hı da muhafalarının kırılmaz 
iradesidir. 

Askeri Liselerin spor 
ve idmiln bayramı 

* Aıkerl liıe!erin SVOT ve idman 
bavramı pazar qinii F~erbah
çe stadında muhteşem bir şe
kilde t11l'Pılacaktır. Ba ba11Tama 
3000 11enç ve gürbüz ıukeri Zi~e
li telebemi.z iftircık edecektir. 

- mek eni Seviyor!.. 
I=- il !Yıu:on: 

l~N.opasan 
Türlrçui: 

Selimi 1. Scılea 

No. 24 -mm--=mı-•• 
Pol biraz heyecanlansa Kris -

tian hemen :vanından ayrı11yor
d ıı; Polun imalı bir söz sö~· liye
<<"i:ini his eder etmez, daha sö -
ziinü bitirmeden, erkeklerin kal
bine ate gibi dü.,en bir ııöz söy
liJordu. 

Zari( sözleri, tatlı bakışları, bo
Şllna gayret etmiyorsun diyen 
KUldm eyi. teri vardı. 

İstediği ne~di~ Hiç. Ne bekli
yordu? Hiç. Kadın olduğu için, 
tehlike sezmediği için hoş vakit 
geçiriyor. belli etmeden adamın 
ne yapacairJnı gürmek i tiyordu. 

Hem, dişi mahlukun damarla. 
rmda kulu kada yatau hilkat 
verııiBi kea.ı ini lteieadinlM& ı... 

sası birden bire inkişaf ediver -
misti. Dünkü nıasum uyukhyan 
çocuk, her an kendisine a~ktan 
bahseden bir adamın karşısında 
uyanmış, safiyetini ka;vbctmişti. 
Başka erkekler de oaa salon

larda kur yapm !ardı; o da an
cak onlarla yaramu çocuklar gi
bi alay etmişti. Onların basma 
kalıp iltifatlarile alay ediyor: ha
zin hazin göğüs &"eçirmelerile eğ. 
!eniyor ve mukabele ecleı:.ke. bu 
bi98iyatın• gizlemiyordu. 

Falı:at Poln görünce tehlikeli 
ve teshir edici bir rakibin karşı
Antla btılundukanu kanadı, bu
... ieia de lııecerikli, ıeaiıi knv
ntti, .... kanlı .. kaclıa elu-

İKDAM. 

Finlandiya ile tica
ret tekrar başladı 

ilk defa olarak dün Sovyet Ruıya yolu ile 
100 bin liralık tütün gönderildi 

ı 1ıracatım12 giiJl ~çe aorınal ~ girmalııtemr. Aw-iz 
yolunun kapaamasından sonra yeni yeni u.!ıreçler açılmış

tır. Diin ilk defa olarak Finlandiyaya 100 bin liralık tilttiıı aevke • 
dilmiŞtir. Bu mallar Rw;ya yolu ile gönde~tir. 

Finlandiya ile ticari münasebetlerimizin çok inkişaf edeceği an
l~şdınalı:tadır. Bn yolda yapılan temaslar müsbet neticeler vermiş
tır. Bundan başka dün Mısır, Macaristan, Romanya ve Çekyaya 
130 bin lira kıymetinde balık, fındık, ı:eytin, afyon &"önderilıniştir. 

Bandırma lima-f Domatesler dün 
nı temizlenecek denize döküldü 

Bostancı feneri de 

yeniden yapılıyor 

Mıntaka Liman reisli.ki Ban
dırma limanını temizletmiye ka
rar venıni.şt.ir. Yakındı. bu işe 
baslana<:ak:tır. Boetancı Fene
rinin de yenilemne<;ine çalı$il -
maK tadır. 

Kuımkapıda inşa efüıni.ş olan 
mel\P.ireğ-in lodos tarafını takvi
ye iç in buraya büyük kaya ko
nacaktır. ----<>-----
VİLAYET 

Haluk Nihat bir Valiliğe 
tayin edilecek 

Faaliyet ve <,ıal.ı$k:anlı'iı ile te
mayüz etııni.<; idare amirlerimiz
den şehrimiz vali muavini Ha
l ük Nihad Pepeyinin terfian va
li tiklerden birine tay;,, olunaca
l?ı haber alınmıştır. İstanbul 
vali muav~ine de r· ,,k aya 
kaymakamı Danişin l!.Ctirilece
ı?i söylenm<ictedir. 

BELEDİYE 

Kooperalil kongresi 
yapılamadı 

Beledi V'C memurin kooperati
finin fevkalade heveti uınumive 
içttır.aı dün yapılarak dedi kodu
lu 938 yılı hesapları nc;kkındııki 
son rapor müzakere olur>UJJ 
mes'ullerinin tecziyesi baklkın

da bir karar verilecekti. FOO<at 
alcseriyet olamadıiiınr:an içtima 
15 eylı1le tehir olunmuştur. 

Küçük ha~erler 

* Dahiliye Vekaleti r.ıalıalli i
dareler umum müdürü dün ıa
bah şehrimize 11elmiftir. Umum 
mü.dür dün Belediyc.ıe qelerek 
muhtelif işler iizerimle tetkik
ler yapmış ve vali ile ı;oriipnü.ş
tür. * Şehrimizdeki tekmıl temizlik 
ameleleri ile bunlal" n şefleri -
niıı mecburi tifo aşısına tabi tu
tulmaları kararl°*tırılrmştır. 
* Bebek - 1 stinye 110!1< inşaatı 
yüzünden mü.tealıhid ı!e Bele
diye reisliiii arasında çıkan ih
til4 f diin Daimi E~ıiu; n tara
fından tetkık ohmmuşrı.r. Bu 
toplantıda müteahhit de dinle
nilmişir. * Galata.da Tersa"" ctıddeai kal
dınmlanırıın parkeve çı'tlrilmesi 
kararlaşttnlm~tır. Be1edi11e Re- 1 
iıliiji bu 4e 22 bin lira sarfede- \ 
cek ve ay basında faa:ivete 11e
çecektir. 

verdi. 
Pol ilk günler Kris.tiaru mana

sız bulmu tu. Budala bir kadın 
!elik.ki etmıııti. Bir uker gibi 
talim görmüş maeeracı kadınlar
la üi(et ettiği için bu basit gönlü 
adi buluyor, ona aşagı yukarı 
bakirane muamele ediyordu. 

Fakat Ja\·aş yavaş kadının bu 
safiyeti boşuna gitti, adeta bu sa. 
fiyet enu büyüledi \ e genç ka -
dına ihtimam göstermiye baş -
!adı. 

Pol, saf bir kalbi bulandırmak 
itin ha kalarıru me\·zuu bahse -
derek mütemadiyen aşktan bab
setınek 13.zını geldiğini biliyordu. 
Bu bahislu kadının ne hdar 
ho una gidiyorsa onun da hosu
na gidiyordu. Pol, yavaş yava, 
kadından •ok ho !andığını ihsas 
ediyor, bir hakikaten ilşı.k olaca
ğını bilmedetı aşık tavrı takını. 
yordu. 

Halde hamel adedi 

nihayet arttırıldı 
Son Riinlerde şe'brirruzde 1ıol 

miktarda sebze ve meyva ,,,ı. 
diğinden sebze ve mevva halin
de işler çak artmıştı r. Evvelki 
Ji?'Ün ııelen malların hamal azlıih 
ve ver darlıitı vüzüncicn çıkarı

laııuımalı: tehl&esi ıteistermesi ü
zerine kabzımallar tarafın<lan 
Belediyeye yapılan ll"üracaat 
ıkarşıı,-ı.ııda hemen tedhır alınmış
tır. Bu hUSU9ta MI müdürü k
mai\ Al:lbas bir ml'h,.ıririmize 
şu izahatı veıntlştir: 

•-Mevsim miinasebetile mev
rüdat ziya.del~iştir. Bunların 
bazılanoo al'tide mü<teri bulun
madıqından bir kısım sebze ve 
ma11valar mecburen r•ıüı;teri bek
lemektedirler. Fakat b;z dün qe
ced.en itibaren malların rılıtt1T1r 
lara çıkarılıp buralara konulma
sına da müsaade ettik. Kabzı

malların arzııru da esa.<en bu idi. 
Hamal aztıijı ve bu vüzden çı

kanlamı11an sebze ve .,,.,..~valann 
çürüyüp evvelki qi.in denize dö
küldüqü hususutıdat..ı ididalar 
doijru deijildir. Yalnız Luqün bir 
miktar domates mi4'terisizLik· 
ten çü-rümü.ştü.r. Bu1ıiıı.-ı sahip
leri, bu vaziyette satam.uacak -
!arından denize dökmeı;l tercih 
etmektedirler.• 

DENİZ 

Karadan ve havadan kar· 
şılıklı atışlar yapılacak 
Silivri ile Tekirdağ o.rasındahl 

sahilde b~n itibaren ka
radan havaya ve havadan kara
ya halillı:i topqu atı.s talimleri 
yapılaeaktır. Bu tıslara tayya-

reler de istirak edecektir. 
Bu sebeple deniz vc.s;talarının 

lbu sahildıen l!,eçmelerı menedil
mistir. Ancak ()dk açıktan ıze

c;ilıibileceıktir. 

lltTlliıAI' 

Mürakabe komisyonu 
(oplandı 

Fiat müral«•be komisyonu dün 
toplaıımış. Mıntaka Tıcaret mü
dürü Ankara.dan heniız döll41le
d,ikiooen yalnız bazı şikayetler 
üzerinde tetkikler yapın.ıştır. Ma
nifatura, züccaoive eşyalarının 

fiatları 1!,elecek toplantıda ilan 
edilecektir. 

dişeye düştü, sinirli oldu. Kris
tian, onunla, kedinin fare ile oy. 
naınası gibi oynuyordu artık. 
Eğer başka bir kadın olsaydı 

konuşmaktan çekinmezdi, ser -
semlemezdi. Öteki kadıular ba
yatın ne oldugunu bilen, dudak
larının dibinde her şey söylene
bilen kadınlardı. 

Krıstianuı yanında kendini bir 
genç kız yanında sanıyordu. Ço
cuklaşıyordu. Onu bir çocuk gi
bi, bir nişanlı gibi seviyordu, O. 
nu arzuJayordu. Ona dokunmak
tan. onu kirletmekten soldur -
maktan sakıntlordu .. Onu, öte -
kiler gibi kollarının arasında sı
kıp hırpalamak istemiyordu. O -
nu kucağına almak, eteklerini 
Hnınek, yüzünü, saçlarını, çene
sini okşamak istiyordu. Onu her 
ke e karşı himaye etmek istiyor. 
du: ona bir takın1 idi adamların 
kolu dokun un istemiyordu. Yü
züne bakmasınlar istiyordu. 

Halk ekmeği 
kepeksiz ve 
saf olacak 
Yeni bir tecrö.be 
d1tha yapılmasına 
lüzum görüldü 

Halk dmıeği için yıqıılan tec
rübelerde elde olu_., rinnek 
nümuncleri belediye kimyaha. 

1 
nesi ve sıhhat müdürlüğüne 
göaderihııııiştir. Bir yandan 
bunlar tetkik olımurlı.en yeni 
bir tecrübe daha yapılacaktır. 
Diğer taraftan ek.ıneklerin 

kepekli olacağı hakkında bir 
gazetenin DeŞl'iyatı alakadar -
larca tekzip olunmuş ve yetıi 
ekmeklerin hem kepeksiz hem 
de gayet saf olduğu bildiri! -
miştir. Maamaffu, Balkanlarda 
buğdaylar kepek ve razmolu 
~ıkarılmadan öğütülüp ekmek 
yapıldığından, bu şekil şehri -
mizde de tatbik olunursa, ek
meği en aşajtı iki kuruş ucuza 
yemek kabil olacağı da anla
şılmıştır. .. ,, 
iHTiKAR 

Fazla hayvan geldiği hal

de et yine pahalı 
Son günlerde şelmımize faz

la miktarda ~ık havvan ııel
mektedır. Et füıtlarının bu mü
nasebetle ucu.zlmnası icabet hl{; 

halde el'an eberi semtlerde pa
halıya satılması Belediyenin na
zarı dik:ka.tini ce»ıed~k tahki
kata J>?CQl'DŞİ tir. 

Di,lıer tanftan &OOu ve ıney
va fiatları.nda bazı semtlerde 
y-07..doe 30 u bulan bir fiat tereffiiü 
ol.duitu da ı:ıörülmiiştür. 

Perakende satışların kontrol
suz kalması yüzüı:ııdeıı alabil.di-
2ine istenen bu fiatların nor
mal hadıde indirilmesi icin veni 
kontrol teŞkilıltına lüzum ııörül
mektedir. 

4.0LİYE 

Komiser döven eroinci 
tevkif edildi 

Fatihte Sinanağa mahalleein
de'ki evind" eroin satarken va
kalandı ğını düh yaıxlığımız I:tü
sameddın Cavid, evi arastınnı
ya 1!,elen korniserlcrdeıı Remzi
yi döwnek s uç-undan <ilin A& 
liye Sokizinoi ceza mahkemesi
ne verilmiş ve sorııusu yapıla
rak tevlkif oluıımu.stur. Kjaçak
ı,ıılık SUQU hakıkındaki ta.1<lbat 
ayrıca deva.m et.meıktedir. 

MÜTEFERRİK 

Emniyet umum müdürü 
geldi 

Ebmivet İşleri umlM!Jl müdürü 
Ali Rıza Çevik dün s2bah An
karaıdan şehrimize ııelıınistir. Mu
maileyh dün Elmnivet müıdüdü
ğünü teftiş etmiş ve öğleden 
sonra da Belediyeye ııelerdc Va
li ve Beledive reisi Lutfi Kırdar
la l!.örlişmüstıür. 

Kristian bütiin buuları görü -
yor, fakat tamamile kavrıyamı
yordu; kendini beğendirmek is
tiyen kaclJnların müstehzi neşesi 
ile e;;ıeniyordu. 

Yolda her kasin gerisinde yal. 
nız kaldıkları zaman Polun mü
him bir şey söyliyeceğini sezdiği 
zaman hemen ko~up babasının 
yanına gidiyordu: 

- Haydi köşe kapmaca oyru
yalını ! Diyordu .. 

Çok kere köşe kapmaca oynar
lardı. 

Küçiik Oriollar ile Gontran da 
köşe kapmacadan hoşlanıyorlar
dı. Yalnız Pol Bretinyi homur
danıyor, fakat yavaş yava,, o da 
kendini oyuna kaptırı;\·or ve yer 
dcğistirirken Kristiana dokuna
bilnıck, üzerine veya göğsüne e... 
liııi siirobilmek İ(iJJ hep onu göz
lü~ ordu. 

JUarki bir ağacuı dibine otu -
rup seyredivordu. Bu sakin ha. 
yattan memnundu. 

Her gün aşk oynnu oynuyor
lardı. Fa.kat Kristian bu hassas 
genci ay•klanna kapandırmıya 
karar yerince, kendini bPğendir
meyi, sevdirmeyi kafasına ko -
yunca Pol i•ık oldu. 

Atak oluna beceriksizletti, on-

Onun hakkında o kadar çok 
şey düşünüvordu ki, ne söy1iyc
ce~ni bilemiyordu. Kalbini dö -
ken1eınek :ıc.zi ile kuduruyor, 
hıçkıra hıçkıra ağlamak iııteği ile 
yanıyordu. ' 

Fakat Potun vaziyeti Kristiaru 
endişeye düşürmiye başladı ve 
bir gün ondan korktu. 

t. Arkası vM) 

Harici ticaretim · ı 
1 Ayda 5.800.405 liralık ihracat, 
6.801.405 liralık ithalat yaptı~ 

ilk altı aylık ticarette ihracatımız it
halôtımızdan 26.075 243· lira fazla -

O 
etaüstik uınmn mtidiirlüiüııiin 1940 haziran ayma aıt haricl 

ticarUnriz etrafında ~ nılkaınlara Rfu'e, ııecen av i.çinde 
dıos memle«etlere va:ınlan 5.800.4-05 lira kı:Ymetind'Elki ihra' 

02ta nwka'bil 6.001.405 lira krvmetin:le fthal.M ya:pıl.nuştır. 
Böviece 194-0 yılının ilk altı aylık ihracat yekünu 66.t'-18.817 Ura· 

ya ve i1hal.11t:ı ise 4-0.609l>'14 lirlt'Va varmıs bulunmaktadır. Bu ilk al
tı aylik hanci tioaretimiz.in le!}ıiırıj7de kaydettiği fark ~ 25.0'J'j.243 
liradır. 

lil39 yılının lı<IZiran ayındaki dış tiıcereCıiıniz ise 12.862.995 li· 
ral.ik i1halita mukabil 7.657.257 liralık ilıracaıttan ibaret idi. 

Yine 1939 senesind~ ilk altı ay1* dC'Vl'esi cı:arfında Mıraca tı· 
ımz 57.499.456 lira ve ithal!tımı.z >&e 68.304.806 liraıva vıınlU6 're cbl 
ticaretimiz böylece aleyhte 1-0.905.150 lirallk bir faılk kaydetmıs ııu· 
lunuyordu. 

Tarife mücadelesi 
Belediye Reisliği, kontrolün şiddetlen
dirilmesi için şubelere yeni emirler verdi 

Şüphelendiğiniz hesap puslaJa .. 
rını garsona imzalatıp alınız 
İ<Qkili, iA;ıkısiz lokanta. ııazino 1 

ve bahçelerde yapılan tarife kont 
rollerinin daha şid.det!t'D<i.iriliı:> 
sıklaştırılması ve bilhassa pazac 
tatil J>?ünlerile tek:ırul sair l!.COO
ler muntazaman kont.roller va
pıhruısı dün Bekrli. y~ reiolütin
dıen kaymaokaınllklara bildiril
miştir. 

Evvelki ııece de Be!Ediye re
is muavini Lütfi AJ,u,oy ve mü
fettişler tarafmdan müteaddit 
müesseseler lkıontrolden l!.e<;irile
rek ceza zabıtları tutııknuştur. 
Belediye reis!~; kontrcl edilen 
müesseselerle verilen cezaların 
heyetin her hafta muntazam lis
teler halinde meıftreze J?<inderil
mesinin 119Ul ıttihazmı da kav
makamliklara tebliğ etınıştir. Bu 
listeler l!,azetelere muntazaman 
verilip halkın ınenhati alevhl
ne haraket eden .ll'.IÜ<'.sseseler teş. 
hir olunacaklaıııhr. 
Diğer taraJltan ~nı taı·ifeleriı\ 

tatbiki ile, bazı iokili. ıç>kisiz yer
lerin sınıflarının yükseltilip da
ha pahalılaşt.ırıLdııkları hakJkıın
da yaıpılan şikavetierin de tet
kikine başlanı}m~. 

Belediye reis muavinlerinden 
Lı'.ıtii A'ASt:1Y bu huııusta bir mu
harririnüııe su izahatı vermiş· 
tir: 
•- Yeni tarifelerin c.ynen tat

biki ve halkın muhtelif tefrit' ve 
kurnazlıklarla aldatılmaması iein 

HAVADİSLER 

TAVSAYINCA 

Harici havadisler belki tav
sadı, belki de gazetelerde iti
yat haline geldi ve okuyucu 
kanıksadı. Bunun içindir ki, 
pzetelerin birinci aayfaların
da daha mühim yerleri ye bii
yülı: başlıkları dahili havaii&
ler alıyor. Bu vaziyeti N-. 
molla ile lı:onuşuyordnlı:ta, 

- İstanbul Beledi)'81ine 
bun4an böyle Allah yardımcı 
olsun .. 

Diyerek ilave etti: 
· - Malı1m a~ Guetelerimlı 

dahili havadislere bymet v•· 
miye başlaywca hlediye ve 
belediyeden ~iki)let en b~ta 
gelir!. 

ÇOCUK 

ÇOCUKTUR 

kontrolleri daha şiddet!endirdi/C. 
Fiat liseteleri eskisinden cfa/ıll 
yüksek göriUen ve yııhut lıe<• 

han.qi bir suretle hile ııapılciı4' 
idida olunan 11erler varsa buf<l<I' 
hakkmda en küçUk bir müı-cıc<I' 
at ue şıkıiyet derhal tuhkik olu· 
nocalctıT. Giriştiğimiz bu miİ' 
cadelede luılkımızı.n da bize 1jaf" 
~ m1>Ui eııas dıleğımAzdl.r· 

Halkuı en küçiik bil' heııap p«S" 
1'uını öderken bile puslatıı qaf" 
~ imzalatıp yanınn alma>' 
tııhkikatt çok kola11~t1racak 
tı1'.• 

POLİS 

Dört çocuk ortada yok 
LAieli civa;ı:ınıda olluren mü.te' 

ıkııit Hasan Baari ı:ıolise mürac8' 
atla oj!j.u Mdımet NecatiııiJI 
Başirl, CeW. ve Nec.rti ad4ırıJJ' 
dıı üç &Ji<adatiie ~iye 1tid"' 
re« ııece dönmeıcl:ikler:....,; biJddr· 
nllştir. Zııl>ıta QOCuklart ararııl 
va başlraımı;tıır. San<:lal ile cıe' 
nttıe açı1ııuş "" snlara kapı ınııi 
okiı.lldarı tahmin edilrr.ekte<lir· 

Altun düşüyor 
Altın fiatı diişmektedir. l)iltl 

~ı 50 '-·- " ·nı1ıen __ ....,.,, • , .a..uı·us uoeıı ~u ... 

yapı.lıınıştır. 

biyeüe ı:ocuiu yedi Y'*"'ı 
doldW'llDeaya kadar kayıt~ 

ve şartsız ~nk olarak kabil' 
etmiş bulunuyoruz, o halde e~· 
vel emirde bir tadil ile aluY" 
yedi yapmak ve çocuJdarJll 
yarımbğıru da kabuJ ederek Y1 

rım ücret tarifesini seyyaneP 
tatbik etmek ve bu tezadı ot' 
tad-. kaldırmak lizınıdır. 

Nanemolla, bu izıılwn Dse' 
Tİ.ne: 

- Ge.liba çocuğun var .. 
Dedi. Oaa qu cevabı verdioı! 
- Hayır çocuğum değ'iL 

Türkiye çocodtları var. 
KİMİN 

İÇİN? 

Gazino ve eğlence yerlrrill' 
de, 1 elediyenin · rifcsi ba~' 
)adı, başhyah, kıyametler kO' 
~uyor. Bu işte üç taraf ,.,(. 
Gazinocu, müşteri ve b«l<"di,)'t 

Dikkat ettik: Gazinocuh-' 
tarifeden memnun değil, çii'!' 

Devlet yedi yaşını doldur· kü hesaplarına uygun ı:clı~1 

mıyan çocuğu ilk mektebe al- yormuş! Olur a, belki, onlııt'~ 
mıyor. Demek ki, yedi yaşına da h .. klı oldukları bir tar• 
kadar ~ocuk çocuktur. !lalbu. vardır. 
lıi, Devlet DemiryoUarına ve Mü teriler memnun değil' 
tramvaylara göre 6 yasmdalH Çünkii, bazı liatlar arını~, 1Jlt' 
çocuktan tam tarife üzerine ze ta baklan yangın yeri uı•"' 
bilet ücreti almıyor. Devlet zarası halinde imiş! . , 
Denizyollar111da ise 7arnn bi. Belcdhe memnun de&'I 
let ücreti :ılınıyor. Çünkü, tarifelerin layıkile t•1' 

Nanemolla ile bu mevzuu bik .,.Ji!emrdiği muhakkak. 
konuşuyorduk ta: Bizim Nanemolla şunu ~ot 

- N~n evveli altı yaş, d11: 1 
Mnra niçin bir yerde nı.sıf, bir - Kınum Allah aşkına. 
yerde tam?... halde, bn tarıfeler kimi uıe,_-

Dedim.. Ve ilive ettim: nun rtmek irin ·,apıldı!.. t 
- Mademki kültürel sala" - A. "...ti 

-=ı===============-=--=================q";? 
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.... ıuU L.nJIJ ::1 lllllUı b yazın adı, 

Lozan sulhünün yıldönü-lin~lte~c tayyare Dü~:~:r~:st~::ı~m Ü~ .. b .. .. 1 k tt ımalat nazırı yerinde i.tanbulwı ekmek we-

m U Ut Un mem e e e 
selesinden bahsedili)·ordu. Gal-
ba, Son Posta<:ılar, bu günlerde 

Radyoda mühim bir gazete satışlarının azlığından do-• t 
1 

d layı ya fırıncılığa, yahut ta şeh-

1 ç en te. zahu"" ratla kut an 1 nutuk söyledi rin bir yerine bir değirmen ku-rup orada nn öğütmiye başlıya. 
Londra, 25 (A.A.) - 1a,'Yare caldar. Halbuki ben, onları çok

Her yerde temsiller, konferanslar verildi 

imalatı nazırı Lord. Beaverl>roak. tan unlarını öğütüp elemiş, elek
dün ~ radvoda sövlediği bir lerini de duvara asmış sanıyor -
nutukta ezoimıle şijvle dtınis _ dttm! Ne ise, mademki onlar ek-

1 
.~kara, 25 (A.A.) - Lozan snl- j 

ı::u~ . .vıl.dönümü dün yurdun 
b. . k.o~.de bu . büyiik eserin ı 
ban.ısı Mılh Şef Inönii)•e karşı 
utun mıUetçe duvulan minnet 

f. e şükrc.n duygulariyle sarsıl
n~az bağlılığın bir defa daha teyit1nc vesile veren içten tezahürat
a kutlanmıştır. 

Her tarafta almakta olduğu -
lllnz telgraflar bu yıldönümü mü
llasebetile parti knrağlarında, 
Halkevlerinde, meydanlarda ya
P~lan loplantılarda Lozan eserinin 
e enını.lyeti ve Türk milletinin 

Türk- Alman 
ticaret itilafı 

_ . ( BCJ<tarafı 1 inci sa)lfada) 
ltati.bi umumisi bü yiik elçi N u
man Menemencioğlu r.un ve Al
"?anya namına büvük c!çi ekse
lans Franz Von Papen'ın imza 
laruu tası.maktadır. 

* ANLA$MA HAKKINDA ALDI-
Gll:4IZ TAFSİ.Lfi_T 

Tül'kiye.- Almanva ticaret an
laşması buııünden itibaren mer
iwte girmiştir. Yeni aı JaŞl"na i
le Almanyanm mem!Pk,•iımiz

<kn tütün, tiftik. deri. kuru mey
valar, al'Pll, buğday, hububat, 
zevtinyağı almaısı tem:..., olun -
tnuştur. Bi!hal!Sa bu maddeler 
arasında Almanvaya ı::önderile

cıık tütün miktarı 7 milyarı, tif
tik 1,5 ınil)l(ln, deri ~ir milyon 

lit a lı.k:tır. 
Ahnanvadan bunlara mukabil 

tııl:ıbi ve lcimyevi ecza ·le bilcüm
le sınai iıl:it ve edevat ve maki
ne ..ıtsamı alınacaktır. Ayrıca 
Almanlar lıan:ıten evvel yaptı
l!llluz hü.tün si:parisltri yerine 
ııctireccltlerdir. 

Amerika harbe 
yaklaşıyor 
(Bcı$tarafı 1 inci saııfada) 

lif olunan himaye tedbirlerinin 
ınuharip devletlerin diplomat v<> 1 
konsolosları ile ticaret ajanları -
nın faaliyetlerini yakından taki
hetmek gibi tedbirlere hasredile· 
eeği zannolnnmaktadır. 

Bu hususta yapılacak müzake
relerin evvelce tahmin edilece • 
tinden çok kısa sürmesi muhte
meldir. 

Meksika heyetinin reis mua
~ini Bay Rııben Pomero, bu he
yetin Amerikada Avrupalılara ait 
ınüstemlekcler üzerinde bir •Kol
lektif Amerikan mandası. kabıı
lüne taraftar olduğunu kabul et
miştir. 

Kollektif vesa~ eh meselesi 
hakkında Amerika heyeti ile Ar
jantin heyeti arasında ciddi nok
lai nazar ihtilafı mevcut oldu -
ğuna dair olan haberler her iki 
he,·et tarafından tekziu •dilnıiş
tir. 

Hitlcr 
. lBC1$tarafı 1 inci •al/fada) 

fıli miizaheretini elde etmişler -
dir. l\luhakkak ki, Avrupayı Al. 
nıanyanın hakimiyeti altında tek 
bir ekonomik cüzütam haline 
getirmek hususundaki son proje
nin arkasında Göring buhmmak
tadır. Nazi propagandacıları İn
ıtiltereye karşı hücumda bulun
noak lüzum.unu ortadan kaldır -
mak gayretlerinde, herhangi bir 
aııloşmaya varmak i(in, teklif 
stoklarından çok şeyler çıkarmak 
mecburiyetini hissetmektedirler. 

Rumen Hükumeti sahrınç 
vagonlarına vaziyet etti 
. Bükreş, 25 (A.A.) - Nakliye : 

Nezareti tarafından dün akşam j 
nesrcdilen bir emirname ile bi
len Rumen demiryollannda kul
lanılan bütün sarnıç uııonlarma, 
hükiınıcte ait olan 300 vagon da 
~il olduğu halde, 1 ağustas ta
rılıinden itibaren hükumet hiz
meti için el konmaktadır. 

E~irnanıe, vagonların askeri 
n~kliyat ihtiyacı, dahili tevziat 
~e~ ve ihracat için kullaııula
caı:ını ızah ey !emektedir 

Milli Şefin etrafında teşkil et -
mekte olduğu birliğin büyük ma
na.sının en canlı ve en içten ifa
delerle izhar edilmi< olduğu bil
dirilmektedir. 
Halkın bütün bu toplantılarda 

en İ(tcn ve en canlı bir surette 
göstermiş olduğu şükran ve bağ_ 
Jılık duyguları Milli Şefe telgraL 
Jarla bildirilmiştir. 

Yine bu güzel yıldönümü ve-

tir: mek işinden bukadar fazla bah-
•- Nezaretim teşekkül etti- sediyorlar, aynı şeyden, şimdi 

ğinde11beri Amerikad'tn 12,155 biraz da ben bahsedeyim: 
ta1111are motörü satm almmıştır. Zannedersem Son Postanın 
Taımare şasilerinden ck>erisi j,._ ileriye sürmiiş olduğu bu kepekli 
qilterede 1ıapılmakta 1,e Ameri- ekmek meselesini, bundan iki yıl 
kan motörleri İnqilt•rcde mon- kadar önce, Vakit gazetesinde 
te edilmektedir. Satııı aldı<jımız ben de yazmış, bu münasebetle 
motörler kuvvetli ve .nodenrdir. 0 e~ki ve gayet gıdalı, gayet lcz-
Motör, taııııarenin kıılbidir. Sa- zetlı tayın ekmeklerini de misal 
tın aldıqımıı motörler Amerika g~tirmistiın. Sırası geldiği için 
kıta.saıTtda uzun me.•afeler iize- yıne tekrarlıyorum, bu günün en 
rinde tecrübe edilmiştir• b.~mbeyaz, en pamuk ve en 

silcsivle dün hiitün gün ve ge
ce yer yer temsiller verjlmisı nıil
li oyunlar ve eğlenceler tertiıı 
olunmuştur. 

Romanya 
Başvekili 

'Sovyetler Birliğinde 
,mitinoıer yapılıyor 

s..unger gibi ekmeği, gıda ve lez
zet bakımından eski taym ek -
meklerinin yanında, adeta, solda 
sıfır kalır. Son Postadaki kimya
gerin dediği gibi, iyi yapılmış 
bazı köy ekmekleri de bunun en 
canlı bir örneğidir. 

Günün has ve modern! ek -
meklcri, ala francalaları durur
ken, kala, eski tayın ve köy ek -
~eklerini methediyor diye, be • 
nımle alay edenler olursa onlara 
tavsiye ederim, şin1di dünyanın 
en maruf mütefekkirlerinden o- 1 
lan, Amerikalı doktor Aleksi Ka
rel'in o nıcşhur cTanmmıyan a
dam-. isimli kitabını açıp onun 
sayfalarıııda, bu günkü dünyanın 
kapı.şa kapışa gövdeye indirdiği 
bembeyaz has ekmekle diinün 
kepekli ve esmer ekmeğine dair 
yazılmış olan şeylere bir göz 
g~zdirsinler. Hem g!l)·ct meşhnr 
bır kelamdır: 

(Ba.ştarafı 1 mci saııfada) 
reketlerindcn evvel kral Karol 
tar~ıııdan kabul odilmişlerdir. 
Hava ve bahriye nazırları da bu 
görüşmede hazır bulunmuşlar -
dır. 

I E•tonya, Letony• ııe Litııan
yıının iltihakı kabul edildi 

Bulgar ve Slovak devlet adam
Jaruıın da Alman ricaliııe müli
ki olmak üzere bu hafta sonunda 
davet cdilmİ$ olmaları, Bitlerin 
Balkanlarda vaziyeti Nazilerin 
fikrine göre tanziın etmiye karar. 
vermiş olduğu hakkında iyi ma
lumat alan Bükrc~ mahfillerin- ' 
de mevcut intiba takviye etmek
tedir. 

RutenJaya verilen muhtariyet, 
son günlerde Transilvanradaki 
isiklfrl hareketinde bir hamle ba
sıl etmiştir. Kraliyet müşaviri o
lan eski Başvekil Vaida Voivod 
bu hareketin başmda bulunmak
tadır. 

Bükreş, 25 (A.A.) - Rador A
jansı bildiriyor: 

Faşist hüla1metinin daveti ü
zerine Gigurti ve hariciye nazırı 
Manoilesko 27 temmuzda Rmna- ı 
ya giderek Duçe ve Kont Ciano 
ile görüşeceklerdir. 

Biikreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Romanya hiikiımeli, Romanyanın 
Lond~a elçisi Tilesi geri çağırmış
tır. Tıles, Alman aleyhtarlığı ile 
(gnınınıştır. 

_Bükreş, 25 (A.A.) - Reuter 
Aıansı bildiriyor: 
Öğrenildiğine göre, propaganda 

nezareti müsteşarı ve eski Anka
ra elçisi .s!.?.ica'nın yakında Lon
dra clçılıgıne tayin edilmesi 
nnıhtemcldir. Stoica, Transilvan
yada doğmuştur. 

Bükreş, 25 (A.A.) _ Havas 
Azansı bildiriyor: 

Eski nezaret mili>tEşarlarından 
Stoica Tileanın verine Londra 
sefaretine ta vin edilın istir. 

BiikTcş, 25 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği hükumetinin Gafeİıkonnn 
Mookova elçiliğine tayini için 
Ağrcınan vermiş olduğıı bildi _ 
rilıncktcdir. 

Bulgar heyeti . 
(Baştarnfı l inci sayfada) 

tur. Daha sonra Ba.svekil Bal -
kan Antantı meınleketlerJıin Tür 
kiye. Yugoslavya ve Y .ır anistan 
mümessillerini '.k~ul et.mistir. 

Rumen sefiri biler. hi;kUrne
tine rapor vemnek i.izere Bük -
reste bulunmaktadır. 

Pouof, Al:rnan ve İtah·an elçi
lerini de Wbul eylem.iştıı. 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Yarı 

resmi bir surette tebliğ edil -
miştir: 

Jlulllar ve RtJmen 1 ·• •, t ad~
larınııı Salıjbuıı.ıı seyalıa t hak -
kında te!.:ıiratta bulunan Buda -
peste siyasi mahfilleri ve Macar 
matbuatı, A.lmanyanuı doğu-oe
nup meselelerini yakın bir isti!k
ba!de halle ve Münin ııörüsme 
!erinin netie<>Sini tahakkuk ettir
mive karar verm~ ol<iu~'unu zan
netmektedirler. 

Slovak devlet adamlarının se
yahati Macar sivasi n.ahfill.,rm
de hLW.ısi bir alaka uvandımıa
mıştır. Avrwr,ıanın tckrdr teski
lınin tevlid edeceği dei•ısi'klik
ler Slovakya üzerinde de lıir te
sir hw;ule ııetirecek olrluğu tatk
dirde, bunun aocak iktısadi ma
hiyeti olabilecei?i V?. ~lovakva
nın Avru,panın i.lctleadi hayat sa
hasındaki müstakıbel veıini tas
rih edeceği kanaati m\'vcuttur. 

Adliye terfi listesi 
Ankan., ~ (İKDAM M~®i

rinden) - Adliye terli listesi bu
ıriin all tasdikten çııluır.ık resı:nİ 
ııazetede DeSiır edümieür. 

Moskova, 25 (A.A.) - Tass 
Ajansı, Litvanva. ktonva ve 
Estonyanın verdiği iltiha!k ka
rarları üzerine bütün Sovvetler 
Birliğinde büyük mitiıwler ter
tip eclildifrini bildirmektedir. Bü
y.ü;k fabrikaların ekserisinde iş
çiler karar suretleri kabul ede
re.!< bu Üç Cumhuri'reLı ailesine 
girmelerine muvafakatlarını bil
dir~lerdir, Bu münasebetle 
söz alan işçiler bu tar'lıi hôıdise-
nin ehmnınivetini kaydetmişler
dir. 

ı.vra,'k.Qyadaki Stalın otomobil 
fabrikasıncla tertip edilen bir 
rnitinı:de krrbul edilen karar su
reti ezcümle şöyle demektedir: 
•Kurtulan Litvanııa. Letonııa ve 

Estonya mil!etLerinin 0·.ıünde mu
azzam istikballer açılmaktadır.• 

Uzakşark Fransız 
filosu kumandanlığı 

Vidhy, 25 (A.A.) - Havas: 
Amiral Deoo, u~ak Şaı'ktaki de
niz kuvvetleri baııku:ınandanlığı 
ulıtesinde kaIDıak üzere, bun• 
dan böyle Hitııdiçini umumi va
liliıti vaııücsini de daruhte ~
liyecelk:tir. 

Fransız temyiz mahke· 

mesi Parise taşınıyor 1 

Lion, 25 (A.A.) - Havas: 
Müddeiuımumi Pailhe ve tem

yiz mahkemesi azasından 50 zat 
31 teımn.uuia Parise hareket e
decektir. Temyiz mahkemesi. 5 
ağust.oota ilk celsesini aktede
cektir. 

Fransanın Bükreş 
elçiliği 

Bfrkreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildirivor: 
Fransız hariciye nezareti 9iya

si şube müdürü Charwrirt, Bu
enos-aires'e tayin od :en Thier
ry'nin verine Bükreş elçiliğine 

tayin edihni$ir. Bükreş el.çili
Ui bir müddetteılbe<. münhal 
bulunuyordu. 

Macaristanın yeni An
kara ticaret ateşesi 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Csaky 

Ankaraya Macar ticaret ataşesi 

tayin edilnıiştir. Yeni ataşe Tür
kiyede on sene yaşamış olduğu 
gibi, memleketin iktısadl hayatı
na çok vakıf bulunmaktadır. 
Mıımaileyhin vazifesi İran ve 

Irak'a da şamildir. Csiky bugün 
Ankaraya müteveccihen hareket 
etmiştir. 

İtalyada gıda fıkdanı 
Roma, 2~ (A.A.) - D. N. B. 

ağustos ayından itibaren, ltal
yada salı günü de et satılmıya • 
caklır. Diğer taraftan lüzwnsuz 
yere ekmek harcannıasının önü~ 
ne geçmek üzere, lokantalarda ve 
küçük otellerde miişterilere ve
rilecek ekmeğin miktarı da tespit 
edilmiştir. 

Yunanistanda da mih-

vercilik mi? 

Atina, 25 (A.A.) - Stefani a. 
jansından: 

Yunan gazetelerinin birkaç gün 
denberi askeri harekat hakkında
ki resmi İngiliz tebliğlerini neş
retmedikleri, bilakis İtalyan ve 
Alman resmi tebliğlerini neşret
me'<te oldukları ehemmiyetle 
kaydedilmektedir 

Beyazın adı, esmerin tadı var! 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Benes'in-hifabesi 
Yeni Çekoslovakya Cum
h:.ıriyetine kavuşacağız 

Londra, 25 (A.A.) - Ceıkoıı
lovakya Cumhur RLiE! Beneş 
dün akşam radyoda C.r.koslovak 
ımilletine hitaben söylediği bir 
nutukta, milletinin Nazil ere kar
şı bulumnıva ımedb•ır edildiği 

taahhütleroen hiç bir. ile bağlı 
olmadığını ve hiç bir Filhrer'e 
veya h.iiıniye tabi bulwnadıii'ı
nı bildirmiş ve sunları ilave ev
leıın iştir. 

•- Büyük bir mücadele için
deııiz. Bu mücadele sonunda ııe
ni bir ıilem, veni bir Avrupa 
viicut bulacak, ııeni Cumhuriııe
timize kavuı;acaiiız. Bu veni ci
lem, için döiii4üııoru~. bu veni 
dünyaııı kazanmak istiyoT',UZ. 
Çek hükümetinin tantrı'TTıast ve 
İnqiliz topraklarında teessü.sii., 
lnqilterede teşekkül eden İnqi
liz kardeşlerinin ııamııda devle
timizin bayrağım bir kere da
ha t=tıan Cek 0Tdusunu11 mev
cudıııeti zofl!'Te do"iru ille adım
lardır.• 

Sovyetler Finlandiya

ya ültimatum vermedi 

Londra. 25 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik mu<ha.birınin Lorırlra
dan ald.ıitı hftberlere ~ire. Sov
yetler Birliğinin Finlan<liva or
dusunun silahtan tecrirli hal<ıkm
da Fin1andiyırya 'bir ültimatu.ın 
tevdi etmiş olduitu U.?lsinkide 
resmen yalanlamnıs bulunmakta
dır. 

Bir İran heyeti Mos. 

kovaya hareket etti 

Tahran, 25 (A.A.) -- D. N. B. 
Gazetelerın n~ttnk 1 erı bir res
mi tebliğe ııöre, transit ve nak
liye meseleleri hırl<ıktnda müza
kerelerde bulumnalk üzere bir 1-
ran heyeti Moslrovava harket et
mistir. 

Bu görüşmeler, veni İran - Sov
yet muahedesinin fuscn erbalin
de kararla,tırılımış bttknma'kıta 

idi. İran heyetınc lıarı<"ive ne
zareti genel direıkt•Jrlerinden 
Savah rivaset et.mckted;r. 

Heyetin diğer azası, ııJkliye, 
demıı· yolları. ticaret, endüstri. 
maadin ve ziraat mülchussısı al
tı momurdt>r. 

Alman Nazırları 
Salzburgda 

Lı " ra. ~5 (A.A.) Roma 
radyosunun haber verdiğine na
zaran Rumen nazırları Giı.:urtu 
ve Manoilesco buııün öğleden 
sonra Salıburg'a gelmi•ler \"e 
Hitlerle Kont Ciano tarafından 
kabul edilm~lerdir 

v • av .. cı ı ımız ın-

i şa f yolunda 
(8Cl$tarafı l inci sayfuclc) 

dir ve lıavrantı:kla kar~ılarunak
tadır. 

PARAŞÜTCÜLERİMİZ 
KONYADA 

Kıonva, 25 (A.A.) - Türlı. ha
va lmrumu paraşütçüJerı buııün 
dört rnotörlü bir tayyare ile bu 
sabah bUl'ava l!elmisl~r ve pa
rasütle atlayış gösterileri V!li>

ıruşlardır. Vali. komutan. ı>arti 
ve hava kurwnu erkanı ile bü
yUk bir halk 1ıütlesi bu atla -
yıış ııö;terilerinde hazır bulun· 
mu:şlardır. Hava lturumu tav
varecilerirun ıırup halinde YR!>
tıkları atlavrşlar halkta takıdir 
ve heyecan hisleri uyandırrnı.ş.. 

lngilizlerin 
hava akını 

( Baştara~ 1 inci saııfada) 
mund-ems yak.ininde bir demir
yolu üzerindeki köprülere de bom 
balar at.lmı~tır. 
tavvarelcı imiz Vunsdorf, Hal -
berstadt, Vernigerode, Schipol, 
M:ı;:debur_g. K3"Sel, Brcımen, Alt
maar ve Frankfurt civarındaki 
Rekstoci< hava meydanlarını da 
bombardıman ctm~lerdir. Bu ha
rekat esnasında tayyarclcrimızle 
düşman avcıları arasında müte. 
addit çarpışmalar vukubulmu.ş
tur. 

Kahire, 25 (A.A.) - İnııiliz 
hava kuvvetleri kumıın<lanlıj(ı -
nın tebliği: 

tır. Athvanlar arasın.fa bir kız 
tırvv arecimiz bulunması billhas
sa kadınlarmuzı mütehassis et -
mistir. Kız tavvared, kadın ka
labaW!ı tarafından sarılmış ve 
heı1kes :arafından al\tışianmıstır. 

Hava ku:ıuınu para.<>0:.;ülerinin 
Konyayı bu ziyareUeri müna -
seıbetile hava k"1i'IJinu müfettisi 
tavvare mev<lanında bir konfe
rans vererek kurumun me5:.ısi 

hakkında halkmıı:zı t<'mri r ctrnı&
tir. 

Paraııütoülerin burava ııelis -
leri a::vni zamanda Konvava de
\l'lllJ\ etmektıe olan aza yazılma ı
şine kuvvci ~hız venmstir. 

Fransa Dahi
liye nazırı 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

l.arile ilk temasta çök<'Tt şeıı esa
sen bitkin bir halde olan siııasi. 
iktısadi ve içtimai vaziııettir. Ka
pitalist, liberal ve parlıimenter 
bir rejimın a11kazı altmdaııız.• 

Müteakiben MarQuet, haro me
sullerinden bahsetmiş. bunların 
bir ııiin muhakeme edileceifuıi 
sö.vlomiş: 

•Fakat cinayeti tamir etmek 
icabedl!'T.• 
Demiştir. 

Nazır, i'<lı:ıal altm<la bulunan 
ve bulunmıvan bö1gelerd<iki va
ziyeti ta,·sif emıis, isııali altın
da ohnı yan bölı!oclcrde 1.192 .. 000 
kadar BelC'ikalı ve dört milvon 
:kadar da Fransız müliecisi mev
cut old.urunu, hükıimetin bun
ların yerlerine dönmelerini te
mine calısnıakta buluııdu~nu 

bildironistır. 
Bunların dömneısi icln ôşgal 

makamlarının rnuvafakatlarını 

istihsal Üimidın.dey:i:z. Ziı a rekol
t0lerin kav'bedil'l;esinde. iabnika-

1 larm kaı:-an...,.,asına ve bir kac 
av zarfında hastalıkların yayıl -
mamaısından bu makamıarın da 
menfaati vardır. 

Slyast~~ 
Vaziyet 

Taarruz tabası, çe

şitli tahminler 

YA2.".~: f!:.NIDıİ IRMAK 

N crcdc, ne zam.an bite. 
ccği. yayılnıa sahasını 

bundan sonra ne ı.ar:ı-

da genişleteceği kestirilcı.ı:Jen, 
fakat esaslı tetkiklerle tahmin 
olunabilecek mühim bir harbin 
devam eylediğini biliyoruz. 
Fraasanın inhizamından sonra 

ayakta duran kuvvetli basıınla
nnın .karşısında yal.;ız kalmakla 
beraber, kuvvetlerini, mu.k.ave -
met kabiliyetini muhafaza eden 
.İngiJ tere vardır. 

Kaç gün daluı geçeceği belli 
olmıyan bir zamandan sonra, 
şhndiki durgunluk devresinin hi· 
tammda İngiltereye taarruz edi· 
lecektir. Bu cihet te kat'ileşmiş 
bir keyfiyettir. 

Cebelüttank boğazının kapa -
tılacağuu, Akdenizdeki ~ltere 
bahriyesine karşı hava, deniı ta_ 
ı>rruzlarının yapılmasından son
ra İngiltere adalarına karşı hıi
cuıııa geçileceğini iddia edenler 
vardır. Bnna mukabil her iki 
cihette, CehelüttankU:n geçile -
rek, Afrikada dahi taarruza baş
lanacağı da ileri sürülen iddia -
lar arasındadır. 

Bütün bu tahminleri, ba~lıya
cak yeni tarruznn fiili hadise 
leri, inkişafları belli edecekti; 
Çünkü bilhassa böyle büyük· 
geniş taarruzlarda mütearrızla: 
rın kuvvetlerinin miktarı, im .. 
kanlar esas tntulur. 
Romanyaıbın sonra Bulgar ve 

Slovakya devlet adamlarının da 
Berline çağırılması, Balkanlar 
sahası.na ait hareketlerin hazır
lıklarım tahmine fırsat veriyor. 
Muhakemeve en fazla uygun ci
he.t, taarruznn İngiltere adasına, 
mustemlekelerine, bilhassa Ak _ 
deniz yolnna karşı yapılacağıdır. 
Berline davetlerin, konuşmala -
rm, İngiltereye taarruzda, Al. 
manya ve ltalyanın, Balkanlar • 
daki cenahlarını emniyette bu -
lundıırınayı istihdaf eylediği an 
)aşılıyor. 

HAMİT NURİ mMAK 

Dün İn"1liz hava .kuvvetleri 
taraiından B..ırdia'nı.n cenubun
da bu ıunan LüvüJ< b ır mühim -
ma~ <ieposu üzerine tr.L;vaffakı -
yctlı hücumlar vapıl .. ,n~tır. Bir
ook tam isabetler i:avdedilın.iıı 
v~ mav-i alevıer görülınti.stür. Bir 
ir.!ıli.k netıcı"'i bir depo klsmen 
berhava olmu.stur. G,adiator sis
teminde tavvareleriıniz. lıom:bar
dımancıların harekatına müza
heret etıım:ık için dolaşırken bü
yük bir dili;man avcı k~füesi ile 
karşılaşmıştır. Vuku bJ.lan hava 
muharebe.si neticesinde dört düş
man tayyaresi düsınüş ve bir 
tanesi o kadar ha.saı a uiiwnuş
tır ki, üssüne dönemcdi~i taıh. -
ıınin edilebilir. Bc:ımbardıman
cılarımız salimen avtlc etmsiti!'. 
Bir avcmuz döıınıem.slir. Bu 
tayyarenin son defa olarak hudut 
üzerinde şarka do~u uctuğu ııö
rülıınüstür. Gaym tav·;ar~yi bul
mak icin arastırmala.- yapılmak
tadır. 

Müttefiklerin Roman-iiiiiii::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:ıilllıiiiiiii 

Maıcaaca üzerinde fn.c:jiiz ha
va kuvvetleri tarafından yapılan 
bir akın esnasında alalıtt<•ria tay
yare meydanı üzerinde tam bir 
isabet kaydedilmiştir. Soir han
ııar üzerinde de bü vük hasar at 
.kaydedilmL«tir. Bütiir, tuvvare
lerimiz salımen avdet etmistir. 

ALMAN TAARRUZU 
Londra. 25 (A.A.) - Almanla

rın İnııiltereye karsı geniş mik
yasta hava bamıbardı.rıaı:ları yap
mıva başladıkları taıihtenberi 
ilk defa olarak evvelki gece ha
va faaliyetinde bir fasıla l?ÖriiJ
müştür. Filvaki l!eCE')eyin hava 
taarruzu yapılnıış oldtJ~una dair 
hiç bir haber gelırner.ıistir, Hal- 1 
buki dün gündüz karada ve de
nizde büyüık bir faalivet görül
müş ve 12 Alman Lw,aresinin 
tahrip ed'i 1diği haber veri lınis 

idi. 
Maamafth hava seferleri. bu 

sabah düşman tayyarelerinin 
şimal denizinde bir ka(i!cnin ~
milerine karsı ya,ptıklaf! hücum
larla yeni.den başlamıstır. Tica
ret ~eri ile bunlara refakat 
eden harp ııeınileri sıddetli bir 
ates açını.şiar ve mlitecavizleri 
pililkürtıınüşlerdir. Biru sonra 
bir Alınan hava filosu tekrar hü
cumda bulunmustur. l'akat bu 
hü.cu:m da bu sefer İıı.ııilız avcı 
ta·~·areleri taraıfın<lan tardedil
ıniştir. Kafileyi teskil eden ııe
miler bir ııuna zayiata uğrama
mıştır. 

Hayfa, 25 (A.A.) - Çarsaıınba 
sabahı dÜ.\lrrıan tayayreıc,·: tara
fından Hayfa üzerine v:ıpılan 
baskın esnasında 46 ı;;vilin öldü
j(ü ve 88 sivilin yaralandığı res
men bikl:irilmdktedir. Bu bas
kına 10 tayyare iştirak etmistir. 

MALTAYA YAPILAN 
BASKIN 

Malta, 25 (A.A.) - Dün sa
bah erken dii~man Malta"~ ha
va hücumları yapmırtır. Birçok 
bomba atı!mıstır. P<>!< az hasar 
vardır. Faıkat ölen vf'! v~ralanan 
voktur. 

lngiltered• tevkif 
edi'eı F•şistler 

Londra, 25 (A.A.) - Avam Ka
marasında bir suale cevap veren 
dahiliye nazırı, İngiliz f~istleri 
ittihadı 5zaları veya sabık azala
rı hakkın<la isdar edilen tevkii 
müzekkerelerinin 500 ü geçtiğini 
hikl 1rmistir 

yadaki petrol şirketi 
Londra, %5 (A.A.) - Reuter: 

Romanya petrol komisyonu, İn
giliz ve Dolanda müttefilı.lerine 
ait bulunan ve Romanyanın en 
büyiik petrol müessesesini teşkil 
eden Astra Romana .şirketinin 
faaliyetini kontrol için bir mü -
fettiş tayin etmiştir. 

Fr•nsanın f•hliyesi gün-
lerinde batan vapur 
Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyork 

Sun gazetesi yazıyor: 
Öğrendiğimize göre, Fransa • 

nm tahliyesinin son günleri zar_ 
fında Brest açıklarında üç torpil 
isabet etmesi üzerine, Lancastria 
vapuru birkaç dakika zarfnıda 
batmıştır. 

Gazete ilave ediyor: 
Vapurda 6,000 İngiliz askeri 

vardı, kurtarma vapurları da mit 
ralyöz ateşine tutulmuş olmasına 1 
rağmen bunlardan yalnız 600 ki-
şi kayıpbr. 

D.-rı ve Mısıra lisans 

verilecek 

Ankara, 2S ( A.A_) - Ticaret 
Vekilletinden bildirilmiştir: 
Yabancı ülkelere ihraç edile _ 

cek mahsulat ve mamulatın ti
sa..sa tabi tutulması hakkındaki 
2( 13471 sayılı kararnamenin tat
bıkine mütedair talimatname ah. 
~~ı mucibince gümrük tarife
sı.nın 152 nuıııarah pozisyonuna 
gıren da.rı ve mısıra lisans verile
cektir. 

Romanya'ya tiftik ve ya• 
pağı ihracına Zir•al Ban

kası memur edildi 
Ankara, 25 (İKDAM l\iuhaıbi

rinden) - Romanya ıle yapılan 
ticaret anlasması üzerıne ora

dan ithal ed:ilecek petwl \"! ben
zin mu.kabilinde 3150 ten vaı>alh 
1600 t.on tiftik ihracı kin Zira
at Bankaısının memur edilmesi 
Vekiller Heyetince kdrarlaştırıl
mıştır. 

Afyon ekilecek yerler 

tesbit edildi 

. Ankara, 25 (İKDAM Muhahi
rınden) - Vcikiller He··et• kara
rile lıashaş ekill-cek mıntakalar
la. afyon sütü toplanacak mmta
kalar tesbit ve ilan f:<lilınişt:ir. 
Bu mıntakalar: Afvon, Burdur, 
Büec\k. Denizli, Eılkisehir, ls
parta, Kmrva. Kiitahva. Aınasva. 
Çorum, Tokat, Malatva vilayet -
!erile muhtelif kaza ve nalıive
lPrdır 

Türk milletinin 
manevi kuvveti 

(Batmakaleden devamı 
.şeytanet gösterirler. Bozgnncula· 
ra karşı çok uyanık olmak lil.zım
dır. 

Türk milleti, en büyüğünden 
en küçüğüne kadar, çelik bir küt· 
le halinde bulundukça, bu mille. 
ti tefrikaya sürüklemek, birbiri
ne düşürüp zaiflatmak mümkün 
olamaz. Bu mümJtüo olamayın
ca da kaleyi içinden fethetmek 
tertibi ve ümidi suya duşer. 
Fransanın en zail taraflarında• 

biri de, kendi etrafında milli bir· 
lik tesisine mnnffak olacak bir 
milli Şeftcıı mahrumiyeti idi. Bü· 
fün milletin inandığı, scvdiJ;>i, 
h~rmet ettiği, s.üzünü O.inlediği 
bır büyük insanın yokluğu, Fran 
sızları, adeta başsız bJrakmıstı. 
Son yıllarda, Fransayı peşine· ta 
kıp götürecek bir Milli Şef bu _ 
Iunmayışında, Fransızların ken
di knsl!'lar• olduğu kadar, bütün 
şef olabilecek insanları kıcıp ) ı.k 
mak ve Fransayı başsız bırak -
mak maksadını takip eden hari
ci çalışmaların da büyük tesiri 
olmuştur. Nihayet Fransa, yarım 
adamların, yarım Şeflerin elin
de, dümensiz bir gemi haline gel· 
miş ve son fırtınaya göğüs gere. 
memiştir. 

Bizim, Milli Şefimiz var; Ebe
di Şef Atatürkün en yakın ve en 
kuvvetli silah, zafer ve inkılılp 
arkadaşı olan İnönü ve Lozan 
kahramanı İsmet İnönü başımız. 
dadır. Ona itimadımız, sevgimiz 
hürmetimiz sonsuzdur. O milli 
birliğin •emeli ve timsalidir O 
yalnız devletin başı ve Cumh~ 
Reisi değil; dün ya11tıklarına miıı 
net ve şükranımızı, bugün yap -
makta olduklarına itaat ve hür
~e~mizi, yarın yapacaklarına 
umıt ve imanımw bağlamış oı: 
duğumuz, millet babasıdır. Bu 
bnhranlı zamanlarda, onun başı
~~zda bulunması, Türk milleti 
ıçın, hakikaten büyiik bir mazha· 
riyettir. Bütün bir milletin bü
yük bir insana inanı~ı. dah~ doğ• 
rusu bütün bir milletin, büyiik
lüğüne inandı:<, bir insanı ba -
şında görmesi, o millet için, bü
)ük bir iman ve kuvvet kayna
ğıdır. 

Lozan yıldönünıii müna!'Cbetile 
yapılan tezahürat, Lozan ruhuna 
\"t Lozan kahramanına olan bağ
lılığıınız~ milli birliğimizi teyit 
ve takviye etmiştir. lliıdiseler, 8 • 

zaınetli bir kayaya çarpıp kırılan 
dalgalar gibi, . ağlam milli birli
ğimize çarpıp kırılacaktır Bu 
b~b:"n. günlerinde Iruvvetİerintl
zı bılelim ve dört elle onlara sa-
~ılalıın.. ABİDİN DAVER 

' 

' 
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TEFRİKA 

Ali halk!n kendisinden-yavaş yav~ş l 
uzaklaştığını çok iyi biliyordu 

Vaziyet O kadar ıtariP idi ki, 
(Ali) nin alicenaplıin onu felce 
mahkum ediyordu. Ortadaki 
dava, (Hilafet davası) idi. Bu 
dava, tamaınile şahsi telakıki e
diliyor.. Büyüık bir ekseriyeti 
cahil ve idraksiz olan halikın li
sanından: 

- (Ali) ile (Muaviye) poot 
ıkavgası ediyorlar .. Burulan bize 
ne? .. Niçin onların davası uiı -
runda hayatım12ı feda edelim. 

Gibi sözler işitiliyordu. 
Ha]buık.i (Ali), bütün hayatın

da kendisini en küçük bir men -
faat hırsı ile şalbedar .ıtOOterme
m~ti. Elinin altında, a1tınlar
la dolu bir hilafet hazinesi bu
lun.dunu halde, bütün havtmda 
takip ettii!i mütevazıane yaşa
~ tarzını .büyük bir taa'31lll4'.lla 
muhafaza eylemekte idi ... Sırtın
da, daha hala solgun ren'kli bir 
cüıbbe taşıyordu. Ve daha hiila 
darı unundan ekmek ile humıa 
yiyor. kendi devesinin sütünü i
çiyordu. 

Ona, bir k31: defa Muaviye
nin haşmet ve saltarurtııııdan 
'bahsetımişler, kenıdiısini de hilii
fet mev!<iine ve (EmiııüJmüımi
nin) ilk şerefine laviJ< bir su
rette yaşamı va teşvik e'Y ]emiş -
lerdi. (Ali) ıbu sözlere karşı 
daima güliimsiyerek cevap ver
miş; 

- Muavive, öyle bir yerde ya
şı)'Or ki, bir tarafında İranlılar, 
d'ii('er tarafında da rwnlar bulu
nll''"Or. Yabancıların arasında ya
""anların, kendıilerini parlak 
l!'(iGtermek.te hakları olalbilir. Fa
,.at ben, sizin aran!Wa yaşıyo
rwn. Burulan dolayı da hayatı
mı tleğiştirımek külfetini fütiya
ra lüzum ııöıımüyurıım. 

Di:ye, o büyüık düşmanını hak
lı gösterecek kadar iilicenaplık 
i~har etımişti. 

iste, ıbu rı.lhta ve bu histe olan 
bir adamım halkı cebretmesi, 
kendi dfıviisı peşinde sürüıkle
mesi, nasıl mümkün olabilirdi?. 

(Ali) art•k halkın kenrlisin -
den yavaş, yavaş uzaıklaşttiiını 
QOk iyi biliynrdu. Fakat ıbun
dan, hiç bir Uıtırap ve teessür 
hisse1ııniyordu. Qüdkıü o, kenıdi 
insanlık vazifesini tamaımile üa 
etmiş olduğuna kaniyıdi. Bunun 
mııkabiliruie de, hic bir in.san oğ
lıından en küciik bir mükii.fat 
beklememis.. Hatta kendisine 
karşı yükselen takdir ve hay -
ranhk sadalarını isi1mıek bile is
tememişti. 

O, ancak (halk) a tapmıştı. Ve 
ancak, (halk) ın rı:zasını ·tahsile 
çalışmıştı. (Rmuhillah) ın ken
disine ilham ettiği (maddi ve 
ımanevi fazilet) bu Lliyiik ve 
mi.imtaz şalhsiyetin ruhuna o ka
dar asılane bir his v<"rmi<rti ki, 
namıala.rdaki dualarında bile, 
lkend.i nefsi için Allahın raıhme
tinden başka hi<; bir sev isteme
miş ... Biitıün münacatını başka -
!arının ha yır ve saadeti>ıe hasre
derelc 

- Ya Mb! .. (Mu'.h.mı.med Üm
met) ini ve bütün insanları ih
tirastan esil'l!e. Salah ve saadet 
içinde yaşat. 

IOi ye, ,e:öz yaşlarile Tanrıya 
dua etırnevi adet odinmisti. 

i.ste, bu büyiik ruhu tasıvan 
ve beşeri faziletlerin en vüksek 
lhisleI1ile mi.iı~assis olan (Ali), 
asla müteessir değildi. Onu en-

1 
diseye sevlkeden bir cihet var
sa o da, hülküınet ikuvvetinden 
lbüSbüıtün maıbruıın kaldığı talk.
dinle, mll'lla:k olarak Elmevilerin 
hiıok \rrciyeti altına ıtirece.k olan 
ha-<kın marll2 kalacaiiı eli:m a
kibetti. 

(Ali), artın< bütün hav atını 
~b&.dete hasr!!lımişti. Ramazan 
avının ilk ı:ıünü:nıden itibaren, .l!Ü
neş dıoWııadan evvel camiye ıti
diyor .. Bir köşeye cekilerek u
zwı saatlerini ya namaz kılmaık 
vevahut da dua ve rnıünacatıta 
ıbuluıııına.kla vaacit geçirivordu. 

Ramazan avının 11 inci ı:ıeoesi 
(Ali) bir rüya ııördü. Ve bu rü
yasını, ertesi ,l?Ün oi!lu (Ha.san) a 
nakletti... Rivayetlere nazaran, 
(Resu1ü Elkram) Efendinniz, rü
yada (A.Li) ye OOrünüyor ve ara
larında, ş(jyle bir muhavere ge
çiyor: 

Resülü Ekrem - Ne haldesin 
ya Ail ... 

Ali - Ya Resulüllah! .. Ümme
tinden sikay~iylnı. 

- Niçin? .. 
- Çünkü onlar, artık (hak) 

ı (·batıl) dan tefrik etmiyorlar. 
Bundan dolayı benim ' kalbime 
mihnet ve iztırap verıyorlar. 

- Onlara, bedıdua e+ va Ali! 
- Havır. Senin ümmetine' bed-

dua etım.iye dilim varmaz. La
zım gelen sözleri sen söv le, ya 
Resulüllah.. O zaman Resulü 
Elkrem Etcrı.dimiz ellerinı sema
ya kalıhrn < r: 

(Arkası var) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

l!kU İJCRAMJYELl!;KJ -

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

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

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih· 
)erinde yapılır. 

•ı------------...:ı------------
Askerlik işleri 

Şubeye davet 1
1 ISTANBUL HLEOIYESINOEN 1 

Kadıköy Yerli Askcrlilc şu- l•••-•••••••••• •••••••• ... m•m• 
besinden: Haseki hastahanesi 1 :;n lüzwnu olan 2500 metre gaz idrotil 2490 nu-

1 _ ihtiyat ödevlerini yap_ maralı kanunun 46 ncı m;<<ldt!sinin L fıkrasına tevfikan pazarlıkla satın 

an
-'· uze" re 3?7 3?8 ., '9 d - alınacaktır. Tahmin bedeli 625 lira teminatı 93 lira 75 kuru.?~ • .:.r Şartna-
"" - • - , "" ogu,m-lulardan (jandarma ,.r.ıiı hariç) mc Zabıt ve Muamelôt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 31/7/940 

d~ı!er sınıflara mensup sa~lam çarşamba günü saat 14 de Doi~i Encümende yap1lacaktır. Taliplerin temi-
sakat islim ve _gayri isiiım jıhti- nat makbuz veya mektupıarile: ihale günü muayyen saatte r.lim1 Encü-

yat eratın hemen şubeye müra- mende bulunmaları. (6556) 

* caatları ve ı:ıelmiyenler haklkın
da kanuni muamelemn yapılaca
iiı. 

2 - Bunlardan İstanbul dı
şında bulunanların bulundıık
ları aıikerlik şuibelerine müra -
caatları ilan olunur. 

* Fatih Askerlik şubesinden: 
Geçen celpte sevıl< artıiiı kalan 

hiç ...ıkerlik yaµmamış 316 - 333 
(dahil) doğumlu süv.ri sınıfına 
meru;up eratın aSkere sevkedil
mek üzere h emen şubemize mü
racatları ilan olunur. 

İstanbıı.! İkinci icra .Memıı.r
Zıı.4undan: 

40/1786 
<Bir borçtan dolayı haciz al

tında olup parava çevrilmesine 
'karar verilen iki talum ıır.arö
ıken oda takımı bir lıı:.lı secca
de ve üç adet sigara iskemleı;i 
bir ufak sedef masa ve bir adet 
dökme sdba bir dosya dolabı 30 
temmuz 940 salı günü saat on 
dörtten itiıbaren Sandal Bedes
teni mezat dairesinde satışı icra 
edilecekıtir. Kıwnetini bulma
dı.jl"ı takdirde ikinci arttırması 
2 a<Yustos 940 cuma günü• ayni 
mahalde ve tayin eı 1.ilen satte 
ıcra edilecektir. istekJ;Jerin ma
hallinde hazır buluna~ak mer;ıu
runa müracaatları il .ın olunur. 

(28294) . 

Sarıyer - K.ilyos - Kuıoköy yolunun esaslı tamiri 2490 nwnaralı ka-
nunun 46 ncı maddesinin :U fıkrasına tevfikan pazarlıkla yapt:ırılacaktır. 
Keşif bedeli 979 lira 88 k;..:!"UŞ ve teminatı 146 lira 98 kunıştur. Keşif 
ve şartname Zabıt ve Muaroel.ftt Müdür1üğü kaleminde görüle,~ ·.o-!ctir. İhale 
29/7 /940 pauu-tesi günü F<:.at 14 de Daimi Encümende yapıla:·aktır. Talip
lerin teminat makbuz v~y"l mektupları, Nafıa Müdürlüğüne müraraatla a
lacakları fenni ehliyet ve 94(' yılına ait Ticaret Odası vesik ll:;ile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6476) 

Mühendislik kursl•rı duhul İmtihanına 
girecek fen memurl&rına 

TEKNİK OKULU MÜDİlRLÜGÜNDEN: 
5 ve 6 ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer mühen

dislik kursları duhul ir:1lihan.ına İstanbulda gireceklerln yüksek vekfı.letin, 
kendilerine v:lki tebiiğ yazısı ve isbat& hüviyetlerine medar olacak vesaik ve 
ildşer adet 'iktorya eb'adıuda fotoğrafları ile birlikte nihayet iki ağustos 940 
akşamına kadar okula müracaatla imtihana kabul karneleı·i almal<:ı.rı l:izım 
geldiği ve karn€1eri olmıyanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle 
Hfın olunur. (6498) 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

26 temmuz cu.ma qünü a~amı 
Süadiye Şen110! Aile bahçesinde 

·ÜVEY BABAM• 
VODVİL - 3 - PERDE 

* ERTUÔRUL SADİ TEK 
TiYATROSfJ 

27 temmuz cumartesi (ÜskWiar) 
Beyler orj!unda 28 pazar (Tak

sim) Aıtınıepede, 
AKTÖR KİN 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman Hek im) 
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Diva n yolu 104 
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BOYOK TARIHt ROMAN~ ~"i--~ 

larciır. Fitneyi sen kaldırmak is
tersin. Dedi. 

- Hen sözlerin kizi.ptir. Ver 
mührümü. Ben zapte<ier adam 
bulurwn. 

SEKJRPARE _!.UL_lAB 
Koca Ümmi, derhal elini kela

\ mı kadime bastı. Sözlerinin ha
:, kikaten yalan olduğunu bildıği 
' halde vemin etmiye basladı. 
i - Eğer ki:ıfuim var ıse bu keliı-
i mı kadim bana garim olsun ve 
/ bana padôşahın ninıet: haram 

MI YEL '111•••"" olsun. ~aptlarına kadir deiiilim. 
Y ez•n : M. SA KARA ı Kara Mustaf paş 1<atlini ken-

disi tiıcıl etmiş bulunuvordu. 

, 
Kara Musta!a pasnın ııüzü 

bir şev ,e:öımnüyordu. Zorbn, asıp 
biçici vezir simdi bir kediye dön
müştü. Koynunılan kur'anı ke
rmü çıkardı. Sultan İbrahim.in 
ayaklarına kaoandı: 

- Pa<lisahıan .. Bu kuluna if
tira edip padicahnma sövle d-e
misler .. Haıberim ydktur. Kizbi 
sarihtir .. 

Diyerek yemin ve kasem etmi
ye başladı. Sultan İbrahim tav
rını boıımll"ı'Ordu. Pa..<aYa sordu: 

- Ya sen talim evJernedin ise 
ilrullarım çıııfua vemekte:ı niçin 
iırttina ederler? .. Ve beyinlerin
de bu makule keJ.amı nioe OC/y
k -WJirler? .. 

1 
Kara Mustafa paşa. dah:• 'c. 

la vem.in ederek: 
- Padisahım. onların tuiryanı 

simd i olımus degiLdir. Nice defa
lar etmısleroir . Bu ana dek bin 
türlü tedlbir ile ben zaptederdkn. 
La.kin sim<li i stikliılim olmadıi!ın 
hi"6ettiler. Bana muti otmavıo 
sözü.mü dinlc<mez oldular. Ba
delyevm zaptlarına kadir deği
Ji,m .. Dedi. 

Sultan İbrahlm. meseleve kat
ivyen kanaat getirmıs olduğun
dan veziriazanıın yalan vere ve
min ettiğine ve söz söylediii:ine 
om in idi. Mıikabele etti: 

- Hep valan ııCJvlersin. Bu SÖ'Z
IPrın 'ki:;Lipt.ir. Anlar benden razı-

Güya vaianla kelamı kadiıme ve-ı 
min etımekle kendi.sıni kurtara
caktı. 

Paşa, arnavut kafasiı" önüne 
gelene çıkısır .. Klnı.>ecien konk
maz göruni.ır .. Cw··cbkill". cesur 
ve bahad:r imis gibi hareket eder. 
sıraı;ı geldiği zaman pacl isaha bi
le davanır iken simdi velkenle
ri indivmis yalan vere yemın e
dip duruyordu. 

Sultan iıbrahı:m. vezırifızaımı -
nın kat'iyetle yalan yere yemin 
e~tiğine m_;rıdi. Bu sebeple da
ha ziyade hiddetlenivor celalla
nıyordu. 

Padişah. Kara Mustafa paşa
nın sözlerine su yolda muıkabe
le etti; 

Deyince. Kara Mustafa pasa 
~aşırdı. Mührü hürrnvunu araş
tırmıya, elleri titriyerek cebleri
ni karıstınmıva Jroy.ıldu. Vazi
yet fena i<lı. Nt> olacaktı? Bar i 
kellesini kurtarmlf; ol.sa idi. 

Sultan İlbrahim, bahçede du -
ran bootunc: ba,şıya işaret ede

rek: 
- Al şunu!. 
Diye emir verdi. Ve ardına ba:k· 

madan ters yüz edip haremi hü
mavuna dıo~'Tu yürii<'ü. gitti. 
Bostancı bası, kö<;kün yanın

da d!l ,,muş, padisahb v"Czırin ne 
konu:.-tuık.larını diniıyordu. Pa
disah. 

- Al şunu! 
D~vinec, o, padisahın · 
- Mühürü al.. 
Demek istedigine zahip ol -

mustu. 
Bostancı nasılsa da1"1;ınlığa gel-

mişti. Padişah, mühürü al -Oiye 
emir vermemişti. Veziriii.zanu al 
hapset demek istemi<ti. 

I .A .,.. huJ. 1ll1'" ) 

Enternasyonal lzmir j 
F narında hazırlıklar ı 
Bu yıl Fuara, İngiltere, Sovyetler Birliği 
Yunanistan, İtalya, İran, Romanya, Maca
ristan, ve Filistin devletleri iştirak ediyor 
~-~~~~~~~~--=~~___:~ 

İ1l!l)İr, 25 (İKDAM Muhabi
rinden) - İımıir Eln.ternasvonal 
Fuarının açılmasına :yirmi beş 
gün kalmıştır. Hazırlanan prog
rama ıröre bu seneki fuar K ürtür
ıpar'kın Lozan kapısı ônündeld 
meydanda 20 ajjustıosta saat 18 
de yapılacak merasim!e acılacak
tır. Fuarın açılına merasimine 
'büıyilkleri:ıniroen birı rıyaset ede
cektir. 
İ~iltere hükirmeti, b,ı senek; 

fuara resmen istirak eaeceğini 
'bil<lirmiş ve fuarda teşhir edile
cE!k muhtelif eşya ve mahsulatı 
'bir vaourla İıımire l!iinde:ıımiş
tir. Ingiltere hükfıınıt'··ı namına 
büyülk serg; sarayının bes pav
yonundan en büviiiıiı kiralan -
mı.ştrr. Bunun tanzimıne derhal 
'başlanacaktır. Bu sen.,ki fuara 
dokuz ecnebi devlet rc&.'Tlen işti
rak etmektedir. Bunlar başta 

İngiltere olmak üzeı·c Sovvet 
Rusya, Yunanistan. kardeş İran, 
Yugoolavya, Macaristan, Roman
ya, İtalya ve Filistindiı· Savvet
ler pavyonuna ait muhtelif eş
ya ve makinelerin hu~u;ı bir va
pur la bugünleroe İıımire getiril
mesi bekleniyor. 

Fuarda l!ü.mrü'k teşkilatı faali
yete geçirilmiştir. Almanya ile 
Fran.sanın, bu senoki fuara işti
rak edecekleri hak:kında şimdi
ye kadar fuar reisliiiir.ı: malümat 
_gelmemiştir. 

İzımir vilayeti ve ticaret. sana
yi odası ve borsası pavyonları
nın tanzi.mine şimciiden baş-

Müreftc üzum 
rekoltesi 

Mürefte, 24 (A.A.) - Bu yıl 
filoksera ve mildiyo haıstalıkları 
'bai!laroa mühim zararlar ika et
.m.istir. Gecen seneye nazaran ü
:ııürrn rekoltemizin bu yüzıden cOk 
ncksan olacain tahmin edibnclk
tedir. 

Rizede zelzele oldu 
Rize, 24 (A.A.) - Dün saat 

11,10 da vilayetimizin muhtelif 
yerlerinde iki saniye kadar de
vam eden hafif yer sarsıntısı his
sedilmi;stir. Hasar yoiktur. 

Ege mıntakasındııki 
kuru üzüm rcko'tesi 

İ21mir, 25 (İKıDAM ı - Bu se
ne Ege mıntakası kuru uzıı.ım 
rekoltesinin 30.000 fon olacai'ı 
anlaşı]mıştır. Bu mikt:'r. geçen 
seneki rekolteden vüzd~ 60 nnk
saırdır. Sebeıbi mu'.htel:f ;;züm 
hastalı.kları ve süreklı yağıslar

dır. 

Otobüsten atlıyan 
genç hastanede öldü 

lamnıst ır. Bu pavyonlarda ~e 
mıntakasının her türlü mahsu
lünü bu1mak müıml<.ün olacaktır. 
füı itibarla bu pavyonlar. çok 
zengin şekilde hazı:rlanmaktadır. 
Denizli, Kıütahya, Samsun, Ay
dın, Samsun ve Manisa vilayet 
pavyorılarııııda da hazırlıklar baş
lamıştır. 

Ankara ve İstanbuldan fuarda 
dekorasyon ve onsaat islerinde 
çalışmak üzere birı;nk mlihenrlis, 
dekoratör ressaımlar şehrimize 
gelmişlerdir. Fuar saıhası, bir 
arı kovanı halinde ışlemekte
dir. Etibank paV'·onı.ndı. yeni 
bazı insaat yapılıyor. Etibank 
uıınum müıdür muavinı. müılıen
dis ve dekoratörler \'e is Ban
ikası pavyorilarının ~mdidcn 
tan:ııimine de başla.mııı.ştır. Sü -
meıibank pavyonunda t..-~hirle be
raber satış da yapılacaktu-. Kü
tahva çinileri için avr> bilyü.k bir 
pavyon yaptırılınıstır. Bu çinile
rimiz, fuar ziyaret.çilen tarafın
dan büV'iiık aliııka ve ı a/!betle kar
şılanmaktadJr. 

Hatay vilayet pavyonu da zen
J?in bir tarzda tanzim edilmek
tedir. Sun'i J!'Ö], temiziett'ı-ilmek
tedir. On bin metre ınur~bbalı'k 
bir sahayı kaplıyan bu gölün te
mizlenmesi ve tekrar doldurul
ması o1du k<;a mühim bir iştir. 

Bu senc!ki fuar, gEcen vıllar
<lan daha mülkmnımel olacak ve 
lher halde da:ha çak rai(bet göre
cektir. 

Eteın Aykut şerefine 
verilen veda ziyafeti 

İz.m.ir, 25 (A.A.) - Cumhuri
yet Halk Partisi vilayet idare 
reisi tarafından oarti namına 

dün akşam kültürı:ıarktaki göl 
uaz;nosunıda dahiliye müstesarlı
ğına tayin edilen vali J<:trm Ay
kut şerefine bir ziyaftt veril -
mistir. 

Sadettin Uraz ~·~ki 
Kar :ı hisarda 

Şarki Karahasir 25 (AA.) 
Cumhuriyet Halık Parlbi mület
tişi Sadettin Uraz viliı\'et idare 
reisi ile birlikte buraya gel.miş
lerdir. 

Fı ., dık p iya s ası canlandı 
Trabzon. 25 (A.A.) - Bir müd· 

dc :tenberi duııgun ıriden fın.dik 

piyasası bıı gi i n fır.dık satıs >ko
opcrat.ii1 ... ı1 1.J.-r.ı.ik,h1in mÜb1:a.h
sillerıden m.~ibavaala ba~lamasilc 
yeniden hc::..:..~ctc 1r2lr~::s ve bir
liğin peşin para ıle ! n -·.~ : $a~ ::-ı J 

alması müstahsil üzerinde iyi te

sir bırakıını.ştır. 

Yeni mahsulün topiaıımasına 

Al - TEMMUZ 1940 

Akpınar 
Barajı 
açıldı 

Bataklığın yerinde ş ; mdi 

muazzam iki eser ver 
Manisa, 25 (A.A.) - M:anisa

nın Y>llardanberi sıhhi durumu
nu ihlal eden Akpınar bata'klıilı
nın yerinde meydana getiril··n 
baraj ve lbüvük gazin0 dün acıl
mı.ştır. Bu münaısebctle yapı

lan merasime iştirak eden davet
lilere bu ı:ıü;z.el eseri s•cviacle lknr· 
şıhyan Manisalıların takdir ve 
alakaları arasında valimiz 24 
temmuz ,ııilbi inkilfııp tarihimizin 
büyüık bir yıldönüım< ne tesadüf 
eden bir ııünıde bu c.t.zel eser
lerin açılmasından duyduğu bü 
yük ımemnuniyeti ifatk eden bir 
nutı.ok söylemiştir. 

Bir bataıklığın sıhh 1 mahzur· 
!arını ortadan kaldırmakla be
ralber şehire lbeıı kilometre me
safede halıka serin bir istirahat 
yeri temin etımiş bulLnan Ak
pınar baraiına halkın llıer gün 
gidip gelmesini lkiılay l~tınnal!• 
için Beled.ive tarafından tahsis 
edilen otobüsler de elinden i'.ı
baren muntazam seferlerine baş
lamışlardır. 

Anadolu gazetesinin 
30 uncu yılı 

Anadolu ııazetesi dün otuzun
cu yaşını idrak etmistir. 
İKDAM - Samimi tebrikle

rile daha uzun yıllar diler. 

• Hazin ölüm 
Matbuat ve matbaacılık alemi

n in, eski emektarlarından Abidiı 
Gövel'i de ebediyyen kaybetmiş 
bulunuyoruz. 

cSanayii Nefise• matbaasının 
sah ibi s ıfatile •Akın • gazetesinin 
de sah ipler inden bulunan Abidin 
Gövel ı\ııkara caddesinde bilim 
ve şefkati, diğercndişliği. ve mah· 
viyetper ver fazileti ile tanınmış 
ve h e rkese k endini sevdirmişti. 

Ne çare ki, son beş sen e içinde 
işleri bozulmuş cYeni Yıl isim
li küçük bir matbaanm başında 
ailesini \'C ,.a\.rula rını gcçindir
mİ)C: uğra~ıyordu. Esasen sıhha .. 
tinin de mütezelzil olması dolayı· 
sile fon günlerde cYen i Yıl mat
baas ı nı da devre mecbur olmuş 
ve k end isin i aramızdan a lıp gö
türen aman sız derdin zebunu o
l arak yataktan ç ıkamaz olmuştu 

Nihayet dün sabah saat dokuz
da tıbbı adli dairesi arkasındaki 
mütcrnzi evinde Abidin Gövel bu 
fani hayata gözlerini ebediyyen 
yummu~. talihsiz eşile ü ç yavru
sunu Tanrısına ve m ille t in e ema· 
n et ederek aramızdan ebediy~·en 
ayrılmıştır. 

• •• 
Ab idin Gövelin vefatı haberini 

İ21mir, 25 (İKDAM) - Na
zillili Abdullah ismın.:! 22 ya
sın<la bir gene; Alsar.cağa uit
mek üzere bindii'i 422 sayılı Be
lediye otoıbüsü hareket halinde 
iken ters atlamıs. yere düşünce 
basından ağır surette Y~ralan -
mıs. naıkledildiği. memleket has
tahanede ölımii,tür. 

A nn f :.;;rd:~~l~c;}~r~ldu 1 

alan kadir ve kıymet~iııas bele
d iye reisim iş Doktor Lütfi Kırdar 
bu hazin bildi~~ ile derhal aı:ı: ..... -
dar olın u.ş ve mcrh'-unuı.o. claazc· 
sinin tnatbuat alenıine hizınetle· 
rine la) ik b;r surette kaldmhna. 
sı iç .. ıı icap etlen t:nıirleri -vermiş
tir. 

Pamuklardaki haşe 
ratla mücadele 

İzmir. 25 (A.A.) - Foça, Ku
şadası. Bel'j(ama ve Menemen 
h :rvailsin<le lroµ iıalınde b ulu -
nan pamuklarda müıhim tahribat 
yaı::mıaıcta olan hoıısarPye lkrsı 
mücadeleye 'başlanmıştır. 

General Cemil Taner 
Çorum'da 

Çorum, 25 (A.A.) - Beden 
Terbiyesi genci direktörü tüm
l'eT!ernl CamD.I Taner refakatin.de
ki zevatla birlikte buraY" ge)anjş
tir. Bugün vali Salih Kılıcın 
da i.stirakile sporcularla memle
ket gen eliği 'hallkevi salonunda 
'bir toplantı y~~ ve bu top

lantıda Qenel direlktör beden ter
lbivesi kanununun ıaıreti ta11:ıilki 
etrafın<la 'bir konusmada bulu
~....2kt.ır~ 

Antalya, 25 <A.A.) - Bu sabah 
1.32 de şehrimiııde 5 saniye sü
ren oldukca şid<letli bir yer sar
sıntısı o~mll.Ştur. Hasar yoktur. 

Amerikadan gelecek 
ithalat eşyası 

İzmir, 25 (A.A.) - Temmı12 

sonlarında ve ağustos başların
da buraya ııelıneleri beklenen 
Jloi va.IJ'Ur ile Amerikadan mü
him miktarda i1ıhalat eşyası ııe

lece!kt ir. i 21mir ithalatçıları lıımt
rol mesel6'li için şimdi.den alii
k adarlar neminde teşebbüslerde 
'bulumnU<;lardır. 

Amerikada :lOO kişi 
sıcaktan öldü 

N evyoı1k, 2ı5 (A.A.) - Binkaç 
ı:ıündenberi devam etımekte olan 
sıcak dalgası, Ari:zona, Kansas, 
Cenıibi Dakota, Wyerr.ing ve İl-
linıois'jn bir Qdk mıntakaların-

Cenaze b ugün saat ı., ...i.ı.: Cerrah 
paşa hastahanesinden kaldırıla
r ak E) tipteki makberi mahsusu
n a defnedilec~ktir . 

Merhuma Tanrıdan mağfiret 
ve arkasından öksüz ve )Oksul 
bıraktığı a ilesine sabırlar diler
ken, gösterdikleri kadirşinasane 
alakadan dolay ı da sayıu B elc
riye Reisimiz Doktor Lütfi Kır_ 
darla muavini Lütfi Aksoya mat· 
baacı.lığunız ve matbuatımız na
mına (eşekkürü bir borç biliriz. 

•• • 

PURGOLI 
MÜSHiL LİMONATASI 

da 200 ~ j?Ün.eış çarpması ne- 1 
tice6iııde ölmelerine sebetı>yet 

Tenmiştir. 
Termometre, l 00 fahrenhavtl 

Piyasaya 
Hu ecz•n•cl• balanar. 

dar.ocesini g~ 


