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SALZBURGDAKI Si- 1 

YASI FAALiYETTEN 
NELER CIKABILIR ? 

Maarif Seferberliğine Hız Verildi! .. 
A 

1 
~ ======== 
ŞimJililı m•lum ol•n 
ıey, Almanya i/a Jt.ı. 
Y•nın, Jofu · cenup Ao
rupo•ın• ltentli İ•tetlilı

leri hu,utları •e nlzomı 
lrobul ettirmclt i•teJilı
lerintlen ibarettir. 

Hasan Ali Yücel pek yakında 
memleket seyahatine çıkacak 

" 
Yaıan: ABiDiN DAVER 
(E! alzburg schrinde, Bal
~ kanları ve Karpatları 

Köy Enstitüleri hakkında alakadar
lara mühim bir tamim gönderildi 

aliikadar eden bir top
lan tı yapılıyor. Rumen, Bulgar 
\rt Slo,_:ak nazırları, buraya ça -
ğır cl rlılar. Alınan Führcri ile İtal
l a Hariciye Nazırı, Salzburgda
dırlar ve bu sabık Avusturya, la
hik Alman şehrinde, bir nevi 
k~nferans toplanmıştır. Tabii, bu 

MAARiF VEKiLiNiN iZAHATI ____ , __ _ 
Hasa Ali Yücel 

kcnfcran. bildiğimiz alelfı.de top- Parti Grupunun 
lantılara müşabih değildir. Ay -
.aı alrı ten1ru.Iar, teklifler ve mü-
ı.akcreh. tJcn sonra, Almanyanın · ı" Jk • t • d 
i lcdii:i neticeye \"arılacaktır. Fil- ı Ç ı m a ın a 
\aki, Almanya ile İtalyanın Kar- ---·----------
1·-tbr \ "C Balkanlarda mevcut 
a azi ihtilfı.flarını hallederek ora
tla ;>·eni bir nizam kurınak için, 
Lu üç de\lctin nazırlarını Salz -
Lurg'a ~ağırdıkları anlaşılıyor. 
Alnıanya ile İtalya, daha evvel, 
Münih 'de l'tlacar hükümel a -
<lamlarile' de görüşmüşlerdi. Ma
carlara kabul ettirdiklerini öte -
kilere de kabul ettirmiye karar 
verdiklerine hükmetmek yanlış 
olınaz. 

Sulzburg görüş:ne:erinin , .e 
Rarpatlarla Balkanlarda kuru
lacak nizamın ve çizilecek yeni 
h~dutların mahiyeti hakkında, 
bırçok mütalealar ve tahminler 
Yapılmaktadır. Esasen, bu gibi 
gızJi içtimalar ve müzakerelerde, 
her türlü tahminlere müsaittir. 
Mesela deniliyor ki, 

izahat verecek 
An.kara, 26 (İK.DA.M Muhabi

rindn) - Yurdda Maarif sefer
berliği hız alanış blunınaktadır. 
Her tarafta köy enstitülerine kar
şı büyük bir alaka uyanmıştır, 
Ensti tülerdeki faaliyetin iyi bir 
şekilde devaınının temini için 
bütün tedbirler alııunı.stır. Her 
tar arta yeni cnstitükr inzasın:ı 
baslamnıştır. 

Öh"endii'!fune ,göre, Maarif Ve
kili Haısan Ali Yücel C. H. Par
tisi B. M. Meclisi Grupunun ilk 
içtlmaında esasen ruznameye a
lınmış bulunan Maarif işleri haik
ilonda izahatta bulunacaktır. 

Maarif V eki!inin va.kında Ma-

IIASAN .lı.I YÜCEL 

arif lıılerini teftiş etanek üzere 
bir maınleket seyahatine çıka
cağı llıll!ber verilmektedir. 
MAARİF VEKALET.!N1N 

TAMİMİ 
!Dii'!er taraftan Maarü Vekile

ti yeni açılan köy enstitülerin-

____ , __ _ 
Köy Enstitüleri 

her tarafta bü-

yük b ir alaka 

ile k a rş ılandı 
deki eltitiını ve Qiiretbn islerini 
teSbit etımis ve alfukalılara bildir
lniştir. Bu isleri sırasile yazıyo
ruz: 

Açılan !köy enstitülerine ha· 
ziran devresinde alınan talebe
ye 29 birinciteşrin 1940 tarihi
ne kadar enstitü birinci sınıf 
tahsili veriJ.miş olacaktır . 

1k kısmı bulunan ve köy ö.i!
retımen okulundan enstituye kal -
bedilen müesseseleroe ilk okulun 
5 inci sınıfını bitirmiş olan ta
lelbe de yeni alınan talebe ile 
birlikte birinci sınıf tahsili J!Ö
reCE!klerdir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 1 - Sovyet Rusya Karpatlan 
ve Balkanları kendi nüfuzu al
tına almıya çalışıyor; huna karşı 
Alınanya ile İtalya, .Macaristan, 
Ronıanya ve Bulgaristandall mü
rekkep yeni bir Balkan bloku kur. 
lhak istiyorlar. 

' ' Almanya ve 
Balkan la r ,, 

2 - Transilvanya meselesin - 1 . ,. k 1 • 
de, Almanya, Romanyayı, İtalya Tımes ın ma a esı 
lllacaristanı tutmaktadır. Bu yüz-
den mihver devletlerinin Avru- .. 1 /t•ly•n ••lıcri 

Harpten sonra Av- " SALZBURG 
rupa e konomlsl MÜLAKATI,, 
08 h818 0618C8k? Reuter di yo r ki 

P.anın bu kısmına ait siyasetle - ,.. m•n • 
~ınde mübayenet vardır. Salz - ittilalrıntlan 6cri Yu,ıro•-
ı'.rgda bu da halledilecektir. 

t J - Almanya ile İtalya, İngil
;~eye . karşı şimal deniz!nde ve 

denızde umumi bir taarruza 
Recmeden evvel Avrupanın do. 
~u ı.; ' 
iti ~. . enup mıntıkasında, her 
d rlu ıhtirnfları hallederek bura
! an temin etlikleri iktısadi men
aatJcrin hozulman1asını temine 
Çalışıyorlar. 

~a~ - En bedbin bir i~timal ola· 
İ . da, Almanya ile Italyanın, 
."ı:•ltereyi, İn"iliz İmparatorlu-
ı:uua "d " k gı en kara yollarından sı-
d •Şlırınak maksadile .'\lacaristan. 
ı:n, Romanyadan ve Bulgnris -
d ndan harpsiz geçmek için bu 
t e~ 1 •.tlerle anlasmak iskdiklcri 8 B~~ edilmektedir. 
tah u~un bu nikbin ve bedbin 
Şud nıı~ler ara> ında .en doğrusu 
Jl ur. Almanya ile Jtalia Avru· 
anın b · ' 

kal U ~ıs.mında kendi politi-

Londra, 26 (A.A.J - Timeıı 
gazetesi, •Berlin ve Balil<anlar• 
ba•lıi'!ı altında sunları yazmaık -
tadır: 

•Balkanlardaki kansıklık ve 
qerqinlik, ancak bir. itillifla ka -
ti bir surette halledılebılecek o
lan ihtilıiflan istismar eden ha
rıs komşulann eseridir. 

Sıılh zamanında, lnqilterenin 
politikası, Balkanların büııük 
devletlerin oyuncaqı olmasına ma 
ni olmıık için böııle bir iti!afı 
ı;iicurk getirmek olmuştur. 

ı';ıimcU, Avrupanın bu kısm.ın
da. buiunan en küçük mem!e -
ket ı.endi istikbalinin bir veııa 
iki .biiııiik devletin akibetine baq· 
lı oZdu!iımu görmektedir. Bu dev
letlerin ise, mezkur büııük dev
letlerin pençesi altına girmiııe 
hiç de niııetleri 11oktur. Cünkü 

(Arkası 3 üd sayfada ) 

J,i arını hakım kılmak istiyorlar. 
•h n esası budur; fakat esas kadar 
bir•ınıniyelli olan eşkali, beniiz 
ınedsırdır; bu sırrın da, çok geç. 
da en, hiç olmazsa, kısmen mey
S n! a çıkacağına şüphe yoktur. 

a zbur "Tk 
ra g mu a atı bittikten son- Bu"gu••k li;,ıgerek neşredilerek resmi teb., 
la er, gerekse ortaya atı lacak ve· Tarihi 

Funk'un Nutku 

Almanııa Ekônomı Nazın 
FUNK 

iBerlin, 26 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 
Reidlı Mareşal Görinıı'den harp 

ten sonra Alınan ve A vrtlıla e
ıkonıaınisinin kalkınması projesi
ni hazırlaına1< emrini alını$ olan 

(Arkası 3 üncü sa31fada) 

Tefrikamız 
•an~:~•<ak haberler Saiesinde ka- ==:--======= 

ş· az çok yırtılacaktır. A ~ E s [~B L ın~~mdi!ik malüm olan cihet. Al- ~ n D ~ 
l'a Y~e ~lalyanın. Transilrnn- 16 
denv~ brıce meseleleri yÜlün-
ıot arp cıkıp da kc;ı lilorini pet-
le b e~~ak ve hanı nıdou~ itibari. 
İı t C•1

1Ycn bu mer.ı lcke!lerin alt 
3 ° nıanıasına bı'.iyük ehemıui-

•t ' • ··tlikleridir 

Bugüne kadar hiç el sürülmemiş olan bu mühim mevzu. İs~ 
lam tarihinin en meraklı ve en ehemmiyetli safhalarını ıhtıva 
etmektedir. Bu eseri İKDAl\I okuyucularıoa değerli tarihçimiz 

s.lsbur• mlıldltatınclan 

evııcl S-Oylcnen biıtün •Öz

ler tahminclen ibarettir 

Lorııdra 26 (A.A.) - Reuter 
Ajansının 'diplomatik muhabiri. 
Hitler ile Balkan devlet adamla
rı arasında yakınrla V>U'ku b".la
cak olan ımüzaikerelerden &OY
le bahsetmektedir: 

Salııburıı mülakatı etrafında 
söylenen bütün sötler, tahmin
d en ibaret bulunmaktadır. Al
man radyosu tarafından verilmiş 
olan ve hu husus hakikında ve
ııane mevzuu teŞkil edebilen 
zıey, anüliilkatlar esnasında iktı-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

la:================ı• 
İngiltere Dob

Bul. • • 
rıcenın 

garlara veril-
• 

mesıne razı 

Londra, 26 ( A.A.) - Sofııa
da salıihiııettar Bulqar mah -
fillerinde öqrenildiqine qöre, 
Bulgarlann cenbi Dobrice ü
zerindeki taleplerinin Bıılqa -
ristan ile Romanııa arasında 
dostane bir hal suretine var -

ı 
masını inqilterenin müsait bir 
tarzda telakki edeceqi hakkın- 1 

. da Bulqaristan diplomatik ııol-ı 
la haberdar edilmiştir. 

· İllive olunduquna qöre, bu . ... llc r· b· · . t 1;;1 a l • nıeselcsı ortaya çık-
- zaıııan B ı· R . \·er· l\I ' er ın • oına nuh-

ilıt'1 ' acaristan ile Bulgaristan& 

• ! bilvasıta haber, 1nqiltere tara-

0 fındaıı herhanqi bir prensip 

S TA D Z iY A ŞAK i ~ ı . ~~~:e::~;i::::: ::::.~:::;i~ 'Sat ,.e sah t • 
5urctlle b " .. a,vsıy·e etmek 
'İmd' d unun onune geçmiştir; 
ti"" 

1 
e hu tavsiyenin ifade el-

~· vaadi ~e · . • rıne getırınek ve gü-
( Arkası 3 üncü s11yfada) 

ABİDİN DA VER 

Aylardan beri yaptığı derin tetkiklerden sonra, 
dır. Yarın bu mühim tefrika bakkıoda tafsilat 

sunn1akta -
vereceğiz . 

- ""' "" ~ . .. ~ ' - . 

' hattı hareketinin bu tezahürü, 

ı ancak Romanııa hükıimetinin 
! (Arkası :; üncü sayfada) 

·===================i• 

VekillerJ 
!Heyeti -Muamele vergisin
den muaf tutulacak 
maddeleri tesbit etti 

Ankara, 26 (Telef.onla) - Ve
kliler Heyeti verdiği yeni bir 
kararla birçok müesseselerin ı:!e

tireceği maddelerin muamele 
vergisinden istisna edilmelerini 
kararlaştırmıstır. 

,., 

Bu suretle yerli mahsulleri 
tasir tasfiye ederek yağ cı
karan huibubat, nebati, havvani, 
maddeler ve kuru yemişlerle 

pamuğu ç~irdei'!inden aY1ran, 
ayıklıyan, temizliyen, kurutan. 
temizliyen, tuz!ıyan, üzümü bo
yayan müesseseler, su ile müte-

Salzburgda 11enı bir veçhe verildiqi söylenen Balkan 
memleketlerinin haritası ... 

BULGA R 
harrik clclktrilk dinkleri, .imali, NAZIRLARI 
alım ve satımı devlet inhisarın-
da olan maddeleri yapan fabr ika-

,LE (Arkası~ üncü taııfada), Fil of ve Popof dUn 
Milli Şef tayyare ile Salz

ı buro'a hareket etti 
Dün öğleden sonra 
Boğazı teşrif ettiler 

Reisicumhurumuz İsmet i -
nönü dün de Florya deniz köş
künde istirahat buyurmuşlar -
dır. 

l\lilli Şefimiz akşam üstü de
niz köşkünden ayrılarak oto -
mobille İstanbul cihetine geç
mişler ve oradan da yine oto- 1 
mobille Boğaziçine giderek bir 
tenezzüh icra buyurmuşlardır. 

'- pw=c tlı 

Sofya, 26 (A.A.) - Alınan hü
kCımetinin daveti üzerine Başve
lkil Pr. Filof ve Hariciye nazırı . 
Popof, refakatlerinde Alman el- , 
çisi Von Riohto.fen oldui!u hal
de, hususi bir tavvare ile bu sa
bah Viyanaya hareket etmişler
dir. Bulııar devlet adamları Vi
yanadan Sal2Jlıur~'a trenle l(ide
ceklerdir. 

Bulgar nazırlarıın refakatin
de elcilerden Sarafimof ve Si.s
ananof ile Hariciye nezareti sek
reteri Dr. Kristo, Şişımaoof ve 
Balan matbuat bürosu mümes -

(Arkası 3 üncü ıa31fada) 

Şehrimizde paraşütle 
atlama tecrübesi ya
pılması kararlaştırıldı 
Üniversite lise ve orta okul tale-
besi Hava Kurumuna aza olacak 

Trakyada olduğu gibi İstanbul ve Egede de paraşütle atlama 
tecrübeleri yapılması kararlaştırılmıştır. 

Bu tccriibeler İnönii kampı sonunda icra olunacaktır. Diğer ta
raftan tekmil üniversiteliler gibi orta okul ve lise talebelerinin de 
Hava Kurumuna aza yazılmaları kararlaştırılmıştır. 

Havacılığın inkişafı ve Hava Kurumu azalarını çoğaltmak üze
r e ayın 30 uncu salı günü vilayette valinin reisliğinde bir toplantı 
yapılacaktır. 

ROMANYA 
NAZIRLARI 

Hit terle görüştük
ten sonra Romaya 
ha re ket et t i 1 er 

H 1 TL-ER 

Salııburıı. 26 (A.A.) - D. N B. 
bildirivor; 

Romanya Başveki li Gı ~.urtu ve 
Hariche nazın Manoilesct• Al
man hükı'.'ımetinin daYeti üzeri
ne bu sabah saat onu cevrek ııe
çe Sal:ııburıı'a ııelımişlerdir. Ro -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Esnaf cemiyetleri ıslah edilmelidir ! 
Cüzdan alma müddetinin bitmesine 4 gün kal
dı.~ı halde 20 bin esnaf henüz müracaat etmedi 

Sehrimi..zdeki esnafın cemi -
yetlerinden yeni cüzdan almala
rı için verilen mühlet ay ha -
şında bitecektir. 

Cıımartesı nden itibaren de 
eski cüzdanların deiiistiriliıp de
~riknıediği hakkında kontrol
lere başlanacaktır. Fakat müh
letin son l(iinlerinin ııelmesine 
ve 4 ıtün kalmasına raj!men ek
seri eımafın cüıdan aimadıltı an-

laşılımıiktadır. Ve bu sEne cüz
dan alanların sayısı l!l'cen yıla 
nazaran ocık aulır. 

Gecen yıl ise şehrimizde cüz
dan.sız 20 'binıden fazla esnaf ve 
seyyar satıcı bulundu_ğu anla.şıl-
rnıştır. AlM<adar esnafın cemi· 
yetlerine karsı olan alakasının 
;ıer yıl l?ittikçe azaldıı:ın. ı:üre
r ek e~:ıaf cemivetlerıne esaslı 

bir sekil ,·er,hnesı ve ~snafa da· 
ha nafi olması ıçın :~Lkıl-.ler vao-
rn:ıktadır . • 

Bir kısını esnaf ıse sadece eı.iz
dan parası vernıkle:i ııi ve ce
mivctlcri.nden matlup favdavı .ıriil 
mediklerını beyan ederek cemi
vetlcrin lağvolunup kendileri
nın beledıye İiktısat müdürlüiıü
nc bağlanmalarını istemektedu:· 
ler. ' 



SAYFA-! 
• 

a cada çiftçiler 
ayramı yapıldı 

Muğlada yeni badem mahsu
lünün toplanmasına başlandı 

Muğla, 21 (A.A.) - Dataıda htiadııı bitmMi ürerine bütün 
köylülerin iştiraki ile düa bir çiftçiler bayramı yapılmı$tır. 

Viliyet içinde yeni badem mahsulünün toplaıunasına başlan
mıştır. Bu yıl mahsul g'.All;en yıla nisbetle azdır. 

İncir mahsulünün iyi olacağı anLışılıyor. Villyetin Palımwt 
mahsulleri de iyidir. 

Beden terbiye
si Direktörü
nün tetkiki eri 
Dün Çorumd• muhtelif 

spor h•reketleri yapıldı 

Çorum, 26 (AA.) - $ehri
ııniııde bulunan l:ıeden terbiyesi 
t>ıenel direktörü Tiirn.ııeneral Ce
mil Taner. spor isleri üzerinde 
tetikiklerine devam etınis ve öğ
leden evvel haıkevin<le y~pılan 
büylli< bir t;Qplantıda. beden ter
biye.:;i kanun ve nizamnamesinin 
ııençliği vazifelerıdiren esasları 
üzerinde ibir kmıu.şınada bulun -
mll6tur. Genel direktörü müte
akip valiımiz Silih Kılınç biİ
hitabeed bulunaralk <'e0rum geno
liginm beden terbi vesi \ olLnda
ıki raJışmalarırun takdire deger 
olduf(unu, yeni kw.rulan ı;.ençl.ik 
te<ı.<ilatının da az zaımaruh ve
rimli neticeler wr<.>ceğiad~n ü
midvar oldul'!ıınu kaydetmiş~ir. 

Saat 18 de spor meydanında 
vali, misafirler, parti reisi, as
keri k<mıutanla QOk kala.balık bir 
seyirci kütlesi önünde askeri 
ı;ıpor Cor\.lln spor arasında fut
bol ımaçı ve diğer sporcu ııeno
ler de mu!htelif idman hareket
leri y~ardır. 

Akışaın misafirler şerefine p.artk 
gazi.ooıswıda 'bir ztyafet veril -
miştir, 

Uşak Halkevinin köy 

İznıir 1'uristik 
. qollarını inşa 
eden şirket 
Mukaveleyi bozmak is• 

tedı. Talebi reddedildi 
hımir. 26 (AA.) - Vilayet 

turistik Y'C)llarıru insa etmekte 
olan reji .ı?eneral siıiketi harp 
dolayJSile sinketin taatıhüdatıru 
yapamıyacak vaziyete ıtirdiğini 
'beyan ederek, mukavelenin 16 ncı 
maddesine islinaıden fesih tal<iıin
de ibulunmUıŞtur. Vali Etem 
A}1kut'un baskanlığında top -

!anan vila vet daimi encümeni 
bu talebi dikkatle tetlkik etmis 
ve şi11ket müdurüniin de verdiği 
izahatı dinledikten sonra, 16 ncı 
maddenin tarafeynin harp halin
de bulunmaları derpis edilerek 
tanzim ediimL; ibir madde oldu
ğunu, ha1buki hw:ün Tünkiye -
nin de Fraruanın da harp halin
de olma<i>klarıru teshil ederek 
sirketın fesih talebini redde~miş
tir. 

Yeni Samsun Valisi 
vazifesine başladı 
Sıımsun, 26 (AA.) - Yeni 

valimiz Avni Doğan Ilı~ Ta
rı vapuru ile şehrimize ııelırniı:; 
ve Gazi :ınkela<;iııde merasimle 

karşılaıınuş ve bir kıt'a aSker 
seltmı resmini ifa evlemistir. 

Vali, doi?ruca vilavet maka -
gezileri . mına ııidere'k vazifesine basla -

• mıştır. 

Uşak, 26 (AA.) - Kazaınırı: 1 G d• d B d b" 
ka maıkamının da i.itira.k etırniş e ız e e en ter ı. 
o1duı?u bir .l:Wkevi ıheyeti iköy- yesi mükellefiyeti 
!erde bir tetıkik gezisine ç!k
mı.ştır. Halkevi ııençleri ujira
dıklan köylerde ık.öv ve ziraat 
isleri etrafında oijri.isrnelerde bu
lurımuıelar ve diğer muhtelif mev 
zular üzerinde .köylüleri tenvir 
eylemişlerdir. Bu ııezi esnasın
da birç<i< hastalar muayene edil
miş ve ilaçları temin ~uıı
tur. 

Gediz, 26 (A.A) - Kazamnıda 
beden tevbiyesi kanununa ııöre, 
18, 19, 20 yaşındaki mükellefi
yete tabi gençler tarafından bir 
Gediz gençli!k klülbü teıjkil edil
mi.stir. Bu münasebetle iıki vüz
den fazla gencin iştira:kivle bu -
gün kliJbün açılıs tOCeni ya.pıl

mı<:tır. 

HA YIR SEVER BiR VATANDAŞIN 
ALiCENABANE BiR HAREKETi 

Malatya, 26 (AA.) - Malat -
yanın i>a_yırscver san'at.kfırlann

dan t'erviyeci Yakub, 'bu sene 
J.isemüıde üstün basan ııö<;teren 
talebeler için Hatav'a terti'P e
dilecek ibir seyahatin masrafları
nı veıımeyi taarıhüt etımiştıir. 

Maarif Vekaleti bu sevahte 
muvafakat etmiş olıdui?ıından 

dün 15 kisili.k bir ta!E.<be grupu 
Hatay'a hareket etımıs ve talebe
ler vali Faıhri Özen, lise müdü
rü, muallimleri ve halk tarafın
dan teşyi edihnistir. 

Tesviveci Yakub'un Maarife 
karşı ııösterdiği bu aUoka. mulhi
tiımizde büyiJk bir takdirde kar
şılamnıştır. 

Demek Beni Seviyor! .. 
Yazan: j_jj 

Gldö Mopasan ı~- ı 

Türltcesi: 
Selami ı: Sedes 

<--~~~~-~~~-! 
No. 2S ___ ıım ___ _ 

Bir sabah Gontran ile beraber 
cDiinyanın sonu. adını verdik -
leri, Anval nehrini a.kt1ğı acaip 
yem gittiler. 
Boğaz tamamile daralarak <la

i'a ddıyordu. Taşlardan, kaya -
!ardan seke seke geçiliyordu. NL 
hayelte nehir büyük bir göl teş
kıl ediyordu. 

O gün Pol, gölde büyük taşlar 
farjı;etti ve: 

- Daha da ötelere gidilebilir! 
Dedi. 

Ve taştan taşa ilerledi, duvar 
&ibi bir yeri tırmandı, haykırdı: 

- Harikulade cüze! bir yer, 

su3un iç.inde ağaçlık var. Gelip 
bakınız. 

Yaklaştılar. Pol. Kristianın iki 
elinden tntu;ı kald:rdı. Tekrar 
seke seke, taştan taşa yürüdüler. 
Biraz sonra a~ılmaz bir duvarla 
kar ılaştılar. Tepelerinden, yir
mi metre yüksekten bir ~eliıle 

akıyordu ... Ba~larını kaldırdılar. 
Gökyüzü göriinüyordu. Yalnız 

suyun sesi duyuluyordu. Daracık, 
iki kişinin karşılıldı geçemiye -
cekleri kadar dar bir mağaraya 
girmişlerdi sanki. 

Pol Bretinyi bir şey söylemi
yordu. Gontran: 

- Ne ııüel dedi, bence &anfUl 

lıtDAlll 

Almanyaya ihracat 
hazırlığı başladı 
Yeni anlaşma metni dün telgrafla ali· 
kadar dairelere bildirildi. Dış ticaret 
daireıi reis muavini şehrimize geldi 

T ürk - Alınan 8Dhemas•ND metni düa alakadarlara teJııra{la 
bildiriiın4fu. Anlaşmanın imzası haberi piyasada tesirini 

göstermiştir. Uzıın müddettenberi İllracat yapılama<bğı için pi7asa
ları durgıın olan ve fiatları şimdiye kadar &örülmemiş derecede dü. 
şen birçok maddeler üzerinde hareket başlamıştır. 

Bu arada kiiçük baş hayvan derileri ile kuşyemi ve darı üze
rindç alış verişler hararetlenmiş ve bir çok müesseseler Almanyaya 
göndermek üzere piyasadaa mal toplaınıya başlamışlardır. 

Alrnanyaya gönderilecek ve Almanyadan alınacak mallar bir
lilder tarafından idare olunacaktır. Bunun için birlik azaları bu
günlerde umumi surette toplantılar yapıruya başb,yacaklar, ithalat 
ve ihracatı taksim edeceklerdir. 

İş ticaret dalıesi reis muavini Celal bu hususta tüccarlarla te -
maslar yapmak ve Almanya ile başlıyacak temasların hazırlıiile 
meşgul olmak üzere dün Ankaradan şehrimize gelmittir. 

Sahillerimizde 
Yeni inşaat 

T •hlisiye, ve fenerler 

için progr•m hazırl•ndı 
Münakalat vekili Ali Çetinıka

va sahilleri:ın.izde yeniden inşa 
edilen tahlisiye istasvonları, fe
nerler ve sis düdülkleri üzerin
de ala.kadarlardan malimıat al
mı.ştır. Bu işler için ~ ııene
!i.k bir program hazırlanmıştır. 
Aıkdeniroeki inşaatın yerlerini 
tesbit için yakında lbrr hevet tet
kiklere çtkacaktır. 

Karadeniz sahlller.iııde tetildk
ler ıbaşlaıruştır. 

BELEDİYE 

Taksim g•zinosu ay 
başında açılacak 

Taksim Beled!ye ga:zincl!l.mıın 
i:şletme&ini üzerine alan Rıanen 
grupunwı reisi artist .ııetirtmedt 
üzere dün BUkreşe gibmistir. 
Yeni ,gazinonun resmi kösaıdı 
2 ağu.ııtıosta yapılacaktır. 

Diğer taraftan .ııeoen f?iin llıir 
infilak tehlikesi ııeçiren bura -
daki ıınodern mutlb~ın insaatı 
da dün tamamlanmıştır. Garinı:>
nun ?ki cephesinde de veni bir 
istinad duvarı yapılacaktır. 

Eminönü meydanı 
ay b•şında bilecek 

Vali ve Belediye reisi ddk.Wr 
Lıitfi Kırdar dün yanında heyeti 
fennİYC müdürü olduğu halde 
köprüye ı:ıiderak Eminönü mey
danmdaki inşaatı tetki!k etmiş 

w bir an evvel iıkıınalini bildir
miştir. Dubaların esas vüksel
tilıne<;i isi bi1ımiştir. Av basına 
kadar ırneydarıdaki faaliyet de 
bitmiş olaca.'ktır. 

Beledıyedeki imtihand• 
kazananlar 

Bclooive Muh~s, ıbe müdürlü- , 
friınd e münhal mu.nurlu1tlar için 
açılan iınlıhanın nelicc:,i dün 
belli oJınuııtur. 1 

48 tahbin girdiği bu imtihan- ı 
dan Süruru, Nüzhet, S~bahad
din, Mahmut, Münire, Mahmut, 
Raşid, N erunin, Bedri. Nfüad ve 
Vasfi ve isminde 11 kişi ikazan 
mıştır. 

bir kadın bu suda yıkansa ne gü
zel olur! 

Geri döndüler. İlk iki duvarı 
aşmak kolay oldu. Fakat üçüncü 
duvarda Kristian korktu. 

Bretinyi tırmandı, sonra iki 
e~:ni r:attı: 

- Atlayınız! Dedi. 
Kadın cesaret edemiyordu. 

Dü~nıektcn değil, fakat ondan, 
Polun gözlerinden, bakışlarından 
korkuyordu. 

Aç lıir hayvan iştihası ile, vah-1 
şileşen bir ihtirasla bakıyor ve 
kendine doğru uzanan iki el onu 
öyle liıniranc çekiyordu ki, bir .. 
den bire kori,tu, ha:vkırnıak, kaç. 
mak, sarp dağın l("pcsinetırınan
mak, bu mukavenıc t edilmez ça
ğından kurtulmak arzusuna ka
pıldı. 

Arkasında ayakta duran kar -
deşi seslendi: 

- Haydi git! 
Kendini boşlukta hissederek 

gözlerini kapadı, viicudünde mu. 
nis. kuvvetli iki kolun tazyikini 
duydu, vücudü genç adamın vü
cudüne değdi, yüzünü soluk so
luğa ılık bir nefes okşadı.. 

Japonlar bir 
müsabaka açtı 

En iyi eseri y•zan be

dava seyahat edecek 
Japon İmparaıt.orluinmun ku· 

ruluııunun 2600 üncü yıldönümü 
münıısefuetile bevnehnilel harsi 
ırnünasebetler cemiyeti tarafın -
dan ,beynehnilel bir müsabaka 
açılıciığı Üniversite rektörlüRü
ne bildirilımi:ştir. 

J a.pon kültürünün ana ha·tları 
hak!lnnda 8000 keliıme11k en iyi 
eser yazan 3 kişi lbu müsaba:ka 
ırnUk.M.atı olarak !bulundukları 
me<rnleketlerden J aPOnyaya ka
dar meccanen ~ .ııe1me bir tel
ıkilk seyahatine 'Qlkarılacaklar
dır. Eserler 30 ev lılle :loadar 
meı:<kezi Toloyoda bulunan ıınez
kıir cemiyete ııönderilırnis ola -
caktır. 

Halk plajlarında 
duhu !iye kalktı 

ÜSküdarda Belediyece açılan 
'halk plajma bu ıkere 5 !kuruş 
duhuliye ücreti konu.hnası şika
yetleri mucip olıınuş ve rağbet 
birdenbire azalıını.slır. Pliiiın te
sisinden .mak.sad, ihalıkı.mız ve (,Xl

cukları açtkta denize ıtirmek 
tehlikesinden 'kurtanmaık oldu -
ğundan bu duhuliyenin de kal
dırıhnası münasip ,görülınü.stür. 

Küçük haberler 
=-======== * Stokholm ticaret ataşemiz 

Natuk Avrupadan şehrimize gel
miştir. Ankaraıı gidecektir. * Anadoul yakasındaki ekseri 
plajlarda kabine ücretlerinin 
fa=lalıiiı hakkında 11apılan Ş'ikıi

yeıler üzerine Flgrııoda o!duiiu 
gibi buralarda da tenzildt yapıl
ması için tetkiklere başlanılmı.s
tır. * Cumhuriııet Halk Partisi vi-
ıa !ld idare heyeti reis!iiji Beııa
zıtta da ıuo ki;ilik bir erkek ta
lebe yurdu armaııı kararlaştır
mıştır. Bu 1:eni ııurd teşriniev
velde faaliyete qececektir. * Tksim - Harbiye arasındaki 
büyük caddenin asfalta cevri! -
mesi işi dün 40 bin liraııa mü
teahhide ihale olunmuştur. Fa
aliyete hemen başlanılacaktır. 

Sonra kendini ayakta buldu; ı 
Gontran da onun peşi sıra iner
ken korkusu geçmiş gülümsiyor- r 
du. 

Bu heyecan genç kadmı ihti
yata sevketti, bir kaç gün Pol 1 
Bretinı i ile yalnız kalmaktan 
knc,·uıdı; adam kuzunun etrafuı
da dolaşan masallardaki kurtlar 
ı,:ibj onun etrafında döneniyordu. 

Büy iik bir gezinti y·apınıya ka. 
rar vcrdılcr; altı ki!?İlik biraraba 
ile, Oriol kardeşleri de alarak, 
yiyecekleri ile küçük Tazöna 
gölü kenarına gidecekler, gece 
ay ışığıııda döneceklerdi. 

Çok sıcak bir gün, öğleden 
sonra yolu çıktılar, güneş dağ 
granitlerini fırın taşı gibi yakı
yordu. 

Aı·aba yamacı tırmanıyor, üç 
at ter içinde solu;yor, arabacı ba
şını öuilnc iğmi~ uyuklu~·or, ~·"I 
kenarındaki !a~lardu ı eşil ker -
tenkele sürüleri koşuyonlu. Ya -
kan ha\'a sanki göze görünmiyen 
agır ateş tozları ile doluydu. Ba
z.an sanki deprentisiz, mukavin1 
geçilenıiyecek kadar kalındı; ba-

,~iii--------
Ihtikarı takip 
• • 
ıçın bürolar 

kuruluyor 
iç Ticaret 
Müdürü 
şehrimize 

Umum 
bugün 
gelecek 

iç ticaret uınuın mtidürii Ca.. 
bit ye bir müildettir Aakara -
da bulunu. mmtaka ticaret 
müdürü Avni Sakman bugün 
şehrimize geleceklerdir. 

İç ticaret müdürü, fiat mii
rakabe komisyonu tarafından 
satış fiatları tesbit edilmiş o
lan maddelerin kontrol işi ü
zer.inde meşgul olacaktır . 

Cahit bunun için kurulacak 
olan takip bürolanrun hazır _ 
lıklarını yapacaktır. İç ticaret 
umum müdürü bir müddet şeh
rimizde kalarak ihtikarla mü
cadele işini kat'i surette yo -
)una koyacaktır. 

" -~ 
Köprüde bir kaza 

Motör bir sandala 
çarparak batırdı 

Dün akşam ii?.eri köprü ağ -
zıncla bir deniz lk8218Sı olmUŞ -

tur. 
Şile limanına lbağlı Melıımet 

reisin idaresinıdE!!ti beş tonlUk 
Handa;; motörü köprü ağzından 
limana ç'1<anken .İsmail ismin
de birinin sandalına çaııııınıştır. 

Sandal de~hal devrilerek bat -
mııs. denize düşen sandalcı et -
raftan yetiııenler tarafından kur
tarılıınıştır. Motıör kaptanı 'Y"' -

kalanarak tahkikata lbaslanırnı.s
tır. 

Haseki hast•hanesi 
genişletilecek 

Haseki <hastahanesinin geniş -
letilırnesi için civa,rdaıki evlerin 
istimlik edilip bahçenin büyül
tülerek yeni iki pavyon inşası 

karar!aştınJınıştır. 
Ancak lbu ise rnalzemei inşa

iyenin bollaştığı zaman baslanı
lacaktır. 

O vakite ıkadar da istimlfik ve 
sahanın tanzim faliyeti yapıla
caktır. 

Belediye Reisi 
Muavinliği 

Beledi ye reis ıınuavinlet'inden 
Rilat Yenal ırnezuniyet alarak 
di'" Çanak!kaleve ıııitmistir. Ye
rine vali muavinlerinden Halük 
N iha.d Pepeyinin vekalet etmesi 
ikararlaştırüıruş ve ımınnaileyh 
dün toplanan Daimi Encümene 
riyaset etmiştir. 

Dükkan delen hırsız 
Mustafa, Melrınet ve İbrahim 

adlarmıla iiç hırsız Ramiste bir 
bakkal dükkanından muhtelif za. 
manlarda birçok eşya çalmışlar 
ve yakalanarak adliyeye veril -
mi~lerdir. Dün asliye yedinci ce
za mahkemesinde yapılan muha
kemeleri neticesinde dükkin del
mek suretile hırsızlık yaptıkları 
sabit olduğundan birer sene üçer 
ay hapislerine karar verilmiştir. 

zan da biraz kımıldıyor, yüzleri, 
cam ormanları boyunca sıcak re
çine kokan bir yangının s<ıluğu 
okşuyordLL 

Arabada kimse konuşmuyordu. 
Dipte oturan üç krulın, penbe 
şemsiyelerinin gölgesinde kama
şan gözlerini yumuyorlar, Marki 
ile Gontran, başlarına mendil ka
mışlar uyuyorlar; Pol Kristianı 
gözliiyor, J(ristian da göz kapak
larının aralığından Pole bakı
yordu. 

Araba, arkasında beyaz bir toz 
bulutu kaldırarak bitip tüken -
mek bilıniyen yamacı tırmanı -
yordu. 

Yaylada hafifçe arabacı doğ
ruldu, atlar tırısa kalktı ve ekil
mi,_ tek tük evler ve köylülerle 
dolu bir diyarda yol aldılar. U -
zakla >olda yanar dağ tepeleri 
görünü)ordıı. Biraz sonra göre
cekleri Tazöna gölü Ovcrniya sı
ra dağlarının son Peraterinde 
!e~ekkiil etmişti. 

f Arka.n var) 

''· ... •f.'r ,,, .. it .. , .. . . 
• • ~.ı.._ 

cİstanbulu sevClller. nihayet 
büyük bir toplantı yapıp faali
yete geçmişler! .. 

Bu havadisi okurken hayret 
ettik; her halde bizim kadar İs
tanbulu seven her istanbullunıın 
da hayret ettiğine kaniiz, çünkü 
büyük bir toplantı )'apıp faali -
yete geçmiş olan .ıstanbulu ,.... 
yenler. her nedense enkonyi to
larıru muhafaza etmişler, lrlm oL 
duklarını saklamışlar, Farmas<ın 
oeağınm bir kolu şeklinde, hü -
viyetlerini gizleyerek işe başla
mışlar. Bu havadisi okuduğumuz 
gazete bu toplantıdan şöyle bah
sediyor: .Muhtelif Vekiıletleriu 
şehrimizdeki erkanı, tanınmış a
limler, miınarl&r, mlitehas8ıslar, 
tarihçiler ve arkeologlar bulun
muştur.. Peki amma bu zevat 
kimdir? İstanbul kendisini seven
lerin isimlerini öğrenmek iste .. 

"7 mcz mı .. 
Hemen bütün gazeteleri aldık, 

baktık, aradık, taradık... Allah 
Allah!.; İstanbulda İstanbulu se
venler bir araya geliyorlar da, 
İstanbul matbuatı - bir gazete 
müstesna - bu toplantıdan haber
siz kalıyor! .. 

Hayretimiz nrttı doğrusu .. İs
tanbul için hayırlı teşebbüslere 
giri~ecek olan bu teşekkülün 
matbuatı haberdar etmeden ve 
aneak bir tek gazetenin kulağına 
fıslıyarak faaliyete geçmesi şa
şılacak şey değil midir?. 
Şaşa şaşa tek gazetedeki ha -

vadisi okıımıya devam ettik ve 

1 ADLftVIE 

Gala tada bir 
cinayet işlendi 

Bir genç karısını taban

ca ile ağır yaraladı 
Evvelki gece Galatada ağır bir 

yarıdama had.isesi olmuş bir 
genç kansını tabanca ile yara -
lamıştır. Hadise şudur: 

Galatada Jl.lunıhanc caddesin
de Rus manastırında 55 numa -
rada Pavlo kızı Perihan ile Reşit 
oğlu İslam adında çok genç bir 
ikan koca otul"lmaktadır. İslam 
karısını çok kıskanmakta ve on. 
dan şüphelenmektedir. İslam as
kerlik vazifesini yapmak üzere 
bir müddet karısının yanından 
ayrılnuya mecbur olmuş ve ev
velki gün vazifesini bitirerek gel
miştir. İslam kendisi burada yok
ken karısının Yusuf adında birile 
konuştuğunu duymuş ve evvelki 
gece evde karısile kavgaya tutuş
muştur. Neticede hiddetlenerek 
tabancasını çekmiş ve Perihanm 
üzerine ateş etmiştir, Çıkan kur
şun Per.ihanın karnına isabet ·et. 
mişt.ir. Yaralı derhal hastahane
ye kaldırılmışsa da vaziyeti ağır
dır. İslam dün yakalanarak adli
yeye verilmiş ve sorgu hakimli
ğince isticvap edilerek tevkif o
lunmustur. 

* Şoför Ferhadın idaresindeki 
1617 numaralı taksi seyrüsefer 
nizamlarına aykın olarak Gala
ta rıhtım caddesinden geçerken 
Nihadın idaresindeki 3670 nu -
maralı otobüse şiddetle çarp -
mı~ ve her iki araba hasıua uğ. 
ram ıştır. 

LAl.:IM SUYU 

VE BOSTAN 

Müthiş bir havadis daha •. 
Bazı bostanların lağım suyu 
ile sulandığı tesbit edilmiş. 

Bizim Nanemolla, gülerek: 
- Yeni bir havadis değil, 

dedi.. 
- Ne vakittenberi?. 
- Ben kendimi bildim bi-

leli .. 
Sonra, il5ve etti: 
- A, benim canım efendim, 

şehir bostanlarını ve lağım su
larını ikide bir mevzuu hah -
sedip her kesin midesini bu -
!andırmakta mana yok ki .. Bu 
iş asırlardan beri böyle devam 
edip gider .. 

NAS 1 L 

VERMİŞLER? 

Eski gazeteci arkadaşlardaı 
biri, yeni çıkmıya başlıyan bir 
refi.kimizde çalışmıya başladı .• 
Rivayete göre, baııa husasi -
beplerden dolayı, bu arkadaş, 
müessesede işe başladığı gün, 
şu mealde bir senet ~: 

bu sefer bir kere daha şaştık: 
Anladık ki, bu yeni !eşekkülü 
vücude getiren muhtereın zevat 
İstıınbuldan ziyade gırtlaklarını 
seviyorlar ve bunun için de 
- haklı olarak - adlarını saklıyor• 
lar. 

İstanbulda toplanan ve İstan
bulu sevdiklerini söyleyip İstan
bul matbuatını haberdar etme -
den İstanbul için c;alışacak olan• 
ların müzakereslııi o tek gazete 
şö:yle anlatıyor: 

içtimada güzel Türk yemekle
rinin ihmal yüzünden dejenere 
olmakta bulunması ve Türk ye
mek tertibinin alafranga ırıımek• 
!erle imt.izacına gayret gösteril. 
mesi esefte yiıdedilmiş ve bunun 
üzerine Türk yemeklerinin mo .. 
dem mntfak tekniğine uygun o
larak ihzarı ve unutulmu~ eski 
yemeklerin meydana çıkarılması 
için toplantılar yaptlmasına ka -
rar verilmiştir. 

Nasıl?. İstanbulıı sevenlerin 
İstanbul için giri~tikleri faaliye
te diyecek yok doğrusu!.. Patlı
can dolmasını tereddiden tandır 
kebabını isli buğudan kurtarıp, 
mayonezli kebap, oturtn1a ala 
kuşkonmaz, beyaz salçalı i•kem
beyi tamim edecekler. 

Şimdi: Zavallı İstanbul! ınU 
diyelim? Çelebi böyle olur bizde 
de konser dediğin! mi diyelim? 
Yiyin efendiler yiyin! mi diye -
lim? Ne diyeceğimizi de şaşır
dık! 

SELAMİ İZZET SEDES 

VE P©LDS 

1 Termosçu dün 
beraet etti 

Jak Kastronun mal sak

l•madığı sabit oldu 
Bahçckapıda çiçekpazarında .ik 

nuınaralı mağazada ıtr1yat ve n:ıal 
zeme taciri Jak Kastro asliye al
tıncı ceza mahkemesinde ihtikar 
maksadile termos saklamak su
çıından iki sene sürgün ve beş 
yüz lira para cezasına mahkUnı 
edilmiş, fakat bu karar ten1vi:ı 
mahkemesince bozulmuştu. · 

Dün bu davaya nöbetçi bulu -
nan yedinci asliye ceza mahke -
mesinde yeniden bakılmış \'O 

temyizin nakz naını okunmuş .. 
tur. Bunda ezcümle, ınaznunuıı 
termos sakladığına dair hiçbir d<> 
lil olmadığı ve hadisede milli k.,. 
runma kanununun 32 nci madde
sindeki suç unsurları, bulıınına • 
dığı teemmül olunmaksızın mal>' 
kfımiyet kararı verilmesi yolsnS 
görüldüğü, şahitlerin ifadeleri
nin zabıt varakası münderecatıııl 
tevsik ~tmediği, iç ve yerinde 
termos bulunına't da malın satı;ı-

ı arzedilmiş olduğunu gösterdiği 
zikredilmekte idi. 

Mahkeme nakza uymıya ka -
rar vermiş ve bundan sonra müd• 
deiumuminin talebile ınaznunııO 
beraetine karar veridliğini bil -
dirmiştir. 

* Beşiktaşta Şenlikdede Cam 
çıkmazı 44 numarada oturan Er
doğan adındaki çocuk dün bina• 
nın ikinci kat penceresinden !":O" 

kağa düşerek yaralanmış ve te
davi altına alınmıştır. 

cBir senelik maaşımı peşiıa 
ve tamam olarak aldım .• 

Bu haberi bizim Naneınol • 
laya söyledim de: 

- Acaip, dedi .• Hayret!_ 
- Niye hayret ediyorsun, 

dedim, bir yıllık maaşını nasıl 
aldığına ını?. 

- Hayır. dedi, ona değil.. 
Nasıl olSa, o, alır .. Fakat nasıl 
vermişler, onu düşünüyorunı. 

BABIALİ 

VE GAZETELER 

Arkadaşlar konuşuyorlardı. 
Kulak kabarttım: Babıalide 
çıkan gazetelerin sayısı biı 
<lüzineyi geçmiş .. Bir arkadaş: 

- Günde tamam 14 gazete 
çıkıyor, dedi .. 

- Hayret! 
Bir başka arkadaş şöyle ff. 

di: 
- Bu rakı.ama hayret etme, 

bir bu kadar da çıkmak üzor• 
E hazırlanıyor, ona hayret et!. 

Bizim Nanemolla ,yeriııd• 
bir cevap verdi: 

- Sel gider, kum kahr.. , 
A. ŞEJd!' 
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se -
liği e hız verildi 

(Başıarafı 1 inci sayfada) 
Enstitü talebesinin heı:ısıne bir 

Pro,gram dairesinde bisiklet. mo
hakıet, oL<ı.nobil kullanın~ ve 
su molörleri gibi ıınotörlerı kul
lanma ve isletme ö.((retilecektir. j 
Enstitü talebesine yÜ.7me Ojh-et
me, ata binme, dağlara tııunan
ma, Yürüyüş ve muhitine göre 
sandal, yelken ve mot<irıü de
niz vasıtalarını kullanma ırnkfuı
ları temin edilecektir . 

Enstitülerde muhi~ine ızöre de
re, çay, mmak, nehir, göi ve de
nızde me~ut ıbalık, sün!!CI. saz 
gfüi unsurların fenni şartlarına 
Uygun bir şokilde istihsaline ve 
kı>ımetlendirilmesinc yer veri
lecek, talebenin bu ı~leri ba,ara
cak evsafta vctisrnekri temın e
dilecoktir. 

• En.stitüleıxle araz,yi a.i!aclan
dırnıaJt, sulandırması mümkün 
sahaları sulamak, boş ve islcnme
den duran toprakları ve•·ım:i ha- ı 
le getinmek, muhite göre yeni 
nebat cinsleri üretmek gibi her 
türlü imar işlerine genis cilçüde 
ve Programlı bir şek'lde yer ve
rılecoktir. Talebeye haı vıınları, 
nebatları, onlara muzur her tür
lü hastalık ve iınıillerdt•n korun
ma tedbirleri her fırsattan isti
fade edilerek öj!retilecek, onla
rın bu gibi işleri ker.dı kendile
rine harc•ket ederek vanabi.Lme
leri ve bunları itiyaı haline ge
tiıımelcri teımin edılcektir. 

Devlet hara, islfilı istaso;on.ı 
ve fidanlıklarına yak:n olan e.w
titü:er hu anüeso;escleı le be'ıeme
haJ irt!bat tcsi.; ed~r"k ı,ı.l?rın 
her türlü vasıta!ar.ıı:!an \ e faa
livetleriııden azami d~recede is
tifade <>i,tirilec.;klerdir. 

Eootitülrde yctı~tirilecek ııenç
leriıı hop:;i mandolin, el ve agız 
arınonil(i, filüt gibi basit bir nıu
sikı iı.lctini çalmayı c.iı!rer.eceklcr
dir. Çocuklardan halk tlırkülc
rini to;ıanni edenlerin bu istidat 
ve melokeleri inkisa: etfo·ılecek 
ve ditıer tabbenin bunlara katıl
ması temin olunaeaktır. Enstitü 
taleobesine enstitünün bulunduj!u 
bölı:~ye dahil vilayet köylerinde 
oyııananlaı:ıdan baslarıarak milli 
ovunlar Öğretilecektir. Çocuk -
!ar hu oyunları küçük ve büvUk 
.ıuııplar halinde oynıvabilecek 
sekil.de yetiştirileceklerdir. Her 
enstitüde talefue, ej!itıınen ve öj!
rbtnenleTin mıı.!ıtelif ve mühim 
ihtiyaçlarını karşılıyacak şekil
de mütedavil sermaye ile iJaisi 
bulunıruyan bir loooperat'i ve 
kantııı tesis edileceictir! Enstitü 
taleb•'Si muhtelif vesileleri>. ci -
"ar köyleri kendi köylerini tet
l.ike çalıştırılacaktır. 

B>ı nevi tebklklere enstitü öğ
retmenleri de iştirak edecekler
dir. Her enstitüde bir radyo, ııra
l?'<)fon ve ihtiyaca yetecek milc
t;..rda plak. bulunacaktır. Talebe
•·e radyo ve gramofon cihazla
~ından münierıden ve mü<tere
ken ınUıSiki parçaları dinleme iti
Yadı kazandırılacaktır. 

Her enstitü Ulus gazetesine ve 
en.;füü faaliyeti ile ilgili mesleki 
ıne ;mualara a.bone olacak ve bu 
Vasıtalardan ve radyodan talebe-. 
nin azami şekilde istıfade etme
leri temin olunacaktır. 

EnstitülQrde, enstitü faaliyeti 
ile köy hayatını ilgilendiren ki. 
tapJar başta gelmek üzere QO -

cukların bilgilerini arttırıcı ma -
hiyette kitap, mecmua, diksi)'Q
ner, ansiklopedi, broşür, pros -
Pekt, katalok ve saireyi ihtiva e
den bir kütüphane teşkil edile • 
cek, talebenin bu kütüphaneden 
ttıünferıden ve miiştereken mun
tazam şekilde istifade etmesi te
min olunacaktır. 

Her enstitüde o enstitünün bu
lu.nduğu bölgeye dahil vilayet, 
koy, kasaba ve şehirlerden topla
nacak tarih! etnoğrafik, jeolo -
Jık ve zirai kıymeti haiz eşya ile 
bır vurt müzesi tesis edilecek -
t.ır; Bu müzenin bir çatı altında 

da bilgilerini kökleştirm~ye! ar_t
tırmıya yarıyacak hayatı bır la
boratuvar olacaktır. 
Yanında tarihi harabeler ve 

kıvme\li .,;erler bulunan 
enstitüler bu harabe ve esederı 
yerinde aynen muhafaza .etmıye 
ve talebeyi bunlardan ıstifade 
ettirmiye dikkat edeceklerdır. 

İnşaat. atölye rooiırn v~ fol:".i!raf 
çılık derslerinde talebenın koy !er
de münferiden çalışacakları za
man karsılaşacakları mevzulara 
yer veril~ek ve bu işlerin her bi
rinin köy şartları içinde en basıt 
imkanlarla temininin nasıl müm
kün olacağı üzerinde önemle du.. 
rulacaktır. Köy enstitüleri, tale
be ve öğretmenlerin aktif rol al
maları suretiyle sık sık seyirci -
l.eri sıkmıyacak şe"ilde egıenti ve 
müsamereler tertip edeceklerdir. 
Bu eğlenti ve müsamerelerde köy 
]erde vasıvan 4ıal 1< ovunlarına.. 
temsillerine, monologlarına, ma
sal ve ata sözleri söyle.şmelerine, 
diyologlara yer verilecektir. Köy 
en,titüleri talebesine halkla doğ
rudan d ' "ruya münasebete giriş
meyi temin edici işler yaptırı -
laca · tır. Her türlü iş sahibi halkla 
kolay, normal bir şekilde konw;
maları, halk ruhuna iışina olma
ları halkın mühim ihtıyaçlar.nı 
gid~rici pratik tedbiı·leri bilmele
ri imkan altına alınacaktır. 

Talebeye her işte tasarrufla ha
reket, sıhhatlerine itina, çocuk.. 
!ara, ka<Lnlara, ihtiyarlara, hasta
lara, düşkünlere yardım etme, 
bulundukları yerleri çok temiz 
tutma itivatları verilecektir. 

Talebeye bu itiyatlar kazan -
dırılırken müessesenin, muhıtin 
her türlü ihtiyaçlariyle ilgilene
rek bu ihtiyaçları giderici, plan
lı mesaiye girişmeoi liiz;mdır. 
Her enstitüde ögretmen, memur 
ve talebenin girebileceği bir yar
dun ve tasarrui sanO:ı~ı tesis edi. 
leccktir. Talebe her Üirlü müş
küllerden yılınıyacak ve onları 
yenebilecek evsafta yetiştirile -
cektir. Onların korkak, mütered
dit, kararsız, irade;iz olınama -
larına son derece dikkat edile -
cektir. 
Çocukların müesseseye girdik.. 

!eri zamanki iyi hasletlerinin bo
zulmamasına ve bunların inkişaf 
ettirilmesine ço'k itina edilecek
tir. Enstitülerde planlı, süratli is 
görmek ve işi başarmak talebe 
ve Öğretmenler için esas prensip
lerden biri olacaktır. 

Talebe ve öğretmenler teşki -
!atı esasiye kanununun 2 nei mad
desinde yazilı cumhıil:iye!çilik 
ımilliyetçilik, halkc" ·. devletçi.'. 
lik, liıiklik ve inkı • .ı~çı!ık pren -
siplerini Türk milletinin yüksel
mesi için ana prensipler bilerek 
ralışacaklar, bu nrensipleri hic 
hir engel tanımadan hayata tat
bik edebilen insanlar olacaklar
dır. 

Salzburo mülakatı 
(B~taıafl 1 inci sayfada) 

sadi meselelerin müzakere edi
lece.i!ldir. Keyfiyet sunu di.isün
m.iye sevkeder ki, Ahınanya, ımih
ver devletleri içın petrol basta 
olmak üzere J:ıayati ıbir mesele 
teskil eden yiyecek maddeler te
darikini islah etmek maksa.dile, 
muhtelif Balkan devletlerile ti
cari münasebatını tanzim etm.i
ye çalışmaktaıdır. 
AJmanyanın fırsattan istifade 

ederek vasi :mikyasta arazi deki,
şiJtlikleri yapaca2ına dair diişü
nceler, gerek umumi vaziyet 
noktasından gerakre BaH•anlar
da hıaıle gelebilecek bad:iııat 
bakımından, pek varid ı:örülme- 1 
mektedir. Nazari bakımdan, 
ibir taraftan Macaristanı dii!er 
taraftan Buı-ıaristanı memnun 
etımek için Romanyayı parçala

/Dünkü Hava 
Muharebeleri 
Cebelüttarık'a yeni 

bir akın yapıldı 
Cebelüllaı-ık, 26 (A.A.) - Reu

ter: Bu sabah erkenden düşman 
tayyarelerin.in tek.ı-ar Cebelıilta
rı.ka yarını saat süı·cn bir hUcum 
yaptıkları resmen bildirilmekte- ı' 
dir. 
Kayanın muhtelif kısımlarına 

bombalar dü~müşse de zayiat oL 
mainışt1r ................. r da azdır. 

Kıı.hırc, ıo (A.A.) - lngiliz u
muımi kaı·art"iıhının t&liıi;i: 
Dıin İn,gi!iz IllcJ'liflcim ıbombar

dı.maıı tavrnrelcri L.oyada Der
ne'ye muvafil'akıyetlc tete\'\'ÜÇ 
eden bir hucum vaı:mıı~lardır. 
Derne'ck tanare meydanında el
lid,n fazla avcı ve bombardı
man tavvarcleri bulunuvordu. 
B:.ınbaların hepsi bu tayyarele
rin arasına dJ • 'lÜS ve cok mü
him hasar vap:r.ıştır. 

Londra, 26 (A.A.) - Roomen ı 
bildirildidııe !!ok. dün düsürül
müs olan düsman tavvarelerinin 
miktarı 29 dur. Bu miktarın bir 
rekor teskil etmekte olduinı zan
nedilmektedir. 

Türk-Macar tica. 
ret itilafı 

Budapeşte, 26 (A.A.) - Macar 
Hariciye Nazırının daimi \•ekili 
Voerncct ve Budapeş!e Türk 
maslaha~zarı Ömer, Hı.r.:uk ve 
Ticaret işlerine mütedair müza
hereti adli ve ve konsoloslııık iti
liıfnamesinin tasd?kine ait vesa
iki teati etınıi.şlerdir. 

Rumen petrollerinde 
çahşlln 20 Fransız 
Bükreş, 26 (AA.) - !Bil.kreş 

radyoouna nazaran, petrol sana-
yiinde isti!hdarn cdilıınekte olan 
yirmi Fransız, Rornnayadan ih
rac edihnistir. Spi.kerin ifadesi
ne nazaran, !hraç edilen bu kim- ! 
s'.'ler, Fransız - Belçika Colum
bia kwnpanvasının ıınüdür ve 
mühendisleri idiler. 

istonyanın Londra 
sefiri azledildi 

Tallin, 26 (AA.) - Burada 
haber alnıdı{(ına ı:ıöre, Estonva
nın Londra elçisi vazifesinden 
affedihnistir. Tallinin iyi ıına

lılmat alan malıafili, mel'Jkilr el
rinin vazifesiyle !kabili telif ol
mı yan faalivetlerde lbulundui!u
nu söylemektedir. 

Laheyde tevkif edi. 
len HoJandalılar 

Bertin, 26 (AA.) - D. B. N. 
Ajansuun Lahayeden aldığı l:ıir 
telgrafa nazaran, Holandada me
zuncn bulunmakta olan kadın, 
erkek bir kaç yüz Ro!anda mii's- . 
temleke memuru tecrid karr-.ıııla- . 
rına SC\IJcedilınislc.rıdir. Bu ted
birin, Holanda müstemleokelerin
de bulunan Almanlara yapılmış 
olan fena muamelelerden dolayı 
alındıb ilave edilındktedir. 

Eden simali lrlandada 
Lorıdra, 26 (AA.) - Hıaber a

lındığına göre, Eden, çarşamba 
ve perşeIDbe ~lerini, siınal! 
İrlandanın müdafaa terUbatllİl. 

ziyaret etmiye hasretmiştir. 

Lüksemburg prensi 
Amerikada 

Vaşin.E(ton, 26 (A.A.) - 15 tem-
muııd:a Li-ıfuondan harelket etıın.i$ 

olan Prens Feliks de Lüksem-

Gazino dediginiz 
böyle olur? 

Gazinolar pahalı, gazinolar pa
halı! E biktık, usandık artık .. Pa
halı ise gitmeyin efendim, sizi 
oraya zorla ve .kırmızı dipli bal
ınumu ile davet etmiyorlar ya! 
Hem her gazino ve gazinoc~ bir. 
birine benzer mi bakalım! işte, 
dün ben, kendilerinden boyuna 
şikayet edilen şu yazlık gazino
lardan birinin bahçesinde idim. 
şehrin neresinde uldui;uuu söyli
yerniyeceğim bu h=hçe, dünkii o 
bayıltıcı havada insana taze can 
veren bir cennet bahçesinden 
farksızdı. Gölge mi gölge, serin 
mi serin, üstelik dcn;z bir taraf
ta, l:.a hçenin bir kö:,esinden giil
dür, giildür akan o bil!ür ve buz 
giln ;ııı.ar suyu bir tarafta.. Uat-ı 
ta l;;y~ğı g.iin olı!ı·::u lı.alde bu -
rada hususı ve -ı;~cl ba de çal
gı takımı vardı~ Garsonlar alcş ı 
gihi. fakat çok nazik, scn·isi fe\·- · 
kaiaıl<> .. Başta 0 ınc~hur ıııenılıa ı 
suyu olmak üzere i(•!gfniz ve 
~·cdiğıniz şı~ ylerin hepsi de hau:, 
lokman hddınin Aılcm oğulları
na ve Hav,-a kızlarına yiyin, için 
dediği cinsten gayet eııks şey -
!erdi, 

Uzatnuyalım, dün birçokları 
ş~hrin şurasında, burasında tan
dır kebabı olurken ben, tek ba. 
şıma, cennetten bir nıostr::ı olan 
o canım yerde yan gelip ağ2ını
za _layik yiye, içe, eğlene akşamı 
ettıın. Şinıdi gelelim, hesap mese
lesine: 

Bir de akşam, geç vakit baş 
garsonu çağırıp hesabı sorunca 
ne cevap alsam beğenirsiniz? De
mesin mi ki: 

- Bir ka1ıve, sonra bir çay, da
ha sonra bir dondurma ve akşa
ma doğru içtiğiniz üç şişe bira ile 
be~ tabak meze parası olarak he.. 
sahınızın hepsi 135 kuruştan iba
ret demesin mi? Şaşırdım ve ~ay
retle sordum: 

- Ya içtiğim bardak bardak 
ivi sular? 

- Onlar bedavadır bayım, bu
rada iyi su-ya r "1·a al1nn1az1 gar
son bahşişi yt.:.tur, n1asa, san
dalye, tabak, çatal kirası filan 
bilmeyiz biz! 

Ooh, bu ne ali'ı lıesao, bu ne 
güzel gazino, bu ne hoş bir alem. 
dL Fakat ben tam parayı çıka
rıp hesabı göreceğim zaman, so
kaktan dondurmacının attığı na
ra ile _bir de gözümü açınca ken
dimi lkdanı idarehanesinde bul
mayayım mı? Meğerse tam ya.. 
zıya başlıyacağun zaman, sıcak
tan, olduğum yerde uyuya kalıp 
bu tatlı rüyayı görmen1iş miyimT 
Rüya tersinedir dediklerine gö
re, bugün ve yahut yarın, biz yi
ne herhangi bir gazinoda adam a
kıllı kazıklanacağız galiba! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Aaland adalarının 
askeri kotrolü 

Moskıova, 26 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı Q:ıildiriVQr: 

Dip1amatlk mahfilleı:ıden öğ -
renildiğine ,göre, Finlandiya sefi
ri Paasikivi, Aaland adalarının 
tabi olacağı rejim ıhakkında Sov-
yetler hükı'.>metile cereyan et -
mokte olan müzakereleri idare 
etıınektedır. 

Finlandiyalılar, Aaland ada
larının hiç bir üçüncü bir devlete 
teı1kedibniyece.i!i halOkında temi
nat vemıişlerdir. 'Bundan l:ıaşka 
Finlandiya Aaland. adalarında.ki 
askeri vaziyetin muntazaman ve
rinde kontrol edilırne:si hakkı
nı Savyetlere verdiği zannedil-

mektedir. ' 
Milli Fransız komi-

tesinin kararı 
Kahire, 26 (A.A.) - Reuter: 

.Milli Fransız lromitesi• dün 
ak.detti.i!i ilk içtima esnasında 
İn~ilterenin yan•ba.şuıda tıa11bet
ımek hususundaki azmini i?Jhar 
eden bir karar sureti kabul et
mistir. 

Kanite, avni zamanda general 
de Gaullee bir telnraf göndererek 
"1tlüttefiklerin zaferine kadar 
olan tam itimadını• ifa.de eyle
mistir. o~u bir halde bırakıhnayıp her 

tiirli.i faaliyette istifade edilir bir 
!ekle getirilmesi esastır. Burada 
<>rnek neb· ı tohumları gibi mad
delerin şişeler içinde kapalı bu-
1-undurulmıyarak mümkür<SC mü-

mak kolaydır. Fakat şunu unut- \ burg ve altı oocuf;u, •Trentıon• 
maımak lanmdır ki, Rananva hü- • Amerikan kru<vazörü ile buraya 
kı'ımeti politikasını, mihver dev- gelmişlerdir. Prens Feliıks. QO -

!etlerinin pcılihkasına tetabufl< et- cUkları ile berabet", Amerikanın 
tirmive çalışmakta ve tamoonen Belçika ve I.i>kserrlburg sabık 
Berlıne tabi gib.i ~rün:nekted.ir: elçisi Da viee'in misafiri olacak-

Kral Karol Demir 
muhafızları kabul etti 

Z(! •. ahilinde, değilse dışarıda tec
r~~e oaksısı veya tarhlarda ye
lıştirilmek suretile canlı ve etüde 
ın isait bir halde bulundurulma. 

Elinden en verımlı vılayetlerı~ !ardır. 
alrnırk Romanvanın ·bu tıaheşk~r • R anyadaki y ahudi-
hareketine karsı pek fena bır om 
harekat oTur. . . ler ihr•Ç ediliyor 

Diı!er taraftan vazıvete tesır 
Bükreş, 26 (A.A.) - Besarab

ya ve Bükovinalı Yahudilere po
lis ıınarifetile yapılan bir teblii?-

Bükreş 26 (AA.) - Kral Ka
rol dün, baslarında Horia Sina 
olına:k üzere demir muhafızla
rın sellerini kabul etımi<;tir. Mu
rahhasların Krala veıımis oldwk
ları muhtırada birlik Partisinin 
idare meselesi meviuuıbahis ed.il
di<ti zannolunma.ktadır. 

(B~tarafı 1 iııci •a'!lfada) (Ba,ıarafı 1 iııci sayfada) 3000 
pek güzel bitiyorlar ki, Alman- Alman akınami nazırı Funk, Al- tayyare 
Y°'"'" bulabileceqi herhanqi bir man ve yaıbancı basın mü.messil-
surctiiıaı, Balkanların deı'/il, Al- !eri huzurunda dün söyledijti daha verecek 
man~amn menfaatine olacak- nutukta • RaY'$1llaı•k> ın Avru-
tır. pada J:ıak:i.ın kıvmet alaca{!ını bil-

'l'imes _gazetesi, Hitler'i Bal- dirmi<; \'e d.•m iştir k ı : 
kanlarda sü.c(ı nu mt>haraza et - •Yeni Avrupa nizamında umu-
miye mc<ıbur ·kılan sebepleri şöy- mi e1'onomi nizamını nasıı tasav-
le tiııda<l ebrnektedir: vur etmek l<izım qeldiijini dü -

•Bulgaristanın Sovyetlere kar- şünürken, nasyonal sosııalizm e-
$1 artmakta olan dost!uı/unu, o konomi siyasetinin, usullerinde, 
kadar hararetli olmamakla bera - deqişnıez bir doqmatizm ile ha-
ber pek manidar b><lunan Sov- reket eımediqi esasından kalk-
yet - Yugoslav yaklaşması takip ' malıdır. Şımdiye kadar her me-
etmiştir. Hatta bu üç 1'Mml.eket selede daima en iyi olan usul kul-
arasında bir ittifak dahi mevzuu !anılmıştır. istikbalde de, suni 
bahis olmUŞtur. Balkan devletle- şeyler yaratılmak istenmemek_ 
ri arasında Yugoslavııa. istiklıili- tedir. Yeni Avrupa ekonomik 
ni müdafaııa pek muktedir bu - nizamı, tabii vıikıalar üzerine ku.-
lunmakta ise de , şimal hududun- rulacaktır. 

da kend isini nazi tazııiTd ile teh - Ilarbiıı dünya ekonomisi iize-
dit edılnıiş qörmektedir. Malum rinde çok mahsus tesirleri ola-
old1tğu üzere Dalmaçııa sahille- ~ağı muhakkaktır. Almanya, 
Tine lıalyanlur tarafından qöz Italı;a ile en sıkı bir surette is 
kon1tlnıu• bulunmaktadır. lıal- birliiii ı;apacktır.• 
ya ile Almanııanuı askeri ittı - Alman ekonomi nazırı, bilaJ:ıa-
fakiarındanberi Yuqoslav'!lanın re miisto.kbel Avrupa ekonomile 
bıı endişesı artmıştır. Bunun i- sahasından bahsetmiş ve derniş-
çindir ki. bıı dedet, Svvııetler- tir ki: 
le dıp!o r. atik ;niiı.asebatını ııe- •Bazı isthiasaller, bilhassa 
niden tesis eımiye ~ecbur kal- faıla mal, Avrupada mevcut ol-
mıştır. Yurıoslavı·aııı müınkun mı)lacaktır. Büyük Ahnanııayı, 
olduqu ka<lar münferid bir vazi- kendisine tamamile kciji bir sis-
yette bırakmakta menfaatleri 0 - tem manasında otarşik bir ha-
lan mihver devletlerıne, Yu.qos- le koymak niııeti kaıiııyen yok-
lavya ile Sovyet Ru.<ııa arasııı- tur. Alıııaıı endüstri istiiısalle-
daki müııasebatın daha ziııade riniıı, şimdiııe kadar oldııı/ıı qibi 
sıklaşması hiç bir zaman iui qö- bütün d~ııııada satılması qöz ö-
rünemez.• nünde tutulacaktır. Almanııanın 

Romanya 
Nazırları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
manva devlet adamlarını. AJ.man 
Hariciye nazırı Von Ribbentroıı 
istasyonda karşılaını.şlır. İstas
yonda karşılı;·anlaı· aı·asında d~
let, parti, ordu .mümessilleri d2 
bulurunuı;tcır. 

Romanya başvekil ve hariciye 
nazın yanlarında Von Ribbent
rop olduğu tıalde, istasyondan 
çıktı.ktan sonra selt.rn r&mini ifa 
Gden bir askeri kıt'a önünden 
geQmi.şlcrdir. Von Ribbentrop, 
Rumen ıınisafirlere Österreioh
iscılıer oteline kadar refak.'.lt et
miştir. 

Gigurtu ve .Manoilescu saat 
12 de Fusschek!eki sayfiı !'Sinde 
Von Ribbentrop tarafından ka
bul edilmişlerdir . 

Berdlrtesgaden, 26 (A.A.) -

Fillırer, buı:ün öj!leden sonra sa
at 16 da Romanya basvc'kili Gi
gurtu ile Hariciye nazırı Manoi
Jescu'yu kabul efırnistir. 

Ö.i!le üzeri Fuı;chlda Alınan 
Hariciye nazırının da\•etlisı bu -
!umnw; olan Rumen devlet a
damları, Ber~ofa refakatlerin
de Alınanyanın Bükres elçisi 
Fahriçius, protdkl $eli Von Bör
nberl! ve elçi Schınidt olduinı 
hal.de ızelınişlerdir. Rumen nazır
ları istasyonda Von Ri'!:ıbetrop 

tarafından karşılaımı.ıs ve aske
ri kıta ihtiram resmini ifa et -
miştir. 

Fiiıhrer, Ruıınen devlet atla.m
larını Ber~hofun büyük salonun
da kabul ebmiş ve del'hal lılüZ.'.1-
kerelere başlanmısttr. Bu mü.za
ıkerelere, Alınan Hariciye nazın 
Von Rfübentrop ile Almanvanın 
Bükreş elçisi ve Rornanyarun 
Berlin elçisi de iştirak evlemek
tedirler. 
Rııınen Başvekil ve Hariciye 

nazırı bu akşam, Romaı a ı:it
mek üzere Salıftıurgdan hareket 
etmi.slerdir. 
Be~a.den, 26 (AA.) -

D. N. B. bildiriyor: 
Füıhreırle, Rwnen Basveikili ve j 

Hariciye nazırı arasında ve öJı:-

1 
renildi~ine _göre AJnıanya ile Ro
manya arasında mevcut dosta
ne .münasebetler .havası icinde ce
reyan eden ıınüzakereler tahmi
nen iki buçuk saat sürmüştür. 

Müzakereyi müteakip Başve
kil Gil!urtu kendisine refJ :tat e
denleri Führeıce takıctim etmiş -
tir. 

Amerika Harbiye 
Nazırı muavinliği 
Vaşington, 26 (AA.) - Re

uter: Ha11biye nazırı Stimsan un 
teklifi üzerine Rooscvelt. hakim 
pattersonu harbiye nazır mua
vinli/;"ine tavin etmiştir. 

Patterson Louis Jolısonun ye
rine getirilmdkted.ir. 

hükınü altında bulunan ekono
mik sahada mümkün olan her 
istihsaldeıı lüzumu kadar mev
cut bulundurulmasına dikkat e
dilecektir, ta ki bıı ekonomik sa
ha, d ı ijer sahalarda müstakil ol
suıı. Bu sebepten dolaııı bu sa
hanm ekonomik hürriyeti qaran
ti edilecektir.• 

Funk, bundan sonra Almnava
da harbin ezcüıınle mesai ile fi
nan maııından ballietınis ve harp 
ekonomisinin nası 1 sulh ekono
mısine intikal edeceği hakkında 
sunları söylarni.ştir: 

•Bu intikal, hiç bir suretle bü
yük bir ekonomik buhran tevlit 
etmiyecektir. l\1u~samattan son
ra, büyük ekonomik projeler, e
hemmiyetıne göre, sırasile ele 
alınmasıdır. Para ve kredi kur
ları, lüzumuna qöre idare edile
cektir.• 

Nazır, bu husus!aki fikirlerini 
şu tarzda hüliısa etımistir: 

1 - Avrupa devletleri ile u
zun vadeli ekonomik anlaşmala
rı akdi suretile, Avrupa milli 
ekonomilerinin kendi uzun va
deli istihsal projelerini Alman 
piııasası iıe yani uzun seneıer i
çin emin bir yayıcı piyasa ile 
intibak etmesi neticesine varıl
malıdır. Bu suretle Avrupa is
tihsaliııi fazlalaştırmak ve yeni 
istihsaller vücude qetirnıek müm
kiln olacaktır. Diı/er taraftan 
Alman mallarının Arrupa piııa
salarında dalıa iııi >atış imkanla
" mevcut olacaktır. Kurlarda bir 
istikrar vücude qetirmek sure -
tile, şıiyanı memnuniyet bir tarz
da isliyen ve muhtelif devletler 
arasında muntazam bir mal mü· 
badelesi temin ey!iyen bir tedi
ye rejimi qaranti edilecektir. 

2 - Avrupa milletleri arasın
da, bütün ekonomik siııaset sa
halarında kendisini qösterecek 
bir iş birliqi ile, bir ekonomi te
sanüdü zihniyeti vü.cude qetiri
lecektir. Bu ekonomik tesanüt, 
dünya ekonomisinin diiier eko
nomik qruplarına karşı Avrupa
nın ekonomik menfaatlerini da
ha iyi temsil edecektir.• 

• 
lngiltere 

(Ba§tarafı 1 inci •ayfadc) 
Roma - Berlin mihverine doii
ru sarih temayülünden ve İn
giliz garantisinden vaz qeçil
mesinden sonra mümkün ol -
muştur. 

Ayni zamanda öijrenildiiiine 
qöre, bu İngiliz hattı hareketi, 
Almanların Rumen ve Bulqar 
devlet adamlarına Salzburg'a 
qelmek için yaptıkları davetle 
hiç bir suretle alakadar deı;il
dir. 

İngilizlerin muazzam 
.siparişleri al'tıyor 

Vaşington, 26 (AA) - Ma
liye nazırı l\forgentau yapmış 
olduğu <beyanatta, Birleşik .\me
rika hükıiınetinin, lngıllereye, 
yaOIJU.\; oıd:ugu muaı.zaım ı;ıpa
rjşlerden matla. avda 3,000 as
keri tayyare müıbavea edebilme
si için lazım 2elen suhuleti va
ııaca.i!ını SÖV lam.i:;tir. 
Nazır s&lerine şöyle devam 

elımiı;tir: 
•Bu anlaşmalar veni fabrika

ların inşasını icabettirmektedir. 
İngilizler, bu fabrikaların iı\fast 
ôçin lazım gelen mebaliği vere
ceklerini vadettikleri qibi, ima· 
lıitın kıiffesini mübayea etmeyi 
de deruhte etmişlerdif'. HaziM
miz, harbiye ve bahriye Mzaret 
!eri bu teşkilıitın yapılması hu.
susurıda tamamen mutabık bu.
lunmaktadırlar. Bu yeni fabri
kalar, Birleşik Amerikaya sene
de 50,000 deıı fazla taııııare imal 
etmek imkanlarını verecektir. 
Esasen bu rakam Roosevelt'in 
15 mayısta memleketin müdafa
ası hakkında vermis olduc;u me. 
sajda zikretmiş olducju rakam -
dır.• 

11orızentau şunları ilave elımiş. 
tir: 

•İ nqilizlerin çok paraları var 
qibi görünüyor, zira bu işler mu. 
azzam mebaliqe ihtiyaç qöster
mektedir. Bundan maada İnqi
liz makamatı. 1941 seneleri zar
fında, ayda 300 tayııare teslim 
alabilmek için derhal icabeden 
tedbirleri alacaklardır. • 

----<>---

SALZBURCOAKİ Si
YASI FAALiYETTEN 
NELER CIKABILIR? 

' (Başmakaleden devam) 
nun birinde buralarda, bir yan. 
gın çıkmasını önlemek istedikle
rine hükmedilebilir. 

Almanya ile İtalya, herhangi 
bir taarrutla İngiltereyi mağlup 
edemiyeceklerini ve bir harp kı
şı daha geçirmek mecburiyetin
de kalabileceklerini diişünerek 
Balkanlardaki siyasi ve iktisadi 
vaziyetlerini düzeltmek •·e kuv• 
vetlendirmek maksadile de Salz 
bıırg içtiınamı yapmış olabilil' 
lcr. Filvilki, İngiltere, mağlup e. 
dilmedikçe bu harp uzıyacaktır; 
uzayınca harp, daha ziyade iktı
sadi bir mahiyet alacaktır. Harp 
te iktısaden kuvvetli olmanın lü 
zuınu eskiden unutulan veya ih
mal edilen bir hakikatti; fakat, 
bugün, bunu bilmiyen kalmamış• 
tır. İngiltcreye, harbi utatarak 
kaznnnıak ün1idini veren saik ... 
!erden biri de, Almanya ile İtaL 
yaya karşı, deniz ablukasile iktı
sadi bir üstünlük temin etmiş ol
mak ve bu üstünlüğıi idame ede
bileceğine kani bulunmaktır. Mih
ver devletlerinin de, nzun bir 
harbe dayanabilmek için, kendi 
iktıııadi vaziyetlerini düzeltmek 
istemeleri gayet tabiidir. 

Hülasa, Salzburg'claki siyasi 
faaliyetin bugün malilm olan ta
rafı, A vrupanın cenup doğusu
na Almanya ile İtalyanın kcı.Ji 
politikalarını tam bir şekilde ka. 
bul ettirmek olduğuna şüphe 
yoktur; siyasetin tatbikatını ve 
ayrıca baska gayeler takip edi
lip edilmediğini bize, tahmin ve 
.kehanet defril; zaman gösterecek 
tir. ABİDİN DAVER 

Vekiller Heyeti 
(B~tarafı 1 inci saııfada) 

!ar, şeker ve glikaz fabrikaları 
ziraatte kullanılan makineler: 
araba gibi va.sıtları iıınat edcıı, 
müesseseler, bilıimum maden 
cevherlerini istihraç, izale ve 
tasfive eden fabrikalarla, Söıni 
kok, kok ve briket imal eden 
fabrikalar namına ithal olun
mak ve hiQbir ih:ivacları nwt:ıe
lerinde ithal edecek !eri maclıle
ler muamele vergisinden istisna 
olumaustur. 

Amerikada mecburi 
askerlik kanunu 

sı 0 Özönünde tutulacaktır. Milli 
~ıy afetler, köy eşva.." gibi vcsai -
tın de tahrir, tarih, coi7rafya gibi 
derslere .mevzu yapılması, kız 
<;<>cuxların dikiş - nakış, resim ve 
dokuma, erkek çocukların atölye 
resim ve fotoğrafçılık gib t ders
lerinde esas unsuru teşkil et.mesj 
Ve bunların motiflerin.in stilize 
edilerek aktüel hayata intikalle
rıne yol açilması temin ed.ilr:cek
tir. 

etmekte olan ve ölçülmesi müm
kün olmadığı g~bi Saliburız'da 
verilecek kararlar üzerine ook 
müessir olan ·bir unsur vardır ıki 
o da Sovvet Rusyadı. Şimdiye 
kadar Balkanlaııda yapılacak 
kevfi tadilat hak.kında Rusvanın 
ne düsündü~nc dair hiç lbir ema
re yoktur. Fakat Sovvet Rus
yanın bu islerle doı;rudan doit
ruya aJ.akadar olduğunu düşün

le, bes ~ zarfında . .marnleket_i 
teııke1ııneelri emri verılmiştıı;. B~ 
reste bu emir. yalnız altı vuz kı
şiye şfımil ohnaktadır. Bundan 
maada. R<Xnanvava kalmış olan 
cemıbi Bi.llrovinalı olup zan altın -
da bulunan mütea.d<lit yaıhudiler 
Rtıınen ınaıkamatı tarafından tev
kif edilerek Transılvanyada Mi
ercurea Cinculu kamııında tec -
rid edılmi>Uerdir. Bu ouretle lev
!kif edilenlerin aıded.l ll2 k~yi ( 
lm.lıınlllltW:-

Hindistanın A vustral
ya ve şimali Afrika 

ile ticareti 

Bulgar nazırları 

Reuter'in diplomatik mu
harririnin bi!dirdiijine göre, 
i'!li haber alan Londra mahfil
leri, İnqilterenin cenubi Dob
rice hakkındaki Bulqar taleı>
lerini daima sempati ile karşı
ladıijını ve Balkanlarda müs -
tekar bir mlha doiiru 11olu a
cacak olan bir sulheü hal m
retini iyi tellikki eyliyeceqini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Vaşil}J';ton, 26 (A.A.> .. - Gene
ral Marshall, askeri .mükellefıve
tin bu husustaki 'kanulıun kongn 
tarafından kabulünden 24 saat 
sonra tatbik edileceğini beyan 
etmistir. 

Bu müze enstitü için sadece eş.. 
7ası seyredilen bir yer değil, öğ
ıetnı.en, talebe ve muhit haldwı-

mek liizınnd.ır. 
Bunun içindir ki Alman rad

yosunun, mii-zak:eratın ~ırf ilktı- ı 
sadi mahiovette olıocagma dIDr 
hırberinin pek doi!nı oBnlısı. mulb
temeJdiw-

Londra, 26 (AA.) - Hind is -
tan hiikıiınetinin Avu.stralya ve 
simali Afrika Ya ticari komiser -
!er tayin ederıJk. Afrika ve sark 
ile ticaretini te\"Sİ edeceği ha<ıer 
·~ilrru~ld~; ... 

( 8a~tarafl 1 inci •ayfada) 
sili Dr. Pcnakof da vardır. 

Bulııar devlet admnlaruun pa
zar aksamı avdet edecekleri tah
min edılıınektedir. Gav'bu>bctleri 
esnasında Dahiliye n=rı Başve- ı 
1·" • •e Hariciye nezaretinin iş
lerini vekMeten deruhte edl:ıcek-
+:ır 

Milletler Cemiyeti 
katibi istifa ediyor 
Cenevre, 26 (AA.) - Millet

ler Cemiyeti kati'bi Avenol aiius-
1ıos niılıavetinde i!ıti:fa edecek -
~ 

Şimdiki halde yalnız ailelerini 
ııocindiıırnek meoburiyetind~ ol
mn-anlar silah altına alınacaktır. 
Bunların adedi bir milvon ola
~"°' talmıin edikrıektcdir. 
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Ali, kendisine gösterilen dikkat ve 
ihtimamı derhal fark etti 

' 

- Y~ Rab!.. Artık lAli) yi 
1 bize ver. Ol asilecin baslarına 

da, bir bı:ter'ni ııönder. 
Diyor. 
Bu rüva, (Ali) mn üzerinde 

c;ok büyük bir tesir husule ııe
tirdi. Ayni ııünün aksamı, okul
ları (Hasan) ve (Hüseyin) i nez
dine celbederek onlarla da ara
larında sövle bir kıonu.şma ııeçti: 

(1Jbcilesil) a hazır latt~ı bir bal 
şeııbeti ile o zatı zehirletti ve 
bazı kimseleri de, l(izlice hançer
letti. Size de bir suiıkastta bu'.te.ı
ımasından lımikulur. Kendin.i.?.J. i
~.ice mı.Jlıafaz etı;eniz. 

Ali - Bu ayın, kacınoı ııünün
deviz? .. 

Hasan ve Hüse:y<in - On ikin
ci ~eyiz. 

- Öyle ise, size bes ııün daha 
roi<safiri:m. 

Hasan ile Hüseyin, bdlıalarının 
bu söz1eriııden çok müteessir ol
dular. Hiç şüPhesiz ki manevi 
bir ilhamın eseri olan bu sözle
re, hi-: bir cevao bulamadılar. 
Ancak, burula mütıim bir hlk.mct 
olduji;unu anladılar. 

(Ali) nin bövle 'birdenbire ha
yattan ümidini kemıesine sebep 
;,e idi? .. Henüz (altınıı; üç) ya
sum olduğu için, öiümü bek
liyecıık derecede ihtiyar deiiil
di. Avni zamanda. sıhha·ti de QOlk 
mUk.emmel oldui?u için bir ha.s
talıiiın tehdidi altında bulumu
ğuna da büık:rnedilemczdi. 

(Ali) nin evıatlarile onun as
habı, bu cilietleri nazarı di!kıka
te aldılar. MeQhul bir hisse ka
pılarak, (Em.irülıınüırnıninJ in et
rafmda sııkı bir muhafaz cen -
•beri te$kil etmevi kararlastırdı
lar. 

(Ali) sabahları camiye .ırider
ken ve camide ı.badel ederken, 
kendisi.ne J!Ö6terilen dikkat ve ih
timamı derhal farketti. Camiden 
ç<karkcn. kanıda bcklivenlere 
dönerek: 

- Burada nkin durvuor;unuz. 
Dedi. 
Onlar, cevap wrdilu: 
- Ya Elmirillmümının !.. Seni 

-muhafaza echvoruz. 
Dediler. 
Ali, rfüdü. Kon~asına de

vam etti: 
Beni, neden muhafaza edi

yorsunuz?.. Semavi iıietlerden 
'? mı ... 
- Haşa.. Semavi afet, Allah-

tan ııelir. Seni, ond.aı: nasıl mu
hafaza edehiliriz?.. Anca.k in -
6alllardan sana bir zaı ar gelııne
mesine çalc;rv-0ruz. 

- Beni. semavi fıfetleTden mu
tıafazava mU'ktedir oiamadıihnız 
ı?iıbi, Allahın lakdiriniJ1 onune 
ge<;ımiye de kadir del!ikiniz ... 
Deriıal işlerinize .ıridiniz. Ve be
ni mukadderatıma terkediniz. 

(Ali) nin bu sözleri o kadar 
kat'i idi ki, iideta b;r emir ma
hiyetinde tela:k.ki edild .. O mu
hafaza şebek.esi, dere. al daihlı
verdi. 

* Şu da OO~< cLl<ıkate s:h ~" olan 
rivayetlerdendir ki, o günler i
omde, (Şam) dan (Küfe) ye bir 
tüccar gelmiş... (Ali) yi seven
lerden olduıtu icin, onu da ziva
rot ctm.isti. 

Bu tüccar, Samda ct'Te' an eden 
ahval ve hadisattan bahsettik- ' 
ten oonra: 

- Ya Eınirülrnllminin!.. Mu
aviye, saltanatını kuvvetlendir
ımak için, peik a$ırt l!ldiyor. (Ha
lid bin Velid) in oiilu (Abdur
rahman) ın sadakatinden şüphe 
ettıiiti için, kendi hını.si tabibi 

Dedi. _ J ~ 

Ali, RüldÜ: 
- Elinden kaçmak ve kurtul

mak müınill<ün olmıyan bir kuv
vet varsa o da, (ecel) dir ... Cina
yet Hakkın takdirine mani olnıı
ya çalışmak ıse, celıa!e-t ve ba -
makat eseridir. 

Diye, cevap verd.ı. 

* (Ali) run, mUhafaza Şl!DE!KeSl-
ni dağıttıiiı, ~al bütün Kfıfe
ye yayıldı. Onun bu merdane ve 
cesurane bereketi, şehrin her sı
nıi halk ziianreı;i aı·asında. bü:vülk 
bir takdirle karşılandı. Hatta o
nun düşmanları bııe, bu hale 
hayretler M;inde kalmışlardı. 

(Ali) njn her ha.ıek~tini büyük 
hir dikkatle tarassut ve taJd:p e
den (Verdan) ile (ı;.ebip), he
men Kutamenin evine koştular. 
Meseleyi naklet tiler. Ve sonra; 

- Alinin hayat ve mukadde
ratı, artık !kılı~ ve h.an~erleri.mi
zin ucundadır. 

Dediler. 
Vaziyet, 'bu cinayet cebekesi

ni son derece sevindirmişti. Gi
rısecckleri kanlı işte, artık mut
laka ml>Vaffak olacaklarına ika -
na11 t getirmişlerdi. 

Şimdi, sabırsızlıkla iki gecenin 
daha ııeçmesini beklivorlar ... Ve 
irtikap edecekleri şenaatıı1 beye
canlarilc ii.dcta mest oluyorlard1. 
Ramazanın on altıncı öiile vak

ti yaklaşmıştı. (Ali), ca.miye ıııit
mek için hazırlanıvor. ElnK<ktar 
cariyesinin eline döktüğü su ile 
abdest alıyordu. 

Cariye, hafif ·bir sesle; 
- Ya Elmirühnüminin! .. Sakal 

ve bı vıihnız,,ın;nden ııüne ııüzel
lC$1YOr. 

Diye, mırıldandı. 
Ali, bu sözleri işitti. Evvela bir 

müddet sü.kiıt etti. Sonra, kiırn 
bilir nasıl lbir il!ha:mın esiri le: 

- O sakal ile o lbı vılk. yakında 
kan ile boyansa gerek .. , 

Diye, sövlendi. 
Zaten, o rüya meselesinden 

sonra, (Ali) nin etmfında !bulu
nanlar, büyük lbir tees&ür i<;inde
lerdi. İhtiyar ve eımcktar cariye, 
bu kücük vak'avı da nakleder 
etmez, evdekilerin kalolerini büıs
bütün bir hüzün ve endisc istila 
etti. 

(Arkası var) 

RAŞİD RIZA TiyatroGu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

27 temmuz cumartesi qünü akşamı 
Beylerbe'lfi iskele tiyatrosu 

bahçesinde 

•ONLAR ERMİŞ MURADINA· 
KOMEDJ - 3 - PERDE 

ZAYİ - Namıma yazılı İs
tanbul EvJ<af müd&-liiiründen 
verilen mubtacin maaıs cf.llJ<l.a
nı zayi edildiiiinden "" yenisi 
alınacağından edkisinin tıük:mü 
olmadii!ı ilan olunur. 

Müslüm Oc<;k 

İmtiyaz Sahi!ıi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer

SON TELGRAF BasımevL 

BOY OK TARiHİ ROMAN~' 7 ö 1 
'-- - \ 

SEKERPARE ·s .TAN . __ ............ . ~ 
..,., 

Yeı11n ı M. SAMI KARAYEL • .. .. 
Padişah, haremi humayuna 

daldı, ııitti. Bostancı olduğu yer. 
en Veziriazaımın yanına ııeldi. d 

K amali hüıımetle: 
- Mührü huma n yu u veriniz' 

Dedi. 
Kurnaz Kara Mustafa Paşa, 

Bostancmın vanlı.:; ı:ıml: teltlli-;ki 
ettiğinın derhal farkına vardı. 
Canını kurtarmıs hulunuyordu. 

Paşa; hiç renk vermiyerek 
derhal mührü hurnayunu çıkarıp 
Bostancıya verdi ve sükiınetini 
muhafaza etti. 

Bostancıbaşı, Padişahın irade
Bini yanlış talakki etmişti. O, 
zannetmişti ki, Veziriazamdan 
mührü hUllDll)'\lD.U al! 

~ 

Fakat . .l'aaı•ahın maksadı baŞ: 
ka idi. Veziri al götür balkhane-
ye hapset demekti. 

Kara Mustafa Paşa, derin bir " 
ncf alını t .. .. 

es ş ı. Muhru huma} unu 
Bos'\ancıya verdıktcn ı.onra, hiç 
ıstifini bozmadan olduğu yerden 
harekete !(eldi. Ters yüz edip 
gitti. Ata binerek acele saraydan 
uzaklaştL 

Musatafa Paşa, muvakkat ol
sa da canını kurtarmı.ştı. maiye
tile saray.na grT.:i. Derhal harem 
dairesine geçip silahlandı. Ve 
kethüdasını çağırtarak: 

- Silahlanınız!. 
Diye, emir verdi. Veziriazamm 

"" emri adamlarını şaşırtmıştı. 

Meknes gemisi 
nasıl torpillendi 

Koee gemisi 5 - 10 dakika 

içinde sulara gömüldü 
Londra, :ııi (A.A.) - Alınanlar 

tarafından tomıi.llenen ..Mdmes• 
ııemisinden kurtulan 950 kişi dW:ı 
cen~ 5alıilinde bir limana çıka
nhnıştır. Bunlardan ai1r yaralı 
olan 15 Jcişi dernal hasta'haneye 
yatı:1'llmıı:;tıır. iDiğerleri otOOtie
lerle .istirahırt merötezla-ine ~ 
derilnti$tir. 

Torpillermıenin hikiıyesini ya
pan 'bir wit şunları söylemek
tedir: 

·B~tan nihayete kadar ay
dınlatılm~ olan ııemiı;i, Alman 
hücum.botlan evvela mitralyöz 
at~ne tu.ttular. Bir torpil ııemi
ye isabet ederek bir infilak husu-
le qetirdi. Derhal bir kac kişi 
öldü. 

Gemi be~ on dakika zarfında 
battı. Yüzlerce k~ denize atla
mıya mecbur kaldı, jaka.t bila
hare lngiliz qemileri tarafından 
kurtanldı. 

Zannedildi~İlle ~re, .\Meknes• 
vapuruna, vol.da tehlikeye maruıı: 
kalmiyac;ıiıına dair teminat veril
ır,is ıbulunmakıta idi. 621 ton ııe
len ..Meknes• ıııemisi, Oaınıoaııınie 
federale tarnsatlantique sınteti
ne mensuıı ibulunuyordu. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hu
kuk Mahkemes!ndem 
iDavacı ıs.nail HalkJu Sertel 

velklli avUkat Mahir Ruso tara
fından davalı İstarııbulda, Mey
dane?kta ıbüyük K.ınacıyan ha
nında 23/25 de Vedat Uras aley
l!ıine mahkeınanizin 940/1325 
sayılı @yası muıcib"ince dava
lının 190 lira kı'l'llletinde tesli:ın 
edeceği eşy;zyı te.sliın etmedi.ıl:in
den bilahare bu esvanın 80 lira 
fartkı fıi.atle tıaşkasından tedarik 
ecillmi.s ol.duğ'ıından cem'an 270 
liranın faiz ve ıın:ilikeme masari
fi ve avuk.atlıık ücretilc !birlikte 
tahsili talebile açılan dava üze
rine davalının ikımıct.ı..>"fıhının mec 
J:ıul olmasından dolayı ilanen 
yapılan davete ra.ıl:men davalı 
gel.mediğindcn ve davacı veılcili 
davalının irmasını havi meıktup 
ibraz ettiğinden imzanın in.k1ırı 
halinde berayı istik.tap mahke
meye ,gelıınesi aıksi t<ikrlirde ~ 
tiktaptan ika.cımnıs ve vak.'aları 
kabul etmiş ad ve it.lbar oluna
cağından <bahisle ınyap kararı
nın on beş f(ÜD müddetle ilanen 
tebliğine ve ıınaılılkemenin 19/8/ 
940 pazartesi saat 10,30 a tali
kine ikarar verilımis olrluiiurulan 
ilin tarllıinden itibaren 5 ııün 
içinde itiraz odilımediğ:i ve o ~ 
ve o saatte mahallinıde bulun
madığı takdirde ~ıyabırı.da karar 
verileceği teblij( ımakaımına kaiın 
olmak üzere iliı.n olunur. (28325) 

lSTANBUL BİRlNCi TiCA
RET MAHK.EMESiNDEN: 

Adriyatika vapur acentalıiiına 
mensup Rodi vapurunun 16 ncı 
seferile 28/4/937 tarihinde liıma
nıınıza ıııelcn 461 numaralı 'POii
çe muhtevivatmdan R. S./J. M. 
F. Marlka ve 106/1-4 - 108/1-7 
numaralı 11 kaba ait l!Ülmriilk or
dinooıınun zayi oldu~ndan lbaı!ı
sile iptali.ne karar verilmesi !&. 
tanbulda Sirkecide Ralli hanın
da L. kznavur ve şeriıki Avu'katı 
Andre Prfilı tarafından arzu.hal 
ile taleo edil.miş olınalda Tica
ret kanununun 638 inci ma<!desi
nin kıyasen tatbiki sureo\ile ziyaı 
iddia olunan ordinonun bulan ta
ra!ından 45 gün içinde mnh'kame
ve ibraz edi1mesi ve ibraz edil
medii?i takdirde bu müddetin hi
tamında iptaline karar verile
ceiti ilan olunur. 

Ne yapacaklardı?. Burası İstan
buldu. Dağ başı dej(tldi. 

Kethüda, akıllı davranarak: 
- Devletliım!. Bu nasıl sui. 

tedbir? Burası lstanbuldur .. Cüm· 
lemizi kılıçtan ııeçirirler. Bir 
l!a yri çaren var ise anı ııör. Dedi. 

Kara Mustafa Pıı.şanın maiye
tinde bulunan bahadir ama vut -
!ar derhal rüciı eyleıınislerdir. 
E.fendilerini müdafaaya yan~ 
mıslardır . 

Kara Mu9\afa pa~. maiyetinin 
çekingen davrandığını, kendisini 
müdafa edemiveceğini ııörüncc 
telıiş ve hı•yecan içinde harlme 
koştu. siyah bir kapama. yeşil 
bıl elbise ile kıyafetini dciictir
di. Sarayın damına çılktı. Ora
dan da Nallı Meo;.cidin damına 
atladı. \ e :\!cscide girdi. 

Pasa. tebdih kıy afet ederclk 'ka
cıY<ırciu. Astığı astık, ke;tii?i k.es
tık olan Alab"k saltanatı vezir 
<hnıdı korkak ve cebin insanlar 
gibi kaçacak delik arıyordu. 

Hal böyle iıken. sarayda Sul
tan İ!brahim ortalu>ı bıriıbirine 
katıyordu. O, paşayı mahpusta 
zannediyordu. 

IK D & • 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

1 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLAN! 

19~U lim.AMtYELBKı 

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

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

210 • 25 • = 5250.- • 

K~ideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih· 
!erinde yapılır. 

ŞiRKETİ HA YRiYEDEN: 
29 temmuz 1940 pazartesi ııünündcn mbaren pazardan baş

a günlerde: 
1 - &.ıl:aııdan son ııosta: Saat 22,20 Yeni Mahalleden bir 

vooı.ıor harelketle 2.2,24 Sarıver, 22,30 Büyiiikrlere, 22,40 Tarabya, 
'l2,50 Yeniköy, 23,02 Ruıınelihisarı, 23,10 Küçüi.lrsu plajı, 23,30 cm 
Üsküıdar'a uiirıY'lll"ak 23,45 de Köprüye ıı;elecektir. 

2 - sabahları V anlkövünden '.kÖprüye 5,15 de yapılmakta 
bulunll'D 1 numaralı sefer ayni tarihten itil>raen k.al.dırılmıştır. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her ~ydeıı evvel 

11!.batli ve parlak bir 
teae, lekeaiı ve düz· 
giln bir cilde ••lı• 
olmak lhımdır. 

Stain da cildiaiıi 

ırtulleştirir, ru<i<ie· 
leri•i belliyerek can· 
!andırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV t.rtip 
~ yapılış tar.tındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlan
masına mani olur. Yağ•ız olarak hususi tüp ve vazolarda sa-

iı.lır. 

Sultan İlbralıim, baremi hü -
mayuna ~dlklen 50nra, derhal 
Bootancı lbaşıyı çaj(ırdı. Ve sor
du: 

- Nice ettin 1herili?. 
Bostancı başı kemali safiyetle: 
- Muhrü miımayunu aldım 

padısahl!IIl!. 
Divcrek mü.hürü uzattı. Sul

tan İbratımı celallı bir surette: 
- Nerde k-Odun !bu herifi?. 
- Mührü hümayunu teslim e-

dip gitti padisahı.m!. 
Dcvmce padişah, çileden çılk

tı. Olduğu yerde teı:rinmiye bas
ladı. Bağırıvordu: 

- Tez kafir ... yabaşı, yaba
şın! 
Bostancı başı, hatasını anla -

mıştı. Üste de kendi kellesı gi
dıyurdu. Hemen huzuru llüma
rundan cıktı. Sarayda bulu -
nan dairesine 1roşlu. Ve su em
rı verdi: 

- Derhal lbeş yüz bostancı ha
zırlansın? .. 

Bes yüız Bostancı ata binmiş 
cenııe p:ider ıbir hal alımıştı. Boo
tancı bası örule bu; yüz Boo.tan
c.ı ~ı· kadas İai.anlıul sdkaJtlarına 

clii.ştü. 
Halk, Bootancıların ptirteliiş 

pürsiıatı dört nala lkıoışu.ştulkları
ru görünee telfıı;a düştü.le.- .. Dülk
kanlarını kapatJD !kaçıştılar .. Her
kes evlerine can attı. 

Ne oluyordu?. Beş '.Yü:ı Bootan
cının bu suretle hareketi İstıan
bulda yeni ııörüJiiyocdu. İlhtiW 
mi vardı? .. 

Bostancılar, wziriıi:zamın sa
rayına yetiştiler "" anııhasara et
tiler .. Bostancı lbaşı, vezirifızamın 
maivetile mulharelbe edeceğine 
hülkmeyle:mişti. 

Kara Mustafa ıpaışanın sara
yının kapılaır kii:milen lcaııatıl
mışt.ı. Fakat, Bootanıcı lbesı her 
tarafı kuşat.ruş bulunu'.YlJl'(iu. 
CeDk başlrvaca!ktı. 

Tam bu sırada da Kara Musta
fa paşa saraymwı damından ine
rek N§.llı Mescide dal.mışiıı.. 

Mustafa paşa, Nfil!ı Meooitten 
!Bootancılarm ııelıdi~i saravı lru
şattiklarını SC"ff'edi:ı.-ordu. 

Paşa, lnırlu.hrumın ııavr:i ka
ibil o!.du4hınu anlamısh. Kendi 
kendisine; 

lArkası var) 

!'1 - TEMMUZ l!Nt 

7tl111B1ı ~,~--...:ı 
Doldur güzelim içelim!.. 

Bayan Huriye; Kısıldı caddesi 
üzerinde, etrafı küçük bir Jıahçe 
ile çevrili küçük bir evde yalnız 
ve sakin bir hayat yaşıyordu. 

Bütün gününü, balkonundaki, 
bahçesindeki çiçeklerin köklerin. 
deki böcekleri temizlemek, ku -
rumuş yap"raklarını ayıklamakla 
geçiriyordu. 

Bavan Huriye, kırk yaşlarında 
kadar vardı. Hiç kocaya varma
mıştı. Küçük yaşta babasını, iki 
sene evvel de aııasını kaybet -
mişti, Akraba ve taallftkat namı
na kimsesi yoktu. Babasından ka
lan bir kaç parça emlakin getir. 
diği iratla, kimseye arzı ihtiyaç 
etmeden geçinip gidiyordu. 

Onun biricik menkı: balko -
nundaki, bahçesindeki renk renk 
karanfilleri, gülleri, mavili ve 
kırmızılı ortancaları idi. 

Her sabah erkenden kalkar, 
pencerelerin panjurlarını açar, 
balkona çıkardı. Kahvesini içtik
ten sonra bahçeye iner, çiçekle
rini sular, sonra balkonda oturur,, 
kitap okur, Boğa:ıa seyrederdi. 

Bayan Huriye, komşularile te
mas etmezdi. Ne geleni ve ne de 
gideni vardı. Kadın ve erkek e
vine bir kimsenin girip çıktığı 
görülmemişti. Biraz hırçın, bi -
raz çekingen ve biraz da mer -
dümgiriz idi. Komşularile mü -
nasebat teais etmek arzusunda 
bulunmamıştı. Ne hunlardan bi
rini evine kabul ediyor, ve ne de 
evlerine gidiyordu. 
Komşular birihirlerinc soru -

yorlardı: 
- Sıkılmıyor mu, acaba!, •. Bü

tün gün tek başına oturulur mu?. 
Huriyenin bu hali, homşular 

için bir dedikodu mevzuu olmuş
tu. Onun, yalnız evde ne yaptı -
ğmı, nasıl vakit geçirdiğini, ne 
ile meşgul olduğunu mutlaka öğ. 
renmck istiyorlardı. Fakat, bir 
türlü nıu\'affak olamıyorlardı. 
Bahçe kapısı, pencereler sıkı sı
kı kapalı duruyor, bir ses te İşi
tilmiyordu. 

Bir gün, Bayan Huriyenin bi
tişik komşusu Salime, bir kaç en 
ilerideki komşusu Gülnihale: 

- Evet, diyordu. Huriyenin bir 
erkek nıisaliri var ... Sütçünün a
rabası gccmeden gelmiş olacak. 
Çünkü henüz tramvaylar işlemi
ye başlamamıştı. Bir otomobil 
sesi de duymadım. Her halde ya
ya gelmiş olacak. Bala da evde .. 
Çıkarken göreyim, nasıl adam 
bu, dedim. Geçtim, cumbaya o. 
turdum. Şimdiye kadar yerim -
den kımıldanmadım. Hatta öğle 
yemeğine ·,;le inmedim. Çıkan 
olmadı ... 

- Sakın bir hırsız !ilan olma
sın! K~dıncağıza bir fenalık yap
masın! ... 

- Yok canım!. .. Tanıdıkların
dan birisi olacak. Çünkü sevinç
le: cSefa geldin, yavrum! ... > Se
fa geldin! ...• dediğini iyice işit. 
tim. 

- Peki ... Gelen adam cevaben 
ne dedi? .. . 

- İyi anlıyamadım. Çok garip 
bir sesi var. Bir şeyler söyledi. 
Az sonra, Huriyenin cyavrum!. 
kelimes"ııi !.ir k'1ç kere tekrar 
ettiğini işitfön. 

- Acaip! İnanılmıyacak şey!.. 
- İnanı;ıa·ıganız, gc.Jiniı bize 

gidelim. P~ncerel~ri ac:!c. Ne J:o
nuştukları işitiliyor. Yalnız per
deler inik olduğu için içerisi gö
rülmiyor. 

- Güneş girmesin diye indir
mi~tir. 

- İçerisi görülmesin için de -
seniz daha doğru olur ... 

Salime ve komşusu, merakla -
rını yenemediler, pencereden din. 
Jemiye karar verdiler. Fakat, tam 
kapıdan girecekleri sırada hay -
retten dona kaldılar. Hurinyenin 
evinde birisi şarlı söyliyordu: 
Doldur güzelim, içelim, 
Gülelim, eğlenelim, zevk edelim!. 

Ve Huriye tatlı bir sesle: 
- Söyle yavrum! .. Devam et, 

yavrum! ... 
Diyordu. Salime, komş11Sunun 

kolunu dürttü: 
_İşittin mi, dedi. Hakkım yok 

muymuş? Yemin ederim ki, iki
si de sarhoş! ... 

- Neden hükmediyorsun bu
na!.,. Şimdiye kadar ufak bir 
yolsuzluğunu gören yok. Nasıl 
olur bu? ... 

- Orasını bilmem. .. Fakat, içe
ride birisiııin bulunduğu mu -
hakkak. .. 

Sustu ve biraıı sonra ilİive etti. 
- Kapıyı çalsak nuıl olur? 

İçeridekini görmüş, meraktan 
kurtulmuş oluruz ... 

Ve, komşusunun cevap ver .. 
mesini beklemeden kapının zili· 
ni çekti. 

Birkaç saniye geçti, kapı açıl
dı. Huriyenin beşnş çehresi gö -
ründü. Tatlı bir sesle sordu: 

- Bir şey mi istiyorsunuz, ba-
7anlar? _. 

Yoz,ın: CEM 
Salime cevap verdi: 
- Affedersiniz, rahatsız ellik 

sizi. .. Bir hağınltı işitir gibi ol -
duk da merakla ... 

Salimenin bitirmiye muvaffalı 
olamadığı cümleyi Gülnihal ta • 
mamladı: 

- Dünya hali bu ... Zaman çok 
kötü. Akla gelmedik şeyler olu -
yor. Gidelim, bir yoklıyalım, de-
dik •.• 

Huriye, kahkaha ile gülmek -
ten kendini alamadL Ve Salime
ye hital:en: 

- Ben de, şimdi size gelecek· 
tim. Fazla bir kafesiniz varsa ba
na satınız, diye rica edecektim. 

Salime, Huriyenin aklını Jıay. 
bettiğine hükmederek hayretle 
sordu: 

- Bir kafes mi? .• 
- Evet. •. 
- Kafesi ne yapacaksınız? .. 
- Misafirimi koymak için ... Bil 

mem, nereden ve nasıl geldi ..• 
Sahibi çıkmazsa muhafaza ede
ceğim, bakacağım. Kaçmasın di
ye bir kafes arıyorum. Göı seniz 
ne kadar ne kadar zeki, ne kadar 
güzel ve sevimli ... Sanki beni kır) 
yıldan tanıyormuş gibi konuşu· 
yor. Niçin duruyorsunuz, giriniz 
içeriye de görünüz. Fakat, ür -
kütmeyiniz, rica ederim ... 

Salime ve Gülnihal, Huriye -
nin ne demek istediğini, kimden 
bahsettiğini anlıyam::ıını~lardı. Tt 
reddütle içeri girdiler, ve merdi. 
ven parmaklığının üzerinde gii· 
zel renkli bir papağanın tiineklc
diğini gördüler. 
Papağan, kendilerini görünce 

kanatlarını sallıyarak çırpını -
yor, sanki onları selimlamak is
tiyormu,; gibi, biraz evvel işittik 
leri şarkının nakaratını tekrar -
lıyordu: 
Doldor ı;üzelim, içelim, 
Gülelim, eğlenelim, zevk edelim! 

CEM 

Muğlada atış 

poligonu açıldı 
Muiila, 26 (AA.) - $ehri~iz

de tesis edilen atıs ıpolıı:rı.r"-'lun 
aıçılc; töreni vali. komutan. Be
lediye ve Parti reis ve fıza:arile 
kalabalık bır genelik küt! inin 
i.ştirakile dün vapılmıştır. Polı
J?(lnda, mül:ellefi >t dahilin:lc 
bulunan 300 ııenç deyamJ, su -
rette atıslar yapacaklarwr. 

Çankırı Halke\ !:ıir 
el işleri kursları 

Çaııu<ırı, 26 (AA) - H.ı:~<cvi 
tan:'·ndan burada acılan şapka, 
çiı;e~ ve eli.>;leri k~ları büyük 
bir raZ\>et görmüstür. Kursları 
tak betmek icin kaydedilen ka -
dın'arımttın sayısı J?iin geçtikçe 
artımaktııdır. 

Muğlada sigala yağı 
rekoltesi 

Muiila, 26 (A.A.) - Bu ~ene 
si.gala vai:ı rc~<eltes!nin 1.800 • 
2.000 ton kadar olac.ağı tahmin 
edilmC'kıtedır. 

Telefon ederken hı•sızlı~ 
Kapalıçarşıda Vasilin diikkiı -

nına telefon etmek bahanesile 
girerek rehinde cüzdan ve dolm• 
kalemini ealan Yak'lvo dün yaka· 
!anarak adliyeye verilmiş ve bi.. 
rinci sulh ceza mahhmesinde 
sorguya çekilerek tevkif olun • 
mustur. 

Küçük ~urşun hırsızları 
Tahtakale civarında Ahı Çele

bi camiinin üzerinden kurşun • 
ları sökerek çalan İsa ve Muam
mer adlaruıda iki çocuğun muha
kemeleri birinci &ulh ceza ruah -
lı:emesiııde bitmiş Ye açık celse.. 
de verilen kararla altışar ay haP" 
ııe mah.kfun edilmişlerdir. 

i~çı Yurttaş! 
Elindeki malzemeyi lüzu • 

mu olduğu kadar sarefder ve 
hiç bir şeyin ziyan olmaması
na dikkat edersen, :.nilyunlar 
tasarruf edilir. Şimdi öyle bir 
zamanda yaşıyoruz ki, nıalze.. 

meyi israf etmek değil eoğalt
mak bottumuzdur. Her ziyd 
olan şey, hayat pahalılığını 
arttırır. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTJR'.1-IA Kt:RUMU 


