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Başvekil dün sabah 
şehrimize geldiler 
Milli Şef Deniz Köşkünde Dr. 
Refik Saydamı kabul ettiler 
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İNGiLI Z 
FİLOSU 

AKOENİZDE VAZi
YETE H AK iMDiR 
Şark milletlerinin 

fngilterenin nihai 

zaferine itimatları 

artmııtır. 
- __ ..... ______ _ 

• 

Telg. latanbul ikdam • Tel. 233t>D 

Başvekil, Validen şehir işleri hakkında izahat aldı Kahire, 27 (A.A.) - Reuter 
Aj.ansı bildiriyo.ı-: 

tNGİLİZ AÔIR BOMBARDIMAN TAYYARELERİ ... 

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

T Ur k -Alman 
Ticari Anlaşması 

Bu maoalılıaı f i c a r • f 

itilafı, •İya•i münaH· 
lı•derin •alahına doJra 
bir cJım ıelalılıl •dil•· 
bilir mi? T•m•nni •"•
lim lıi ıiccri clıı ııcriı, 

•İya.t •lııilili ti• ıatlı
laıhrmıyıı ıı••il•İ hıı
••n• ol•un. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
9'F ürkiye ile Almanya a

U rasında aylardanberi 
müzakere edilen 21 

milyon liralık muvakkat Türk -
Alman ticaret anlaşması, niha -
yet imzalandı. Bu muvakkat an
Jaşınanın aylarca müzakere ve 
münakaşa mevzuu olması, intaç 
\'c imzasının geri kalması, arka· 
daşımız Asım Us'a ,Anlaşma em. 
ri vaki olmakla beraber yine içi
tnizden bir türlü inanamıyoruz. 
Adeta anlaşma, imasından sonra 
da, tekzip edilecek sanıyoruz.• 
dedirtmiştir ki bu sitem ve en· 
d" ' ışe yersiz dci:ildir. 

21 milyon liralık muvakkat 
'.fiirk - Alman ticaret anlaşması, 
;ıe, g~_çen yıldanberi, ak~am~~ o
an Turk • Alman iktısadı muna
~ebetleri, yeniden düzelmiye baş. 
~maktadır, Geçen seneye gelin\?• .. kadar, Türk mahsullerinin 

Reisicumhur dün akşam otomo
billc bir tenezzüh yaptılar 

Reisicumhurumuz 1smet İnönü, Başvekil Doktor Refik Sa11dam 
ve dicjer vekillerimizle berabe1'.. · 

Başvekilimiz Doktor Refik nunda riyaseti cumhur umumi 
Saydam, Ankara trenine bağla - katibi, seryaver Celal, vali, par-
nan hususi bir vagonla dün sa - ti müfettişi, emniyet müdürü, 
bah 8,50 de şehrimize &elmiştir. parti, vilayet ve belediye erki-
Başvekil Haydarpaşa istasyo - (Arkası 3 üncü sayfada) 

Ticaret Vekilimizin 

Inı:ıiliz filosunun son üc haf
ta zarfındaki icraatı Yakin Sark 
milletlerinin İnııiliz niıha! zafe
rine olan itimadını takviye et
miştir. Mısırın tecrid edilımis 
bir vaziyette kalması endiscsi 
simdi zail ohnuştur. Fialhakia, 
İn.ııiliz filoou İtalyan filosunun 
ortasından ~erek İngiliz tica
ret sevrüsefainine yolu açınış • 
tır. Akdeniz kafilelere açı!ırnış

tır ve kafilelerden bir çoğu as
keri müıhiımınat ve diğer malze
me ile salimen İSkenderiveve 
varmış bulunmaktadır. 

İngiliz filoou $aıp denizinde 
denizaltıları batırmak suretilc 
!~!terenin Kap burnu üzerin • 
den Süveyşe de yolunu açmıştı!. 
Diğer taraftan Libya ve Haib<.-şıs-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Romanyayı 
·Korkutan 
Kelimeler 
Bükreş, 27 (A.A.) - Reutcr 

Ajansı bildiriyor: 
Kici radyosunun •Hudut ted

birlerine• işaret eden bir neşri
yatı Rumen hükumet mahfillerin
de endişe ile karşılanmı~tır .• Sov
yet radyosunun spikeri her gün 
Romanyadan binlerce mülteci 
geldiğini ve bunların Rumen re
jiminin mezaliminden şikayet 
ettiklerini bildirdikten sonra: 

Bu muamelenin ıslahı iyi olur, 
aksi takdirde Sovyet hükumeti 
hudut tedbirlerL almıya mecbur 

kalacaktır.• demiştir. 

Rumen NazırlarıJ 
Mussolini ve 
Kont Ciano 
ile konuştular 

Romanya mülakatında 

neler konuşuldu ? 

KONT CiANO 

Roma, 27 (AA.) - Rcmanva 
başvek.ili Giı:ıurtu ile Hariciye 
nazırı Manoilecu saat 11,40 da 
Raınaya ııelmisler, istasyonda İ
talya haricine nazırı Kont Ciano 
ve daha bazı zevat tarafından 
ikarşılamn1$lardır, 

uynk bir kısmını alan ve ona 
mukabil bize mamul mal veren 
A~manya ile olan ticari vaziyeti
~~· !•vaş yavaş iktısadi istik-
] ımıze zarar verecek bir şekil 

8 4'"Y• başlamıştı. Almanya, tek 
~ cı vaziyetine girerek Türk 
ı~tısadiyatına hakim oluyordu. 
~1Yasl istiklalimize olduğu gibi 
ıktısadi istiklalimize de kıskanç 
olduğumuz i•in tabiatile kendi-

Adanadaki tetkikleri A. HiTLER'iN 
1 N · T ... 1 .f . f b . SULH TEKLiFi 

Rumen misafirler, otele iaınis
lerdir. Ö_ğle iizeri Rumen dev
let adamları harici ve nezareti
ne ııitıınişlerdir. 

Roma, 27 (A.A.) - ROi!Da bô1$
vekili ile hariciye nazırı, öğle 

- ' ' mıze başka ihraç pazarları da a-
~amıya başladık. Fakat Ankara 
ıı~_ifakıru!' esasını teşkil eden 
Turk • lngiliz beyannamesinin 
neşrinden sonra, Almanya, bize 
karşı, siyasetcn olduğu gibi, ik
bsat bakımından garip bir tavır 
~akındı. Almanyaya ısmarladığı
gımız lokomotifleri köprüleri ve 
8 • • ' 
·~~eyı vermemiye başladı. Krupp 
~uessesesinio Kiel'deki Gern1a
nıa tezgahlarında yapılmakta o
~an l:lat~ay denizaltı gemimize, 
arbın danından 15 giin evvel 

!lıüsadere edildiği gibi, Alman • 
Yaya ısmarlannıış ve yapılmış 
olan vapurların teslimine müte
allik tediye meselelerinde de bir 
takım müşkülat çıkardı. Anupa 
harbi başladığı zaman, limanımı. 
za gelmiş olan veya gelmekte 
bulunan devlete ait malzeme ve 
Türk tüccarına ait eşya, İtalyan 
ve Bulgar limanlarına çıkarıl -
d!· Haliçte yapılmakla olan de • 
nızaltı gemilcrinıizdcıı birinin 
ln~törleri de bu meyanda, tej)iın 
~dılm~di. Bunlar, hatırıınıza ge
en n11sallerdir; bu nıevzuda e
aslı bir tetkik yapılırsa, bü) lik 

bir cetvel tanziıni nıünıkün olur. 
Müddeti bitmiş olan Türk - Al

~an tiraret muahedesi de, ik'de 
~~rde~ mevzuu bahsolduğu halde 
ır turlü yenilenmedi ve Türki. 

Ye ile Almanya arasındaki ticı.-
r~ .. ' 1 munasebetler, tabiatile çok a-
ıaldı. Bu arada ticaret muahede
sinin tecdidi müzakerelerine baş-

( Arka.~ı 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

l 
azmı opçuog u çı tçı, a rıka-

törlerle görüştü. Mersine gidiyor 
Adana, 27 (A.A.) - Ticaret 1 !ından mübayea edilecei!ini bil-

Vekili Naz.mi Topçuo_ğlu tayya- dirmiştir. 

re ile Adanava ııemlşitir. Ada- Nazmi TopçuolHu bul!ün cüt-
çiler, fabriJcatörler ve tüccarlar-

na ihracatçılar birli.ilinde yapılan la tekrar konuşmalarda bulun-
tmılanlıda. Ticaret Vekili, Cuku- ırnustur. Vekil, yarın Mersine ı:ıi-
rova p«muk müstahsili ve pa • decektir. Dün ııece Seyhan park-
muk tüccarları elindeki bütün ta Vekil şerefine bir ~iyafet 

stokların Ticaret Vekaleti tara - v~rilmiştir. 
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Büyük Tarihi Tefrikamız 

ALÜ R ESO iL 
-- .. · h" ı sürülmemis olan bu mühim mevzu İs-

Bugune kadar ıç e h · - . t1i safhalarını ihtiva 
15.m tarihinin en ıncraklı \'C en c cnımı~e ... . .h . . 

k d · B · iKDAM okunıcularına degerlı tarı çımız etme te ır. u cc.;crı .. . .... ...... . 

OSTAD ZiYA ŞAKiR 
-

Aylardan beri yaptığı deri~ tetkiklerden sonra, sunmakta-
dır. Bu tefrika, baslıca su bahisleri ihtiva edecektir: 

l - Resulü Ekreınin sevgili kerimesi (Falıma) nın hayatı. 
2 - Resulü Ekremin büyük o~lu (İruamü Hasan) ın hayatı ve 

feci akibeti. 
3 - Yürekler parçalıyan (Kcrbela "ak"ası) 
4 - 12 imam 
5 - 14 masumu pak. 

- - . - - ........-.- -

lsveç Krala vasitasile 
lngiltereye teklif ya

SOVYETLER 
DONANMASI 

pıldığı teyid olunmadı i Uzak doğuda ve hızer de
( nizinde manevra yapıyor 

İSVEC KRALI GÜS.4.V 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
~erikada intişar eden bir ba· 
bere nazaran Hitler, İsveç Kralı 
Majeste Güstav vasıtasiyle Lon
draya bazı sulh tekliflerinde bu-

J\foskova, 27 (A.A.) - ;\losko. 
va radyosu dün akşamki neşriya
tında Sovyet deniz kuvvetlerinin 
uzak doğuda Amur nehri üzerin
de büyük mikyasta bir manevra 
yaptıklarını bildirmiştir. 

Hazar denizindeki Sovyet harp 
gemileri de pazartesi günü ma
nevra yapmak üzere Bakuda top
lanmışlardır. 

l\1oskova, 27 (A.A.) - Tass A
jansı bildiriyor: 

:Besarabya ve şimali Bükovina. 
dan çıkmak istiyen Alman teba
asının tahliyesi hakkındaki mü
zakereler 23 temmuzda Moskova
da başlamıştır. 

FİN - SOVYET 
ANLAŞMASI 

Aland adaları asker· 
liktcn tecrit edilmiyor 

lunmuştur. 1 t • h k A 1 • 
İngiliz hükumeti tarafından 1 S 1 cı m i r 1 R IRŞISına 

Stokholm'dan hiçbir sulh tek.lifi Sovyetlerde iştirak edecek 
alınmadığı resmen beyan edıl • 
mektedir. (Yazısı 3 üncü Sayfada) 

HARP 
Hava akınları 
Bütün şiddetile 
Devam ediyor 

Alman üsleri yeniden 
bombardıman edildi 

Londra, 27 (AA.) - Hava 
nezaretinin tabl~i: 

Dün aksam İflgiliz tayyareleri 
ııenis bölı:ıelCT üzerinde büyük 
mikyasta harekatta bulnmus
lardır. Evvelkilerde okluğu ııi· 
bi bu harekatın da h<....:lefi, ben
zin dep0larını, tayyare falbri!ka
lannı ve hava meydanlarını l:ıoın
bardıman etmek suretile Alanan 
bava kuvvetlerinin taarruz ka
biliyetini azal1ıınaJctır. Bu su -
retle Breınen, Sterkrada Bottrop, 
r"--4.--.,. TT--·'·-1 n _ _._,._.,ı ··-
Kanen'de benzin depolarında yan 
ı:ıın c•karı1mıs. A.ssel Eschweı:ıe 
ve Gotha tayyare ialbrikalaTile 
Holanda ve Almanyada 14 tayya
re meydanı bambardıanan edil
miştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Havacılığımız 
inkişaf ediyor -Bir buçuk ayda 20000 

uçuş yapılacak 
Ankara, 27 (A.A.) - Hava Ku

rumu gençlerinin havacılık kamp. 
larındaki çalışmaları hararetli 
bir duruma varmıştır. Bir hazi
ran tarihinden 15 temmuz akşa
mına kadar İnönü kampında 
11,655, Etimesut kampında mo -

(Arkası 3 üncü sayfaı:l4) 

Bulgar Nazırları 

Dün Hitler la
ra f ından ka
bul edildiler 

Venedik sarayındaki 

Mülakat iki saat sürdü 

VON R1BBENTROP 

Salzburg, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Alman hükumetinin da\•eti ü. 
zerine, Bulgar Başvekili profe -
liÖr Filov ile Bulgar hariciye na
zırı Popof, bu sabah Salzburg'a 
gelmişlerdir. 

Bulgar hükumet adamları is -
tasyonda Hariciye Nazırı Von 
Ribbcntrop, devlet, parti \'e ordu 
ricali tarafından karşılanmışlar-

( Arkası 3 üncü saufada) 

Ziraat Vekili Orta 
Anadoluda tetkik 
seyahatine çıktı 

NAFIA VEKiLi SEHRIMIZE GELiYOR 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 

Buradan T r ak
ya ya gidecek 

Ankara, 27 (AA.) - Ziraat 
Vekili Muhlis Erkıınen refakatia
de Ziraat mütehassısları bulun -
du.İl'U halde otomobille orta Ana· 
doluda bir tetkik ı:ıezisine cık -
mışlır. Ziraat Veki.i bu gezisi 
esnasında Konya. Afyon. Eskişe
hir, Kütahya. Niğde, Aksaraya 
uitrıyacak ve bu ha,·alıde umu
mi zirai .durum ıle buralarda 
çalıştırııana.lcta olan ziraat maki
nelcrinin işletme vazıyetlerini 
tetk;k cyliyecektir. 

Ankara, 27 (İKDAM Mu.habi
rinden) - Nafıa Vekili Fuat Ce
besoY varın akşam İstanbula ha· 
roket edecektir. 

~•e"lril, İstadbuldan Trakyava 
ge~ecektir. 



ISAY'FA-ı 

• 

·~S&{~~K BAHISLERf 

Asri Ordular 
En bii ü kuvvetle
rini teknikten alırlar 

ugünkü siyaset de, ııi- vet alan bir dü.şmana müessir o-
hayet, silaha ılayanır. labilen silih, toptu. Mevzi har. 
Silüı, gücünü artılı: binin tekeniirünü düşünenkır, 

hedefe er~iyeceklerdi; her oı:-
teknikten alır. Musolini, cSiya. du, hareket harbi için ı.azırlanı-
set, tekniktir> demişti. O gün. - yordu. Ateşler fışkıran çelik bir 
!erde, Balbo, yirmi dört tayyare- kalede nihayet bir müddet luı -
nin baış.ında Amerikay• açarken, rur, yıpranır, vakit kaa.adırır, fa-
İtalya hava ordasnnun teknik kat hasmı maksada imale ede -
kudretini göstermek istemişti. mezdi. 

1870 - 71 de sil&h tekııi&'iııiıı de Büyük Harp, vahşi bir sil&h ile 
Alınan zaleriade t~iTi haiz ol - piyade saflarında gedikler açmış, 
duğumı. ileri sü. y Az AN : bu afacanın sav-
renlec, İngiliz Jetleri önw.de 
tanklarına Bü- Emelr.li Gcner•f çok kanayan 

yük Harpte ... - KEMAL KOÇER müdafi, b a m 
vap verilemeyi. madde ypkluğu 
şilli mağlubiye yüzünden, b u 
te götüren bir zaaf olarak kabnl darbeye lllukabeleten aciz kal -
ediyorlar. mıştı. Alman harp hazulıklarınm 

1933 Alman inkılabı, istikbal ilk önce bu boşluğu kapatacağm-
harbi ~in karmak istediği ordu- da şüphe yoktu. 
nun teknik kabiliyetini yükselt. Metzel, 1937 de intişar eden bir 
meyi çalışma programının başına yaı<ıoda Almay (Londrada ~e -
almıştı. uera, ) De Gol"ün kitabından şu 

~lesuliyet makamını deruhde satırları iktibas ediyor: cZafer, 
edenler, teknik elemanları va - daima zamanının. gidişini en iyi 
zife başına çağırıldılar. Her sanat anlıyana mev'uttur, her mağlu -
müeS6eSesi, ordn hesabıua çalış biyelin sebebini de geri kalışta 
mak, yapmak, icat etmek vazi - aramalıdır.• General, Fransız or. 
fesile mükellef tutuldu. Kuv\ etli dusunun silfilı, vasıta ve tahki-
cAraştırma heyetleri> yenisini mattaki ihmalini en 11"1 bir li -
ve en iyisini hazırlamak için da- sanla tenkit edenlerden olduğu-
imi incelemeler yapıyor, me~ai- nu son vakalardan sonra öğren. 
yi sıkı kontrol altında bulundu.. \ miyen kalmamıştır. Yaz.ık ki, sa.. 
ruyordu. mimi ikazlar, hudutsuz bir hÜI'-

Alman yüksek sanayi merkezi ı riyet aşkile serbest olanlar öze-
olan kropta da yirmi sekiz kişi- rinde tesir yapmaktan •iyade ya-
lik bir ilmi encümen ihtira ile rınki hasımn intibahım davet et-
mesgul bulunuyordu. Teknikçi mişti. 
direktifi strateg'den alır; ocdu, Hazarda heT sanat müessese -

iKDAM 

Yeni gazino tarife
feri tadil edilemez 
Lokantacılar evvel<:e kendilerinin muvafa. 
katile yapılan tasnife şimdi itiraza kalkışhlar 

il?.!!!!. azino ve lokantalarda tatbik olunan yeni tarifeler münasebe
~ tile lokantacılar itirazlara başlamışlardır. Evvelki gün top-

lanan lokantMılar: 
1 - Glll"SllP yii:zde onlannın lmldınlmamaııı. 
2 - M<l2e mecbuziyetinia ref'i. 
3 - Yeni sınıf taksimleri yapılması haklmwla helediyeye müra

caatta bulunmayı kararlaştırımşlardır. 
Diğer taraftan belediye reis ınuaviai Ltttfi Aksoy kendisile gö

rüşen bir muharririınize: 
•- Snuf tak.si.mi lokantacılana mümessillerinin de bulnnduğu 

toplantılarda esaslı tetkikler neticesinde yapılmıştır. Meze mecburi
yeti ise hallan lehinedir; tidil olunamaz. 

Yalnız; her itirazın tetkiki kaann icalundan olduğundan uauJen 
bunları tetkik ederiz.• demiştir. 

Dış Ticaret 
teşkilahmız 

Vekalet genişletıne 
tedbirleri alıyor 

Dış ticaret dairesi teşkilatının 
genişletilme.!i için Ticaret Ve -
kiüeti tarafından yeni bir proje 
huırlamıştır. Bnna göre, yeni
den ithalat, ihracat ve mukave.. 
Iat servisleri ihdas edilecek ve 
ihracatı teşkilitlandırnpı dairesi 
l"tvolnı•v•lrtır. 

.1tlıalit Ye ihracat birlilderi - r 
nin umumi katipliğine de takas 
limitetı;irketi müdürü Salih ge- ı 
tirileeelrtir. Bugünkü umumi Jı:a.. 
tip Avni Sakman yalnız ticaret 
müdürlüğü vazifesini görecektir. 

Şehrin SUSUZ-

1 u k derdi 
Belediye yeniden 35 

çeşme açacak 
Karagümrük, Fatih, Edirnekapı 

ve Topkapı elvannda oturanlar 
n&mına belediyeye yapılan fi
kiyetlerle bllfa)arda yeni ı,leş-
ıneler açı.iması istenilmiştir. 

Boru azlığına rağmen bn ta
lepler is'af ohı:ııaeak ve ilk par • 
tide üç çeşme açılacaktır. 
Diğer taraftan yine bu sene i

çinde muhtelif semtlerde 32 çeıı
ıne açılmaSl da kararlaştırılmış
tır. 

teknik elemanlara dayanır. Hiçbir sini ve bir memleketin bütün 
meın1eket, eski silah ve vasıta - teknik elemanlannı harp ihtiya- E V K A F İKTiSAT 

, __ , 
Yılan hikayesi: 

Manifatura 

Fiatları •.• 
Tetkik için iç tica
ret müdürü geldi 
İç ticaret t1lDlllll müdürü Ca

hit ile mmlaka tiearet müdü.. 
rü Avni Sakman dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiş -
]erdir. Avni Sakman ticaret 
vekaletinden fiat mürakabe 
komisyonunun çalışmaları hak. 
kında yeni direktifler almış -
tır. 

İç ticaret ummn müdürü dün 
sahalı doğruca manifatuza it
halatçıları birliğine gitmiş ve 
temaslara başlamıştır. Cahit 
manifatura eşyalarına fiat mü
rakabe komisyonu tarafından 
konulan satış fiatlarını tetkik 
edecek ve son :uımanlarda ile. 
ri sürülen bazı iddiaların ve 
dedikoduların doğru olup ol -
ınad.ığını araştıracaktır. Bun
dan sonra manifatura eşya -
larına ya yeniden fiat teshil 
edilecek veya manifatura sa
tışları sıkı kontrol edilmek ü. 
zere serbest bırakılacaktır. 

"·~·-----" Nüfus 
Sayımı 

Bu hafta içinde numa
ra kontrolü yapılacak 

Tahriri nüfus için ~rimizde 
yeni bir büro kurulınuştuz. 

sından müstağni kalam82• Parli- cına göre çalıştırmak imkanla -
mento ile idare edilen memleket- rını temin etmek bir gayedir. Bn-
lerde, yeni baştan bir ordunun günkü harp bir sahada azami i&- Evkaf mütekait ve ye

yetimlerinin yüzde 52 leri 

40 daktilonun çalıştığı 1"' bü-
Kı r macıf ara bugday ro dünden itibaren vilayette u-

techizine muktazi masrafları ka- tifade eden memleketin Alman 
bul ettirmek güçtür. 912 de Alman ya olduğunu ispat ediyor. 
ordusunun ikiz kolordu ile tak.. Harp ıııam11atı, ihtimamh me- ESki ElWraf mütıekaid. eytam 
viyesini Raviştağ tasvip etmemiş- saiyi istilzmn eder. Birçok ......t ve arıırnilinmin maa<ılan hazi-
ti. Eski silahların elden çıkması, evlerinin, batU daimi surette, n- ran tediyatında yüzde 25 zmn1a 
yeni doğan Alman ordusu için keri maksatlar için çalıştığına wrilmnemiı;ti. Bu ilııre me2ikılr 
mahzı nizem ol~n•tu. Bir onluda ~diz, ancak bu sayede buhran-...._, lı . !erdeki rı:amnı.ın t<:rliyesi içıin ic~ 
cephane vaziyeti, eldeki silih ü.. vazıyet · güçlükler kar- emir dün V'el"Ümiş ve dün salbab-
zerinde duzulınıya mecbuz eder. .,Ianabilir. Yq ve llllllf hrln IJÖ.. tan :i1Jbaren de ~ t.. 
Alman ord.,•u irin ailnün terak- zetmeksizin yurt işlerinde ~-

- ' .. - nI n1ar d k ş1 zamların öıdemnesine barnıl-
~~:_.~dım 17durmak kolay ol- ,_.'.'_ __ ,, '..~-~-: ~l_,':_~ ..,_,. 

Değişikliğe uğrıyan ~n si. harp sanayiinin dikkat talep e- Evkaf müdürü 
Iahıdır. Silahın çapı, menzili" ve den şubelerinde uğraştınlmala • 

g~liyor 
rı takdire ••yaııdL ~ umum müdiirü Fahri sistemi üzerinde oynamak fırsa- .... 

tını elde eden Alman ordu3U, mil<- Muharebe vasıta Ye usalleri • Kiper Bu.ı:saya ıtiiıınistir. Muma-
yas tayininde de hiçbir kayda nin tekemmülünü temin etmek, ~ biriraç ·· zıırlında şm.. 
bai{lanmadan, en asri, batta mu- tabiye ve teknik elemanların.,,... ' . . ~Iemrw*t«tir. 
asırlara da tefevvük temin et- vazifelerini teşkil eder. Eldeki nmınıe 
mek üzer<ı, teçki.zata germi ver- vasıta ile kanaat etmek, muhare- ---o----
mişti. be san'atinin talimnamelerle ted- T i C A R E T 

Von Metzel diyor ki: •İstikba- vin edilen çerçeve içinde blaca-
li görmeliyiz, her şeyi haltlki öl- ğını zannetmek, yerinde saymak-
çüsile tanımalıyız, yabancı reka- tır. 
betleri küçümsememeliyiz ve •Yüksel ki, bunun fevki vardır.> 
kendi silah ve vasıtalaruruzın düsturunu takip edenler, birbL 
kudretini tayinde de taşkınlıkla- ri ardınca yapılan iki meydan 
ra kapılmamalıyız.... muharebesinde bile terakkiye 

cTeknik kıymetlerimizin ve doğru değişi.klikler aramak mec-
kuvvetlerimizin mahiyetini tak. hııriyetindedirler. Barış devresiıı-
dirde salim bir itimatsızlık, en de Alman ordusu saflarında kul-
kfırlı bir düşüncedir. > Yalnız si- !anılan tank tiafii silıihların çapı, 
lalı sayısınca değil, onun evsa - manevralara, hatta ufak memle-
fınca takaddüm, esastır. 1914 de ketlere karşı yapılan muharebe.. 
Alman obüslerinin imhakar te - !ere iştirak eden tankların siste-
siri karşısına, müttefikler teknik mi, ikinci büronun uyanık uzuv-
kudretlerile çıkmamış olsalardı, lannı da aldatmıştı. Yarını göre-
netice mikiıs olabilirdi. Alman bilenler, rubu asırlık bir ömür 
gazının tesirini, Fransız Iabora- geçiren tankın istikliıliai kazan-
tuarları çok g~meden hiçe in. dığına, muharebe fiilini muvaf. 
dirmişlerdi. fakıyetle başaraeağına inanıyor-

Büyük Harpte kütle ateşleri- lardı. Askeri edebiyattaki müna-
le dehşet saçmak fikrine döşü!- kaşalar, kulis arkasındaki rolün 
müştü. Harp sonu istatistiklerine de bir portresini çizmiş oluyor -
ıı-öre, telefatm altıda beşi topçu da. Büyük Harbin tank dôfii si-
merınisindeudi. Topraktan kuv- ( ATkası 4 üncü sayJada) 

~-----------------------· Demek Beni Seviyor! .. 
~azan: ~ Türltı;ui: 

!! .. _s_e_ı_a_m~i_l. __ s_e~d_e_•_, !~ Mopasan 
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Üç saa tlik yol aldıktan sonra 

Pol birden bire: 
- Lavlara bakınız! Dedi. 
Yol kenarında siyah, garip bü

külmüş ta~lar vardı. Ayağa kal
kan Kristian. Geniş bir kraterin 
ortasında para kadar yuvarlak 
ve beyaz güzel bir göl gördü. 

Aaraba daha ileri gidemiyor
du. İndiler ve göle kadar yaya 
yürüdüler; göllin kenanndaki 
biiyük meşelerin göl~lediği ça
yırlara serildiler. 

Erkekler yuvarlanıp ellerini 
daldırıyorlar, kadınlar yanmı$1•., 

yanaklarını sürüp okşatıyorlar<lı. 
Yolun cebeııııe.ın 6IC8ğmdarı 

sonra sanki cennete kavuşmu.§
lardı. 

Marki yine uyudu; biraz so.n. 
.ra Gontran ıla uyudu; Pol Kris
tian ve genç kızlarla konıışmıya 
başladı. Neden bahsediyordu? 
Mühim bir şeyden. değil. Arada 
sırada içlerinden biri bir şey söy
liyor, bir dakika sonra başka bi
ri cevap veriyordu. Zihinleri ka
dar dilleri de ağırlaşımştı. 

Pol, hülyaya dalan Kristinm 
yanma llZBIUDl$ltı. Ve yavaşça 
riizg&rın arasma kanşeu. miip -
hem &esler kadar yavaş bir ses 
kulaiJna çarptı: «~e ba;ııahmm 
en in ania:n. diyordu. 

Neden iMi müphem aöa -

Almany&ya yapılacak 
ihracat 

iıçin tücıcarlar arasındaki tııı!ısi

ımata yarın başlanadlror. Y:rın

dan itibaren birlikler lvı>lantıla
ra ıııeçecelklerdir. Yeni anlaş -
ımaıda mank için tırvin edilen !kur 
eSki anlaııınanm aynıdır. Yani 
1,97 ve 1,98 dil". 

Rom11nyaya satılan ikinci 
parti tiftikler 

Roınanyaya satıle.n iJ<iııci par
ti tiftik ve yapal!ılarm tiiocar],... 
arası.ııcbOO. taıksiıiıiııe art liste 
Ticaret Vekaleti tarafuııdan tas
<lik edilerek dün aliikadarlara 
pem.istir. Yarın tiWcarlara teb
lif! oluruıc:lktı:t. 

kalbinin ta derinleri.De kadar 
sarstı? Neden ~e hu güne ka
dar hissetmediği bir rikkat duy. 
du? . 

Kadm biraz ötede, ağaçlann 
arasından, ancak bir odalı, küçük 
bir pavyona bakıyordu. 

Bakıı;larını takip eden Pol: 
- Sevişen iki kişi için böyle 

bir barakada geçirilecek günle -
rin saadetini tasavvur ettiniz mi 
hayan? Dedi Yer yüzünde yap 
yal.na, hakikaten yapa yalnız, 
baş başa kalacaklar! Eğer böyle 
bir şey kabilse, bunu tahakkuk 
ettirebihnek için her şey terke
dilmez mi?.. Çünkü bu saadet 
çok ender, erişilmez bir saadet -
tir. Hayatta yaşanan laalettayin 
günler hayat ımdu? .. Yaşamak 
11ndır? _ Yakan bir ümit besle -
ıni:verek kalkmak, soğuk kanlı -
Iıkla her günkü işleri yapmak, 
mutMil içmek, mutedil ytınıek 

ve hayvan gibi rahat rahat uyu
malı:, bundan daha hazin bir şey 
var ımdır? 
Kadın he11 barakaya bakıyor. 

dn ve sanki ağlıyaca~ gibi 
&fiiııü kabarıyordu. ÇüıWi im 

verilmeğe ba~fadı 

1 

mumi meclis salonunda faaliye-
te geçmiştir. 

MUhtelif müracaattar üzeTi:oe Di~er taraftan Başveületin 
Toprak Mahsı•lleri Ofiei tekrar emri mucibince nınuerotaj ça • 
kmmıacılara ~ v~ bas- Iışmalanna da hız verilmiştir. 
laaınştır. Beyleliıkle değirmenler Öniimiisdeki hafta içinde şehri
llxmdan scmra ~ hı.i!dayı kıl"- : mlıin her semtinde nınımıi bir 
macılıırdan alacaiklar, lk:iiçüik. DllDlerotaj kontr.lü iera olıma-
fırınlar da kredi ile kırmacılar - caktır. 
dıan un temin M..ıhi.lFN>l<lw>l'l'lir 

DENİZ 

Boğazdan son vapur bir 
saat sonraya alındı 

Smketi Hayriye idaresi hal
'kın ha!klı müracatlarmı l!iireTElk 
lxıitaziçhııden adi ~rde köt>
röye saat 9 da olan soo va;puruı 
10,20 ye çlkamnıştır. Yeni ma
halleden kıU1mcak olan bu va -
pur, Sar~. Büyoii1oclere, Tarab
ye, Yeniköy, Rumeli &arı. Kü
çii!ksu ve ÜSküdara u~ -
tır. 

MÜTEFERRİK 

Moda deniz klübünün 
vaziyeti 

Moda den:iz kliJbü.nün vazi -
yetinin yeni beden tenbiyesi ka
nununa llYdurulıması için dün 
klii;p mmezinde fıM<alMe bir 
lkıon.gre yapUııı.ı:şbr. ~ 

ittifıikla intibak kararı veril:ıciş
tir. 

iÜD bile aklına getirmediği aer
hoşluklar keşfediyonu. 

Tam bir aşk aynası, bu mücev
her gölün, bu oyuncak gölün b
narmda, ağaçların altına sakla -
nan bu küçücük barakada iki ki
şinin saadetini düşünüyordu. 

Etrafta başka kimse olmadan, 
komşusuz, sessiz, gürültüsüz, se
vilen bir ada ın1a yapa yalnız ya
şanı ak ne saadetti. Sevilen adam, 
sevdiği kadının dizleri dibinde 
oturacak, onun sulan seyretme
sini seyrederken parınaklarınm 
uçlarını öperek tatlı sözler söyli. 
yecekti. 

Sükftn içinde, ağaçların altın
da yaşıyaeaklardı. Gözlerinin uf. 
ku yamaçların yuvarlak çizgisi, 
arzularlDln ufku sonsuz öpüşleri 
olacaldL 

Yer yüzünde böyle günler ya
şıyan insanlar var mıydı? Evet, 
vardı. Neden olmasın? Böyle 
zevklerin mevcut olduğunu bu 
güne kadar nasıl olmuştu da 
keşfetmemişti? 

Kızlar yemeğin hazır olduğunu 
haber verdiler. Saat altıydı. Mar
ki ile Gontranı uyandırdılar, ça
yırların üstünde kayan tabakla-

VİLAYET 

Şile elektrik fıbrikası 
açıldı 

Şilede venide.ıı. inışa ohınan 

modern elektriık fıfurilkasının a
çılma merasimi dün yııpıhnıştrr. 
Bu ınerasiınıclıe ŞEiİriıniz Bele:liıve 
sinden de bir heyet 'hazır bu1un-

' muştmo. 

Küçük haberler 

* Samatyada hİT yazmahanede 
73 ıı= çalan Mehmet dün Ye
dinci sorl1" ~e tevkif 
edilmi#W. * Başvekalet müsteşar muavini 
Haydar mezuniyet alm1$ ve Bur
saya gitm~tiT. * Vazifelerinden a'l/n!an me-

. murlann bi,. beraeti zimmet maz
batası alm.ıya mecbur tutıılmalan 
lcaTarlaştınlmıştır. lsti'l/e-rı memur 
tar 150 ku~ mıılcabilinde tıi!Q,. 

yet idare heııetleriHden bu maz,. 
oota!an alabileceklerdir. 

nn önüne bağdaş kurdurdular. 
İki kız kardeş hizmet ediyor, u
yuşan erkekler ses çıkarıruyor, 
yavaş yavaş yiyorlar, tavukların 
kemiklerini sıyırıp suya atıyor -
!ardı. Şampan.ya da getirmişler. 
di; bu se$İZ yerde tapanın açı
lırken çıkardığı ses her kesi şa -
sırttı.-

Gün ba1tyordu. Hava seriale
mişti; Kraterin dibinde uyuklı
yan durgun suya akşam.la bera
ber garip bir hüzün çöküyordu. 
Güneş gözden kaybolurken, 

gök yüzü alevlendi; göl birden 
bire bir ateş leğenine benzedi; 
güneş batınca ufuk kor dolu bir 
mangal oldu, göl bir kan leğenini 
andırdL Ve birden bire ta tepede 
henüz aydınlık gök yüzünde ay 
göründü. İyice yükselince göl bir 
giimüş leğenine benzedi. Suyun 
yüzünde ürpermeler h&stl olu. 
yordu. 

Balıklar ay ışığında suyun üs
tiine çıkıyorlardı. 

KÜ(ük Orjol}u tah,ls!'Pl, bar
dakları tekrar sepete yerleştir -
diler. Arabacı gelip aldı. Yola 
çıktılar. 

{ A.rkıuı VaT) 

Her yer ucuz 
Dün. Florya pliıjınm pahalılı- , 

· ğından şikayet eden bir arkadaş: 
-Belediye bu plajı. ucuzlatıp hal
ka mal etmelidir, diyordu. Ya. 
rın başka bir arkadaşın Taksim 
kazinosu için de ayw dil~kte bu
lunması çok varittir. Filvaki eğ
lence yerlerinin pahalılığı mev -
zuu bahsolduğu aman ilk akla 
gelen şey, Belediye malı bahçe 
ve kazinolardan. kar beklemeyip 
ucuzluğu oralarda temin etme 
oluyor. 

Çok maknl görünen bu çare 
haddi zatinde pek doğru bir ha -
:reket olmaz. Biz yalnız İstanbııl
da değil, bütün medeni şehirle
rimizde pahalı yerler bulundu • 
rulmasına taraftarız. Büyük me
deni şehirlerde her keseye uygun 
olmıyan bir kaç yer bulundurul
ması yine medeniyet icabıdır. 

Florya plitjını top yekiln halka 
mal etmek itişip kakışmadan, ra
hat rahat, çok kalabalık olımyan 
bir plajda güneş banyosu yap -
malı: istiyen vatandaşların raltat
larını kaçırmak ve hatta onları 
plajdan mahrum etmek olmaz 
mı? 

Lokantalar için de böyledir. 
İyi etin kilosunun yetmiş beş, 
iyi sade yağın kilosunun yüz alt
mış, iyi sebzenin kilosunun yir
mi beş otuz, iyi şeftalinin kilo -
sunun seksen kııru~a olduğunu 
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olmamalıdır 
nazarı dikkatten uzak tutmamak 
Ibınıdır. 

Üç kap yemeği elli knruşa ve
ren bir lokantanın bu malzemeyi 
kullanmasına imkan var mıdır? 
Büyük medeni bir şehirde bu 
malzemeyi kullanan lokal bulun· 
masın diyebilir miyiz? 

MU.al olarıı.k söyliyelim: Biz 
Taksim Belediye kazinosile, Flor
yadaki tekmil plajların her ke
eeye uygun olınasına taraftar de
ğiliz. Gerek Belediye kazinosuıı.. 
da ve gerek Floryadaki plajlar
da pahalı, hem de hayli pahah 
bir yer tefrik edilmelidir. 

Ancak lüks tarile tatbik e
den müesseselerin çok sıkı 
ve çok amansız bir mü • 
rakaheye tabi tutulmaları şari
tır. Ba gibi müesseselerin yalnız 
tarifelerini yapmak ve bu tari -
felerin hakkile tatbik edilip edil
m.,diğini kontrol etIIM!k kafi de. 
ğildir. Pahalı yerlerde kullanı
lan yağlar, etler, sebzeler, mey
veler, e'arsonların kıyafetleri, 
elleri, peçete ve örtiileriu ütü -
süne varıncaya kadar her şey, en 
ince teferruatına kad:tr s:ıkı bir 
kontrol altında bulunduru\mab
dtr. 

Bize yalnız ucuz eğlence yeri 
değil, çok itinalı pahalı yer de 
lazımdır. 

SELAMİ İZZET SEDES" 

1 A O L 1 V E VE PO L 1 S 

K a f at a si söken Beşiktaş 
"Alkapon,, u mahkum oldu 

Zabıtaya hakaret snçundan bir ayhk hapis mahkUıniyetini bir 
hafta kadar evvel bitirer ek hapishaneden çıkan llhami adında biri 
Be:;iktaşta Suatparkta bir temsil esnasında sarhoş olarak bağırıp 
çağırmıya başlamış, kendisini karakola davet eden polislere de ha
karet etmiş ve üstelik şöyle bağımııştu: 

«- Bana Beşiktaşm Alkapon'u derler! Ben. adamın kafa tasını 
sökerim!> 

İlhami yakalanarak karakola götiirül.müş oradan da adliyeye ve.. 
rilmiştir. 

Üçfuteü sulh ceza mahkemesinde yapılan muhakemesi neticesin
de İlhami suçu sabit olduğundan 1 ay 18 gün hapse ve 60 lira para 
ceza~ ödemiye mahkfun edilmiş ve derhal tevkif olunmuştur. 

Dayak atan 
bir bekçi 

Davacı iken sucu mey
dana çıkıverdi 

Çemberlitaşta Tavukpuarnıda 
Kurabiyeci Sait Tnukpazarı bek
çisi Salibe hakaret etmiıı ve kav
gaya tutuşmuşlardır. Salih bek
çi ile beraber adliyeye verilıniş 
ve dün sekizinci asliye ceza mah
kemesinde yapılan muhakemele
ri n.eticesinde Saidin bekçiye ha
karet ettiği, fakat bekçi Salibin 
bunu tahrik ettikten başka Sai. 
di dövdüğü anlaşıldığından maz
nun Saidin beraetine ve bekçi Sa
libin dövmek suçundan dolayı 
20 gün hapse ve 3 ay bekçilikten 
men'ine brar verilıniş ve cesa. 
tecil olunmuştur. Böyleee dava
cı ve müşteki olarak mahkemeye 
giden bekçi suçlu olduğu anlaşı
lınca cC'Za görerek mahkemeden 
çıkın.ıştır. 

Gümrük anba
rını soyanlar 

Avni ve SCleyman hapse 
mahkum oldular 

Oii:mrük anbarına gizlice gi -
rerek ba2t evrak ile çuval ve 
kahve çalmalı:tan suçlu Süleyman 
ile A vninin birinci sulh cezada
ki muhakemeleri dün bitmiş ve 
Avni 7 buçuk ay, Süleyman da Z 
ay hapse mahkfun olmuşlardır. 

Motosiklet otomobile 
çarptı 

Muzafferin idaresindeki 208 nu 
maralı motosiklet Tophaneden ge
çerken karşıdan gelen şoför En
verin 1528 numaralı taksi otomo. 
lilline çarpmış ve takside bulu
nan. Ali başından yaralanımş ve 
hastahaneye kaldınlmıştır. Mu -
zalfer yakalanımştır. 

• < • I 
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AMERİKANIN 

HARBE GİRMESİ 

Amerikanın meıJıur gesete
cisi Bötst yudığı. bir maka· 
lede! 

- Amerikanın harbe ginııe.. 
si ka t'idir _ 

Demiş. Nanemollaya; 
- Ne dersin üStat?-
Diye sordum da: . 
- E .• Hörst bu.. Tan- eıı 

aşağı yarım milyon satan yüz 
gazetenin sahibi olduğuna gö
re harbi istemese dahi AJDe. 
rikayı harbe sokabilir" 

Cevabını verdi! 

YENİ İFADE 

ŞEKLİ .. 

Eskiden şu tabirler vatdı: 
- Bir tahtelbahirimis battı. 
Bir tayyaremiz düştü. 

Bir kruvazörümüz garkol • 
clu. 

Nanemolla ile k.oa.nşvyor -
duk ta: 

- Şimdi bunları ııöylenri -
yodar da top vekiın: ÜSSÜlle 

dönmedi.. Şeklinde ifade edi • 
yor lal: •• 

Dedi. 

HAKİKATEN 

BEN DE 

MERAKTAYIM! 

Ebüzziya zade Velit bir baş 
-1uılesine şu serlivbayı koy
mut: 

- Acaba neler hazırlanı • 
yor?_ 

Nanemolla , kendisine fU 
mektllbu yazdı: 

- Üstat, onu ben de hakika. 
ten merak ediyormn. Fakat, 
zatıalinize onu bizden sormak 
değil, bize izah etmek düşer. 
Aksi halde okuyucunuzla ara-

nızda ne fark kalır? .. 

HAYRA DELALET 

ETMİYEN ALAME~ 

İtalyada et ve ekmek istih -

Il\ki yeniden tahdide tabi tu -
mlm.uş. Bu havadisi oknyan 
Nanemolla şöyle dedi: 

- Hayra delalet etmiyen 
havadislerdir, bunlar .. Bele, ek· 
mek bir iki kere tahdide uii -
radı ım, bırak ipin ucunu, keD
.1.i kopsun.. Manasına gelir!. .. 

A. ŞEKlP 



llCDAK 

11 "5 - j f :nap,;ed 1 

Baş kil dün 
şehrimize geldiler 

. . d toınobille bir gef.inti yap-
( [;a$Uı.rafı 1 inci uyfada) 1 lıiliıı e 0 p kotele gelıniı -

ııı tarafından karşılaam~tır. tıklan sonra ar .. . p kotel-
Ba -•- · 1 1 akşam yemegını ar .. -ı Baydarpaşada.ıı mo - er ve . kt Refik Say -

terle doğruca Florya deniz kö~ - de 1Ja4vekil Do or. 
1 

d' 
küne ve Reisicımıhurımıwıa mü- damla beraber .yemı~. 
lılki olnıuştıır. "·-'-"'-iz bu BAŞVEKiL ETTİV 
~;;ıa.. .._.~ KABUL 
~ eSlla&mW. Milli Şefiıni- vekil doktor Refik Say • 
2e dahili ve harici memleket me. Baş lo •·~-'"'-deoı Parkote-
seleleri hakkında izahat vermiş- dam F rya ~':;.ul li b 
tir, le clönmüşler Jııtauu va ve . e-

Reisicumhur Milli Şef İsm~t le4iye reisini kabul ederek ~hır 
t __ .. ·· J '·'eri hak.kında ııörüsm~dir. ıuonu, dün akşam üztti şehir da- "" 

FiN. SOVYET 
ANLAŞMASI 

Moaloova, 27 (A.A.) - D. N. 
B .. bilııii.riwr: 

l Yi haber alan mahfillerden 
Finlandiya ve Sovvetler Birliği 
~Umctleri arasında aiktedilen 
son anl.a;şma h;;kkın.da aşai!ıda
ki t.a!sjJQt öğrenilm~1.ir: 
Fınlandiyanın MaS!wva sefiri 

Paasütivi ile Hariciye komiseri 
>&ılot.of ararsın.da son ı<ünlerde 
~ muhtelli mesele hakkında bir 
anlaııma imza edilın.i.%ir: 

1 - Aaland adalannın ııatıri 
ıukeri bir halde kalmaları karar 
altına alııı ın~tır. Fin - Sovııet 
harbi e .. nasıııda in$asına ba$1a-
7tan i8tihkıimlar ıııkılacak1ar -
dır. 

FınLarıdiya Aaland adalarım!' 
ti<'üncii bir <Udete terkedılmı
ııecet/ıni taahhüt e~ktedir. 

Sovyetler, bundan lxı .,ka mun
tazaman bir murahhas qöndere
r-ek Aalaııd adalarındaki askeri 
tıaz'ıyet hakkında 1rıalü.mat almak 
hakkım muhafaz eder. 

Bu meseleııi haUeıme'k 'İİZ"1'e 
Sovııet!erin · iki teklif ııaııtıiiı 
bildirilmektedir. 

Aaland adaları ııa qaııri aske
ri biT hale konularak mevcut is
tihkamlar tahrip edilirler. Yahut 
U.tihkıimlann inşaBtna devam e
dilir. Bu takdirde Sovııetler 
filen bu arne!iJ;eve içtirak eder
ler. Finlandiııa hiikılmeti bu $ıkı 
tercih etmi#ir. 

2 - Finlandiya - SoV11etler Bir
Ziqi anlaşmasının ikinci mesele
si, ~iııecekleri ve askeri teçhizat
lari!e mahdut Soyvet kıtaatının 
Haıı.geoo Sovyet deniz ii.ssiine 
Finlandiyadan kara tarikile ve 
transit suretile qeçme1eri hakkı
dır. 

Kı.ıın Finlandiııa körjezi don -
duqu ve bu mevsimde Hanqeoe 
ile Sovyetler arast?Wa deniz mii
tıakaldtı münkatl olduiiu cihetle 
kara tarikile transit bir nizama 
tabi olarak yapılacaktır. 

3 - Sulh muahedesi hüküm
~ muqaııir olarak Sovııet -
Fin harbi sonunda Sovyetler ta
rafında.,. işqal edilen toµraklar
dan Finlilerin naklettikleri ma
kine. cilet ve fabrika tesisatla
rının Finlandiyalılar tarafından 
Sovyetlere iadesi hakkında da 
nilıaııet bir anlafmı,ııa vanlm&$
ti>-. 

lngiliz filosu 
(&$taTafı l inci .a11fada) 

tan varı Yarrva tecrid ooilmiıı va
rıi vet1ecl:ir. 

lılıııharebenin cereyan edeceiti 
:\'eı" h<mii:z belli olınadli!l için, İn-
l!ilız - İtalyan harbi, i:ı:'aç ~a
teiisine davanınakta berdevımı
dır. Bu strateiiıde ilk mülahaza 
nıalzmnenin k.orumaslQJI. Bu lau
&usta İngiliz kuvvetleri vaziyete 
çok daha ziyade hiııkirn 'bulun -
tna'ktadır. 

Sudanda, kahii' bi;r ~ fa
ik İtalyan kuvvetlerinın QC>k za
Yıf bir surette müdafaa edilen 
ka·~'.ıolları zaı:ıtetıınek surctile 
elde ettikleri sözde muvafilakı -
Yetler, İtalyan propagandası ta
rafın.dan füd:>eşb'tanda tecrid e
dilmiş vazi)ettcki İtalyan cenup 
ordusu il~ İtalyıtdaılti sivil ahali-

~i teşci için izam edilmeiktedir. 
Hı<; bir zmnan ~imclik.i .kadar 

ınkı olmamı.ş olan İn!!ılı.z - Mısır 
dosthıiu ile, M!>iır milkti İngil
tererun nihai zaferine kuvvetle 
lnou:tınaktaodır. 

'Ha va akınları 
devam e~iyor 

(Ba$tarafı I tnci sayfada) 
Bu esas !hedeflerden baSka 

Dortınund-Ems kanalı, Hambul'I( 
daldan ve Ruhr'da ~k ftrın- ı 
!ar ve mar.;;andiz ~ları dahil 
olmak üzere dıjler bazı asket'i he
defler de OOmlbaniııınan edilmiştir. 
Baınbardııman tayyarel.,.-imize 

hücum e1ııniye teşebbüs eden bir 
düsınan avc151 düsürlümüştür. 

Be.ş tayyaremiz üslerine clön-
ıınemistir. . . _ 

Kn.hire, 27 (A.A.) - lI>l!iliz 
hava nezareti t"bliği: 

Geco hı.icuma u~rıvan Trablus 
ııarpte Deme tayyare meydanı 

' ili>erinde ~ılan bir istikşaf u-
• l • ..ı tt ou >.man tavva.resinin 

ciddi hasara uğra.dıj!ı teyid edil
ıınıstrr. 

Blentıciın tayyareleri tayyare 
meydanı üııerine yeni bir hü -
cım, yapımı.şlaroır. Dü$Illan 
tayyareleri Üzerlerine bombalar 
düşmüştür. Bu uçuş sırasında 

alınan fotoğraflar ~ veva altı 
tayyareye taııı:ı i>ra.bet oldıı.ıtunu te
yid etmektedir. Tavvareleriııni
zin heı:o;i salimen üslerine dön
m üşlerdiT. 

Gladiator tayyareleri bamlbar
dııman tayyareleriınizi setir mak
sadile uomuşlar ve hic bir düş
man avcı tayyaresine rast.lama
mıslııroır. 

Eritrede .Aı..ab'da bahriye de
polarına Rahwcita'da aıl<a'i he
deflere hava hücumları vaıoılıınıı;
tır. Mille'de tayyareler.imiz ve-
dıeıki lıcunba.rdııman taYY8'l'elerini 
bombalıımıışl.ard:ır. Bamıba:rıchman 
tayyarelerimiz dıöneri<:en düı;ıman 
bombardıman tavvarelerind<!n 
duıman yükselıdigini ııQcmiişler
d.ir. Dün üı; dü.,<ıman tayyare fi
losu Malta üzerin.de ııı;muşlar
dır. Derhal havaları.an avcı tay
yarelerimiz diisınanı püıikürl -
müıılerd.ir. Hi; ~.r b:ımba atıl
mamı o;tır. 

Lond.ra, 27 (A.A.) - Hırva ne
zaretinin bu saba!lru teibliği: 

Bu J!eôe dü.<man sa:hillerimiz 
etraıfında biraz faaliyet ııöıs.ter
miştir. İngilterenin cenwbu şar
kisi.nde bir kaç mıntaka üzerine 
bombalar atı.J.mıştır. Bir ev vı
kılmıs ve bazı evler de hasara 
uğrımıı.stır. İnsanca xavut aulır. 
Bir kisi ölmüştür. . _ 

İnitiltcrenin cenll!bu gaI'bısın
dc münferid noktalı.tr üzerine, 
Pavs de Galles'e ve lskoçyanın 
siımali sankisinc bombalar atıl
mıştır. Hııs11le gelen hasarat 
pek tali derecededir. Bır tek 
kisi hafifçe yaralamnı.ştır. -

Gece yarısından a:z evvel bı~ 
d" an ban)bardı.rrıan tayyııresı 
c:bu şailki sahili ac>klarında 
dW.üıillJnüsl.ür. -

Kahire, 27 (A.A.) - Bahrıye 
nezareti tebliiii: 

Bu sabah erkenden İskerıde
. ınıntakası üııerine bl'r hava 

rıve H·- ya 
h .. u yapılmıştır. ucum . -
ucuıın .. -- --"'• Bir kac 

rmı saat suııınu~·~· 
'bamb atılıınışsa da hasar ve tclıe
fat oldui!'lına dair bir ha.her alı
naımamıstır. 

Havacılığımız 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

törlü tayyarelerle 8,280 uçuş ya-

pılmıştır. (A •) - Bava Ku-
Antalya, %7 ,,,_ 

ruınu tayyare filosuna mensu.p 
tay;v•elcrl~ ~ün bur~~a gel':~ 
olan paraşiıtculcr tan are m y 
danında vilayet ve parti erkanı 
ile binlerce halk tarafından coş.. 
kun tezahüratla karşılanmıştır. 

Hava Kurumu tayyare ve pa
raşiitçülerinin Antalyayı ziyaret-

DOBRİCE 
MESELESİ 

lngiltere Bu!gar talep• 
lerini h~klı buluyor 
Londra, 27 (A.A.) - Tianes 

.ıı&ıetesıııin, Rumen hükürnetinin 
Aıınanyaya teslirniyodi hakkında 
tefsiratta bulwıan diplamatiık 
mıih.atıiri diyor ki: 
cRomanııamn İnqüiz - Fran

sız garantiBtneen vaz qeçmesi, 
bazı İnqiliz tebealarımn teb'idi, 
Tuna üzerinde vapurların t"" -
kifi İnqiliz ve Holarıda maltt/e
cilerine ait bulunan •Kastra Ro
mana• korporasııonunun kont
rolii için bir komiser taııini, bü
tün bunların Romanuaııı ııeni 
toprak ıaviz!erirı.de bulunmaktan I 
kurtarmaması muhtemeldir. ln- j 
qi!iz Hariciı;c nezaretinde uzun. 
zamaruia7ıberi mevcut kanaat su- 1 
dur ki, Bulqaristanın cenubi Dob
rice hakkındaki ınıutalebesı ııe
rindedir Te İnqiliz diµloıııasisi bu 
isteğin bir anlaşma ile tatmini 
;ç;,; bir kaç defa niifıı.zunu kul
lanmıştır. Şimdi Rumenler In
qiliz qarcmtisinden vaz qeçmiş 1 
olduklarına qöre, fnqiliz hükiı• 
meti Sofı.ıaııa ıebliqatta buluna
rak Dobrice meselesinin ıı.zlaş -
ma suretile bir sureti tesviııl!'l/e 
baiilanma."lnı miisait bir surette 
kar$ılı11acaiiinı bildirmiştir.• 

Sovyet - Amerikan 
ticaret anlaşması 
Va'>ington, 27 (A.A.) B. 

Sumner Welles, i ağustosta müd
deti munkazi olacak olan Sov -
yet • Amerika ticaret anlaşma
sının tecdidi işinin tetkik edil -
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Milletler cemiyetinin 
ekon~mi şubesi 

Nevyork, 27 (A.A.) - Nev -
york Times ga.zetesine nazaran, 
Nev-Jersey'deki Princeton şeh. 
rinde söylendiğine göre, millet
ler cemiyeti yakında ekonomik 
ve mali servU.lerini Priııccton'a 
nakledecektir. Bu şehir harbin 
nihayetine kadar mezkur cemi
yetin teknik şubelerini de misa
fir etmeyi teklif etmiştir. 

Prens Pol'un oğlu 
Londraya gitti 

Lizbon, 27 (A.A.) - Prens A
leksandr ve Yugoslavya naibi 
Prens Paul'ün oğlu Nicolas Lon.
dradan buraya gelmişlerdir, 

125000 gönüllü hava 
kuvvetlerine girır ek 

istiyor 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 

Sydney radyosunun verdiği ha
bere göre, 125,000 gönüllü Avus
tralya hava kuvvetlcriıte girmek 
arzusunu izhar etınişlerdir. 

Gafenko 1() Ağustos
ta Moskovaya gıdiyor 

Bükre~, 27 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

.Komanyamn l\loskova sefare
tine tayin edilen sabık Hariciye 
Naurı Gafenko hususi IHr vazife 
deruhte ederek 10 ağustosta ha
reket edecektir. 
Şimdiye kadar Moskova sefiri 

Davide.co ayni tarih le Hariciye 
Vekileti emrine alınacaktır. 

japonyanın yeni 
poliLikası 

T-0kio, 27 (A.A.) - Yeni ltey
aclmilel vuiyet dolayv;ile takip 
edilecek politika hakkında, hü. 
kıhnet ile imparatorluk genel 
kurmayı arasında tam bir muta
bakat hasıl olmuştur. 

Bu mutabakatın serbe•i ve sa
mimi noktainazar teatileriaden 
ve biz çok miizakerattan sonra 
husule gehııiş olduğu da ilave e
dilmektedir. 

Vladivostok'a petrol 
sevkiyah 

NeV'}'Ork. 27 (A.A.) - Deniz 
komısyonu, Amerikan petrol 
ı<aıni.>i c.M.ı!ler• e Kalıfurniya.dan ' 
Vladivostaka petrol ırötür.mcsıne 
müsaade ettiğini bıklirmiı;tir. Ko
misyon, İ.;;panyol ve Jaıpon kum
panyalarına .müsaadeyi wrme
mişti. 

Cibutide örfi idare 
kaldınld 

leri ile istihdaf edilen gaye ve A d 3000 t e 
para~ütçülüğün istikbali hava y a ayyar 

Cibnti, 27 (A.A.) - Fransız 
hükiımetn..i.n nıüınr"5ili general 
Gttnıırin dün Qbutiye muvasa
lat clerck 11>okcri ye sivil valiliği 
deruhte elnu tir. '.\Iütareke şera. 
İıil\i müzakere etmek maksadı ile 
bir İtalyan 1r. • sycımına Dire -
daowı da müliki olraak iızcre bir 
.Fra_,. koıniı;yoruı eşckkül et -
nU · r. Cibutide idarei iirfiye kal
dı.rılmı.ştır. 

kurumunun faaliyeti etrafında Vaşington, 27 (A.A.) -: Reu-
söyt.,,,en nutukları müteakip :va- ter: Milli l\1üdafaa komısyonu 
pılan para..,Utle atlama gösterile- imalat işleri eksperi Kuudsen, 
ri büvü.k blı alaka ve talı.dir ile İnı:"iltere ve Amerika icin ayıla 
takip olunmuştur. Genç tayyare 3,000 tayyare imali hakkın~~.Lo~d 
ve paraşütçülerimiz serefine as- Berver _ Brook'un bahsettıgı pla-
keri mahafilde bir öğle yemeği nm tatbikinin motör ve parçala. 
ve Balkevi salonunda parti ta- rm imali ve tayyarelerin monta-

verjlmis:tir 

rafmclan bir çay zifafeti, akşam ıjı için 38 yeni fa!ıri~a tesisıne 
Ja belediye tarafından bir zjyafet müteukkıf lıulunduı:nnu be)an 

1 ..Mtisti• 

lstanbul Sevgisi 
Yen iden bir .istaııbulu seven

ler cemiyeti> kurulmuş .. 
Bu cemiyetin neler yapacağı -

nı, nelere çalışacağını tabii bil. 
nıiyOı"um. 

Dünkü ikdamda bizim Sel3mi 
İzzet yeni kurulan bu cemiyetin 
kuzu fırınını ıslah, patlıcan dol
masını daha miikcmmcl \ e enfes 
bir tarza isil, irmik hchasını bi
raz daha asrilcştircccklerini ~a
zıyordu. Şaka)~ bırakalım amma 
İstanbul sevgisi bence ne kuzu 
fırınında, ne patlıcan dolmasın
da, ne irmik helvasında, ne zerde 
pilavdadır. Yme İstanbul sevgisi 
ne kış ınevsiminin tiyatro, sine
ma ve dans salonlarında, ne de 
yaz günlcl'inin Jıanendc ve sa -
zendeli yazlık gazino ve bahçe. 
lerindedir. İstanbul sevgisi, ben
ce bakınız nerelerde ve nclerde
dir: 

Bir hafta önceki cunınrtesi gü
nii idi. Öğleden sonra, bir arka
daşla köpnlden npura atlayıp 
Kiiciiksuy11 ç1ktık. Fakat, orada 
biTçoktarı gibi, o güneşin altında 
liızı:ın kuınhr rn ılık, tuzlu sular 
içinde yu\'arlanıp, çırpıntp dur -
madık. Çayırın o mis gibi göl -
gesinde birer ·işe Gi'%tepe ·uyu ı 
ile birer kahve içip biraz boş beş. 
len sonra, akşama doğru kalktık, 
deni~deıı ziyade dağa \'e koruya 
yakın aiasyalı bul\'ardaıı, futıki 
makamla, sallana sa!!ana Kan
dilliye geldik. Oradaki iskele kah- . 
vcc..inin gölgeliğinde dr ufak bir 
mola verip orada Çamlıca suyu 
ile birer kahve daha höpürde! -
tik, orada da göğsümüzü denize 
, .. erip o gün biraz sıkıca esen de
niz ve yo•un kokulu ) ıldız poy
razla yürek ve ciğerlerimizi bir 
hayli yelpa.zelettikten sonra, kal
kıp yine ayni makam, ayni salı. 
nı~la rn türlü )·iirenliklerle Va
niköyüuü bulduk. Buradaki sa -
hilin tenha bir yerinde tekrar 
moal verip o billitr gibi eniz su
yile ellerimizi, kollarımın, yü -
zümüzü ve hatti eliz kapakları -
ınıza kadar ayak ve dizlerimizi 
serinlettirip birer cigara da bu
rada lellendirdik.. Boıtıwı, Bo • 
ğazın tükenmez ~irinliklerine dair 
bil' hayli çene de burada çal -
d.ıktan sonra, ver elini azizim, di
yip oradan da Çengelköyünün yo
lunu tuttuk. 

Çengelköyiine geldiğimiz za - 1 
man güneş batalı epeyce olmuş
tu. İskeleden, vapura değil, mo
töre hiç, bir sandala atlayıp: 

- Çek bizi, dedik, ka11ıya, 
Defterdar b11rıtnna! 

Fakat, gün battıktan sonra da. 
ha artan yıldız po,Tımn hı.daıı
dırdığı. akınl.t bizi Ortaköye at
tı, o başka! 

Alaca .karanlıkta, san~ 
Çengelköyünden Ortaköye ge
linciye kadar güzel İstaıtbulun 
şiriıt b,)ğazmdan bir başka gam, 
bir ba~ka ilham alarak, o gün, 
öğleden sonraki yarı günümwü 
tam manasilc gün ettik. İşte, ben
ce pürüzsüz, saf bir İstanbul sev
gisi bu ve buna benzer manzara
lardır!. 

OSMAN CE.'\IAL KAYGILI 

Yeni Tunus Umumi 
Valisi işe başladı 
Tunus, 27 (A.A.) - Tayin olun

duğu datıiliye mnumi kwpliği 
vazifesine başlan1ak iizcrc tayya
re ile Bizcrte•deıı Jıareket eden 
Peyrouten'un ')'erine Tu.n:m u
mumi valiliğine tayin edilmiş o
lan amiral Esteva vazifeye baş. 
lamıştır. 

Romanya ile Akdeniz 
ar•sında sefer 

Bükreş, 27 (AA.) - Reuter: 
Galatz limanından _ııelen ha.ber -
lere )<Öre, Rwnen limanlarına 
şarki ve ııart>i Akdeniz limanla
rı arasında seyrisefere tElkrar baş. 
lanmak üzeredir. 

Gemiler Ingiliz İtaıy= harbi 
sü.rdü.itü mii.ddFLce sevriseferle
rine devaııı edf'C"'1clerdir. 

Transvalda suikastler 
Johannesburg, 27 (A.A.) _ 

Reuter: Transvalda birbiri ar -
dından infilaklar olmuştW.. Roo
depoorrt'de mağaza camekanla
rı hasara uf:ramıştır. Beidelberg
da bir iıtfilr.k olmuı,tur. Dün ge
ce Nigl ile Hcwelberll' ara • 
sın da Yüz metroluk bir mesafede 
deıniryolu tahrip edilnıistir. 

Polis ınüttehimleri ara~nakta
dır. Adliye nazırı, bu suaikastle
rin siyasi mahadla yapı)oıadı _ 
ğını beyan etıniştir. 

Avrupalı çoe:ukların 
Amerikaya nakli 
Vaşıng'ton, 27 (A.A.) - Retrler: 

Avrupalı ~'()Cı.ı.k!ann harp mın
taikası harıcine Amerikan rı<mı.i
leri tarafından nakline ait ka
mın projesi bll$tün me'busan mec 
!isı hariciye encüıneninee tasdik 
edi~. Kanun projesin& na
zanın bı.ı mal<sadda kullarula -
cak her go:ni mu!ı.ari;plerden bir 
l.Pmimıtname alacöA."tır 

l'l A Y1" !\ - 'll 

ürk -
A 

carı 

• 
ı-Alman 

aşması n 
Siyasi 

Vaziyet 
Tardedilen al fn 
ticaret ve sanayi 

YAZAN: H. Nuıti IRMAK 

(BD$makal den devam) 
lamak arzuları izhar edildi; son
ra \·azgcçildi; sonra, bu muahede 
yenileniııcivc kadar muvakkat 
bir anlaşma yapmak hususu et
rafında konu~ııldu. Aradan ya. 
nılmıyorsak bir buçuk seneye 
yakın bir zaman g~tikten sonra, 
nihayet ~e bu 21 :milyon liralık 
muvakkat anlqma i..ıma edile
bildi. Anlaşmanın imzası gibi tat
bikinin de uzayıp gitmemesi ü
midini izhar ettikten sonra, bu 
iktısadi itilafın Türkiye ile Al
manya arasm4aki siyasi müna
seloetlC!'ia iyileşmesine doğru bir 
adım olınasını temenni ederiz. 

Harici siYascti dürüst bir ba
rış politikası olan Türkiye, bü • 
tün komşnlarile dost geçinmek 
istiyen ve bu bakımdan bütün 
devletlere örnek olması lazım -
gelen bir devlettir. 

Türkiyeain Almanyaya karşı 
olan siya•eti de &)ni sulh ve 
dostluk prensiplerinden ilhanı 

alnıı~ttr. Ankara muahedesi, ne 
Alnır. 1yaya ve ne de di"'cr devlet
lere karşı bir taarruzi ittifak de
gil; tamamile tedafüi bir anlaş
madır. Bu itibarla bütün do>lla
runızı ınemnwt etmesi lizımge .. 
lir. Müdafaa, her ferdin, her ıniL 
!etin en meşru hakkıdır. Türki
yedc, o muaheclcyi, münhasıran 
kendini müdafaa bakımından im
zalan11~t1r. Bunu, Alntanya da, 
pek işi bildiği halde, Türkiyenin, 
İngiltere ve Fransa ile böyle bir 
muahede iınzalan1asını, her ne
dense hoş görmemiş »e Türkiye
ye karşı, dostane olmaktan uzek
lasan bir siyaset. takil:inc ba~la
nu~tır. Türk _ Alman miinase -
betlerini gerginleştiren hadise -
lerin hiçbiri, biziın tarafımızdan 
cı.karılmanuştır. Vuknbnlan bazı 
sert neşriyat miicadelelerind.e 
ilk adımı Alman matbuatı ve 
radyosu atmıştır. Bu münakaşa
ları kesmek için yapılan müta -
rekeler, hiçbir zaman bizin1 ta-

Romanya 
Nazırları 

(B(Jftarafı l inci sayfada) 
fueri Clıiı:ü sanryı.ııda Kont Cia
no tarafından kabul edil.dikten 
sonra saat 13,30 da İıtalya ha!'ici
ye nazrı. tarafından şereflerine 
verilecek olan ö)i1c y~nde 
hazır bulunmak üzere Villa • 
Madama'ya ııilm.i,;IeOOir, 

Saat 16,40 da Rumen miaaflir
Ier, medh ul a91rer iiıbidesini ve 
faşist ölüleri ımezarlıRını ziya
ret ebm.i::;lerdir. 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. 
bild.iriyuc: 

Romanya Başvekili Giııurtu 
ve Hariorv., nazırı Manoilescu 
tam saat 18 de Venedilı: meyda
nına l(leimi:Şlcor dcııhal Dı.ı.oe ta
rafından kabul eclilmi:;lerdir. Ha
rici ve nazırı Kont Ciano müia
katla hazır bulıınınusLardır. 

BükrL'Ş, 27 (A.A.) - Burada 
neşredik.1 yarı re:ımi bir dek:ld
rasvorıda ş&ylc demnel!<.tedir: 

Ba"V<'kil Giı?Urtu ile hariıcıiye 
nazırı Manoilesc:u 'n un AJanan ya 
ve İt.haya sc·,'ahatleri Roman
yanın Tuna ve Balkan devletle
rinin müsterek havatına ve Av
rı.ııpanın cl.Qğu cenubunda barısın 
mWıafazasına fili bir Wl'ettc oo
dim olmak ar.rusunu J!ÖSteıımek
tedir. Rumen devlet adamları 
bu .istikamette lüzumu olan an
laşmaların husulüne, milli miras
tan hiç bir Sl.ll'etle vaz ~ek
sizin h3ıcilın olacııkl.ardır. 
Ramanyan.ın iedakarlıltlara a

ıınade bulunduğu intibamı Ve!'Cn 
her türlü neşrivat asılsratlıır. Mü
saleıııetperver bir siyaset taki
beden Boınııınya, ~larile er 
lan iyi münaselbetlcrinin da:ha 
ziyade sal.ah bulacagma itimadı 
vaniı.r. Memlekette milli men
faatlere dıukınıuhrıasına müsaade 
etmem('k ve iıcai:>ında bu menfa
atleri si!Mıla müda.fa evleıneık 
azmi meV'Cuttur. Rll!1'1en hüku
meti mi.i&alemetperve.ı· vazifesi 
birleşmiş bir milletin ve birles
miş •bir Ol'durıun miizalteretile i
:fa etmektedir. 

Bükres. 27 (A.A.) - Reuter: 
Rumen matbuatı dün millete 
ve hUkümete bir hitabe neşrede
rek memleketin vahdet, veıkar ve 
toprak bütünlülıünün muhafaza 
edil:mcsini istemislir. Rıuıınenlcrin 
mücadele iradelerinin kuvve'tlen
diği J?ijrülane!ktedir. Gazeteler, 
son harp esnasında mütev.>l'fa 
Kral Ferc!inand'ın hattı hareke
tini ırırisal olaraık zlkretm~ 
ler. 

Bir Macar 
Moskovaya 

heyeti 
gidiyor 

Bud 27 (A.A.) - 1$ mü-
tehas ıstnn mürekkep bir llılacar 
sanayi heyeti, yann Moekova7a 
luuoelı.et edceektir. 

rahnıızdan bozulmamı lır. Biz, 
umumiyetle daima müdafaa '\'e
ziyetinde kaldık, taarruza geç-
med~ · 

Türkiyenin, Almanya ile düş. 
man olmakta hiçbir menfaati yok
tu ve ye>ktur. Müttefiklerimizin 
Almanya ile harbe girmiş olma -
sı, bizim müstakil ve dürüst siya
setimizi değiştirmemize bir se -
hep teşkil edemezdi ve etmemiş
tir. Alman ordusllDon, Fransa -
nın bilmem neresinde, kırık bir 
vagonda bulduğu iddiasile ale.. 
licele neşredilen vesikalar ara -
sında, bizim dürüst siyasetimize 
muhalif hiçbir şey ç.ıknıaın.ış ol
ması, bu iddiamızın en büyük de
lilidir. Halbuki bazı Alman ma
kamları, bu vesikaları - önce tah
rif, sonra tahrifini itiraf etmek 
suretile _ neşretmekle de bize 
karşı dostça olmıy·an bir hare -
kette bul unmuı;lardır. Eğer, o 
vesikalar arasında Almanya aley
hinde olanlan mevcut buiuru ~Y
dı, elbette onları da nesrede di. 
Demek isti) o ruz ki, Türkiye, 
Anlara tedafüi ittifak muahe -
desini imzalamış olmasına rağ
men, Almanyaya aleyhtar bir si
yaset takip etmemiştir; biliıkis 
Almanya, Ankara muahedesi do. 
lapsile iğbirara kapılarak bize 
karsı gayri dostane hareketlerde 
bulunmuştur. 

~- - - ---
M illetler arası iktısadl 

nizau1 gibi, münasebet
ler dahi 19H umumi 

harbinin bitıncsinden su11ra ge .. 
çen 2% senede çeşitli safhalara 
girdi Serbest ikttsadiyat, si~ a -
set ve mübadele usulleri ~:erine 
takas, ldiring gibi bir takım yeni 
sistemlerin meydana getirilnıcı;i
ne, tatbikine baslaodı. Milletler 
arası ticarette esas olan altın, bu 
değişmeler arasında mevkiini el
den ele, kasalardan kasalara do 
vir yerine adalete terkeyledi. in· 
giltere, Fransa, Birleşik Ameri.. 
ka giı.i büyük, Dolanda, Belçi
ka gibi ba.zı küçük dCTletleriıt 
938 yılında kararlaştırdıkları al
tın veya döviz ı;erbestfsi, nakli -
yatı, 939 yılında tatbik sahasın -
dan kaldırıldı. Geçen sene baş -
hyan harp, kliring, eşya müba • 
delesi sistemini de felce uğrattı. 
Bü)·iik denizler, abluk:ı ve iktı -
sadi harp yüzünden kapandı, ti
caret eşyası nakliyatını yapan 
vapurlara memnu ve tehlik li biı 
saluıı oldu. 

İtalya harbe girmeden evvel 
Akdeniz Yakın Şarkın, bu de -
nizde sahillere sahip memleket . 
lerin nisbeten serı.c.t ticaret yolu 
idi. Şimdi hu Jol da nakliyat için 
tehlikeli ve memnu bir ınmtaka 
oldu. 

Yarının, hatti harp sonrası
Dln iktısadi uırullerine otarşi sis. 
temi, bugünden esas yapılıyor. 
lllaltlne veya teknik, altının, ser
best ticaretin sahadan tardı we
rine, adalete, gerilemek devresi
ne girecektir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Şimdi imzalanan muvakkat ti
cari anlaşmayı, ~iyasi münase -
betlerin de salahına doğru bir a
dım lelik.ki edebilir miyiz? İktı
sat ile siyaset atbaşı beraber git
tiklerine göre, bu suale müsbet 
bir ceYap verilebilir. Fakat, hi
cliselerin teyidine intizar etmek 
daha doğrudur. Türkiyenin siya. 
setinde değ-işmiş bir şey yoktur. 
Mesele, Almanyımın dostluğa ya
raşır bir siyaset takip etmesinde- İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİıılİİİiii!i 
dir. Temenni edelim ki, ticari a- y ı 
lış veriş, siyasi e~iliği de tatlı - ugos a vya 
laştırmıya vcı;ilei ha.sene olsun. 

ABiDt .... oAVEa Başvekili 

Bulgar 
Nazırları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
dır. Kendilerine resmi tazim ifa 
etmiş olan askeri kıtayı teftiş et
mişlerdir. 

Von Ribbentr~p mi>.afirltte 
Asterreichischer hof oteline ka
dar refakat etmiştir. Bulgar Na.. 
zırları bilihara Alman Hariciye 
N azıruı.ın sayfiyelik kötkiine ci~ 
mişlerdir. 

Berchtesgadea, 27 (A-A.) - D. 
N. B. bildiriyor: 

Führer öğleden sonra saat 16 
da Fon Ribbentrop'un bllzııruyla 
Bulıtar Başvekili }'ilof'la Harici
ye Nazırı Popof'u kabııl etmiştir. 
Protokol şefi Baron Von Odern
berg ve Sofya Alman •efiri baron 
Von RicJıthofen, o.,,\erreiehi>
cher oteline giderek Filof'la Po
pof'u alını.şiar ve Berghof'a ka
dar kendilerine refakat etmiş -
lerdir. Bulgar Nazırları Bergh-Of
- avlusunda Von Ribbentrop'la 
Führerin yaverleri tarafından 
kar-tılaıımışlardır. Führer, Bul
gar devlet adamlannı Berghof 
büyük holünde •elimlannştır • 

Führerin Filof ve Popof'un a
rasınW.ki görüşmeye Von Rib
bentrop'tan mida Bld&aristanın 
Berlin sefiri Draganof ve Alman
)'alllll Sofya sefiri Baron Riclıt
hifen iştirak etmi~lerdir. 

Berchtesgaden, %7 (A.A.) - D. 
N. B. Ajansı bildiriyor: 

Fiihrerin Bulgar Başvekili Fi. 
lof ve harici7e nazırı Popof'la 
yaptıj:ı millik.at saat 8 de bitmiş
tir. iki saat süren ruülikatın, u
mumi harpteki silitla arkada~lıi:ı 
ve iki millet arasında o zaman
danberi hiçbir deT::işikliğe uğra -
mıyan an'anevi dostluğun samimi 
tezahüratı içinde vukubulduğu 
öğrenilmiştir. Mülakatı müteakip 
Bulgar devlet adamlar.ı Fültre -
rin davetlisi olarak onunla bir -
likte çay içmişlerdir. 

Führeriıt köşkünü terketme • 
den enel Bulgar Başvekili Fi -
loff maiyetindekileri Fübrer'e 
taktin1 etmiştir. Bu merasintden 
sonra Bitler Bulgar misafirlerin
den mfuaade almıştır. Bulgar na
Z<rları Alınan hariciye nazırı Ril>
bentrop tarafından arabalarına 
kadar götürülıaüşlerdir. 

Bulgar Başvekili ve Hariciye 
Nazırı kendilerine refakat edeu 
protokol şefi Baron Von Doern
berg ve Sofya Alınan sefiri Ba
ron Von Richthofen'lc birlikte 
Salzburg'cla indikleri Oesterri • 
eichisehenbof oteline gitmişler
dir. Von Ribbentrop buradan ken 
di\eri.ai alarak Salzburg garına 
kadar refakat etmiştir. Bulgar 
devlet adamlan saat 19,30 da Vi
yana tarikile Bulgaristana avdet 
etmişlerdir. 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

l>llÇC, Buıne.a -lannı, ela-

Prens Pol ile görüşecek 
Belgrad, 27 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
BaşYekil SHtkovitsch bugüıı. 

tayyare ile Bled mıntakasında 
Veldos'deki yazlık ikametcihına 
gidecektir. İyi l:aber alan siyasi 
mahfilkıfo, Başvekilin Kramburg 
civarında Bado'daki şatosunda 
naip Prens Pol tarafından kabul 
edileceğini tahmin etmektedirler. 

SYetkovitsch, Prensi, nazırlar 
heyeti içtimamda &örü~eu me. 
sel el erden ha iter dar edecektir. 
Ayni zamanda Masoo loc:alarının 
kapabbnası meselesi üzerinde d• 
konuşulması muhtemeldir, 

Erbaada zelzele oldu 
Erbaa, 27 (A.A.) - Dün gece 

on buçukta burada br~ saniye SÜ 
ren şiddetli bir zelzele olmuş -
tur. Zayiat yoktur. Iblk korku
dan geceyi dı arıda gc~irnü~tır. 

General de Ga.u le 
mahkum edi!c!i 

Vidlry, 'l:1 (A.A.) - ~rl!.! 
de Geulle, aıdıeııni itaat suçu ile 
it>tibaın edilerek ııi)'B'ben beş se
ne ı.- IOOlı1lrılrn olıım.ış!UI'. Ge
neral, bu karan, a9keri U!mvız 
ı:n8lıkmıari neulime temyiz et
miştir, 

Mandel mahkemeye 
verildi 

Cenevre, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor': 
~gelen haberlere 

nazaran, sabık nazırlardan Geor
- Mandel, devlet eııruıiyetini 
ihli.I etıınekle iW.banı edilerek 
tab.tı muhakemeye alınmıştır. 
Rennes Mandel de Fransız ma
kmnatına teslim olmuştur. 

Ukraine tayyaresinin 
seferi 

Moolınva, 27 (A.A.) - Çifte 
motörlü • Ukraine. tayyaresi, 
Mıoeyr - lMN mıntai<a.sında bir 
te kiniş yaparak Lvov'a kadar 
ııilıınek üzere Habarovok'dan bu
Rüıı harelket etrnistir. 

ha evvel kenılisile bir buçuk n
at l{Örüşen hariciye naıırı J{ont 
Ciano hazır bulunduğu halde sa
at 18 de kabul etmiştir. Rumen 
devlet adamlarının J)uçe ile Y.ap 
tı.kları mülakat saat 19,40 da bı t. 
miştir. Bu akşam Romany_a sef~
retinde Kont Ciano şerefine bır 
ak~m zipfoti verilmiı; ve bu zi
:vafette Rumen nazırları ve Ru
;,ıen sefirinden başka bazı İtal
van ve Rumen erkinı hazır hı
lunmaşlardır. Saat 13 de Basvc
kil Gigurtu ve hariciye na.z rı 
lifi anoilesco Bükr~e avdet et .... ~ 
erdir, 



MYP.1.-C 

Mülcem, Kutömenin sözlerini 

DALGA UZUNLOOU 
' 'l'AP. SL71 m. H'5 Km. zt ıtw 

'l'A.Q.11,47 m. 15115 Km.%0 ıtw 
11'8 m.. W Km. 1%0 Kw. 

28 Temmuz Pazar 
Program 
Valslar (pi.) ' 
Ajcım hcberleri -\ • 

1 il _D A • 21 - TEMMUZ iMi 

~OR;PWJJA .... 
Üçüncü Haf tası SARI SAÇLAR ... 

Yazan: CEM 
, 

meşum bir şiir gibi dinledi 

7,30 
8.35 
9.-
9.1.0 
9.20 
9.30 

Ev kad.nı - ııemek limri 
Ba?ldo pı.tldan. 

Bugünkü yarışlar daha ziyade 
merakla takip edilecek mahiyette 

Vecdi, 8&'1Jkwımı vuvar.ıek ma
sanın üzıerine atıtı ve koltuklar
dan 'birine oturdu. Elini saka
kına dayadı., derin derin bir dü
şilnceye daldı. 

Gene kadın bu sözü müte<ıkil) 
lkapıYQ OOın-u .vürüdıü. 

- Rica eder.im, Güzide... Se
bElbini söyle! .. Neden hiil<me
diyorsw:ı buna? ... RAMAZANIN 17 NCİ 1 

SABAHI 

(Ali) nin l!Vi (Ehli beyt) i, de
rin bir sükünet >cinde im. Her
ke.;, meQiıul bir hisse wbi olaradı:, 
feYkalade bir vak'anın zuhuru
nu bokbyordu. Faıkat, (Alı) nin 
rnııbitinrl<? bulunanlar. - istidat
larının derecelerine göre - az 
(Ok onun faııiletleri.ııd.en m üs
tefid oldukları için, her ferrl Al -
)ahın ta:kdirine boyun eRiy0r ... 
Saf bir itikadın ilbamile. hadi
w;ata tevekık.ül l!'ÖSterivocdu. 

Ramırzıınm 17 nci ~ünün sa
lbahı. sahur vaktinden sonra, 
o(ElınirillınüıMnin) in evindel<i
ler uıyıııınamışlardı. Bumüteva
zı evin üzerinde dolaşan aj!ır, 
sıkıntılı, meş'ıııın bir ha'Vll vardı. 
Fııkat bundan, hiç kimse di~i
ne bahsetmek istemiyor, her.kes 
k31l>U5lu bir rüyanın tesiııi altında 
bunahıı1$ .j(Jbi, mukassi anlar ııe
cil"ıvordu. 

Ayni dakiJ<alarda, (Ku.tame) 
nin evinde de ba$k:a bir hava e
sivor .. Dört cina-vcl seri:kinin, ses
Biz sadasız hazır lııkları ~rünü
!YOrdu .. Kuta:me, hayrete sayan 

. bir itiıdal ve sükünet ioçinde orta
da dolaşzyor, mutıbaktan misa
fir odasına kenıdi elile yemekler 
taşı.,,or .. Kılıçlarının ve han<;er
lerinin :kMi derecede kesitin olup 
olımadıkını muayene eden cani
lere cesaret verecek sözlerle. -On
ların cür'etlerini arttınınıva ça
lışıyordu. 

Artık, sabah ya!klasmıştı. Ca
milerin minalerindcn; 
Yd rab! .. Sen, kalblerimizi hida

yet nurunla tenvir et. 

- Kutôııne!~ Görüvorsun. Sa
na verdikıon sözde duruyorum.. 
Cehennemin bütün zebanileri 
karşıma tl:iki.16e... Öıüne, Kaf 
da,ğından setler çekilse, bütün 
vücuduımwı etleri ve kemikleri 
lime lime kesilıse, (Ali) vi öl
dürmeden geri dönmryeceg.im ... 
Sen de, ahdını tekrar et. Onu öl
düren kanlı kllıcı senin önüne 
k.oyduj!um zaman. benimle evle
necek misin? .. 

Diye söyleniyordu. 
Çok zeki ibir kadın olan (KUr 

tame) bu kotlkunç suikasta atı
lan i:bni Mülcem'in ııeri dönıni
yecej!ine tamamile kanh>rli. Fa
kat onu daha ziyade tahrik et
mek için ellerini Dlıni Mükeın'in 
omııızlarına koyara'iı.; 

- Ahdediyorum, Abdurrah -
man. .• Kı.J.ıcını bana ııetirdiiiin 
dakikadan itibaren, hayatım ve 
bütün varlıj(ım senin olacak. 

Dedi. 

* 
Sokak kapısını. bizzat Kuta

me açtı. İki tarafa baktı. Ban 
boş olan ookak. zifiri karanlıık
\1... Üç cani, ili; hayal gibi, ses
sizce bu karanlıiklar >cine daldı. 

V erdan, dU'Var diplerini takip 
ederek önde gidiyordu. Ve oou 
İbni Mülcem ile şebi:p takip edi
yordu. 

Bu ~ cani, sessi~ (Ali) nin 
evine yaklaştılar. Kırıımın karşı
sındaki duvar diplerine sinerek 
saklandılar. 

Bu sırada minarelerden (sela) 
lar verili.yordu. Uyuyanları u.yan
dırnnak için S'Clkak aralarında do
laşan bir münadinin; 

Kapanıf 

* 12.30 Alcturka müzik 
12.50 A;ans haberleri 
13.05 Türk müziğı 
13.25 Radyo salon orkestra.n 
H.- Kapan~ 

* 18~ Proqram 
18.05 iıpa.nyol musiki.Tinden. 

muhtelif parçalar (pi. 
18.45 Radyo caz orke&trcııı 
19.30 TVrk müziği 
19.45 Ajans haberleri 
20.- R alk türküleri 
20.15 Fa.n! heyeti 
20.45 Kon~ 
21.- M i4terek :arkılar 
21.30 izahlı bir oı:ıera - .l\{anon 
22.30 A;ı&m haberleri 
22.45 S"POT servisi 
23.- Cazbant (pl.) 
23.25 Y annki proqra:m 
23.30 Kapan~ 

Su.uz 
SabuDııuz 

Bıçaksız 

Fırçasız 

Kremııfz 

ve wm115atıcı hiobir müsta.!ıza 
ra lÜ2\lm olımarlan, vüziin:ü

zü kanatmadan, cili:li -
nm tahriş e1ııneden 
Yalnız 

Bizi, qünah ve i3!1andan esirqe ... 
Yann, kıyamet qününde, bizi 

(Muhammed Mmtafa,) mn 
Mübarek bayraıjı a!tında haşret. 
Bize, Celı.ennem'in azap ve im

rabını çektirme .. 

- amaz va:kıti, ev Mümin- ı 
ler! .. Haydi Naıınazaaaa. 

Diye ~rdıitı lsitilivordu. Bu 
91'5, Kiifenin tenha ve karanlık 
yollarında, uzayıp ıtidivorckı. 

Diye, yanık. yanık (münacat) 
sesleri yüimehmye başlamıştı. 

Vakit, J!elıııı1'ti. Hazırlanma, 
bitırruşti Kutiıme, ili; caniyi so -
kak kapı.sına .kadar teşyi etti. 0-
raıda onları bir an du.rdurarak ; 

- Ey kahramanlar! .. Irak <;(il
lerinin kuınlarmı al kanl~rile 
bayı.yan W: bin (Harid) nin ru
hu, su anda sizi görüvor. İntikaın 
saati gelııniştir. Gidiniz. O üç 
bin ruhu şade1ıınelk :icin. kılıı;

larınızı ve hançerlerinizi, ka!ble
rlııizin liitii.n kin ve ııavizi ile 
iş!etiniz. Ve bana, muvaffakı
yet müjdesi getiriniz. 

Dedi 
ttıni Mülcem.bu sözleri mesum 

b>r şiir ıtibi dinledi. Fettan ve 
işil'te se~isinin billur .ı?itıi a
henktar •esile, kırıla kırıla sö-v
Jedijti bu sözler, onu mesdetmi$
ti. Bu cüreUkAr şerir, bu men
fur cinayete atılırken ölüımü hi
çe saydığı halde, simdi ölümü 
isroıniyordu. Yaşamak. . . Cey lfilı 
ıııiıi baıkışlan, vılan J?ibi kıvrı!ıı;
Jarile, görenleri 'bir andıa büyü
!üyen Kırtmne ile yaşamak, ha
yattan kam al.maktan ba$k:a bir 
şey düşümnüvordu. Hatta, ken
disini bu melun cınavete sürük
liyen mesımı maksadı b:le zih
ninden silimnişt.i. $imdi o, bu 
cinayete yalnız Kutôıme<yi mem
nım efımek ve ona malik olmak 
hırsile atılm,j> J!lbi görünüıvor. 
O kbxlar ve müntekirn kadının 
sözleri;gj. '1inl.edikten sonra; 

(Arkası var) 

Asri ordular 
(BQltarafı 2 nci sayfada) 

lihında görülen terakkinin c bir 
çocuk ayakkabısına sığacak ka. 
dar ufak. olduğunu ya~anlar 
vardı. Büyük çaplı sahra topla
rına tankları delebilen zırh mer
misi de kabul etmemek gafleti
ni gösteren Fransız ordusu, kad
rosunda 5000 sahra topu bulun
masına rağmen, selimcti hicret .. 
te aramıştı. Tankların ancak pi
yade için bir destek olduğunu ka
bul etmek, bu ateş kudretini sui 
istimal etmekti. Vaktile bu saldı
rış çemberini İngilizler açmıştı, 
musibette11 istifade eden Alman
lar, o yoldan emniyetle yürüme
sini bildiler. Felaketler doğuran 
bu harp, acı ve tatlı dersler ver. 
ıniştir. Amerika, batta mübareze 
meydanına atılanlara ve faik, 
tanklardan ilk tertipte 20,000 ta
ne hazırlamaktadır. General de 
Gol, 8000 tank karşısında mağlup 
olan müttefik ordunun 50000 tank 
la savaşmak kudretini iktisap e
decej!ini ilk hitabesinde henışeh
rilerine bağırdı. 

Cihanın da mukadderatını ta
yin edecek olan yarınki harpte 
galebeyi teknik temin edecektir. 
Ha,·a tehditleri karşısında iş ma. 
kanizmalarını işletmek kabiliyeti. 
ni haiz olanların neticeyi alabile
ceklerine itimat edilebilir. 
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Yeıan ı M. SAMI KARA.YEL ,e-amııııı~ 

- Bari akışımıa dek bu mev
zide eğlenip firar edeyim. 

Dedi. N.':ı.llı Mesci.din yanında 
lbir otluk .vılhnını gördü. Onların 
içine girip sııklandı. 

Bootancı bası. ve:ı:iriiiza:ınm sa- 1 
rayını abluka ettikten sonra ka- 1 

pıları '-urnnıva basladı. 
Mustafa Paı;anın kahyası çıktı. 

Ve sordu; . 
- Ağam, emriniz! .• 
Bostancıbaşı; 
- Musatafa Paşa nerede?. 
Deyınce; Kethüda: 
- Burdadırlar .. Bııyıurun .. 
Diye yol gösterdi. Bostancıbaşı, 

birden bire irkilmi.şti. Maiyeti 
zr.k:Anından beş on bahadirle be-

raber içeriye girdi. Diğer bostan
cılar da içeriye dalrrışlard:. 

Bostancılar, saray ı aram;ya 
başladılar .. Harem tarafına gir. 
diler .. K•dınlar, ademi malıinıat 
beyan ediyorlardı 

Nihayet, ~aşanın damdan kaç
tığına kani oldular. Nallı Mesci
de indiler .. Etrafı arru;tırırken, 
ot yığınları içine saklanan Paşa
nın kıpırdadığmı ve bu suretle 
otların oynad:ğı görüldü. 

Bostancılar, derhal ot yı:ğınla
nnın buhınduğu yere hücum et
tiler. Bu hali gören Kara Mus -
tafa Paşa, otların içinden çıktı. 
Elinde hliç bostancılara saldı. 

Kara Mustafa Paşa, harekete 

REMINGTON 
Elektrik Traş 
makinesile 
Zevkle tras olabilirsiniz 

HELİOS M 0 ESSE S AT 1 
Telefon; 44616 P. K. 1400 

RA$İD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİSKİN beraber 
%8 lemmuıı pazar rüııü ~ 

Gedlkpa•Mla. ı\ZAK bahçesinde 

aONLAR ERMİŞ MURA.DINı\ıt 

KOMEDİ - 3 - PERDE 

* 
ERTUCRUL SADİ TEK 
TiYATROSU 

Bu seee (Taksim) Altmtepede 
Yarın gece (Bqllılq) Suatpart,la. 

AKTÖR KİN 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
00417• n ~e •it.eh•••·•• 

Adru; Habıill Catalollu 
rotıqn 1<ıı.eııtnde No. 43. Tel. %38 

gelmi.$ti. Canını kolay vermek 
istemiyorJ u. Elınde kılJıÇ cenge 
hazır olmuştu. 

Bostancılar, Paşayı hayyen ya. 
kalamıya memur idiler .. Öldür -
mek oJ.ınazdı. Çunkii Padişah onu ı 
canlı olarak istıyordu. Padışah: 

- Getirin!. Deınışti. 
- Öldürün! .. 
Dememışti. Bootancıların üze

rine yalın kılıç hücum eden Ka
ra Mustafa Paşa müdafaada bu
lunan biı· bostancının parmak -
!arını uçurdu. Bostancı da elin -
deki bıçagı ıle bır vuruşta Paşa. 
nın kafasını sı ,. ırtrp kesti. V ezi
riazamın yüzü kanlar içınde kal
dı. 

Bostancılar, bu fırsattan isti -
fade ederek Paşanın üzerine atıl
dılar. Ellerini bağladılar. 

\'e saraya: 
- Tutuldu .. 
Dıye haber gönderdiler .. Sul

tan lbrahım. tutuldu haberini a
lınca ıradesini verdi: 

- Kati edip meytın götİlı"SÜD.. 
~!er .. 

Dedı. 
O sırada Kara Mustafa Paşıı, 

yüzü gözü kanlar ;cinde, elleri 

Jstanıbul at yarışlarlJlJll üçün
cü haftası b"l(iin gene koşu ye
rinde yapıla~ır. Faıkat bu se
feıık.i koısular geçen haftalara na
zaran daıha oak ebemmiyetli da
ha çak heyecanlı J!EÇCCeite benze
:yor. Zira aşajtıda isiıınlrini ka
rilerinıize 'bildırdiii;iıniı atlar 
tetkik o!oours;ı her birinin bil -
hassa bu hafta için daha iyi ha
zırlanmış ve şiınıdiye kadar ba
zı koşularda daha çok veva az 
sikletlerle .k.oşmus olmaları bu
l(iinkü yarışların heyecanını bir 
kat daha ziyadeleştirecek mahi
yettedir. 

:BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha 
yukarı yaşta:ki haliskan Aı-ap 
atlarına mahısuı; olUıP tıendikap 
iooışll6udur. Mesafesi 2200 metre 
olu.p 300 lira Hmmıiyesi vardır. 
Bu son lroşuya ReÇen lıaftarun 
birincısi YUk.sel, Can, Y arnan, 
Onlu, KarakUŞ, Vural ııirecek -
)erdir. 

Dünkü kürek 
yarışları 

B~ looııular beş ıtruıı ü
zerinden y.uıılaca'k ve bahsı müş-1 
terekler de gene çifte üçüncü 
dördüncü ikili 'be$inci ve ili;lü 
dördüncü besinci k.oısular arasın
da olacalk:tır. 

Dün Ankaraıclıa Karadeni'Z ha
'VllZıında Türl<iy., yÜ2ıme birinci
likleri yapılıııken İstanbulda bu 
ıdeniz mevsiminde bo6 kahnaınıı; 
'Ye bazı orJ!anizatörl.er tarafın
ıdan tertip olwıan Büyükıdere -
Bebek kürek müsabalkası ya;pıl
ımıştır. Hususi bir vapur la ııelen 
davetlilerin heyecanla talcip et
bkleri ıbu yarıs muntazam ol
IIlUŞ suların çok sert olu.su bü
tün isi futalarını maharetle i.cla
;re eden dü.ınencilere .vıüklemis
tir. İ'ki kataıgori üzerinde tertip 
edilmiş bulu.nan bu yarıs iıki çif
te ve dört tıık iutalar arasında 
cereyan e1ımiştir. İlki çifte varı
şa Galatasaray ve Beykoz klı.ip
leri giımişlerdir. Bu müsa!ba -
ıka çok ~'etin olmus ve neticede 
Galatasaray fu.taısı 42 daıkikada 
Beykoz da 47,5 dakikaıda varııım 
final noktasına gelrrnişlerdir. 4 tcık 
futalar yarısına Galatasarv, Bey
ikıOz, ve FenenbahQe fuıtaları iş
tirak etmiş bu y.arışta anbean çıolk 
ıheyecanlı safhalar arzederek mu
vaffakıyetle nihayetlenmistir. Bu 
ımıisaıbakayı Galatasaray 40,5 da
kikada birincilikle, Beylkoo 45,5 
dakikada ikincilikle Fenertıahçe 
ili;üncülüJde bitirmişlerdir. 

BİRİNCİ KOŞU: Üç yaşında 
haliskaıı Arap atlarına matıısoo 
olan bu looşunun ikramiyesi 190 
lira ve mesafesi de 14-00 metre
dir. Buna Sava. Tuna. Ferhan 
~- Fa:vörü Tunadır. 

İKİNCi KOŞU; (Cmll? bayın 
llooşı.ıau) bu looı;uya l<M.ar 4500 li
ra ikramiye kazanmamış üç ve 
dalıa yukarı yaştaki İnıtiliz tay
larına mahsus oluo 620 lira ikra
miyesi vardır. M-1'esi 1600 
metredir. Buna da Fru-Fru. Şeh
naz, Me'lılika, Poyraz, Berces

te, Nirvana, Tasvir, Mavzilka, Ne
ri.man ~ecektix. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Centilmen 
Jı:oşı.ısu) bu ıkoşuya kadar 2500 li
ra ikrıımiyeyi doldurmamış olan 
üç ve daha vuıkarı vaştaki haJis.. 
kan İngiliz atlarına malıı;us o
l11p 2000 metre mesafesi olan ibu 
ilroswıun iıkrarnyiesi 310 liradrr. 
Bwıa Parista, Şipkap, Mart I, 
Mil, Gür ayak, 'IUıais istir~ 
edecektir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Üç ve 
daha yu'karı yasta İilJ?iliz kan at
lara mahsus olan bu koııu 1800 
metre üzerinden yapılacaktır. 

390 lira ikramiyesi vardır. Bu
na Kaınisarj, Tarııru, Dandı. Taş. 
pınar, Ali:ın Purux ve Yata.itan 
ismi.ııd.e!ki atlar iştirak edecek -
tir. 

Çocuk Hekımi , 

· Dr. Ahmet Akkoyunlu .1 

1 
PazaMıtn ırıaııda her ırün taal 

15 deıı ııoııra. Tel: 48U7 

ıMüsabaıkaların sonuııda Bebek
teki Galatasaray lökalinde birin
cilere merasi:mle kupa!;:;ı.c tev;:i 
olunmuştur. ___ ...,. __ 

Askeri liseler spor 

bayramı 
Her sene yapılmııkta olan as

keri liseler spor bavrnmı bugün 
FenePbahçe stadında yapılaca5<

tır. Programa göre bir çıolk mü-
2li.kli ve müziksiz sııor hareketle
rile dolu olan bu spor ba)Taımı
nın sonunda birincilece askeri li
seler müıfettiş!ij!i kupa ve ma -
dal<ya!arı merasi:ınle verilecektir. 
Mera.sime saat 16 da b~lana
caktır. 

1 lstanbul Vakıflar MüdürlUQünden ---Mubaınme:o 

a.rlıiı 

Semti Te :malıalleoi C&dde veya aokajı No..sı Cinsi Lira Kr. 

Koca Muslaııa§a Ali Fakıh çıkmazı 6-14 Bedevj tekkesi 8 00 
Ahi Çelebi B;ıj:ancılar 11 Dükkan 15 00 
Mercan Tıtcılar 7 Dükkan ve üs- 3 25 

tünde odanın rubu 
hissesi 

Koca Mwtafapaşa Marmara 5-7 Müezz.ın meşruta 6 00 
arsası 

Yukanda yaz.ılı mahaller 941 - senesi mayıs sonuna kadar pazarlıkla 

kiraya verileceğinden istekliler 6 ağustos 940 salı günü saat on beşe kadar 
Çenberli taşta İstanbul VakıI!ar Başmüdürlüğünde VakıI Akarlar kalemi-
ne gelmeleri. (6619) 

!bağlı. beş yüz bostancının arasın
da, sebi!hancye doğru feci bir 
vaziyette götürülüyordu. Tam o 
sırada katli emri gelmişti. 

Halk, kaçışınıı;, dükkanlar ka -
parunış olduğundan sokaklarda 
ltimsccikler yoktu. 

Bostancıbaşı, Padi.şahın katil 
fermanını alınca derhal harekete 
geçti. Zaten katil fermanile be -
rabcr Cellat Kara Ali de gel -
mişti. 

Bostancılar Paşayı katle ha -
zırlandılar. Bu vazifeyi Cellat 
Kara Ali görecekti. 

Cellat Kara Ali, elinde kemen
di Paşaya yanaştı. Kara Mustafa 
Paşa aglıyor, yalvarıyordu: 

- Beni huzuru humavuna zin. 
de ııQttirün .. Padi$al:ıa söyliyecek 
sözüm vardır .. 
Pasanın yalvarışı.na !timse e -

hemmiyet vermiyordu. O Mus -
tafa Pruıa ki, zavallı Hüseyin Pa
sıryi gözleri önünde katlettir -
mışti. 

Fakat o, yüksek ruhlu Anadolu 
çocuğu hiç bir vakit ağlımıamış 
ve hırlamanuştL 

Hoca P114a çar41Bl içinde Kara 
Mustafa Paşanın hali gek: elimdi. 

Kara Ali, Pru;anın yalvarma -
sına bakmadı.. Derhal bynuna 
ikemcndıni fırlattı. Paşayı bir 
lahzada boğdu. Ölüsünü bir ki. 
lime sardL 

Bostancılar, Veziriazamın ölü
sünü omuzlayıp saraya getirdi -
!er. Padişahın huzuruna koydu
lar .. 

Sultan İbrahım, Kara Musta
fanın ölüsünü dik.katle muayene 
etti. O olduğuna kani oldu, se -
vindi. 
Paşanın n:lşı hayatında hazır. 

ladıjn turbeye gömüldü. [J] Bü
tün emvali saraya taşındı. Sul
tan İbrahım mirasa konuyordu. 
Paşanın heybesinden otuz bin 

filori çıktı. Odalar;ndan birinde 
beş resim bulundu. Biri kendi -
sinın1 ôbürleri de iıvanı devlet -
ten bazılarının resınılerı idi. Ü
zerıne çivıler çakılı bir tahta bu. 
lundu. Bu tahtaya marui verme
diler .. 

(Arkası var) 

[l] Kara Mustafa Paşanın me
zarı Çarşıkapıda polis kulübesi
nin ardındadır- Yanında Kundu. 
racılar Şirketi binası vardır. 

Neden ııoora kallı;tı, elek:tr.i.lı: 
dübnesini çevirdi. Dudakların
da hafif bir tebesrum da1ı!ala
nı)"Olıdu. Yazı masasının önü
ne oturdu, yazım.ya başla&: 

•Azizim, Sami ... Mes'ud, ~ok 
mes'ud bir adamım! .. Anlıyor
sun a ... Hulya!arımın kadınını 
buldum. Kendisine perestiş eıti
ğimi san, sırma gibi saçtı o!
dugu.nu sövlemiye lüzt:m 11ok. 
istediğim, tahayyül etıi<Pm gi
bi san, tıpkı ressam Botçe!li' -
nin • Venüs'ün do!iusu• tablo
sunda tasvir etıiQi kadının saç
!an gibi ... Ve bu saçlar, bir çok 
kadınların saçları gibi kimyevi 
boyalarla elde edi!m4 deQil, ta
bii.... 

- $imdi sôyliıymıem... Bel
ki ileride. .. Droi. Ve çıktı. gitti 

•Güzideııi, ilk defa merdiven
den çıkarken qördü<iüm zaman 
nazarlanm her şeyden evvel saç
!anna o qüze! san saç!anna ta- ı 

kıldı, kaldı. 

Del..ikıanlı, sevıı?ilisirrin bu ha
reketine bir "'ana ve""1'Jedı. Bü
tün gece düşündü. Nı'lıavet bır 
sinir buhranı geçirdiğine hü4< -
J11etti. Ertesi saıbah gidecek, 
anlıyacaktı. Geceyi uykusuz ıte
çirdi. Saat ona doıUu kalktı ve 
ıııiv•.inıdi. Sevııliiısı a-yn.i ırııartınanın 
ikinci kaıtn:ı.aki dairelerin bi
rinde oturuyordu. Hevecanla 
merdi'Venler.i i.nrn.iye basladı. Na
sıl oldu, ibilinemez, bindenıbire 
aYai!ı •kaydı, yuvarlana yuvar -
lana asai!ıva. sofaya düştü. Gü
rültüyü işitenler kıııpılarıru ac
tılar. Etrafına toplandılar. Deli
kanlı bayılmıştı. Alnından kan
lar akıyordu. 

Sofaya çrkan gene kadınlardan 
tıiri ıhemen odasına ııitıti. az son
ra bir kolonya şişesi ve bir pa
ket pamu:kla geldi. Delilranlı 
nın alnından akan kanları ~ -
rün.ce cehresi sap sarı olıınuş -
tu. Titriyen ellerile kanları sil
di, yüzüne kolonya sü.rmive. el
lerini uituştumııva baslaıdı. 

•Hayır azizim, emin ol. Bu, bir 
•Cenneti vahide• değil, zevktir. 
Ben ne ya!an söy!iyeyim. Neden 
niçin ııalan aöyliyeııim. Neden 
inkar edeıtim, San saçtan seve
rim, san saçlı kadınlara bayı
lırım. itiraf ediyorı.ıım, 4te ... 
Benim de zatım bu... Evlenme 
kıiğıtlanmız asıldı. Nikdhta şa
hitlerimizin biri de sen olacak
sın .. • 
Kapının zili çaklı, mektufbnn 

yarıda kannasına s0be:ıı oldu. 
V eodi, kao.ı.vı acıınca sevinçle 

'lı ıryıkırdı : 
- Güzide! Sizi k:öyıde zanne

divorduın. 
- Evet, fakat lbu sabaıh in -

diJn. Sizi pek göreceğim ı?eldi 
de .... 

V eceli, güzel kadının ellerin -
den tu1ıtu, hararetle sıkımı.ya baş
ladı. Yan vana <ii.vanın üzerine 
oturdular... Elini uzattı, Güzi
denin oaşından şarık:asını çıkar
mak istedi. Güzide şiıdıdetle mu
haJ.efet etti. Ellerilc saı>kasını 
tuttu. Çehresinde bir 1- ;mıt
suzluk alaiırri pevıda oldu. DeJi... 
ıkanlı buna bir mana veremedi. 

- Sadece güzel sarı saçları
nızı seyre1ıınek istiyorduım. Ne 
yapayını, saçlarınızı pek oc.:: sc
v:ivorunı. İşte isbatı .... 

Dedi, ve arkaıdasına 'V82ld.ıiı 
mektubu uzattı, Güzide. mektu
bu oıkuvordu. Okudukça celh -
resindeki hüzün ve ye; artwor
du. Sonwıa kadar aku<iu, bir 
şey •Öyleıneden Vecdi'Ye uzattı 
ve avaı>a ka.lktı. 

- Ne olıdun Güzide? ... 
- Hiç... Beni sewnediğin.W.e 

kanaat getirdim .. 
- Sizi sevmediöne mi? Ben 
. . . . ? 

mı sızı sewnıvorunı .... 
- Evet, siz! ... 

V ecıdi, ıııözlerini açtı. Ve na -
zarları, şaıkırk:larına lıxılonva sü
ren kadının cehrnsine takıldı. Bu 
'.kadın güzel değildi. Seyrek sa
rı saçları, cehresinin ı;ıiizelliıii
ni bozuyordu. Halbulki oak gü
zel ~zler.i, lı:asları vardı. 

Veodi birdetibll'e ba,i!ırdı; 
- Güzide! ... 
Evet bu haki!katen Güzide idi. 

Yalnız J!ii2ıel sarı saçlı perokasi 
başında d~. Acele, ile !wv
mayı uınu1ımııştu. 

Delikanlının kendine geldiiti
ni görünce; 

- Haydi, kalkınız, dedi. Si
zi odanıza ııötürcyiırn. 

V eodi llrolkımalk istedi. Faıkat 

ımuvaffak olamadı. Genç kadın. 
yaralırurı koluna ı;rdi. OdDaına 
kadar ~türdü. Divruıın üzerine 
yatırdı, sonra doktora telefon 
etti. 

Vecdinin ıbel kemiki zedelen
ımişti. Ddk.tor bir hafta ka
dar Iomıldaımıdaan yatmasını 
tavs?Ye etmişti. Güzide, yanın
dan ayrı.Jmryıor, bir hasta ba
kıcı hemşire ıtiobi ona bıdı:rvo.rdu. 
Güzel sarı saçlı percjı:ası ~e
ne ba.şmda idi. 
Vecdi, Güzidenin elinden tuttu, 
dudaklarına götürdü, sordu; 

- Geçen gün niçin kactmız? .. 
- Beni sewnediitinizi söyle-

ırnekte hakıiaın yok mu idi? .. 
- Elvet, Güzide ... Hakkınız 

vardı, sizi, simdi. cidden ve bütün 
lkaTuimle sevi-yorum! İnanınız 
bana! ... 

CEM 

B () ~ sa& 1 Askerliğe davet 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 
lOQ 
100 

100 
lOQ 
100 
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Sterlin 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviçre Frc. 
Florin 
Ray~mark. 
Be!qa 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçeıa 

Zloti 
Penqö 
Ley 
Dinar 
Yen 
i sveç kronu 
Ruble 

Açılış 
5.22 

138.-

29.4925 

0.995 
1.69 

13.845 

28.125 
0.6225 
3.345 

32.65 

30.98 

Esham ve Tahvilat 

Muamele olmam~tır. 

Ayağı tekerlek 
ezildi 

altında 

Fatihte Kınalı zade yokuşun -
dan inen 2922 numaralı Nurinin 
idaresindeki yük arabasının kayı
şı kopmuş ve arabada bnlunan 
Ahmet adında bir amele düı;e -
rek ayakt tekerlek altında ezil -
miştir. Ahmet tedavi altma alın. 
ıruııtır. 

İmtiylll: Sahibi ve Neşriyat Di
rektiirü: E. İZZET. Basıldığı yeı;. 

SON TELGRAF Basımevi.. 

Eminönü Yerli Aakerlik şu-
besinden: 

3lô ila 333 dahil ~lu heIJÜ1 
aılkerlil?ini Yaı:mıamı.s süvari 
sınıfına mensup erat sev:lı:edile
ceklerinden 29/7 /940 günü saat 
(9) da şubede bulunmaları ilan 
olwıur. 

* Eminönü Yerli Askerlik Şu-
besinden: 

Şubemiz 6/2097 sıra kaydında 
emE"kli 'Illıb. Ön Y:ııb. (35882:) Aıb
du.rrahman oi!lu 303 doilwnlu 
Ömer Dermanın çok acele şu
mize müracatı. 

Hestab•kıcı hemşir• 
kursları 

Kadıköy Yerli Askerlik Şube
sinden: 

1 - 15 Ey 101 940 tarihinden i
tJbaren askeri hastahanelerde 
açılacak gönüllü hemşireler kur 
swıa 5 eylül 940 tarihine kadar 
kayıt muamelosi yapılacaktır. 

2 - 20 - 40 yaşlar arasındaki 
akın yazar bayanlardan alına· 
caktır. 

3 - Kurs mUddcti 2,5 avdır. 

Devam saatleri öitiooen sonra sa· 
at 14 den 17 ve kadı>rdır. 5 ev
lı'.l.la kadardır. İstdkli bayanla
rın (mnnarteei günleri hariç) he! 
C!i'n öğleden sonra Kad.rköv yer~ 
İ .ıskcrlik şubesinde kayıt mua· 

• ımeleleri yapılacağından 2 a,dct 
-vesika ~ ve nüfus cÜZ • 
ıda.nlarile müracaatları ilii:n oıu
>uır. 


