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Yeni Nizamın 
.lkt ısadi Cephesi 

Alm•n llıtı•at n•:ııırının 
ver,lifi İ:z:•hal11 n•.ı:•r•n 
Yeni nizamın ilrtı•atli 
ıartlarınılan bir Berlin· 
Roma mihveri •ulhünfın 
na•ıl olabilcccfini İ•titl· 
lal etmclı lıabildir. 
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F. Cebesoy istanbul 
yollarını tetkik etti 

--
HARBi 
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BALKANLAR/ 

MESELESi 

Y aı.1.n: ABIDıN DA VER 
A lınanyanın, İngiltere
~ yi de ınağlüp edebil

. diii takdirde, yapmak 
ıstediği sulhün şartl.•rı taınami· 
le mc(huldür. Alman J<ülıreri, 
ion nutkunda, İngiltereye sulh 
teklif ederken bu lıususta, en kü
(Ük imada bÜe bulunmadı. Al. 1 
man sulbü nasıl bir sulh olacak? 
Bunu, kimse bilmiyor. Buna yal
nız Alman sulbü de diycn1eyiz; 
Almanyanın yanında itaiya da 
vardır. l\lusolini de bir takım e
mellerini tahakkuk ettirmek i(in 
harbe girdi. Bu iki devlet, lıarp
ten muzaffer çıkarlarsa, beğenme. 
dikleri, şiddetle tenkit ettikleri 
ve yıkmak için sili.ha sarıldıkları 
Versay sulhüne nazaranı nasıl 
bir sulh yapacaklardır? Ondan 
i~ i n1i, fena mı? Şimdiye kadar, 
~oylcnen ~özlere bakılırsa, Ver -
saydan daha fena bir sulh yap
nıamaları lazımgelir. Fakat söz. 
lerin çoğu, neticesi meşkük bir 
harpten evvel söylenmiştir. Gale
be ile biten bir harpten sonra, 

Nafia Vekili devam etmekte olan in
şaat ile yollar da tetkikat yapacak 

Nafıa Vekili General Ali Fuat 
Cebesov dün sabahki ekspresle 
Anknr;dan şehrimize gelmiştir. f 

.OMANYA KRALl KAROL 

Dobriccnin 
Bulgaristana 
Verilmesi işi 

~ Ta~~aresi .bir lı. · 
: ln~ıllz sehrın~ i 1• 

,; H u c u m et t ı .ı 
,~ ~ 

MUSOL1Nt 

Rumen nazırları 
Bükreşc döner 
Dönmez kabine 
Toplantı yaptı 

Macaristan Naibi Amiral Horti 

Transilvanya 
Macaristana 
Verilecek 

tfer sarhoşluğu, sözleri, vaitleri 
11atturur;. yerine menfaat, vazi
•ti istismar, mağlübu ezmek 
rsları kaim olur. Büyük Harp-

te de öyle olmadı mı? Versay sul
lıüııde biıkiın olan rubun en zaif 
laraı ' ı bu, oegıı uılJh. r o ı ..... p-t...-

Nafıa Vekili Haydarpaşadao 
vapurla İstanbula geçmiş ve doğ· 
ruca vilayet nafıa müdürlüğüne 
gelerek tetkiklere başlamıştır. 

Burada vilayet nafıa müdürü 
Bedriden şehrimizin ve beledi
ye budııdıı baricindeJd kazaların 
nafıa islerine ait bazı malUmat a· 
lan Nafıa Vekili biliihare yanın
da müdür Bedri olduğu halde 
Topkapı • Edirnekapı haricine gi 
derek yol inşaatını tetkik etmiıı
tir. Nafıa Vekili öğleden sonra 
belediyeye gelerek vali ve bele
diye reisi Lütfi Kırdan ziyaret 
etmiştir. 

. Bu ziyaret esnasında belediye 
nın nafıaya ait faaliyeti ve yeni 
sehir işleri mevzuu bahseıli'-•·tir. u-. 

Bilahara Nafıa Vekili Vali ve 
belediye reisi ile birlikte Galata
ya giderek yeni volcu salonunu 
gezmişler ve sal.;nun lokantasın
da beraber yemek yemişlerdir. 
Nafıa yeı..µ; aksam üstü de Flot 
yaya gıtmiştir. • 

,, ... ,., 

AL1 FUAT CEBESOY 

Londra, 29 (A.A.) - Bava ne
zaretinin tebliği: 
Düşman bombardıman tayyare

leri, avcı tayyareleri refakatinde 
bu sabah İngilterenin cenubu şar· 
ki sahili üzerinde bir limana hü
cum etmişlerdir. 

lngiliz hava kuvvetlerine men. 
sup kuvvetli avcı tayyareleri filo
ları, dijjmanı karşılamıştır. 

Simdiye kadar alınan haber -
!ere göre, avcı tayyarelerimiz, 
8 bombardıman ve 7 avcı tayya
r.esi düşürmüşlerdir. Bu şiddet
li. çar~ışmada tay·yarelerimizden 
hır çogu hasara uğramışsa ı!a y·al, 
nız bir tanesi düşmiiştür. 
. Londra, 29 (A.A.) - Reuter: 
Ingilterenin cenubu şarki sahil· 
!erinde bir şehir bu sabah erken 
yüz tayyare tarafından bir hü.. 
cuma uğramıştır. Bu tan areler
den elli ita altmışı, pike suretile 
bombardıman ~tmişlerdir. Büyuk 
miktarda bomba atılmıştır, fakat 
basar pek azdır. İki düşman tay· 1 

yaresi dü ürülnıüştür. ı 
Londra, 29 (A.A.) - Dünkü pa

zar günü diişürülcn ta,·yarelerin 
adedi 45 e baliğ olmaktadır. Dün 
düşürülen tayyareler yüksekten 
ucmak surctilc bir siirpriz ~-ap -
ıruya yellenmişlerse de yakalan
mışlardır. Bu teşebbiisü takip e
den muharebeye takriben yetnı.iş ı 
tayyare iştirak etmiştir. 

'Onra imzalanan belli başlı sulh 
muahedeleri arasında Versay, 
~~n Jcrmen, Triyanon, Nöyyi ve 
hılbassa Osmanlı İmparatorluğu 
murahhaslarına imzalattırıldığı 
halde, Türk süngüleri tarafından 
yırtılan Sevr mualıedelcrinde, 

hep ayni tahakküm ve istismar 
ruhu hakim olmuştur. O harbin 
muahedelerinden yalnız bir ta
nesi bizim vaptığımız Lozan bir 
bar~~ ınuahedesidir; diğerleri sulh 
degıl; bugünkü mücadelenin to
h_umtarını atan harp muahedele. 
~•dır: Lozan muahedesinden baş
/ hıç birinde, hatta kısmen on-

(Arkası 3 üncü sayfada) · 

AVAM KAMARASINDAl 

a bıle lıarp içinde ileri sürülen 
'• 'ulhe temel teşkil etmesi lfı
tııngelen vaitlere ve esaslara ri
ayet edilmemiştir. Vilson pren -
'~Pleri, mağluplar aleyhine, ga • 
'_P~er lehine tefsir, tevsi ve tat· 
1 edilmiştir. Almanlar, Vilso-

tn 14 maddesine inanarak silfıh
baruıı teslim ettiklerini; fakat 
·J°n.lara asla riayet edilmediiini 
1 erı sürerek mütemadiyen şika
Yet etmişlerdir. 

ol O harbin sonlarına dokru, hiç 
Vi~azsa, sul_he esas olarak bir 
t ~on prensıpleri vardı; Bu harp
~ ısc, lngiltero, küçük milletle

rJn hiirrivet l'e istik.lilleri için 
~nl~rı kurtarmak için harp etİi. 
ı:•nı söylüyor; fakat B~rlin - Ro· 
ına 'b d mı veri sulh şartları lıakkın-

ANADOLUDA BİR HARMAN YERiNİN MANZARASI .. 

Ziraat Vekilimizin 
Konyadaki tetkikleri 

Muhlis Erkmen köylülerle te- ' 
mas ederek ihtiyaçlarını sordu 

ın~ ~~sınen hiçbir şey söyleme -
\:es -~r. _Onların bir takım toprak 
r soınurgc talepleri olduğunu bi
ıyo_rıız. Harpten evvel bile hayli 
~~01.~ olau bu talepler, onları ile
lak~~renler, muzaffer oldukları 
r ırde, eski ,ekillerini muha 
aza edebilecekler midir· yoks; 
~°kıuniyetle tahmin edild,ii:i gibi HAS AD M daha genişliyecekler midir? 

iŞİ SOR'ATLE DEVAM EDiYOR 
du~anyanın, hiçbir zaman hu _ Konva. 29 (A.A.) - Şehrimizde bulunma'kta olan Ziraat Veki-
Yat anmamıJ. olan me bur •ha _ Ji Mı.Jıl'-5 Erkmen dün yanında valimiz olduğu halde Beysolıir, Sey-
cct •~hası. nudutsuz mudur? Ön- diselıir ve havalisinde tetkiklerde bulunmus ve aksam tekrar Kon-
Nisers .. •Tun,us, Korsika, Cibuti, vaya dönmüştür. · ..... • • • 
lıy ' uveyş,. bağrı malarile baş- Ziraat Vekili 'bu tetklkleri }a p 0 n g Q da 
d •ıı, fakat İtalya harbe girme- esnasında Konya ovasının bir kıs· 

en evvel .. .. her .. ! yarı resmı agızlarda, mının sulama tesisatı menbal ola 

Harici siyaset 
Hakkında 
Mühim Bir 
Müzakere 

nın gun_ hıraz daha artan İtalya- n Beyşehir ııölünü ve baraiını Tevkz"f edı"l•n 
ra ı genışlenıe ve büyüme ihti • irva ve iııka teskiliıtı ile tesisatını 1. 1 ~ C 6 R C I L 
lı:ı;~ı nereye kadar gidcrektir? teftis evlemis ve müteak,ben Sev- --=.----..:;__ _______ _ 
•llI nın Akdeniz etrafındaki disehir kazasına ~ıderu~ ı·vanın [ " l • / Londra, 29 (A.A.) - Reqterin 
öz~r~--~ostroın - Bizim deniz. iska işi ile alt.kası bulunan Sev- n g l l Z e T diploınatik muharririnin bildir-

bile' ku un Akdeııizi ihtiva ede- di;d'ıir Su_ııla ı?iilünü ı:özdcn ııe diğine göre, Avam Kamarasında 
fer ~\ kadar lıistikli midir: za- çi~miştir, yarın harici •iyaset meseleleri 
kileb~ld~i~uk ederse, bu söz, ce- Muhlis Erkımen. Bevsc,hir ve Japon hükumeti bun. hakkında mühim bir müzakere 
çckilece~ 1m~~~";· enine bo ·una Se"dişehir halkevlerinde halk l yapılacaktır. Bu müzakerenin a-

Iste bir .. .. ile zirai vaziyet ve ihti\·açıar arın CftSUS olduğunu leni bir celsede mi yoksa gizli bir 
tarını' suru sualler ki, cevap· etrafında görüıımclerde bulun- celsede mi cereyan edeceği henüz 
Bugün v"ı,'m~.mize imkiın yoktur. mus ve dileklerini tesbit eyle _ S Ö y 1 Ü y O r tetkik olunmaktadır. Bu hususta 
ti.. ' enuz harbin devam et bu ana kadar bir karar veril • 

ı:ı ve Bertin R 'b - mistir. Şanghay, 29 (A.A.) - Reuter · · ııiıı kat"ı r : oma mı >eri- Dö'nu"şte Do~anbe·• nahı've h b' . . l"h' memıştır. 

lngilizlerin bu işteki mü
sait vaziyeti Almanları 

fena halde kızdırdı, 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter 
Ajansının Büılcreşteki muhabiri 
bildiriyor: 

Hitlel'in R=en, Bulgar ve 
Slovak davetlilerine ı;öy lediiti 
şeyler hakkında henüz hiç bir 
malCıımat vuıktur. Fa'kat Bulııar 
devlet adamlarının Sofvava Dob
rice meselesi hakkında bir sure
ti tCSYiye teklifi ile dömneleri
ne de in1ıizar edilıınemelktedir. 
Daha ziyade nazırların Bul.ııar
Jara iırln dn/:rudan doiiruva ve 
yakın bir atide Ruımenlerle hal· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ltalyan matbuatı Roma 
mülakatının içyüzünü 

ifşa ediyor --1 

Bükreş, 29 (A.A.) - Başve
kil Gigurti ve Hariciye Nazırı 
Manoilesku, Almanya ve İtalya 
seyahatlerinden bu sabah saat 10 
da Bükreşe dönmüşlerdir. 

Gigurti ve Manoilesku derhal 
saraya gitmişlerdir. Öğleden son
ra nazırlar heyeti toplanmıştır. 

Roma, 29 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Tribuna gazetesi yazıyor: 
Rumen devlet adamlarının Ro· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

HİTLER SLOVAKYA REiSİCUMHURU Tlso lLE KONUŞUYOR 

KORKUNÇ BiR CiNi YET 
BiR DELİKANLI, KIZKARDEŞINI VERMIYEN BiR 
AKRABASINI BIÇAKLIY ARAK OLDORDD 

Alman ajansı Salzburg 
mü la katı hakkında mü

him tafsilat veriyor 
Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 

Aiansı bildiriyor: 
Al:manayda, d~ - cenup me

selelerinin serbest bir anla ·ma 
ile bizzat Balkan mcmlL'ketleri 
tarafından ihalledilmes.i ve bu 
hattı harekette her devletin me
suliyetini müdrik bulunması ica
bedeceiıi kanaati mevcuıtur. Al
manya ve İatlya diktalar ihda
sı tasavvurunda deitillerdır. 

B-ir taraftan Romanva il• Bul
"'aristan, <liiı:er taraftan da Ro -
man·•a ile Macaristan arasında

{ Arkası 3 üncü sayfada) 

Bitlerin 
Balkanlar
daki men/ aati 

Times'e göre Türkiye 
Yugoslavyanın va. 
ziyeti nedir 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter 
Aiansı bildiriyor: 

Baı.kanlar meselesi, İnJ?iliz mat
buatının ilk planda tetk;k ettıiti 
mevzu olarak kalmakta berde -
vamdır. Bununla beraber J?aze
teler, Hitlerin Ru:men, Bulgar ve 
Slovak ziyaretçilerle yaptığı l!'Ö
rüşmeler hakkıru:!a henüz hiç 
bir şey malfmı olmadırn ıçın bu 
hususta muayyen bir naktaı na
zar serdinden istinkaf et.meıktt
dirler. 

Bu J?Örilşmeler ha:kkında sarih 
malümat ekle edilıncsıne intiza-
ren. mevcut inhba Hitlcrin B:ıl· 

Bu cinayet de gene aşk ve kadın yüzünden (Arkası 
3 

üncü saııfad:ı) 
Evvelki g~ce rarmnd?n so~a !ip bu teklife razı olmamış, Hüse- Romanya Nazırları 

Kabataşta bır cınayet ışlenmış, yinin sarhoşlukla lıiübalileşen ha· 

hoş~a gezer takımınd~~ Hüseyin r~ketlerine karşı da: ·Yahu, ken. Yugoslavya fnprak 
Deli Osman admda hırı, arkada- dıne gel... Bura .• ı kız kardesiınin ~ -
şı gümrük kayıkçısı l\luttalibi hı· evidir, ayıptır .• ihtarında balon- 1 ar d k 
çakla mn.ht~lif ~erl.erind_en yara- muştur. Bunun üzerine iki arka- ın an geçer en 
lıyarak oldurmuştur. Hadise şöy• daş evden çıkmışlar, fakat çıkar 
le olmuştur: çıkmaz da inhisarlar idaresinin BeJ.ıırad, 29 (A.A.) - D. N. B. 

Muttalip dün akşam Hüseyin- önünden gererlerken kavgaya tu· A ıansı bild•irrvor: 
le beraber Kabataşta oturan kız tuşmuşlardır. Kavga esnasında Roı:ıanya başvekili ile Harici-
kardeşiniu evine gitmiştir. Bura. iddiaya göre, llluttalip Hüseyinl ye nazırı dün Yu((oslavvadan 
da iki arkadas bir lıayli oturarak, kolundan b~çakl~. yaralamıştır. geçerlel'ken l:liltün .istaı;vonlar-
yemişler, içmişler ve cura çalmış Bunun uzerıne Huseyin • l bıçağı ?a. resmi mamurlar tarafınadıı 
!ardır. Gece yarısını bulduğu za- nı ~ekerek ~ıuttalibi muhtelif yer· ıstıkıbal ve tesYı ed ilmişlerd.r 
man Muttalip artık kalkıp ı:itme· lerınden agır surette yaralamış Başvekil. Subotica'da gazete
lerini teklif etmiş, fakat Hü•cyin ve kaçmıştır. Olduğu :vere yığılaıı /ilere vaptığı bevanatta h len 
oturmak istiyerek: •Biraz daha l\luttalip kanlar içinde feryada nikbın olduğunu ve ıst.Jkballe 
çalalım!> demiştir. Fakat Mutia• b ı t ~e nikbin olacai'!ı zannıncw bu-

aş amış ır. (Arkas ı ~ üncüde) lunduğunu bildil'mistir. 

..MLl.El.ZZBm te:rrııcamız -
ALI RESÜL za erı k d - ' mu a ırının sa a ıyettar bir men- k d 

- (A k azanma ıı:ı şu ıneıikezine ve kövlere ujirıyan hadan öğrendiğine göre, Japon- linBu .. müzla ere ebsnkalsın a Çörçi -
T ası 3 üncü sayfada) Zı'rco.·. \'ekı' lı' bur 0 l 0 rda da halk d İ ·ı· b d soz aması c enmektedir. z ,. y a ş a k •. r •. n kuvvetı·ı ABiDİN DAVE -- ~ u ~a a ngı ız tc a<ısm an on ki~i- Eker söz alırsa, Çörçil, Başvekil en eserı"dı"r 

RK _ _'._~~_f~A~rk~a~~~S~ü~u~c~ü~s~a·~··f~ad~a)~.!_~~iA~rkası~:._:3~,~--~~ .. ~~S~f~~~-~J~I_.:::_.f.~~~!!!.'i.J.~!1:,!~~~:.J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~;;;;;.;;;;~!!!!~I_~-
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- • ~ ·~ "" r ası 3 iincii saııjada 



SAYFA-2 

Hi iÇİNDEN 

OM YA 
Mazisi 18 asırlık bir tarihi olan 
bu devlet mazide neler gördü? 
-
Romanyanın 

H arbin insafsız ateşleri 
altında istilaya uğn -
yan memleketlere acı-

mamak mümkün olmuyor. Fa -
kat, tek bir silah bile patlama -
dan, bir hayli topraklarını kom
şularına kaptıran ve daha da 
kaptırması çok muhtemel olan 
doı;tumuz Romanyaya, (Acımak) 
manasının izamisini iiade eden 
bir kelime bulamıyorum. 

Bu meş'um 

--
ilk teessüsü 

yerleştiler. Sonra da, RllIDenlerle 
kaynaşarak artık onların mu -
kadderatma iştirak ettiler. 

Rumenler, bir aralık, cenup 
komşuları olan Bulgarlarla da 
birleştiler. Hatta onlarla miişte
rek bir ordn teşkil ederek, Bizans 
imparatorluğunun merkezi olan 
(Kos!antinopolis - İstanbul) üze. 
rine yürüdüler. BizansWarla, u -
~un harplere giriştiler. 

Fakat bu vazi-
harbin başladıgıl,. ---- Y AZhıT :-----. yet, u~un sürme 
giindenberi he- 1 di. Rakip millet-
lecanlar içinde 7j YA ŞAl(IQ' (erle de mücade
yaşıyan zav~llı '--:"------------ lede sarsılan Ru-
Romanya, aca ' menler, muhte ... 
ba korktuğuna mı uğrıyacak?.. lif kı ımlara ayrıldılar, ve ayrı 
Yoksa, maruz kaldığı tazyikle - ayrı, karpat dağlarının ovalarına 
re tahammül edemiyerck; Transilvanyaya, Makedonyaya ve 

- Artık, yeter.. Korkunun, hatta Yunanistana çekilmiye mec 
ölüme faydası yok. Eğer ölmek bur kaldılar. 
lfmm geliyorsa, şerefimle öle- Bu hal de, Miladın 1290 sene-

sine kadar devam elti. Fakat o 
tarihte, (Rado Negro - yahut, Ka
ra RadoU) denilen bir sergerde 
mensup olduğu kabilesi ile, bir
denbire Transil\'anya dagların -
dan hareket ederek, eski Daçya 
ovalarına indi. Kendi.sini takip e. 
derek ora~· a gelmiş lan (Draguş) 
ismindeki diger bir sergerde ile 
birleşti. O ınmtakadn bulunan 
yabancı milletleri kiıı:ıilcn tarde
tlerek, Rumen mille!ınin benım
sediği toprakları kl ı il en ele ge
çirdi. (Eflak) ve (Buı;d:ın) prens· 
liklerini teşkil etti. 

cej:im. 
Diye mi, bağıracak ... 
Bir taraftan şimal komşusu -

nun, diğer taraftan mihver dev
letlerin, bunlardan ba ka da İn
gilterenin maddi ve manevi taz
yiklerine maruz kalan Roman -
yadan yükselen son feryada na
..aran, Rumen silahlarının (Mih. 
ridadın tacı) ndan ibret alacağı 
zan ve tahmin edilebil ir. Çünkü, 
geçen asularııı kanlı maceraları 
arasmda yuğrular nı i lli bir var
lık temin eden I!umea ıııilldi, 
kendis;n~ şerefli bir tarih yap
mıştır. Ve bu tarihin çerçevesi
ne g iren milli :. ;J rdunu da, ma • 
kasla kesilen bir katıl parçası 
gibi, kolayca parçalatmıyacağı 
zannolunıuaktadır. 

Türk tarihine ehemmiyetli bir 
surette karışmış olan Rumen miL 
Jeti, hadisatın bir hayli fırtına -
!arını ve hatta kasırgalarını ııö
riıp geçirmiştir. Ve böylece de, 
kendi milli tarihine inkişaf ver- • 
miştir ... Bu tarih, .Miladın 107 nci 
sen.,,.inden itibaret ba~lar. O ta
rihle, bugün (Romanya) dediği
miz ülkede, (Daç) veyahut (Ket) 
denilen kavim meskun idi. Roma 
İmparatorlarından (Trayan) bü
yük bir Roma ordusu ile, (Daç. 
ya) üzerine hücum etti. (107) se
nesinde, Daçları mağliıp ederek 
bütün mıntakayı ele g~çirdi. Mu. 
zaffcr askerlerini, mağliıp Daç
ların dilber kızlarile evlendire
rek orada yeni bir nesil türetti. 
Bunları, Roma topraklarından 
getirttiği muhacirlerle büsbütün 
kuvvetlendirdi. İşte böylece 
(Rumen milleti) diye, tarihe ye
ni bir unsur kaydedildi. 

Genç Rumenler, Daçyanın be
reketli topraklarından derhal is.. 
tifade ettiler. Tuna boylarında, 
Karpat yaylalarında, zengin köy
ler, kasabalar, çiltlikler vücude 
getirdiler. Miladın 270 inci sene
sine kadar, geniş bir refah ve 
saadet içinde vakit geçirdiler. 
l'akat o tarihten sonra, bu ma
mur iklime hücumlar başladı. 
Genç Rumenlerin kaı·şısına, Got
lar, Kipitler, Hunlar, Lombart
lar, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, 
Vulak'lar gibi kuvvetli ve çetin 
düşmanlar birer birer sıralandı. 

Bunlardan bazıları, Rumenle
e ancak dağlarda tecavüz ede _ 

rek ovalara inemediler. Fakat 
Vulaklar, diğerlerinden cür'et -
kir davranarak, Karadenize ya -
kın ovaları istilıi ettiler ve orada 

Bu iki prenslik, Türklerin is. 
tili devrjne kadar, tanı bir istik~ 
lal içinde yaşadı. Fakat, J\1i liıdın 
1393 senesinde (Eflfık) ve 1511 
senesinde de (Buğdan) prensliği, 
Türk tabiiyetiui kabule mecbur 
kaldı. 

Türkler, bu iki prensliğin işgal 
ettiği o koca sabaya (1'lemleke -
teyn - iki memleket) adını verdi
ler. Bu ili memleketin ba~ . ,a 
(Voyvoda) denilen birer (Ju; -
men) idare reisi ııeçirdiler. Sade· 
ce muayyen bir vergi mukabi • 
!inde, iki memleketi kendi ınuh
tariyetlerile idareye terkettiler. 

1593 senesinde (Eflak voyva
dası) olan (Cesur i\-lilıal), Türk 
tabiiyetini reddetti. Evvela Ma
carlardan Transilvanyayı aldık -
tan sonra, Besarabyayı ve Buğ
dan'ı da zaptederek büyük ve 
müstakil bir (Romanya hükume
ti) tcş!dl etti. A.-usturyalılarla 
da çarpışmak istedi. Fakat, mağ. 
IUp olarak bir pusuda k:ıtledildi. 

Bunun üzerine, Türkler ikinci 
defa olarak iki memleketi istila 
ettiler. Artık bu defa oraya İs
tanbuldan ve (Fenerli) denilen 
Rum beylerinden birer Voyvoda 
gönderdiler. 

Bu Rum beyzadelerinin Rumen 
topraklarına ayak basmaları, o
rada büsbütün yeni bir devir aç
tı. Artık şiddetli ihtiraslar ve en
trikalar çarpışmıya ba~ladı. &

kat İstanbul hükumeti 1716 tari
hinden itibaren, iki memleketle 
de şiddetli kanunlar tatbik etti. 
Yerli asilzadelerle, Voyvodala _ 
nn çarpışmalarının önüne g~ti. 
Hatti, halk menun edilmek için, 
Rum Voyvodaların gönderilme
sinden sarhnazar edilerek, 1821 
tarihinden itibaren voyvodalık
lara yine yerli asilzadeler geçi
rildi. 

Rumenler, esasen zeki ve çalış
( Arkası 4 üncü saytadu.' 
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Ve giin, bir gün evvelki itirafı 
lıatırlatacak hiç bir şey söyleme
ntıı geçti. 

futesi giinler aynı hal tl.evam 
etti. Pol ketum ve sakindi. Kris.
tianın itimadı arttı. Eger daha 
fazla ileri g•decck o ursa, kadını 
in ci tecegini anlamıştı; Kristian 
Polun sükununu buna bamleıii
yordu. Kanaat getirmişti, göz gö. 
ze bakı.,.arak sevişeceklerili. 

Huna rağmen Pol ile yalnız 
kalmamıya dikkat ediyordu. 

lli ı gece, o haftanın cumar
tesi g cesi, saat ona doğru, J\lar
ki, Kristian ve Pol otele gelirler
ken Gonlranı kazinoda Obri -
Pastör, Rikiye ve doktor Onora 

ile ekartede hırakmı~lardı. Pol 
birden bire ayı ı:öslererek: 

- Böyle bir ı:cce Turnoel ha
rabelerine gitmek ne iyi olur! 
Dedi. 

Kristian heyecanlandı, ay J41-
ğında bu ııez.inti güzel bir gezinti 
olacaktı. Babas.ının koluna girdi: 

- Gidelim mi baba? 
Markinin uykusu gelmişti, te.. 

reddüt etti. 
Kristian israr etti: 
- Dü~ün Turnoel gündörleri 

hile giiıel. Sen bile her zaman 
kadar güzel bir harabe görme
diğini söyliyorsun. Kim bilir ge
ce daha ne kadar güzeldir! 

Marki nih1')'"'t U&l oldu: 

iKDAM 

... , 
uı · 

Vapurlara fazla 
yolcu alınmıyacak 

Belediye alakadarlara l<'bligat yapmıya ve 
halkı izdihamdan kurtarmıya karar verdi 
p a.:ıar günlerinde vapur ve trenlere fazla yolcu alındığı ve bu 

yüzden hem balkımızın havatlarının tehlikeye girdiği ve 
hem de izdiham yüsünden herkesin müskülôt çektiği bakkında dün 
de belediyeye müteaddit şikayetler yapılmıştır. Bunun üzerine bele
diye reis muavinlerinden Liitfi Aksoyun bu mesele ile ehemmiyet.. 
li su~te meşgul olarak icap eden tedbirleri alması kararlaştırd -
mıştır. 

Liman idaresine ve tekmil kaymakamlıklara da bu lıususta kat'i 
tebliğat yapılacak ve fazla yolcu alanlar mes'ul edilecekleri gibi 
bu kabil vesaitteki fazla yolcu boşaltılmadan seferlerine müsaade 
olunmıyacaktır. 

ZAHiRE FIATI METE GELDİ 1 

Mürakabe komisyonu · 

dün tetkikat yaph· 
Fiat müra.kabe kxmıisvonu dün 

aksam tıc:ıplanmış, .kuru sebze ve 
zahire tüccarlarını ç.a{!ıraraık 
kendileııinden fiatlar hakıkında 
izahat isteınistir. 

Tüccarlar, bu .maddelerin za
hire borsasında her ı!Un mua
mele ııördüııünü ve iaLtlarının o
radan takip odilebilecei'?ini söv
lomişlerdir. K.amisvon bundan 
sonra züccaciye fiatları üz&in
de mesgul olmus ve bu eşyaların 
satıs fiatları nı teobit e1mıişitr. 
Bu hususta bu.günlerde iliın ya
pılacaktır. 

VİLAYET 

Hava kurumu ıçın bugün 
bir toplantı yapılacak 
Hava kurumuna v an .. a t temin 

-etm<'!k. ve hem de l!ôrüsınek ü
zere b~n vilayette vali ve B~ 
lecliye ri5i Lıitfi Kurların reis
liğinde ıka-vım rJ<.a:mlar, Maarif 

müdürü ve rektörün i.ştirakile 
toplantı wıpılaeaktır. 

-----0----
BELEDİYE 

Atinad•n dört otobüs 
alınıyor 

Belediye reislii?i, Atinaı:la bu
lunan 4 ınOOern Alırnan otobü
sünü satın alarak şdhr imize ı;ı.e
tirtmcvi kararlastırmı:;tır. Her 
biri beşer bin lira kıymetinde bu-I 
lunan bu otobüslerin l!Üımrü.k res 
ıninden muaf tutuJırıaları dün 
hükiı:ınetten rica olunınu.stur. 

Tramvay mıı lzemesi için 
müdür Ankaraya gitti 
EIE!kt:rik, tramvay ve tünel i

dareleri umum müdürü Hulıki 
dün akşaın Ankaraya ~itmiştır. 

Mll!!llaileyh yeni satın alına

cak olan rav. daınir. ka'blo, tel 
ve emsali malzarne için Ticaret 
Maliye ve N aiıa Vekaletlerile 
temas edip döviz meselesi üzerin, 
de ~rüşecektir. Bu veni malze
menin Alımanyadan r.otirtilece
ği öğrcnil!ırristir. 

2 milyon lira değerinde bulu
nacak olan ıme:?Jkur malzemeve 
ait liste de Mustafa Hakıkı ta
rafından dün akşam Ankarava 
ııötürülıınüstür. 

Bu malzemenin temininden 
sonra şehrimiz tramvayları ile 
el~rik idaresine ait ihtiyaç~ 
lar tamamen önlenmiş olaoaITTıl
dan eski raylar hemen dei?istiri
leoıik ve bir odk semtlere veni 
elektrik kM>lolan !konulacaktır. 

- Peki gideliın, ama beş da
kika durup döneceğiz. Ben saat 
on birde yatmalıyım. 

- Hemen döneriz. Yirmi da -
kikahk yol. 

Üçü yürüdüler. Kristian baba
sının koluna girmişti, Pol onun 
yanındaydı. 

Sicilyadan, İtalya ve İsviçre -
den bahsediyordu... Tasvirlerini 
geniş tutuyor, genç kadının ala
kasıııı arttırmak istiyordu. 

Bir dönemeçten sonra, Tunıo
el birden bire karşılarına çıktı. 
Tarihi Şato Berniye de göründü. 

Durdular. J\larki: 
- Sahi çok güzel! Dedi. Beş 

dakika oturalım. 
Oturdular. Kristian: 
- Biraz daha ileri &idelim de

di. O kadar ııüzel kl! Şatonun ya
nıııa gidelim. 

Marki reddetti: 
- Hayır yavrmn ben çok yü

ıiidüm, artık yoruldum. Eğer da.. 
ha yakından görmek istivors•n 
Bav Pol ile git. Ben sizi buracla 
beklerim. 

Pol sordu: 
- Gidelim mi? 
Teredd.tit etti; iki endiscsi vaz-

Demir şilebi de hafta 

sonunda ge liyor 
Çimento yükü ile Barselon -

dan gelirken lt.alyanlar tara -
fından kı<ıntrol için Paleıımoya 
~türülerı!k 15 ıtün alıikonulan 
ve bundan sonra da yolda kö
mürü bitertık .güçlükle Çanak
kale boi'azını tuta:bilen Ka1ka
Yan o,ğullarının ·Mete• silcıbi 
dün nilıayet liınaru.ı:ruoza ı:ıel -
mistir. 
Diğer taraftan Akrleniııden ı:ıe

lir~en İtalyanlar tarafından Türk 
vapuru olup olmadıihnı anla -
mak m"'ksadile Sicilyada bir li
mana .pötürülen •Demir• silebi 
de pazar ı:ıünü serbest bırakılmış
tır. Vapur hafta sontında li
manıımıza .-eI<.>eektir. Bövleli'kle 
Akrleniııdoki vapurlarımızın h cı::
si memlekete dönmüs olaca:k
tll'. 

İKTiSAT 

iç ticaret müdürünün 
tetkikleri 

Şehrimi2ıde bulunan iç ticaret 
umum mürlürü Cahid dün mani
fatura ibhalat birlii!"inde mesgul 
olmuş. bazı tüccarları davet e
dere<k kamisvon ta.rafından tes
hil edilmiş olan manifatura fi
atleri hakkında malUımat al
mıştll'. 

Altın gittikçe düşüyor 
Altın fiatları gittikçe düşrneık

tedu. Dün 20,75 kuruş üzerin
den muamele yapıLrru~-tu. 

Küçük haberter 

* İstatistik umum müdürü Ce
lciı Aybar memıeket dahilinde 
ki umumi tahrir nüfus hazır!ık
!an faa!iyetini tetkik ve teftşi 
etmek iize-re bu hafia icinde bir 
seyahate çıkacaktır. Umum mü
dür evevla şehrimize ııeıecek 
ve buradan Trakııaııa gidecek -
tir. * Evve!ki ııün Taksimde bir o
tomobil sadmesine maıı.ız kala
rak yaralanan 65 y~!armda Ne
sim kızı Roza kaldırıldıqı Fran
sız hastahanesinde dün ölm14 ve 
defnine ruhsat verilm~tir. * Gayri mübadil bonoları sah
tekıirlıijında11 dolauı mevku.f bıı -
lunan Tevfik ve Mehmetle gayri 
mevkuf diiier arka~lan hak -
kında Dördüncü sorgu lıcikimli
qince yapılmakta olan tahkikat 
bit~ ve maznunlar ikinci aqır 
ceza mahkemesine verilmi.sle-r
dir. 

dı: onunla yalnız kalmak; dü -
rüst bir erkeği incitmek. 

Marki: 
- Haydi haydi gidiniz dedi, 

ben beklerim. 
Babasını.ıı sesini duyabilece -

ğini düşündü: 
- Gidelim! Dedi. 
Yanyana yürüdüler. 
Bir kaç dakika ilerledikten 

sonra kadın kalbinde müphem 
bir korku, şiddetli bir heyecan 
his.ı iti, geceden, harabeden, ya
nındaki erkekten korkuyordu. .• 
Yine dizlerinin bağı çözülmüştü, 
bastığı yeri bilıneden yürüyor -
du. 

Yolun kenarında büyük bir 
kestane ağacı vardı. Kristian koş
muş gibi soluk soluğa idi. Aga_ 
cm dibine oturdu ve nunldandı: 

- Burada duralım-. Buradan 
görülüyor. 

Pol yanına oturdu. Kadın kal -
bınin çarptığını duyuyordu. Kı
sa bir se&Sizlikten sonra: 

- Acaba yaşıyor nuyız? Diye 
sordu. 
Kadın sorulanın n'"' ı u 

pek kavnyamıyarnk cevap verdi: 
( Arkaft VaT) 

, .. 
Almanyaya 

Yapılacak 

Deri ihracatı 
Koyun derisi ve 
bağırsak yükseldi 
Alman anlaşmasının piyasa

da tesirleri görülmiye başla -
mıştır. İhracatı tamamen dur
duğundan 30 kuruşa kadar dü
şen koyun derileri Almanya 
piyasasının açıldığı haberi ü
zerine 40-42 kuruşa çılrnuştır. 
}'akat kuzu ve oğlak fiatları 
çok düşüktür. Bu cins derile -
rin ııc:çen seneki bütün stokla
rı olduğu gibi durmaktadır. 

1 milyon parça kuzu 1 mil -
· yon 200 bin parça oP.lak derisi 

depolarda beklemektedir. Al
, n1anyaya sevkedilcceği anlaşı
l lan bağırsak fiatları da 12 ku
ru~taıı 17-18 kuruşa çıkmıştır. 

.. ~- - - +~ 

içkili gazinolarda 
tarife mücade:esi 
Kadıköy Kaymak•mı ta

rifeyi değişıirmemışlir 
Belediye rcisLği tarafından 

ıhaklarında 3 ~n ikaoatım:ı kara
rı verilen Bı:.ı balıcesi 11c Iz
mir loı<anta.sı :;ı;ı.ıip,eri bu ka
rara usulen mahıJk.mcve müra
caat eder.ı.ı: ıtlraz etıın.islerclır. 
Diğer taraftan Kadıköy sem

tindc•ki ve bilhassa Bostancı, 
Sua<live taraflarındaki bazı ıc
kili, ic;Jci<;iz lokanta ve bahçeler
deki tı<rilelerin kavmaka:mlıkça 
de~stirildıi!i hakkında bir .ııaze
te tarabndan yapılan neşriyatın 
tahkıkatına dün de devam olun
mu.sıur. 

Kwıköy kaynıM<:a.ıru Cenap Ak 
sunun iştimkıle dün beled:ıyede 
toplanan ıbir kıoım.is~'On lıu işi 
te1ıkıik et.miştir, Neticede .kawna
kamın tarifeleri ~i;ştiııınedi2i. 
~ılımıştır. 

Pazar .l!iinü yapılan teftislere 
ait zabıtlar da peyder pey Be
lediyeye J(ebnektedir. Gazi.oo
lard a tarile tatib.ikatı icin açıl
mış olan sııkı :ıvücadeleve sid
detle devam ed:ılecektır. 

TiCARET 

Dünkü ihracatımız 
Romanya, Çdkya ve Yuı:ıoo

lavyaya her ııün muntırıa:man ih
racat yapılımaktadır. Dün Cek
vaya .koyun derisi, Romanvaıva 
zeytinyağı ve Yuı?<>Slavvava Pir
na yağı l?Ölldfili.liınişti.r. İhracat 
yekimu 22 bin liradır. 

DENİZ 

Karadeniz boğazına sü· 
rüklen n mayinler 

Son ııünlerde Karadeniz ~a
zı civarına kadar sularla sürü-k
len>ıı .!!elen serseri mavinler co
ğalmıştrr. Dip burnunda ııörü
len bir mavn romöıikörle ı;ıön
derilen müfreze tıarafından bu
lunmuş ve tahrip e<füımedcn li
manımıza .ı?etirilmiştir. Orman
lık sahillerinde de bir mayn ııi>
r.ühnüş, aranmasına başlanmış
tır. 

MÜTEFERRİK 

Etıbba odasına girmiyen 
doktorlar 

El"i.bba Oda.;ı idare hevetinin 
vercligi bir karara .!!Öre, sohci
.nW:deki tek:mil ,ddktor ların E
tihba Odasına kavdolurunaları 
meeburi tutulımuş!.uır. 
~ bu haiusta ikanunda da 

sarahat ve medburivet ıneV'Cut 
olıdu ' w>dan kendilerine yapılan 
ttibliPata rai!men Etfuba Oda.sı
na 5.za yazılmı van dıoıktc>rla.r malı 

'kemeye verileceklerdir. 

·Floryada bazı barakalar 
yık lıyor 

Floı-va ve civarıınn J?iiz.eller 
tiriltmesini kararla,.tıran Beledi
ye Rcisli/?i buradaıkıi bazı fena 
ıruı'!l7.aralı iköhne barakalar• Y>k
tırmı ııa başlam.ıı:ı-trr. A vm sı.ı -
retle Y.,ıı.Jıkapı istasv>onu ıı;üzer
/.?Bhınıda bulıman teneke evleırle 
\ıerıık;Uarın yılrılrnalarına hatta 
iı;i.nı:lı! ij'>a.,....calk.tı.. 

• sayar ve severım 
Giiney Çin denizinde, Çu -

Kiııng = inciler Nehri ağzında 
H->11g -Kong adası vardır. Bu a_ 
da bundan yüz sene evvel, 1840 
ıre.ııesinde ıssız, yalçın bir kaya 
ı-arçası idi. 

Yüz sene evvel inııilizler: «Bu 
ada bizim olsun . dediler. Çinli
ler bir daha geri istememek şar
tile, memleketlerinin satıh me -
sahasına göre denizde kum sayı
lan bu kaya parçasını İngilizlere 
hibe ettiler. 

1887 de Hong - Kong iki yüz 
bin nüfuslu işlek bir liman hali
ne geldi ve o sene 1,784,814,900 ku
ruşluk ithalat 970 milyon kuruı;
lnk ihracat yaptı. 

Dün ıssa, ~ alçın bir kaya par
çacığı olan l:iong - Kong bu gün 
dört yüz bin nüfuslu giizel, ba
kımlı, medeni bir şehirdir. Dün 
çorak bir kayalıktı, bu gün serin 
bir ormandır. İki tarafı ağaçlar 
ve çiçeklerle bezenmiş geniş cad
deleri, bu caddelerde mGdern 
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konforlu sarayları, apartmanları 
hanları \ardır. 

Bu yalçın dağın çam ormanı 
haline getirilen en yüksek tepe
sinde, çamlar altında güzel bir 
sanatoryom yapılmıştır; sanator· 
yoma fenikülerle çıkılmaktadır. 

Hong - Konga gitmiş olan ya
bancı muharrirler bir ağızdan: 
Hong - Kong beşerin yarattığı cıı 
güzel, en muhteşem eserdir di -
yorlar. 

Hong - Kong'ta evleor mavidir, 
dükkin levhaI.ı.n sarı, •iyah, kır. 
mızıdır, tepelere tırmanan mer
divenli yollann basamakları fa
yanstır. Kazinoları, tiyatroları, 
sinem1&lım. ve at ko uları için 
hiı>edromu, atletizm ve futbol 
için stadyumu vardır. 

Güney Çin denizinin bir kıyı
sında, Asyanın göbeğinde Avru
pai bir şehir yaratan İngiltereyi 
sayarım ve saydığım için de se
verim. 

SELAMİ İZZET SEDES 

j_A_O_L_I VE VE P_O_L_n_s_J 
Adliye Vekili dün de mah 1 e
me le ri n tesriini tetkik etti 

' 
Adlive Vekaleti müsteşarı Selim Nafu dön sabah Adliyeve gele. 

rek bazı idari işler etrafında tetkikat yapmış, bu arada icra haki· 
mi Celal ile birinci ve dördüncü ticaret hikimlerile görüşmüştür. 

Saat 11 de de Adliye Vekili Fethi Okyar adliyeye ı:elmiş, müd· 
deiuımımi ile bin müddet görüştükten sonra müsteşar Selim Nafizle 
temas etmi ve bazı mesail hakkında kendls;nden izahat almıştır. 

Adliye Vekilinin bu tetkik ve temasları bilhassa mahkemele· 
rin tesrii için alınacak tedbirlerin tosbitini istihdaf etmektedir. Bu 
meyanda duruşmaların talikine sebebiyet veren idari bu.ı mecbu, 
riyetlerin ve sebeplerin kaldırılmıısı mevzıru balııwlmll!j ve vekil bu 
hususta bazı direktifler vermiştir. 

Kuruçeşme ci-\Azgın bir man
nag eti davası danın marifeti 

Maznunun kardeşi de 

ciavcıya ithal edi idi 
Kuruçeşmede babası Hacı Şev

ketle kardeşi Radiyi tabanca ile 
öltlürmekten maznun ve mevkuf 
Zei<.inin muhakemesine dün nö
bet(i bulunan ikinci ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiş -
tir. 

Zeki cinayette ağabeyisi Sıd
dıkın alakadar ve fail olduğunu 
iddia etmiş ve mahkemeye ver
diğı balı mektuplar üzerine sor .. 
gu hakimliğince Sıddıl<ın da da
hili dava edilmesine karar veril
miş ve keyfiyet mahkemefe bil
dirilmesi üzerine Sıddıkın celbi 
kararlaştırılıruştı. 

Dünkü c~lsede Sıddık da maz
nun sıfatile mahkemeye gelmiş 
ve bu hadise ile alakadar oldu
ğu hakkında kardeşinin iddia -
)arını re<ldederek ibraz edilen 
• mektupların yine kareşi Zeki ta-

rafından kendi el yazısı cam üze· 
rine konularak kopye edilmek su
retile vücude getirilmiş olduğu
nu tahmin ettiğini söylemiştir. 

Muhakeme bazı şahitlerin çağırtl
ması için başka güne kalınıştır. 

Bir çocuğu yaraladı, 

değirmene hücum etti 
Mezbahaya götürülürken Has 

köyde kaçan azgın bir manda 
dün o civar halkını tetaş ve he -
yecana düşürmüştür. Manda 
Hasköyde kaçtıktan sonra ala -
bildiğine koşarak Kasımpaşaya 
gelmiş ve Zindan arkasında me. 
zarlık arasıntl11 nynıyon 3 TA~ .. 
da Torgay adında bir çocuğa çar 
parak ) ere düşürmüş ve başın
dan yaralamıştır. Bundan sonra 
Kasımpaşadaki un değirmenine 
hücum eden azgın manda niha -
yet zabıta memurları tarafından 
tabanca atılarak öldürülmüştür. 
Yaralı çocuk hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Evinin ikinci katından 
sokağa düştü 

Halıcıoğlunda Halil ağa soka
ğında 32 numaralı evde oturan 
14 ya.şiarında Artoviç adında biı 
kız ·camları silerken evinin ikin 
ei katından sokağa düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden yaralandı -
ğmdan sıhhi imdat otomobilile 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl
mıştır. 
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HARP MES'ULÜ 
---
ARANIYOR 

Gazetelerin haber verdiğine 
ııöre Fransada harp mes'ulleri 
aranmıya başlanmış. 

Nanemolla ile konUfuyor • 
duk ta: 

- Araya dursunlar hele.. 
Dedi ve ilave etti: 
- B ö y 1 e ınes'uliyetlere 

cZümriitü Anka. denir. 
AMJ\1A VE 

LAKİN .... 

Maarif Vekôleti Ahmet Mit
hat Efendi merhumun kitap
larının tetkiki ile değerlerinin 
tesbiti için bir heyet teşkil et
miş. 

Nanemolla havadisi eku. 
yunca: 

- Yerinde bir teşebbüs am
ma geç kalındı .. 

Diyerek devam etti: 
- Bu tedbir kitaplar satıl. 

madan önce alınmak gerekti. 
BOSTANLA& 

HAKKINDA 

Gazeteler yine liığım sulari-
le sulanan bostanlar nıevzuu 
üzerinde durmıya b""1adılar. 
Kimi havaJis veriyor, kimi 
fıkra yazıyor, kimi röportaj 
JU:>!irod;yor. 

Nancmollaya: 
- Mühim fakat, meçhul ol-

mıyan bir dert.. 
Dedim ve sözüme ekledim: 
- Ben gazeteciliğe başladım 

başlıyalı her yıl bir kere bu 
havadisi gezetelerde okurum! 

HAYRET "ÜSTÜNE 

HAYRET 

Şu serlevha Ebüzziya Zade 
Velid in: 

- Alıuanya ile anlaşmakta
ki isabet!. 
Adını taşıyan makalesine a

ittir. ~ğıdaki satırları da o 
makaleden alıyorum: 

- Harbi umumide İngiliz-
lerin Danimarka vasıtasile Al
nıanyaya bazı iptidai madde • 
!er göndererek bilmukabele 
Alınanyadan ilaç getirt.ın.iş bu
lundukları harpten sonra ilşa 
edilerek bizim gibi ZC> ahiro 
çabuk alclanan saf milletlerin 
havretle öğreıını.iş oldukları 
hakikatlerdendir .• 

Bu satırları size sunduğum 
gibi Nanemollaya da göster· 
dim. Üstat: 

- Hayret üstüne hayret!. 
Diyerek ilave etti: 
- Ebüzziya Zade Velidin 

Türk milleti hakkındaki .ze
vahire aldanmak. , esef mil -
leh olmak kanaat ve Jıiikmü 
doğrusu vaktile kendi hakkın
da konmuş olan bütün teı;hi .. 
!erin ne kadar yerinde oldu -
ğnnun bariz bir delili ve vesi• 
ka .. dır. A. ŞEKİi' 
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Holanda 
Kraliçesinin 
Hitabesi 

''Holanda z•fere kadar 
harbe devam ed•cektir ,, 

Lon<lra, 29 (A.A.) _ Kraliçe 
Vılhehnine, dün gece L'll!iliz rad· 
Yolaruıuı veni Ho!anda servis· 
!erini acaııken söylediği hit.ıbe
de eııciim.Je deıınistir ki: 

Dr. Refik S•ydam Is· 
tasyonda Vekliler ve 
JUksek zev•t tar•fln• 

dllll istikbal edildi 
Ar/kara, 29 (AA.) - Başvel<il 

Dr. R. Saydam bu s::Wbah ekspre
se bağlanan hususi va.ııonla şeh
rimize avdet etmiştir· 

:tstasYQnda Büvii.k Millet Mec-
llsi reisi Aıbdülhalik Renda. Ve
killer, Ha1k Partisi uınmni katı· 
bi Doktor Fikri Tüzer, Halk Par
tisi. yiiksek erkanı. ı>dk oolk m: 
buslar, Hariciye V~·kıileti erika· 
nı, Divanı l>Iuluısebat ve Devl.~t 
Sürası reisleri ves..ir bir c;ok yük· 
sek zevat tar..Cuıillm istikbal e
cillmi~tir. 

iki memleket arasın
daki ticaret artıyor 
M:OOl<ova. 29 (A-fı-.l - Tas_ A· ı 

jansı, dün J?ece Kiııbıl Marecı ile 1 
neşretrt:ii(i bir tell!rafta, SoV'Yet · 
Af.l(an ticaret anlaşmasının im
zalandı~ bakıkınıda ilk haberi 
vcrun·ıstir. 

Oı(reni.ldiğine ııöre bu ticaret 
muıılıedesi Kabilde üc veya dört 
ı<ün evvel i.nızalaımwrtır. 
Yarı res.m.i A~Ran ••sla.h• J?a· 

zctesıne göre, ar~~-J.rna ııt!'ticesin
de ilci memleket arasında tica
ret mü.hi.nı surette artacak ve 
bu anla:;ıma cAf.ı::an istJı.la!in;n 
ilk günündenberi iki memlcıket 
arasında mevclrt dostluık ve iyi 
.kıoonşuluk münasebetlerini• da
ha ziyade sıkla:;tmmıya vardım 
edeouktir. 1 

İsveç Başvekili 
Nutuk söyledi 

•Düşmanın anavctanı ~qa! et· 
tnesine ra4men, Hoi.ar~da, hüT ı:e 
~es'ut bir istik.bal püneşi do· 
Quncıva kadar harbe devam ede· 
cektir. Sevgili baııru~;rnıız, de· 
nızlerde ve şark ve garµteki Ho· 
landa lmparaıor!uqunda da!aa
!anmaktadır. Müttefiklerimizle 
Yanyaruı, cesur askerlerimiz. mü· 
cade!eye devam ediyorlar. An...· 
Vatanın başına qe!en felul..'ttc 
semPatisinin bu. derece ı>arlak ~ 
burhanlarını veren denizler asın 1 
lm.ı>aratorluı;u, fikri ve hi;leri!e 
bıze simdıye kadar hiç bir za" 
man bu derece sıkı surette mer· 
but olmam4tı. Sarsılmaz bir bir· 1, • • 
Iikıe, hürriyetimizi, istikbalimizi ls'Veç Bitaraflık sıy•setın• 

A.fs(anist.an, Sovyetler Birliğin· 
den tuz, şeker, madeni yağlar 
ve mensucat ithal e1ımekte ve ez. 
cümle yün, deri ve o !ar ihrac 
ey J.eınek tedir. ve bıitün arazimizi müdafaa11a d d k 

azmeımıs bu!unu~oruz.• evam e ece 

Amerikada 13 kişi 
sıcaktan 61dü 

Nevyork 29 (A.A. )- Sıcak dal· 
l?aı>ı, t.clelata sebebiyet veı=ek· 
te berdevam.dır. Yalnız dünkü 
ııun Nevyorkta güneş çarııması 
neticesinde 13 kişi telef olmus· 
tur. 

liitler eski Bulgar baş
kumandanını kabul etti 

Ber!in, 29 (A.A.) - D. N. B. 
Führcr, Alman orduları basku· 
maooanlığının daveti üzerine 
ııarp cephesi muharebe mevdan· 
laruıı ve askeri tesisatı J?eıımek· 
te olan ve büyü!k harpte BulJ?ar 
ba.l.rnmandanı bulunan ııeneral 
Ceılrof'u, bugün öitle üzeri kabul 
etımiştir, 

lngiliz Elçisi Japon 
Hariciye Nazırını 

ziyaret etti 
Tukyıo, 29 (A.A.) - İnl!iliz bili

.,,;; k P ı cisi Sir Robert Craigie, 
bu sabah saat 11 de J aoon harı
ciye n112ırı Matısuıokayı ziyaret 
etmistir. Domei Aianı;ı, ııörüs-
ıne mevzuunun bildirilmemis ol· 
du~u sövlemektedir. 

Seyyah Archibad 
tayyaresini ıattı 

Nevvork, 29 (A.A.) - Çok ta· 
nınmış seyy;ın Arohibald. Afri· 

a bi<vük orunan mıntakaları ile 
Yeni Gine'de fenni keşif seyahat· 
leri Yanmak içuı kullandıih Cu
ba ;..mindeki meshur deniz tav· 
Yar.,,ı.ni lnıtiliz hilkimıctine sat· 
mıstır. Bu tayyare şimdi A.me
r>klldan İnJtiltereye alam.inyum 
ta ımak k:in kullanılacaktır. Haf· 
tada iki uçuş yapacak olan bu 
tavvarev; tanınmıs oilotlardan 
Clyde Pa;>nabııın idare edeoeık· 
tir. 

Slovakyada mühim 
tayinler 

Presburg, 29 (A.A.) - D. N. B. 
bildlıiyor: 

Slovak Reisicumhuru Tiso, ha· 
riciye nezaretini başvekil Tuka
Ya tevdi eden ve Sanomach'i da
hiliye nazırı nasbeyliyen bir e
Dıirnaıne imzalamıştır. Sanomach 
tn Yeniden Hlinka muhafızları· 
nın başkumandanlığını deruhte 
t)·ieınesi beklenmektedir. 

DOBRUCA 
ettikleri lt'<iibnesinıi tavsiye 

ıannodilmekteıdır. 
Reuter'in muıhabiri şunları ila· 

ve ediyoc: 

İlll(ilterenin Bulıı~istanm Dob-rt .. 

1 ce llZeri.ndeki hıilclrını tanıdı-
~~a dair Sofyava vaptı~ı ııon 

lıpat oaz~ri ıkudu:rtınustur. 
Alman Propae;andas>nın oo.i?u • 
~untakı aianları İngilterenfa 

3 1kanlarda avrılı'k ihdas etmek 
f1aksadi!e tadil ta.hrikatuıda bu
unduıtunu. Almanvanın ı.>e ba

rış lı>iedi "ini ha W<ırıY<>rlar, 
Berlind<iki mtıhabirler mevri

di Iloınanva olan mihver men· 
fnatlerinin tamamcm ilctısadi ol
duO:unu ve bu sobe,.,le doi?u • ce
nupta barışın muhafazası lca
bedewiıin; bildiren haberler vav· 
llıaktadır!ar. 
d ZannecJilıdi.ıfoıe l!iire, P<n-tsaid-

c _Ru.men vaourlarunn mlliade
resıne mukabele olmak üzere 
R1Jrnen h" '-um' t.i T ·· ,1 ~ . . UıK. . ~ una U2€rm-

l8 Inıziliz mavnasının mü
ı.acıeresine lı:arar veıımjsti.r. 

Stdk:hol:ın, 29 (A.A.) - Botni 
körfezinde Sundsvall vaüdniJ1de
·ki Njurunda'da bir nutuk sovlı
yen İ5vec Başvelkili H~nssıon, Is· 
veç yolu ile transit ıcın Alman·. 
yaya yapılan tavizin Norveçteki 
oon muıhasamat esnasında mem· 
leketi tarafından ka:bul • edilen 
hattı hardkette bir de~ısık!ik 
t;e,ıkil ettıııini ve ~"'kat. bveç ı~ 
1914 senesindenben taınp etmeK· 
te olduiıu mikalcme~peı:ver sı· 
yasetini dei!istirdigoinı J?ostere • 
cek hic bir seıb,:,p mevcut olma
dı/tını bild.uunistır. 
BaŞVeki! demistir ki: 
•1svec, hareket ve icraatların

da diqer!erıne karşı dürüstlük ve 
dostlukta asla kusur etmemiş, 
fakat bıtaraftıgına 'llıuharipler 
ta.aJınd.an hı, bir vakit riaııet 
edılmerııişıir. Şu kadar ki fe!a· 
kete uğn11an kouısular diiierleri
nin zorluklarını talcdirde qüçlük 
çekmektedirler. İsveç'in dünua
nın diğer kısımlarına olan bağ
lılığını ve mes'u1i11etlerini müd
rik obnadıcjını zannetınek hata· 
dır. Fakat İsveç hürriyetini 
müctnk olan hur btr tntllet sıa
tüsünü muhafaza etmelidir. İs
veçlilerin hür haııatlarının inki
Jafı bahsindeki lıisoivatları, is· 
tikı<i!lerini kabiliyetlerinin ıiza· 
mi had.dine kadar müdahaa•esa
sına dayanmaktaJır.• 

Atlee'oin Çek mil
letine hitabesi 

Londra. 29 (A.A.) - Radyo
da Çdk milletine bir hitabe ira
deden Attlee demi.stir ki: 

·Mil!\ ve şahsi hüm11etlerini
zin geri verileceiiine hepimizin 
mutlak imanımız vardır. Küçük 
fakat mükemmel ordunuz, tıpkı 
bizim gibi, nilıai zafere kadar 
müşterek düşmana karşı bütün 
vasıtalarla mücadeleye devama 
aziın.kar bulunmaktadır. 

Fransız Kabinesi 
toplandı 

Viohy. 29 (AA) - Fransı.z 
nazırlar meclisi Mare:aı Peta
inin riyasetinde vaptıgı toplan
tıda, zirai meseleler h~ında 
ve ekıınek ve süt meselelerı _hak · 
kında bir seri karar suretlerı ka
bul etmiştir. 

Fransız Hindiçinisin
dcki Japon müfettişi 

Tokyo, 29 (A.A. )- Jaoon ha
ridve nezareti söııcüsü Fransız 
Hindic:nisindoki J a.ıxm bas mü
fettişi .ııeneral Nişiharanm ıı:e
ri cai'nlmıs olduğu 'ha!kıkındaki 
haberleri bul!iin yalanlamış ve 
ııeneral Nisiharanın müfettislik 
isleri halokında hükimwte rapa.. 
runu vermok üzere Tokvıoya J?el
mıs olduğunu bildirmistir. 

Tiso Çckoslovakya'va 
döndü 

PreSburg, 29 (A.A.) - Reisi
cumhur Pr. Tiso ile Ba.şve:.Oi! 
Doktor Tuka ve Sanamac:'1., bu 
gece Salzburg'dan Prwbur;::'a 
dönmüşle'f<lir. 

İtalyanların Adene 
taarruzu 

Aden, 29 (A.A.) - İtalyan· 
!arın dün öğleden sonra Arlen 
üzerine yaptıkları hücum esna
sında bir tıcar<:t gemisi sathı 
h<ısarlara maruz kalmıştır. Yal
nız Hindı.>-ıanlı bir tayfa ölmıüş
tür. 

Paris borsası bugün 
açılıyor 

Paris, 29 (AA.) - Pre:fe Lan· 
J(erıon, Paris kıymetler l:ıo!'Sası· 
nın 30/7 /940 tarhı inden fübaren 
yeniden açılaca;":ını bikliren bir 
emirname nıesretmist.ir. 

Japon Fransız 
münasebetleri 

Tokyo, 29 (A.A.) - Yeni Ha
riciye nazırı, muhtelif dipl<ıma • 
U.k heyetler reislerini kaıbul et
mi:,tir. 

J apan Hariciye nazırı, Fran
sız büvük elçisi ile vaptı.ih ııö · 
rüşmede, Fransız • Jaoon müna
sebetlerinin tam itıi:ınad halinde 
devamını J?öıımek arzusunu iz. 
har etmiştir. -

lzmirde sıcaklar arttı 
İzmir, 29 (A.A.) - Dün vine 

yakıcı bir sıcak bütün İ2l!D.İri 
.ı:anlaını•tı. Halk pliıilara ve daiı
lara yayılıınıştır. Gece esnasında 
da .;ıcaık bütün siddeti!e devam 
etmiştir. 

o ~ 
~--.Llııli ...... ~ 

Tekirdağlr Hüseyin, Mülayime cevap vsrdi 
. ·ı R" in nihayet 1 her kimle olursa olsun her va-

Tekırd~ıı 1 use~ İayim peh· kit güreşmiye hazırım .. Ayn.ca 
on~ gun oonıa bird; Fakat. Mülayim pehlivana da bir mek-
livana. c_evap .'!~r~ . .. def isin· tup yazdım. 1 bu mektubumun 
Hüseyının, Mulavıl:mımındı. anla gazetenizde neşrini rica eder saıı· 

l • tta o a ııı " · 
den ma uma r gılaırmı sunarım .. 
sılıvor.. Her T .. k" b hl" Türkiye baş pehlivanmnız.. . ur ı.ve ~ PEO ıvanı 
kim olurs.ı ııüreşe hazırım .. Dı· HÜSEYJN 
vor .. On be!; J(ilndür gazeteler· Tütkiye bas pehlivanının rnek-
d~ cereyan eden dedi _kodulara tubu k.at'i.. Yalnız mcl<:tupta 
bu suretle nihayet verılm.iş bu- yenişiru:-eve kadar ka~ıt_ yok .. A-
lunuyor .. caba pehlivanın Mülavıane vaz· 

Mülayim. Kırkpınar l?ilı'esin_e dıil:ı mekutbunda var nu? 
kabul edildii!ini ilan ederek Hu· Çünkü, Mülayim pehlivan bas 
sevin pehlivana meydan oku • <>0hlivammızla yenjsinceve ka-
mustu. , dar kıran, kırana bir _güreş istı-

Hüsevin petılivandan aldıltı· vordu. 
ıınız mektubu ncşrediwruz: Haber alıdığııınıza l!fue. iki 

ikdam gazetesi müdüriııetine: pehlivanın zorlu müsıfuakası ö-
M ül<iyim pehlivanın güreş is- nilinüzdeki pauır J?Ünü Besiktaı:; 

tediğini 1J<1Zetenizde okudu.m.. 
Tarİada ve köyde olduğum icin $eref stadında öğleden sonra va· 
geç haber aldım.. Bu sebeple ce • pılacaktır. Her iki pehlivana da 
vabım aecikmiş bulunu11or. Ben, kuvvet dileriz. 

fKDAM 

Yabancı isimler 1 
Dünkü Tasviri Efkarda yine 

yabancı kelimeler bahsi ".arJı. 
Yazıda deniliyordu ,ki bi• ıster
sek yabancı olan hususi isimler5 
bile Türkçeleştirebiliriz. Hatta 
vak!ile cAleksandr. kelimesini 
cİskender ... Pliton> kelimesini 
.Eflatun, •İpokrat. kelimesini 
cBukrat. şeklinde Türkçeleştir. 
miştik bile diyordu. 

Madem ki öyledir,şu halde ya· 
banô.':ı hususi isimlerden bazda -
rını da, Tasviri Efkara kolaylık 
olsun diye burada ben Türkçe· 
leştiriyorum: 

Heredot: Karadut... Pindar: 
Minder ... Dante: Tente ... Rasin: 
Rasim... Çiçeron: Çaçaron.. Pas-
kal: Kabasakal.., Didero: Didar 
ağa ... Niçe: Nice ... Garibaldi: Ga· 
libarda ... Ogiist Kont: Öküz kont .. 

Anibal: Hani bal... Emil Verhaven: 
Emin ver haver .. Sıınigli Ridz: 
Sümüklü İdris .. Güstav Flober: 
Küstah flober ... Molyer: Bol yer .• 
Mopasan: Top Hasan .. Sipinoza: 
İspinoz ağa... Andre Jit: Yandı 
Reşit ... Turgenyef: Dur, gene 
ye ... Durkhaym: Türk Hayun ... 
Palamas: «Yunanlı muharrir .. 
Baglamaz ... Jilber Balle: Dilber, 
hal ye ... Lamartin; Martinsiz! 
. İcabında, misiıl olarak kullan· 

mak üzere Tasviri Efkara bol 
bol malzeme işte! 

OSJHAN CEMAL KAYGILI 

Yeni nizamın 
Iktısadi cephesi 

(Başmakaleden devam) 
günlerde müstakbel sulhün yal· 
ruz arazi;e ve hudut!. a ait ~art
ları değil, diğer ahkamı da m~. • 
liım değildir. Yalnız ortada ınup· 
hem ve karanlık bir c Yeni nizam• 
sözü dolaşıyor; bu yeni nizamı_n 
Versay ve kuyruklarının yaptıgı 
haksızlıkları tamir edeceği söyle
niyor; o kadar. Yalnız, son gün
lerde, Alman iktısat nazırı dok. 
tor Funk, •Yeni nizaın• ın ıktı
sadi cephesini izah etti. Bu iza
hat, gc~enlerde, bu sütunlarda 
cYeni nizam nedir?• başlıklı ya· 
zıınızda an latmıya çnlıştığıınız 
şeyi, bir takım teknik tabirler ve 
esasın huşunctini örten cünıle -
ler arasında a~a;T1 ,•ukarı, aynen 

1 \: b J • 

ifa::le etmektedir. Yeni nızamın 
iktısadi cep!:ıesi, Sovyet Rusya, 
hatta İtalya da dnhii olmak üze
re, bütün Avrupayı, Asyanın ya· 
rısını ve Afrikayı, ı\lman ekono, 
misinin emrine sokan, buralarda 
Alman parasını hikinı para ha
line getiren bir sistem olacaktır. 
Yani Amerika ve belki de Japon• 
ya müstesna, dünyanın djğer kıs· 
mı, Almanya içiıı çalışacaktır. 
cRayhşmark tabii, Avl'upanın 

haklın parası olacaktır. 

<Serbest rekabet rejimi orta • 
dan kalkacaktır. 

cSerbest para mübadelesi te-
sis edilmiyecektir. • 

cBugünkü k!irin.ıı sistemi esas 
olacaktır. 

.Büyük A!manyanın hükmü 
altında bulunan sahada, fazla 
istihsal, fazla mal olmıyacaktır. 

•Alman ve endüstri istihsalle
rinin bütün dünyada satılması 
gözönünde tutulacaktır. 

Alman ekonomik sahasının 
~ka kuvvetlere tabi olmaması. 
na dikkat edileccktır. 

cSovyet Rusya,. iptidai madde 
wricisi ve işlenmı.ş Alman eşya· 
sının alıcısı olacaktır. 

•Avrupa milletleri arasında, lıiı' 
ekonomik tesanüt vücude getiri
lecektir .• 

Bütün bu fikirler ve prensip
lerin takip ettiği yegane gaye, 
Almanyayı büliin Avrupa eko
nomisinin ve iş yürürse bütün 
dünya ekonomisinin diktatörü 
haline getirmektir. 

Doktor Funk, daha harp bir Al· 
man zaferile bitmeden, bu zafer 
üzerine kurulması mukarrer ye .. 
ni nizamın ikhsodi eepheiİnin 
valnız ve miinha••tan Almanya
İıın istiiadesihi dü ünen bir sis
tem olacağını iıah ve ifşa etmek
le Alınan sullıünün nasıl bir sulh 
olabileceği hakkında, bir fikir e
dinmek imKanını vermiştir. Mih
verin sulh şartlarının sımsıkı tu
tulmasındaki en belli baslı sebep 
ve hikmet, bunların çok ağır oL 
malarından ibaret bulunsa ge • 
rektir. 

Almanya ile İtalyanın, galip 
gelirlerse, Versay haki;,zJığnu ta
mir ediyornz, diye daha büyük 
haksızlıklar yapacakları hakkın
daki iddiaların doğruluğuna bük-

.· metmek lazım geliyor. 
ABİDİN DAVER 

Japonların Çindeki 
harekatı 

Takyıo, 29 (A.A.) - Japan 
deniz müfrezeleri, Cunıskil"lıl! böl
gesıne yapılan nakli ı ata mani 
olmak üzere Honı?:Wlll!'a 90 ki
lomo2tre mesafedeki Suabue ve 
MakUlll!'a varıtıkları ihrac hı.re
lketini taınanılaın:ı.şlardır, 

Ziraat Vekilimizin 
Konyadaki tetkikleri 

' (Baştarafı 1 inci &al/fada) 
ile temas ctıni') ve kendilerile 
l(Örüsnı üşt ür. 

HARMANLAR 15 GÜNDE 
~ 

KALKACAK 
İzmir, 29 (AA.) - Vilayet 

dahilindeki ~~ftçilcr bu sene 
ihannanlarıru on beş .ııüne !kadar 

Hitler ve Balkanlar ı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kanlardaki manevrasında bir tek 
hedei.i oldum menkezin.dedir. Bu 
hedef A1manyanın menfaatidir. 

Daily TelCJ?raph diyor ki: 
•İki ve11a ikiden fazla Balkan 

devleti arasında bir harp Hitle· 
ri sıkzntıııa düşürecek ve Sov
yetler Bir!icji i!e nahoş ihtilat· 
!ara sebep olacaktır. 

Diiier taraftan seferberlik şa· 
yia!arı ve harp şaııiaları muva
zcneııi zarurı olarak bozmakta ve 
Aim~n11anın Balkanlardan bil • 
ho.&a Roman yadan petrol a!ma · 
sı1ıa zarar vermektedir.• 

Gazete devam ed:ivor: 
·Roman11anın mihver memle

ketlerinin teveccühünü ce!b için 
yaptıqı rıc. ~ret İngiltere il~ iııi 
münasebetlerinde pek tabıı .ola· 
rak bir soqukluk husu~e qetır • 
miştir. Romanyadakı son ha~ıı:e· 
ler teessüfte karşılamrııııa layık 
olmakla beraber Rornanyanın 
fevkalade nazik bir ı•aziııette o!
duıjunu ve mecburitıet . .. ıtında 
hareket ettiğini de tes!ım eııte· 
mek icabeder. 

Bizim Orta Şark.alei d~lıa _mü· 
him menfaatlerimize qelınce, 
Hitlerin alışkın olınudııiı ııatı~
tırma tecrübesinden bu m"".fa· 
at1erin telıhkeııe ıhsm.11eceqını 
söylemek mtlmkün qôriıı.mek • 
tedir . ., 
Tiınes gazetesinin diplomatik 

muharriri yazıvoı: 
•Mihverin yakında_ Ba!!'an!~r

da yavacaqı teşebbus alıika ı e 
takip edilecektir. Mıhver ma
navraLarının evvela Yıı.qos~a.vııa
~ı sonra da Türki11e11i vanı Sav· 
qe'ııere ve İnqi!tere~e _karşı sem· 
patileri kuvvetli olan ıkı memle
ket tecride matuf bulunması 
mümkündür.• 

HAVA HARBi 
(BMtarafı l ind sat/fada) 

L dra 29 (A.A.) - Gazetele.. on , 
1 

.. 
re gelen en son haber ~e go~e, 
Galle dün gece har bın bıdayetın· 
deuberi en uzun ha,:u baskııuna 
maruz kaluııştır. Projektörler ve 
d' (i batar)·aları faaliyete geç •. 3 

, · Birçok İngiliz tayynrclerı 
mışı.ır.. t · 
üç saatten fazla muhnrebe e n~~ş~ 
IerdJr. Bir bölgeye 11 bcmba du~
müş.bunlardan .lalnız bir t_anesı 
bir çiftliğin h~arında hafıf ha
sar yapmıştır. Diğer bombaln. tar 
lalara ve bir goU sahasına duş • 
müştür. 

Londra, 29 (A.A.) - Daily He
rald gazetesi yazıyor: 

Alman fabrikalarına )·apılan .in 
giliz bombardımanları Alman, ı· 
malitına büyük zararl~r ve ... rnıış
tir. Bazı fabrikalarda ımalat fev
kalade azalım ve dü ea bombalar 
işçilerin maneviyatım _bozmuş· 
tur. Bundan başka son uç ay zar. 
fında yerde tahrip edilen veya 
pek ziyade hasara uğnyan tayya, 
relerin adedi binden fazladır. 

Avam kamarası 
(B~tarafı 1 inci sayfada). 

sıfatile harici siyaset meselelerı 
üzerinde ilk nutkunu söyliyecek
tir. 

Bu müzakerelerden evvel, e
konomik harp nazırı Dalton, ab
lukayı daha müessir bir hale sok
mak için alınması düşünülen ye
ni tedbirler hakkında mühim be. 
yanatta bulunacaktır. Sanıldı • 
ğuıa göre, Dalton, gemilerin h~p 
kaçağı nakletmediklerine dair In
giliz konsoloslukları tarafından 
verilen vesikalar sisteminin ge
nişletileceği bildirilecektir. Bu 
tarzda bir tedbir, ablukanın ic· 
rasını basitleştir cegi gibi, diğer 
taraftan bitaraf ticaı·eti de kolay
laştıracak ve bir miktar harp ge
misinin başka işlerde kullanılma. 

. sını mümkün kılacaktır. 

Rumen Nazırları 
(Baştarafı l inci sayfad4&) 

mayl ziyaretleri Gigurti i_Ie ~~
noileskıınun Sal.zburgdak.i goruş
melerinin devamıdır. Bu müla
katın hedefi doğu • cenup Avru
pa>ının sağlam bir temel üzerine 
tensikidir. İptid i gayri muharip 
süatiy le müteakiben de harbe 
girmek suretiyle harbin hah dev
letlerinin .İ!itedikleri veçhile doğu. 
cenup Avrupasına yayılmasına 
mani olınu,; olan İtal)·a bugün de 
evvelce olduğu gibi Almanyanın 
yanı başında döğüşmektedlr, 

tamamen kaldırunı.ş olacaklardır. 
Bunun için iktiza eden orada· 
ıki huıbubat tohumlarını 1 a.Etus
tostan itibaren temtzleyip i!aQ
la!ınıya başlıyaca!;.tır. Bu sene o 
havaliye ekilen bütün tohumlar 
temizlenmiş ve ilıl.çlaıımış ola· 
eaktır. 

Japonyada 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tevkif edilmiştir. Tevkifin sebep
leri henüz ma!Um değildir. Bu 
İngifülerin tevkif edi!dii:i habe
ri dahi Japonyada henüz neşre
dilmemiştir. Tevkifat, menıleke.. 
tin muhtelif ınıntakalarında ya
pılmıştır. Tevkif edilenler, ara
sında, Japonyada en yüksek İn· 
giliı şahsiyetlerinin lıir kaçı da 
vardır. Bu on İngilizin tevkifi hak 
kında yabancı memleketlere tel
graf çekilmesi dahi ınemnndur. 

Tokio, 29 (A.A.) - Tevkif edi
len Jngiliz tebaa•ı arasında, Rin
ger biraderler de vardır. Vanys 
Ringer, i~ adamıdır ve İsveç, Nor. 
,·eç, Portekiz fahri konsolosudur. 
.Mıbail Ringcr de iş adaırudır ve 
Yunanistan fahrı konsolo~utlur. 

Mevkuf buhınan İngilızl~rin 
hepsi, ca>u>lukla suçludur. 

Söylendiğine göre, İngıfü bü
vük elçisi Sir Rober Croigıc, bu
gün Japon hariciye nazırı ile yap
tığı görü~.nede mevkufların ya
kında talıli~ e edilmelerini talep 
eyleıni~tir. l\.iatsuoka, polis tara
fından it.ticvapların sür'atleştiril
mesine çalısacağıru vadetmiştir, 

Tokyo, 29 (A.A.) - Doınei A· 
jansının verd~ bir habere ııö
re, Reııter'in Tokyo rnuh"biri. 
Cox, jandaı-.rna wnumi kararı:ıfı· 
hında •isticvap edıanektc iken• 
bin~--:. .. ın i.Kınei kat. -ıaaxı bir pen~ 
ccredcn ken.:iisiru sokaııa atmış
tır. Cox, aldıııı yaralar netice
sinde bır saat 4J daki.ka sonra öl
müştür. 

Oox, J apanlar tarafından tev
lki! edilen ingiliz tebaası arasın
da bulunmakta idi. Tevkif o
lunanların miktarı. henüı ismi 
lbulunınıyan bir sahsın daha ye
niden teı'lkifi üzerine 11 e erk • 
mıştır. 

Af rikarta siddetll 
muharebeler oluyor 
Düşmanın wk S?erilerine sar • 

kan haf.if zırlılı otaınabil taras
sut keşif kulu ııaı'bi MlSll' cölün
de dümnan tarafından J?örülınüs 
ve ook alçaktan uçan İtalvan 
ıboınioardııman tavvarelerinin mü
•.amadi hücımıuna maruz kal • 
mı.ştır. İnsan ve otomdbilce bazı 
zayiatımız vardır. Diğer cephe
lerde i.s'ara değer bir harclket 
.,.'Oktur. 

Nairobi, 29 (A.A.) - Reuter: 
Resmi teblii!: 

Hava kuvvetlerimiz Movale ci
varındaki kıtaat tecamıınülerinı 

ve deve nakliye kı>llarını muvaf
fakıyetle bıomba.rdııman e1ırnisler· 
dir. Düşman tavvare diıfi ba· 
taryaları zayıf bir mu'ka'belede 
bulunmuşlardır. 

lraaın yeni Berlin 
elçisi 

Bertin, :9 (A.A.) - Yeni İran 
l:ıüy\ik elçisi Nuri Esfumliyari, 
refikası ile beraber dün aksam 
Berline J?elınistir. 

Çemberlayn Dün bir 
ameliyat geçirdi 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter: 
Ce.mberlayn'ın bugün girdiği kli.. 
nik tarafından bu akşam neşre
dilen bir bültene nazaran bağır· 
sak tıkanması arazından ameli· 
yatı muvaffakıyetle neticelen • 
miştir. Hastanın ameliy~~ta_n soı_ı• 
ra hali ınemnuniyet verıcıdır. İkı 
üç haftaya ka.dar s;ember.layn'~ 
iııbaşına geçebilecegı tahmın edil
mektedir. 

Meknes vapurundaki 
Fransız bahriyelileri 

Lomra, 29 (A.A.) - Reuter: 
Mekrıes ile Fıransay.a dönmok.
te olan bir kaç '-Ü.Z Fransız bah
riyooili, halen Amiral Musel.ier'· 
iıı kuınandasın.dılki c'hür Fransız 
b:.:'riyesi> nde çalışrnıya karar 
veııınişlerdlr. Filhakika Mcknes'
in torpillemnesi, bunlatın nefre
tini muciıı ohn11$tur. Bunlaruı 
hattı hareket.inin diğer aı1kadaş
ları ve Fransaya dönmek için 
lbekliyen dil!er Fıranısız bah.-iye
illeri için misal tcŞkil e~ pak 
mı.iW>mıeldir. 

?!Al'.Yil- 3 

T ransilvanya 
(Baştarafı l inci sayfada) 

ki arazi .rneseleleruıe gelın.;e, 
bizi Macaristanla Bul"'1ri,ı,,na 
wnumi harpt.t>ki siliıh kaıde;;li
ği ile takvıye edilmi.s olan b.k.i 
ve samimi bir dostluk baRlaımııı.<· 
tadır. 

Salzburg'un iyi ma!Unıat alan 
mahfillerinde Alıman7·anın Ma • 
car ve Bul,l(ar devlet acıaımlari
le yaptığı müzakerelere cıair ı>la· 
rak beyan edildii:i veQ!ıile, Al
manya Macarist.anla Bulııari.s
tanuı tadil mutalııoelevine kar
sı sampatısıni ve bunları man
tııld bulduğunu hiç bir zaman 
aizleınem.iştır. 

Harpten sonraki Raınanva mu· 
ılhdeleri tarafından suun,-uz bir 
surette kııruhnustur. Batı deV'
letleri Romanyayı bır takım ma· 
nevralarla sun'i bir rol ovna.mı· 
ya se\.1ke1ııniş]erdir. Romanya 
bu rolü valrıız başına ovnıva· 
mazdı. Bu siyıasetin simdi ta· 

· mımıen nihayet buLdui\'u ve biz
zat Romarrvanın bunu taısliYe 
lüzumunu tamamen müdı·ıık bu
lundu~u kayıt ve işaret edilımclc
tedir. Macarlar da eSkıi milli 
gayele•-ini tamamen tahakkuk et· 
tıirıınive imkan olına<lı= ve ken· 
d:ileri tarafından muk®il taviz· 
de bulunmadan bir anl!l$1lıYa 
vanmak mümkün olmıvacağını 
hesaıba katmaktadırlar . 

Rumenler, buJ!(inkü Romanva 
teekil edilirken Macarlara kar· 
sı '"""'ılan asikfır ha:k.sızl;ltların 
tehlikeli ııerıtinliklere devaım]ı 
bir sebep tesk.i! ~ti~ini ve Tu
nada >ki memlEiket içın faydalı 
'bir barış vazivetinin rnevcudi
veti arzu echldiği takıdircle bun
ların izalesi icabedecel!ini id
rakt<en iımtina eylernektechrler. 

Korkunç cinayet 
(B~tarafı l inci saııiada) 

Bu acı feryatları etraftan i~i -
tenler yetişmiş zabıtaya haber ve. 
rilerek l\Iuttalip sıhhi imdat oto
mobilile Bc~·oglu ha•tan.,,,ine kal· 
dırılmıştır. Ancak Muttalip, yol
da sıhhi imdat otomihilinde ken
disini Hüseyinin bıçakladığını 
güçlükle memurlara •Öyliyebilniiı 
ve hastahaneye varır varmaz öl
müştür. Cesedi muayene eden ad· 
liye tabibi Enver Karan ölimı se
bebini tesbit ederek defnine ruh
sat vermiştir. Katil Hüseyin dün 
sabah Kabataşta vapur bkelesi 
karşısındaki evinde yakalanmış 
ve adliyeye verilerek isticvap o
lunmuştur. Hüseyin suçunu itiraf 
etmiş, ancak Muttalibin evvela 
kendisine hücum ederek kolun
dan yaraladığını, bunun üzerine 
nefshti müdafaa mecburiyetinde 
kaldığnu iddia etmiştir. Dördün
cü sorgu hıikiınliğine verilen Hü· 
seyiıı hakkında tevkif müzekke
resi kesilmiııtir. Müddeiuıııui mu. 
avinlerinden Yakup Şekip tahki· 
kata devam etmektedir. 

lnglizlerin bir torpito 
muhribi daha battı 
Londra, 29 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
Vren torpido muhribi, düşman 

faaliyeti neticesinde 1,ıatmışhr. 
Vren'e, düşnıan hava kuvvetleri 
ile karakol gezen torpito muhrip. 
lerimiz arastnda vukua gelen bir 
çarpışma esnasında bir bomba 
isabet etmiş ve bunun neticesin· 
de batmıştır. Bu çarpışma esna
sında torpito muhriplerimizden 
tlığ ·r birisi Montrose torpito mttb 
ribi, iki düşman bombardunan 
tayyaresi dü~ürmüştür. 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 3L7t m. ~Km. 20 Kw 
T.A.Q.11,47 m. l!ilJS Km.:3 Kw 
11'8 m. 1Z8 Km. UO Kw. 

30 Temmuz Salı 
7 .30 Program 
7.35 Şarkılı valsler (pi.) 
8.- Ajans haberleri • 
8.10 Ev kadını - 11emek liBteşı 
8.20 Entermez.zo'lar (pi.) 

* 12.30 Program 
12.35 "Muhtelif ~arkılar (pi,) 
12.50 Ajans haberlerı 
13.05 Muhtelif şarkılar (pi.) 
13.20 Senfonik proqram (ı>l.ı 
14.- Kapanış 

18.-
18.05 
18.30 
19.-
19.15 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 
21,15 
21.3(} 
21.45 
22.30 
Z2.45 
23.-
23.25 
23.30 

* Program 
Cazbant (plj 
Çocuk saati 
Mürik: Çocuklar içın (pl.' 
Fası! heyeti 
Ajans 1ıaberlerı 
Çiftçinin saati 
Konti;ima (çiftçi saati) 
Küme ses ve saz heyeti 
Serbest saat 
Rad•ıo gazetesi 
Radyo salon orkestroaı 
Ajans haberleri 
Rad110 salon orkestrası 
Cazbant (p!) 
Yarınki program 
Kaııanııı 
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ALLA HIN 
ARSLANI 

Karanlıklar arasından yay gibi fır
layan üç gölgeden biri Aliye saldırdı 

Bu münaııh, elindSi deıbıe,iii 
yerlere ı;>arpa, çarpa ve böylece 
baiıra b<Wra (Alı) nin evinin 
öırüne _geldi, Ve bu arada da
ha yüksek bir sesle: 

- Yiıiiilıii Emirü-.ıüminin! .. 
Namaz vakti .. H"'Y'<li N amuaa.. .. 

Diye seslendi. 
Bu o zamanın usul ve iıdeti 

idi.. . Namaz m ünaıdiııi her salbah 
böylece bal!ıra lbaiıra ıııelir .. 
(Ali) mcr uıv"tu.da ve ister u
yanık olsun, namaz vaktini ilXıar 
eder .. Ve (Emirülımıirninin) in 
evden çıkma<iıru beklerdi. Fmi
rühniiıninin, evden çık.ıııca önü
ne düşer, ~ne lıainra bağıra 
camiye kadar ona refakat ı!&r
<li. 

(Ali) münadinin setilni du
yunca, dik ve _gür bir sesle : 

- Biz, Cenahı Hakkın her em
rine hazırız. Geliyorum, va mü
nadi ... 

Diye cevap verdi... Cok ~
riı:ıtir ki, (Ali) bu cevabı verir
ken, sesi titremişti. Ve v..-dil!i 
cevap da pek manalı idi... Aca
ba bu, ~ bir tesaıdü.f eseri 
mi i.di? .. Yoksa, manevi bir kuv
vet artık öHimün kendisine ~ 
yaklaşnuş olduiunu mu ihsas 
etmişti. 

(Ali) evin karanlık avlusun -
da, aıbr, ağır kapıya doğru i
lerliyor ... Bir kaç adım ııeriden, 
büvü.k oi(lu (Ha.san), onu takip 
ediyordu. 

Ali, oglunun ay$ sE«ini. tanı
yarak sordu: 

- Ya Hasan!. Sen misin? .. 
Siındı, karanlıkta bir kat da

ha büyfryen seslerle, su mlrlıa
verc i.sitili'YUl'<iu: 

- Evet baba .. Bu sabah, mes
cide seninle gi1ımevi istedim. 

- Fakat .. Senin lbaska bir 
ıoescitte V'3zifen vardı. 

- O vazife'\i (Hüseyin) ifa 
edecek. 

- Yaaa.. O halde, yürü .... 
Kapının yanında bir kümes 

vardı. Bu .küınestElki l<azlar. 
mütemadiyen baiurıyorlar .. Bü -
yük bir telas ile (Ali) nin önü
ne doğru ilerliverek, iıde4 o
nun yolunu kesiyorlardı. 

Kapry:ı 3(.nlak için önden gi -
den emektar cariye, kazları su&
tuıımak iı;in onlara seslendi. Ve 
yerden bir değnek alarak onları 
kiınıeskrine kovıınak istedi. 

Fakat, (Ali) derhal menetti: 
- Ya. Hinı:I! .. Onlara ilişme .. 

Ne dzye fcrvad ettiklerini bili
vor mueun. Belki, onların da bir 
bildikleri vardır. 

Dedi. Gür ve hevobetli SE6'i ile 
telJoir getirerek. cariyenin aç
tıii ı kapıya <loiıru ilerledi. Tcık
birj bitıirdiictcn sonra, karanlık
lar içinde bir hava! l[ibi l!'iiriinen 
müna<hve dönerek: 

- Selam. va Mallk. 
Diye, seldıın -verdi. 
Malik. Emirulaniiminiııön sela

mtQ alıdı. Ve elindeki dei?neiı'i 
ycre çarparak: 

- Ev Müslümanlar!., K.a.I.kın. 
Nanı az vakti. 

Diye ba)tıra baPıra yüriimiye 
basladı. 

(Ali ile (Hasan) da kapıdan 
ctıkımı.~lırr, aralarında sekiz on a
d 11'11 fasıla ile anünaıdivi takip e
ciı vur lartlı. 

O and:ı , karıınlı'klar arasın -
dan ~av l!i!b.i üç e-ölı:c fırladı. 

l 
Bunlardan bi.ri, bütün siddetile 
(Aft) nin fuıer.ine saldml.ı. 

(Ali) hi( bEKlamedıı.lli bu iini 
hücum karşısında, bir an saı>a -
J.adı. Keı:ııdine siper etmdc ~ 
elinde.ki aısavı kaldırdı. Faoka.t 
asa, şidletle inen bir kılıç dar
.>08ile, parçalanıdı ve kılıcın ku~ 
vetli deııbe6i, (Afi) nin basına 
sol kulağının üzerinden alnına 
dıoıjlru, !büyük bir yara aı;tı. 

(Ali) nin vücı:ıdü, şiddetle ser
sılıdı. Buna r.i!mıen metanetıni 
mooa:faza ederek, derilal kılıcına 
davrandı. Lakin, ehni kılıcının 
kabzesine koyııruya vakiit bula
madan, yıldırını ııür'atile ikinci 
bir darbeve =kaldı . 

(Ali\ lrorluınç bir sesle: 
-J-Iav mel'unlar!.. Allahın Ka

besini vıkıyoırsunın. 

(Arkan 001') 

ROMANYA 
(B~tarafı 2 nci salffada) 

kan bir milletti. Az zamanda, 
memleketlerinde büyük terakki e

serleri göstermişlerdi. Roman -
yanın dağlarından ve ovaların -
dan servet fışkırıyordu. Balk, 
günden güne zengin oluyordu. 

Ayni zamanda. fikri inkişaf 
da başgösteriyordu. (Hclyadra 
Dolsko) isminde milli bir şair 
Rumen lisanıw tesbit ediyor, ya· 
hancı dillerin ihtilıi.tmdan hnsu
le gelen çirkinlikleri ıslaha gay
ret gösteriyordu... Her tarafta 
mektepler açılıyor. Gazeteler in
tişara başlıyordu. 1848 senesin -
de, ilk (Rumen tiyatrosu) birin
ci temsilini verdi. Romanya, ar .. 
tık medeniyet camiasının müte
rakki unsurları arasına girmişti. 

1848 senesinde, artık Roman -
yadn (istiklal) havası esmiye baş 
ladL 1848 de ilk ihtilal patladı. O 
:ısınana kadar iki memleketin ha
kimi olan (Osmanlı imparatorlu
ğu), artık eski kuvvet ve şevke
tini kaybetmişti. Kırım muhare
besjnden sonra, iki meleketin hL 
mayesi, Avusturya hükfunetine 
terkedildi, 

1861 de, iki memleket birleşti. 
(Romanya) adı verilerek (Mira
lay Koze) isminde bir znt (Prens) 
lite geçirildi... Fakat bu vaziyet 
de uzun sürmedi. Yerli asilzade
lerin arasındaki ihti!Hflara niha
yet verilmek için, Almanyanın 

(Hohenzolcrn) hanedanına men
sup (Prens Sari), Romanya hü
.kiıınetinin başına geçirildi. V c 

. hükumetin idaresi de (Meşruti
yet) w;ulüne kalbedildi. 

1881 de, Rumenler bir hamle 
dahn gösterdiler. Preıısli.klerini, 

(Krallık) a tahvil ettiler. Ve böy 
lece de, hükUmetlerinin istihale 
şeklini tekemmül ettirdiler. 

Görülüyor ki, Romanyanın ma
zisi, aşağı yukarı 18 asırlık bir ta
rihe bağlı. görünüyor. Bu tarihi 
yaşı:~an bir millet, kolay kolay 
gururunu feda edemez .. Ve hakim 
olduğu toprakların da, bir kağıt 
parçası gibi makasla kesilmesine 
tahammül ey liyemez ... Bakalım, 
son günlerde Romanyadan yük
selen •eslu, ne tesirler husule 
getirecek .. Ve ayinei deveran, Tu
na boylarile Karpat ovalarında ne 
suret gijsterecek? .. 

ZİYA ŞAKİR 

SULTA 
Yazanı M. SAMI KARAYEL 

H ele, Şekerpareye h•zmette 
bir an bile kusur eylemi~"Or<iu. 
Saray da, Padişah ta artık elle
rinde idi. 

Mehmet Paşa, Sultan İlbr:ıhi
mı.n kadından ve kadını teshir 
Nkn paradan hazettıiğini bildi
l!ı irin Padi.oaılıa her hafta para 
ve keyme>tli hediyeler takrlim e
derdi. 

Mcılımet Pa.\la. cıcık zenıı:in ol
d u/\u ioçi<ı Pa.dişılha hediye ver
mek Jlfrç ~idi. 

Sonra, M~ Pasa. ;:ıicalıden, 
't'Ü2:eradan dıetışetl:i oara alrvor -
du. Rüşvet paralarile Padlşahı 
~!ere .1?11~ Sultcn 

İbrahimin cinlerim arttıran en 
zivooe o idi . 

Katip Çelehi tarihınde diyor 
ki: 

•Abdurraıhlm efendi Kazasker 
iken, bir ~i.ı.n tenhada fakir ı.le 
müsahabet e<masında dedi ki: 

•Sultan İbralı imin televvü i ve 
efaıli garibesı kermiyette olduihı 
zamanlar idi Bu Padişahın bu 
elacep olımasına bais Mehmet 
Paşadır. Zira meıJbur ga-;e>t mü
dahin idi, hatta avvashk ve kal
laslıkla da :,ıö}ıret bulımustu .. 

Mehmet Paşanın g&zünü, Ka
ra M!ustafa Paşanın katli fena 
halde yıldilmıştı_ 

Ev kadınına 

Tavsiyeler 
Ev idaresi he' kadının 

kıymet ölçüsüdür 
Yazan : Nc-n M. Ka,,elıcn 

Ev !kadını doenıdiiö zaman yal
-ı.12. ve.ınek vanan, ütü ütüıüyen 
ve saire ev ıı;leri yapan kadın de
mek deiiildir . .b.'v :kadınının bı.rm
ci vasfı idareli ol:ınasııdır. ldace 
devince aıklımzıı yalnrı: yemi ye 
ıhman yaji, cava lronulan ~e.-
lerı ı5rQf C'tımemek ııelıınesin. 
Hayır, bütün bunlarla beratıer 

daıha bir QOOk şeyler vardu-. Bun
lardan bir kaCJnı va:ı:alım. Ken
di .kendimi2ıin ev !ltadını olun ol
madı.Jı,uuzı anlam.aruz: llll'.V1!t ba
sıtıtır. Sırasi.le ooracaı':ım:ıo: sual
lere evoel Vf'!Ya hayıır drve oovac> 
veriniz. Baıkalnn ne neticeye 
varacaksınız. Bu sualler ayni 
zaman<lıı siı.e daha idare>i <>ima
nın lbir icaç şartını da ıııöstere -
cektir. 

l - lsladt ay akkabılannızı a
teşte kurutur musunuz? Bu su
retle ayaklka'bı. kurut.anlar ayaık
kabılarının çalbuk eskiıdıitıni gö
rürler. Sa.kın .bwıu vaınıa.yın. 

2 - C.ora'Plarını.zı. hep ayni 
yerden yı:rbyorsalll!Z ıti.Yeı1k.en 

oca va bir paroa nam u:k kova
rak yırtı.lırnasına man.i oJıııaz 

mısınız?. 
3 - Kol altlarını:ıın terleme

sine ıkarşı ililç •kullanıvor mu
sunuz'! Unutım.ayıruz ıki ter es
vabı yer. 

4 - Bütün Qamasırlarıntzı çok 
kirlenmeden yıkatıyor musunuz? 
Çama.sırın öltimü fazla ovalan
maktır, caıbulk eskimemesi için 
fazla lcirlerıımeden yılkamnahd..ır. 

5 - Disleı>ınrzi yııkad..ı•ktan son
ra fırçanızı iyice kurulayıp öyle 
mi kaldırırsınız? .Islak kalım 
fııwnın tüvleri daha çabuk dö
·külür. Ve fırçanızı çaıbuk eGki
tir. 

6 - S:fuun kcvduiıunuz yeri 
iYke kurular mısınız? Sabunun 
çaobuık erimemesi irin her zaırnan 
sa'bunlui!'unuzu kurulavmız. İs
te sizlere _gayet bas1t gelen, fa
kat ev k::ıdırunda bululllllGBı sart 
olan bir kac bilg;. 

PastaUaırr : 

! levlçre 
:;;-ı Malzeme 

k-·-· 1 225 gram 
tereyağı, 175 

YAZLIK ESVAPLAR 
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Tüsor, koton ve emprime hu yıl fazla giyilnıektedir. Yukarıda bu 

kumaşlardan yapılmış üç yeni ve zarif elbise modeli veriyoruz. Bu 
esvaplar her yerde büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 

Gıda maddele- Cilde •• ve goz-
---- ---

maneviyata /ere çokfayda-• 
rı 

tesir eder 
Yenilen yemeklerin ahilik ü -

zerindeki tesirini uzun seneler 
tetkik eden bir İngiliz doktoru 
nihayet şu neti<eyi elde etmiş -
tir: 

Sığır eti yiyenler cesur ve a
zimkar olduktan başka çabuk 
neşelenirler. Koyun eti yiyenler 
mağmum ve düşünceli olurlar. 
Dana eti insanda mukavemet 
bırakmaz ve hederli düşünceler 
tevlit eder. 
Balıkların hepsi zihin açıklığı 

verir ve gençliği muhafaza eder. 
Süt ve yumurta bilhassa kadın
lara neşe verir. Tereyağı insanı 
her şeye bigane bırakır. 

Sebzelere gelince: İspanak yi
J!enler azimkar ve ikbalperest 
olurlar. Bezelye hafif meşrep ya_ 
par. 

lı bir ilaç 
Gözlere ve cilde faydalı. ve pek 

ucuza mal olan bir ilaç: Küçük 
bir cezve içerisine bir tutam çay 
ve yedi tane Alman papatyası 
koymalı. Üzerine üç çorba kaşığı 
gül suyu koyduktan sonra ateş
te iki dakika fıkırdatmalı. Hasıl 
olan koyu kahve rengi suyu bir 
tülbentten süzmeli. 

İki yüz !P'Bm su alabilen tıpalı 
bir şişe içerisine bu suyu koy -
duktan sonra ilerine eczanelerde 
bulunan (hamamelis) mai mu
kattarı doldurmalı. Ara sıra hu 
ilaçla bir pamuk ıslatarak gözler 
üzerine kompres koymalı 

Ayni ilaçla ıslatılan bir pamuk 
ile yüz silinir ve yanaklara kom
pres konulursa yüzdeki kırnıJ -
zılı..L.lar geçer, cilt berraklaşır. 

gram ince şeker, 500 gram un, 
100 gram küçük siyah üzüm, 50 
gram portakal veya turunı; ka -
buJ!'u şekerlemesi, 4 yumurta. bir 
çay fincanı süt, 100 gram çekir
reksiz üzüm, bir limonun rende
lenmiş kabuğu, üç tane acı ba -
dem, 3 kahve kaşığı Baking. 

YapıLş: Tereyağını eritmen, 
yumurtaların sarıs,nı, şekeri ka
rıştırarak ilave etmeli, elenmiş 
un içerısine atılan bakio.ıılc be
raber şekeri yağlı yumurtaların 
içine at.arak karıştırmalı. Sütü, 
limon kabuğunu, ince doğranmış 
şekerlemeyi, makineden geçmiş 
ya dövülmüş acı bademi ve ha -
filçe unlanmı::; üzümleri ilave e
derek çırpmalı. Nihayet köpür -
tülerek sertleştirılmiş yumurta 
aklarını karıştırarak yağlanmış 
ve ortası delıkli yuvarlak kek 
kalıbma dökerek orta hararette 
fırında bir saat ya bir saat bir 
çeyrek pişirmeli. Fırından çıkın
ca tabağa çıkarmalı, üzerine ince 
vanil~ al. şeker serpmelı 

! Söf::f-Gı~ 
KOCUK = =--

-- TAVSiYELER 

Bı.naenal!"Yh., Mehmet Pasa 
hayalın ı. kurtamnak içuı Sultan 
tbrahımc oon deı·ece müdahene 
ed0rd i. 

Moh:met paşa, müdatıcnevi o 
derece ileri f:!'Ötürdü ki, Paıdlşan 
bıl.e hayretlere dü..=üstu, 

Bir ırün Padı~ah Mciı.m<'t Pa -
sava sordu: 

- L.:ıiam Kara Mustafa Paşa 
g;i'.hi bana itiraz ederdi . Ve bu 
i< na;na ><ukiür d rdı.. Senden hiç 
anın gıbi bır s()z ışitıınOOını ve 
sadır olm adı. Cümle keliımın 
sa<laku lemır kaides;ne hına ol 
duğunun ash nedir? .. 

Mehmet pasa d~'T"~.al cevap 
verdi : 

- Siz yerkı:zünün halifesi, 
zillı l lahsız, zamın rnünırınıze 
layik olan havatı r !ilci.imle ilha..'Il 
raöban id.r. Kav k n ve filen siz
den bevhuı:le ve hatta nı.d.ur ey
lemez k.i. itiraza mecal o la. Sure
ti zahirde naına:kul ı?<iıı1ne-n ba
zı halat zuhur ederse. anın tah
tında bazı •hillmne<ti Jıafiye vSl'dı.r 
!ki, bize malıim dei(ildir. Anın
çüıı inkar ve redde cürot ede-

= 

' Beyaz ipe.uilerin . . 
sararmaması ıçın 

Selmin Bü.yükada: 
Beyaz ipekli kum~lar umu

miyet le yıkandıkça sarılaşır. 
Yoksa bu aldıgını.z kum~ın 

fenalıiiından dec7ı!dir. Bu sarı
!ı<)ı qidermek için bir tek çare 
vardır. Bı·r kere tecrübe edin. 
Eğer elbiseniz çok sararmışsa 
her halde fa-ııdasını qörürsü.
nii.z. Esvabı iyice yıkadıktan 
sonra ılık .ttı. içine bir parça çi
vit atınız. Ve esvabı bu suya 
batırıp çıkardıktan sonra so
quk. su ile durulayıp kızquı 

aünese asınız. 

Görülüyor ki, Mehmet oasa. 
fe\•kal.dd.c kurnaz, rı > a.Wr hır 
ada.mdı. Padişahı. da oo türlü 
hatalarJan uzak ilahi bir şa,.ı;.si
yet haline ~eUriyordu. 

Mehmet .paoanın sii;ıleri kat"
iyycn samimi deiiil.di. O, Sultan 
Lorahimin ne derecede mecnun 
o:.Juğunu !biliyordu. 

Kurnaz ·paşa, Sultan tl:ı.ra.'ıirn
le adeta ic.ınden alay ediyordu. 
Mehmet oasanın bütün mai<sa
dı mal cwi ev lcmek.ti. Saadeti
ne bak.ınaıktı. Memleket ne <>
!ursa olı;un idi. 

Sultan İbraıhim. lalasının söz
lerinden hoŞnut olıınustu. Padi
şah saf meı;reo lbir adamdı.. Meh
met paşanın sözJ.erınln hep.sini 
hakikat saı·dı. 

Veıo:iriazaım. t;;ıın ımanasile sa
ra ~dan vet-=e bir mo.hbup ol
d uC:u için p~şahın trunayültı.tı
na vak ıflı. 

Paşa, saravdaki zeWcii safanın 
Odaımesi. mcvlkiınin tarsini, onun 
için en mUh.iım ır.oye idi. 

ME!hıınet Pasa. padişaha karşı 
lkovmadı!kça .. Pad'i.sa:ha bolca pa
ra v~. n~a. !karı, 

* Ev işlerinde k'llllanılan lfu;.. 
tik eldivenler kat'iyen benzinle 
temizlenmez ve yıkanmaz. Bun_ 
!arı eline geçirerek sabun ve su 
ile ile, el y ı.kar gibi, çeşme aitın
da yıkayınız. Ellerinızi havlu ile 
kuruladıktan sonra eldivenleri 
ipe mandal ile ucundan asın12.. 

* Yağmurlu havalarda giyilen 
muşambalar üzerindeki çamur 
lekelerini çıkartmak için klay 
bir usul vardır: , 
Sğuk su ile yan. yarıya ispirto 

karı.,;tll'ffialı. Bu suya temiz bir 
suıı~er batırarak lekeleri sfüncli. 

~ 

kızan hediye eyle<likçe neden kor 
kacaktı?. Zaten orta.da yapılacak 
'bunlardan baŞka iş ydk.tu. 

Fthaki.ka padişah, Mehmet pa
şanın sözlerine inandı. Artıat 
o tarihten itibaren ıkendisinin 
zılliı.llahı.fılem olduii;una layüı olan 
havatırın ıkiımilen ili1a.nu rabbani 
olduğuna itik.ad etti. Kendısin
d.·ıı hı<; ıbi.r hata sadır olıınıya
cagına ıkani oldu. 

Sultan Lbrahiıın, di.L\.ıi.n" n 
Demek bütün iyilik ve fena ı~
Jarınm tahtında bir hikmeti ha
fiye vardı. 

Padişah, !bundan sonra anu
karriplerinden herhan.ıri ıbirisı 
lkendisine itiraz ctı.e: 

- Sizin sözünüz g,,,..,;oclir. Ba
na lalam !böyle talim eyledi .ki, 
benden hata sudur etmez ... Zu
hur eden sevle.-cle bir hikmet• 
ha(rve vaordır. Sız bilmczsi-ı:, 

Di,-.ırdu. Melımct oasa, Sul
tan İlbrahiınin bu s5<:lerini isit
tikçe 9€'Vincinden deh divane e>
luvor-<lu. Artık, her şeyi yo
luna ılroyınn]6tu denı<'k.. !Hatta, 
ahibbasındıuı birine paşa şöy 1 e 
daınisti: (A,.kası var) 

30 - TEMMUZ l!Mt 

Yüksek deniz ticaret mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 
l - Mektebin tahsil müddeti, li6C ve yüksek Sllll!lı olmak üzere alb 

ııeı:ıedlr. Yalı.lı ve paragızdır. Gayesi ticanot ııemilerimize kaptan ve maJuniSI 
1etiatimıe.ktlr. Mektebe Jtabul olunan talebenin ziyimi, yjyim.i vesair bu· 
•usatı meklej) tarafından IA:miıı edilir. 

2 - Mck1ebin bu sene yalnız lise birinci sını!ına talebe alınacaktır. 
A - Alınacak talebelerin orta mektebj bitin:ni5 olmaları ve y~larınıD 

15 den 19 dan büyük olmamaları prtbr. 

B - Orta okulu geçen sene bitireni§ Glaıılıır arada ıeçen bir senelik 
ı:amanı ne ile geçirdikl<>rini levsiiı: edece!Uerdir. 

3 - İsielrlilerin mektep müdilrlülüne karşı yazacaklan iatidalarma 
-ğıdaki vesikaları raplederek 1 ııiustos 1940 laıihindeo itib&l'en paza~ 
,;, ÇU'iamba ve wma &iiııl<ri sabah eaat t dan 12 ye ve (illeden sonra 
ııaat U den 17 ye kadar müracaat &lmelari. 

A - liüvıyet ctUdanı 

B - Aşı k~ğıdı 

C - Mektep ı;ahadetnamesi veya t.asd.ıknamesi veyahut bunların mu-
saddak örnekleri 

D - Polisçe tasdilt edilnll§ iyi hal kaiıdı 
E - Vellierinin izahlı adresleri ve tatbik imr.aları 

F - Altı adet kart.onsuz to-&oğrat «4X6> eb'&dında 
4 - Yazılma işi 26 atu>-tos 1940 pezartesi ııününe kadardır. 
Kayıt olunanlann 28 aiwtos 1940 çarpmba (Unü sıhhi mua:yenelerinlll 

yapılmOSJ için sabah ••at «8> de mektepte bulunmaları 15zı.mclır. 
5 - _Faı:!a tafsilat için Ortaltö)"de Meiııtep müdürlütüne müracaat olun• 

ınalıdır. lstanbuldan gayri mahallerden yapılacak. müracaatlara, matbu 
<duhul bilgisi> gönderilir. 

Muhaberat için ııosia pulu göndeıilineoi llı.ıımdır. (8273) 

l_ı_s T_l_N s_u_L _~_EL_E o_ı Y_Es_ı N_D_E N .... I 
İstanbul mıntakası dahilindeki muhtelif yolların katran kaplanması 

işi :tapalı zart usul.ile eksiltmeye konuJm~tur. Keşif bedeli 15158 lira ve ilk 

teınina.b 1136 lira 85 kuruştur. Muka'ı/ele, eksiltme, bayındırlık işleri ge-
Del, hususi ve .fenni şartnameleri, proje keşif bill.fısaslle buna müteCerri di
ğer evrak 78 kuruş mukabilinde Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İh.-1 ... 

le 1/8/940 salı günü saat 15 de Daimi Eociimend .. yapılacaktır. Taliplerin 
Uk teminat makbuz veya mek.utplan, ih.ı.le tarihinden 8 gün evvel Fen ~leri 

tnüdürlüğüne müracaatla alacak.lan fenııl ~et ve 940 yılına ait Ticaret 
Odası vesik.alarile 2490 No.lı kanunun tarifab cevresinde hazırlıyacakları teklil 

mektuplarını ihale günü saat 14. de kadar Daimt EncUmene vermeleri. 
(6256) 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakimliğinder.: 
Y csil:k.övünde Şevke tiye mahallmi.nin Saadetler sokağında &l 

numarada mukim Ilıen ölü Yorı;ti Andonyadıis terekesine mahkeme
ce vaz'iye>t edilmiş ve ölüye ait olup açıl< attınna ile satılmasına 
karar verilen Y eşilık.öy $evtketiye mahallesi Saadetli sokak 64 nu· 
maralı evin sağı Kir'{akiça sol.u Bwılkoglu Kostantin arsası arl<a· 
sı Hüseyin mutaar arsası cepbesi E'ksidi ookal!ı ile mahdut ve iW 
kattan ibaret ve bironci katı ve ik>inci katı karııir ve ücüncü katı 
a:lışap olup Edk:a'klan ,girilıdikte kınm12.1 çini ile döşeli lbir taşlıık 

ve eağ tarafında sokağa nazır bir oda ve zemini taş ve üstü tahta 
clöseli bir ıınutttıak ve meııd:iven altında bir ıhelii 'bir odunlU!k ve 
anka k.Loınında bir miktar ıbahce ve içinde muhtelif eşcar ve bir 
kuyu ve Mkıinci katta iiki oda bir dıolap ve ücünoü katta üç oda bit 
helii ve >bir dar ılroridor ile müstemilfrtı saireyi havi hanenhı kıy
meti .ını.duınnminesi 1000 liradır ve yine ölüye ait olup ayni kö
yün Ünru<ıniye mahallesinin Ümran sdkai(ında 10 nunınaralı 170.50 
metre mural:Jbaı kıymeti 170 liradır. ııne:dkıir her iki ,gavrimenkulÜJI 
•atı.,ına ~ar.a vecildi!Uudeıı "'1tl0 t<UilıiJıe J<a<.l.t.ı J:;Iemııs verl?'i ve 
vakfiye tecekeve ait olup taviz bedelleri ile yiliıde iki buçWı: tell.3· 
tiye miişteriye aittir. Talip olanların vilııde yedi nisbetinde peY 
akçıesi veyahut milli ıbir bankaden teminat mektı.ilıu ile müzayede
ye eirebilirler. 1 inci satıs 5/9/940 oerseıılbe saat 14 den 16 ya ka-
• dar ımüzııvede icra edilerek her iiki ı:ıayr.iııneıfuılün ıınuharnmen 

kıymetlerinin vüzde yetımiş beşini ibukiuğu takdirde :kat'i satışlaTl 
icra kılınacaktır . A:ksi takdirde arttıranın taahhüdü baki kal
mal< üzere ikinci satısı 23/9/940 pazartesi .ııünü s~at 14 den 16 ya 
kadaT de\'a:m olunacaktır. En ~'Ok bedel verene ihalei katiye<;i icra 
kılınacaıktır. İhalei kat'iye icra ikılındı~ı \oarihten itibaren yedi gün 
icinde müsteri bedeli müzayedeyi veıımecl:iıb ta'kdirde müsteı:ılkif 
addı ile ihale fcsh.olunacağı. ve yeniden bilmüzayede e4<siık satıl· 

dıi!ı talçı:lıirde her iıki müzayede arasındaki bedel teııaliye vesalr 
masraflar müstenkiften taıımin olunacağı. ve fazla maliımat alanak 
is~iyenler du 938/27 nınnaralı dooya ile müracaatları ve sartname 
henk.esin görebilece.iti bir mahalde asılacağı ilan olunur. (28.160) 

Mühendislik kursl•rı duhul imtihanıne 
girecek fen memurl5rına 

TEKNİK OKULU MÜDÜRLtlGÜNDEN: 
5 ve 6 a:ustos tarihlerinde okulumuzda ::rapJlması mukarrer mühen

d.islilt kursları duhul imti.h.anına İst.anbulda ID.receklerin yüksek vekaletin 
kendilerine v3ki tebliğ yazısı VE: isbatı bilviyeUcri.ne medar olııı.cak vesaik ve 
ikişer adet \ iktorya eb'adında fotoğrafları ile birlikte nihayet iki ağustos 940 
akşarruna kadar okula müracaatla imUhana kabul karneleı·i aL..,,alkrı lA.z.un 
geldigi ve karneleri olmıyanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle 
Ufı.n olunur. ("98) 

Tu,·aletinizi vaparken 
pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 
ve :vaıtsız olan tüp ve varoları 

vardır. 

İmtiyaz Sahilli ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer• 

SON TELGRAF Basımevi. 

İstanbul Beşinci 1cra Menıur
lucjundan: 

Bir borçtan dıolayı mahcuz o
lup oa.raya. çevrilmesine karar 
verilen bir adet Körtinıı marka 
radyo açı:k arttırma suretile Su!· 
tanahıınetıt.e Ye."ebatan sarayı ci· 
varıaııda Hamit Tamer apartıma
nında 2/8/940 tari:lıine rastlıyall 
cuma _günü saat 16 - 17 ve ka
dar birinci acık arttırması ya
pılacak mu'ha.mmen kı_vmetiıı 
yüzıde 75 ini buldu-i!u taık.dirde 
müşterisine satı.laca« aksi tak ' 
dirde üC ~n soora yine 5/8/940 
pazartesi 115Ürıii ayni saatte efl 
r,ıdk arttırana ihale edilecCktı:f· 

AJınıik iıstiyenlerin ııösteri!eP 
mahaltle me>Jkür saatte hazır bU 
lumnaları. ilfın olunur. (28356) 

ZAYİ - 930 senesinde E>vüv 
sultan askerlik subesinden aldı• 
lıı.ın terhis tezkeremi ka y'bet ' 
tiıın. Yeni~ıni çıkartacaiiımdall 
zavün hükmü voktur. 

321 doqumlu 1811Uli! oq!tı 
Hüseııin E~ 

RAŞİD RIZA Tiyatrosu 
HALİDE PİŞKİN beraber 

30 temmuz salı qiinü. aksam• 
..Bakırköıı Mi!tiııadi bahçesiııb 
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