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GAZETESi 

T E L E F O N: No. 23300 SAYISI H.ER YERDE 3 

Bulgarlar ve Almanlar 
seferber hale girdiler 

• 
Almanya ve Italyadan mütehassıs diye 

birçok zabit Bulgaristana gönderildi 

Lagvedilecek 
Bankalar ve 
Düşünceler 

Muhabere ve Münakale Ve • 
kftleti kurulduktan sonra, değer
li vekil Bay Ali Çetinkaya'nın 

ilk yaptığı ıslahat ve icraattan 
birisi, hükUmetin, •Denizbank•ı 
liiğvetmesi ohnuştu. Ankaradan 
gelen son haberler de, •Sümer· 
bank• ile, •Etibank• ın dahi lağ· 
vedileceklerini bildiriyor. 

Sümerbank, Tiirkiye Ciimhu
riyeti hükfunetinin, memleketi 
sanayileştirmek hususunda, \'e • 
rilen kararların tekamül safha· 
larına getirilmesi maksadile ku
rulmuştu. Eski •Sanayi ve Ma
adin Bankası• yerine kurulan 
Sümerbank, devlet sermayesile 
kurulmu!J, işletilmiş, istifadeler 
temin eylemiş, fabrikaların faz. 
lalaşmasına, mevcutlarının tek
nik ve iş teşkilatının genişletil
mesine başlamış, bu sahada bay 
lıca muvaffak ta olmuştur. Sa
nayi ve fabrikaları kurmak ve 
planlarının tatbikinde Sümer • 
bank'ın hizmetlerini kiiçültte • 
meyiz. 
Kuruluş tarihindenberi çok se 

ne geçmemiş olan •Etibank• hü
kGıııetio daha evvel işletmiye 

başladığı diğer madenlerle bir • 
liktc, mevcut yeraltı servetleri
mizin ·işletilmesine, keşfedilme· 
sine, istifade temin olunmasına 

ait işler ve teşebbüslerde, sene
lere ayrılan maden p13nlarını 

tatbik ve hakikat haline getirmi
ye çalışmış, uğraşmağa başla • 
nııştır. 

* 20 nci asnn ileri milletleri, 
ham maddeleri, mamul mevat 
haline getirebilen, sanayide iler· 
liyeo, muhtelif şehirlerinin etra
fında bulunan fabrikalarında bü
yük ve yüksek bacalardan, kö -
mür dumanları çıkartabilen 
memleketlerde bulunmaktadır. 

Yine ayni ileri milletler, milli 
sanayiine olduğu kadar, harp sa
nayiine dahi elzem olan yeraltı 
servetlerini işletebilen, istifade 
yapabilen memleketlerdedir. 

Sanayiin ve yeraltı servetleri
nin menıleketimizde kurulması • 
nı, işletilmesini temin hususun
da senelere ayırdığı planları tat· 
bik eden, devlet sermayesile ku
rulmasıru, işletilmesini temin 119 
yesini takıp eden Türkiye Cüm • 
huriyetl hükumeti, filhakika bu 
sahalarda ferdi ve şahsi scrma • 
yetere az iş bırakmıştır. Ancak, 
diğer milletlere nisbetle bu iki 
mühim terakki ve inkşaf saha -
sında geride kalmış Tiirkiyeye, 
az yıllar içinde· fazlaca ileri ham 
iPier temin edebilmek için, dev 
Jet scrn1ayesinin ve himayesi .. 
nin işe ba•laıııası icap ederdi. 
Devlet semtayesinin memlekete 
ve millete bu sahalarda temin 
edeceği büyük işlerin ve muval-

( Arkası 3 üncü. sayfada) 

ikdam 

\ 30 Yaşına kadar olan 
Bulgarlar silah altına 

bütün 
alındı 

Almangada kamyon ve otomobiller askeri 
makamlar tarafından müsadere ediliyor 
Sofya, 7 (Hususı) - İtalya ve 

Almanyadan teknisyen ve mü -
tchassis ismi ile Bulgaristana 
gelenlerin sayısı bir hayli ka -
barmaktadır. Bunlar hakikat~ 

İtalyan ve Alman zabitleri ve 

_gediklileridir. Totaliterlerin pro
paganda servisleri de her fıı·sat· 
tan istifade ederek fahrike de
vam ediyorlar. 

Almanyada hazırlık 
Berlin, 7 (A.A.) - Dün Ber· 

lin'de askeri makamat tarafın • 
dan hususi kamyon ve otııbüsle

(Arkası 3 üncü sayfada) 

, ~ I Eski bir Türk şehri olan Razgrnddan bir manzara 

Milli Şef J d k"" ·Ankaraya apon or usy er · anı 

döndüler Almanya ve ltalya ile 
.~nkara, 7 (İKDA~f Muha: askeri ittifak ı•stı•yor 

bınnden) - Üç gundenberı 
Ankara kazalariyle Bolu vi- Şanghay, 7 (A.A.) - Tokiodan 
Iiiyet merkez ve kazalarında emin bir membadan alınan ma • 
bir tetkik gezisi yapmakta lfunata göre, genç miralaylar > 

bulunan Reisicümlıur İnönü. partisi, Hiranuma mutedil kabi-
bu sabah saat 10 da Boludan nesinin tahdit şeraitine rağmen, 
hareket buyurarak ve Gerede, Japon ordusunun Almanya • İ· 
Kmlcahamamdan geçerek sa· talya _ Japonya askeri paktım 
at 6.35 te Ankaraya ·dönmüş • en geniş bir zihniyetin tatbik e-
lerdir. deceğinc dair Ber !ine şeref sö· 

Mil!! Şef, Geredede ve Kı- zü vermeği teklif etmiştir. İtti-
zılcahamam'da tevakkuf bu • fak tarafdarları, Tokio'daki mu· 
yurmuşlar ve halk mümes • tedil unsurlarla İngiltere arasın 

sillerile temas ederek bunla • ı da mümkün bir uzlaşmanın önü-
rın muhtelif mevzular üze- ne geçmek için, çok seri hareke-
rindeki dileklerini dinlemiş ~ te başlamışlardır. Bunun üzeri • 
!erdir. ne, askeri şefler, 2 Ağı.ıtsos ta • 

- -- _., (Arkası 3 üncü sayfada) Japonya Hariciye Nazırı Arita 
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Harp Almanya için küstah
ça bir hareket olacaktır! 
" Nazilerin iş 
birliği zjhniyetine 
itimat edilemez,, 

Paris, 7 (A.A. )- Figaro diyor 
ki: Mareşal, çok kat'i sözlerini, 
ölçerek söylemiştir. Dantzig na
zileri, Polonyanın D.nıtz,ge kar
şı itimatsızlık göstermekle doğ
ru hareket etmediği zehabını 

vermek için yabancı mem;eket • 
!erde kuvvetli propagandalar_ 
yapmaktadır. Halbuki bu nazi -
!er, hareketleri, yazılan ve be • Bitler Konuşuyor 

Şimdi söz Hit
Ierindir. Leh ihta
rını anlamış olmalı 

ranatları ile,· yalnız şurasını is .. 
pat ediyorlar ki Polonya, ne ka
dar hüsnünıyet sahibi olursa ol
sun, bunların işbirliği zihniyet -
!erine itimad edilemez. 

Pelit Parısien diyor ki: Mare
şal Sm•gly - Rydz, beş yüz bin 
kişi tarafından Jtuşu ile dinlenen 
"e Polonya milletinin vatanper· 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

TELGRAF: İSTANBUL, t KD A M --
İl ALYA HÜKÔMETİ TÜRKİYEYE 
KARSI iKTISAT HARBi ACMIS ! 

Oniki adada yapılan son tahşidat 
nümayişi de ayni plana dahildi 

Dünkii posta ile gelen yevmi 
Fransız gazetesi L'ıntransige • 
ant'ın yazdığına göre İtalya bi
ze karşı iktısadi bir harp aç • 
ıruştır. Bu mücadeleye sebep 
Türkiyenin sulh cephesine ilti -
hakıdır. 

İtalya çevridiği bütün manev
ralarda muvaffak olamayınca 12 

adada tahşidat yapmaya kal -
kışmıştır. Bu da vaziyette ve 

J Türkiye politikasında hiç bir de 
ğişiklik yapmadı. 

Faşist İtalya şimdi iktısadi yol 
}ara saptı. 
Fransız gaw!esi İstanbul mu

habirinden aldığı kaydıle şu ha
beri neşre<Lyor: 

.İtalya ile Türkiye arasında 
hakiki bir iktısad harbı başgös -
!ermiştir. 

'İtalya jstanbuldaki bilürnu?l' 

İtalyan firmalarına ellerindeki 

• infilak 
hAdisesi 

FazJa sıcaktan birkaç 
mermi patladı 

Evvelki gece sabaha karşı 

Metris çiftliğindeki topçu atış 

mektebıne ait cephaneliklel'<le 
bulunan bazı mermiler infilak 
etmiştir. İnfilak esnasında insan 

ve hayvanca zayiat obnam1ştır. 
Yangınla Dahiliye Vekili ya -

kından alakadar olmuştur. Yan
gın mahalline giden Vali ve Be
lediye Reisi Lütfi Kırdar sabah
leyin vilayet binasında Dahiliye 
Vekiline izahat vermiştir. 

İnfilakın fazla sıcaktan barut
ların tahaliül etmesinden ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Yangının diğer cephaneliklere 
sirayetine mani olan itfaiyemiz 
İstanbul komutanlığı tarafından 
aşağıda yazılan tezkere ile teb -
rik edilmiştir: 

İSTANBUL VİLAYETİNE 
Metris çiftliğinde topçu atış 

(Arkası 3 üncü. sayfcula) 

şey 

lllilli Şef İsmet İnönü Bolu ci· 
varında 1etkikler yapıyordu. Gü
zel Bolunun yolcu ve seyyah ka
bul edecek oteli bulunup bulun
madığını sordu. 

Anlaşıldı ki, memleketin bir 
çok yerlerinde olduğu gibi, Bo • 
)uda da ucuz ve temiz otel yok • 
tur. İnönü, otel ihtiyacına işaret 
etti. Bolu belediye reisine hıta • 
ben, bilhassa şöyle dedi: 

- Otel deyince, lüks bina an
lama .. Yolcu gelecek, temiz ve 
ucuz )·iyebilecek ve rahat yata -
cak .. 

Bu sözlerden, l\lilli Şefin, yur 
dunu ne güzel ve ne yakından 

tanıdığını anlıyoruz. Bu sözler 
biitün memleketteki belediye re· 
islerinin kulaklarında küpe ol • 
malıdır. Bize lüks ve pahalı şey 
değil, ucuz ,.e temiz şey lazım. 

• • • 

oer:ı-•...ft&Re aotTıoN 

-~]NJWJ~l~N------ -
L'Jntransigeant Gazetesinin başlığı 

malları derhal İtalyaya scvket -
melerini bildiriyor. 1 

Yeniden hiçbir sipariş verme-
melerini de emretti.• 

iKDAM 
Sabah Postas: 

AGUSTOS 
Pazartesi 

Başmuharriri: 

Eski T evhidiefkôr Başmuhar

riri Ebüzziya Zade Velid 

Mh ·ı ................ ~ u arrır erı: 1 İKDAM 
SABAH POSTASI 

Emekli General 
Kemal Koçer 

Mahmut Yesari 

Selami izzet 

Yusuf Osman 

Osman Cemal 

Nizameddin Danton 

'ı İkdam - Sabah Postası 1 
yeni ellere geçmiş bulu • 

1 1 nuyor. Gazetemizin 14 a-

l 
ğustos Pazartesi günün - ı 
den itibaren yepyeni bir 

1 
şekilde, yeni kadro, ve zen 
gin mündericatla intişan 1 

1 matbuatta hakiki bir ha • 1 
1 dise olacaktır. i 
1 

Ikdam - Sabah Postası 
haftalardanberi hazırlık -

Pr. Dr. 
Kerim 

1 )ar yapıyor. Bu gazete si - ı 
zi.n istediğiniz, beklediği -

Fahreddin 1 nız gazete olacak, yazı, 1 
1 tenkid, fikir, resim itibari-

1 le .sizi tatmin edecektir. 1 
ikdam - Sabah Postası 1 

Pr. Dr. Hilmi Ziya 1 en kı~·metli bir kalite, en 1 
Pr. Dr. Yavuz ileri fikirli müfrit milliyet 1 1 pervcr, sözü, özü doğru. ha 

Ziya Şakir 1 kikatlcri söylemekten çe - ~ 
kinnıiyen, tamanıile oku - ı 

Kemaleddin Şükrü yucunun matı otan bir halk 

Zeynel Besim caktır .. 1 
ve memleket gazetesi ola • ı 

Yeni ikdam - Sabah Pos ı 
Hakem Adnan Akın ı tasını çok beğenecek ,.ese-

veceksiniz. 1 
Hakem Ahmet Adem 1.. ..... , .... ,,, ....... 1 

7 Büyük Tefrikaya 
Birden Başlıyoruz 

Samimi Tenkid 



SAYFA! 

, HADiSELER KARŞISINDA • 
li •DÜNYA MATBUATI 
~-------------------~-iiiiioii---
Baltık denizinin en 
mühim hayat şehri 

DANTZiG 
Danzig, Baltık dmizinin en 

ehemmiyetli bir stratejik nokta 
sı olarak telakki edilebilır. Bu 
şehre askeri olarak kim hakim 
olursa, o halnız Lehi5tana hük
metmekle kalmaz, ayni zaman -
da Litvanya, Letonya, Estonya, 
Finlandiya ve hatta İsveç'i hile 
dogrudan doğruya tehdit eder. 
Danzig, Baltık denizinin şark ve 
merkezinin büyük bir kısmını 

kapatan bir kilittir. 
1939 martındarrberi tecavüz si

yaseti giitmiye başlıyan Alman
ya, Danzig şehrinin Çanakkale 
ve Cebelüttank boğazları ile mu 
kayese edilecek derecede eheın
miyetlı bir stratejik noktası ol
duğun:. ~ 'i olarak kanaat getir 
miştir. 

Almanya, Memel'i ele geçire
rek Baltık memleketlerine doğ -
ru bir taarruz üssü kazanmış ol
du. Meme!, şarka doğru uzan
mış bir üstür. Bu mahiyetini de 
Danzlg'in işgalinden •sonra gös
terecektir. 

Serbest şehrin bulunduğu ara
zi. gayri muntazam bir müselles 
şe:k.lindedir. Garp yanı kavis 
şeklindedir. Bu müsellesin kai
desi Danzig körfezine uzanır. 

Müsellesin resi Lehistan Pome -
ranyasile şarki Prusya arasına 

gırer. Tam burada Vistol nehri 
;kı kola ayrılır. Bu müsellesin 
yüksekliği 50 kilometreyi geç -
mez. En geniş yeri 70 kilometre -
dir, Danzig arazisi 1.894 kare ki
lometre sathındadır. 400,000 in
san yaşat. Bunun 250,000 i nefsi 
Danzigdedir. 

Vistol nehrinin be11i başlı iki 
kolundan sağdaki kol serbest 
şehrin ~ğ hududunu te~kil e-
der. Nehir deltasındaki ikinci 
kol Danzig arazisini biribirinden 
coğrafi noktadan oldukça ayrı 

br şekilde iki kısma ayıru. Dan
zig limanı ve Danzig şehri şark 
kısmındadır. Bl.U'ası arızalı bir 
a•azidir. Birçok yollar ve demir
.}'llllarlyle kesnmişt:r Demiryol
lannın en mühimmi Danz~ şeh
rini Lehistan'a ve şarki Prusyaya 
baglar. Serbest şehrin şark kıs-

• mı birçok kanallarla çizik çizik 
bir hale gelmiş bir ovadır .. 

Danzg, harpten evvel çok e-
hemmiyetli olan garnizonu ile 
kuvvet!i bir mevki idi. Vistol 
nehri sayesinde alınması güç, 
şarki Prusya cihetinden Alman
ya'yı bir Rus taarruzuna karşı hi 
maye eden tabii bir mevzii teş
kil ediyordu. 

hi>tan, bu nehrin iki kolunun teş 
kil ettiği maniadan istifade ede
rek, ve Danzig'le şarki Prusya 
arasında mahsus muvasala yol -
!arı olmadığınrlan, Vistol nehri
ne dayanır. Pomeranya'nın şark 
hududunu miıkemmelen himaye 
edecek bir müdafaa sistemi ya
rata.bılir. Bu suretle Lehistan, e
saslı kuvvetlerini garpta tecem
mü ettirir, oradan gelecek bir 
Alman taarruzunu püskürtür. 
Umınni harptan ev\•el, Baltık 

denızinde Almanya yalnız Rus
yayı tehdit ediyordu. 1933 ve 
1939 hadiseleri göstermiştir ki, 
Memel'in ilhakı, Almanya'nın 

Baltık memleketleri dahilinde 
ki faaliyeti ve Danzig üzerindeki 
istekleri geniş mikyasta bir Al
man planı için bir basamaktan 
başka bir şey değildir. Bu planın 
gayesi, Baltık denizi ile, sahil 
devletleri üzerinde tam bir ha
kimiyet tesisidir. 

Alman donanmasının topları 
Danzig'_. yerleşti mi, Stokholm, 
Kaunas, Riga, Tallin ve Helsin
ki şehirlerini ayni derecede teh
dit edebilir. Ahnanlar Danzig'i 
bir taarruz üssü olarak kullan -
ma.k suretiyle Tallın \'e Helsin
ki'yi itaat altına aldıktan sonra 
Finlandiya körfezinin mahreci -
ni kapatır. Bu suretle Sovyet 
donanmsaının bütün faaliyetini 
imkansız bir hale getirir. Me -
mel'in işgalinden sonra, Alman
ya ile Letonya arasında 20 kilo
metre kadar bir mesafe kalmış-
tır. 

Bütün bu şartlar dah !inde bir 
strateji üssü olduğu kadar, Bal
tık denizi içinde bir politika noik 
tasından Danzig'in ehemmiyeti 
pek ço!ctur. Filvaki, Danzig ser
best şehir karakterini muhafa
za etmezse Baltık denizinde mu 
vazene kalmıyacaktır. Yalnız 
denizde değil, Baltık sahillerin
de de Danzig kudretli bir sed 
vazifesi görmektedir. Öyle bir 
set ki. Aiman taarruzunu durdu
rabilecek kabiliyettedir. 

Danz-g limanı ve Danzig kör
fezini nezareti altında bulundu
ran Lehistan askeri ve bahriye -
!isi talnız Lehistan'ın menfaat -
!erini müdafaa etmekle kalını -
yor, ayni za111anda Baltık devlet 
lerinin sükfınunu. normal inki -
şaflarını ve istiklallerini de ko
ruyor. Thadee Kirkien 

(Paris - Midi) 

Hastahanede öldü 
Evvelki akşam Sultanahmet -

te 1715 numaralı otomobil tara -
fından yaralanan ve Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılan kazazede-
nin Yerebatan mahallesinde otu-

Serbest şehrin stratejik ehem
miyeti harpten evvelki devre 
ni9betl~ tamamen değişmiştir. 

Malum olduğu üzere o zaman 
Danzig, kuvvetli bir kale idi. Bu 
vaziyeti bir tarafa bırakılırsa 
Danzig bir vilayet, ve üçüncü ra nRecep oğlu Osman isminde 
derecede bir limandı. . bir mütekait oldujiu anlaşılmış -

Bugün ise, Lehistan'la yirmi tır. 
s~ne müşterek bulunduğundan Zavallı adam aldığı yaralann 

• azim şekilde inkişaf etmiştir. Bu tesirile dün hastanede ölmüştür. 

rasl A!manyanın eline geçse, ı ...................... "t 
kuvetli, ve Lehistan'ın bU.tün de-- ı 

r.ız faalyietini silip süpürecek 1 ı s e v d a ı 
kadar tehlikeli olur. Danzig'e yer 1 ı ı 

1 

!eşen Alman topçusu, anzig •ı gecele ~ ı 
körfezinin iç:nde bulunan Le - ı r .ı t 1 

histan'ın. Gdynia limanının mah ı ~ 
rc-cıni her an için kapatabilir. ı Y AZ A N: 
v.stol nehrinin husule getirdiği ı M V • i 
halici tı<kar, Ler istan'ın r.ormal . ı • .1 esa rl ı 
iktısadi hayatını tamamen du - ı . ı 
mura uğratır ı ikdam - Sab .. lı l'osıa;,ı 14 ı 

A manya, Danz>;.. c <:ok kov _ ı Ağmti.~tan itibaren bu lı"i· ı 
,·etli bır d':'nı.L ü i.ı vücuae gc _ ı itiburl'n ~cai ~c',Jilı..~ çıkınağa ı 
tirdi mi, Danzig merkezi bır ı başlarken, kı~·mdli romancı ı 
vazıyelte olduğu için, Baltık de- ı Mahmut Yesariniıı bu giizel ı 
n,zinin bütün şark ve orta kıs- ı eserini tefrikaya başlı)·.aeak - i 
ınını olduğu gıbi, Baltık sahille-- ı tır. SEVDA GECELERi l\tah· 
r.ne yerleşm ~ olan bütün millet ı mut Yesarinin en muvaffak i 
!eri de tehdit edecektır. ı olduğu ve okll!"culanmız ta· 

Bununla beraber, Danzig, bir ı rafından en çok beğenilecek ı 
serbest şehir kaldıkça, Vistol 1 ve lezzetle takip edilecek bir ı 
nehrinin döküldüğü yerde bir edebi romaDdır. ı 
emniyet garantisi halindedir. Le -----.. .......... ı 

tlan n esrarın.ı. 

lKDAİll 

1 fi dliyekoridorlarında 
~ 24 SAAT 

Dahiliye Vekili- f .. ;:;;:;;;;:;; ...... i Yeni orta tahsil 
. t k"kl . ı ı nın et ı erı ı B u k a d a r ı 

Vekilbugün Sular lda- İ laubalilik fazla J 
talimatnamesi 

Ders saatleri ve im-
resinde meşgul olacak ı Eyüpte Mustafa lbrahim im ı 

ı zasile gelen bir mektupta de • ı 
tihan sistemi 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak dün tetkikle
rine devam etmiştir. 

Vekile, Dahiliye Vekaleti Se
ferberlik Müdürü Hüsamettin 
İstanbul Seferberlik Müdürü N~ 
il, yakında yapılacak hava taar -
ruzu için İstanbulda alınacak 
tedbirleri anlatmışlardır. 

Vekil, bugün İstanbul sular i
daresinde meşgul olacak, hava 
taarruıunda alınacak tedbirler 
hakıknda alakadarlardan ızahat 
alacaktır. 

ı uiliyur ki: ı Maarif Şıirası tarafından kabul 

ı s gün!' d · b' I edilen yeni orta tahsil talima.tna-- on er e garıp ır . . 

f Haleti ruhiye başladı. Hiç kim· ~eı:ının 25 Eylıilden itibaren tat-

b 
.. "k kü' ::ı.. k dı bıkine başlanacaktır Bu talimat-

ı se uyu 1 ç..._., a u, tt - .. .. .. · . 
kek tanımıyor ve laübali ko- nameye gore butun lise ve orta 

ı nuşuyor. Hatti birçokları ar - ı mekteplerde, evvelce saat dokuz
: kada'ı arasında yapılacak şa _ ı dan on beııt kadar devam eden 
ı sokaklarda yerlere tükürüyor- ı derslerin daha erken bitirilmesi 
ı yorlar. Bunlara ilaveten ,.a . . ı temin edilmiştir. 
ı purlarda, tramvaylarda hatta ı Derslere saa.t sekizde başlana -f sokaklaıda yerlere tükürüyor· f cak, beheri 45 <lakı.kalık beş ders, 
ı lar. Açıktan sünıkürüyorlar. ı y~pılarak saat on . uçte son derse 

ı Bunlar basit fakat bilinmesi ı nil_ı.ay.et ~erı!ecekt~. .. .. 
ı lilzını gelen kaidelerdir. Anı- ı Uçuncu dersle dorduncu der> a
ı ma .. kim öğretecek ve nereden ı rı15ında yarım saat~ık bır tend -
ı öğrenecek? Zannederim bu f fus yapılacaktır. Öğleden sonra. 
: nokta l\1aarif Vekaletinin de 

1 

mektepler, talebelerin derslerini 
ı nazarı dikkatini cclbetmiş o- ı hazırlıyabilmeleri için mütalea ve 

Almanyaya sipariş edilen 3500 ı lacak ki, geçenlerde (mektep· ı müzakerelere tahsis olunmuştur .. 
tonluk Mersin tipi vapurlardan ~ elerd iıdabımua~eret dersi o- ı Mütalea ve müzakerelere saat 
üçüncüsü olan Kadeş te Alman- ı kutulealq l diye gazetelerde bir ı on dörtte başlanacak ve on yedi
yanın Rostok Emanından mem - ı havadis okudum. Fakat bunun ı ye kadar devam edılecektiı-. 
leketimi.ze doğru hareket etmiş- ı henüz tahakkuk ed ip etmedi· ı Bu mütalealar, nöbetle zümre 
tir. Vapur 15 gün sonra limanı _ ı ğini bilmiyorum. Amma .. gör ı muallilmerinin idaresi altında o
mıza gelecektir. Şimdi Kiel li- ı düğüm bir şey varsa 0 da mek ı · lacaktır. Vaziyetleri sınıf geçme -
manında kömür almaktadır. ı teplerde çoluğa çocuğa adabı ı ğe müsait olup olmadığı talebe -

Etrüsk vapuru da, bulunan ı muaşeret kaideleri öğretmek ı nin her uç ayda bir şifahi yokla
kusurları düzeltilmek üzere A _ ı zamanı gelmiştir. ı malara istinaden muallimleri ta -
ğustos sonlarında Almanyaya gi ı Kanaatime göre bu dersler- ı rafından verilen kanaat notunun 

Kadeş yapuru 15 gün 
sonra geliyor 

decektir. ı de de umumi yerlerdeki ohır ı vasatisile anlaşılacaktır. 
ı ma kalkma -şekilleri, konuş - ı Kanaat notlarına göre, üç ders-

Atatürk köprüsü 
Atatürk kö.ııriisünün CümhıJ -

riyet bayramına kadar yetiştiril
mesine çalışılmaktadır. Tahte 
parke yerlerine döşenmektedir' 
Yaya kaldırımların asfaltlanma-
sına yakında başlanacaktır. · 

AC:t:ye sarayı 
Sultanshmette yapılacak olan 

Adliye sarayının projesi Nafıa 

Vekaleti, mimar Asım tarafın -
dan hazırlanan projenin Prost 
planına uygun olup olmadığını 

İstanbul belediyesinden sormuş 
tur. Belediye yakında cevap ve
recektir. 

Şişli hastahanesi 
Fransız mimarı Valterın hazır 

ladLğı Şişlideki hastanenin avan 
projesini Vali tetkik etmiştir. 

Hastane binasının inşasına Cüm 
huri.yet bayramınd~ başlanması 
!çt 11 ca;ı~ılmkatadır. 

Ayasp< şo:ı. Taks:m ı;sfalt ı o·u 
Ayaspaşa ile Taksim arasın -

daki asfalt yol b:tmiştir. Bir iki 
güne kadar inşaata Tozkoparan
da da başlanacaktır. 
Taksım bahçesinin arkasında

ki Mete caddesinin tanzimine 
başlanmıştır. 

Seksen metre genisliğinde 
cadde 

'l'aksimden Ayaspaşaya doğru 
uzay:ı.n caddenin -genişliği sek -
sen beş metre olacaktır. Şimdiki 
İstanbul klübü yıkılacak, yerin
de bir terar yapılacaktır. 

Halkevi binasının karşısında 

yapılacak tiyatronun proıesını 

Fransı:ı: mimarlanndan Ogüst 
Perret hazırlıyacaktır. 

Taksim bahçesindeki ga
zinoya konacak ~şya 
Taks\m bahçesindekı gazıno

ya konacak mobilyaların planla
rını diin Vali tetkik etmiştır. Mo 
b.ly~ ıest:s .... 1ı ~.ı 312a:; !ıra lıarca~ 
nacaktır 

Danizyol:arı \'apurlarında 
calısan mürettebat . ' 

Denızyolları idaresı gemi mii· 
rctt batına vapurlarda yatacak 
güzel yerler yapılmasını ve bun 
!ara yatak vesa.re vt'rılmesini ka 

la.,tırnııştır 

Bundan başka mürettebata ge
miler limanlara girdikten sonra 
buralarda kaldıkları müddetçe 
para.sız yemek verilecektir. Şim 
diye kadar yalnız sefer zamanla
nnda bu suretle yemek veril -
mekte, gemi limana girer girmei_ 
mürettebat kendi paralarile dı-. 

şarıdan yemek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. 

ı ma, yemek yeme tatıtları ve : ten muvaffak olamıyan talebe. ilc-
ı buna benzer esaslar öğretilme- ı male bırakılacaklard.r. Üçten faz 
ı lidir. ı 

i 
la derste kafi notu kazanamıyan l Hakla detiil mi ? talebe sınıfta kalacaktır. 

...... •••• ••U ............ Yeni talimatnamenin en mühim 
_ noktalanndan biri de devlet imti-

ı••u ............... • UHı 1 hanıdır. Orta rnektebi bitirenler 

ı K 1 SA HA BERLER ı ı liselerde. lise mezunları girecek -
ı ı !eri yüksek mekteplerde devlet 

- - • • ••............ imtihanına tabi tutulacaklardır. * Hususi eşhasa ail şehir için- Olgunluk imtihanı sisteminin 
deki filim depolan belediye tara- kaldırılması çok ehemmiyetli sa -

fından tesbit edilmektedir. Her yılıyor. Orta mektepleri bitirenler 
türlü kazalara meydan vermemek den bilahare hususi tahsil iddia -
için filim depoları şehir dışına a- sile müracaat edenler ancak em -

lınacaktır sallerinin liseyı bi tırdikleri tarih -

* Kazalar dahilındeki yoll~rın ten bir sene soııra lise mezuniyet 
belediyenin vasıtasile inşa edil _ 1 imtihanına kabul edilebilecekler

mesi kararlaşmıştır. Beledıyenin 1 dir. 

yol ınşaal leşkiliıtından daha zi
yade istifade görülmekledir 

* Ticaret gemilerimizde zehirlı 
gaz tertıbatı yapılmJsı ıçın De\·
lc•t Şıira,ıı,da bir n zamname ha
zırlanmışt,r. 

* Diyarbakırda 28 kiloluk kar-
puz yetiştirilmiştir. Bu bütün 

dünyada bir rekor olarak göste -
rilmektedir. * İzmir mıntaka ticaret müdü

rü Avni dün şehrimize gehniştir. * Ankarada bulunan kambiyo 
müdürü Salih dün şehrımizc dön
müştür. 

* Kazlıçeşme mezarlığındaki 

kurumuş otlar dün ansızın tutuş
muştur. Fatih itfaiyesinden bir 

grup vak'a mahalline giderek ot
ları söndürmüştür. 

1 * Alemdar caddesonde Şekerci 
Ramazan Saim'e ait dükkanın o
eak kısmında bırakılmış olan ateş-

ten kuru olunlar tutuşmuştur. it
faiye tarafından söndürülmüştür. 

* Samatyada 8 inci ilk mek -
tep sokağında oturan Ahmet oğlu 

8 yaşında Sabahattin dün Hal is

kelesinde bir motörle iskele ara
sındaki kalas ıizerinde oynarken 
den•;:c düşmüş \'e yaralanmıştır. 

* Gı.imıişhaneli Mehmet oğlu. 

'Ali Orozd bak mağazasını boya -
;makta iken yukarıdan düşen bir 

'kalasla başından yaralanmı~tır. 

*Polis dün Yed' kule c',•arın· 

Af pullunun ilki 
şekeri geldi 

Bu ilk sevkİ}at 
vagon dur 

25 

Alpullu fabrikası tarafından is 

1 
tihsal edilen ilk yerli şeker dün 
piyasaya gelmiş ve derhal satıl -
mıştır. Bu ilk sevkiyat 20 vagon 
kristal ve 5 vagon da küb şeker
den mürekkeptir. Diğe; fabrika
lar da yakında yerli şeker gön
dermeğe başlayacaklardır. 

Bu sene hemen hemen bütün 
memleket ihtoiyacını karşılay3" 

cak derecede istihsalat yapılabi
lecektir. Çünkü 'Pancar mahsulü 
şimdiye kadar görülmemiş dere

cede boldur. 

Günün Resimleri 

1 
rlaki surlar Uzerinde kumar oy,: j f1:~;::'13~~:,U 
ıııyaıı 8 kışivi suç üstü .\·akalıya- • 
r-i< adliye,·e tesErn etmi,tir. İ 

Dayak yemiş 
Yenikapıda Kendilliçeşme so

kak 25 numarada oturan Bodos ı 

oğlu Koço müracaatla Balat si

neması önünde Halil oğlu Mus • 

tafa tarafından dövüldüğünü id 

dia etmiş. Suçlu yakalanmıştır. 

Yukarıdaki resim Kerbell
da değil istanbulun göbeğinde 
bulunan hatti imtiyazı mahsu
sa sahip Beyoğlunun eşiğindeki 

Boğazkesende alınmıştır. 1 
Yalınayak başı kabak çocuk -

tar, çocuklu, yaşlı loadınlar bin-

• 
iki sarhoşun 

marifeti 
" Benim ilk göz ağ
rım ve metresimdir " 

Tahir isminde bir arabacı ile 
arkadaşı Şaban dün sarhoşlukla 
Mukaddes isminde bir kadının e
vine taarruz ettilderind.,n do -
layı yakalanmışlar ve dün sulh 
ceza mahkemesine verilmişler -
dir. 

Mahkemede Tahir şunları an
latmıştır: 

•- Mukaddes benim ilk göz 
ağrım ve metresimdir. Kendisini 
memleketim olan Sivastan bura
ya geldikten sonra tanıdım. A -
yıp değil ya, ba~ımdan hiç sev
da geçmemiş olduğundan aşık 

oldum. Seviştik. Bir müddet gü
zel güzel yaşadık. Fakat bilmem 
neden, aradan zaman geçtikçe 
Mukaddes beııden soğumağa baş 
!adı. Ve bu soğukluğu; bendeki 
birikmiş paranın bittiği zaman 
son haddini buldu. Artık her ve 
sileden atışıyor ve kavga edi .
yorduk!. .. 

Nihayet bir akşam eve geldi -
ğim zaman onun evde olmadı -
ğını gördüm. Bir müddeZt c bek
le gelir! .. • diye boş yere bekle -
dım. Liıkin ertesi gün olup ta 
lıiıl.iı ondan bır ses ve sada çık -
mayınca hakikati anladım. 

Gece vakti sarhoşlukla dikkat 
etmem;ştim. Sabahleyin odasına 
baktığım zaman, odasını susle -
mek üzere aldığım kiymetli bir . 
halinin ve yatakların da yerinde 
olmadığını, eşyasnu alıp gittiği

ni anladun. 
Eşyalarımı da alıp gitmesi büs 

bütün izzeti nefsimi kırdı. O -
nu bulup e~yalarunı geri almağı 
kararlaştırdım. 

Arkadaşım Şaban ile uzun 
müddet aradıktan sonra dün ak 
şam evini buldum ve cesaret al 
mak için de bir az rakı içtim. 

Sonra Şabanla beraber eve git
tilc, kapıyı açmadı. Ben de e.
ki metresin1in evi olduğu için 
zorla girmeğe kalkıştım! ... 

Tahirin yana yakıla anlattığı 

bu uzun hayat hikayesinden son 
ra Mukaddes dinlenmiş ve o 
eski sevgilis'nin anlattıklarını ta 
mamen reddederek: 

c - Bu adamı tanımam bile! .• 

Demiştir. 

Bunun ıizcrine Tahir hiddetle 

genç kadına dönmüş ve: 

- Bende utanmıyorsun, bari 
mahkemeden utan .. yalan söyle
mek ayıp değil mi? .. demiştir. 

Bilahare hakim evrakı tetkik 
etmiş ve vak'anın tarzı cereya .. 
nına göre ·Tahir ile Şaban hak -
kında tevkif karan vermiştir. 

Dayak atmış 
Beyazıtta Makasçılarda oturan 

Ali Sirkecide oturan ;ı:rak İsma
il Emir tarafından dövüldüğünü 
iddia etmiş suçlu yakalanmıştır. · 

bir dua ile testilerini doldunnı

ya çalışıyorlar. 

Boğazkesende bostan içi hlkı 

bu damla damla mahaUe suyu 

temin eden çeşmenin daha fazla 

su vermesini bekleiyorlar. 
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Politik hayatın 
tesirleri 

Avam Kamara>ının tatil ka -
rarını vermesinden Q\:\:el yapt • 
lan son toplan,iılarda İngiltere 
Başvekilinin verdiği beyanatta
ki sözler, Almanya ve İtalya ga 
zetelerinde tefsir olunurken, ve• 
rilen hükümler dikkate şayan -
dır. 

Mis! · ~mberlayn'in mezkİlr 
nutkuna ait malumatı, Aııadolu 
telgraf ajansı .gazetelere ver • 
miş, neışrolunınLitu. Avırupa -
dan aelen gazetelerde, nutkun 
fazla kısımlan, tafsilatı vardır. 

Muhalif Liberal Fırkası lide
ri olan Sir Archibald Sindair'in 
istizahı, mebus Dalton, sab'ık 

Hariciye Nazırı M. A. Eden'in 
beyanatlarından daha mühim -
dir, diğer bir tabirle, istizahta 
bulunan mebusların sözleri, sulh 
ve müdafaa siyasetinde, Çem -
berlayn kabinesinin bugünküne 
nisbetle daha şiddetli ve azim • 
kilrane, kat'i hareketler, cezri 
kararlar istemeyi istihdaf et • 
mektedir. 

İngiltere hükiımetini meşgul 
eden siyasi meseleler ve ihtilaf 
lar, Avrupada, Almanya ve İ· 

talya hiikUınetlerinin tecavüz ve 
harp hazırlıkları, istediklerini 

' kuvveden fille çıkarmak. içia. 
harp yolunu tercih etmeleri ih -
timallerine karşı hazırlıklar, U
zalı: Şarkta Japonya ile müzake· 
re ve ihtilaftır. 

İngiltere Başvekili, bu iki mü 
him esas ile, leferrüatı olan 
Danziğ ,.e saire gibi işler, ihtilü
lara ait hükfrmetin düşüncele
rini anlatmıştır. 

* İngiltere Başvekilinin nutku . , 
lngiltere - Sovyet müzakerele -
rinin şu esasını dahi tenvir eyle
miş olması itibarile ehemmiyet
lidir. 

Çekoslovakyadan sonra, Ar
navutluğun mihver devletlerin· 
ce işgal edilme•i, İngiltere ve 
Fransa hükfunetlerinin, Ynnanis 
tan, Romanya, Lehistan hiikil -
mtetlerine garanti vermelerine , 
snlhü korumak teşebbüslerini 

kuvvetlendirmelerine yol açmış 
tı. Bu arada Türkiye ile de kar
şılıklı deklarasyon imza ve neş
redilmişti. 

Sovyet hükumeti, •Muvakkat 
İtilaflar- diye kabul ettiği bu 
gibi usuller yerine, bütün işler
de ve meselelerde, yani, faşist 

ve Nazi tecavüzlerine karşı yapı
lacak mııkavelede tam ve kat'i 
etraflı hükümler ve kararlar, 
tedbirler bulunması husµsunda 
ısrar eylemiştir. 

l\loskova müzakerelerinin faz
laea uz.arnış olmasının bir veya 
başlıca amilinin bu keyfiyet ol· 
duğu anlaşılıyor. 

İngiltere Vaşvekilinin tabiri 
veçhile, tarihte diğer bir misli 
bulunmayan, iyasi müzakereler 
taınamlanınadan, Moskovaya as
keri heyet ııönderilınesi keyfi -
yeti, itililm imz•Jannlas ını bel
ki de tacile yarayacaktır. 

Sabık H ariciye Nuırı Eden 
ılah.i, Meclisteki beyanatında, 

.Sulh cephesi. ne Sovyetlerin il· 
tihakı h usUS11Dda hiçltir ga;rre
tin esirı:ıenmemesini istemiş ve 
demişti? ki: • 

- •Müzakerelerin çabuk bi -
tirilmesi için Moskovaya siyasi 
mühim bir şahsiyet gönderilme· 
li, Stalin ile konuşmalı, bir hal
ta içinde tanı ve kat'i anlaşma• 
nın hurule gelmesi imkinını an· 

lamahdır.> 

** 
Belediye eski makine şu
besi müdürünün makemesi 

Memuriyet vazifesini suiisti -
mal etmek ve belediyeye ait ben 

zinleri kendi otomobilinde kul -
!anmak suçıle ır.~ıhakemeye ve -

rilmiş olan belediye eski makine 

şubesi müdürü Nusretin muha

kemesine dü nasliye ikinci ceza· 

da devam olunmuş ve dava; be

lediyeden istenilen bir talimat

namenin celbi için başka bir gil

ne tlik edilmştr. 
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Garip telakki ve vehimlerimiz 

• 
Balıkesir ve Bigada... Tokyoda, lngiltere 

• 
ita/yan 
Manevrası 

Sona erdi 

Geçen gün bir dostum, İkdaımn 14 Ağustostan itibaren yeni şek
ille çıkmak üzeu yaptığı hazırlıkları mevzuu bahsederek dedi ki: 

- Tenkide ehemmiyet vereceğinizi söylüyorsunuz, bu ne demek?, 
Bugün, matbuat tenkid etmek hiirriyetinden mahrum mudur?. Bu
gün tenkid yapılmıyor mu?. 

Anzavur, oldukça mühim ve müh
lik vaziyetler ihdas etmişti 
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klka katliama maruz buJunuyor
lardJ. Hayat ve istiklalinin mu
hafazasından ba§ka bir ıey lste
mlyen ie1Aın1ara karşı tatbik e
dilen bu zulüm ve imha siyaseti, 
beşeriyeti mütemeddinenin na -
zan dikkat ve insahnı calip ma
hiyette iken aksinin vııki oldu
iunu iddia ve ondan sarfınazar 
edilmesi teklifi, nasıl ciddi kabul 
olunabilirdi? 
İzmir ve Aydın havalisinde 

vaziyet buna mümasil ve belki 
daha feci değil miydi? Yunanlı
lar her ııün kuvvet ve vesaitini 
tezyit ve tauı:uz hazırlıklarını 
ikmal ediyordu. Bir taraftan da 
mmtaka mıntaka tecavüzden ge 
ri durmuy9rdu. O günlerde İz -
mire yeniden lıir piyade alayı 
ile teçhizatı tam bir süvari alayı 
ve yirmi dört adet yük otomo • 
bilile küJiyetli nakliye arabası ve 
altı adet top ve birçok mühim
mat çıkanldığı ve cee,!ıelere kül
li miktarda cephani-"svkdilmk
te olduğu anlaşılmıştı. Hakikat 
§U idi ki, milletimiz, bilasebep hiç 
bir yerde, hiçbir unsuru ecnebi-
ye mütecaviz değildi. ' 

Binaenaleyb Efendiler, vata -
nımızın aksa:mı meşgulesinden 
müslümanlann çekildiklerini gör 
l\leden veya hiç olmazsa çekile • 
ceklerine kanaati tamme basıl 
olunmak kiirı akıl miydi? Talil 
zumundan ziyade atlı ehemmiyet 
olıınmak karı Akil idi? Talil mem 
meleketin yegiıne nokta! istinadı 
kaimi§ bulunan Kuvayi Milliye
yi dağıtmağa l\latuf, bu gibi tek
lifat ve teşcbbüsatı anlamakta 
müşküllt vu mı idi? Atinin meş 
ldlkiyet ve müphemiyeti içinde 
hemen davayi milliden ferağat 
caiz mi idi? Yalnız istanbulun 
değil, Boğazların, İzmirin, Ada
na havaUsinin, hülasa hududu 
milliyemiz dahilinde bilcümle 
aksamı va tanın hakimiyetimiz 
dahlinde ipkası gayei milliyemiz 
değil mi idi? Buna nazaran, yal
nız İstanbulıın, Osmanlı Devle
tine terkolunacağı vadi karşısın
da, Osmanlı Devletinin Sadraza
mı Ali Rıza Paşa memnun olsa 
cağı ve bununla iktifa ederek ilı 
da, Tiirk milletinin memnun ola
tiyari süJdit ve atalet eyliyeeeği 
nasıl farzohınabilirdi? Vahdet -
tinin sadrazamı, Kuvayi Milliye
yi dağıtma~ matuf bütün bu 
teşebüsatın mes'uliyeti tarihiye
sini, na~arı teemmille almak is
temiyor :mu idi? 

Efendiler, ecnebi teklifi ve o
nu tatbike kalkışan biikilmetin 
arzu ve emrinin, milletçe ve Ku
vayi Milliytte muta olamıyacağı 
tabii idi. 

Efendiler, )'azdığıınız soıı şif
redl', Akbaş cephaneliğindeki cep 
hanenin bir kısmının İngilizlere 
verilmesine muavenet ettikleri
ne ait bir tariz vardı. Bu mese -
leyi biraz izah eyi-eyim. Rumeli 
sahilinde, Gelibolu clvarmda, Ak 
b&§ mevklinde, bir cephane de
posu vardı. Orada Frasızların 

tahtı muhafazasında külliyetli 
esliha ve mühimmat bulunuyor 
du. Hük\ınıet İtilaf devletlerine 
karşı teslimiyeti tamme göster
miş olmağı muvafıkı menfaat 
gördiiğiinden, zikrettiğim cep -
hanelikteki esliha ve mühim -
mattan bir kısmım, İtilaf devlet 
leriııe "ermeği vadetmiş. Onlar 
da, Vraııgel ordusuna göndere • 
cekJermiş. Rusyaya nakli için 
bir Rus vapmn da Geliboluya 
gelmiş. Hükiımet daha evvel, 
İstanbuldaki teşkilatımız riiesa
sının muvafakat ve muavenetini 
de temin etmiş .. 

Halbuki Efendile;, Köprillülii 
Hamdi Bey namında kahraman 

bir arkadaşımız, Kuvayi Milli -
yeden bir müfreze ile, 26/21 Şu
bat 1920 gttesi, sallarla Rumeli 
sahiline geçti. Akbaş cephanelik 
!erine vaz'ıyed etti. Depo muha 
fızlan olan Fransızları tevkif 
ve hututu muhabereyi katetti. 
Esliheyı kaıuilen ve cephaneyi 
kısmen ve muhafız Fransız ef
radını da mahfuzen Lapsekiye 
nakletti. Esliha vfi mühimmatı 
dahile sevkettlkten sonra, Fran
sız efradını iade etti. Akbaş de
posunda sekiz bin Rus tüfeği, 

kırk Rus ınilralyözii, yirıni bin 
sandık cephane tahmin edili -
yordu. 

Bu vak'a üzerine, İngilizler, 
Bandırrrı:ıya iki yüz kişilik bir 
kuvvet çıkardılar. İtilıif kuvvet
lerinin harekatı ll)İlliye mınta

kaları g~rilerinde, Düveli İti -
lıifiye askerlerinin de bulunduk
ları mahallerdeki depolarda bn
lunan esliha ve cephanenin baş 
ka yere nakli veya gayrikabili 
istimal bir lıale vazı veya bu gi 
hi mahallerin işgal edilmesi ih
timaline karşı umum kuman -
danlara verdiğimiz emirde bazı 
tedbirler tavsiye etmekle bera
ber, bilcümle kumandanların 

kemali azim ve kat'iyetle hare
ketleri lüzumunu bildirdik. 

Efendiler, hemen ayni gün -
!erde, Anzavur, Balıkesir ve Bi
ga havelisinde oldukça mühim 
ve mühlik vaziyetler ihdasına 

muvaffak olabilmişti. Balıkesir
de, milli cephanelerimizi arka -
dan vurmak istiyordu. Başına 

kiilliyetli adam toplamıştı. Kar 
şısına gönderilen kuvvetlerle, 
Bigade kanlı bir :muharebe ol -
du. Anzavuur, galip geldi. Kuv
vetimizi dağıttı. Top 'le :mitral
yözlerimizi gasbetti. Efrat ve za 
bitanımızı esir ve şehit etti. Ak -
baş kabra:manı Ila:mdi Bey de, 
bu ş:Jheda meyanında idi. Bun
dan sonra, Ahmet Anzavur, ken 
di ismine nisbet ettiği Ahmedi -

ye Cemiyeti namı altında, tevsii 
habasete devam etti. 

Efendiler, 3 Mart 1920 tarih
li, münderi~atı fevkalade calibi 
dikkat bir şifre aldım. Bu şifre, 
İstanbuldan, İsmet Paşadan ge
liyordu. İsmet Pnşa, . ben Anka • 
raya muvasalattan sonra, Anka

raya yanıma gelmişti. Beraber 
çalışıyorduk. Faknt Cemal Paşa
dan sonrn, Harbiye Nezareti 
makamına Fevzi Paşa Hazretleri 
geldi. Müşarünileylıin sureti 
:mahsusada talebi üzerine ve bil 
hnssa miihim bir maksatla, ken
disini mevzımbabs larihten bir 
kaç gün evvel, istanbula gönder
miştim. 

MüJıiııı olarak mütalea ettiği
miz, şu idi: Yunanlılar taarruza 
hazırlanıyorlar. Bıına karşı ma
kul olaıı, bütün kuvvetleri sefer 
her ederek mnntezam bir harbe 
girmekti. Bahusus, Fevzi Paşa 
Hazretleri, bu lüzum ve ıztırarı 
takdir elmekte idi. 

İşte, bu hazırlığı yapmak üze 
re ismet Paşanın istanbulda bu
lu.oması ve hattA erkiınıharbiye 
Riyasetine resmen 11etirilerek tc 
mini mesaisi, çok nafi oJa~ak i
cli. Bn maksatla, İstanbul& git -
mesine Jüzum giirmiişfüm. 

(Arkası var) 

Kral Zogo Brüksele 
hareket etti 

Anvers, 7 (AA.) - Kral Zo
go, ailesi ve yirmi kişilik maiye
tiyle, •Brabano• vapuru ile Oslo 
dan bu sabah 10 da buraya ge1-
m.iş ve otomobil ile Brüksele ha
reket etmiştir. 

aleyhine nümayişler Cevap verdim: 
- Bayır .. Bilakis, Başvekil Refik Saydam da, Dahiliye Vekili de 

müteaddit defalar söyledikleri nu tuklannda tenkidin ehemmiyeti
ni tebarüz ettirdiler. Samimi \'e doğru olmak ş..;ule, matbuatın 
tenkidlerlni beklediklerini, tenkidin çalışma yolunda bir teşvik ola
cıağını söylediler. Fakat, tenkid, zannedildiğinden çok dahs zor • 
dur. Çünkü tenkid için tetkik lazımdır. Tenlıi.ı edeeeiliniz :me'le • 
leyi elraflıc;. araştıracaksınız, tam hakiki cephesini meydana çıka -
racaksınız, yorulacaksınız. Yoksa, uluoı1a •beğenmemezlik> )'apmak 
tenkid olmaz. 

Yüz bin kişilik büyük nümayişçi 
kafilesinin coşkun tezahüratı 

Roma, 1 (A.A.) - Büyük ma
nevralar bugün bitmiştir. Dün

' denberi düşmanla temas halinde 
' bulunan ordunun motörlü fırka
ları bu sabah kat'i harekete geç
mişler ve tayyarelerin de müza
heretile birkaç saat içinde kat'i 

ToJcyo, 7 (A.A.) - Domei Ajan 
sı tebliğ ediyor: 

İngiltere aleyhindeki nümayiş
ler genişlemektedir. Kobede yüz 
bin kişi bir alay teşkil ederek so
kaklarda dolaşmıştır ve İngilte-

renin saınmılyetsizliğini isbat e
den hattı hareketini takbih ey • 
liyeıı br karar sureti ka:bul ey -
!emiştir. 
Naıgoyafa diğer bir nümayiş 

daha olmuştur. 

neticeyi alınışl&Idır. 
Blıde, maalesef, ekseriye; uğraşma~n, çahşmadan, yorulmadan 

tenkid yoluna sapmak adeti vardır. Tabii bunu yaparken, yaıılış ve 
eksik doküman, isabetsiz mütelea, yersiz hiikümlerre ortaya çıktığı -
mız için, muvaffak olamayız. 

Alp dağlarından inen ve vadi
leri takip ederek Torinonun on 
kilometre yakınlarını. kadar i -

I• 1 H b N nen düşman lruvvetreri Chiso -

ngı• tere ar ı•ye a ne'nun şimaline Cesana ve Ulzi-
• ' oda, Chisone üzerinde kain Fe-

Matbuatın, hakiki tenkidi yapabilmesi için yorulması, çalışması la
zımdır. Bu yorgunluk, bir memleket hizmeti için sarfedilecek 
alınteri olacaktır. Yeeyüzünün en hür matbuatı arasında şerefli bir 
mevki kazanmış olan Türk gazeteciliği, efklirı mnuıniyenin tereli -
mam olmak vazife ve sıfatını daha ciddi ve özlii olarak yapmalıdır. netrelle ve Ambropio istikame -

zırı sonra Ceseta ve Bardonneche va lkdamc• Fransaya gı•ttJ• tinde şiddetli muharebelerden 

di başlarını da muhafaza etmeye !:::=========================== 
Londra, 7 (İKDAM Muhabi

rinden) - Harbiye nazırı Hore -
Belisha, kısa bir ziyarette bulun 

ı muvaffak olamaksı.zm Alp geçit- B l 1 Al 1 
Stran.g Moskova- ~::t~e~e::;k:~::,~arına U gar ar, man ar 

mak üzere Paris'e hareket et - dan lsveçe geldi oo--• •• f b h~ J ld•ı 
miştir. Kendi.sinin Pariste hiçbir M E d se er er a e ge 1 er 
siyasi şahsiyetle görüşmeler yap- ayrılan Strang bugün tayyare i- a Vera Yl f UD 
mıyacağı söylenmektedir. le saat 12.30 da Stokholma gel - K b" • d " • • 1 ~iştir. Strang, kısa bir müddet a 1neSl egıştı (Bas tarafı 1 inei sayfada) 1 

Strang sveçte Isveç hükômet merkezinde kal- rin müsaderesine girişilmiştir. 
Londra, 7 (A.A.) - İngiltere

ye dönmek üzere Moskovadan 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfaciu) 
rihinde toplanarak askeri ittifak 
projesinin derhal beş nazırlar 

konferansına verilmesi için Baş
vekil Hiranuma nezdinde sıkı 

teşebbüste bulunmuşlardır. Bu 

esnada Japonyarun Roma ve Be!: 

lin büyük e1çileri de İtalyada 
toplanarak Avrupa aksülamel -

!erini görüşmüşlerdir. 

Şi'mdi mühim olan yegane me
sele, Hiranuma'nın partiler üze
rindeki mut.-dil hakem vazifesi-

ni idamede devam edip edemi
yeceğidir. 

Malüm olduğu üzere, Japon -
ya tarafından Haziran bidayetin 
de ileri sürülen ve Bertin ve Ro

ma tarafından reddedilen son 

Japon teklifleri şunlardır: 

1 - Japonya, Sovyetler Birli
ğine karşı otomatik surette ha -

re"kete geçecek, kayıtsız ve şart -
sız bir aske1·i ittifak teklif et -

miştir. 

2 _ Roma - Berlin - Tokio 
müsellesinin diğer düşmanları -

Harp ve Avusturalya 
Melbourne, 7 (A.A.) - Harp 

vukuunda Avustralyanın bitaraf_ 
kalmağa çalışacağını iddia et -

miş olan National Zeitung'a ce
vap veren Başvekil Menzies, de

miştir ki: 
_ Halihazirda takip ettiği si

yaset dolayısile İngiltere bir har 

be sürüklenecek olursa Avustral 

ya onun yanında yer alacaktır. 
--000 

Çemberlayn istirahate 
çekildi 

Londra, 7 (A.A.) - Çeınber
layn ile refikaeı, İskoçya'ya git

mişlerdir. Başvekil, buradan s>k 

sık ·balık avına çY<mak tasav -
vurundadn. 

Mumai-leym, bu müddet zarfın 
da her gün Loııdra ile temas ha
linde bulunB<!ak ve Başvekalet 

dairesine ağlebüMimal ay so -
nundan biraz evvel dönecekti.r. 

Çemberlayn, bundan sonra Bal 

moral'a giderek bil'kaç gün hü -

lı!ümdarJara misat>r olaca~tır. 
Başveltil, kabine >çtimalırrına baş

ladığı zaman yani eylülün orta 
lanndan Lond-ra'ya avdet ede -
cektir. 

mal< üzere İngiliz elçiliğine in - Amman 7 (A.A.) - İngiliz ma Sofya, 7 (Hususi) - Bütün 
miştir. verayı Erden muahedesinin ta- Bulgaristanda (otuz yaş dahil) 

dili üz&ine Maverayi Erden'de askerlik çağında bulunan yedek 

na karşı, Japonya, prensip itiba
riyle yardım vadetmekle bera -
ber, bu yardımın ne suretle ya -
pılacağını her vak'ada nyrı ola -
Tak tesbxt eylemeği istemekte -
dir. 

3--Japonya, Amerika ve İn

giltere efkarı umumiyesini he -
yecana düşürmeme'k için anlaş
manın gizli tutulmasını talep ey 
!emiştir. 

Enternasyonal vaziyetin bu -
günkü inkişa!ı, bugün, Almanya
yı Japonyamn bu tekliflerini ka
bule mecbırr edecek gibidir. 
Ti.entsin'in ablukası Roma ve 
Berline, Japonya'run İngilte -
re ve demokrasilere karşı oynı -
yacağı rolün ehemmiyetini -ispat 

etmiş bulunmakıtadır. İngiliz -
Sovyet görüşmelerine devam o -
lunması da Berlini Japonyanın 
faal müzaheretini almak mecbu
riyetini kabul iztırarında bulun
durmuştur. Zira bugün Alman -
ya ıçin SO'V)'etler Birliğinin bi -
taralhğına güvenebilmek ih -
timalleri ortadan kalkmıştır. 

434 saat havada kaldılar 
Spring Field ~İllinois- 7 (A. 

A.) - Hunter ve Hummphrey 
Moody biraderler havada 434 sa
at 46 dakika kaldıktan sonra çı
kan bir bora yüzünden saat 4.46. 
da "Greenwich- yere inmişlenlir. 

Madritte idamlar 
Madrid, 7 (A.A.) - Madrid 

polia müfrezesi kumandanı Ga
baldon''l karşı yapılmış ilan sui
kasdm son mesul!eri bugün sa
bah vakti idam edilmişlerdir. 

Carihou tayyaresi 
Nevyork, 7 (A.A.) - Boucher

ville'den gelen •Caribou> tayya
resi saat 21.27 de -mahalli saat
Port Washinton'da denize in -
miştir. 

İn fi lak hadisesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

okulunda vukubulan bu sabah
ki yangında mermilerin infilak 
etmesine rağmen kahraman it -
faiyemizin vazifeleriııi yapmak 
için hayatlarını hiçe sayarak gös 
terdikleri iedakilrlıktan dolayı 
takdh" ve teşekkür !erimi arzede
rim. 

İstanbul komutanı· 
Korgetıeraı Halis Bıyıktay 

dün yeni bir rejim kurulmuş ve l subay ve askerler silah altına a-
kabine istifa etmiştir. Jmmışlardır. Askerler Romanya 

Kral, isti.fa eden Başvekil Tev- ve Türkiye hudutlarında manev 
fik Paşa Abdülhudra'yı yeni ka- ra sahası olarak tesbit edilen ma 
bineyi teşki!e memur etmıştir. hallere sevkolunmaktadır. 
Kabine, şu şekilde teşek'kül et - Filibe ve civarındaki hudut 

miştir: sahası ile Türkiye - Bulgaristan 
Başvekalet, Hariciye ve Adli- hudut mıntakasında bulunan 

ye vekilliğine Tevfik Paşa Ab : 
dülhüdra, Milli talim ve terbiye 
Ahmed Alevi Sakkaf, Dahiliye 
ve Milli Müdafaa Raşid Paşa 

Madfai, Maliye Abdu ilah Nimer, 
Ticaret ve Ziraat Nikola Ghamme 
MünakaHit Ali Paşa Kaid. 

Afyondan Uşağa te
nezzüh tirenleri 

Uşak, 7 (İkdam Muhabirin -
den) - Afyondan ilk olarak kal
kan bir tenezzüh treni ile bura
ya 264 yolcu gelmiş ve istasyon
da Uşak'lılar tarafından samimi 
bir surette karşılaruruşlardır. Af
yon'lu misafirler burada kaklık
ları müddetçe şehrin görülecek 
yerlerini ve bu arada fabrikaları 
gezmişler ve saat 19 da tekrar Af
yon'a dönmüşlerdir. 

Önümüzdeki hafta uşaklılar 
da Afyon'a gide(!eklerdir. 

__ ..,,00>---

Beneş diktatörleri 
tenkid etti 

Londra, 7 (A.A.) Eski Çekoslo
v&kya Rei.ıicüm1ı.uru Bene§, Cam 
lbridge de bir Liberal toplantı -
sında verdiği kom~anuda de -
mokrasilerin galip ge!e(!eğini ve 
bu zaferin Çekoslovakyanın kur
tuluşunu tazammun edeceğini 

söyledikten sonra diktatör reji
mini şiddetle ten.kit etmiş ve biz
zat büyük demokrasileri kendi 
prensiplerine iymanla.-ı ol -
mamakla itt>ham eylemiştir. 

Yeni fındık mahsulü 
Giresun 7 (İkdam muha•birin

den) - Bugün borsada yeni fın
dık mahsulü satışlarına başlan -

mıştır. İlk pa~ti olarak Ağustos
ta tesli:n edilmek üzere 12 ton 
iç fındık fob 45-48 den 5 ton da 
eylülde teslim edilme<k iizeııe 

fob 54 kuruştan satılmıştır. 
-00--

Kudüste hadiseler 
Kudüs, 7 (A.A.) - Son 48 sa

at zarfında birkaç hadise ol -
muş ve bu hadiselerde üç kişi 

ölmüş, ikisi İngiliz olmak üze -
re 10 kişı yaralanmıştır. Bir çok 
tevkifat yapılmıştır. Hadiselerin 
en mühimleri, biri Tel-aviv, biri 
Hayfada iki bomba patlayışıdır. 

Bulgar köy ve kasabalarının da 
tahliyesi devam etmektedir. Bu 
mıntakalardan kara yolile Türki 
yeye geçmek istiyen yolcular ge 
riye çevrilmekte ve manevra sa
hası olarak tesbit edilen mınta -
ka da memnu mıntaka ınuame -
lesine tabi tutulmaktadır. 

Lağvedilecek 
Bankalar ve 
Düşünceler 

(Bıu; tarafı 1 ınci sayfada) 

fakiyetlerin, .j,!eride şahsi serma 
yclerin kuracakları büyuk Ano· 
nim Şirketlere tedricen devri 
düşüncelerinin bugünden mev -
cut bulunduğıınn söylersek, bir 
bakikali ifade eylemiş ohmız. 

* Sümerbank ve Etibank'ın llığ
vile kıırıdacak yeni teşkilattaki 
elemanların, bugiinkü teşfkkül
)erde çalışan, vazife almış şahsi
yetlerden terekküp edtteğini ta

bii ve haklı buluruz. Çünkü bu 
eleıttanlar, nihayet işlerinde, se
nelerin temin eylemiş olduğu 
tecrübelerle ml'leke kazanmışlar 
veya öhtisaslarını artırmışlardır. 

Bu şahsiyetleri, teknik ve ida
ri kısmı olarak iki şubeye a)'ıra
biliriz. Teknik kısım, alınacak 

randmanı, kemmiyet \•e keyfi
yet itibarile yükseltecek, çoğal· 
tacaktır. 

İdari kısımdaki ~ahsiyetlerin 

çalışma tarzlarını tayin n tes -
bit eylemek devlete ai.t vazife -
dir. Birinci şubedekUere olduğu 1 

gibi, ikincidekilere dahi, umumi 
ridektifi devlet verecek, )'olu o 
gösterecektir. 

İnhisırrlarda olduğu veya ta
mamile olacağı gibi. sanayi ve 

madenler sahasındaki işlerde, 
teşkilatta dahi devletin, buroc
ratie yerine, tira:ri usulü, zihni

yeti, hakim bir mevkie getirme
yi temin eylemesini temenni ey
leriz. 

ikdam 

Sofyada ve Bu1garistanın di -
ğer ~birlerinde umumi sefer -
berlik halinde yedek subayla -
rın ve ih1iyaıt efradın sevkedile
cekleri mürettep mahaller de ilan 
olunmuştur. Alakalılar seferber
lik ilan edilir edilmez listelerde 
gösterilen mahallEte doğrudan 

doğruya müracaat edecekler ,.e 
hizmetlerini alacaklardır. 

iBulgarlar bütün bu tedbirlerin 
Dobrice ve Trakya roıntakala -
rındaki büyük ve hususi Bulgar 
manevralarının icaplarından bu
lunduğunu ileri sürmekted'kler. 
Diğer taraftan halita gaz mas -
kesi tevziine başlanmıştır. Birin
ci parti olarak 200 bin maske 
dağıtılmakta ve vazıyetı müsait 
olanlardan beher maske i:çjn 170 

leva alınmaktadır. 

Harp Almanya 
için küstahça bir 
hareket olacaktır 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

verlik hissiyatı ve Polonyadaki 
manevi hava hakk qdıı tam bir 

fiku· veren nutkunda, son teati 

edilen notalar ve Polon~a - Dant 

zig münakaşaları bahsinde taf -

siliıta girişmemiştir- Polonya, 

tehditler karşısında eğilecek de

ğildir. 

Söz Hitlerin 
IEpoJı: gazetesi diyor ki: 

rin. mare,"'11in dünkü ihtarını 

rin, mareşalin dünkü ihtiram 

anlamış olduğunu ümit edelim. 

Bir harbi göze almak Almanya 

için çok küstahca bir haı·eket o

lacaktır. 

leh notasına cevap 
Dantzig, 7 (A.A.) - Ayan mec 

!isi matbuat servisi tebliğ edi -

yor: 
Dant:ıig hükiıme1i, Polonya. 

gümrük kontr.oJörlerınin faali -

yeti hakkındaki Polonya notasına 

verilmiş olan cevabı Dantzigde

ki Polonya dlplomasi mümessili 

ne tevdi etmiştir. Polonyanın no 

~ası, •.ehditk8r bır lisanla yazıl -

mış idi. 

Almanlar ate~ pUskuruyor 
Berlin. 7 (A.A.) - Gazeteler. 

MarPşal SmigJy•nin nutkuna kar

şı ateş püskürmekte ve bu hid -
Cletlerini koydukları başlıklarda 
izhar eylemektedirler. 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~ 
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ı::; .• ~~= ! İNTİKAM 
Vakıt akşama yaklaşıyor, dı

şarıda serpeliyen yağmur oda 
pencerelerinin camlarını fiske -
lıyordu. Ben sobanın başına geç
miş gündelik gazetelerden bi -
rini gözden geçiriyordum, odam 
karanlık denecek kadar loştu. 

Amma bir türlü kalkıp elektrik 
dügme3ini çevirmek kudretini 
kendimde bularntyordum. Her 
taraf sükut kesilmişti sarıiki. Yal
nız çiseliyen yağmur ve sobadan 
çıkan bir çıtırdı vardı. 
Dışarıda sinirli bir yuruyuş, 

birden ve htz ile kaııım açıldı. 
Anide içeri girene baktım. Hay 
Allah müstahakkını versin. Bi -
zim Necip değil miymiş!.. Fakat 
na o, pek hiddetli ve bir hayli 
kızarmış. Selam falan vermiye 
lüzum görmeden: 

- A ... birader, dedi. Madam 
burada olduğunu söylemeseydi, 
başımı alıp kimbilir nereye gi
decektim. Adam burada olur da 
lambayı yakmaz mı?. Bu karan
lıkta nasıl oturuyorsun? Pence
reden bir ışık görünse tereddü -
de mahal kalmadan içeri gire -
mez ... 

Tuhaf şey, benim bildiğim Ne
cip böyle değildi. 

- Yahu Necip, kardeşim de • 
dim Hele bir merha<balaşalun. 
Sonra nani sen loş yerden hoş -
!andığını, tşığın bayağılıkları 
meydana vuran bir şımank ol -
dugunu, karanlıkların ise bir a
ıem bir şiır olduğunu uzun uzun 
anlahrdın? Hem Allahını sever
sen kuzum nedir senin bugünkü 
bu gayri tabiiliğin, bunun sebe
bini anlıyamaz mıytz? .. 

- Canım azizim ışığı sevmi -
yen benim, sen değilsin ya ... Her 
ne ise bu bahsi uzatmıyalım ... 
Düğıneyi çevirdi. Odaya • 15• 

mumluk sönük bir ıştk yayıldı. 
Kendini iskemlelerden birine 
bırakıverdi. Dikkat ettim. Ekşi 
bir surat, hızla ve gelişi güzel 
giyinirken yakasının yarısı içer 
de kalmış palto, kravatı bir ta -
rafa kaymış, ezik büzük şapka 
başa geçirilivermiş. 

- Biliriıın sinirli adamsındır. 
Necip, ded im. Hakaret eder gibi 
palto şapka ile durma. Odam sı
cakltr. Haydi onları çıkar, şöyle 
bir geniş nefes al da, başından 
geçeni anlat bakalım. Eğer bir 
müşkülün varsa merak etme, 
herhalde bir şeye benzetmiye ça
hşmz .. 

- Anltacağım, \'e zaten onun 
içln geldim. Amma neresinden 
başlıyacağımı bilmiyorum. · 

- İstediğin yerden başla, be
is yol:. 

- Sen, benim FaZLllarla ve 
bılhassa karısı N evin'le nasıl 
sıkıfıkı dost olduğumu bilirsin, 
arnmızdan su sızmaz. Hele Ne • 
\'in'le ti\... küçüktenberi tanış -
tığımız için senli benli iki erkek 
arkaıdaş gibi her zaman konuşu-
ruz. 

- E ... bilirim. Yoksa yine bir 
·dedikodu mu?. 

- Yok efendim yok. Keşke 

böy!e bir şey olsa. Daha kötü, 
tahmin edemezsin. O kadar aca
ip bir şey . 

Biı"az durdu. Dudakları ara
sma bir tiryaki sigarasını stkış
tırdı ve yaktı. 

- Haydi durma anlat. Ne ol
du, adeta meraklanmtya baş -
]adım! .. 

- Anlatıyorum birader, biraz 
musaade et hele solumam geç • 
sin. 

- ?!. ..... 
- Bundan üç saat önce Fazı-

lm evinin önünden geçiyordum. 
Hani taklif yoktur diye geçip 
biraz Nevinle birkaç liif atıştı

rayım dedim. Çat kapı, hademe 
açtı. 

- Bayan Nevin buı·ada mt? 
- Burada efendim. 
- Haber veriniz, Bay Necip 

geldi, sizi görmek istiyor, deyi
niz. 

İki dakika geçmeden. bir kek 
!ık gibi, merdivenlerden hoplı -
ya zıplıya kendtsi geldi. 

- Vay Necip. ne bu teklif te
ke llüf Allah aşkınıza? Rica ede
rim buyurun. Ben de zaten: 

1 nı öarenenıe -

Nakleden: O. A. 
cBöy le yakın bir ahbap gelse de 
biraz konuşup vakit geçirsek.·• 
diye düşünüyordum, dedi. 

Allah Allah, bu sefor Nevin 
ba~ka. Her zaman •Gelsin!·• di
ye haber gönderirdi. Halbuki 
§imdi bizzat kendi geldi. Hem 
bu ne iltifat ne iltifat! Adeta utan 
dım. Kendisi önde, ben arkada 
salona girdik. Bugün nedense 
Nevini pek cana yakın buluyo
rum. Şimdiye kadar dikkat et • 
mediğim biçiminin bu kadar la
tif bir şey olduğunu biLmiyor -
dum. Oh ... O vücudü bir gör -
melisin ... 

- Yine iştahın "yerinde bakı -
yorum!? ... 

- Sözümü kesme, iştahı var 
mı bunun? Ben gördüklerimi an
latıyorum. 

- Peki anlat, anlat. Zaten ben 
de fena bir şey söylemedim ki. .• 

- .....• Evet, evet bir rop dö- ı 
şambr giymişti. Vücudü olduğu 
gibi şöyle bütün terıweti ile mey 
dana çıkmış. Gösterdiği koltuk
lardan birine çöktüm. Kendi de 
karşıma geçip oturdu. Evvela şu 
radan buradan konuştu~ Sonra 
birden tir iskemleyi yanıma çe
kip geldi, Ve: 

- Necip dedi. Sana bütün 
dertlerimi anlatabilirim. Sen 
benim en eski ve en yakın bir 
arkadaşımsın. ,,_. 

- Tabii değil mi ya .. Seni din 
!emek benim için hem bir şeref 
hem de doyum olmaz bir hazdir. 
İstediğini hiç çekinmeden söyli
yebilirsin, dedim. 

Eskiden kalma bir 1aii!bali!ik -
le: 

- Bırak şu beylik lafları da 
beni dinle. 

- Dinliyorum. 
- Necip; Fazılın ne karakter

de bir adam olduğunu peıkala bi• 
lirsin. Gözü hiç evde olmayıp da
ima dışarılarda, iyi - lci:itü yaban
cı kadınlardadır. Kendisini bir • 
kaç defa ikaz ettim, fakat fazla 
bir şey yapamadım. Nihayet ben 
de bir kadın, fazla olarak genç 
bir kadınını.. Benim de iµeti nef 
sim, gururum, onurum var. Bun 
ları çiğneyip ileri gidemezdim. 
Esasen kendisinin böyle yap -
ması hiç te doğru değildir. Çün
kü: Biz biribirimizi severek ve 

birleşı:nemize razı olmıyan anne 
ve babamı bırakarak evlendik.Bu 
itibarla yaptıkları münasebet al
maz. Bütün yaptıklarını anlat
sam pek uzun sürer. Sana yal
nız şu son, Necla lfe Demirtaş'ın 
nişanlarındaki hadiseyi hülasa 
edeyim de dinle. Hani geçen Cu
martesi gül}ü akşam, birçokları 
gibi biz de bu nişana davetli idik. 
Hazırlanıp saat •21• de oraya 
gittik. Tabii danslar, birtaktm 
ikramlar, merasımı müteakip 
devam edip gidiyordu. 

Saat birden iki buçuğa kadar 

Faztl orta yerden sır oldu. Hal
buki benden beş dakika için ay
rılmıştı. Her zamanki gibi şüp
he içimde hazır. Hemen kalktım 
gezmek bahanesi ile bazı oda -
lan yoklamaya başladım. Salo -

. na açılan odalardan birinde Fa -
zıl ile BelklSl divanın üzerinde 
sarmaş dol:ış görmiyeyim mi. .. 
Gayri ıhtiyari cA! ... • diye bir 
ses ağzımdan çıktı. 

Onlaı· da; ortasından keskin bir 
btçakla kesilmiş gibi, birbirle -
rinden ayrılıverdiler. Derhal 
döndüm ve mantomu falan alıp 
Allahaısmarladık demeden ora
dan aynhr\<en, baktım Fazıl ar
kamdan geliyordu. Tabii artık 

tahmin ede_rsin. Eve kadar, bin
lerce diller, yeminler, tövbe • 
!er .. Fakat ona güvenim kalma
dı arhk. Bu bir değil, beş değil, 
on değil. .. Her zaman her za -
man öyle .. Eğer onu severek ev
lenmeseydim, hemen boşanır -
dım. Halbuki şimdi herkes benim 
le evlenmez mi? .. Amma ben de 
karar ,-ermiş bulunuyorum. İn
tikam, behemehal intikam ala • 
cağım. Yalıuz bunu nastl yap -
malı. Gelişi güzel erkeklerle onu 
aldatmıyacağım? Hayır, bunu 
kat'iyyen yapamam. Ben izzeti 
nefsini bir intikam için ayaklar 
altında bırakacak bayağı bir ka-

<.atbık ecıı. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever
siniz? 

2 Hanııi artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho -
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyi nişleri ve tavır -
!arını, ha ttA hayatmı taklit 
ett iğini2 artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen hangi tarahdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mı, 

güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 

Heybeliadada Bayan Ati -
fet Benku yazıyor: 

- Sinema insanın r uhuna 
heyecan veren bir güzel san
attır. Bu sebepten sinemayı 

çok severim. 
- Sineınad~ en çok hoşu -

ma _ giden yı.ldızlar · Lilyan 
Harv;oy, , ölen ·laıi B arlov, Me
r i P ikforf& Marlene Ditrih, er• 
keklerden Klark Gable, Villi 
Friç'tir. 

- Hiç bir sinema yıldızı . 
nı kendime örnek yapmak is
temeı;n. 

- Sinema yıldızlarının hay 
rau olduğum tarafı san'atları

d ır. 

* 
Üsküdar da Bayan Namiye 

Kazım yazıyor: 

- Sinema sesli olduldan son 
r a h '.lkiki hüviyetini buldu. 
Şimdi hakikaten: güzel san'at
ler e ilave edilen b ir san'at şu
besidir. 

Her şey sinemada vardır. Mu 
siki, edebiyat, mimari, hey -
kel .. 

- Hoşuma giden kadın yıl
dız Marta Eggerd, Anna S ten 
Brigitte Helııı, Marlen Ditrih, 
Mac West'tir. Erkeklerden ho
şuma giden Buaye, Klark 
Gable, GüstavFröblib, Emil 
Yanings'ti r. 

- Taklit etmek hoşuma gil

ınez .. 
- Sinema yıldızlarından ca

zip hiçbir şey bulınaın. 

Ankarada yeni yapı

lan okullar 
Ankarada yaptınlmakta olan 

Atatürk lise:;i ile üçüncü ol'ta 

okul ve dil, tarih, coğrafya fa -

. kültesi binalannın inşast tamam

lanmıştır. 

Bu binalarda önümüzdeki ders 

yüından itibaren tedrisata· baş

lanacaktır. 

. dın değilim. Bı.mu düşünmek bi
le içime fenah\< getiriyor. Lakin 
çareyi buldum. Bu hıncımı senin 
yardtmınla almış olacağım. 

Düşündüm, taşındını. Bir ya

bancı muavenetine almak hiç te 

hoş bir şey olmıyacaktı. Halbuki 
sen hem benim hem onun en ya
kın dostumuzsun. Bu itma·rla b i

zi uzlaştm"!lak için çalışabiliı -

sin. Bundan eminim. Onun için 
müraccahsın. Bir yabancı, kat'iy 

yen olmaz. Tam karar verdiğim 

sırada sen geldin. Eğer gelmemiş 
olsaydın, ben seni çağırtacak -
llm. 

? !. .. 
- Nasıl haklı değil miyim? 

öcümü almamalı mtyım? Bana 
yardım etmez misin? 

Sonra birden yerinden kalk -

tı. Nasıl bir yardımda bulunabi
leceğimi kestirememiştim. Hızla 

yatak odasının kaptsını açıp, eli 
ile içeriyi işaret ederek: 

- Buyurmaz mısınız?! dedi. 

1lmışttr ı 
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IAşkınl 
ı Hançeri 1 

DANVEL IDARyÖ İ ZABITA I 
Güzel Fransız yıldızı yeni filmini i ROMANI 1 

1 
• d • v • • 

1 
t 1 İkdam - Sabah Postası u I 

nası çevır ıgını an a ıyor l!~:~~t::y~:~::;nza~~t::r~: 1 
Danielle Darrieux, yazıyor: ı Daha bitmedi.. namusu pek etmez, maatteessüf bir~ok sahne 1 mı:ının ı tefrika etmiye 'başlı- ı 
Güzel artist, gazetecilerle ko- şüpheli olan bu cemiyetin direk- viizılan bu ciheti anlıyamamış- 1 yacaktır- Bu eseri, zabıta ro-

nuşmasını pek sevmez, onların törü tarafından yapılan teşvik- !ardır. 1 nıanı yazmakta beynelmilel 
sorgularına cevap verirken -ken- !ere kapılarak, da.ha doğrusu cKalp çarpıntıs1> nın havası ş~hret kazanmış en muvaffak 1 
disi de itiraf ediyor- müşkülat mecburi itaat ederek matlup sa- çok eğlencelidir. Projektörlerin bır Avrupa müellifinin ese -
çeker. Bunun için kendisi taciz bırlızlığı yapıyorum, yapıyorum ziyası altından çıkıp ta etrafıma rindeo tercüme ediyoruz. Ter- 1 
edilmemiş, elinden Meta tahriri değil, yapmıya teııebbüs ediyo- baktığtm zaman gördüğüm şey- 'ı etime eden arkadaşımız çok 1 
bir mülakat alınmıştır . Bunu a- rum ve yakayı ele veriyorum. ler beni çok eğlendirir. Mesela seyyal bir üslupla size bu ro· 
şılğıya yazıyoruz: Hem de tam hırsızlığı yaparken... dekorun bir köşesinde sigarasını manı tatlı tatlı okutacaktır. 1 

cKalbim çarpıyor• filminde Çünkü incisini aşırmam liizımge- içen itfaiye neferi gibi... 1 Aşkın Hançerini takibe başla- 1 
(Filme bu ismi veren ben deği- len diplomat, manevranın farkı- .,n dığınız zaman bir daha bıra- ı 
!im) kalbim iki sebepten dolayı na varıyor... l=caksınız. Stüdyodaytz ... Ortalıkta bir •· 1 
çılrptı. Bu sebeplerden birisi si - Bundan daha beteri var ... Bi-

1 
llllNllM-1111 rahk sükunet vardır ... Fakat bu 

zinde keşfedebileceg"iniz gibi ta- zim müellı"fler muhayyelelerı·n 
bil aşktır. İkincisi de korkudur. ' - sükunet devam edemez. Filmin de şöyle tasavvur etmişler: Bu musikisinin kompozitörü, bir 
Maceranın en eğlenceli tarafı, diplomat, şayet kendi menfaa.ti-

filmi dirije eden sahne vazıı ko- ne bir soygunculuk Y. apacak o- rüzgar gibi içeri girer. Çehresinde tebessüm vardır, kozmatik-
cam olması ve binnetice kalbi- lursam hakkımda sikayette bu-- l~r içindedir; kimse nefes almı-
min bir 'lıaşkası içın· çarpmasını lunmıyacakmış bunun benı· ne-.. . ya cesa.ret edemez. Gür sesile sa-
onun istemesidir... relere götüreceğini tabii keşfet- ğa, sola , Bonjur!• ler savurur, 

Her ne ise .. sinemanın da ken- ıp.işsinizdir, benim söylememe fakat cevap veren olmaz.. . De-
dine göre bir takım cicaplar• ı hacet yok. 
var ve ben de zevcin emrine iti- .Kalp çarpıntısı. nda kendisi-
at ederek kalbimi cçarptırıyo· le Lede'yi oynamış olduğum 
rum>. Claude Dauphain'le Charles De-

Bana sevdalı bir lisanla: champs'la tekrar bulustuğum-

1 cSen Daupha.in'i seviyorsun, dan dolayı bahtiyarım . Decham-
fiı.kat onu soymıya mecbursun.. ps'la Berlinde cBütün kadınları 
bu iki hissi endişe ile karışık bir severim» filminde beraber oyna-
muhabbetle ifade etmelisin... . mıştık. Güzel Juine Astar ve Ca-
diyor. rette ve Tissier ile de beraberiz. 
Arkadaşıma yaklaşıyorum , Bu da benim için ayrı bir bahti-

gülmiye ba~lıyor .. ancak tam o yarlık. 
esna-0.a numara veriliyor ve her Bazan Mösyö Decoin ile hafi! 
\]<imiz de Henri Decoin'in kah atısmalarımız olur. Fakat uzun 
kaygılı, kah tasvibkar nazarları müddet tahammül edemem ... 
altında rollerimizi oynamak için Bir kuzu gibi olurum ... Maama-
vaziyetlerimizi deği5tiriyoruz. fih atısmalerımız biraz sonra yi-

Kalp çarpması, dramatik mev- ne baslar. Böyle olmazsa haya-
zulu hissi bir komedidir. tın tadı nerede kalır? 
· Müellifler, beni bir ılsahhane- Latife bertaraf, kendisi film 
den çıkarmışlardır, fakat bun- çevirdiğim zamaıı zevk aldığım 
tlan meınn,un değildirler. Bu se- da e>lur. Çünkü benim bütün im-
bepten dolayı bir yankesiciler kanl3rımı bilir, bende hasıl olan 
tn~ktebine düşürmek çaresini aksülamellerin asin asıdır. Ayni 
bulmuşlardır. zamanda benimle istedilti sahne-
Şimdi anlıyorsunuz ya, kalbi' leri nasıl yapacağını bildiği gibi 

min niç_in çarptığını ... Çünkü na- ovun uma azam! kuvveti son da-
~uslu kalmış olsam hırsızlık et- kikada vermekte olduğumu da ı 
mem lazım gelecek. bilir. 

Biraz tuhaf birşey amma, böy- Bu sebeoten dolayı bu son da- \ 
le. kika gelmeden evvel asla ısrar 

ResnmDer: 
.. ... :do ... "' • 

- ... ... .. ..... ... .., ... .. ,,.. .... • 
• 

coin ise kendisine fena bir ışık 
saı;an gözlerini ona diker, biri
birlerini süzerler, sonra kahka
h a l~r orta,lığı ~ınlatır. 

Decoin, 
cHaydi mösyöler, Mösyö Mis

raki için tekrar ba şlıyalım-, der, 
sonra benim koltuğumun arkası
na saklanır ve bir daha da kıpır
dama.z. 

Danielle Darrieux, yazısının 

sonunda şöyle divor: 
Satırları saydım.. 140 ı bul

muş ... Hem yazı hiç te fena de
ğil. 

Bu işde en ziyade şaşıracak o
lan, kocam olacaktır; bana fev
kalade itimadı vardır; her za-
man: 

- Bana göstermeden hiç bir-
şey yazma, 

Der. 
Onun ne hale düşeceğini aklı

ma getirdikçe gülmekten kendi
mi alamıyorum. Çünkü bunu 
kendisinden evvel sizler okumuş 
olacaksınız. Bu sefer de onun 
kalbi çarpsın ... 

Ne yapalım, para ile değil sı
ra ile ... 

' • • 1 
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8 Ağustos Salı 
Saat 12.30 Program. 
Saat 21.35 Türk müziği. ı 

......... (Hüseyni peşrevi). 2 
Nuri Halil.:t;'oyraz (Hüseyni şar-
kı) Artık yetişir. 3 - ......... (Hü 
seyni şarkı) Sevdiğim cemalin 
çünkü göremem. 4 - ......... Ka-
nun taksimi. 5 - Tanburi Cemil 
(Hüseyni şarkı) Görmek ister 
gözlerim. 6 - Sadettin Kaynak 
(Gülizar türkü) Bağrıma taş ba-, 
saydım. 

Saat 13.00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 13.00 - 14 Müzik (Karışık 
pro-gram - Pi.) 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Oda müziği 

Pi.) 
Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 

r 

Saat 20.15 Konuşma. 
Sata 20.30 Memleket saat aya-' 

rı, ajarıs ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 20.50 Türk müziği (Müş

terek, solo tağanniler ve oyun 
havalan). 
Saat 21.30 Konuşma (Verem 
hakkında - Ddktor: Muhit Tü -
merkan tarafından). 

Saat 21.45 Neş'eli plfilı:lar - R. 
Saat 21.50 Müzik (Senfonik 

plaklar). 
Saat 22.30 Müzik (Kabare ve -

saire - Pi.) 
Saat 23.00 Son ajarıs haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazbant -
Pi.) 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

Maliye memurları ara· 
sındaki yeni tayinler 

Hatay alay muhasebecisi Ah -
met Hamdi Oktay Hatay muha

sebe müdürlüğüne, Petürke mal 

müdürü B. Necip Atalay Yayla

dağ maln'lüdürlüğüne, Beyşehir 

varidat memuru Hamit Çan.kır 

İpsala malmüdürlüğüne, bütçe 

merkez daireleri muhasebe mü

dürü Zihni Sunay Adliye Veka

leti muhasebe müdürlüğüne, va

ridat umum müdürlüğü varidat 

kontrolörü Halit Vehlbi Türkeri 

varidat umum müdürlüğü muha· 

sebe müdür muavinliğine, zat 

işleri müdürlüğü birinci mü -

meyyizi Hikmet Dinçman zat iş 

leri müdürlüğü şube müdür mu 

avinliğine, Urfa gümrük muha

sebecisi Necmettin Kongur İs
kenderua gümrük başmüdürlü -

ğü muhasebeciliğine, Payas güm 

rük muhasebecisi Feridun İLgün 
İskenderun ithalat gümrüğü mu 

hasııbeciliğine tayin edilmişler -

dir. 



Herkes ayni şeyi soru
yordu: Atatürk nasıl? 

Yattaki 
• • 

vazıyetı 

gruplar doktorlardan 
öğrenmek istiyorlardı 

- 55 -
- Evet .. çok doğru. Emir ver· 

mek olmaz. 
- O halde ne yapalım? 
- Yapılacak iş şudur: Birer 

bahane, birer vazife icat ederek 
bwıları bulunduklan yerden bir 
an icin uzaklaştırmak, hattil, 
mümkünse Atatürk'ün motöre. 
gidecekleri ana tesadüf ettiret~~ 
u zamanın icaplarındanmış gıbı 
vazifelerle bunları birer tarafa 
savmak, güzergahtan uzaklaştır· 

mak! .. 
Bu fikir takdir edildi: 
- Evet.. en doğru, en yerin• 

de hareket sekli budur. Dört ki· 
şiden biri arkadaşlarına sordu: 

- Bunu hangimiz yapacak? 
- Süvari; geminin bu işlerile ıv 

Iakadar olmıya en salahiyetli zat 
odu. İcabedenlere lüzumlu e
mirleri verir, oradan savar! 

- Ka~ta i•e başlıyacağız? 
- On~ bi~ tesbit edemeyiz. 

Yalnız her türlü tertibatın tara
fımızdar noksansız alınmış ol
duğunu. işe baslamak için hangi 
saati tercih ettikleri Atatürk'e 
müsa.ade arzında bulunurken 
söyler ve onun emredeceği saati 
öğreniriz. Yalnız biz, emir veril
diği anda hemen işe başlamak Ü· 

zere hazır duralım. 
- Şimdi her türlü tertibat ta· 

mam alınmış oluyor değil mi? 
- Evet .. valnız şüvarinin bu· 

nu temin et~esi var ki, o da biz 
daireden çıkınca hareket saatini 
kendisine söyledikten sonra te
min edilecek olan taraftır. 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Vakittir. Gidelim, Atatürk'e 

maruzatımızı yapalım! 

- Haydi öyle ise! 
DÖrt kişi de oturdukları kol· 

tuklardan kalktılar. Süvarinin 
mesai salonundan çıktılar. Aşa. 
ğı, dairenin bulunduğu güvett~· 
ye indiler. Riyaseticümhnr daı· 
resine yürüdüler ... Riyaseticüm· 
hur dairesinin kapısında yaver
lerle kura dahil bazı zevatın bi· 
rikınesinden meydana gelen bir 
kalabalık göze çarpıyor, bunlar 
nrafarıbda fısılda~ara-k Atatür· 
kün sıhhi vaziyeti etrafında gö
rü§üyorlar, doktorlarm dışarı 
cıkmasını bekliyorlardı. Uzaktan 
4 kisinin P.Öriilnıesi üzerine ya
verl~rden ba~ka oraya toplanmış 
olanlar koridora yürüyerek da· 
ğıldılar. Nakil tertibatı ile ıneş· 
gul bLıluııanlar kapıya geldi. Ya
verlerle konu~tular: 

- Hekimler içerideler mi? 
- Evet! 
- At2türk nasıl? 

- Gündüzkü hal devam edi-

yor ... Bu seferki kriz daha de· 
vamlı oldu. Arada bir fasıla yap· 
makla beraber ta;,amen geçmiş 
olmadığı anlaşılıyor! 

- Biz de içeri gireceğiz! 
-'-- Buyurwı! 
Dört kişi Riyaseti Cüınhur da· 

iresine girdiler. 
Atatürk'ün rahatsızlığı hıi.d 

devreye varmıştı. Ebedi Şef, 
kendisile meşgul bulwıan dok
torlaı·ın bütün gayretlerine rağ
men cektiği iztıraptan kurtula· 
mıyor: yatağlnda uzanmış, yük· 
selen ha.raı·etin ve batındaki SU· 

yun tesirile hafif bir iztırap sa· 
dası çıkartarak dalgııı bulunu
yordu. 

İçeri giı enler, tedavi ile meş
gul olanlara yavaşça sordular: 

- Nasıl? Büyük hastamızın 

sıhhi vaziyeti ne merkezde? 
Doktorların endişeli bakışları, 

sorulan halin iyi ve ümitll b ir 
şekilde olınadığını işrab eder •. 
mahiyette bulandı ve hareket 
etti. Soran sözü yürüttü: 

- Saraya avdet için bütün 
tedbirleri a·ldık! 

- Her hazırlık tamam mı? 
- Evet.. tamam! 

- O halde hemen gidebiliriz 
değil mi? 

- Gidebiliriz. Fakat Atatürk'e 
bunu arzetmek ve müsaadesini 
.almak için geldik. Konuşmamı
za izin var mı? 

- Bu iş için tabii! 
Hassas Atatürk, odadaki yava~ 

konuşmanııı, fısıltının tesirile 
bütün canlılığını muhafaza eden 
gözlerini aralamıştı. Yatağın ya· 
nında hekimlerle birlikte duran 
kendi teveccühlerini kazanmış 
zevatı görünce gözlerile onlar
dan bu gelişin manasını soran 
bir harekette bulundu. 

Müsaade talebile büyük hasta.
yı zaruri bir rahatsızlığa mecbur 
kalan bu zevatın en öndekisl 
evvela Ebedi Şefe hatır sordu. 
Sonra kendi emirleri mucibince 
saraya a.vdet için her türlü ted· 
birin alıııdığını kısaca şöyle hu
lasa etti: 

- Paşam, bugün saraya avde· 
te !Utfeıı müsaade buyurmuştu
nuz! 

POLiS 

(Arkası var) 

* 
Otomobil çarptı 

Dün saat 16 buçukta Bakırkö
yünde Zeytinlik Ömac Naci so -
kak 82 No. da oturan 1714 No. lı 
Hüseyin oğlu Hasanın idaresin
deki otomobil Samatya durak 
yerinde ani olarak önüne çıkarı, 
Şehremini Hocapaşa Evliya so -
kak 50 N o. da oturan 8 yaşında 
Mustafa oğlu İsmaile çarparak 
başından hafifçe yaralamış suçlu, 
yakalanmıştır. 

• 
Dün gece saat 2 buçukta Be • 

yazıttan Kurtuluşa sefer yapan 
şoför Rahmi oğlu Hayrinin ida
resinde bulunan 3046 numaralı 

otobüs Sirkeci polis kaidesi önü· 
ne geldiğinde mezkür mahalde 
yol tamir etmekte olan amele ça. 
vuşu Mehmet oğlu Celala çar -
parak muhtelil yerlerinden yara 
lamış Beyoğlu hastanesine yatı
rılmış. şoför yakalanmıştır. 

* Küçükpazarda Atlama cadde
sinde oturan et H No. lı otomo -
bili idare eden şoför Mustafa oğ
lu Şükrü Boğazkesen caddesin· 

deıı aşağı inerken karşı tarafa 
geçmek isteyen Bostaı1başı 44 nu 
marada otw·an Hakkı kızı Nimet 
çocuğa çarparak başından hafif-

~çe yaralamış yaraıi hastaneye 
kaldırılınşı suçlu yakalanmıştır. 

Yanlış kullanılan ilAç 
Beyoğlunda Kurabiye sokak 

11 numarada otudan 71 yaşında 
Yuvani oğlu Koça romatizma 
hastalığına haricen kullanılan i· 

lacı dahilen kul!anınış, m,üdava
tı Beyoğlu hastanesinde yaptırıl 
mıştır. 

Bakırköyda yangın 
Dün saat 17 de Bakırköy Yeni· 

mahallede 72 numaralı Osman oğ
lu Rahmi Yıldızın kira ile otur· 
duğu evin mutfağında kabak kı
zartır!arken baca tutuşmuştur. 

Ateş biraz sonra oda kaplama -
!arına sirayet ederek kısmen yak· 
mıştır. Fakat yetişen itfaiye yan· 
gLnı hemen söndürmüştür. 

Yangın başlangıcı 
Samatyada Hacı Hüseyin ağa 

mahallesinde Nazlıebe sokağındıı, 
12 numaralı evin penceresi önüne 

bırakılan sigaranın tesirile pence· 
re tahtaları tutuşmuşsa da derhal 
vak'a itfaiyeye haber verilJniş ve 
ateş söndürülmüştür. 

iKDA M 

~Poar~mı 
Atletizm sporumuz 

nereye gidiyor. 
Bu spor böyle idare edilecek
se ayrılan paralara yazıktır 

İstanbul birinciliklerinde sırıkla yüksek atlama 

Gün geçmiyor ki spor bran~ • 
larunıroa bizi üzecek hadiselerle 
karşılaşmıyalıın ve yine gün 
geçmiyor ki sporumuzdaki her • 
cüm~rçten kurtularak her şeyi., 

m~mleketin bünyesine göre ya • 
pılmış ve beynelmill kaidelerin 
etüdünden hulasa edilmiş talimat 
name, nizamnamelere göre ye 
,1oktası noktasLna tatbik edilebil
mi~ tam ,.e dedikodusuz itirazsız 
ve münakaşasız temiz bir spor 
görebilelim. 

Her memleketle spor branş -
!arının bir kısmı sezon yapmış
ken ve bir kısmı da harıl harıl 
çalışırken bizdekı halen faaliyet 
te bulunan branşlarımız da her, 
gün yeni bir ihtHiıf ve itiraz çık 
masın. 

Önümüzdeki Eylıil ayında ya
ni hemen bir buçuk ay sonra A
tinada başlıyacıık olan onuncu 
atletizm Balkan birinciliklerine 
si:'zde biz de hazırla~ıyoruz. Ve 
bunun iÇin de geçen haf\8 ,. aşla
yıp bu hafta s0ra ere'.l bı.r İs -
tdıı bul 2tletizm' b; t'i ne; ,;k ierj 
terlip ettik. 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğüne bağlı bulırnan muh -
telif spor servislerimizin başın -
ela bulunan teknik ;ıdamlarımı
zın ayrı ayrı düşünceleri mahsu· 
lü olarak her gün yeni yeni bi • 
rer pürüz doğmakta devam edi
yor. Yani spor yerine birlbirimi
ziıı koyusunu kazıyoruz. 

İşte bu seneki atletizm birin -
cilikleri geçen senelere yolsuz
luktan taş çıkardı. Amma buna 
belki atletizm ajanlığı belki mo
nitörlük ve belki de haftanın 
bilmem ka.ç gününde bir kn·mızı 

' masa etrafında harıl harıl çalı • 
şan sayfalarca program hazu·lı
yan bu spora teknik heyeti se • 
bebiyet vErdL Malılm ya bu se
nenin modası teknik ve tetkik 
heyetleri de biribirile rekabet 
kabul clmezcesine yarışta de -
vam ediyor. 

İstanbuldaki atletizmin teknik 
heyeti oturup Bedet Terbiyesi 
kanununun memnuiyetine ve 
memnuniyetin diğer sporlarda 
şidetle tatbik edilmesine rağmen 
her nedense atletizmde tatbiki
ne lüzum görmeden sanki başka 
biı· kanun veya nizamdan kuv • 

\•et alarak mektepli olsun olma • 
sın bir klüpte müseccel bulun - . 
sun veya bulunmasın I5tanbul 
atletizm birinciliklerine iştira -
kine müsaade etti. Ve birincilik
leri sona erdirdi. F akat bu işler
de kurt olan klüplerin biribirine 
itirazının önüne geçemediği i -
çin de en fazla puan alanı şampi· 
yon ilan edemedi. Hem kendini 
ve hem de bu sporun ajanını,_ 

monitöı·ünü miiş'kül vaziyete 
sokarak günden güne inkişaf ve 
rağbet edilmesini beklediğimiz 

atletizmi de zavallı bir hale sok
tu. 

İş yine gece. yarılarına kadar 
mesai ile işi niçinden çıkmak i
çin kırmızı masaya intikal etti. 
Şimdi işte İstanbul atletizm 

birinciliklerinde müsabakalara 
birinciliklerinde müsabakalara 
sokulan lisanslı, lisanssız, mek -
tepli, mektepsiz müsabıklarla 

bir klüpten diğer klübe Hifla geç 
miş bayrak takımlarında yer a
lan atletlerin üç haftalık çalış -
malarında kazandıkları dereceyi 
sahada değil, masa başında hal -
letmeğe çalışacaklar. Ve bu su· 
retle bu atletlerin mensup oldu· 
ğ~ biı· klübü de şampiyon i -
lan edip işi tatlıya bağlıyacak -
!ar. Bu kararı verecekleri iyi ta
}lıdığımız için bu sulhsever tek -
nisiyenlerin bunda muvaffak o
lamıyacaklarına zerre kadar şüp 
hemiz yoktur. Yalnız şurada ŞÜJ? 

heliyiz ki atletizm sporu yine bir 
he;·cümerç içinde öldürülıneğe 

çalışılıyor. kğer bu sporun mem
lekete faydası yoksa Genel Di
rektörlüğün bütçesinden ayırdı
ğı yirmi üç bin liraya yazıktır. 
Hiç olmazsa bunu düşünsek! 

Kefalete tabi tutula
cak nüfus memurları 

Nüfu> müdürlerinin her defa· 
sında 50, kaza nüfus memw·la -
rının 25, nahiye nüfus memur
larının da 15 liradan aşağı o~ma
mak ve bey'iye aidatı verilme
mek şartile kefalet kanununa 
tabi tutulmıyacaklardır. 

Harç pulu ve kıymetlı evrakı 
ihtiyacını peşin para ile almak 
istiyen nüfus müdür ve memur· 
lurının kefalete tabi tutulmala· 
rı kararlaştırılmıştır. 

Bir otomobil 
Bir çocuğa 
Çarptı 
Şoför Alaettinin idaresindeki 

, otomobil evvelki akşam Kı

zıltoprakta 15 yaşlarında. Yaşar 

isminde bir çocuğa çarparak teh 

likeli surette yaralamıştır. Za • 

vallı çocuk biraz sonra ölmüştür. 

Şoför tevkii olunmuştur!. 
--000-

Bir motör parçalandı 
Dün köprüde bir deniz kazası 

olmuştur. 

Köprü açıldıktan sonra Hali -
ce girme kistiyen Erol kömür 
şilbi Ayancık limanına bağlı 

Şaban reisin iki tonluk kum yük 
lü motörüne çarpmış ve motörü 
parçalıyarak batırmıştır. 

Etraftan yetişenler denize dü
şen motör tayfalarını kurtarmış 
lardır. 

--~oon---

Bedia Von Ştazer 
bir tehlike geçirdi 

Elyevm Fransada bulunan ve 20 
güne kadar memleketimize dö • 

necek olan şehir tiyatrosu artist 
!erinden Bayan Bedia Fon Stat

,zern Paristen İstanbu.la hareket 

edec.eği zaman ani bir hastalık 

geçirdiği öğrenilmiştir. 

Kendisini muayene eden dok· 
tor iki saat zarfında acil bir a -

meliyat icap ettiğini söylemiş, 

bunun üzeme :maruf operatör 

Bertran tarafından kıymetli ka
dın artistimize bir buçuk saat_ 

süren muvaffakiyetli bir ameli -
yat yapılmıştır. 

--ooo 

Betek - lstinye Uzerinde 
emlaki bulunanlar 

Bebek - İstinye şosesinin açıl

masına başlanması münasebeti· 

le güzer,g1ıha tesadüf eden kısım
da bazı mecburi istimlakler ya· 

pılmış ve bir kısun eski yalılarla 
biııalar yıkılmıştıt. 

Bu istimlaklerden dolayı bazı 

evsahipleri belediye aleyhine ad 

!iyeye müracaat etmişlerdir. 
<Mikdarı 8 i bulan istimlak sa

hipleri hukuk mahkemesine baş· 
vurarak belediyeyi dava etmiş -
ierdir. 

Dün üçüncü hukuk mahkeme:. 
sinde bu davaya bakılmıştır. 

Mahkemede ev sahipleri der,t
lerini anlatmışlardır. Neticede 

meselenin hakeme havalesi ke. -

rarlaştırılınış ve muhakeme bu -
nun için talik olunmuştur. 

00 

Hariçten gelen malların sa
nayiimiz üzerinde tesirleri 

Dün mıntaka iktısat müdür -

lüğünde, iktısat müdürü Halük, 

sanayi birliği umumi katibi Ha· 
!it Güleryüz ve Ticaret Oda • 

sı sanayi şubesi müdürü Veda -

dm iştirakile bir toplantı yapıl
mıştır. Toplantıda hariçten Tür

kiyeye gelen bil'umum malların 
yerli sanayi üzerindeki tesirleri 

hakkında tetkikler yapılmıştır. 

Toplantılar devam edecektir. Ne 
tice Vekalete bildirilecektir. Yer 
li sanayiin korunması için ha -

riçten gelen malların gümrük ta 
rifeleı·inde yeni değişiklikler ya
pılacağı söylenmektedir. 

·----------·· t • • 
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! azan : Rahmi Yağı_! 

TURGUT REİS 

Malta muhasarasının 
yirmi beşinci •• •• gunu 

ile 
Limanda 

Piyale paşa 
Turgutlu 

Vezir Mustafa 
karşıladılar 

- 51 -

Başrahibin dudakları kıpır -
dadı.. Göğsünde parmaklarile 
bir haç işareti çizerek mırıldan· 
dı: 

- Oooh .. Evet odur .. Her iyi· 
liğin mübdii, en büyük yardım
cımız .. Meryemdir. 

Bütün rahipler ayni zaman· 
da ayaklandılar. Hepsi göğüs • 
!erinde hayali bir haç resmi ya· 
pan parmaklarını harekete ge
tirdiler.. İncilden bir parça oku 
yarak tasdik ettiler: 

- Odur... Büyük Meryem 
anamız .. . Her an yardımı ÜTA! -

rimizden eksik olmasın!.. 

Lavalet, Sen J an Şövalye!~ 

rinin mukaddes tarik!at uğuru
na kılıca sarıldıkları sırada elin
de o tarikatin sahrbi bulunan 
İsa ile Meryemin ve HaZTetl 
Yahyanın yardım edeceklerini, 
işte böyle fili bir hareketle 
Türklerin hücumunu önliyerek 
kendilerine bir nümune göster
diklerini anlattı: 

Sarhoş rahiplerle şövalyeler 

buna inanmışlardı. Meclis dağı -
lır dağılmaz gidip yataklarına u
zarraaak, i31.i.rahat edecek yel'
de ev ev dolaşarak bu hadiseyi 
bizzat kendileri görmüş gibi 

· herkese bwıu anlattılar. 

Maltada umumi bir kanoot 
haline gelen fikir, İsanııı ve 
Meryemin ınuhariplerle birlik -
te harbe karıştıklarını, bu mii • 
nevi yardım mevcut ~l<lukça 

Türklerin Malt.ayı zaptedemiye • 
cekleri merkezinde toplandı. 

Bu hareketin neticesi ertesi 
sa!bah görüldü .. Asker arasında 
da yayılan ve her ·ağızda biraz 
daha gcni.şliyerek efsaneleştiri • 
len vaka muhariplerin manevi • 
yatını artırdı. 

Serdar Mustafa Paşanın o gün 
yaptığı umumi hücum.da bu fev· 
kalade artan maneviyatla ya -
pılan müdafaa karşısında akim 
kaldı. 

Muhasaranın 25 inci günü - ba
zı tarihler bunu beşinci günü di
ye tes!ııt ederlerse de Hacı kal· 
faya göre beşinci günü kabul ve 
tesbit edildiği ve bazı hadiselere 
göre bunun daha doğru olması 
kanaati bulunduğundan biz de 
beşinci günü tabirini kabul et -
tik • 21 parça donanmasile Tur· 
gut mareke meydanına geldi, 
çattı. 

Kaptan Piyale Paşa ile Vezir 
Mustafa Paşa Turgutlu limanda 
karşıladılar. 

Türk denizcisi karaya çıktı. 

Kanuninin ferunanı mucibince e
mir ve kumandayı kendisine ver 
melerini istedi. 

İki Paşa da fermandaki kat'i 
ifadeye baş eğmek zaruretile 
Turgudun dediğini yaptılar. Tur 
gut o gün •bizzat vaziyeti tetkik 
ve keşfetti. Akşam, muharebe 
aralandığı sırada orduda bağır
tılan delliUlar; 

- Hıicumu Karlıdere Beyler· 
beyi Turgut Reis idaı·e edecek! 

Naralarile harp sahasını inlet 
tiler. 

Gece, yemekten sonra Serdarla 
Kaptan Paşa Turgutla görüş -
mekte idiler. Türk denizcisi on
lardan beş günlük muharebe 
taf.silatını dinledikten sonra kes 
tirme bir tenkitle söze girişti: 

- Bu kaleyi muhasara etmek
le işe başlamanız büyük bir ha
tadır. Görüyorsunuz ki, kale 
adanın )imana uzamış bir dili 
üzerinde ve asıl müdafaa hattı 

olan Sen Mixel kalesinden uzak 
tadır. 

Bunu muhas~ ile uğraşacak 
yerde karşı sırtlardan karaya as· 
ker döküp kaleyi sarmak daha 
muvafık olurdu. Çünkü onun 
zaptı ile Elm kalesi ıkendi ken
dine sukut eder, ·bu uğurda kan 
dökülmezdi. 

Serdarla Kaptan derya Turgu 
dun bu acı ve sert kritiğini hi -
capla gözlerini yerlere eğerek 

dinliyorlardı. Turgut, bin bir sa
vaşın denemesile edindiği sala -
hyetJe söylüyor, patlayan top -

ların gülleleri Elan kalesinin be
denlerinde delikler açarken zı

yan edilen zamana ve cephaneye 
acıdığını ilave ile devam ediyor
du: 

- Farzedin ki. burayı zaptet
tik Bundan ne çıkacak? Karşı • 
da dağ g"bi dikilen ve bundan 
çok daha üstün yapılışta bulu
nan Sen Mİ§el kalesinc'tki şö • 
valyelerin topları kalenin to -
nozlarını Gazilerin başına geçi· 
recek, burada .bannmağı imkan
sız bırakacaktır. 

Kaptan ile Serdar gfuı,göze gel 
diler. Piyalenin bakışlarında: 

- Nasıl. ben sana söylemedim 
mi? İşte, tedbrisizliğinle sebebi
yet verdiği bir hll.dise, şu mu

harebe akamete maruz kalacak. 
Padişah bunu haber alınca bizi ; 
en azı azl en çoğu da cellıida ha
vale suretile verilecek cezaya 
tabi tutacak. Şimdi burada mu· 

hasara.yı ~efetmek te kabil mi? 
Böyle bir hareketi Gaziler ne 
ile ve nasıl tefsir ederler? Ordu

da maneviyat mı kalır. ilahi pa
şa.. Birkaç ,gün beklememenin 
cezasını seninle birlikte çekmiye 
mahküm oluuma acımamak ka
bil değil! 

Diyen bir mana beliriyordu. 

Serdar başını telkrar eğdi T ur· 
guda cevap \'eıııniş olmak için 
söylendi: 

- Madem ki, muvafık görül
medi, elbet mu!ıasar!'-..Y.l refe • 
der, karşı kaleyi sarmakla sa • 
vaşın kılığını değiştiririz! Tur· 
gut bu cevaba daha fazla içer -
ledi .• Gürleyen sesi, ateş üze -
rindeki kolumbarnelere meydan 
okurcasına şiddetlenerek ser -
darı azarlar gibi itiraz etti: 

- Paşa; Paşa! Cenkleşmek, sa
vaşmak çocuk oyunu değildir ki, 
bu olmadı öte tarafa dönelim, 

başka tedbir düşünelim diyesin! 
Mademki sen bir defa bu bücür 

kaleden işe ba~ladın. Burada 
kan döktün, can ve baş veren ga

zilerin gayretini buraya çevirt • 
tin. Gayri bu işten yüz döndür
mek kabil değildir. 

Önce askerin sana itimadı bu 
yüzden kaybolur. Sonra, sa'Vaşı 

çocuk oyuncağına alan gazileri ar 

tık bir tarafa sevketmek müm
künsüz hale girer. Maneviyat 

kırılır .. buradan muhasarayı kal 
dırınca gemilere dönüp adayı es 
ki sahiplerine bırakmak en akla 
uygun harekettir. 

Serdar inledi: 

- PekL. Nasıl edelım Reis? 

- Gayri buna devamdan lbaş· 
ka yapılacak iş yok! Yarın s.

bah ezanile hücumu şiddetlen -

dirmek. Bu kaleyi yerle bir et

tikten sonra Sen Mişel kalesine 
taarruza başla.mak gerektir. 

(Arkası var) 
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• • Çeviren: lskender F. Sertelli 

Ben bir casusum 
Hem de damarlarında Amerikan 
kanı taşıyan bir İspanyol casusu 

- 55 

,..___.._ . 

dosya çıkardı .. ve bu dosyadald 
fotoğraflan masanın üstüne koy 
du: 

- Şu fotoğraflan gel de se -
ninle birlikte tetkik edelim. 

Cak fotoğraflardan birini eli -
ne aldı: 

- Bu resimde yüzüne sun'i 
ben yapıştırmışsın! Halbuki şim 
eli yüzünde ben yr/k.. 

- Ben her zaman bensiz ge -
zerim. Ailemin şehadeti de bu
nu teyit edecektir. 

Cak güldü ve alaycı bir tavır
la: 

- Hangi ailenden bahsediyor-
5un? dedi. Madriddeki taalluka
tını da buraya mı getireceğiz? 

- Hayır. Benim taallukatım 

Madridde değil Nevyorkta ve 
herkesın bildiği bir semt'e otu -
ruyor. 

Cak hiddetle bağırdı! 
- Beni hala aldatmak ve böy

lelikle elimden kurtulmak mı 
ist!yorsun? Artık elime düştün .. ,_ 
Kanun pençesi omuzlarına yapış
tı. Hakikati itiraf et: Ne zaman 
danberi casuslukla meşgulsün? 

- Ben casus değilim. Damar
larımda Amerikan kanı vardır. 
Vatanımı senden çok severim. 

- Bu da yeni bir siyaset, de -
ğil mi? Ben kanar mıyım böyle 
dolaplara? Şen bunları kime söy 
lediğinin farkıııda mısın? Kar -
şında Amerikanın en meşhur bir 
detektifi bulunduğunu unutuyor 

musun? 
Genç kadın, hala omuzlarını 

kaldırmış gülüyordu: 
- Sizi bir detektif yamağı o

larak bile tanımak istemiyorum, 
Mister Cak ı Bu hadisede ısrar 

göster'rseniz, sabun köpüğü gi
bi, bütün şöhretiniz bir anda sö
nüp gidecektir. Amirlerıniz ya -
nında mahcup olduğunuz kadar, 
efkarı umumiye karşısında da 
müşkül vaziyete düşeceksiniz! Si 
zi temin ederım ki; dostlarınıza 
bakacak yüzünüz kalmıyacak ... 

Bu snada telefon zilinin acı a
cı çnlırağa başladığını gören Cak 
yavaş yavaş masanın başına so
kuldu. 

. Telefonla konuşmağa başladı. 

- Ne dediniz? Cümhurreisi -
nin husıısi katibi benimle görüş
mek mi istiyor? ... Pekf.liı. emir-

lerini bekliyorum ... 
Ve genç kadının yüzüJM> baka

rak telefon muhaveresine devam 
etti: 

- Evet, Mister! Gizli polis da 
iresi şefi Cak kar~ınJZdadır ... Bir 
kadının tevkUinden mi bahset· 
mek istiyorsunuz? Haniya şu İs-
panyol casusundan .. öyle mi? ... 
Evet, evet, o şimdi yanımdadır. 

. Kendisini so:rguya çt'iktim. Beni. 
hi\U aldatmağa çalışıyor .. yüzün 
deki sun'! beni de çıkarmış. Ken 
disini memurlarım on beş gün 
evvel benli görmüşlerdi ... Fakat, 
kabil değil, Mister! Onu üç ay 
evvel nasıl tanryabilir8iniz? Kla 
ra memleketimize geleli henüz 
iki ay bile olmamıştır. 

Cak, nefaine fazla güvenen bir 
iş adamı tavr}le telefonu kapa -
dı: 

- Cümhurreısınin hususi ka
tibini bile kandırmışsın! Senin 
lehinde olarak hüsnü şehadette. 
bulunmak istedi. Fakat, vazife -
me müdahale etmesine meydan 
vermeden te1efonu kapadım. 

- Beni adliyeye vermekte ıs
rar mı edeceksiniz?. 

- Şüphesiz. Bir maznunu müd 
deiumumiliğe teslim etmekteıı. 

başka ne yapabilirim? 
Masasının üstündeki kabarık 

dosyayı gösterdi: 

- Aleyhinizde bu kadar vesa
ik varken, Ciimhurreısi bile te -

vassut etse, bfıkim sızi affede -
ınez. 

Sonra birden kaşları-.ı çata -
rak, piposunu yaktı: 

- Amerikayı içinden, kalbin
den vurmak istediniz, değil mi?. 
Fakat, çok merak ediyorum, bi
ziın dilimizi nerede öğrendiniz? 

Genç kadın işi alaya vurdu: 
- Madridde. 
- Çok güzel konuşuyorsunuz! 

Hükumet sızı casus olarak yetiş
tirmiş olmalı. 

- Şüphe.;ız. On b.i.r yaşından-
-beri ·bu işlerle meşgulüm. Husu-
si bir mürebbinin nezareti al -

tında casus olarak yetiştirildim. 
- Çok samimi bir itiraf doğ -

rusu. Zaten benim en büyük me
ziyetim de budur: Maznunu ko
layca itiraf ettirmek. 

- Başka öUl"enmck istediliı -

ANKARA 

7 ·8 -939 
KAPANiı 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 

5.93 
126-6475 

3.355 
6.66 

28.555 
67.335 
50.825 
21.515 
1-0825 
l.56 

.ıoo ÇEK. KRON 
lOO PEZETA 

4.34 
' H.035 

100 ZLOTİ 
100 PE."IGO 
100 LEY 
100 DiN~ 
100 YEN 

100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

Esham ve hhvllH 

Sivas - Erzurum m 
Sivas-Erzuruın V 

23.845 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 

30.55 
23.9025 

19.91 
-9.91 

St:BZE FIATLl!ıtl 

bteobul Belediyesi Merkez hfılinde 
toptllll satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleı-i 

Cinsi emsaH 

Bamye 
Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

• 
Araka 

sırık 

Semizotu 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan baş 

• orta 

kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 
• Hiyar 

Maydanoz 
Dereotu 

demet 

• 
Nane • 

ty; 
kuruş 

15 
2 
8 
9 
7 
'1 

15 
10 
2.50 

14 
13 
10 
4 
4 
5 
6 
4 
3.60 

-.75 
-.75 
-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 
Akçe <.rmudu • 
armudu • 
Mustatabey 
Yabani armut • 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği • 
Kayısı • 
Zerdali! • 
Kiraz • 
Fındık • 
Vişne • 
Şeftali • 
Muz yerli • 
Ağaç çileği • 

At ile çarptı 

9 
24 

18 

11 

22 
50 
20 
9 

12 
13 
37 
70 

40 

1914 den 1939 yılına kadar geçen 25 yll 
Bugün küçük farklarla 1914 deki 
harp havasını teneffüs ediyoruz 

Büyük harp başlangıcının 25· 
inci yıldönümü bizi ciddi suret
te düşünceye sevkediyor. lmpar 
ratorluk Almanya'sı dört sene
den fazla devam edecek ve me
deni dünyayı bu kadar feci su
rette altüst edecek olan dünya 
harbını açalıdanberi bir çeyrek 
asır geçti. 

O devirdenberi, ha.tta harpten 
sonra da, milletlerin hakiki sul· 
hu tanımamış oldukları, daiınl 

bir istikbal endişesi içinde tehli
keli bir bayat yaşamaktan kur
tulam<ıdıklan söylenebilir. Bu 
yirmi beşinci yıldönümünde tail'İ• 
hin en kahramanca mücadelele
rinden birini anış son derece ha
zin bir hatıra teşkil eder. Harp
ten yirmi sene sonra ayni hare· 
ket noktasına varılmış olduğu

nu dü§ününce insan muazzep 
oluyoı· . 
İmparatorluk Almanya'sının 

mesuliyetleri bitaraf tarih bakı· 
mından kat'i surette sabit ol· 
muştur, ve hadiselerin hi~bir 

tarafgirane tefsiri açık hakikati 
tadil edemez. Avrupa'da normal 
bir nizamın tesisi için lüwmlu 
yatıştırrrua arzı.ısiyle affetm;ış 

olabiliriz, fakat bir nesil sonraı 
bile, mesuliyetleri unutmaya· 
hakkımız yoktur. Alınan diplo
masisinin suçlu rolü Fransuva 
Jozef Avusurya - Maıcaristani

nı Saraybosn.a cina.yeti Sırbistan 
aleyhinde sonuna kadar istisma
ra sevketmek, bitaraf ve dürüst 
Belçika topraklarına tecavüz et
mek ve manevi silfıh istiyenler 
aleyhihe ayaklandıran bütün di
ğer hatalar olmuştur. Fakat ya
şamak lazım olduğu için, mmet
lerin nizam ve emniyet içinde 
çalışmaya ihtiyaçları olduğu için 
harbın uyandırmış olduğu kin 
ve gayızlan haıfifletmeye ve sön. 
dürmeye çalışıldı. 

İngiltere mecburi askerliği 1939 da kabul etti. 

essesesi vazilesini tahakkuk et- J 

tiı'emedi, Çünkü ona. emrine ve .. 
rilmiş olan vasıtalardan çok yük
sek işler gördürülmek istendi ve 
verebileceğinden fazlası talep 
edildi. 

Milletler Cemiyeti, sulh siya
seti, kollektif emniyet, adil esas
lar üzerinde enternasyonaJ işbir· 
liği gibi kendinden beklenen 
yüksek gayelerle birlikte yolun
dan çıktı ve gitgide zayıflama. 
siyle 1918 zaferinin vermiş oldu
ğu bütün ümitler de suya düştü. 

Her neye mal olurs;ı olsun ih
tiH\flara mani olmak arzusu o ka· 
dar umumiydi ki daima kendi
nin ayni olan ve merhale mer· 
hale, muvaf.lıkiyet ihtimalleri
ni itina ile hesaplıyarak sulh mu
<ııhedelerini tahrip eden bir Al
manya'nın cüreti karşısında gev
şeklik gösterildi. Ancak askeri 
kudretini tamamen yenilemiş, 

tatmin edilmemiş bir İtalya'nın 
yardımını temin etmi~, merkezi 
ve şarki Avrupada mutlak bir 
hegemonya kurmak hususunda
ki eski cermen hayaline yeniden 
bel bağlamış bir Almanya emri
vaki karşısında kaldığı zamandır 
ki Avrupa uyanabildi. 

İki senedenberi Nasyona·l • sos
yalist ve faşist kudretinin kuv
vet yoliy le genişlemesi tehdidi 
karşısında bulunuyoruz; iki se· 
nedenberi harp umacısı millet
lerin rüyalarına giriyor ve onla
rı bir harp çıktığı takclirde kuv· 
vete kuvvetle mukabele etmek 
üzere hızlı bir tempoyla silfıh
lanmıya sevkediyor. 

O kadar haşin bir enerjiyle 
boğusmuş olan milletlerin barış
maları imkanına inanmak iste
nildi. Medenif.,tin bugünkü in
kişaf merhalesinde herkes için 
müsavi hukuk, karşılıklı itima,t, 
kollekti1 emniyet prensipi üzeri
ne enternasyonal cemiyeti bina 
etmek mümkün olduğu ümidi 
beı;lenildi. Harbm ertesinde, ye
ni bir dünya nizamını yoktan 
yaratmak icap edince bu işe gi
rişilmek istendi. Milletler cemi
yeti bu cömert teşebbüsten doğ
du. Bu cemiyetin vazifesi sul
hun idamcsine nezaı·et etmek, 
harbe mailli olmak, bütün ihti
lliflarm sulh yoliyle hallini te
mın etmek ve bilhassa milletleri 
gitgide artan askeri techizatları
nın ağır yükünden kurtannak 

'ı için umumi silahsızlanmayı ha
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! ,ırlamaktı. Büyük Cenevre mü-

Şişlide Abidei Hüriyet cadde
sinde at ile geçmekte olan l 7 ya 
şında Hüseyin oğlu Hikmet atı 

idare edemeımesinden civarda 
oynıyan Nüsret oğlu 13 yaşında 
ki Ömer Aydın çocuğa çarparak 
bacağından yaralanmasına sebe
biyet vermiş. Çocuğun müdavatı 
yaptırılmış, suçlu yakalanmış -
tır. 

niz, karanlık noktalar varsa, ay-

Harp sonrasının bu kadar in
kisar uyandırıcı inkişafının de
rin sebebi buradadır. Realitele
re göz yumarak ideal sahasına 

bağlanmak istendi. Ve hadiseler 
bizi kimsenin önlemek iktidarın
da olmadığı realitelere irca etti. 
.Mukaddes hodbinlikler• in ye
niden uyanışı, iktısadi ve siyasi 
rekabetler, hususi menfaatler 
arasındaki ayrılıklaı·, sonra en 
muhtelif şekillerde devletlerin 
iç hayatlarını altüst eden ihtilal 
ruhu, biitün bunlar enerjileri 
süratle tüketmeye, en emin dok
trinleri yanlış çıka~maya, hüku
metleri ve milletleri dünyanın 

içinde bocaladığı manevi ve si
yasi kan~ıklığı arttıracağı önce
den malum olan tecrübelere gi
rişmeye sevlr"Ui. 

Yirmi beş sene fasıla ile, fetih 
ve istila dev !etlerine karşı ayni 
hür devletlerin birliği teşekkül 

etmektedir; bir çeyrek asırlık 

bir ara ile ayni maddi ve mane
vi şartlar içinde ayni facia ken
dini gösteriyor, fakat bu def• 

dmlatmağa hazırım. ı · 
- Korkmuyorsunuz demek?!. • 
- Kimden ve niçin? .. 
- Kanundan. Ve casus ol<lıı -

ğunuz için. 

- İpe gitmeyi göze aldım. Ar
tık hiç kimseden korkum yok. 
Haydi sorunuz ... 

- Pekala. Vazifemi kolaylaş
tırdığınıza teşekkür ederim. Ev -

vela şu noktayı anlamak istiY.o -
rum :· Bu kadar güzel ve sehhar 
bir çehrenin altında, bu tehlike
li zeka makinesini nasıl işletebi
liyorsunuz? Her glin bir başka 
kılığa girmeğe, memurlarımızı 

şaşırtıcı makyajlarla yüzüniizii 
değiştirmeğe ve sayısız apartı

manlar tutmağa. hasılı ele geç -
miyen ve göze görünmiyen bir 
rüzgar gibi oradan oraya kaçma 
ğa nasıl muvaJfak oluyo~unuz? 

(Arkası var) 
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1SAGl.IK1 
Dondurma 

Yaz mevsiminde herkesin rağ

bet gösterdiği dondurma, ferah 

verici bir maddedir. Şekerle 

meyva usaresinden yapıldığı i

çin vitamini ve kalcrrisi vardır. 

Ancak heı şeyde olduğu gibi don 

durma yemek hususunda da iti

dale riayet etmek icap eder. Faz

la miktarda dondurma yenildi

ği takdirde mide üşümesine gö

ğüs nezlesine sebebiyet verir • 

Hatta daha m~im göğüs has -

talıklarını ve mesela zatürreeyi 

intaç ettiği de vakidir. 

Dondurmayı ne vakit yeme -

lidlı? Dondurmayi yemekten 

sonra.ve~ miktarda olarak ye

mek lazımdır. Bir de dondurma

yı yutarak,_ yani lokma halinde 

mideye inılirerek yememeli, A

ğızda yavaş yavaş eriterek ye -

melidir, bu suretle hem daha zi

yade zevkin'}. V\lrılmış, hem de 

sıhhi şartlar dahilinde hareket 

edilmiş olur. 

Fotoğraf tahli ileri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

kim oldugunu:ı.u söyliyelim 
-94-

Se'ier Toğuç 
tip. Çok cev -
val ve faaldir . 
Mütemadıiye n 
çalışnak ister . 
Ci~di işlerden 

haz duyar. Ko 
nuşmasındak .i 
mevzuların bi
le hep ciddi ol 
masını ister . 

- Enerjik bir 

Llübalilikten ho;'lanınaz. Evine 
çok bağlıdır. Hi:ç kimseye zarar 
gelmesini istemez. 

* -95-

1 Todor Todo-
1 ridis (İstan -

bul) - Güzel 
San'atlara faz

~ la mütemayil 

1 bir tip. Zeki 
bakışlı ve inti
tizamı fazla se

ver. Herkes ta
rafından tak -
dir edilmesini 

ister. Yaptığı işlerde çok titiz -

dir. Hassastır. En uiak bir me-

sele kendisine çok tesir 

Mültefit ve hoşsohbettir. 

eder. 

yeni olan bir cihet daha vardır 
ki o da sıılhcu milletlerin hadi· 
seler tarafından gafil avlanma
lana müsaade etıniyecekleridir. 
1939 da, küçiik farklarla, 1914 
ha.reket noktasına dönmüş bu
lunuyoruz. Fakat bugün, reali
telere şuurla intibak etmiş ma
nevi kuvvetlerin uyıınıklığı var
dır ki, o zaman mevcut değildi, 
ve şu dakikada malum olan te
sirlerini o zaman göstermiş ol-
sa,ydı hiç şüphesiz medeni dün-
yaya harplerin en miitihişini ta-
sarruf etmek imkanım verirdi. 

Le temps 

• TAKVİM • 1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel Temmuz 

21 25 
8 lncl AY HlZlR 94 

SENE: 1 9 3 9 

Vuati Ezani 

Güneş Ağustos Güneş 

5 Ol 9 43 
O tıe Oeı-. 

12 20 8 
5 00 

lklndl lkıodl 
16 13 8 53 
Akşam Aqam 
19 19 12 00 
Yatoı Ya t11 
21 06 SALl 1 4(1 
imsak lm&Ak 
3 03 7 H 

1 
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Dağlar Kralının haklkf hayat ve maceraları 

ÇAKICI EFE 
Kamil Paşanın yüzün

de endişe belirdi 
Çok sevdiği oğlunun kanlı mace
ralara ahlmasına taraftar değildi· 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

55 --

Paşayı haberdar etti. Paşa sabır
lhkla soruyordu: 
- Emin misin Muhtar Efendi, 

Çakıcı çetesi hakikaten orada 
mı? 

- Hiç merak etmeyin paşa 

hazretleri. Ben tahkikatımda al
danmam ... 

- Peki oğlum. Şimid ne yapa
lım? 

- Bendeniz mevcut zaptiye 
kuvvetleriyle debboy muhafız -
lannı alırım. Siz de İzmire şifre
li bir telgraf vererek kuvvet is -
teyiniz. Gidip çiftliği muhasara 
altına alalım ve bu şakileri hay
yen, meyiten ele geçirelim. 

Mutasarrıf Mehmet Ali Pa
şa öyle yaptı. İzmire bir telgraf 
verdi. Aydın mutasarrifinin 
telgrafı vilayete geldiği zaman_ 
Kamil paşa makamında yoktu. 
Vali odasında Sait paşa yalnız o· 
turuyor, babasının gelmesini 
bekliyordu. 

1 

Mutasarrıf Mehmet Ali paşa • 
nın yanında verilen karara göre 

I 
bu suretle hareket maksadı te -
mine en muvafık hareketti. Ger
çi mülazim M\;htar efendinin bu 
işe pek aklı ermemişti, fakat ne 
yapsın ki kendi mülazimdi, kar
şısındaki ise mirliva idi. 

Çakıcı çetesi hakikaten iki ge
ce evvel o çiftliğe gelmişti. Muh 
tar efendi hiç te yanlış haber al
mamıştı. Efe, sedire uzanmış is-

ı tirahat ediyordu. 

Kendisine karşıdan bir müf -
ı reze geldiğini haber verdiler. Çe 
1 te derhal toplandı ve icap eden 
tertibatı aldı. Fakat müfreze o 
kadar tedbirsiz ıi!erlı'yordu ki 
şaşmamak kabil değildi. 

Zaptiye kuvvetlerinin hiçbir 
şeyden haberleri olmadığı anla - • 
şılıyordu. Çakıcı efe bu hali bit
tabi farketmekte ıgecikınedi. Kı
zanlarına hitaben: 

Yedek 
Subayların 
Hizmetleri 

Muhtelif mektep me
zunlarının askeri 

mükellefiyeti 
Yedek subay olacaklar hak

kındaki yeni hükümlerin tatbi
kine başlanmıştır. Her sene ya
pılan son yoklama neticesinde 
sağlam veya sakat asker edilen
lerden tam devreli lise ve mua
dilleri ile yüksek derecedeki 
meslek mektepleri, yüksek de _ 
niz ticaret mektebi ve muadili 
mekteplerden ve üniversiteden 
mezun olanlar, yedek subay ve 

' askeri memurlar hakkındaki ka
nunun 8 inci maddesindeki şart
ları haiz oldukları halde yedek 
subay yetiştirilmek üzere tahsil
leri nevine ve kabiliyetlerine gö
re Milli Müda1aa Vekaletince 
takdir edilecek ihtiyaca göre 
muhtelif sınıflara ayrılacaklar 

ve bunlar mekteplerde askerlik 
dersi görüp görmediklerine gö -
re, aşağıdaki şekilde yazılı müd
detlerle talim ve tahsile tabi tu
tulacaklardır. ' 

Bu cetvelde gösterilen hizmet 
müddetleri mezun oldukları o -
kullardan aldıkları diplomalara 
göre olacaktır. 

Bütün tahsilini yabancı mem
leketlerde yaparak, oralarda as
kerlik dersi görmiyen yüksek 
mektep mezunları 6 ay kıt'a ve 
sefinelerde, 6 ay mektep şube ve 
müesseselerde t&lirn görecek, 6 
ay asteğmenlik hizmetinde bu • 

Maiyet çavuşu şifre ile i;;eri -
ye girdi. 

- Bunlar bizim burada oldu " 
ğumuzu bilmiyorlar. Mecbur ol
madıkça kurşun atmıyalım. 

ı lunaıcaktır. Yekı'.ın 18 aydır. 

- Paşa hazretleri Aydından 
bir şifre var. Acaba konağa gön
dersem mi? 

Sait paşa kuşkuda idi. 

- Ver bakalım, dedi, mühim, 
bir şeyse babama kendim gö -
türürüm. 

Ve telgrafı alaı. Şifre katibi -
ni çağırttı. Mehmet Ali paşanın 
telgrafım okudu. Bu telgrafta 
mevcut kuvvetin Muhtar efend·i 
kumandasına verildiği yazılıyor 

ve Çakıcı çetesinin tahassungahı 
bildirildikten sonra İzmirden 
kuvvet isteniyordu. 

Sait paşa ıgüldü. Tam o sıra • 
da da vali Kamil paşa makamına 
gelmişti. 

- Ne var Sait? O ne ? 
- Aydından bir şifre efendim. 

Çakıcı çetesinin yeri öğrenil -
miş. İzmirden kuvvet isteniyor .. 
Müsaade buyurursanız bu mel
un herifin tenkili şerefi bana na 
sip olsun. Gidecek kuvvetin ku
mandanlığını ben deruhte ede -
yim. 

Kil.mil paşanın yüzünde endişe 
çiııgilerı belirmişti. O pek ç0k 
sevdiği oğlunun bu kanlı mace· 
ralara atılmasına taraftar değil
di. Ya maazallah bir kurşun i -
sabet ederseydi? Çakıcı efe ile 
şaka olmazdı. Bu adam kara Sa
it paşa gibi bir adamı düşündür
müş ve hatta .. yıldırmıştır. 

- Olmaz. 
- Neden olmasın paşa baba, 

dedi, müsaade buyurmanızı çok 
rica ederim. 

Ve mahzun olmuş gibi boynu
nu bükerek ayakta bekledi. 

Kamil paşa merhumun en bil 
yük zaafı işte ·bu Saittir. Ona 
asla dayanamaz. Onun arzulan
nı asla kat'iyyetle reddedemez -
di. Bu sefer de böyle oldu ve 
Sait paşa takip kumandanlığına 
tayin edilerek Aydına ce'Vabi şif 
re verildi. 

Müfr('ze geceleyin hususi 
trenle haı·eket etmiş, Aydına 
varmıştı. Sait paşa derhal mu -
tasarrıfı gördü. Muhtar efendı 
çağırıldı. Kendisinden izahat a

lındı. 

Sait paşanın gözlerinde şey -
tanetkarane bir şimşek çakmış -
tı. Derhal takip müfrezesini üçe 
taksim etti. Muhtar efendiyi yan 
lış istikamete yolladı. İkinci 
müfrezeyi de Muhtar efendi müf 
rezesinin tamaınile aksi bir isti
kamete memur etti. Çakıcı efe -
nin bulunduğu çiftlik istikame • 

Dedi ve dürbünü eline alarak 
gelenleri tarassuda başladı. 

- Hay Allah müstahakını ver 
sin. Bizim eğlanmış .. 

Hacı Mustafa hayretle efeniıı. 
yüzüne bakıyordu. 

- Neye baktın Haçı? Geleni 
bilemedin mi? 

- Bilemedim efe .. 
- Sait paşa geliyor. 
- Kara Sait paşa ha? .. 

- Yok canım. Kamil paşanın 
pğlu Sait Paşa ... 

Ve sonra kızanlarına bağırdı: 
- Koşun çocuklar ... Sait paşa 

geliyor. Hoş geldin, safa geldin, 
deyip ikram ile misafir edin .. 

Çiftliğe 300 metre kadar me -
safe kalmıştı. Sait paşa müfreze 
yi orada tevkif etti. Tek başına 
ilerlemeğe başladı. Henüz yirmi 
beş, otuz adım atmamıştı ki, ağaç 
diplerinden fırlıyan zeybekler 
önüne çıktılar ve: 

- Hoş geldin, safa geldin pa -
şanı. 

Diye kendisine yol gösterme -
ğe başladıİar. Sait paşa niha -
yet Çakıcı efe ile karşı karşıya 
gelmişti. 

Çakıcı Mehmet, Sait paşayı 

çiftlikte iki gün, iki gece misa· 
fir etti. Bu müddet zarfında yan 
larında Hacı Mustafa bile otur
mamıştı. Yalnız hizmet için gi
rip çıkıyorlar, arasıra efeye icap 
eden haberleri vererek talimat a 
lıyorlardı. 

Takip müfrezesinin hiçbir şey-. 
den haberi yoktu. Kumandan pa
şa çiftlikte idi. Kendilerine mü 
kemmelen kuzular, ayranlar, 
yağlar, ballar geliyordu. Olup bi 
teni sormak zaten vazi:feleri de

ğildi. Onlar da orada mide şişi

rip ense yapıyorlardı. Garibi şu 
ki müfrezenin çavuşu vaziyetten 
bihaber olduğu için etrafta nö -
bet bekletiyor, muhtemel bas -

kınlara karşı guya tedbir ahyor 
du. Müfrezenin gerisi çiftlik bi
nasına doğru gelmişti. Orası em 
niyetli yerdi. Zavallı adam asıl 

düşmanının nerede olduğunu ne 
bilsindi. 

İki günlük ınisaferetten sonra 
Sait paşa müfrezesiyle birlikte 
Aydına avdet etti. İlk işi müla
zim Muhtar efendiyi çağırmak 
oldu. 

- Bir şeye rastgeldiniz 
Muhtar efendi? 

- Hayır paşam. 

mi 

Sütün tahsilini yabancı mem · 
leketlerde yaparak oralarda as • 
kerlik dersi gören yüksek mek -
tep mezunları 3 ay kıt'a ve se • 
finelerde, 6 ay mektep, sefine ve 
müesseselerde talim görecek, 6 
ay asteğınn olacaktır. Ykün 15 ay 
dır. 

Türkiyede orta okul veya mu
adili diplomasını aldıktan sonra 
tahsillerini yabancı memleketler 
de askerlik dersi görerek tamam 
lıyan yüksek mektep mezunları, 
2 ay 'kıt'a ve sefinel.erde, 6 ay 
mektep sefine ve müesseselerde 
talim görecekler, 6 ayda da as
. teğmenlik hizmeti geçirecekler
dir. Yekfuı 14 aydır. 

Türkiyede lise veya muadili 
diplomasını aldıktan sonra tah
sillerini yabancı memleketlerde 
askerlik dersi görerek tamamlı • 
yan yüksek mektep mezunları 
bir ay kıt'ada 6 ay mektep vı:_ 

müesseselerde talim göreı;ekler, 
6 ay asteğmenlik hizmeti yapa
caklardır. Yekun 13 aydır. 
Yabancı lise ve orta mektep

lerle muadili mektep mezun -
!arından, askerilk dersi görerek, 
Türkiyeye gelenler iıulundukları 
yerdeki liseden birinin kampına 
iştirak ebtirilecektir. İmtihan so 
nundaki muvaffakiyet derecesi
ne göre kendilerine askeri ehli •• 
yet veya askerliğe hazırlık de -
recesini gösteren bir ve>'{ka ve • 
rilecek ve bu vesikanın verdiği 
haktan istifade edeceklerdir. 

Yede ksubay yetişecek kadar 
tahsili olup ta yalnız orta mek
ıep veya muadillerinden diplo -
ması bulunanlar 4 ay kıt'ada, 6 
o.y mektep ve müesseselerde ta
!'ın görecekler ve 6 ay da asteğ
menlik vazifesini ifa edecekler • 
dir. Yekun 16 aydır. 

Lise ve muadili mekteplerden 
diploma alınış olanlar 2 ay kıt'a, 
6 ay mektep ve müesseselerde ta
lim görecekler, 6 ay asteğmenlik 
yapacaklardır. Yekun 14 aydır. 

Üniversite ve yüksek mektep
lerden diploma almış olanlar ,·e 
yahut lise mezunlariylc C brö -
vesi alanlar altı ay mektep ve 

.müesseselerde talim görecekler, 
6 ay d<ı asteğmenlik :-·apacaklar
cıır. Yekun 12 ayd!r. 

Bualardan yukand~ki izahat 
muc:bince kıt'a hizmetini yapan 
ve ikmal eden veya yüksek as -
kerlik dersi \'e kampı gördüğü 
diplomasından anlaşılan tabip, 
veterinerlerin hepsi, kimyager, 
eczacı ve diş tabiplerinin en li -

katlilerinden ihtiyaca göre 

iKDAM 

Memleket Haberle • r ı 
Bu sene Uludağa 
rağbet çok fazla 

Fakat dağdaki 
karşılamıya 

tesisat ihtiyacı 
kafi değil 

Uludağdao bir manzara 

Bursa, (İKDAM Muhabirin -
den) - Uludağ otelleri mevsim 
dolayısile çok fazla rağbet gör -
mektedir. Günü birlik gidip ge
lenlerden başka otellerde kalan
lar arasında memleketin muhte
lif köşelerinden gelmiş meb'us 
profesör, muallim, tüccar gibi 
Türk ve ecnebi bir çok zevat bu
lunmaktadır. Bunlar arasında 

son günlerde Denizli meb'usu 
Necip Ali Küçüka, Adana meb-
usu Bay Damar, meb'uslarımız -

, dan eski Sıhhat Vekaleti müste-
şarı Bay Hüsamettin, ve üniver
sitenin beynelmilel şöhreti haiz 
profesörlerden Oberndorder Dem 
berg, Kesler, Rüstov, Şuvartz, 

Kantorviç, Holzmayster, ve eski 

Avusturyanın Şuşing kabine -
sinde iktisat nazırı olan iktısat 

teorisi profesörü Döbjer Berger 
de bulunmaktadır. Bu profesör
ler bir aydan fazla Uludağ ote -
!inde kalacaklar ve Uludağ hak 
kındaki intibalarını ayrı ayrı 

branşlarına göre birer yazı ile 
tespit ede.ceklerdiıı. Profesörler 
her gün Uludağda tetkikat yap
maktadırlar. 

Diğer taraftan İstanbul ve An 
karadan her gün bez on telgrafla 
otellerde yer aranmaktadır. Da
ğa karşı gösterilen bu rağbet ve 
tehacüm karşısında oradaki te
sisat bütün talepleri değil. talep
lerin bir kısmını bile karşılaya
cak vaziyette değildir. 

Kastamonu 
Eğitmen 

Kursu 

= 

Bu sene daha 
çalışıyor 

fazla 

Kastamonu, (İKDAM Muha -
birinden) - GL-çen senedenberi 
muvafakiyetini görmekte oldu -

ğumuz Eğitmen kursumuzda in
şaat faaliyetleri bir haylı ilerle
miş olmaktadır. 

Bu faaliyetler arasında en zi -
yade enteresan o'.an inşaat mal
zemesinin çok pratik bir şekilde 
teminidir. 

Eğitmenlerimizin inşaat için 
en zaruri olan tuğla imali, haki -

kateıı çok pratik ve randıman i
tibarile çok üstündür. 

Bu sene ilk defa bir tecrübe 
yapılmıştır: 

Toprağı kazma. karma, hazır -
lama, kesme, atma ve imal.. Bü
tün bu tecrübeler nihayet bir 

hafta zarfında tuğla imali için en 
kolay ve randımanı yüksel bir 
usul ve istikameti tayin etmiş -
tir. 

Bu tecrübelerde geçen seneki 
toprak ocağının iyi bir cevheri 

, haiz olmadığı anlaşılmıştır. Mil 

karıştırmakla toprağın terkibini 
değiştirmek müşkilatından sarf. 
nazarla Şeker köprüsü civarında 
tuğla imaline müsait evsafta bir 
toprak bulunmuştıır. 

Ve ilk defa 14 - 15 binlik bir 
' tecrübe furunu yapılmış ve müs 

bet netice vermiştir. 
Şimdi ise 60 binlik bir fırın 

yanmaktadır. Arkasından 120 
şer binlik iki furun daha yapıla
caktır. 

Bu işe Ağustos sonuna kadar 
devam edilecek, Eyliil, ders tat-
bikatına hasrolunacak ·inşaat 

proğramı Teşrinievvel on beşine 
kadar bitmiş olacak ve kurs fa
aliyeti bu suretle hitama erecek
tir. 

---oo•o---

.. Bir aile faciasının 
davası sona erdi 

.. .. Yeni yapılacak 
Baldızını olduren, karısını yaralı- onbir vapur 
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- SOLDAN SAGA -

1 - Erime - Herkesin riayete 
mecbur olduğu. 

2 - Ağaçlık - Ümit edilmiyen 
belii. 

3 - İsim - Zaman - Ziya ve-
rir. 

4 - Nefiy edatı - Söz - Eldat. 
5 - Çekirdek - Yemek. 
6 - Dört .köşe - Emir sigası. 
7 - Edat - Dünya. 
8 - Baştan bir aşağı - Hay

vanlar için lazım - Edat. 
9 - Anne - İnsan - Otelin 

e>ki zamandaki hali. 
10 - Az - Yol uğrağı olmayan. 
11 - Denizde lazım - Kızının 

kocası. 

- YUKARIDAN AŞAGI -

1 - Yerine koyma - Saçları 

intizama sokar. 
2 - Meşhur bir Fransız mu

harriri - Su taşıyan. 

3 - .. olmayan - Hayvan ay3k 
kabısı - Efendi. 

4 - İşaret edatı - Sandalla -
rın kanadı - Mevcut olan 
manasına gelen edat . 

5 - Çol gemisi - Rakam. 
6 - Sepet - Kalktığı için köy 

lüyü seYindirdi. 

7 - Su - Millet. 
8 - Beyaz - Keder - Şart 

edatı. yan adam 6 seneye mahkum oldu .--
B İ . . Bunlar lngiliz tezgah-

ursa, ( KDAM Muhabırın - J nunda yaralarından ve ölümden 
~n] -:- Şehrimizde ı:eçen ~ir a- ı kurtuluyor. larına yaptırılıyor 

9 - İsim - Suriyede bir şe
hir - Olmamış. 

'e _acıasının mahkemesı agırce- Ağır cezada cereyan etmekte 
d 

Yeniden yaptırılması kararlaş 
za a sona ermiştir. Dava mev - olan muhakeme bitmiş ve Katli-

! 
tırılan 11 Posta vapurunun yedi 

zuu o an hadise şöyle olmuştur: me ait karar tefhim edilmiştir. 
Kadimile karısı Liitfiye on iki Kadim, orta boylu, tıknazca, ke- tanesi 700 ve 4 tanesi de 2800 

yıldanberi evlidirler. Fakat Lul sik kara bıyıklı, açık ağzından tonluk olacaktır. Bunlar İııgHiz 
fiye kocasından hoşlanmamak _ dişleri görünen bir adamdır. Ka- tezgahlarına yaptırılacak ve pa
ta, baldızı Hatice ise, ablasını rarı sükunette dinlemiştir. raları İngiliz kredisinden istifa-
Kadimden ay·~mak · ._ .... · · Mahkeme. kararında bu tafsi- de ile ödenecektir. Fabrikalar -

u ısı=zıgınl 1•1 .kr . 
söylemektedir. İki kız kardeş, a ı zı ettıkten sonra, işlenen dan gelecek teklifler 10 Teşrini-
bir gün Kadimin evindeki eşya- suçun k~dınlar tarafından yapı- evvele kadar ıkabul edileck on -
!arı alarak gı·tm - k • ı lan tahrık eseri neticesinde va _ ege . arar ve - · dan sonra bu tklifler teşekkül e-
riyorlar F k b ki oluşunu dikkate alarak Katli-

. a at u sırada Kadem · b ld ··ıd·· ,. decek bir komisyon tarafından . mın a ızııu o urmekten ao .. 
eve geliyor. Kadınlarla Kadim layı on sekiz yıla mahkumiyeti- tetkik edilerek vapurlar en mü-

Karasında bir kavgadır ba,.<;lıyor. ni altı seneye indirmiş ve karısı sait şartlar gösteren İngiliz tez
adınlar adam ü · h ·· ın zerıne ucum Lutfiyeyi yaralamaktan ötürü gahına sipariş edilecektir. 

ederek onu zorla merdivenler -- bu müddete beş gün daha ilave 
den aşağı indiriyorlar. Bu vazi - etmiştir. Kadim üç sene müd -
yet karşısında kalan Kadim de detle amme hukukundan mah

bıçağını çekerek baldızına ve \ rum kalacaktır. 
karısına saplamağa başlıyor. • ................ •••••••• 

Sol omuzu ile göğsünün sol ta 1 KISA HABERLERJ 
raflarından müteaddit bıçak ya ................... .... 

rası alan Hatice, fazla kan kay- İZMİT: Vilayet C. H. Partisi 
bettiğinden ölüyor. Karısı Lut- İlyönkurul Başkanlığına bu va
fiye ise, on günlük bir tedavi so-. zifeyi vekaleten ifa eden, Eski 

Belediye Reisimiz ve şehrimiz 

Milli Müdafaa V~kiiletincc lü _ 

--cıoo>---

lstanbul - lzmir hava 
esef erleri 

İstanbul ile İzmir arasındaki 

doğru tayyare seferleri dün sa -

bahtan itibaren başlamıştır. Her 

gün buradan İzmir Hi,20 de bir 

tayyare kalkacaktır. İzınirden 

den yine her gün saat sabah ye-

dide bir tayyare bereket edecek

tir . 

10 - Kısanuı aksi - Mantar .. 
11 - İbadet - Uçma aleti. 

=======--
Tayyare ile gönderi .. 
lecek mektuplardan 
alınacak ücretler 

Tayyare ile Bulgaristan ve 
Yu~avya'ya gönderilecek mü 

, r~~lltln bı:, '."'r yirmi gram ve 
ke•inden ve .• rtpostaltarın be
herinden altı kuruş, Macaristan 
ve Almanyaya gönderilecek o -

!acılardan da on iki kuruş mun
Zalll tayyare ücreti alacaktır. Bu 

ü~etler Sofya, Belgrat, Viya -
na, Budapeşte ve Berlin için he

sap edildiğinden bu şehirlerden 
gayri bir şehir için verilecek 

mektup ve kar!postalların be -
her yirmi gram ve kesrinden Bul 
garistan ve Almanya için ile:. Yu
goslavya için iki kuruş munzam 
ücret alınacaktır. 

.. ....................... , 
.. · · ı 

zurrı goru.t-cek mikdt:.i.rı tercihan 

ko:ndi t·•:bıkaı. mck!epluine ve 
lüzumunda sıhhi müesseselere 

eşrafından Abidin Aral ekseri -
yetle seçilmiştir. 
İZMİT: Belediye Reisimiz Ke

mal Oz Ankaraya gitmiştir. 
Belediye Reisi, Ankarada Be • 

lediyeye ait hususa! hakkında 

meşgul olacaktır. 

İ İKDAM i 
ı o·· k ı Yeni açılan istasyonlar ı unya vu uatının ı 

iZMİR - Afyon hattı üzerin- i en heyecanlı ve f 
deki konaklar, Ahmetli istas • ı doğru akislerini ı 

---<00°0---

ve makine mühendisleriyle sınai 
'.<'myagc rlerden !üzı;c::.ı mikda
darı askeri fabrikalara ve diş ta
bibi. eczacı ve kimyagerlerle 
mühendislerden ihtiyaçtan faz -
lası i!f diğerleri tefrik edildikle-
d :;ınıfların yedek suhc.:' mek -
lardırtebine ve buralarda 6 aylık 
ı izmet ve tahs;lc tiıbi t:nulacak
lardır. 

İZMİT: Flarti Müfettişimiz 

Samsun Mebusu Zühtü Durukan, 
Valimiz, Mebusumuz Ali Dik -
men ve Şehrimiz Parti Başkanı 
Abidin Aral ile Denbente, ve bi
lahara da Abidin Aral ile Kara
mürsel ve Herekeye giderek tet 
kiklerde bulunmuşlardır. 

yanları ile İzmir - Bandırma ü- i verecek t 
zerinde Çukur Hüseyin istas • ı 
yonlan her türlü nakliyata açıl- t Dı' politikayı yakın· t 
mış ve Alsancak - Nazilli hattı ı dan emin kaynak~ar- f 
üzerinde bulunan Karpınar is· i dan taklb edebıle· ı 
tasyonu adı da incirovaya de - t: cekai niz i 
ği.ştirilmiştir. . ........ " "••••• n•n••• 
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Şirketi Hayriyeden: 
11 Ağustos 939 tarihinde mevkii mer'i· 

yete girecek olan fevkalade tenzilatlı aylık 
ve 3 aylık aboneman kartlarının timdiden 
köprU giteleri ile merkezi idaremiz Kontrol 
mUdüriyetlnde satışa ba,ıandığı sayın yol· 
cularımıza ilin olunur. 

8 - AGUSTOS 1939 
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Her şeyden evvel SJh 
hatlı ve parlak bir te 
ne, leke•ız ve dü:zgüıı 

bir cilde malik olma 
18.zımdJr. 

1 Memleketin en eski gazel esi ; 

... -----------.. i olduğu kadar, en çok sevilen, ~ = aranan 'Ve okunan gazetesi i 
sizin de cildinizi güzel
leştirir, guddelerlni bes
leyerek canlandırır. 

~ senelik b!r temibe mahsulü ohın KREM PERTEV tertip v 
yapılıf tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yağlanması 
na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır, 

TUZLA içmeleri 

.---...KUŞ TÜYÜ··--
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 

Y a.zın sıcak lı111111lartla yorpn baıınu;ın serin oe 
yama111lı lııııtüyii yastılı ile rahatını temin eder. 

KuttUJU yorgan, tllte ve yastık flatlarında 
mUhlm tenzllAt yapıldı. ( 1 ) llraye alaca§ınız 
bir kuttuyU yaatık bu ucuzluftu lapata kilfidlr. 
ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokak 

Kuttüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır. 

İstanbul Defterdarlığından : 
1 - Mükelleilerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş o

lan borçları ile bu borçlarına karşı yatıracakları paraların mıkda
rını kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara müraaat etmeksizin der
hal anlayabilmeleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas edilıniş bu· 
lunan vergi cüzdanları her malsandJğında bez kaplıları yirmi ve 
meşin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 

2 - iBorçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrı
ca makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlarada kaydedilir 
ve her mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini öde
diğini ispat edebilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak bü
tün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir 
kolaylık temin ettiğinden }ıer borçlu vatandaş tarafından alınması 
faydalı olduğu ve arzu eden vatandaşların bedeli mukabilinde mal 
sandıklarından alabilecekleri tebliğ olunur. (4303) 

inhisarlar Umum MüdUrlüQünden 
Cinsi mikdan Muhammen B. yii.zM 7,5 teminat eksiltme ıekli 

lira kr. lira kr. saat 

İyot 100 Kg. 780.- 58.50 Açık eksit. 16 

Muhteli! boy 
çıvı 50000 Kg. 7000.- 625.- Kapalı Z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 
kalem malzE'me hizalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekli ve 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 8/VIII/939 Salı. günü Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şu beden parasız alınabilir. 
5 - Kapalı zar! münakasasnıa gireceklerin mühürlü teklif mek

tubu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
temınat JIM!ktubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatindeıı 
bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde veril
mesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme parasilı> 
eksiltme için tayin edilen günde mezkur komisyona müracaatları. 

(5515) 

TÜRKİYE--

Kllllft Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniıste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak ıizerc üç ay tecrübe müddetile 
angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane c'varında 

Kızılav hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. 

Dr. Hafız Cemal ı 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISl 
Divanyolu 104 J 

Muayenehane saatleri: Paza, 1 

hariç her g8n 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması haseb1le Beyoğlunda 

BAKER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zenlth Radyoları 
stok" üzerinde tenzilat icra· 
sına karar vermiştir. Stokun 
tükenmesinden evvel istifa
de ediniz. 

İÜRK TİCARET DANKASI A. S. 
Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

T ES IS TARiHi 1919 

ANKARA MERKEZİ • • 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI 
'' çok müsait şartlarla sayın mUşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

- n 

En son modeller üzerinden: 

Kusursuz Elbise 
Giymek isteyenler, İstanbulda 
Sultan Hamamında Camcıbaşı 

hanında 12 No. da 

Levon Parlak Terzihanesine 
müracaat ediniz. Bizzat kendi eli
le dikilir, tediyatta kolaylık gös
terilir. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basını 

evi, Kanuni mümessili ve Ne§ri· 

yat Direktörü: A. N. 

:=; -

: haline de geliyor İ 
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Abone Şartları 

DAHİLİ HARlCt 

1

1 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. le!ill Kr. 
300 K.r. 800 Kr. 

Senelik 
1 aylık 
3 aylık 
1 • 'i.00 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTl~l 
SANTİMİ 

Birinci Sahih 400 kunıf 
ikinci Sahile 250 kuruş 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kurıış 
5 • 6 ıncı sahifeler 50 kuruş 
7 • 8 inci Sahüeler 30 k\lruf 

Gazekmi:rıde neşrttı;rle

cek bilcümle ticari llilnlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İliincılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

---•DAVETİYE---• 
Yaz m~v•imi münasebetile salonlarımızda teşhir ettiıtimiz SON 

MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek için Galatada 

EKSELSYOR 
Büyük elbi•e ticarethanesini z;yaret etmeni% meafaatiniz icabıdır. 

KADINLARA son moda Mantolar, Pardesiller ve ipekli 
Mutambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Kostnm v:ı Pardesüler 
Huıuıi dairemizde her cinsten en iyi yerli ·ve lngiliz kumaşlarından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettiıtimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada E K S E L S Y O R buyuk elbise 
Ticarethanesi DirektörlUğU 

ALTINKUM PLAJ ve GAZiNOSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve kabine ile plaj ücreti 40 di~er iıkelelerden 33 kuruştur. 

BUGÔN 
KUMBAQASlNA 
PAQ~ATAN 
KOCUK El 

YAWN 
CEt( DEFTERİNE 

IMZAATAH 
t>OYOK EL 

OLACAKTlll 

T\)RK(Y 
ı'ş 

e,ANKASI 


