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Neni bir harp 
çıkmamasına 
çareler .. ; 

I 

AJmanya htildimeti, eeıen ha· 
berlere göre, 2,000,000 askeri si
Jih altına ahnıı, manevralar ya• 
paeakm.ıf, yapcyormUf. 

Fqist İtalya hükômeti, Akde
ııizi, tıı.ıJtere ve Fransa donan· 
malanna, harp zamanında, mu· 
hasara edilmif halde kalmalan • 
nı temin teerübesile, deniz ma
nevralan yapmı§· Po havalisln • 
de, Fra.uaya taarruz, İtalyaya 
)'&pılacak bir tecavüzü müdafaa 
tecrilbeleri için yüz binlerce as· 
kerin sonra da motörlü kıtalann 
iştirakile bir de kara ordusunun 
manevralarıın devam ettiriyor -
muş. Arnavutluğa, Afrika müs
temlekelerine yeni askeri kıla· 
Jar talı§idi maksadi.\e sd\lkiyat 
yapmakta imiş. 

Bulgaristau, 30 yaşına kadar o
lan askeri mllkellefiyet erbabını 
silah altına çağırmış, çağıracak· 
mış, manevra yapacakınış. 

Macaristan - Romanya hudu
dunda milsademeler olmuş, Ma· 
caristan dahilinde dahi askeri 
sevkiyat, harekeller devamda 
imiş. 

Almanya • İtalya - Japonya a· 
rasında, askeri ittifak için ko
nuşmalar, müzakereler devam 
etmiş, ilerlemiş ve saire ... 

Her sene bu aylarda, sonbaha· 
ra doğru yapılan, yapılması a -
det olan askeri manevralar, lo· 
taliter devletlerin t""avüz, taar· 
ruz maksatları, hareketleri sıra
sında daha geniş tarzda, habbeyi 
kubbe yaparak haberler neşri, 

milletlere korku, endişe, dehşet 
vermek, maneviyatı bozmak, 
kırmak maksadile Donkişotvari 
yapılmaktadır, 

İngiltere ve Fransa Başvekil· 
lerine Münib şehrinde, bu feh· 
:rin ismile anılan anlaşmayı, Her 
Bitler ile, Sinyor Mussolini im • 
zalattırırken, askeri harekat, Al· 
manyadaki tahşidat, kolordula • 
rın, orduların sevkiyat ve nak -
liyatı hususunda yine bu gibi 
velveleli haberler dünya halkı· 
na yayılmJ§tı. 

* Totaliter devletlerin şefleri • 
nin, en fazla ehemmiyet ver • 
dikleri cllıet, İngiltere, Fransa 
hiikiimotlerinin, sulh ve ıniida • 
faa cephesine dahil hükumetler
le, yeni bir harpte müştereken 
hareket kararlarına kat'i olarak 
riayet edecekleri, sadakat gös • 
terecekleri keyfiyetidir. 

Moskovadaki müzakerelerin 
neticeleri dahi, ayni şeflerce dik 
katle ve ehemmiyetle takip olu
nuyor, denebilir. 

İngiltere • Fransanın Akdeniz
deki mukabil bahri manevraları, 
sulh ve'nıiidafaa cephesine dahil 
hemen bütiin memleketlerdeki 
karşılıklı askeri-,manevralar, to· 
taliterlercıe yapılacak taarnn:a, 
derhal mukabele edileceğne can 
Jı birer delildirler. Çekoslovak
ya işgalile, Arnavutluk istil&..i
le temin olunan istifadeler, fır
satlar, emrivakiler devresi çok
tan geçmi ·tir. Çeınb~rlayn, Lord 
Halifaks, Daladier'den sonra, 
tehdide, taarruza en yakın he· 
def görünf'n Lehistan1ın, en sa
liıhiyettaı adamı Mareşal S. 
Ridz kat'i beyanatta bulundu. 

T11arruz, tecavüz, yenj, kanlı, 
biiyük bir harbe girişmek mi? 

Totaliter dev !etler şeflerinin, 
maliye, iktısat . Erkıinıkarbiyele

(Arkan 3 iincii sayfada) 
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HER YERDE 3 KURUŞTUR. 
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Dobruc'! Dedeaga~ iTALYANLAR~ TÜCCARLARIMIZIN 
hayallerı tazelendı PARASINI NiCiN VERMiYORLAR? 
Almanya ve İtalya Bulgaristanı 
askeri bir depo haline getirdiler' 

Bulgaristanda halk korku 
ve endişe içinde bulunuyor 

Bulgaristana 
ve silah 

Almanyadan 
tayyare 

mühim miktarda 
gönderildi 

Sofya, 8 (İKDAM Muhabirin 

den) - Bulgaristan son günler 
' içinde birkaç tet>ir altında ve bll 

hassa eski talepleri tazelemek 
hevesinde bulunmaktadır. İta! -
yan propagandası ile şaşkın bir 
hale gelen halk endişe ile aske· 
ri hazırlıkları takip etmektedir. 
Gizli olarak Almanya ve İtalya
dan gelen silah, tayyare ve mü
himmat S-On üç gün içinde aza
mi haddi bulmuştur. 

Mihver devletleri propagan
da servisleri Bulgar dev !et adam 
larının bile benimsedikleri bir 
takım hayalleri halka aşuamağa 
çalışıyorlar. 

Bu arada Dobrica ve Dedeağaç 
üzerindeki talepler tazelenmek
te ve sulh cephesinin Bulgarlar 

(Arkası 3 üncü sayfada) Kral Boris bir . merasim giinünde 

• 
Almanya ve ltalya bir 
çıkmaza girdiler 

Dağlara çıkan Arnavutlar, ltalyanları kıtır 
kıtır kesiyorlar. İtalyanlar korku içinde .. 

Tirollüler Almanya 
için mesele oldu 

Arnavutluk, istik!Ali garbedilmed en evvel böyle bayramlar yapardı 

Londra, 8 (A.A. l - Ekser ı hareketlerini tahrik oylemekte
Londra gazetelerinin yazdıklarına dir, 

göre, İtalyan Tiroluı;dakı Alman 
h_alkın Alınany.ı / • nakli kuv • 

vetli güçlüklerle kaışılanmakta 
ve Avusturya 'I'irollülerinin ta· 
kibini mucib olan cebri şiddet 

Nevs Chronicle gazetesi, Vi
yana muhabirinden aldığı aşa • 
ğıdaki malumatı veTmektedir: 

Muhacere!leri organize edi

( Arkası 3 üncü sayfada) 

1 

• 
lngiliz manevra-

ları dün başladı 
, 

İngiltere Harbiye Nazırı 
Bor Belisa 

(Yazısı 3 üııcü sayfada) 

İtalyanların zcmbelekli kukla 
muharrirlerinin başında Virginio 
Gayda g>elir. Bu adam, imla ya
zan çömez gibi, Faşist ekabiri • 
nin fısıl«adığı bir takım saçma 
sapan fikirleri, gazetesine yazar, 
durur. 

Şimdi de, bu kara gömlekli 
kuklaya nazaran, Türkiyenin 
Balkanlarda gözii varmış .. 

Bu fikri ortaya atarak yapıl· 
mak istenen iş açık: Balkan dev
letlerini bizden soğutmak, Bal
kau paktını bozmak, Balkanla· 
ra kundak sokmak!. 

Fakat, beşikteki çocuklar bile 
Gayda'nın bu saçmalarına inan
mazlar. 

Tiirkiyenin diiriist sulh politi
kası yıllardanberi herkesçe ma
lfuııdur. 

Boşuna kürek çekiyorsun Sin-

yor Gayda! * * 

• 
Tüccarlarımızın ltalyan Ban-
kalarındaki paralarına garip 

bir şekilde haciz koydu 
Mayıs &) ındanberi italyaya göntierdikleri 

n•alların bedelini hillen alamıyan tüccarlarınıı 
zm işlle bükfunetimiz resmen alakadar olma

r!ııe italva hiikiımeti nezdinde teşebbüslere 

başla11u1tır. Şehrimiz<leki İtalyan ticarlet 
ataşesinin söylediğine göre bu işi yalnız bir 

iki İtalyan tüccarının yapmış olduğu zenne· ga ba~lamıştır. 
Tütcarlarımızın İtalyan bankalarında bulu-

dildiğinden İtalya hükumetinin kısa bir za

manda meseleyi halledip tüccarlarımıza pa· 

ralar1nı ;ılmak imkinmı vereceği ümit edil· 

mektcılir. 1 
Mn yüzbinlerce lira paralarına garip bir şe
kilde haciz konmuş ve bu paraların Tiirkiye
ye gehnesine mini olunmuştur. 
Rom~daki ticaret ataşemiz verilen emir üze-

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

Vekiller 
Heyeti 

Toplandı 
Ankal"B, 8 (A.A.) - Vekiller 

Heyeti, bı.>gıin saat 15.30 da Baş 

vekil Doktor Refık Saydamın ri 
yasetinde toplanmış ve Mareşal 
Fevzl Çakınak'ın da iştirakiyle 

nıznamede mev~d meseleleri 
gorüşınüştur. 

Kundakçı 
• · ltalyan 

Gazetesi 
Balkanlıları rahatsız 

etmiye yelteniyor 

,+ıakaleyi yazan Virjinio Gayda 

Giornale Ditalya gazetesi Bal 
kanlar hakkında dikkate değer 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Ruhsatsız taş 
ocağı işleten 

bir adam 
Polis Komiserine rüş-' 
vet vermek isterken 

yakalandı 
(Yazısı ikinci sayfada.) 

Sabah Postası 

14 Ağustos Pazartesi 
Başmuharriri: 

Eski T evhidiefkôr Başmuhar
Ebüzziya Zade Velid 

1 - Atatürk'ün son günleri 
YAZAN : Rahmi Yağız 

2 - İşgal yıllarında M. M. grupunun lstan
buldaki gizli faaliyeti 

YAZAN: Emekli General 
Kemal Koçer 

3 - Hazreti Muhammedin hayatı 
YAZAN: Ziya Şakir 

4 - islam tarihinde nifak ve Haccaci zalim 
YAZAN: Kemaleddin Şükrü 

5 - Sevda geceleri 
YAZAN: Mahmut Yesari 

6 - Aşkın hançeri 
En heyecanlı zabıta romanı 

7 - Çakıcı Efe 
YAZAN: Zeynel Besim 

~ .............. l 
En Güzel 

~~ .. :::!::~ ... 
r-~ En itinalı 
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En orijinal En Meraklı 

l.::.~~~ .. :::!ası L=~~.;::.::J 
Hlklye, Röportaj, Askerlik, Ma
kale, Fıkra, Anket, Meraklı fey
ler, Okuyucu şlkAyetleri, Sağlık. 



M. • Grupu 

İşğal Yıllarında gizli 
calışmalar 

HATIRATI YAZAN: 
M. M. Grupu Reisi 

KEMAL 
Emekli General 

KOÇER 
• 

Daha bir iki yıl evvel tekaüt 
olan eski topçu müfettişi emek
li general Kemal Koçer, ikdam -
Sabah Postası için bu nıöhim 

hatıratını haztrlamaktadır. İ.ş -
ga\ yıllarında 1\1. M. grupunun 
reisi olan ve buradaki gizli fa

aliyeti senelerce idare eden sa
J ın emekli general, bu hatıratı 

ile, tarihin en mühim bir dev -
rini aydınlatınış, inkılabıınıza ye 
ni ve doğru vesikalar vermiş o· 
lacaktır. 

Anadoluda milli kurtuluş sa
\•aşı yapılırken, İstanbuldan cep 
heye, birçok silah, cephane, mü 

himmat kaçttıhyordu. Bin bir 
tehlikeye göğüs gererek, ölümle 
pençeleşenk yapılan bu mühim 

vatan hizmetinin hakiki tafsila
tı, heyecanlı bir destandır. 

M. M. grupn, buradaki teşki • 
18tı, e1enıanları vasıtasile, İstan .. 
buJdaki işgal ordularının her 
türlü tazyik ve tehditlerine rağ
men vazifesini, akıllara durgun· 
luk verecek bir cesaret, kahra
manlık ve şecaatle yapıyordu. 
İnkılap ve kurtuluş tarihimi· 

zin bu safhası şimdiye kadar, bu 
• derece salahiyettar bir kalem ta
rafından yaztlmamıştır. İk -
dam - Sabah Postası bu eseri 
ile, yakın tarilıimizi aydınlat -
mak bakınundan büyük bir mem 
Ieket hiznıeti görıniiş olacağı 

için müftehirdir. Bu tefrikamızı, 
alaka, merak, zevk \'e heyecanla 
okuyacaksmız. 

YERLi SANA YliMIZE ZARAR 
VEREN ECNEBİ MAMULATI 

Bu gibi malların 
sokulması 

memlekete 
menediliyor 

Yerli sanayiimizi rekabet yo
luyla müteessir eden bazı harici 
mamu \at üzerindeki ıtetkikler 
yapan komisyon yünlü, pamuk
lu ve ipekli mensucat hakkında
ki tetkikleri tamamlamıştır. Di
ğer maddeler üzerinde çalışma
lara başlanmıştır. Yerli sanayii 

zarara uğrattığı anlaşılan ecne -
bi mallarının memlekete girme
mesi üzerinde tedbirler alınacak
tır. 

IBu hususta hazırlanacak ka -
nun projesi meclisin önümüzde -
ki dW!'e başlangıcına yetiştiri -
lecektir. 

Ruhsatsız -taşocağı 
işleten bir adam 

Dün Çubukluda bir cürmü

meşhut tesbit edilmiş, bir polis 

komiserine rüşvet vermek isti

yen bir taşçı suç üstünde yaka

lanar&k adFy;;ye tç5Jim edilmiş 

1.ir. 

Tahkikatımıza göre hadıse 

şöyle olmuştur: 

Hasan B0ıat adında birinin 
Çubuklu civ~rn:{.a ruhsatsız o
larak taş ocakları .işlettiği haber 

alınmış ve cürmümeşhut tesbit 
etmek için lazım gelen tertibat 
alınmıştır. Birkaç memurla giz
lice mahalline giden Çubuklu 
komiser muavini Nejat cürmü
meşhudu tesbit etmiştir. Ocağı 
işleten Hasan Bolat ile ocakta 
çalışan diğer işçiler Çubuklu ka 

Kontrplak 

Yeni bir nizamname 
yapıldı 

Yeni bir kontrplak nizamna -
mesi yapılmış ve eski nizamna . 
me mer'iyet,an kaldırılmıştır. 

Yalnız eski nizamnameye göre 
şimdiye kadar yapılmış elan 
kor. trpliikların ticaret od~sınca 

dan, galanmasına devam edilecek 
tir. Bun: arın satışı için l:ıir •ene 
mühlet ve-rilmiştir. Bu rr.L'n!..!t 
bitt:kt2n sonra satılar. lıüV~n 

kontrp i.3.kların yeni nizaıl"'r!ame· 
ye c;ygun olması aranaraktır. Ye 
ni nizamname alakadatlar tara
fınad.. c:, Kl~ınde n .ı-:ı ~ ı 1 1rıü saı t 

karJılanmıştır. 

ı'.lemir piyasası yükseliyor 
Avrupada demir piyasası gün 

den güne yükselmektedir. Bu va 
ziyet şehrimi>.e de tesir etmiş, 

demir ve demirden mamul eşya 
fiatları yükselmiştir. Demir buh 
ranı yüzünden daimi encümen 
tarafından yapılan münakasa 
!ara talip çıkmamaktadır. 

rakoluna götürülerek lazım ge
len evrakın tanzimine başlan -
mıştır. 

Karakolda zabıt \•arakasi ve 
diğer evrak yapılırken Hasan Bo 
lat komiser muavini Nejadın ya 
nına sokularak: 

- Efendi bu işi yapmakla 
eline bir şey geçmez sana on 
beş lira vereyim zabıt ve bu zı
rıltılardan vazgeç!, demiştir. 

Komiser ı ·muavini Nejat bu 
teklifi kabul eder gibi görün -
müş ve mahirane aldığı tertibat 
neticesinde ikinci bir cürmümeş 
hut t~sbit edilmiştir. 

Ruhsatsız taş ocakları işlet -
mek ve memura rüşvet vermek 
ten suçlu Hasan Bolat dün adli
yeye teslim edilmiştir. 

Takas şirketi 

lık toplantı dün ticaret. 
müdürlüğünde yapıldı 

Yeni kurulan takas şirketi ilk 
toplanttsını dün mıntakıı tica -
ret müdürlüğünde yapmıştır. 

Toplantı,!ia takas şirketi müdürü 
Kazım, mı~taka ticaret müdürü 
Mehmet Ali, ticaret odasından 
Avni ve ticaret müdürlügünden 
Necmettin bulunmuşlardır, ta _ 
kas işlerinin bundan sonra ne şe
kilde idare edileceği ve işletile
ceği hakkında görüşülmüştür. 

Bir iki toplantı daha yapılacak 

ve kat'i çalışma şekilleri tesbit 
edilecek• ır. Bi .ha,,,.ı takas işle

r ile uğrnşan tüccarların müşkü
lata uğramamaları hakkında ted 
birler alınacaktır. 

---0-

lktısat Vekili gitti 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan İktıı;at Ve'ltili Hiisnü Ça 
kır düıı Ankaraya hareket et -
miş~ir. 

O h·ı· v k"l" , ........................ .. a 1 ıye e 1 1 ·t Haklı değil mi? ı 
1 "d . d ı ı su ar ı aresın e f Şirketi Hayri- f 

Seferberlik 
komisyonu 

. ö ı d . ı Faık ztrak yeni ı ye en rıca: ı Pasif korunma esas-
direktifler verdi f Taksimde okuyucularımız - i ları Üzerinde tetkikler 
Şehrimizde bulunan Dahiliye ı dan Halit imzasile gelen bir ı Dün vilayet seferberliİt komis 

Vekili Faik öztrak dün bera· ı mektupta deniliyor ki: ı p .. .. luk yonu tekrar toplanmıştır Dün -
berinde Vali olduğu halde sular ı - azar gunu ço çocu · ı kü t<ıplantıda vilayet, belediye 

1 .ft dliye koridorlarında j 
~ 24 SAATi ____ . 
Satye dosyaları 
Ağırcezaya 

verildi 
Muhakeme en yakın 

bir günde başlıyor 
Satiye binasının yolsuz -

!uğuna ait tahkikat dün 
müddeiumurnili.ki iarafındau 

idaresinde meşgul olmuş, mitte- ı ğumla Kavaklara kadar git - ı hh tim D" ·· 6,l2 d K k sı iye müdürleri, çocııiı: esirge , 
akiben otom-0billerle te"ih ha- ı . onuşte e ava - ı . , ı d k 

1 
me kurumu, Ktzılıoy mümeı;;;i\ _ 

tamamile ikmal 0lunmuş • 

vuzlarının bulunduğu Kağıt'lıa - ı ar an a kan vapura bindim. ı !eri bulunmuştur. 
ne köyüne gidilmiştir. ı Vapur Altıııkum, Sarıyer, Bü- ı 

tur. Bu münasebetle hadiseye a
it tahkikat dosyaları ağırceza 

muhakemesi riyasetine verilmlş 
tir. ş;mdi iş; ağırceza mahke • 
mesinde davaya ba~lanması i
çin gün tesbit edilmesine kal -
mıştır. 

"kd ed · ı d ld ki. Dünkü toplantıda kaza, nahiye 
Vekil, idarenin ecnebi ellerde ı yu er en öy e o u .• He- ı ve köylerde pasif taarruzlara 

ki faaliyeti ile şimdiki faaliyeti ı le Çu.buklu ve Küçüksuda ne- ı karşı alınacak tedbirler tesbit e
hz.kkında müdürden iza!:at al _ ı fes alacak tarafı kalmadı. Va- ı dilmiljtir. 
mış, direktifler vermişt'r. Bura ı purda bir aralık hafif bir dal- ı Memurlar birer maske alma· 
dan Feriköye geçilmiş, sular t ga tesiri ile olacak. Sallanma ı <' 

1 
ğa mecbur tutulmuştur. Parası 

idaresine ait atölyeler gezilmiş- • baş ayınca kadın, çoluk, çocuk-: 

ı 1 
üç taksitte ödenecek olan mas -

tir. Vekilin tetkikleri de,·am ~.de- çığ ıga başladı. Tam bu sıra- ı 
Bunun da en yakın bir aüne • o 

konacağı anlaşılmaktadır. 

cektir. ı da yanuııdaki annem, kalaba- ı 
---0oo ı lığın, ve gürültünün, korku - ı 

kelerin bir hafta zarfında me -
murlar tarafından tedarik edil
mesi bildirilmiştir. 

Evvelki gün tahliyelerini is
tiyen Yusui Ziya Öniş ile Tahir 
Kevkep ve mühendis Neşet Ka· 
sım Gilin bu talepleri artık mu 
hakeme başladığı zaman ağır -
ceza tarafından tetkik edilerek 
bir karaı· verilecektir. 

Maarif Vekili tetkiklerine 
devam ediyor 

Trakyaya giden Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücele yolda Trak
ya umumi müfettişi de refakat 
etmiş, evvela Lüleburgaza gi -
dilmiştir. Vekil Lüleburgazda 
inşaatı devam eden mektepleri 
gezmiş, müteakiben Alpul!uya 
geçmiştir. Alpulluda şeker fab -
rikası tarafından yapılarak Ma
arife devredilen binanın köy ya
tı ilk okulu haline konulması ka 
rarlaşmıştır. 

Şehrimize dönen Vekil dün 
müzelerde tetkikat yapmış, mü
zeler müdürünün iştiraki ile ya
pılan toplantıya riyaste etmi~

tir. Vekilin tetkikleri devam e
decektir. 

Bu sene lstanbulda il ilk
mektep yapılacak 

Şehrimizde yeniden on bir ilk 
mektep binası yapılacaktır. Ma
arif Müdürlüğü binaların yer
lerini tesbit etmiş, b~lediyeye 

vermiştir. 

Yeni mektepler Koska, Aksa· 
ray, Yusufpaşa, Vefa, Ayaspaşa, 
Akaretler,_ Küçlikpazar1 Harbi
ye, Rumelikavağı, Feriköy, Hır
kaişerifte yapılacaktır. 

Bina!arın inşaatı dün dain1l 
encümen tarafından 521190 li!a
ya eksiltmeye konmuştur. 

--000--

--.n•oo....---
ı nun tesirile baygınlık geldi. ı 
ı Sucu yok. : 
ı Vapurun büfesine gittim. ı PO L 1 S 
ı Su istedim. Büfecide bir sıı - ı 
ırat. Su getiremezmiş. Suyu ı Yangın başlangıcı 
ı ben götüreyim .. dedim. Ola - t Beşiktaşta çöp iskelesi Usul-
ı maz. Dedi. Nihayet suyun t cu oğluna ait suyu fabrikasımn 
1 bardak parası da dahil olarak 11 arkasında deniz tarafına atılan 
ı parasını verdim ve bir bardak ı 
ı su aldım. Ben gclinciye kdar ı 
ı da kadıncağız bayılmış. Ne ise. • 
ı Bizin1 gez1ne burnuınuzdan ı 
ı geldi. · ı 
ı· İşin şahsi tarafını bıraka - 1 
tyıın. : 
t 1 - Vapurun haddi istiabi•İ ı 
ı malüm. Bıınıın iki hatta üç ı 

1 
ıı misli yolcu almağa kaptanlar ı ' 

mecbur mudurlar? Mecbur de ı f ğillerse alt kattaki yolcuların ıı 
ı birbiri üstüne balık istifini • 

re dwnZİaK.mfluııfhmfh mflı.yp• i görmeden neye hala iskeleler- i · 
ı de yolcu almağa bakı~orlar. ı 
ı 2 - Büfecinin yaptığı ha -

tel ve paçavralar dün güneşin 

telle,-i kızdırmasından tutuşmuş 
sa da söndürülmüştür. * Yenimahallede elektrik 
şirketi arkasında bulunan otlar 
dün atılan bir sigara yüzünden 
tutuşmuş fakat itfaiye tarafın -
dan söndürülmüştür. * Fatihte Çarşambada otu
ran Mehmet oğlu Ahmet; Ye
şilköyden İstanbula gelirken tren 
de Hüseyin isminde birisile kav 
ga etmiş ve dövülmüştür. Hüse
yln tutulmuştur. 

* Yeşilköyde bamya tarlasın 
da oturan 13 yaşında Yani oğlu 
İstavri dün deniz kenarındaki 
hamamda banyo yaparken de
nize atılacağı srrada kalçası ha
mam direğine çarparak yaralan 
mıştır. 

ı reket doğru mu? Acaba Şirke· i 
ı ti Hayriye büfeyi ihale eder · t 
ı ken büfeci kazansın diye mi ı 
ı muamele yapıyor- Yoksa hal- ı 
ı k\kolaylık gösterilsin diye ı 

i mı i.e.rhalde Şirketi Hayriye. - i mıştır. 
ı nin bu meselelere ehemmiyet ı * Dün Yeniköy caddesinden 
ı verere~ btir _kere tetkikat yap- ı 1 üç arkadaşile geçmekte olan Pan 
ı m~sıııı ıs erım. . ı deli isminde bir amele 3085 nu 
ı ilaveten söyliyeyim ki, bü - t maralı otobüsün sademesine ma 

Yaralı hastahaneye kaldırıl-

1 

ı fecideu parasını vererek aldı- t 1 

ruz kalmış ve tedavi altına alın 
ı ğun bardak yanımdedır. Lüt · ı mıştır. 

Diğer taraftan istintak haki
mi tarafından t3nlln'. olunan 
kararnamede, müddeiumumilik
çe men'i muhakemesi talep olu
nan Refi Bayarın da muhake -
mesinin istendiği söylenmekte -
dir. 

Bir cinayet d:ı.vası 
Geçen sene Parmakkapıda 

vuku<: geler \"e Hü;ocyırı isminde 
bir kömürcünün ölümiy le neti
celenen cinayetin ağırcezadaki 

muhakemesi dün bitirilmiştir. 

Emin ve Abdurrahman ismin 
de iki kardeş olan katillerin ve
kili, dünkü son celsedeki müda
faasında müeklcillerinin bu işi 

namuslarını müdafaa için yap
tıklarını, çünkü maktulün; her · 

~ ikisinin de ırzlal'ına tecavüz et
mek istediğini söylemiştir. 

Mahkem" kararın yakın -
da verecektir. 

Bir rlilanci mahkum oldu 
Bilal isminde bir adam dün 

Beyazıtta dilenirken yakalan -

mıştır. 

Sultanahmet birinci sulh ce
za mahken1t'sir..e verilen '3UÇ

lu; 10 gün belediye hizmetinde 
boğaz tokluğuna çalışmağa malı 

kiını olunmuştur. 

Sahillerdeki ka Vijn 
kaluk,drı 

ı fen büfeci bana gehin ve ba.I'- t * Emirganda Balta liınanın-
karpUZ ı da~mı alsın. t 

t 115DAM - Adresi idar'h" . ~ 
ı nemizde mahfuz olan okuyucu t 
ı nıuzun şik3yeti ve rica~ını av- • ı 
ı nen naklediyoruz. Şirketi Hay- ~ 
ı riyenin bu işle alakadar olaca- ı, 

ığı muhakkaktır. ı 

da nişasta fahrlkası amelesin -
den Nuri dün fabrikan in değlı·

mPn kısmında çalışmakta iken; 

Eve taarruz ed!lnf erin davası 1 

Sahillerin karpuz ve ka vun 
kabuklarile dolu olduğu gani! -
müştür. Belediye, karpuz ve ka
vun kabuklarını denizden topla
mak üzere sandallar kira~ am;1 -
tır. Temizlik ameleleri bu san -
dallarla sahillerimizi baştanba
şa gezecek, kabukları toplaya -
caktır. 

lslam Ansiklopedisi 
Maarif Vekaleti Avrupada il

mi bir heyet tarafından Alman
ca, fransızca ve ingi'.izce olarak 
yazılmış olan İslam ansikloped.i
sini türkçeye tercümeye karar 
vennqtir .. 

Üniversite, edebiyat fakültesi 
dekanı Ham.idin riyaseti altında 
t<ıplanan bir heyet bu hususta 
tetkikata başlamıştır. 

Al:nanlar hububat ve 
zahire alıyorlar 

Almanlar son günlerde memle 
ketimizden çok faz ia za.h.re ve 
hububat almaga baş am : şlarclır. 

Buna mukabil Türkiyeye ma
nifatura göndermektedirler, güm 
rük varidatı ticari münasebetle
rin artmasından dolayı son ay
da 100 bin lira bir fazlalık gös
tern1iş~ir. 

Şişli santrali 2 6 E ylOlde 
açı.ıyor 

Beyoğlu tarafının telefon ih
tiyacını karşılamak için Şişlide 

inşa edilen telefon santralı 26 
eylülde işlemiye başlıyacaktır. 

Şimdiden yeni santrala abone 
<ılmak için müracaat edenler çok 
fazladır. 4000 ab<ınelik olan te
sisatın 8000 e çıkarılması muh -
temeldir. 

ıı Hal{h de6il '11i ? t _ .................. ..: 
: ...... _ .............. : 
ı KISA HABERLER t 
ı ...... - .... ~ ....... ı 
* İzmir fuarında bulunmak ü
zere İstanbul esnaflarından mü
rekekp bir heyet yakında İzmi
re tdecektir. * Ticaret Odası esnaf şubesi 
müdürü Kazım da bugünlerde 
İzmire hareket edecektir. 

* Yeni teşekkül eden takas 
şirketi müdürlüğüne tayin edi
len Salihten açılan kambiyo mü
dürlüğüne Merkez bankası se· 
nedat şefi Bülent tayin edilmiş

tir. * Bükreşte toplanacak Sos
yo.oj kongres.ne İstanbul Üni
ve:sitesi namına Ziyaettin Fah
ri. Mustafa Şekip, Hilmi Ziya 
Uiken iştirak edecektir. 

Kongre 27 ağustosta toplana
cak ve 3 eylıile kadar devam e

decektir. * İstanbul ile İzmir arasın
daki hava seferlerine dün baş
lanmıştır. İstanbuldan kalkan 
tayyareıer iki saat on dakikada 
İzmire varmaktadır. 

* Önümüzdeki ayın 18 inde 
İstanbulda toplanacak olan ar -
keoloji kongresi hazırlıklarına 

başlanmıştır. Kongre Dolınabah 
çe sarayında toplanacaktır. * Plajlarda halka kira' sure -
tile verilen mayoların muhtelif 
şahıslar tarafından kullanılma • 

taşların kızmasından husule ge 
len alevden hafif surette yüzün 
den yaralanmış ve müdavati ya 

pılmıştır. * Tekirdağ iskelesinde Ara
lık sokağında 2 numaralı evde 
otur.an Fethiye ile ;lekiye ismin 
de iki kadın, polise müracaat e
derek Unkapanında oturan Yu
suf oğlu Şefik taı·afmdan dö -
vüldüklerini iddia etmişlerdir. 

Suçlu yakalanmıştır. 

Otom!lbit çarptı yaralı 
has'ahanede öldü 

Evvelki akşam Aksarayda 
şoför Hasan idaresindeki <ıto . -
mobil caddeden geçmekte olan 
Mehmet Raif J.<m Melahat is -
minde bir kıza çarparak yara • 

lamıştır. 

sı sari hastalıkların çoğalmasına 
sebebiyet vereceğinden belediye 

Gece vakti bir eve taarruz et 
mektrn suçlu bulunan Resul, 
Mehmet. Kaya, Ahmet, Meto ve 
Mustafa ismindeki 6 kişinin mu 
hakemesine dün ikinci cezada 
bakılmıştır. 

Dun di'1 le:ıeıı şahitler bu ışte 
Resulun dahti olmadığını, diğer 
arkadaşlarının ona iftira ettik -

· !erini, mevkuflar tevkifhanede 
konuşurlarken işittiklerini söy
lemişlerdir. 

Dava şahitlerin celbi için baş 
ka bir güne talck olunmuştur. 

Bekçiyi kazana atan 
Çalıştığı fabrikanın bek<;isi

ni sabun kazanına atmak sure
tile öldlirmekten suçlu, amele 
Mansurun muhakemesine dün 
devam olunmuştur. 

Dünkü celsede miiddeiumuıni 
iddianamesini bildirmiş ve roaz 
nunun tecziyesini istemiştir. 

bunun men'ini d~ünmektedir. 

* Adalardaki arabacıların 1 1 
fazla para istediklerinden şlka- I MAHMUT YESARİ 
yet edilmektedir. İstanbul vali- 1 SELAMİ İZZET 1 
si ve belediye reisi doktor Lut-
fi Kırdar tarafından verilen e- 1 OSMAN CEMAL 1 
mir üzerine bu mesele hakkın- · 1 

1 

Ik.dam - Sabah Postası, 14 
da tahkikata başlanmıştır. ı Ağustos Pazartesi gününden 

* Romanya ile hükfımetimiz ' itibaren, Türkiyenin en güzel, 
arasındaki ticaret anlaşması mü 1 en veciz ve en kuvvetli fıkra - 1 
zakerelerine bu ayın 15 inde İs- tarını neşreden gazete olacak- 1 
tanbulda başlanacaktır. Müzake tır. 

reler Tophane köşkünde yapıla- 1 Bütün iç ve dış hadiselerinin 
caktrr. en bitaraf tenkid ve görüşledi-* Hariçten ithal edilecek kok ni bu fıkralarda tıhi çeken bir 
kömürünün beher tonundan 2 üılitp ve tahkiye ile okaya-J 
lira alınması kararlaşmış ve res eabUU&. 
mi gazete ile neşredilmiştir. •1111111111• 

Harf tehditlerine gos
terilecek mukavemet 

Uzak Şark ihtilafı, Almanya yu 
İtalya hükliınetlcrinin tehdit ve 
tecavüz hareketlerini fazla!aş -
tırmaları, sulh ve müdafaa cep • 
hesine dahil bükümetlere korku 
ve endişe vererek maneviyatları 
nı bo:mıak maksadını takip eyle
meleri yekdiğerUe alakadar plan 
lı hadiseler tarzında tefsir edil • 
mektedir. 

Çinde Japonyanın askeri zor· 
lukların son derece fazlalaşmış 
bir devresinde bulunması, Japon 
ya halkı arasında, Çin'e istilaya 
gönderilen askerlerin manevi -
yatlarında husule geldiği anla-• 
şılan bu zorluklar, muhalefet -
ler, sarsıntıların çoğalması, Tok 
yo hükümetinin dahi, Berlin ve 
Rom,ıı hükümetleri gibi oynadığı 
tehdit rollerini artırdığı netice
sinin muhakeme edilmesine se
bep oluyor. 

* Evvelki gün gazetelerde çıkan 
bir haberde, Tokyoda, İngiltere 
sefiri Graigıie ile, Japonya Ha -
riciye Nazırı Arita arasında ya
pılan müzakerelerde bir n~vi 
prensip anlaşması husule geldi
ği bildirilmekte idi. Bu anlasma
ya göre, Cheg Hsi Vnng gUm -
rükleri Japonlara teslim oluna· 
cak, .Japonya aleyhtarlığı hare . 
ketlcrine, Komünist tahrikiıtına 
karşı İngiltere mümessilleri Tieıı 
çiıı'de ınjişterek aleyhtarlık ya
pacaklar, belediye işlerine Ja -
ponlar da karışacaklar, iki hükü
ınetin mümessilleri ve teşkilat 

adamları, itiliifuı tatbikine bir
likte nezaret eyliyecekler, imti- ' 
yazlı mıntakalardaki polis me • 
ınurları kullanılnuyacak ve sa 
ire .. 

İki bafta kadar evvel, İngilte
re - Japonya arasında, Tokyoda 
ki mümessilleri vasıtasile bir an 
laşnıa yapıldığı söylenmişti. Eu 
anlaşma Jle, lngiltere hükümeti 
Çin Milli Müdafaa ve mücadele
si aleyhine Japonya ile harekete 
karar vermiştir, denilmişti. Bir
leşik Aıu,erika hükümetlerinin 
Japonya ile 1911 ticaret arılaşma
sını, bu anlaşmaya bir m\ıkabe
le, muhalefetini bildirmek için 
bozduğu da beyan olunmuştu. 

Bu tarihten sonra geçen za -
ınanlarda, Avam Kamarasında 

yapılan miizakereler, istizahlar, 
~vekil ile Hariciye N azırınm 
beyanatı, İngiltere hükıimetinin 
Japonya ile kat'l anlaşmayı yap
madığını, Çin milli müdafaa ve 
mücadelesi aleyhine, Tokyo hü
kfunetile birleşmemiş olduğunu 
gösterdi. 

Şimdiki prensip anlaşmastnJ.D 
dahi, mevzii olduğu, ineiltere 

· hükümetinin, Çin milli müda • 
faası \'e hükümeti aleyhine Ja
ponya hüküınelile birleşmeyi 

kabule karar vermemiş bulun -
duğunu söylemiye yarıyabilir. 

Gelen haberler arasında, Lon
dra hükümetinin, Birleşik A • 
merika'nm VB§ingtonılaki fede
ral bükUınetUe, Uzak Şark iş • · 
!erinde ve Japonya aleyhine bir 
tikte lıureket arzuları da vardır. 

Birleşik Amerika hükıimeti e
sasen evveldenberi bu hususta 
ve .Japonya. aleyhine lnglitere 
ile hareket taraftarıdır. Japonya 
istekferinin ve tehditlerinin ço
ğalman, ihtimal ki, lngittere hü
küm.etinin ı\merika ile birlikte 
hareket İ<ıırarinı ver~esiİıe dahi 

amil olmuştur. 

Kaydeylenıiş olduğumuz İn • 
ğiltere - Japonya prensip anlaş -
ması, Londrada Japon istekleri -
nin kabul edildiği tarzında hü -
künt verilmesine müsait değildir. 

Moskova miizakereleri anlaş • 
ma ile neticelenir, İngiltere - A
merika'nın, Uzak Şarkta Japon 
empı:ryalizmi aleyhine birleş -
nıesi husule gelirse, Amerika"nın 
Almanya \'e İtalya aleyhine, 
sulh ve miidafaa cephesine da· 
bil memleketlerle birlikte hare

keti ihtimalleri çoğalır, totali • 

ter hükıimetlerin harp tehdiUe

riain ve tecavüz hareketlerini& 

karş1sına, kııt'i \ir set çekiloıiı 

ol•· 

** 
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16 mart 1920 
İstanbuldan verilen bir telgrafla 
şehrin işgal edildiği bildirildi 

-52-
Efendiler, İstanbulda Onuncu 

Fuka Kumandanından Ankara· 
da yirminci kolordu kumandnn 
lığına 9 Mart 1920 tarih ve 411$ 
numaralı şifre olarak 14 Mart 
1920 günü bir tahrirat geldi, Mah 
lôlü şu idi: 

Mustaia Kemal Paşa Hazret -
!erine: İngilizler tarafından '.>ür
kocağı binasının işgali üzer ın e 
Milli Talim ve Terbiye binasına 
nakleden Ocağın bu yeni işga:ı 
ettiği bina, dün zevalde İnıgiliz· 
ler tarafından tekrar işgal edil
miştir Efendim. 9 Mart 1920 (Ha
di) 

Efendiler, 1920 senesi Martı· 
nın 16 ncı günü öğleyinden ev· 
vel, saat onda, makina başında 
§Öyle bir telgraf verildi: 

Deraliye 16/ 3/19120 
Ankarada: Mustafa Kemal Pa 

şa Hazretlerine; 
Bu sabah, Şehzadeb~ındaki 

Muzlka Karakolunu, İngilizler 
basıp oradaki askerlerle İngiliz
ler müsademe ederek neticede 
şimdi hı tan bulu işgal altma aJı... 
yorlar. Berayi malfımat maruz -
dur. Manastırlı 

Hamdi 

Ben, bu telgrafın altına kur -
§11.D kaleınile •serian kolordula· 
ra benim imzamla M. Kemal• 
işaretini koyduktan sonra bu 
telgrafı verenden istizahata baş 
!adım. ManastlJ'lı Hamdi Efendi 
mütemadiyen malfimat verme -
ğe devam etti. 

~iz~ en eınnjyetli bir ıırıka • 
daşımız var ki, yalnız o değil, 
herkes, yani gelen söylüyor. Şim 
di de Harbiyenin işgalini haber 
alılık. Hatta Beyoğlu telgraflla· 
nesinin önünde İngiliz Mkeri ol· 
duğunu fakat telgrafhaneyi işgal 
edip etmiyeceği ıruıçhuldür. 

Bu esnada Efendiler; Harbiye 
telgrafhanesinden, memur Ali 
malfımat vcrmeğe başladı: 

Sabah İngiliı.ler basarak altı 
kişi şehit ve on beş kadar da 
mecruh oldu. Şimdi, İngiJiz as -
kerleri dolaşıyor. Şimdi, işte, İn
giliz askerleri nezarete giriyor • 
!ar. İ.şte içeri giriyorlar. Nizami· 
ye Kapı5ına. Teli kes! İngHizler 
buradadır. 

Tekrar Manastırlı Hamdi Efen 
di bizi buldu. 

Paşa Hazretleri. 

Haıi>iye telgrafhanesini de İn· 
giliz bahriye askeri işgal edip 
teli kat'ettiği gibi •bir taraftan 
Tuphaneyi işgal ediyorlar. Bir 
taraftan ı.ırhlılardan asker ihraç 
olunuyor. Vaziyet vehamet kes
bed1yor Elfendjm, Sabahki müsa
demede 6 şehit, 15 de mecruhu -
muz vardır. Paşa Hazretleri. Em
ri Devletlerine muntazJrım. 16 
Mart 1920 Hamtlı 

Hamdi Efendi devam etti: 
Sabahki bizim asker uykuda 

;ken, İngiliz:bııhriye efradı kara
kola ge,ip işgal etmekte iken, as
kerimiz uykudan şa~kın kalkın
ca müsademeye başlanılıyor. Ne
ticede bizden altı şe'hit, on beş 

mecruh olup bunun üzerine ı.a

ten mel'anetlerini tasavvur et • 
miş ki, hemen zırhlıları rıhtı • 
ma yanaştınp Beyoğlu ve Top • 
haneyi işğal edip bir taraftan 

Harbiye Nezaretini işgal etmiş -
Jer, hatta şimdi ne Toplhane ve 
ne de Harbiye telgrafbanesini 
bulmak kabil olmuyor. Şimdi 

de haber alınış olduğuma naza
ran Derinceye kadar tevessü e· 
diyormuş Efendim. 

İşte Beyoğlu telgrafhanesi de 
yok. Orasıııı da işgal ettiler ga
lilba. Al lah muhafaza buyursun. 
Burasıııı işgal etmesinler. İşte 

Beyoğlu telıgraf memurları, mü • 
dürleri geldiler. Kovmuşlar. 

Bir saate kadar burası da ;ş • 
gal olunacaktır. Şimdi haber al
dım Efendim. 

Bayati Bey merhum, benim, 
ilk haber telgrafı üzerine yaptı
ğım işareti veshile verilen malfi
matı hülasa etmiş. Rumeli ve 
Anadoludaki bilcümle kuman • 
danlar ~dresine keşide ettiriyor
du. Bir an evvel İstanbul üzerin 
den Edimeye keşide ettirilmesi· 
ni söylemiştim (Ves. 255) Ham
di Efendi: 

Emri samileri infaz olunuyor, 
Edirneye yazıyorum ve hep mer 
kezleri hazır ettirdik. 

Hamdi Efendiden: 

MC>b'uEan için bir haber aldı
nız mı? Meb'usan telgrafhanesi 
mullıaıbere ediyor mu? 
diye sordum. Hamdi Efendi: 

Evet yapıyor. 14 üncü Kolor
du Kumandanı hazır. Paşa iısti -
yordu verelim mi? 

Efendiler, bundan sonra artık 
Hamdi Efendinin sözünü işite -
medik. İs1anbnl merkezinin de 
işgal edilmiş olduğuna hükmet
tik. 

Bn hamiyetli ve cesm, Manas
tırlı Hamdi Efendi olmasaydı, 
İstanbul felaketinden kimbilir 

haber almak için nekadar inti • 
zarlar içinde kalacaktık. İstan • 

bulda bulunan nazır, meb'us, 
kumandan, teşkilatımız mensup 
)arı içinden bir zat çıkıp vaktile 

boe haber verıneği düşüneme • 
miş olduğu anlaşılıyor. Demek 
ki, cümlesini heyecan ve helecan 
kaplamıştı. Bir ucu Ankarada 

bulunan telin İstanbulda buln· 
nan ucuna yanaşamıyaeak kador 
şaşkın bir hale gelmiş oldııkla -
rına bilmem ki, hükmetmek cajz 
olur mu? Telgraf Memuru Ham

di Efendi bilahare bizzat Anka -
raya gelerek karargahunız tel • 

graf memurluğunu üa efmişfir. 

Kendisine borçlu olduğum teşek 
kiirii burada alenen ifade etme· 

ği mili ve vatani vazifelerimden 
addederim. 

Bilfırnum Vali ve Mutasarrıf -

lara; 
Sıvasta K. O. 3, Bandırma K. 

O. 14, .Ankarada K. O. 20, Erzu

rumda K. O. 15, Konyada K. O. 
12, Diyarbekirde K. O. 13 ku -
mandanlıklarına, 

(ATkası var) 

Yeni bir harp 
Çıkmamasına 

Çareler .. 
(B~ tarafı 1 inci sayfada) 

rinin mes'ul makamlarından ve 
şalnıiyetlerinden aldıkları rapor 
Jann, büyük bir harbe girişme· 
nin, muvaffakıyehizlik, fela • 
ket doğura.ağı tarzında bulun • 
duğu ta11'min olunabilir. 

Sulh ve müdafaa cephesine da 
bil devletlerin, hükUmetlerin, 
milletlerin müttehit mukabele 
ve müdafaa azimlerini, kararla· 
rını tekrarlamaları, teyit eyle • 
melui, yeni bir harbin çıkması· 
na en büyiik maniayı teşkil eder. 
Sulh \'e müdafaa cephesine da
hil milletler, iradelerine, azim· 
)erine, sinirlerine hfıkim olmak
ta devam etmelidirler, 

ikdam 

fKDAM 

Almanya Dantzig' e 
savlete hazırlanıyor 
Toplanan İhtiyat askerlerin ye
kônu, umumi bir seferberlik 

neticesine yakındır 
Paris, 8 (A.A.) - Journal gıı, 

zetesi, Dantzig meselesi hakkın 

da Berlin hususi muhabirinden 

aldığı aşağıdaki telgrafı neşret

mektedir: 

Almanyanın halen yapmakta 
olduğu askeri hazırlıklar, şim· 

diye kadar bu sahada yapılan 

bütün hazırlıkları geçen bir mik 
yas üzerinde cereyan eylemekte

dir. Berlin, meselll Fransa ve İn 
gilterenin bu askeri hareketler 

ve bu ihtiyat asker toplamaları 
karşısında şaşırıp baş eğeceği -

ni sanıyor. Halbuki, bu hususta 
Almanya, büyük bir hayal inki

sarına uğnyooaktır. 

Epok gazetesi diyor ki: 

Bu seneki Alınan askeri ma
nevraları, geçen sene olduğu gi 

bi, talim görmekte olan bir or-
9unun manevralar1 değildir. Bu 

seneki manevralar, daha ziyade 
harekete hazırlanan bir ordu -

nun manevralarıdır. Bir harp 
tehlikesi, her zamandan daha 

ziyade vahimdir. Herhalde, Al
manya bugün bir harbi gözüne 

alarnıyacağım kabul etmiş dahi 

olsa, şu cihetten emin olmalıy1z 

ki, hiç olınazsa şatafatlı bir blö

fü muhakkak yapacaktır. Hit -

!er, büyük sergüzeşt karşISJnda 
tereddüt etse bile, muhakkak su 

"rette, vaziyetini tahkim etmek 
ve yeni hücumlar hazırlamak . i

çin bir prestij mırvaffakiyetini 
bütün kuvvEitiyle arayacaktır. 

Herhangi ihtimal üzerinde du • 
rulursa durulsun, netice ayni • 
dir : Mukavemet etmek, cesur 
olmak ve herşeye hazJT bulun
mak. 

Alman tahşidatı 
Varşova , 8 (A.A.) - Wieezir 

Warzavski gazetesinin yukarı 

Silezyada Alınan kıtalarınm talı 

şidine dair Katoviç'den verdiği 

bir habere göre cuıma günü ye -

dinci kolordu:ya mensup bazı 

müfrezeler otomobille hududa 
birkaç kilometreHk bir mesafe -

ıle kain Zarbı.e mıııtıkasına gel
mişlerdir. 

Bu müfrezeler burada bütün 

umumi binalarla mektepleri iş

gal etmişlerdir. 

Mektep binaları askerlere 
tahsis edilecek 

Berlin, 8 (A.A.) - Hususi 
kaynaklardan alınan haberlere 
göre, Beri.indeki mekteplerden 
bir çoğu, sonbahar manevraları 

dolayısile silah altına alınan as
kerlere tahsis edilmek üzere bu 
hafta sonunda tahliye emri al
mıştır. 

--000---

Kundakçı İtal
yan gazetesi 

(Bil§ ta.rafı 1 inci sayfada) 

bir makale neşretmiştir. Bu ma
kalede deniyor ki: 

•İngiltere ve Fransa Balkan 
antantını tahkime çalışıyorlar, 

Maksatları Balkanlarda Bulga • 
ristanı tecrid ve ihata etmektir 
ve ayni zamanda Balkanlarda 
tabii olan Almanve İtalyan nü
fuzuna sed çekmektir, Bu mak
satla İngiltere Balkan müttefik 
lerine bol keseden para dağıt
maktadır, 

5,5 milyon Romanyaya, 2 mil 
yon 200 bin lira da Yunanlılara 
verildi ~azlar~ garantiler 
takip etti. İster bir taraflı, ister 
iki taraflı olsun bu garantiler 
ve askeri paktlar ihata siyaseti
nin Balkanlardaki istinat nok • 
taları olacaktır. 

Türkiye İngiliz tekliflerine 
sfuatle ve gürültü ile muvafa • 
kat etmiştir. İttifakını gizlemi -
yor, hatta gazetelerle tecavüz • 
kar bir şekilde !esi\ ediy9r. 

Türkiye eski hegemonya e • 
meller ine avdet ettiği muhak • 
kaktır. İhata siyasetine kuvvet 
vermek için Türkiyeye, bir ta
raitan aktedilmiş ve edilecek 
askeri antantlar, berri ve bahri 
anlaşmalarla yapılacak yarclım 

lar üzerinde tevakkuf edilebi -
lir. 

Sulh siyasetine merbut oldu
ğunu, bütün devletlerle dostane 
yaşamak arzularını, Balkan an
tantına sadakatini ilan ederek 
bu hareketlerle Arap alemini 

- hattiı Romanya ve Yunanistam 
tehdit etmektedir. 

Almanya ve İtal
ya bir çıkmaza 

girdiler 
(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

len yedi bin köylüden, d ilini ko 
nuştuklan memkkette hizmet 
etmek üzere evle:i.ı.i ve barkları 
nı terkten imtina eylemekte bu 
Iunanlar, cebir ve şiJdete maruz 
kalmaktadır. Nazi sansürüne rağ 
men Avusturya halkı. kısmen o
lan bitenleri öğrenmektedir. İn 
fial ve takbih nazi rejimine sa
dık olanlar arasında daha güzel 
görülür vaziyettedir. Bu infial, 

< bilhassa Saint - Germain mua
hedesi mudbince Avusturya va 
tandaşı olarak kalan şimal Ti
rollüleri arasında billiassa ba
rizdir. 

ARNAVUTLUKTA 

Faris, 8 (Hususi) - Arnavut 
luktan gelen mevsuk haberlere 
göre, Arnavutluğun İtalya tara 
fından işgalinin reaksiyonu de· 
vam etmekte ve günden güne 
şiddetlenmektedir. Bilhassa Ma 
liısorlar (dağlılar) İtalyan işga- ' , 
!ine karşı şiddetle mukavemet 
etmekte ve her hafta yüzlerce 
İtalyan askerini telef etmekte
dirler. Bunlara, Arnavutluğun 

diğer kısımlarından da kafile ka 
file gen~ler iltihak etmekte ve 
mukavemet kuvveti günden gü-
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Almangada ilim kalmadı 
Alınanyadan gelenler anJatı~or lar; artık orada, ilim ve fen eski 

şöhretini kaybetmiştir. Ne bilgi, ne teknik rağbet gören meta • 
lar değildir. Yeni yetiştirilen Alman gen_çliğinin, bilgi itibarile ne 
kadar zayıf olduğunu, eski, tecrübeli Almanlar kendileri söyJüyor
lar. Alman Üniversitelerinden birinde profesör olan Franck Dorm· 
seif yazdığı bir makalede şöyle diyor: 
•- Bugün Alman:yada daha ziyade, pratik meslekler intihap o

lunuyor. Bugünkü yençlerin ekserisi Joasit işlere ve spora doğru 
teveccüh ediyor. Bu vaziyetten hazer etmek llizımdu. Zira bu, 
Almanyayı komşu milletlere karşı dun bir vazi)#ete k~RCa.ktır. 

Halbuki, manevi ve ilmi sahada devamlılık bir kere kesilirse bu· 
nu yeniden tesis çok güçtür.. 

Hakikaten Almanyeda, mekteplerde okutulan şey biraz kumat, 
biraz hesap, fazla jimnastiktir. ..--

Bilhassa hukuk, iklısat, içtimaiyat, edebiyat, felsefe gibi nazari 
ilimler unutulmuş gibi .. Fen şubelerinde de öyle .. Artık eski mü
tehassıs ve mütetebbi Alman fizikçileri, Alınan riyaziyerileri, AJ. 
man kimyacıları yetişmiyor. 

Bu yol, Almanyayı tehlikeli bir uçu.ruma götürüyor. 

lkdamcı 

• 
lngiltere manevraları 

dün akşam başladı 
Büyük hava manevralarına 

bin kişi iştirak ediyor 
60 

Londra, 8 (<İKDAM Muhabi· 1 
rinden) - Büyük hava manev
raları bu akşam saat yirmide 
başlamıştır. İngiliz bom bardı • 
man tayyareleri, İngiltereye bir 

hücum tecrübesi yapmak üzere 
Fransaya hareket etmişlerdir. 

Bu tayyareler, Fransız toprakla
rı üezrinde uçarak Bore'ye ka· 
dar gittikten sonra dönecekler 
ve İııgiltereye hüc..;m tecrübesi 
yapacaklardır. 

Bu muazzam manevralara, 
bütün hava hücumlarına karşı 

müdafaa tesisatı v~ bütün tay-

Londra, 8 - Strang, bu gün 
tayyare ile Londraya gelmiştir. 

Muazzam manevraların 
ilk safhasi 

ne büyüyüp artmaktadır. Dağ -
lık arazide motörlü harp vası • 
talarından istifade etmek çok 
müşkül olduğu için İtalyan as

kerleri harekatta bulunamamak, 
ta \'e korkarak ricat etmekte -
dirler. Daglara çıkanların sayısı 
kırk bini bulmaktadır. 

Şehirlerde, İtalyan askerleri 
korku içinde ve gruplar halin-
de dolaşmaktadırlar. Bu korku 
yüzünden , İtalyanlar, bir çok 

kimseleri sürgün olarak İtalya
ya yollamakta, genç erkeklerin 
başka memleketlere ilticalarına 
mani olmaktadırlar. 

• yare kuvvetleri jşfüak etmekte
dir. Manevralara iştirak edecek 
!erin sayısı 60.000 kişiyi bulmak 
tadır. 

Londra, 8 (A.A.) -Bu akşam, 
müdafaa talimlerile lbaşlayacak 

ve 11 aı\'ustosta nihayet bulacak 
olan büyük İngii.z hava manev
raları, eylul nihayetine kadar de 

vam edecek olan ve Büyük Bri
tanyanın deniz, kara, "e ha\•a 

kuvvetlerinin hemen mecmuu • 
nun ilk defa olarak yapacakları 

muazzam manevraların ilk saf
hasını teşkil etmektedir. 

Ağustosun son haftalarından el 

lfıl nihayetine kadar anavatan 
ordusunda 750 bin asker ve sli

bay silah altında bulundurula • 

caktır. Buna haıva kııvvetlerinin 
118 bin sübay ve askerini ve ge

rek efratça gerek siliinça sefer

ber vaziyette bulunan anavatan 

filosu mevcudunu da ilave et -
mek lazımdır. 

İtalyan askerlerinin bazı yer 
lerde genç Arnavut kadınlarıııa 
tecavüz ve tasallutta bulunduk 

!-ları da görülmektedir. Bu hal, 
Arnavutların umumi kin ve nef 
:rJilni muttp olmaktadır., 

Fransız filosu kuman
danı lnğiltereye gitti 

Paris, 8 (A.A.) - Nolta tor
pito muhribi, Fransız filosu baş 
kumandanı amiral Darlan'ı ha
mil olduğu halde, İr1giltereye 
hareket etmiştir. Amiral, İngi • 
liz filosunun Atlas Okyanusun
da yapacağı manevralarda hazır 
bulunacaktır. 

Manevralar, cuma akşamı sa 
at yirmiye kadar devam edecek
tir. 

Londra, 8 (A.A.) - Amiral
lık dairesi, deniz kuvvetlerinde 
iki hususi ihtiyat kJta daha vü
cuda getirmeği kararlaştırmış • 
tıı-. 

Macar Hariciye 
Nazırı 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Öğre
nildiğine göre Macaristan hari
ciye nazırı Kont Etienne Csaky, 
ecnebi memleketlere yapacağı 

hususi seyahat esnasında Salz
burgda Von Ribbentrop ve da
ha bazı Alınan zimarndal'larile 
görü§ecektir. 

Kont Csaky'nin tatilini İtal
yada bitireceği söylenmektedir. 

Dobruca, Dede
ağaç hayalleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

için tehlike olduğu tekrarlan -
maktadır. 

Bulgarlar harıl harıl hazır -
!anmakta ve tıpkı umumi harp 
başındaki gibi her nevi müna
kaliıt sıkı bir kontrol edilınek -
-tedir. 

Bulgaristanda da Almanla • 
rııı ve İtalyanlarııı çoğaldığı \'e 
bunların faaliyetini arttırdığı 

söylenmektedir. 
Almanyadan son günlerde 

birçok tayyareler de gelmiştir. 
Bütün Bulgaristanda bir harp 

arifesini andıran manzara kar • 
ş:ısında sabur ve mütevekkil ne 
olacağı beklenmektedir. 

Paristen bildirildiğine göre, 
İtalya son günlerde Arnavutluk 
ta mühim m>ktarda tayyare mey 
danları açmış ve benzin depola
rı tesis etmiştir. 

Arnavutbk ordusu İtalyan 
zabitl~i kumandasında tensik 
eclilınışti:r. Arnavutluğa her gün 
yeni tayyareler gelmektedir. Bu 
haı;ırlığın hedefini ba.zı gaı.ete -
ler İtalyan!ann Bulgaristana il
tisak niyeti olduğunda göster -
rnelrledirler. 

Yunan::..~:ır da hudutlardakl 
askerlerini takv:ıye etmiştir, 

Kral Zogo V ~rsayda 

Milli Şef lnönünün Bolu seyahatlerinden üç iniıba : 
Versay, 8 (A.A.) - Kral Zo

go, ailesi ve refııkaıtündeki ze
vat ile birlikte bu sabah Lama
ye şatos.ına gelmiştir. Bolu ormanlarında tetkikleri, bir yavruya iltifatları ve bir köylü ile hasbıhalleri 

7 Biiyiik Tefrikaya Birden Başlıyoruz 
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BAYANLARA Her gU n 
b!r hlkAye D·üşkünler 
===========================~• 

Bir gün, dostlarımdan biri, ba
na şunu anlattı: 

Moskovada talebe iken tesa· 
düf, beni şu malıim ckızlar. dan 

birinin komşusu yap~tı ... Bu, 
Terez isimli, neşeli, çok esmer, 
siyah kirpikli Lehli bir kızdı. 
Koyu gözlerinin iştihası, kalın 

sesi, ağzına geleni söy !iyen ka· 
dın tavırlarile beni korkutuyor· 
du ... Ben tavan arasında oturu· 
yordum, onun kapısı da benim· 
kinin karşısında idi. Eyice hatır· 
lıyorum, onun odasında olduğu· 
nu bildiğim zaman ben oda ka· 
pıını açmazdım. Bazı ona kori· 
dorda, yahut merdivende rast· 

lardım, bana arsız ve haris bir 
gülümseme ile bakardı. Çok de· 
fa sarhoş görürdüm; gözleri bay· 
gın, büzülmüş ve hele gülümse· 

mesi pek iğrenç ... O zaman ba
na: 

- Nasılsınız, talebe efendi, iyi 
misiniz? diye o berbat gülüşiyle 
sorunca kendisi için olan nefre· 
tim artardı. Bu çeşit tesadüfler· 
den ve böyle hatır sormalardan 
uzak kalmak için buradan çıka· 
caktım: fakat penceresinin geniş 
manzara.sile öyle güzel bir odam 
vardı, ve bu sokakta o kadar ra
hattım ki... Tahammül ediyor· 
dum. 

Bir sabah erken, küçük karyo
lamda. o gün Üniversiteye git
memek için bir sebep düşünür· 
k..,r., bu menfur Ter0 z kapının 

eşiğinde, kaba sesilP: 

- Nasılsınız, talebe efendi iyi 
misiniz? diyerek belirdi. 

- Ne istiyorsunuz?. diye sor
dum. Ve karışmış yüzünde bir 
rica manası. .. Ona alışık olmı

yan bir ifade gördüm. 
- Size birşey yaptırmak için 

s~rmıya geldim ... Onu banaı ya· 
r11· 17.! 

Sl!, tum ve düşündüm: Bu b\r 
tu""k mı, bir tecavüz mü ... Ne 
ola.bilirdi? O, t a tlı, yalvaran, 
korkak soru.~ile devam etti: 

- Memleketime bir mektup 
göndermek lazım, bana onu yaz
maz mısınız? 
Kalktım, masaya geçtim, kale

mi alıp, ona: 
- Şöyle geçiniz, dedim, oturu

nuz, ve söyleyiniz ne yazacağı· 
mı ... Kime bu mektup?. 

- Sevgili Boles diye başlayın .. 
Kalbim... Sadık sevgilim. Seıı· 

den sonra o kadar cam sıkılan, 
senin ıaahzun güve-.:oin ·ne, se
nin Terezine bu kadar zaman ne· 
den bL-şey yazmadın? .. 

Gülmeden katılacaktım. Bu 
yetmiş beş boy, oti beş kiloluk 
'yıimtuk ve bütün ömründe bir 
ker"' yıkanmadan ocak süpüıı· 

müş gibi siyah stlratile bu <. inah· 
zun güvercin. beni hayrette bı
raktı. Çaresiz söylediklerini yaz

·rnıya devam ettim ve sordum: 

- Bu Boles dediğin kimdir? 
~ Ni.'janlım, benim nişanlım. 
- Nişanlınız, sizin nişanlınız? 

- Bunda şaşacak ne var? Be· 
nim, benim gibi bir genç kızın 
nişanlısı olamaz mı? Bir nişanlı· 
sı onun ... Bi~ genç · kızın?! .. ~e 
düşünüyorsunuz? , 

- Evet, olabilir ... Çoktanbeti 
mi nişanlısınız? 
' · .._Altı sene ... 

Mektubu bitirdik. Memnun, 
sevinçli bana teşekkür etti ve: 

- B...lki size," dedi, bir iş, bir 

hizmet yapabilirim, tamir ede· 
cek gömlek, örülecek çorabınız 
varsa . .. 

Gitti. 
On beş. gün kadar geçmişti ... 

Bir akşam, pencerenin kenarın· 

da oturmuş, ıslık çalıyordum; 

maksadım kendimden başka 

şeyfor düşünmekti. Can sıkıntı· 
sı bastırıyor, hava, dışarı çıkmak 

için hiç bir arzu vermiyordu. 
Bir de baktım kapı •açılıyor, içe
ri gelen biri var: 

Yazan: Maksim Gorki 
~~~~~~~~~ 

- Peki ... Gene nişanlınız · Bo
leııe mi? 

- Hayır, bu defa, ondan ba· 
nat. •• 

- Nasıl? ••• 
- Aman ne budalayım! De· 

mek istediğim bu değildir, affe. 
din! Bu sefer bakınız yazmak ih· 
tlyacı benim değil, fakat arka
d~larımın değil de, bir erkek ar
kada§ımın mektubu... O, kendi· 

si yazmak bilmiyor, onun da bir 
genç kız nişanlısı var, onun da 
adı benim adım gibi Terez. İşte 
bu öteki Tereze bir mektup yaz. 
manızı istiyorum. 
Suratına bakıyorum; kaba yü· 

zü karışmış, pa rmakları titriyor 
ve bilmem neden kıvrılıryor ... 
Ve keşfetmiye başladım. Ona de· 
dim ki : 

- Madam ben size söyliyeyim 
mi, ne Boles var, ne Terez, bun
ların hepsi masal .. . Sizin, benim 
yapacak hiçbir işiniz yok, sizinle 
muarife peydahlamıya gelince, 
ben bunu istemem ... Anladınız 

mı? 

Bunun üzerine olduğu yerde 
tepinmiye, kalın dudaklarını gü· 
lünç bir sekilde kımıldatmıya 

başladı. Birşey söyliyecek gibly· 
di. F akat hiç birşey söylemedi. 

Böyle iken bana karşı fena fi. 
kir düşündüğünü zannetmekte 
aldandığımı hissediyordu m. Bu 
takdirde onuıı başka bir niyeti 
vardı. 

- Talebe efendi, diye b aşladı, 

fakat birden eliyle bir jest yapa
rak kapıya doğru dönüp gitti. 

Kalbimde acı bir hisle orada 
kaldım; kapısının hızla kapandı· 

ğını işitmiştim. Darılı;nıştı, mu
hakkak .. . Gidip onu tekrar oda
ya getirmeyi ve ne isterse yaz
mayı düşündüm. 

Odasına girdim, masasının y a
nında, iki dirseğini dayamış, ba· 
şı ellerinde: 

- Dinleyin, dedim. 
Yerinden kalktı, üzerime doğ

ru geldi, gözleri parlıyor, kalın 

sesile homurdanıyor: 
- Peki, olmasın. Ne Terez, ne 

Boles, bunların hiç biri olmasın . 

Kağıdın üstüne birka~ kelime 
yazmak size çok güçtür, değil 

mi? 
~ Peki, sizin isminiz gibi Te

rez isimli kız? Hani ona gönde
rilmek için mektup yazdırıyor
dunuz? 

- O da yok. 
Bundan hiç birşey anlama

dım. Ve ikimizden hangisinin 
aklını kaybettiğini düşünüyor

dum. O, masasına döndü, kağıt· 
lan karıştırdı ve: 

- Alınız 'işte, dedi, eğer Bole· 
s'e mektup yazmanız çok güç bir 
iş geldiyse alınız mektupları ... 
Ben ya'zdıtacak başkasını bulu
rum. 

Ve nişanlısına diye bana yaz
dırmış olduğu mektubu uzattı. 

- Dinleyiniz. Terez, bunun ne 
manası Var? İster benim, ister 1 
bir başkasının göndermiyeceği
niz bir mektubu yazmasına ne 
ihtiyacınız var? 

- Nereye göndereyim? 
- İşte· nişanllnıza ... , Boles'e 

değil mi? 
- Peki o Yoktur ki.. . 

Hlç birşey anlaınıyor\l.ull\! 
Kalkıp odama. gitmekten başka 
yapacak birşey yoktu; şunları 

söylemiye ba~ladı: 
- Ben, ötekiler gibi bir kadın 

değil miyim? Biliyorum ki. .. Hiç 
kimseye fenalık yapmıyorum, 

ona mektup yazmakla, değil mi? 
İşte siz bana Boles için bir mek
tup yazdıııız, ben de onu okut· 
mak için birisine verdim; bana 
onu okuduğu zaman, dinleyip 

kendi kendime onu varmış gibi 
düşünürüm. Şimdi de ondan Te· 
reze, bana ~azılmasını istiyQ· 
rum. Böyle bir mektup yazılıp 
bana okunursa, o zaman da, bu· 
nu sahiden gelmiş gibi düşünü· 
rüm ve yaşamak bana daha ko
lay gelir. 

SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever-.... 
sınu:. 

2 Hangi artistleri sner 
siniz? 

Bu sevdiiiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho • 
fUnuza gidiyor! 

3 - Sinema yı.ldızla:rı ara
sında giyinişleri ve tavır -
!arını, hatta hayatını ıaldit 

ettiı;niz artist var mıdır? 
4 - Herhangi bir meşhur 

sinema yıldızının, size cuip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzellij!i mi ) 

* Ankete cevap: 

* Eskişehirde Bayan Mualla 
Tamer yazıyor: 

- Sinemada en ziyade ho· 
şuma giden güzel san'ate faz· 
la ehemmiyel vermiş olması • 
dır. Orada ben bütün güzellik
leri bulurum. 

- En çok hO§uma giden yı.1-
dız Lilyan Harvey, Marlen 
Ditrih, Anna Belladır. Erkek
lerden hiç kimse yoktur. 

- Yıldızların taklit edilecek 
tarafı yoktur. Onların hareket
leri hep hayatın taklididir. 
roldür. Rol taklit edilir mi; 

- Yıldızların cazip tarafı 

çok para kazanmalarıdır. 

* Büyükderede Bayan Naciye 
Aydın yazıyor: 

- Sinemayı takdir edişimin 
sebebi beni zahmete sokma • 
dan hayatın ve güze lsau'atle
rin zevklerinden tattırmış ol
masıdır. 

Orada müzik, edebiyat vel· 
hasıl her şey val'dır. 

- En hoşuına giden yıldız 

Mae West, Danyel Daryo, Si
mon Simon, erkeklerden Klark 
Gable, Duğlas Ferbanks, Şarl 
Buaye'dir. 

- Sinema sa.n'atkirları ara-· 
sında takdiı ettiğim twrafları 

vardır. O da saıı'atlarıdır. Fa
kat taklit ettltım tarafları 

yoktur. 

yüksek sesle ağlardı, iyi h~tırlı· 
yorum. Ve bu hayalde mevcut 
olan nişanlının mektuplarile ona 
döktürdüğüm gözyaşları için, o 
da benim gömleklerimi tamir 
ediyor, çoraplarımı örüyordu. 
Bu sergüzeştten üç ay sonrıı, bil• 
mem ne için, onu hapse koydu
lar. Belki de şimdi ölmüştür. 

Dostum, sigarasının l<ülünü 
düşürdü, bulutlara doğru . bakın· 

dı ve dedi ki: 
Bir mahlı1k., acılığı ne kadar 

çok tadarsa ondan mülayemet ve 
şefkat ihtiyacı o kadar şiddetli 
olur. Bizler, eskimiş faziletleri
mizin mantosuna bürünmüş ve 
biribirimize kendi mutlak do~
ruluğumuzun itimadı arasından 

bakan bizler, bu,nu anlamıyoruz. 
,Bundan daha beter, daha mer
hametsiz olarak: düşkün alüfte 
diyomz. Nedir bu düşkün dedik· 
!erimiz? Her şeyden önce insan· 
lar, değil mi? Ayni kemik, ayni 
kan, ve bizim gibi ayni asap. Bu 
bize yüzlerce sene her gün tek· 
rar olundu. Ve biz de, dinliyo
ruz. Bu kadar yüksek sesle söy. 
lenen insan duygularını işitmek· 
te tamamile sağır mı olduk? Ha
kikatte, düşkün olan biziz: Ken· 
di beyinlerimizin. ilsabımızın, 

• yalnız bizden daha az kurnaz 
olan ve kendilerini iyi diye ka· 
bul ettirmesini bizden daha az 
bilen - bu insanların beyinleri· 
ne ve asabına üstün olmasına 

inanmakla bir uçuruma yuvar
lanmış olan, asıl derin düşkün-

- Acele işiniz yoksa talebe 
elendi? 

- Yok hayır, ne istediniz? 

- Bir mektup daha yazmamzı 
lstiyecektim ... 

.. . İşte o günden beri, haftada 
iki defa Boles'e ve Boles'den Te· 
reze gelen cevapları yazıyorum . 

Kadın bunları dinler, bazı da 
! 

ler bizleriz. 
Yeter .. . Bundan bahsetme ar

tık ayıptır. 

Maksim Gorki 

iKDAM 

MaırD~fil~ lDü~it1rücç:lh 
ÖD~ l6ürr MlUıOc&k©ıit 

Güzel yıldızın, zarif :ve inceliği . 
san' atindeki sihrin içyüzüdür 

f 
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·------------. + s• A + 
ı ıyası ı 

! Makale l 
f Yusuf Osman ı 
+ Nizamettin Danton • 
ı Dış politika sütunlarımızı ı 
+ bu iki kıymetli arkadaş idare + 
+ edecektir. Yusuf Osman eski + 
+ Tasviriefkil.r siyasi muharriri + + ve Yenigün gazetesi başmu - + 
+ harriri idi. Bu vadide en salii- ? 
+ hiyettar gazetecidir. Nizamel- + 
+ tin Danton da, Anadolu Ajan-
+ sı İstanbul Direktörlüğü baş- + 
+ muharriridir. + 
+ Bütün dünya hadi;elerinin + 
+ en doğru ve güzel tahlillerini, + 
+ İkdam - Sabah Postasının + 

f 
dış politika sütunlarında 14 A· + 
ğııstos Pazartesi gününden iti· + 

# ·haren okuyacaksınız. + ........................................... 

Mlırlene'le karşı karşıyayız. 

Konuşuyoruz: 

- Sizi tekrar memleketimizde 
görmekle he kadar memnun ol
duğumuzu bütün hayranlarınız 

namına söy !emek istiyorum ma
dam. Beya;z perdede sizinle dai
ma karşılaşırım. F'akat seneler 
var ki, şu son ziyaretinizdenberi 
ne sizi gördüm, ne de konuştum. 

- Evet hatırlıyorum . Beni bir 
mülakat için ziyaret etmiştiniz 

değil mi? Miracles salonunda idi. 
,...... Üzerinizde açık yeşil bir 

tayyör vardı . madam. 
- Ne hafıza! 
- Bugün ise çok şık siyah bir 

tayyör. giyiyorsunuz ve hlç de
ğişmemişsiniz. 

Marlene Dietrich güldü. Ona 
biraz evvel hiç değl5memişsiniz 
demekle hata etmiştim. Zira şim
di eskisinden daha genişlemiş 

görünüyordu. Sonra benim ilk 
gördüğüm Marlene biraz kibirli, 
insana uzak duran bir kadındı. 
fnklsara uğramış gibi kırık bir 
hali vardı. Bu Marlene ise taze 
bir penbelik içinde. Sevimli, ve 
gayet az makyajlı. Birçokla~ı 

için bir işkence diye, telakki olu
nan mülakata büyük bir sadelik
le ve çok sevimli bir tavırla ha· 
zır görünüyor. Bununla beraber 
dudaklarının ucunda farkettiğim 
müstehzi tebessümü de işaret et
meden geçmiyeceğim. 

Bu kontışma olduğu sırada 

otelin barındayız. Kokteyl alı· 

yoruz. Yıldıza kocası Siebar ve 
birkaç samimi dostu refakat edi
yorlar. Bunların arasında: cGarp 
cephesinde yeni birııey yok» mu· 
harriri Erich - Maria Remarque, 
Jack Forrester, Jean d'aryen ve 
Boissieres de var. 

J ack Forrester bu genç film 
imalcisi iki senedenberi Marle
ne'ln Fransada film çevirmesi 
için uğraşıyordu. İşte şimdi eme
line muvaffak olmuş bulunuyor. 
Marlene 1939 da Fransada Fir
rester şirketi hesabına film çe· 

Cigara Marlene çok yakışı.r 

virmeyi kabul etti. ı 
Jack Forrester Marlene'i nasıl 

getirdiğini o kadar neşeli ve se
vinçli bir halde anlatıyor ki. .• 

Belli hfilıl. elde ettiği muva.ffa· 

_ .. - Doğru söylüyorsunuz, dos
tum. Sonra bana döndü: 

- Mesela, Remarque'in üç ar. 
kadaş filminden en karakteristik 
bir parçayı bir hiç yüzünden keıı
mişlerdi. Çünkü oradaki tarzı 
hareket Amerikan sansörünün 
ahilik kitabına uymuyordu. cÜ9 
arkadaş. ta bir sahne varclır. 

Genç bir kız, genç bir adamın 
yatak odasına gider. Genç bir 
kızın genç bir adamın ya tak o· 
dasına gitmeııi imkansızmış. Siz 
şu manasız itiraza bakın! •. ber
hal bu kısım kesildi. 

' kiyetin sarhoşluğu içinde ... 
Marlene birdenbire bahsi de

ğiştirerek Forrester'e diyor ki: . 
- Evet, siz beni ikna için doğ. 

rusu çok çalıştınız ve azminizde 
sebat ederek bunda nihayet mu· 
vaffak ta oldunuz. 

Bu doğrudur. Fakat şu da mu-· 
hakkak ki Franşız sinemacılığı· 
nın son zamanlarda aldığı şekij, 
gösterdiği terakki bana emniye~ 

. ' ' ve itimat vermeseydi, mukavele· 
yi imkilnı yok imzalamazdım. 

Ben de~·hal söze karışıyorum: 
- Çevireceğiniz film ne tarz· 

da olacaktır azizim madam? Ne· 
şeli, hafif bir film mi? Yoksa 
cArzu. ve . Melek• filmlerini an
dırır blr taı·zda mi? 

Marlene birdenbire bağırdı: 
- O, hayır; hayır ... 
Sonra du.daklarının arasına bir 

sigara iliştirdi. Onu ince uzun 
parmaklarile kibriti çıkararak 
yaktı ve devam etti: 

- Fransızlar mevzuu iyi inti· 
hap etmesini ve güzel filmler 
yaratmasını çok iyi biliyorlar. _ 
Ben, kendime gelince ağır bir rol 
almak taraftarıyım. Beşeri ve 
hissi bir film çevirmek, sevmesi· 
ni, ıztırap çekmesini. hissetmesi· 
ni bilen bir kadın yaratmak is· 
ti yorum. 

- Yoksa cMavi Melek. teki 
Dola rolüne avdet etmek niye· 
tinde misiniz? 

- Belki ... Yalnız senaryo be· 
ğenmem şartile. Bakınız Holi· 
vut'ta N ana'yı çevirmek üzere i• 
diın. Fakat Amerikan sansörü 
korkunçtur. Bu arzuma mani ol· 
du. 

Erich - Maria Remarque söze 
karıştı: 

- HattA insanı inkisara uğra
tır, hevesini tama,mile kırarlar. 

Marlena bfl§tnı salladu 

Marlene bütün bunları olduk· 
ça. işlek ve güzel bir fransı'Zca 
ile söylüyordu. 

_: Gayet güzel bir fransızca 

konuşuyorsunuz madam, sizi teb· 
rik ederim, dedim. 
Altın rengi buklelerini sallı

yarak biçimli, pembe dudaklan· 
nı büktü: 

- Fransızca konuşmak için da· 
ima az fırsatım oldu, dedi. Sizler 
çok müsamahaldirsınız, ayni za• 
manda da çok nazik ... 

- Filmlerimizi gör'dünüz mil? 
- '.Evet, zaten zatnanıniı sin~; 

mada geçiriyorum gibi bir şey, 
Meselô. .Ekmekçi Joadın» için 
söyliyecek söz bulamıyorum. 

Holivut'ta hakiki hayatı bu ka· 
dar kuvvetle tebarüz ettiren hiç 
bir film çevrilmemiştir. Sonra. 
cArtistler methali. filmini de 
pek beğendim. 

- Artistlerimizi nasıl bulu· 
yorsunuz? 

- Artistleriniz harikuladedir. 
- En çok hangilerini beğeni· 

yorsunuz? 
- Şimdi bir tercih yapamıya· 

cağım. Niçin içlerinden birinin 
ismini unutarak hoşnutsuzluğu
nu kazanayım. 

- Peki filminizde partöneri· 
niz kim olacak madam? 

- Henüz bilmiyorum. Her hal
de bir Fransız olacak ve ıartık 
vatam olmıyan ben bundan bü

yük bir gıırur duyacağım. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC.U 

M> ""' •· mu•• n <w. I 
A.P. 31,19 m. '465 Kes. to Kw. 

1839 m. 138 Kes. ııo Kw. 
~~~~~~~~~~~ 

6 Ağustos Çarşamba 
Saat 12.30 Program. ı 

Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Saat 13 Memlek~t s<.at ayarı 

ajans ve ır.eteorol0ji haberleri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Karı

§ık progı:am - Pl.). 
Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik {hafif mü· 

1 zik • Pi.). 
Sa.t 19.30 Türk ı:ıilzıği (Fa· 

ınl hyeti). 
Saat 20.15 Kon1.L5ma . 
Saat 20.30 Memleket saat aya 

rı, ajans ve meteoroloji haber -
!eri. 

S•at 2q,50 Türk müziği: 1 • 
Tatyosun • Suzinak ;:ıeşrevi, 2 • 
Arif bey • Suzinak ş~rkı - B...ni 
biwr ederken. 3 - Aref bey - Hi 
ca.okar şarkı • Biı halet ile süz 
dü yine, 4 • Hiristo • Hicazkar 

· şarkı • Görünce gerdanından, 

5 • Hiristo • Ud taksimi, 6 - Hi
risto - Hicazkar türkü - Akşam 

olur güneş gider, 7 • Hlrieto -
Hlcazkfu- saz semaisi, 8 • Osman 
Nihat - Kürdili hicazkar şar

kı .- Akşam güneşi, 9 • Osman 
Nihat • Halk türküsü • Meşeli, 
meşeli. 

Saat 21.30 Haftalık posta ku 
tusu. 

Saat 21.45 Neşeli plaklar, Pi.) 
Saat 21.50 Müzik (Tankolar 1 

orkestra • Şef: Necip Aşkın), 

1 • Hans Thaler • Kuku polka, 
2 - Aubert • Göbeklller resmi ge 
çidi, 3 - Robert Stolz • Praterd• 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor, 4 • 
Em.ınerich Kalman • Cambaz • 

' haıie prensesi operetinden pot· 
purl, 5 - Oanglbeııg&r • Benim kil 

• çük teddi ayım (Saksafon par • 
çası), 6 • Emmerich Kalınan • 
Ah sen, sen (vals), 7 - Brııssel 

rnans - F-elemenk süiti No. 3 kar 
lı manzara, 8 • Leopo1d. • Karls
bad hatırası, 9 • J ac. Grit • Marş. 

Saıı,t 23. Son ajans haberleri, 
ziraat, esham. tahvilat, kambi • 
yo • nukut borsası (fiyat). 
' · Saat 23.20 'Müzik (Caiband • 

Pl.). 
Saat 23.55 • '24: Yarınki prog

ram. 

Eriche Maria Remarque, Mar· 
lene'e ser~e bir bakış fırlattı: 

- Büyük artistlerin çevirdik
leri filmlerin beynelmilel bir 
şöhretleri vardır, dedi. Hele 
Fransız filmleri serbest, canlı ve 
kuvvetlidirler. İnsan onların 
karş1,5ında gözlerinin önünde uç
suz, bucaksız bir ufkun açıldığı
nı görür. Zannediyorum ki, Mar
lene'in Fransada çevireceği film 
büyük bir sükse kazanacaktır. 

- Biz de ayni kanaatteyiz. 

Tekrar Amerikan sinemacılı· 

ğından konuşmıya başladık. Mar· 
lene Frank Gapva'nın çevireceği 
.J an Can'i tak nith J an• filmini 
methediyor ve çok eğlenceli bir 
film olan .Madame et son cloc: 
Jıard, filmini büyük merakla 

ı (Devamı 7 iiıci şayfada) 



~ - AGUSTOS 1939 
i K DAM 

Lüzümlu tedbirler 
tamamile alınmıştı 

IJ'!POlf';'~~I Sevmenin 
Sporcuların istifa, Binbir 
nakil ve tescil işleri Çeşidi 

Savarona yatile saray 
hiç bir deniz vesaiti 

arasında 

yoktu 
- 56 

Buhususta lüzumlu tertibatı 

aldlk .. İki saat ewelindenberi 
denizde, yatla Saray rıhtımı a

rasındaki kısımda hiçbir deniz 
vasıtası bulunmuyor. 

Saray rıhtımında da kimse

nin bulunmamasını temin ede
cek hususları kararlaştırdık. 

Yatta, buradan motöre nak
ledılinceye kadar sürecek gü -
zergiıhta, bu sırada hiçbir mu
vazzaf adam veya müstahdem 
bulunmıyacak. 

Şimdi, hareket saatini irade 
etmenizi bekliyoruz. 

Atatürk gözlerini açıp kapı
yarak bu hususu derpiş etmek
te bulunduğunu ihsas etti. Fa -

• kat henüz hareket saatini söy
lemiyordu. 

- Devam ediniz! 
Diyen bir ifade ile sözlerin nl 

hayetini bekliyordu. 

Müsaade istihsali için maru

zatta bulunan bu manayı da kes 

tirerek devam etti: 

- Evvela. çocuğu Saraya gö

türmek şıkkını mütalea ve ara

mızda münakaşa ettik. Bunun 

fayda ve mahzurlarını kendi te 

lakki ve fikirlerimize göre tart

tık. Vardığımız netice bizi tat

min etmedL Çünkü, yavrucağı ı 

Saraya götürmekle buradaki ız

tırabının devamına imkan ver

miş olurduk ki onun küçük yü

reğinde bu acının, bu teessürün 

yapacağı aksülameli bertaraf e

delim; hepimiz için de ayrı bir 

üzüntü mevzuu meydana geti

rirdi. 

Tesbit edilen geni esaslar 
iki sene tecrübe edilecek 

Beden Terbiyesi Genel direk 
törlüğü iki sene müddetle, tec -
rübe mahiyetinde olmak üzere 
bilfunum sporcuların, tescilleri, 
nakilleri ve yalnız futbola şa -
mil olmak üzere futbolcuların 

müsabakalara iştirak muamele
leri ıçin yeni esaslar tesbit et
miştir. Bölgelere tamim edil -
mek üzere olan bu hükümleri 
ehemmiyetine binaen olduğu gi 
bi naklediyoruz: 

KIUplere yeniden girenler 
Evvelce hiçbir klübe tescille

ri yapılmamış azaların tescil mu 
ameleleri lsölgelerce ve genel di 
rektörlükçe ~imdiye kadar oldu 
ğu gibi senenin her ayında ya
pılacaktır 

Hükümet tarafından kapatı

lan veya futbol şubesinin faali
yetini resmen tatil eden klüple
rin azalarına da evvelce hiçbir 
klübe tescilleri yapılmamış olan 
!ar hakkındaki hükümler tatbik 
edilecektir. 

bitırerek listeler 30 ağustosta böl 
gelere iade edilecektir. 

1939 yılı içln bu mühlet klüp 
!er için 30 ağustos, bölgeler için 
de 15 eylül tarihine kadar uza
tılmıştır. 

Diğer hükOmler 
Futbol takımlarının bırinci, 

ikinci ve üçüncüsünün kadrola
rı ayrı ayrı cetvellerde gösteri
lecektir. Müsabakalarda üst ta
kım kadrosunun futbolcuları alt 
takımda oynatılmıyacaktır. Alt 
takım kadrolarından üst takım 
lara oyuncu alınabilecektir. 

Listelerde adları yazılacak o
lan futbolcuların o sene için ye 
niden sıhhi muayenelerinin yap
tırılmış ve muayene neticeleri -
nin hüviyet cüzdanlarına dok
tor tarafından işaret ve tasdik 
edilmiş olması lazım gelecektir. 

Yine ayni gün konuştukları 
ve müsaade almak üzere Ebedi 
Şefe arzetmcğe karar verdıkle

ri Ülkünün nereye gönderilece
ği meselesını de bu sırada ar -
zetmcği hatırlıyan huzurdaki - _ 
!er derhal söze başladılar: 

Binaenaleyh, kendi aramızda 

bu şıkkı terviç etmemek kararı 

nı verdik. 

Kulüp ve bölge değiştirenler 

Yenıden klüplerce tescil edil
miş olan azalar müsabaka liste
lerıne dahil oldukları takdirde 
listenin klübe verildiği tarihten 
Jtibaren o senenin resmi müsa
bakalarına ıştirak edebilecek -
lerd.r. 

- Bir nokta için daha müsa

adenizi istirham edeceğiz Atam! 

Ebedi Şefın deniz renkli göz 
!eri tekrar aralandı. Bu müsaa
denın mahiyetini soran bir ba
kışla karşısında hürmet vazi -
yetinde bekliyenlerin iızerlerin 

de dolaştı. 

Bu bakışın mahiyetin] kestir 
meı<.te gecikmeyen huzurdaki -
!erden ilk söze başlıyan, izahatı 
arzetti: 

- Yüksek iradenizle, Riya
seticiımhur maiyeti yata naklet 

tiği gün, burada, Küçük Ülkü 
ile annesine de bir daire tefrik 
edilmiş, orada ikamete başlamış 

lardı. Rahatsızlığınızın devan• 
ettiği ve hekiınlcrın yüksek hu

zurunuza kimsenin girmemesini 

bildirdikleri gündenberi zavallı 

yavrucak duyduğu derin iştiyak 

la huzurunuza çıkmak arzusu -
nu- sık sık izhar ediyor, küçüğü 

SIV\ltmak için çektiğimiz güç

lüklerden sarfınazar, bu arzusu 

ıı.u istihsal edemeyince Ülkü !ev 

kalıi.de müteessir oluyordu. 

" Bir aya yııkındır bu palde ı:üıı 

!er geçirdi. Şimdi, hekimlerin 

gösterdiği lüzumu !Utfen takdir. 
buyurarak Saraya dönmemize 
izın veriyorsunuz. Tabii bütün 
Riyaseticümhur koru Dolmabah 

çeye geçecek, oradaki hususi da 

irelerini işgal edecektir. Bu ara
da hepimizi meşgul eden bir 

mesele var. Ülkü ne olacak? Onu 
da Saraya mı götüreceğiz, yoksa 
b~şka bir tarafa sevki için bir 

lecfbıı· alfl'!ak zarureti mi var -
dır? 

İşte Atam, bunu uzun uza -

dıya duşündük Ülkiiyü Saraya 

nakletmek yahut Ankaraya gön 

dermek şıklarından hangisinin 
hal ve vaziyete daha uygun 

düşeceğıni uzun miiI'olraşalar -
dan sonra kestirerek yüksek i
radenıze arzetmek kararile ha
reket etmek mecburiyetini duy 

duk .. 
Söz s0y !iyen burada durdu .• 

Gözlerile Atatürkün pürheybet 
ytizünde maruzatının nasıl bir 

netice hasıl ettiğini araştırır bir 
bakışla nefes aldı. 

Ebedi Şef, hastalığının hiç 

. bır safhasında !evkalbeşerliğini 

ka~betmiyen. bütün canlılığile 

derin, nüfuzlu tavrını muhafaza 

eden gözlerini hareketsiz tutu

yor: 

İkinci şık ise çocuğun Anka

raya gönderilmesi fikrinin ileri 

sürülmesinden ıbaretti. 

Bunu da ayni tarzda ve ayni 

genişlikte münakaşadan sonra 

muvafık bulduk. Bunu yapmak 

la istihsal edeceğimiz netice şu 

olacaktı: Evvela çocukcağız An 

karaya dönüşte, böyle anasının 

yanında bulunduğu halde onun 

yüksek huzuruna çıkamamak 

yeslnden biraz olsun kurtulmuş 
olacak, sonra orada alıştığı mu
hitte, kendisine yabancı gelmi
yen etrame meşgul olarak, bur
daki kadar derin bir teessüre 
düşmiyecekti. 

* (Arlrssı var) 

ı------------
ı ATATÜRKON i 
! SON . İ 
! GÜNLERi i 
t ~~za~ ~.a_hmi _Y~ğız · ı 1 
+ Büyük Atatürk, ebedıyete + 1 + intikaline takaddüm eden 1938 + ı 
+ yılını, istanb11lda, Sirua. ha~t~- ı 
+ lığının tedavisi ile geçırnuştı. 
+ İkdam - Sabah P.~s~~ı, H .~- + 

t 
ğustos p azartesi gununden ıtı- + 
baren, Atatürkün bu son bir + ' 
yılına ait, çok kıymeti'. bir ha- • , 

+ tıra serisi tefrika etmıye baş· + 
ı Jıyacaktır. Atanın rahatsızh - t 
+ ğına ta[j'. ııddüm eden yakın + + günlerden, ebediyete intikali- + 
+ ne kadar süren bu zaman zar- + 

ı fındaki bütün hadiseler i, E~e- ı 
di Şefin en yakınlarının mu -

+ şahedelerine istinaden, Rahmi + 
ı yağız yazacaktır. Bu eşsiz e- + 

serde, Atanın İstanbula son + 
+ gelişinden itibaren geçen ha - + 

1 
diselcr bütün teferrüatile can- + 
landırılınaktadır. Atatürkün ı 
gelişi, deniz tedavisinin, ban
yoların menedili§i, Ebedi Şe- + 

+ fin tanbuldaki meşguliyeti, + 
+ Savarona yabnın satın alı ııışı, ı 
+ gezintiler, Romanya Kralının 
+ stanbnla gelerek Atatürke mü· •+ 

ı lılki oluşu, son gezinti, saraya + 
nakil, Dolıııabahçede geçen son + 

ı üç ay on dört günlük rahat -
sızlık devresi, ebediyete intl - ı 

ı kall sırasındaki hılcliseler.. + 
+ 

Blltün bunları yeni tefrika - + 
+ mızda okuyacaksınız, + 
................................ -

Klüp ve bölge d"gıştirenıcr 

için her nakilde resmi müsaba
kaya iŞlirak icin lı.:-;ans müsaa
desi almak şarttır. 

Evyclce \·erilmiş olan lisans 
müsaadesi yalnız Ü zamanda a
zanın müseccel bulundugu klti
büıı mtisabakalarına girmek içın 
muteber olacaktır. Başka klüp 
ve bölgeler çin hükmü olmıya
caktır. K:üp ve bölgP değıştiren 
azalar usulu dairesinde istifa ve 
bu ?st faların kltibünce ve böl
gesınce usulü dahılinde kabu: 
,.e tasdıkmden sonra 'eni ıntı -
sap edecekleri klupleıde hu.,usi 
spor faaliyellerıne ıştirak ede
bileceklerdir. 

Yalnız bu azalann genel di· 
rektörlükçe nakil ve lisans mü
saadesi muameleleri yalnız a -
ğuslos a~·ı zarfında yapılacak ,.e 
eylül ayında bölgesine tebliğ e
dilecektir. 

Resmi müsabakalara 
i şl i rak edenler 

Bölgelerce ,.e futbol federas
yonunca tertip olunan müsaba
kalar resmi olarak kabul edil -
miştir. 

Klüpler bu mtisabakalara tes 
cilleri yapılmıs ve lisans almış 
azal~rı arasından geçecekleri mü 
sabakatarı gösteren ve en geç 
15 ağustos tarihine kadar bölge 
ye teslim edilecek olan mühür
lü ve klüp reisi ile uınu~i kap 
tanların müşterek imzasını ta : 
şıyan bir liste vermek suretile 
iştirak edebileceklerdir. 

Muayyen zamanda bu liste
yi vermiyen klüpler o sene için 
resmi futbol müsabakalarına iş
tirak ettirilmiyecekleri gibi, ne 
suretle olursa olsun bu listeye 
ismi yazılmıyan müsabıklar o se 
nenin müsabakalarına giremi -
yeceklerdir. 

Böl~ birincilik ınüsabakala
ı işti:rak etmemiş bulunaı 

futbolcuların o devrenin grup 
ve Türkiye b•rincıliklerine de 
ve bu gibi mütemmim mahiyet
teki müsabakalara girmeğe de 

hakları olmıyacaktır. Listelerin 
bölgelere U:sliminden sonra bir 
sene müddetle bu listelere yeni 
den hiçbir futbolcunun ismi ila 
ve edilemiyecektir. 

Umum müdürlük bunun için 
bölgelerce matbu üç renkli lis
teler gönderecektir. Bunlar ya
zı makinesi ile doldurulacaktır. 

Listeler 15 ağustostan 30 ağus 

tosa kadar bölgele~ce tetkik ve 
tasdik olunacak \'e en geç bir 
eylülde genel direktörlüğe gön 
derılmiş bulunacaktır. Mrkez -
de 15 eylüle kadar tetkikatını 

istifalar 
Bır azanın Klübünden is ifa

sı halinde aynı bölge dahilınde
ki veya ba ka böıgelerdekı bır 

klübe ııakledi,ebılmesi için ay -
rıldığı klüpten h<'r ti.ırlü zim -
metten beri olduğunu gösteren 
bir ıli~ik kağıdı alması ve bunu 
bölgeye tasdik ettirme,, .azım
dır. Istifa kiıgıdı ıki nüsha ola
cak ve bıri bölgeye dığ('l"i klü
be taahhiıtli.ı mektupla verıle -
cektir. Klupler lıişığı yoksa 10 
gün zarfında kağıdını \"eı·ecek -
lerdır Varsa bölgeye ve ıstifa 

edene bildireceklerdir. Sebep -
siz olarak tehir edilirse müstafi 
genel direktörlüğe mii»acaat e
decek!erdir, 

Ayni bölge dahılinde bir kliip 
len istifa edip ayrıldıktan ·son?·a 
başka bir klübe girmiyen aza 
eski klübüne kaydedilemiyec?k
tir. 

Meşru bir mazeret dolayı.;i

le bölge değiştırenler eskı böl
gelerine döndükleri takaırcie es 
ki klüplerine girebileceklerdir. 
Fakat bunlar da klüp ve r>ti'.ge 
değiştirenler hakkın.~aki hükum 
lere tabi olacakllard". 

Resmi müsabakalarda klüp -
!er futbolcuların hüviyet cüz -
danlarını, tasdikli listeleri hak~ 
me ibraza mecbur tutulmuşlar -
dır. 

Resmi mtisabakaiaı.· esnasın ~a 
klüpler birleşirlerse .ki takımın 
muhtelitini çıkaranııyacaklar ve 
yalnız bir liste mutebec olacak
tır. 

Bölgeler, bütün yukardakı hü 
kümleri tetkik ve kor.trol ile ınü 
kelleftirler. Klüple"ce kayıtları 

silinenlerin ':ıu muamelelerı böl 
ge ve genel direktörlükten g~ç
tikten sonra mutebn olacaktır. 

Tasdikten sonra hu aza lıiç bir 
resmi müsabakava girmiyecek -
tir. Karar tasdik edilmezse fut
bolcu klübünü dei!"iştiremılecek 

ve hakkındl klüp değiştırenler 

hakkındaki hükümler tatbik e
dilecektir. 

Hakemler in vazifeleri 
Hakemler müsabakaların baş 

lamasından evvel müsabıkların 

sicil durumlarını ve hüviyetleri 
ni, musaddak listeleri çok dik -
katle tetkik edecekler, sıhhi mu 
ayenelerin yapılıp yapı!madığı 

nı, futbolcuların cezalı olup ol
madıklarını gözden geçirecek -
!erdir. 

Sicil ve müsabaka talimatla -
riyle şimdiye kadar yapılan ta
mimlerin bütün hükümlen bu 
yeni emirle ortadan kaldırılmış 
bulunmaktadır. 

Her şeyin modası vardır. Hat
ta aşkın da .. Daha doğrusu bil • 
hassa aşkın .da .. 

Fakat mantıkan son tahlilde 
neticenln hemen hemen ayni ol
ması tabiidir. Fakat bu neticeyi 
elıde etmenin vasıtaları son dere
cede tenevvü edebilir. Mesela 
Fransada büyük asır denilen on 
dördüncü Liil asrında a§lk, bir z.,. 
rafet, Rejans devrinde aşk, bir 
vahilik; büyük inkıiap esnasın -
da aşk, bir kahramanlık idi.. Lii
Martinvarl, Mussetvari aşkı da 
hatırlattıktan sonra zamanımıza 
yaklaşalım. 1919 ile 1925 arasın
da fevkalade bir şöhret kazan -
mış olan aşksız aşk vardır. O de
virde bütün psikoloğlar, •kalbin 
iflası . adını verdikleri bu hadise 
karşısında büyük bir endişeye 

kapılmışlardı. Bir de Amerikan
vari aşk vardır. Abel Hermant'ın 
•Transatlantıkler• ünvanlı ese
rinde muhtelit kollejlerinden ,.e 
ticari izdivaçlardan bahsolunur. 
Bu eser, insanın ıizerinde derin 
ve devamlı bir intiba hasıl eder. 
· Amerikalılar da on beş veya 

yirmi senedenberi nekadar ta -
ha\'\·ül etmiş olduğtınu asla tah
min edemezsiniz. Amerikalılar, 
bu kadar kısa bir müddet zarfın 
da aşkın asırların içine güç hal 
ile sığmış olan her şeklini tecrü
be etmişlerdir. Ne sonsuz istih -
lak, ne sefahat! Hayret edilPc 

şey .. A~k medeniyetindeki teeh
hürlerini idrak etmiş olan Arne
r;kalılar, şarkıda olduğu gibi bu 
işte de çift lokma yutmuşlardır. 
Hatta daha ileri vararak lok -
manm on mıslini, yüz mislini 
birden yutmuşlardır. 

Bu bapta hakiki düşünce şu ol
sa gerek: Amerikalıların vakit -
!eri yoktur. Nefis •bir taamı ha -
zırlamak, otıu oturup ya\>aş ya· 
vaş zevk ile yemek için vaıkit -
!eri olmadığı gibi aşıklık etmek 

için de zamanları yoktur. Eğer 
aşıklıta fazla vakit tahsis etmiş 
olsalardı golfu, k.rikeyi, t~nisi, 

basketbol'ü, hülasa aşk kadar 
mühim olan bu işleri yapmak i
çin zamanları kalır mıydı? 

Maamafih, Amerika, Charlie 
Chaplin ile mahcup aşkı da ta -
mmış, öğrenmiştir. Fakat unut
mamalıdır kı, Charlot, İngili"Z -
dir ve binaenaleyh Amerika için 
ithalat emtiasındandır. Onun 
mukallitleri olan Harold Llayd 
ve Buster Keaton, onun kabına 
varamamışlardır. 

Bır müddet Amerikada ve A
merikan sineması büttin dünya
ya hiıkim olması itibarıle butün 
dünyada ~kın mümessili, l\u -
dolf Valantino olmuştur. 

Douglas Faırbanks'ı da unut
mamalıyılz. Douglas, şatare<tli, 

kahramanane, fakat afıf, tabii, 
sevimli ve teselli veren aşkın 
mümessili olmuştur. 

Bir müddet sonra yeni aşk tar 
zı doğmuştur. Kadına sa~kıntı

lık etmek, ona karşı faik, 18.kayt 
müstehzi ve mÜ:tecaviz davran
mak ve nihayet onu aşkın pen
çesine düşürmek. Bu da Ameri
kan Donjuanı Clark Gable'nin 
formülüdür. Bu formülü de bü
yük bir muvaffakıyet kazanmış
tır. 
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TURGUT REİS 

Turgut ve Rozita 
Gene ve güzel İtalyan kızı 

birdenbire değişmişti 
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Turgut gecenin geç vaktına ka 1 
dar Serdarla Kaptanın verdiği i
zahatı dinledi. Muhasaranın beş 
günlük zayiat bilançosu tıpkı ı 
Rados seferindeki gibi kQl'kunç 
bir rakam gösteriyordu. Beş 

günde Türk ordusunun idare -
sizlik yüzünden verdiği şehit -
!er 3500 ü bulmuş, bıı kadar 
kanlı bir harp görmemiş olan 
Turgut buna meydan verdik -
leri için Serdarla kaptanı adeta 
tevbih etmişti. 

Gece kendi gemisine dönen 
Akdenizin Bahadır gemicisi ma
iyet kaptanlarını yanına çağırdı. 
Onlara ertesi sabah yapılacak 

hareketi anlattı. Şafakla beraber 
lımnın garbindeki tepelere top
ların çıkarılmasını, metrise ko -
nulmasını, donanmanın da kara
dan yapılacak ateş baskınına de
nizden yardım etmes:ni emretti. 

Rozetta bir türlü uyumuyor, 
Turgudun vezirlere başbuğ ta -
) in edilişini takdirle karşılayan 
kafasında devamlı bir neşenin ız
ler:ni taşıyarak bu harp mecli -
sinın nıhayet bulmasını bekli -
yordu· Gecelerin en kısa olduğu 
me,·simdeydi. Artık sabaha bir 
şey kalmamış, şafak sökmek ü
zere bulunuyordu. Kaptanlar ge
mılerine döndüler. Topların ka -
' a çıkarılması hazırlıklarına 

koyuldular. 

Günün ilk ışıkları ufukta be
lırirken kayıklarla karaya çıka
rılan toplar leventlerin kazdığı 
metrislere yerleştirildi. 

Rozetta, Turgut yalnız kalın
ca onun kamarasına girdi. Eli 
şakağında düşünen yiğit gemici
nin karşısına geçti. Onunla ko
nuşmağa başladı: 

- Yarın sabahtan itibaren mu 
harebeyi sen idare edecekmişsin 
öyle mi Turgut. 

Yiğit korsan tek ve sert bir 
kelime ile cevap verdi: 

-Evet! 

- Gemiciledn diyor ki, bura-
da Türk Padişahının beş vezi -
rinden birisi ve donanmasının 

kumandanı da bulunuyormuş, 

Onlar da senin emrine mi gire -
cekler? 

- Evet! 
- Peki amma sen vezir değil-

sin? 

Turgut içinde garip bir üzün
tünün sıkıcı manası canlanır -
ken karşısında bu sualerle dü
şüncelerini altüst eden Rozet -
tanın bulunmasını istemiyormuş 

gibi bir el hareketile mukabele 
etti: 

- Güzel kız ... Kuzum çekil. 
beni yalnız bır.ak! Yarın iki ve
zirin önünde onlara kumanda e
derek vereceğim bir savaş im .
tihanınm tertibatını düşünüyo

rum. Eğer ben de sizin kralını
za mensup bir şövalye olsaydım, 
ilk ateşte teslim olmak yolunu a
rayacağ•mı düşünür, ne kafamı 
yorar, ne de böyle derin ve et -
raflı bir mes'uliyetin vicdana 
yüklenen ağırlığını aklımdan ge
çirirdim. 
Tuıgut sustu ... Rozetta iideta 

dalgı;,_ gibiydi. Harekatında bil" 
tutukluk, bariz bir donukluk far 
kediliyorou. Genç ve güzel İtal
yan kızının kalbinde tuhaf bir 
önsezişin ürkünç ürpermesi var
dı. Mahiyetini bilmediği ve iç 
sıkıcı halile genç kızı üzüm üzüm 
üzen bu önseziş hiç şüphe yok 
k., Turgudun ertesi günü şehit 
olacağının birkaç saat evvel he
nüz tahlil edilemiyen istidlalin
den meydana geliyordu. 

Turgudun bu sert konu!!JIŞile 
sevgi:;L büsbütün artan Rozetta 

biraz fasıladan sonra ona ce -
vap verdi: 

- Bana artık İtalyan şövalye
lerinden, İspanyol ve Portekiz 
kwnandorlarından, Ceneviz va 
Venedik Amirallerinden bahset
me.. Düşün ki, karşında yeni 
doğmuş ve senin kadar milliyeti
ne bağlı bi Trürk kızı var. 

- Öyle ise bıi-ak, yarın; se -
nih de sonradan girdiğin bu ır

kın neler yapabileceğin] şu be
ceriksiz Lavalet ile arkadaşları
na göstermek için hazırlana -
yım! 

- Yarın sen karaya çıkacak 
mısın? 

- Tbi!! 
- Ben de geleceğim! 
Twgudun gözleri irileşerek 

genç kızın yüzünde dolaştı: 
- Nereye, muharebe meyda

nrna mı? 
-Evet! 

- Güzel fakat orası ne balo 
verilen bir salon ne de genç kız 
ların buluştukları Roma ve Kan 
bahçeleridir. Orada can veril:r, 
kan dökülür, şeref ve zafer alı
nır. Orada altının manası yok -
tur, orada mücevherler bir ar
şın boyundaki çelik kılıç namlu
larının değerinde değildi.r. Ora
da... .f 

Rozetta, güzel dudaklarında 

beliren bir istihfaf gülücüğü ile 
elini kaldırarak Turgudun söz -

l 

lerinl araladı: j 
- Muharip ağzile edebiyat 

yapmak, şair elindeki yatağan 
kadar tuhaf ve adeta gülünç o
luyor. Bunları birak Turgut. Ben, 
Roma bahçelerinde, V eııedik sa
linlarında dolaştığım zamanki 
neşe ve becerlkliğile harp mey
danında, gülle, kılıç, v• kurşun 
karşısında da mevki alacak bir 
yaratı;lı.ştayım. Senin y:anında 

bulunmak, senlnle birlikte ken
di eski ırkmı.a karşı çarpışmak, 
senln bulunduğun yerde kal -
mak, düştüğün yerde ölmek tek 
emelim .. Buna mani olamazsın 
Turgut, olmağa da çalışma.. Bot 
yere yqrı.ılacaksın! 

- Kadının harbe gelmesi, m11-
harebe meydanında bı.ılunması 

~det değildir. 

- .Sizde adettir. 
- Bizde değil! 
- Zararı yok.. Adetler evvel-

ce bir defa yapılan bir hKeke
tin tekrarlanmasile meydana ge
lirler. Bu noksanı da sen adet o
larak Türk bahadırlarının örf • 
leri arasına kat! 

-Olmaz! 

- Geleceğim Turgut! 
- Gelemezsin .. Buna da mey-

dan bırakmam, müsaade ede -
mem! 

- Beni bağlatacak mısın? 
. ~ İnat edersen ve lüzum gö

rürsem, evet! 
Rozetta gönlünün dilile ko

nuşuyordu, kendi dilile değil! 

Yiğitliğne vurulduğu, delce sev 
dıği Turgudun öleceğini biliyor
muş glbi içinde şahlanan bir ü
züntünt.in tesirile; onu alıkoya -
mıyacağını iyice kestirdiği bu 
muharebede yanında bulunma
ğı istiyor, onun öldüğü yerde can 
vermek arzusile içi yana yana 
yalvarıyordu: 

- Turgut bütün şiddetrne, hat 
ta tersliğine rağmen seni ölesi
ye seviyorum .. İçimde garip bir 
his var. Senin yarın karaya çık
mani, muharebe etmeni istemi
yorum. Buna muvaffak olamı
yacağımı da biliyorum. Onun i
çin yanında bulunmama müsaa
de et.meni yalvarıyorum.! 
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O sırada l'tlis Nelli bir otelin tauçasında sinir buhranları ge
çiriyor ve aşıkına bir şey sezdirmemeğe çalışıyordu. 

Genç kac!Jn, hakiki bir maz -
nun gibi, polis hafiyesinin sual
lerine cevap verirken ufak bir 

titreme ve sendeleme eseri b;Je 
göstermiyordu: 

- Bunlar benim mesleğimin 

sırlarıdır, dedi. Size iz®at vere
mem. Başka bir şey sormak isti
yorsanız, sorunuz. Cevap vermi
ye hazırım. 

Ve birden gözlerini açarak ba
ğırdı: 

- Ben bir İspanyol casusu -
yum .. Hiıliı anlıyarnadınız mı? 
Damarlarında Amerikan kanı 

taşıyan bir İspanyol casusu. Da
ha ne öğrenmek istiyorsunuz? 
Haydi, beni, daha kolaylıkla söz 
dinliyebilcceğinden emin oldtı· 

ğum Cürnhuriyet mahkemesine 
tevdi ediniz! 

Genç kadının sabrı tükenmiş -

ti. 
Artık en yıiksck sesile bağıra

rak konuşuyordu. 

Maznunun tahkikat evrakı ha 
zır lanmıştı . 

Polıs müdürü telefonla: 

- Klarayı hemen mahkemeye 
verınız! 

Diye ~mir verrni§ti. 
Memurlar hazırlanmıştı. Genç 

kadın kapalı zabıta otomobiline 
bindiri:erek adliyeye g-Onderil -
di. 

* 
l\lüddeiurnurni heyecan içinde 

maznunu bekliyordu. 

Aylardanberi Nevyork zabı -
tasını rne-;gul eden bir İspanyol 
casusu.ıu ele düşmüş görmek el
bette mühim bir hadise idi. 

Nihayet araba adliye 5arayı
nın önünde durdu. Kapıda yüz
lerce foto muha.biri, Klaranın 

resmıni çekiyorlardı. 

Mtiddeiumurni pencereden ka
labalığı göriın~e, rnuavinıne: 

- Gazctecılere fazla ı zahat 

ıermeyıniz. 

Diye l mir verdi. 

Kla rayı biraz sonra sorgu hak i 
ıtıinuı huzuruna çıkarmışlardı. 

Müddeiumumi, genç kadını gö
rünce ~ ;ı~cdadı . 

- Sı &.i gözlim ısırı or 1 Mis! 
Siz İ;;panyol musunuz? 

- Mıster Cakın idd;asına giı

:e evE t. 

- F3k3t ben bu tipte İspan • 
yol kadını görmedim. Siz halis 
A?l'K'rik.'1 l .sınız. 

V• htmcn i!5ve etti. 
- B •Hası adalet kapıoıdır. Ha

kikatı b.ına açıkça itiraf ediniz. 
Bu rezaletin içyüzü nedir? 

- Bı'. seydim, sôylemekten çe
kinmndırn, MıstH! Size ailemin 
adre19ini vereym .. T ·lcfon edı -

niz, buraya gelsinler. Tanınmış 
aile dostlarımızı da çağırınız .. 

Benim kim olduğumu derhal öğ
renirsiniz! 

- Sizi Klara zannile tevltii et-
tiler dernek. Maarna!ih, eldeki 

fotoğraflara çok benzediğinizi 

söylüyirlar. Hele bir kere dos -

yayı tetkik edelim .. 
Genç kadın bir sand'alyeye ır 

turdu. 

Müddeıurnurni gözlüğümi ta -

karak dosyayı tetltike başladı. 

Bir tara!tan da: 

- Acaba ben bu kadını nere-
den tanıyorum•! 

Diye düşünüyordu. 

Nihayet aklına gedli: 

- Siz Mister Tornas'ın düğü -
nünde bulundunuz mu? 

- Evet. Tornas benim yeğe -
nimdir. 
Müddeıurnurni gözlüğünü çı -

kardı: 

- Ne diyorsunuz, siz Mister 
Tornasm yeğeni misiniz? 

- Evet. Hatta o gece s:rıinle 

dans ettiğimi de hatırlıyorum. 

Beni dansa kaldırml§tınız ... 

- Evet .. Evet .. Fakat, bu 

kandalla karşılaşmadığımı itiraf 

ederim. 

~nç kadın güldü: 

- Meşhur Polis Haliyesi Mis

ter Cak'a yanıldığını anlatmak 

kabil olmadı. Buna siz muvaffak 

olabilirseniz, ailemin şerefini 

kurtarmış olursunuz! 

Müddeiumumi derin bir şaş -

kınlık içınde sağa sola telefon 

ederek, genç kadının aji<!sini ve 
aile dostlarını adliyeye davet e
diyordu. 

Gazetelerin akşam nüsluıları 

kalın puntulu yazılarla: 
• ispanyol casusu yakalandı!• 

!Başlığı altında birçok resim 

ve heyecanlı haberler intişar et

m1y e ba~lamıştı. Herkesin ağzın
da: 

- Onu tevkif etrn.~ler .. 

Sözü dola<jıyor, heıkes biribi 

rine ondan bahsediyordu. 

Bu sırada Mis Nelli müthiş bir 

korku ve heyecan içinde bir ote

lin daraçasında kanapeye uzan -

mış titriyordu. Cürnhurreisinin 

katıbi, Nelli'nin peşı ni bırakmı

yordu, Belliydi ki, onu çok sev

mişti. Nelli gazeteleri okudukça 
heye<:ana dıişıiyor, ne yapacagını 

bılmiyordu. 

(Arkası var) 
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1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
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100 RUBLE 
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ÇOK UZUYOR BUNUN SEBEBİ 

Sertiçkiler kullanmamak 
ve iyi yemekler yemektir 
Harpten biraz önce bir fransı

zın boyu 1.66 metre idi; bugün 
1.68 metredir. 

Bir Fransız doğduğu zaman, 
48 yaşından biraz sonraya ka -
dar yaşayacağı tahmin olunabi -
lirdi. Bu da, ihtilalden onoeki va
sati ölüm yaşı olan 25 yaşla mu 
kayese olununca, hayli iyi te -
!akki olunuyordu. 

Bugün ise bu Fransızın vasa
ti ömrü 55 yaştan fazladır. Harp
ten önce Fransız kac!Jnı kocası
na göre üç buçuk sene daha faz
la yaşıyordu. Şimdi • işi daha zi
yade ilerletmiştir., çünkü vasa
ti olarak 59 sene yaşıyor ... Eğer 
yaşama müddeti bu şekilde uza
mağa devam ederse Fransa'da 
herkes 2,10 senesınden itibaren 
yüz yaşına varrnağı ümit edebi-
lir ... 

Tagaddi tarzı değişti 
ıBoyu ve ömrü uzayan bu rnah-

1\rk, ne ile besleniyor? 
Harpten önce Fransız, dünya

run en fazla ekmek yiyen insa -
nıydı : günde 700 gram. Bugün 
ise ancak yarım kilo ekmekle sa
bahları bir kruasan ve her pa
zar günü de bir çörek yiyor. 
Fransız, patatesi de az yemekte
dir: Harpten önce her Fransız 
ailesi !tilerine beher sene için 
n\lfus başına 342 kilo patates de
po edıyordu . Bugün bu miktar 
329 kilodan ibarettir. 

Buna mukabil, .harp - sonrası

nın fransızı daha fazla - yüzde 
yirmi beş nisbetinden daha faz· 
la - et yııyor. Fakat bu. hesap -
!anması güç bir iş\ir: çünkü bu 
tahrninlerE herkeEin evinde ye
ti:ştirdiği domuz, tavşan , tavuk 
gibi hayvanların etleri dahil de
ğildir. BL~assa b>ınlar, kasaplar
da satılan taze etle, dondurul -
muş ete büyük bir rekabet yap
maktadırlar. 

Bundan başka , Fransız daha 
fazla taze sebze ve kış rneyvası 
yiyor: bu da onun sıhhatine ya
rıyor, çünkü esltiden ilkbaıharda 
yapılan •VÜ<:udü temizleme per· 
hiz» şimdi bir itiyat olmaktan 
çıkarak hastalara mahsus bir şey 
halinı almıştır .. 

lçdiği şey l er değişti 
Fr.ansız harpten önce senede 

100 litre şarap içıyordu. Şimdi 
ise senede 123 litre, yani her üç 
günde bir litre daha fazla şarap 
ıçiyor. Fakat bu ancak görünür
de böyledir Şarap rnıntakaların
da oturanlar gene eskisi kadar, 
hatta eskisine göre daha az içi
yorlar. Buna mukabil şarap rnern 
leketin şimal ve garp kısımları
nı istilaya başlamıştır. Birayı 

harpten öncesine göre, senede 
tahminen -bir buçuk duble daha 
eksik jçiyor. Sidı denilen elma 
şarabına gelınce, bunun istihla
kirun kontrolü ırnkitnsızdır. Çün 
kil bu şarap dı;;arda satılmaz, ev 
lerde yapılıp sarfolunur. 

Fransız, alkollü içkıleri de a
zaltmıştır: 1918 seneEine doğru 
günde 11 santimetre mikabı al
kol içerken, bugün yedi santi -
metre rnikfıbından da daha az 
bır miktar içrnektcdır- Bu da o
nun lehine kaydedilecek bir nok
tad.r. 

Sunu gözönünde tutarak o -
nun tatlılara olan düşkünlüğü -
nü affedelim: Harpten önce bir 
kişinin şeker sarfiyatı bir buçuk 
kjJo iken, harpten sonra aşağı 

yukarı 2 kiloya yükselrni~tir. ı 

Ret;el istihlaki az olduğuna gö
rt, ~eker sar!.1yat1nın bu artı:?.ı., 

eskıden halı vakti yerinde olan· 
!arın kullandıkları çay, k.ahve 
gibi eker!, sıcak içk ı,erin bu -
gun halk ıarafın<lan da kullanıl· 
dıg.nı güstermektedır. Kutu sü-

dünu esas addedersek, aırnsız ay ı 
ni sebepten dolayı, daha fazla süt 
istililak etmektedir. 

Zevkleri değişt i 
Frnsız tütün istihlakini de ar

tırdı mı? Şimdi de bunu tetltik 
edelim. Bir fransız harpten önce 
her sene l 100 gram tütün içer -
di. Bugün vakıa biraz daha farzla 
içiyor ama, bunda tülün kullan
rnağa alışan karısının da dahli 
vardır. Şu halde fransızların da
ha az tütün kullandığını söy li -
yebilirız. Enfiyeye gelince, fran
sız buna eskisi kadar düşkün de
ğildir; eskıdı-n her fransız üç gün 
de bir gram enfiye kullanırdı. 

Şimdi ise ayda beş gram kulla
nıyor. Eskiden fransız tütünü ağ 
zında çiğnerdi. (•) Fakat, liman 
!ar hariç olmak üzere, şimdi bu 
itiyat kalmamış gibidir. 

ltiyadları değişti 
Fransızın harpten önceye gö -

re üç defa dırha fazla seyahat et
tiği muhakkaktır. Şimdi seyahat 
arzusunu trenden ziyade otomo
bille tatmin ediyor. Yalnız, şosa 
üzerinde yaptığı seyahatlerin 
kaç kilometreyi bulduğunu öğ -
renrneğe imkan yoktur. Çünkü 
bir çok Fransızlar kendi otomır 
bil, motosiklet veya bisikleti~ • 
riyle seyahat ediyorlar. 

Bil!:ıassa şehirde oturan orta 
h&lli Fransızi gôzönünc alı'sak, 

onun maaş veya ücretinin değiş
mediği neticesine varırız . Buna 
mukabil, çalıştığı saatler eskıden 
senede 2.700 iken, şimdi srnede 
2.000 c düşmüştür. Fakat buna 
rnukabil, çıkardığı iş de {a·<lalaş
ı-:ııştır. Şu h~lde, Fransızın 0;1.t.t

.arından epey yük eks'1ınıştir. 
Bır asır önceki senede 3,';00 .<a· 
atlik rnesaı t:rnd1 ona ır.a' ılmaz 
h:r kiıbu3 gibi gelıyor. 

Köydeki orta halli Fran~ız ise 
saatlerini saymak zahmetine kat
lanmaz. Onun fazla cebel sarfın· 
dan ne nisbet dahilinde kurtui -
d uğunu anlamak için, elinin al • 
tındaki buhar beygiri kuvveti -
nin artışını taltip etmek Jiızım -
dır. Harpten önceye göre, köy
lerde rnaltinaların bcy,gir kuv -
veli bugün ıki mislinden biraz 
fazlaya çıkm~tır. 

(•) Türkiye'n in cenubundaki 
vilayetlerde buna •Hasankef• tü 
tünü derler. 

Giyinmesi değişti 

serıya kurşuni veya bej olan 
çoraplarının ~enginin, /elbisesi
nin rengine uymasına aldırış et
mezdi. Ve çok uzun bir don ve 
askı ile tutturulan kemersiz bir 
pantalon giyerdi. Sokakta, si -
yah elbise giymek hemen hemen 

:ırıroburi idi. Yakası ve kolları 

kendinden olrnıyan beyaz bir 

gömlek ve bakırdan okluğu için 
boyunda yeşil bir iz bırakan ya
ka düğmesi, bu elbisenin ayrıl
maz teferrüatiydı. Kozrnatikli 
oldukları - ya.lıut da geceleri 
hususi bir •<:endere. altında tu
tuldukları için - gündüz dik du
ran bıyıklar, sivri ve küçük bir 
sakal, ortadan ikiye ayrılmış 

saçlar, en yüksek zarafet aLamet 
]eriydi. Bütün bu şartlan tatbik 
ettikten sonra başına bir melon 
şapka giyen ve yağmurlu hava
larda bir şemsiye kullanan ada

mın şıklığına herke· parmak ısı
rırdı. Şemsiyenin hususi bir e

hemmiyeti vardı, çünkü 1913 te
ki orta halli Fransız , bugünkü 
su geçmez pardesü veya rnuşam 
baları, .terlerneğc mani olan· 
tehlikeli bir icat telakki ederdi. 

1913 teki orta halli fransız 

1938 dekinden ayıran fark ge -
celeri çok daha ziyade barizdi: 
1913 fransızı pijama yerine ilti 
tarafı koearnan yırtmaçlı bir ge
celik entarisi ve başına da takye 
giyerdi. Köylük yerlerde takye 
giyenlere ise bugün bile rastla-
nıyor. 

ideali değişti 
Fransız bundan 25 sene önce 

' 28 yaşına gelince 24 yaşında bir 
kızla evlenirdi. Şimdi ise 26 ya
şına gelince 23 y~ııda bir genç 
kızla evleniyor: Şu halde, bir 
yuva kurmak arzusu onda daha 

erken uyanıyor. Karı koca ara
sındaki yaş rnüsavatının büyü -
rnesi, ayrıca, zevklerinde müş
terek olmasına yol açıyor. 

Acaba fransı z, istikbali nasıl 
görüyor? 

O, her türlü tehlikeden eııkisi-

ne ğıöre daha masun olduğu için, 
ufak bir servete mahk olduğu za
man bunu her hangi bir işe ya

trrmaktan vaz.geçmiştir. Ekseri
ya, bir bankada hesabı vardır. 

Buna mukabil, eskisi gibi, dola
bında altını, gümüşü veya bank
notu yoktur. Bu yüzden de (işsiz 
lik rehlikesini bir tarafa bıraka
lım) daha uzun olan hayatı, da

ha istıkrarsız bir hale girmiştir:-

Ti YATA OLAR 

Nuri Gençdur ve 
arkadaşları 9 A
ğustos çarşamba 

akşamı Narlıkapı 

ŞAFAK sinema -
sında 
BİR KİTAP 

Y a.şarna ~rtları bu şartları bu 
kadar değişen bır insamn hari
ci görüniişünün değişmesi de pek 
tabii idi. Eğer 1913 ün orta hal
li Fransızı bugün sokaktan şöy
le bir geçse, bütün mahalle ço
cukları onun arkasından teneke 
çalarlar ve herkeıı kendi kendi
ne sorar: bu bir komik mi, bir 
köylü mü, yoksa bir va'h.şi mi? 
Fransızın giydığı şeylerin hiçilıi

rinin modası tamamen geçmiş 

değildir. Yalnız bunların umumi 
görünüşü değişmiştir. 

Orta halli Fransız, bugiınün 

alçak ıskarpınlerı yerıııe mest 
veya d~ğmeli Jotin gi:yerdı. Ek-

{ ~:ry:ı:rf 

Arazı, ekseriya mafsallarda ve 
bazan adali kısımlarda hissedi· 
len ağrılardır. 

BunlaT, yaz mcvsiınindc sı • 
cağa güvenerek açık sa~.k yut • 
maktan ve bu suretle üşümek -
ten, terli iken açık \'e cereyana 
marll% yerlerde oturmal.tan te
vellüt eder. Bütiin bu ağrıların 
izalesi kabildir, devamlı roma -
tizmaya benzemez. Fakat tedavi
sinde ihmal edildiği takdirde de
vamlı romatizma haline geçer, 
bu da ekseriya hayata mal o
lacak derecede vahim bir has -
talıktır. 

Yapılacak şeyler şunlardır: Ro 
matizma arazı hissedilen kısım· 
!arı ispirto ile uğınalı, cereyana 

Dllll'QZ bırakmamalı, soğuktan 

korumalı .. Bu tedbirler, kafi gel 
mediği takdirde Salisilot rnah • 
lulü ile uğmak icap eder. 

Ağrılar yine devam edecek o-

!ursa artık bir doktorun haza -

katine müracaat etmek mccbu 
riyeti hll<ıl olur. Ve bu hususta 
ihmal, kat'iyyen caiz değildir. 

Fotoğraf tahl illert 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 
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Şerefettin Uy 
daş (Şehrerni -
ni) - Enerjik 
bir tip. Dikkat 
Ji ve hafızası 

kuvvP.tlidır. Bir 
kere okuduğu -
r.u ve öğrendi • 
ğ;nı kolay ko
lay unutmaz., 
Çµhşkaııdır. Ay 

ni zamanda da çok sebatkiırdır. 
Çok intizamlı çahşacnk olursa 
Heride kendisi vatanP. ~ok fay
dalı bir genç olur. 
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Tahsin Ka -

vuklu - Bazu-

suna güvenen 
bir g~nç. Zeki· 
dir. Ameli ~ -
!erde pek ziya 
de rnuvaf!aki
yet gösterir. 
Kenilisine gös
terilen her işi 

derhal kavraY. 
Onu kendi ken ine yaprnağa uğ 
raşu'. En büyük arzusu hür ya· 
şamaktır. 1Grnsenin ~mri altın· 

da kalmak istemez. İyi bir san -
atkar olmak için uğra~ır. 

Küçük Hollanda 
Prensesinin 
ismi kondu 

La Hahe, 7 (A.A.) - İkind 
küçük Prenses'in dünyaya gel -
mi.ş olduğunun ilam rnerasimı 

Soestdiken sarayında yapılmış 
tır. Pretıses İrene ernma Eliza -
beth isimleri veri}rn.iştir. 

.Birinci isim, Yunan lisanında 
sulh demek olup halihazı~da hu-
susi bir mana ve kıymet, haız -
dir. 

İkjnci i6irn, krahçe VilheJ.nı'in 
bundan birkaç sene evvel \'efat 

etmiş otan annesinin mahlasıdır. 
teyzesinin mahlasıdır. 

Üçüncü de kiiçük prensesin 

Baarn belediye reisi, nü.lw; me-
. murluğu vazifesini ifa etmiş -

tir. Şahitler, B. Oolijn ile B. Jank 
heer'dir. Doğum şehadetnamesi 
iki şarnit ile Baaın belediye reisi 
tarafından imza edilmiştir. 

- - .o·oo---

Cezalandırılan esnaf 
Kdıköyünde 17, Beyoğlunda 

yüz elli esnafın belediye zabıta
sı talimatnamesine aykırı hare
ket etlığı görülmüş, ltak!"f'"lua 
ceza zaptı tanzim cdıln,~tır. 
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Dallar Kralln111 hllldkl 1ta1at ve meceralara 

ÇAKICI EFE 
Yazan: ZeyMI Besim Sun 

Sırası gelmişken Fatmayı allahın 
emrile nikahına almak istiyordu -··-- Biz de çiltlitin etrafında ve 
;inde iki gün beklediğimiz hal

Je hiçbir şeye tesadüf etmedik. 
Demek ki sizi aldatml§lar. Dev
lete, padişaha bu kadar masraf 
ihtiyar ettirdiniz. Bu hal bir da
ha tekerrür ederae Alribetinizi 
dÜ§ünebilirsin!z. Bir daha böy
le işlere kanşmıyacaksınız, an

ladınız mı? 

- Evet paşa hazretleri. 
Zavallı mülıizim Muhtar efen

di neye utradığını şaşırmıştı. 

:. 
Bu sırada Kara Ali çetesi 

de ortahjı altüat ediyor, 
çeşit, çept ciuayetler yaparak 
zaten yok olan bükllmeti büsbü
tün unutturuycınlu. Çakıcı çete
si bir dert idi ki devası yoktu. 
Bu. !,'ete, ele avuca sığmıyordu ve 
sığmıyacaktı. Ortalık adamakıl

lı yılmış. Çakıcının takibinde 
bulunup ta sağ kurtulmuş insan 
!ardan bazılanna cinnet gelmiş
ti. Çakıcıda efsanevi bir kudret 

tahayyül ediliyordu. Çakıcı is
mi anıldıllça lzmirin içinde bile • 
Her mecliste onun menkibeleri 

konuşuluyor, her yerde günün 
mevzuunu onun cKııhramanlık
lar1> teşlcil ediyordu. Böyle bir 

zamanda bqka bir de Kara Ali 
çetesi çılaniflL Gerçi Yanık Ha
lil, İbrahimler, şunlar, bunlar 

Çakıcı efeden fink atarak kami
len kaeaplara iltica etmifler -
eli. Çakıcı dağda ilııen onları ya

şatmıyordu. Fııkat Kara Aliyi se 
viyor, ona müzaherette bulunu
yordu. Artık çaresi yoktu. Ne 
yapıp yapıp Çakıcı efeyi istiman 
ettirıneli4i. Hem buna muvaffa
kiyet elverme birinci istimanı 
zamanındaki ted8irslzlilder ya -
pı1ınamalı. bu adam ne pahasına.. 
olursa cılan rahat bırakılmaliy
di. 

Halbuki Çakıcı efe hiç te böy
le düşünmüyordu. Hükilmet er
kanı kendisini ı.tımaa ettirmek 
çare !erini düfilniirken o, bir gün 
gönlünü sızlatan Fatmqı dÜ§Ü
nüyordu. Ödemişin Hacı tlyas 
(şimdiki İlk kurşun) istasyonu
nun tam taqıaıııa gelen Kara -
köyde e,rütan Karaağaçlı oğlq, 
Hacı Malımut ıtlmın kızı Fat
ma hanım Çatıcı efenin içini 
yakmıştı. Ac* ne yapmalıydı 
da hazır aır-aaı celnıişken bu Fat 
mayı AUahın emri, Peygambe
rin kavliyle njUblemahydı? Ha 

cı Mehmet ap m dmrdi? 
Fakat a ~ a1lmda ra -

hat, rahat ..,)eımıet mimkiin 
müydü? htiman etmeli idi ki bu 
İj olabillliııti. ltendlsi efltiya i
di, efe idi ve hiçbir vakit istiman 
talebınde lıalan•ma7ıei\. Bu iş ol 
sa olsa hükiıınetten gelmelyidi. 

Acaba Sait papya bir haber 
yollasa nasıl olurclu? 

Çakıcı çeRsi ilerlerken işte 

efe böyle düşünüyordu. Hele 
ş • ınrli ik dursun da bakalım. İl er 
de elbette lıMuıa da bir çare bu
lunurdu. Şimdilik şu (Giritli A 
rabak ye bir teşekkür borçluy -
du. Onu yErine getirmek gerek
ti. Zira Kamil paşa o zamanlar 
Girıttekı kahramanca hareketle 
ruıden dolayı hmirde pek meş 
lıur ,1lan Giritli Arabakiyi ça -
ğırmış: 

- Senin Giritte birçok kah -
rama~luın nnnq. Memleke 
tine, milletine hizmetler etmiş -
sin. Burada da iJ1e hizmetin 
var. 

De "fti, AtAz*' ile: 

- Milletime, memleketime 
hizmete hazırım. 

Cevabını vermişti. Kamil pa
§8 bu cevaptan memnun olmuş
tu. Fakat Arabakinin (Din uğ
runa) çalıştığının farkında de -
ğildi. O zamanlar memleket icin 
vatan için, millet için sözleri ;ok 
tu bile. Ne yapılırsa din namına 
ve padişah için yapılırdı. Ki.mil 
paşa Arabakiye bir kahve bile 
ısmarlamamıştı. jandarma ku -
mandanı da yanında idi. 

- Arabaki, dedi, seni beş 

yüz kuruş mll8fla Çakıcı deni
len eşkiyanın takibine göndere 
ceğim. Bu eşltiyanın kellesini:. 
getirirsen beş yüz altın verece
ğim. 

Arabaki dinç bir ihtiyardı. 

Mihenasipti. Kabadayılığa fev -
kalade ehemmiyet verir, bu se
beple de Çakıcıya karşı kalbin
de derin bir muhabbet taşırdı. 

Her zaman etrafındakilere: 
- Ah, şu Çakıcı efeyi bir gör 

sem (Gel oğlum buraya) deyip 
alnından öpeceğim. 

_ Derdi. Hele Ru meşkiyalan
na dağları haram ettikten ve da. 

• ğa birk~ Rum kaldırdıktan son 
ra Arabakinin nazarında Çakıcı 
efe mukaddes bir pbaiyet hali
ni almıştı. Arabalti Kamil Paşa
nın teklifi karşısında başını kal 
dırdı: 

- Ne dedin paşa dedi, ben 
Çakıcının talr!Mne piecetim? 
Allah ............. Mfts!Aııoep 

.lılüsJlimını laıqun at.r mı ? 
Ve elindeki kahveyi bitirme 

je lüzum gönneden fırlayıp kallı: 
tı. Vali oduını terkedip çıktı .• 

Çakıcı bu iti duymUftu. Na
sıl duymuş, nereden duymuştu? 
Bu adamın İzmirde yatakları mı 
vardı? Yoksa Salt P8f11 mı ha
ber yollamıştı? Herhalde İzmir
de de yatakları olmak geerkti. 
Bu ihtimal o kadar kuvvetli idi 
ki vilayetin her tarafında: 

- Çakıcının her yerde kula

ğı vardır. 

Deniliyor ve aleyhinde söz 
söylemekten Jııırkuluymdu. Ni
tekim o zun•"'ar Radosta bir 
düıtün olmuf ve İanirden bef. 
on pehlivan ılavet edlimifti. BU 
pehlivanlar pzl vücutl~le bir 
akşam kahTede otururlarken ~ 
riye Radosun mefhur cıvık sar
hoşlarından birial girdi. Bir nirl 
bastıktan 81)111'a: 

- Bir Çakıcı keratası türe -
~ Kimse tutamıyor. Billihi 
karşıma bir çıksa unun dinini. 
imanını ... 

Şeklinde atıp t~tmağa başla
dı. Pehlivanlar derhııl ayağa kal 
!up Oh-veyi terbttiler. BunUll 
sebebini BOranlara pebli.vanlar 
bllihare: 

- Herif Çakıct efenin aley
hinde atıp tublJ'Or. BU: 41e ifiti
yoruz. SesJeııip Çalacı lelrinde 
müdahale etaek hüldllnet hat* 
atar. Susop dinlesek Çakıcı e
fenin her yerde kulalı vardır, 

belki işitir. Biz de pehlivanlık 

için köyden kiye gezer, nafaka. 
çıkarırız. Giiniin birinde (ulan 
bbe neden sövdünüz) der ~ ca 

mmızı yakar. İyisi mi dinlemi -
yelim, itltmeml§ olalım cllye kah 
veyi terkettik • 

Demiglerdi. Bu vak'a Çakıcı 
efenin o ;ıamanlar ne korku sal

cbltma ve ~tuıın -ı.e 
kadar nrdılma veya iJ'le ııan
nedildiline clelllet eder. 

(Arkan ftf'} 

Türk, yahut Yugoslav afyo-
• nunun bütün satışlan merkez 

bürosu vası asile yapılacak ve 
merkez bürosu anlaşmanın hü

küm'lıeri~ göre, satışlarla ala· 
kalı siparif!eri, tesbit edilmiş o

lan yüzdeler nisbetini ve imkin 
dairesinde müvazeneyi muhafa 

za ey liyecek surette tevzi ede -
cektir. 

Siparişlerin tevzii, teslim edi 
len hanı afyondaki morfin esası 
üzerinden yapılacaktır. Teslim 
olunan morfin miktarının tak _ 
dirinde yalnız tahliye neticesi

ne göre tanziın olunan kat'i fa
turalar esas tutulacaktır. Kat'i 
surette satılmış ham afyon muh 
tevi olduğu morfin miktarının 

taksime Türkiyenin hissesine yüz 
de 75, Yugoaalvyanın hissesine 

yii2ıde 25 dÜ§eceiı: surette icra 
edilecektir. Tealim olunacak af 

yon payı merkez bürosu tarafın 
dan iki milli müesseseden han

gisine tahsis edilmiş ise afyon 
satışının tutarı o müesseseye ait 
olacaktır. 

Anlapn&78 göre Türkiye ve 
Yıcm!avya, afyoıılu maddele -
ri ancak banlann ithal oluna -

caklan memleketlerde cari bu
lunan kanuni prtlara göre ih

raç etmeyi taahhüt etmiflerdir. 
İki memleket afyonlu madde • 

• ler ihracatını murakabe ve bu 
maddeler kaçakçılı~ını menet -
mek için mfieıısir tedbirler ala
caklardır. İki taraf yerli imalat 
çılara, merkez bürosunun diğer 

alıcılara attıtı fiyattan daha a
şağı fiyatla afyon satmayı taah 

hüt etmiflerdlr. Afyonlu mad • 
delerin lbracatı, herhangi şekil

de ihracat primi veya para yar
dmu ile te-""" edilmi ktir ,.._ yece . 

hı devletin bütün afyon satış
lan merkez bürosu vasttasiyle 

yapılacaktır. Bütün tahailit da 
bu büro tarafından yapılacaktır. 

Merkez bürosu teslim etmiş ol
dukları afyon hissesi bedelini 

derhal ve biç tevkifat yapma ~ 
dan alüah ılriiesı_l_ öcliye

cektir. Baro, iki ~et mah 
aulleri için lifi derecede kir te 
min edecek fiyatla tayin etınet 
üzere rnüftereken tesbit edile

cek bir aiyue.t takip edecktir. 

Yapılacak her hanı afyon ih
racatı, bu itleri nezareti altın

da tutmak ıallhiyetini haiz olan 
makamdan verilmiş bir ihraç 

plıadetnamesi ile wkubulacak 
tir. Gümrük makamları. güm

rük muamelelerinin ifası için de 
bu şabadetnameleri esas tuta -
caklardır. 

Yeni anlaşma ile Türkiye ve 
Yugoslavya, afyon meselesinin 

enternasyonal sahada nizam al 
tına alınması hususunda sıkı 

el birliğiyle çalışacaklannı, ay 
ni suretle müstakbel afyon istlh 
saWı ile afyonlu maddeler ima 
lltına müteallik hususlarda da 
hl tatbik edilecek siyasette de 
ıırlepcaklarını taahhüt etmek

tedirler. 
• 

ııtD.&M 

Memleket Haberle 

Aydın (İkdam muhabirinden) 
- Bölgemizde bu yıl incir mah
sulü çok bereketlidir. İlkbahar 
yağmurlan mahsulü iyi besle
miş ve kalite bakımından da 
yüksek bir hale getirmiştir. Son 
günlerin rüzgar ve sıcak~an da 
inciri, hastalıklardan korumuş

tur. Bu itibarla bu yılın incir 
rekoltesinin geçen yıllara nis
betle % 20 • 25 fazla olacağı tah
min edilmekte ve müstahsili çok 
sevindirmektedir. 

Geçen seneye kadar incirin 
dahili istihlaki pek hesaba katıl
maz, rekolte ihracat miktanna 
göre hesaplanırdı. Bu miktar da, 
vasaU olarak 30 bin kilo tutardı. 
Geçen aene, başka memleketler
de incirlerimizin gördüğü rağ
bet çok ziyıade olmuş ve dış pa
zarlardan, bilhassa Almanya'
dan geniş mikyasta sipariş alın
!lbfbr. Btı hal JX:r-yı yübelt.. 
mifti, bu yüzden müataball Ade
ta talepleri kıırplıyamaz oldu 
-.e kendisi için ayrdıitJ inciri bile 
piyasaya çıkardı. Bu suretle ge
çen sene yıpthn ihracat -t0.000 
kiloya kadar yülaıelmiş bulunu
yordu. Buna göre bu yıl rekoltesi 
45 - 50 bin kilo arasında tıhmin 
olunmaktadır. 

Alivre satış vaziyeti 
İncir mahsulünün errneğe baş

ladığı şu günlerde müstahsiller 
piyasanın açılma zamanını bek· 

Kadirlide sıtma! Marlene Oietrich 
kurutuldu ile bir mülôkat 

Kadirli (İkdam muhabirin-

den) - Kadirli ve Kozon hava

lisl Mkidenberi sıtmalı yerler o

larak tanınırdı. Sıhhat ve İçti· 

mai Muavenet Vekfiletimizin 

mücadele tefkiii.tı bu derde çare 
ollll'lk batıkhklann kurutulma

sı ve bunun içtn de çeltik ziraı
tinin şehrin ıızıklarına nakli la
zım •ldiiti neticesine varmış
lardır. Kadlrfiler bu tavsiyeyi 

derhal yerine &etirmiş ve sıtma· 
nın birdenbire azaldığını, bir 
müddet sonra da hiç lo!ılmadı~ 

nı görmilflerdir. İki kaza halk& 
vaziyetten çok memnundurlar. 
Her sene sıtınahlarla dolup bo

şalan hükumet tabipliğine, bu 
ııene haftada nihayet bir iki has

ta müracaat etmektedir. 
Köylülerimiz de tamamen has

talıktan kurtulmuştur. Ekilmi
yen çeltiğin yerini şimdi, pamuk, 
hububat ziraatı doldurmakta

dır. Pamuk ziraatine ba,ııyan 
çeltikçiler bu yeni işlerinden da
ha çok fayda elde etmektedir

ler. 

Bu suretle Kozan ve Kadirli 
kualariyl.e köylülerinin hem 

lllibldan konınmllf, hem de ma
li vuiJet]eri daha iyi olmllflur. 

(Bapırafı 4 -.iri 9'1f/fada) 

beklediğini söylüyordu. Sonn 
heyecan ve hararetle riyldan u
zak büyük bir aempati ile PaıU
ten blhsetti: cBurada bulduğum 

samimi havayı hiç bir yerde bul
ınantıfbm> diyordu. Bir anlık 

büyük bir nezaketle resimleri
nin en iyilerinden aeçerek im· 
zalayıp verdi. o rellmler ki, et
rafta birçok genç adam oaJar. 
dan bir kaçına malik olmak he
Yfllile tutufan 1D1ikilemeyi m
memet içlıı yanımı• yakl•pm
yor !ar ve uzaktan bize baaetle 
bakıyorlardı. 

• •• 
Bu mül.ikatı yazan Frartsız ga

zetesi, Marlene Dietrich'in Pa

rise gelip orada bit Fransız şir
keti hesabına film çevirmesini, 

Fransız sinemac:ılıltının bir zafe 
ri halinde gösteriyor. Halbuki 
Amerika gazetelerinin sinema 

muameleleri hiç ELAÖINDROT 

değilcijrler. Onlar bil.ikis Mar

lene'in Fransaya gitmek mecbu· 

riyetinde kalımlını cMavi Jile. 
leb sanatkAnnm, lıeı' ilin yeni 
ve daha ıenç lilzıel yıldızlar or
taya atuı Hollvııt sinema prket
leri için artık fazla bir CUl'be ta
pmı!!W'BI& ~lar. 

• 
rı 

SAYl'A 

artırma neticesinde en son ar -
tırmanın üstünde bınkı•rak

tır. Artırma prlname 8/919Jt 
~rihlıldeıı itibaren berlrıeRn gö
~bllmeR içla ~ asılı 
bt ll9duııalaeütlr. Sabf peşin 
para iledir. Artıre" iştirak ~ 

..- ı.tıımk• k · muham
meeainin yble yedi buçuju 
Pi* !' d5 pey ıkqesini veya mil 
M I* Denk.anın teminat meldu
"- laAmil bıılıınm•lan lizım
clır. İpotekli alacaklılar ile diler 
.mıadarların irtifak hakkı sa
lılplerinin bu haklarını hususile 
faiz ve _..,. ait iddialarmı 

evrakı miiııbitelerile blrl,ikte ic
ra iflia k•ngn11pım UI CI mad-
deııi. nmciOinoe i.liıı tarihinden 
ilibaıeıı 21 &ün içinde dairemize 
WWinnelai Jlpı ""· Abi tak
dirde hakları tapu sicilli ile sa
bit olmıyuılann ııabfın bedeli -
ala pqlepnwnd•n hariç kalır
lar. Yüııde iki buçuk dellaliye 
nısmi ile müterakim vergi, tan
ı:lfat. ve tenviriye, çöp ve sair be 

lecliye riilumu vakıf icaresl borç 

1uya ait olup bedeli müzayede

den tefrik olunur. 20 senelik ta

viz bedeli kazanç harcı ve ihale 

pulları müşteriye aittir. Daha 

fazla nyhimat almak i.stiyenle

rin 135/912 llo. lu dosyaya her 
zamuı mür-at ederelı: malü -

· mat alıdtilecekleri ilin ol 
'117») 
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BAŞ; DIŞ, NEZLE, SOGUKALGINL1q1, ROMATiZMA, NEVRALJİ, KIRIKLIK 
ve blitUn ağrıları derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1 
- ·t r .. , ; . . . .·· -

• 1 1 ' 

ikisi de Birbirine Hayran 

Güzellilderiain aynası olan parlak dişlerinde birbirine karşı besledik· 
ıeri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığuıı ve saadetlerini 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gün~e 
3 defa muntazaman kullan~ıkları 

Yuattı. Çünkü RADYOLİN sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş 
etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikropları öldürür, 

böylece bütün vücudün sıhhatini temin eder. 

--·LEYLi ve NEHARi--• 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIBLAR. 

Kıeyıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 

--• Okul 18 eylUl pazartesi günü açılacaktır. 

TÜRKİYE--

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki· 

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile 
angHje edilecek ondan sonİa asli mütehassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılav hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. 

ÜY 
Yastık, yatak ve yörganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcalr havalarda yor11un ba,ınızın Hrin O• 

yamu,alr lru,tüyu ya•tılr ile rahatını temin eder. 

KuttUyU yorgan, tllte ve yastık flatlarında 
mUhlm tenzlllt yapıldı. ( 1 ) llraye alacaöınız 
bir kuttUyU yastık bu ucuzluöu ispata klfidlr. 
ADRES: İstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuıtüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır. 

Klanı. uı • ~--~
ı ,n esrarır 

A içmeleri 

İzm rdc tatbıJ< e(•I 

j' ZAYİ 

Edirne lisesinden 
tasdiknameyi zayi etti:m, yeni • 
sini alacağımdan esklsihln hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Saffet Bektaş 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

------,ı 
• 

Memleketin 
olduğu 

DAM 1 
1 
~ 

1 
ıa 

en eski gazetesi ~ 
:;;;; 

kadar,k en çok sev
1
il er;-, . 1~ aranan 'Ve o unan gaze esı 

İstanbul 3 üncü İcra Memur- = 
ltıiundan: haline de geliyor ~ 

Ma.hkeme kararile ihtiyati I""'" 
tedbir cümlesinden olmak üzere == 
satılmasına karar \•erilen ve el- 1 1 KDAMA ~ı 
yevm Taksim Rus garajında bu- 1 a"' n 1 n 1 lunan 82247 noter numaralı Me- i 
citözü numara 1 plakasını taşı • ~ 

yan 936 modeli beş kişilik kapa- ~ 

'~=çm:::::e~o~~k~ao:y~ ~ veren çok . kazanır 1 )~·~"-. 
~li~~~ ~,~ 

= = ~a 

~::!e:~ı~:'ink~: :~ :u~ ~ '•nııııuuuoııııııııuıuınııııuoınıwwwıınııımoıınnıuııııııııııııınıııııııııınııuıııııııııııııııııtaııııııııeınııııuwuııııııııııııııııııııuııııuıııınııııııııııııuıııınınııl ~ Jt>.f-f ö ~ç}-~· 
madığı takdirde 14/8/939 pazar· ı --- ı.q ~ ~ A ' -
tesi günü ayni saatten itibaren lstanbul Mıntıka Liman Reisliğinden ~~~.A~ 
otomobilin bulunduğu Taksim Dr. Hafız Cemal v.1·-r~ 
Rus garajında açık arttırma su- D(ALHOILıKYMEAMNÜTHAEHKAISMSl)S hanlar~ap~j9~;~m·is~::~~ ;::.;;~v::;n ~=t s:;k:!~ ''7(j~ 
retile satılacağı ilan olunur. de yapılacaktır. d:ıntihana talip olan namzetlerin i'Stida ile riya- /:"' 

(19737) Divanyolu l04 setimize müracaatları ve deniz hayatlarını gösterir vesaiki ni • 
--------·~ Muayenehane saatleri: Pasa, hayet 1/9/939 gününe kadar çıkarmaları ve bu tarihten son· 

hariç lıer ırlln 2·5 • 6• Salır ra vukubulacak ııtüracaatların kabul edilmeyeceği alakadarlara 
Doktor Feyzi 

Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi N o. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

İstanbul Dördüncü İcra Me

murluğundan: 

Bir borçtan dolayı dairemi

zin 938/4650 No. Ju dosyası ile 

mahcuz olup paraya çevı·ilme • 

sine karar verilen 4H lira kıyme 

tinde 129 parçadan ibaret elek· 

trik salon avizeleri, bir adet gra 

mofon, mütenevvi plaklar ve 

elektrik malzemesi 19/8/939 cu· 

matresi günü saat ondı Ça.-şı -
kapı tramvay durak yerinde 93, 

95 No. lu mağazada açık artır· 

ma ile satılacaktır. Teklii edi

len bedeller muhamrı:en kıyme

tin yüzde yetmiş beşini bulma· 

dığı takdirde satış ik;nci artır • 

maya talik olunarak 22/8/939 ta

rihine rastlıyan salı günü ayni 

saatte ve ayni mahalde tu<raı 

ve ikinci açık artırma suretile 

satılacağından almak istiyenle • 

rin mahallindeki memura mü • 

racaatları lüzumu ilim olunur. 
(19745) 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 
evi, Kanuni mümessili ve Neşri

yat Direktörü: A. N. 

Cumartesi 12 • 25. fıkaraya bildirilir. ". (6045) 

. BU GÔN 1 

KUMBAOASINA 
PAD4ATAN 
K_OCOK El 

· YA~N 
t;EI( DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
t>OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

TOR,K(Y 
iŞ . 

BANKASI 

iKDAM 
Abone Şartları 

Se.ııelilr 
• aylık 

1 1a7lık 
1 • 

DAH1L1 HARİCi 

1%00 Jtr. 2300 Kr. 
ıoo Kr. ıue Kr • 
l80 Kr. 800 Jtr. 
188 J(r, 

iL AN 
'l'l.'K SUTl~i 
S \NTIMl 

Blrlııci Sahile 
İkind Sdılfe 
Üçüncü Sahife 
Dördüncil &ahlfe 
5 • 8 mcı nhlfeler 
'1 • 8 inci Sı L.ifeler 

l,00 bftl§ 
250 kurut 
200 kuru~ 
100 kuru9 

50 kun:~ 
10 ln:nq 

Ga2elerr.lılde neı;~t.Uııte

cek bilcümle tlrnri ı:a:ılar yal· 
nız Ankara cad<k~!nıie .'tah -
raınaczade hanımla 1lb.nt ılık 
Ktllektıf ~lrlı.etındell tlmır. 


