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Bulgar, Macar ve Yugoslavlar'ı Mihvere Almak için Tazyık Karan Verilmesi Muhtemel! 
MiLLi ŞEF TRAKY A'V.tııır-t.:..J 
HAREKE E İYORLAA 
Reisicumhur İnönü Dün Şehrimize Gelen 
Mareşal Cakmakla Bir Müddet Görüştüler 
.. Matb~~i "Hfirriy~ti··ıTrakya Manevraları: 
Ne mUmkUn zulm ile bldad ile imhayı hürriyet 
Çalıt idraki kaldır muktedirsen Ademiyetten! 

Hürriyetin ve onun tatlbikat 
sahasında başlıca eseri ve hami
si olan matbuat hürriyetinin ne 
harikalar yapa.bileceğine beda • 
betle hükmetmek için Avnı.pa
nın garblnde ve şimalinde'k.i mu 
ayyen devılet ve milletlere :iıın
anla bakmak ltifayet eder. 

Hürriyet sayesinde sa.tvet, 
kudret ve azametin dercei kus
vasına varmış büyük dev~t ve 
millet nümunesi görmek ister
seniz İngiltereye, hatta Fransa
ya bakın! Nüfus adedi ve arazi 
masa.hası daha küçük ol'ıın ve 
fakat ikbal ve itila, refah ve sa
adet itibarile onlaı:ıdan geri kal
nuyan, haıtta baıı:an onları da g_e
çen 'başka nümWleler ilıtenıemz, 
İsviçre, Danimarka, Belçika, 
Hollanda, İsveç, Norveç 
ve Finlandiya gibi memle
ketleri pişi tetkike alın. Bütün 
bu diyarlarda tam bir hürriyet 
ve onun ]Azımı gaıyrimüfarilri o
·ıarak mutl:a.k bir matbuat hilr· 
rlyeti vardır. 

NAMlK KEMAL 

bir ferdin masuniyeti §Qhsiye ~ 
sine hülr.Unı.et edna suretıte el 
uzatacak olursa, belki ,bütün İn
giltere ayaklanır, hükfıroııtten he 
sap sorar ve hesabı alır, alamaz
sa hükfunet mutlak yıkılmağa 
mahkumdur. Halkın hükllmet -
ten bu suretl<! hesap sormasına 
vasıta olan başlıca amil ise m.at
bua ttır. 

Şu halde matbuat ayni za -
manda devlet ve milletlerin 
mevcudiyet ve bakasına esas o
lan adaletin de harisi ve hfuni-

. si demektir. Adalet ise feyzin, 
ikbalin, marifetin, kemalin, re
fah ve saadetin, mealii ah1fild.ye
nin, velıhasıl beşeriyete, mahlu
kaıtın qrefi olmak lır'lyazıru 

veren bütün hasailin kaynağı -
dır. 

Hürriyet, esasen inııanluı hay 
· vanltıl'dan ayıran hassai :idrakin 

(Arkan 11 inci sayfada}. 

EBtiZZlY AZADE 

Velid 
Hürriyet ve maubuat hü~ 1---------

ti €6aSlarının hükümet ,ekli ile B k • J Bu 
lıiçblr alakası yoktur, bu, her- a ş v e 1 
,eyden evvel milletlerin terıbiyei S b h G ı· 
siyaslyesi llle'lelesidir. Yukarı - a a e ıyor 
da saydığımız memleketlerin ek 
serisi hü:kümdarlıkla idare olu
nur. İçlerinde yalnız üç tanesi, 
Franısa, İSv:içra ve Fi.nlwıdiya 
cürrn!huriyet idaresine mali:ktiT. 

İngilterede hükümdar lığın a
zameti, nüfuzu ve ihtişamı fev
kaladedir, öyle iken o memleket
te en aciz, en fakir bir ferdin 
kanun nazarında, ha§metlii İn
giliz kralından zerre karlar flll'
kı yoktur. İngilterede en hakir 

R. Saydam İnönü 
Tarafından Kabul 

edilecek 
Ankara, 13 (A.A.) - Başve

kil Dr. Refik Saydam, bu akşam 
ki ekspres bağlanıınış olan hu
susi vagonla İstanbula hareket 
etmiştir. BS§vekil, istasyonda 

(Arkası 11 inci sayfada) 
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Yarın Sabah Başlıyor: 

Dün şehrimize gelen Mareşal 

Çakmak Haydarpapda 

Milli Şef .İs.met İnönü dün 
Fkıryada deniz köşkünde lııtira
hat etmişlerdir. Reiısicünıtıum

muz Trakya manevralarını ta -
kip etmek üzere kuvvetli bir ih
timalle yarın ruirneye ha.eket 
edeceklerdir. 

Milli Şef, akşam, Deniz köş
lkünde, Trakya manevralarına 
gitmek üzere dün sabah Anka. 
ra.clan şehrimize ~len Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fev
zi Çaık.mağı kaıbul ederek ken -
disile bir müddet görüşmüşler
dlir. 
MAREŞAL BUGtiN TRAKYA • 

YA HAREKE~ EDİYOR 
Dün saıbah Ankaraıdan şe{hri

m.We gelen Genel Kurmay Baş -
kanı Marçşal Fevzi Çakmak tren 
den indikten sonra doğruca E
renköyündeki evine giderek is
tirahat etmiş ve akşama kadar 
bir tarafa çıkmamış, akşam ü
:ı:eri Floryaıya giderek Reisicüm
hurumuza mülaki olmuştur. Ge
nel Kurmay ~kanımız manev
ralar için bugün Trakyaya ha -
reket edecektir. 
VEKİLLERİMİZ DE BUG'ON 

GİDİYORLAR 
Şehrimizde bulunan Vekil • 

lerimiz manevralarda bulıımak 
üzre bugün hususi trenle Trak
yaya hareket edeceklerdir. Ma
Df'VTaya ait hazırhklar ikmal 
edilmiştir. V-ekilleriııniz ıçın 
Ed!inıedekl mekıtep~rde yer ay 
nlmıştır. 

MANEVRALAR YARIN 
BAŞLIYOR 

Edirne 13 (İKDAM Muahbi
( Arkası 11 inci sayfada) 

GAYEMiZ HARP DEGiL SULHTUR! 
• 

Acaba, Türkiye iki Taraf Arasında 
Hakemlik, Hatta Hakimlik Edemez mi?. 

DURUN VE DİNLEYİN ! 
Şar.kın Medeniyetini De§ll, Garbın Medeniyetini, Yani Bizzat Kendi 

Medeniyetinizi Kana Bo§mak Üzeresiniz. 
Bbim kanaallmh:ce buıiin Avnı· 

pada k&l'I nre& harp lııleyen hloblr 
millet 7oktur. Ne M6eyö Diller AJ -
ııııaıı milletinin kanını ve canını alır
ca.mııı. ya.plıfı müihlf lıılllızarala, ne 
Mösyö Masoollnl bUiııerva.zane &öz
lerine rafınen, memleketlerini bu za-

••ôi&iiliiiiiiiliiiiiliiııiiiiiiiiiiii ~ 

VAR ON 

Mmanyanın ve Mus
yö Hitlerin Akıbeti 

Ne Olacak? 

Bir Av11sturyalının 

Mühim MUtalaası 

Bulgaristan Nereye 
G'd' ? ı ıyor .. 

Bulgar Dostlarımıza 
Nasihatlar 

manm harpler! denilen aley ve kan 
drdabıa bile blle, hıli1e IBlln, oe
vlne sevine alacak kadar akılsız n 
lclrakslı: insanlar deilldlr. 

Bizim tarafa cellnce İngiltere ve 
l'raruianm lam minislle sulhperver 
oldulclanna zerre kadar şüphe edl-

lemeı:. Zaten bu iki millet neden 
haı'belıılnler, hor ikisi de her cihet
ten, bofa.ıa.ruıa, rırtlaklanııa ımıb
lwı doymwılardır. Ricali ılyuiyelerl 
de, pzeteleri de her vakit tekrarla -
dıi'ı veçlılle her cihetten dünyanın en 

(Arkası 11 inci sayfada) 

Mihvercilerin Yapmak 
İstedikleri Şey Anlaşıldı 
Bulgar, Yugoslav Ve Macarları 
Mihvere Sokmak İstiyorlar 
İstila Emellerine Kavuşmak İçin "Mukabil 

Bir Çemberleme,, Yapacaklar 
Roma, 13 (A.A.) - Havas mu 

hı>biri bildiriyor: 
iRama siyasi mahfillerine göre 

Salzburg göıl~elerinin esası
nı, .Demokratların yaptıkları 

çemberleme. teşkil eylemiş ve 

iki hariciye nazın buna cMuka
bil 'bir çemberleme• ile cevap 
verilmesini düşünmüştür. 

ıİtalyan zimamdar !arına göre, 
Macaristan, Yugoslavya ve muh 

(Arkası 11 inci sayfada) 

Maarif Vekaleti-============ 
Dünya Vaziyetine 
Umumi Bir Bakış 

ni Tebrik Ederiz 
LEii 

SULH HARP BAROMETRESİ M~SYÖ BİTLER 
' YiNE SUSUYOR-. 

Sulh ve harp baromeiresl, bir kag 
.. be d I; Dikkat ediyor musunuz? Bir ay • 

gündenberi maatteessüf har 0 ru danberi Mösyö Bitler yine derin bir 
meylini arttırmlljtır. Barometrenin sükftta. daldı. Batti. fazla olarak (Be

ibresi, son rünıerde (mütehavvil) 1- rchtesgaden) de mahut yuvasıa (az 
şareti ü:ıerlnde durmakta. jdJ, İğne daha. kartal yuvası diyecektik) de 

lr lk tin dojjru çekildi. A.lman devlet reisinin !Be 
birdenb e harp isi ame e .. büyük işler arifesinde susması Adeti. 
kaymağa başlamıştır. Bu görilş şup· dlr. Acaba bu defakl süklit la, büyük 
hesiz bedbtnanedir. Fakat ne yapa- fırtınalardan evvelki boiucu silkft
lım ki, baromet.renin iğnesi bizim eli- nete nıl benziyor, dersiniz? Helrhalde 
mlzde delildir. va.ıtemlz iğnenin endişede kalmamak kabil değ-il! 

cösterdil;lııi kaydetmekten ibarettir. (Arkası 11 inci sayfada) 
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- Aman Dikkat, Sesin Falsolu Çıkıyor! 

Menemenli Oğlu Ethem 
Y. Tedrisat Müdürü Oldu 

Menemenlioğlu Etem, Maarif 
Vekaleti Yüksek Tedrisat Müdü· 
rü olmuştur. Bundan dolayı Ete
mi değil, Maarif Vekaletini teb
rik ederiz. Menemenlioğlu Etem, 
ilmi, fazlı ve bilhassa kuvvetli se
ciyesi itibarile memleketin sayı· 
lı evliltlarındandır. Böyle bir kıy· 
metli vatan evladının Yüksek 

Tedrisat Müdürlüğü gibi, memle

ket irfanının nazımı olan bir 
(Arkası 11 inci sayfada) 

YA HAF 1 Z L. 
Filin koca bir lıavuzu hortu

mile sömürmesi gibi, İstnnbu -
!un üçte birini alev d.ilile yala· 
yıp yutan yangınların her na • 
sılsa unutup, katır boncuğu ka
bilinden nazarlık diye bıraktığı 
dar sokaklı, yamn yumru kal· 
dırıınlı mahallelerde, tutunmak 
için birbirlerine dqanmış du -
ran konak yavruları vardır. Bu 
köhne binaların çatıya yakın 

cephelerinde, çerçeveli •Ya Ha-

1 
fız• levhaları hilla durur. Bu 
levhalar, atlarını sağlam kazığa 
bağlamadan, ucsuz bucaksız yay 
lalarcla, başı boş Allaha salıvel'> 
dikten sonra, kayboluşlarına şa
şa kalanların safiyetlerini teba· 
rüz ettiren vesikalardır. 

Temel harcına kurban kanı 

katıp evlerimizi her türlü ka
za ve beladan masun kıldıktan 

SELAMİ İZZET SEDES 
(Arkası 4 üncü. sayfada) 



SAYF .... ll 

Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

Orduya Verilen 150 
Top Ne Oldu? 

(Bııgiin, Türk kurtuluş har
binin en çetin günlerinde htan 
bulda gizli gizli çalışarak ve 
binbir türlü tehlikeye göğiis ge
rerek Anadoluda çarpışan kah -
raman mücahitlere silih, cep -
hane, mjihimmat kaçıran M. M. 
grupunun muazzam dastanını 

tefrikaya başlıyoruz. Aşağıdaki 

satırlardan okuyup öğreneceği -
niz vaçhile, M. M. gnıpunun İs
tanbuldaki çalışmaları, ayn ay
rı birer kahramanlık menkibesi 
olan binbir hadise ile doludur. 

Bu hatıraları, işgal senelerin
de, İstanbulda, M. M. grupunnn 
reisliğini ifa etmiş olan, eski top
çu müfettişi emekl general Ke
mal Koçer yazmaktadır. 

Sayın general, binlerce aza
sı bulunan M. M. grupunun bü
tün safhalar"ını anlatacaktır. 

Bu mevzuda, ilk müsbet ve 
vesikalara dayanan eserin, biz
Eat o işleri idare etmiş olan sa
yın generalin hatıraları oldu
luJıda şüphe yoktur. 

Bu tefrikamızla, ayni zaman 
da, bugüne kadar gizli ve ka
ranlık kalmış, milli kurtuluş sa 
vaşımızın en mühim safhalan
nı tarihe maletmiş oluyonız. 

Bu bakımdan da, büyük bir 
memleket hizmeti ifa etmiş bu
lunduğumuza kaniiz..) 

vulanlar, İstanbul hüıkı'.ımetini 
destekleyen bin bir çeşit siyasi 
brkaların aletleri idiler. Eczası 
bozuk bir makinenin işlemiyece
ğinde şüphe idilemezdi. Türk ca
miasının İstanbulda da ancak 
memleketin kurtulması için can 
la başla savaşacağında kimseni;;:. 
tereddüdü yoktu. Yer yer yapı -
lan mitinglerde, milli cereyan le 
hine görülen tezahürler, bu dü
ŞÜru!eye kuvvet verebilirdi. Sul
tanahmet meydanında Hürriyet 
ve İhtilafın yabancı sügülerden 
kuvet alan iki namlı hatılıi: 

- Alın aşağıya! 

ithtarile, efendilerinin gözü ö
nünde, kaçmak mecburiyetine 
düşmüşlerdi. 

Bu cemiyet kütlesine itimat e
dilelbilirdi. İnleyen bu muhitte 
bir teşkilat kurulur ve müsbet 
işler görülebilirdi. 

c) Ordu, silaha vecepha neye 
muhtaçtı veİ stanbul cephane -
liklerinde ve ambarlarında, İs
tiklal ordusu harekatını mutlu 
bir sonuca götürebilmek için, 
kafi mikdarda silah, cephane ve 
malzeme de vardı. 

Sivri Sineklerle 
Mücadele için 
Para Kalmadı 

Sıhhiye Vekaleti Yarc'ım 

Teki if ini Reddetti 
İstanbul .belediyesi şehrin 

muhtelif semtlerinde görülen 
sivrisinekleri imha etmek için 
Sıhhiye Vekaletinden yardım is

temiştir. Vekalet, belediyeye ver 
miş olduğu cevapta mücadelenin 
ancak sıtmanın vukuunda yapıl
dığını, sivrisineklerin Anofel 
cinsi ile mücadele ettiklerini bil
dirmiştir. Tetkikler sonunda İs
tanbul ve Beyoğlunda görülen 
sivrisineklerin sıtıma gffiiren A
nofel cinsinden olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Sivrisineklerle mücadeleye be 
lediye yalnız devam edecektir. 
Mücadele için tahsisat olmadığı 
için bütçede münakale yapıla " 
caktır. 

İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali 
Rıza bir muharririmize demiştiı;_ 
ki: 

- Sıhhiye Vekfıle<t.i. sıtma ile 
mikadele teşkilatını lüzum gör
düğü yerlerde çalıştırmaktadır. 

İstarlbulun A14adolu yakasın -
daki sıbroa tehlikesi ·bertaraf edil 
rniştir. Şehirde sıtma tehlikesi 
yoktur. 
İstanbul şehri bu seneki kada1' 

az hastalıklı lbir sene görmemiş
tir. Vekaletin mücadelesi tama-
men müsbet netice vermiş her -

iKDAM 

Boğaziçindeki Ada 
Meydana Çıkıyor 

Adada Bir Gazino Açılacak 
İstanbul belediyesi Boğazın i -

marına ehemmiyet vermekte -
dir. Saltanat devrinin ihmali yü
zünden Ortaköy civarındaki Fe
riye sarayları harap 'bir hale gel
ıp.iş, Kuruçeşmeye ıköroür depo
ları yığılmıştır. Belediye yakın
da Boğaza çirloinlik veren mani
aları ortadan yok edecektir. 

Kuruçeşme kömür depoları -

[ 

nın önünde bir adacık vardır. Bu 
adacık halen Şirketi Hayriyenin 
kömür deposudur. Deniz üzeri -
ne pek güzel oturtulan bu ada-
da eskiden bir köşk vardı. Bah
çesi muntazamdı. Kömür depo
ları Kuruçeşmeye nakledildiği 

esnada mal sahibi köşkü sattı ve 
ayrıldı. Ada Maliye Vekaletinin 
malıdır. ŞirkMi Hayriye bura -

j sını ücret mu!kabilinde kirala 
maktadır. 

İstanbul belediyesi Avrupa -
daki eşlerinden güzel olan bu -
rasını Maliyeden az bir ücret 
mukabilinde satın alacak, mo -
dem bir gazino haline sokacak -
tır. 

Bu husustaki teklifini hazırla
mış olan belediye teklifini ya
kında Maliye Vekaletine bildi-
recektir. 

Şirketi Hayriye de kömür de
posunu başka tarafa nakletmeğe 
mecbur tutulacaktır. Adacık ga
zino ve otel haline konulduktan 
sonra iskelesine Şirketi Hayriye 
vapurları uğratılacak, karadan 
gidip gelme sandallarla da kabil 
olacaktır. 

Karabük Demir 1İstanbulda 1230 
Fabrikası Tarihi Eser Var 

Bu Ay Sonunda Faali
~ e'e G:çiyor 

Karabük dmir fabrikaları bu 

ay sonunda faaliyte geçecektir. 
İlk lazım olan ham madde depo
larda biriktirilmiştir. Fabrikanııı. 
bir numaralı büyük ocağı şimdi-

Bunlarin Tamirine Ya
kında Başlanacak 

Tarihi kıymti haiz binaların 

trafı açılacaktır. 

Gurupa VUcut Veren 
Sebepler 

Kaçakçılık teşebbüsünün mu
vafak olamaması halinde düşü -
lecek vaziyet, o günkünden da -
ha da elemli olamazdı. Siyasi va. 
ziyetin inki§afını kolları bağlı 

beklemek bir kazanç temin ede -
mezdi. Vakia İstanbuhia çakı ta
şımak ta yasaktıö Yüz binlerle 
mermi ve milyonlarca fişeğin ika 
çırılması bir hayal sayılabilirdi. 
Fakat her teşebbüs te muvaffa
kiyetsizlik gibi mll!Vaffakiyet te 
vardı. Kendilerile hasbihal etti
ğim arkadaşlar, motörle sevki -
yatın ihtiyaçları karşılayabile -
ceği fikrinde idiler, grupun ida
re heyetindekiler gibi bir çok ü
yeleri de: cYa hep. ya hiç!. dl -
yorlardı. Fakat bütün bunlar tat 1 
lı bir tesevvurdu. Bir kere grup 
teessüs etmeliydi. 

hangi bir hastalık epidemisi kal . den çalışmıya başlamıştır. 

Geçenlerde şehrimize gelen 
Vakıflar Umum Müdürü Fahri 
Kiper, şehirde yaptığı tetkikat 
esnasında, tarihi binalardan belli 
başlılarını gezmiş, muhafazaları 

iktiza edenler hakkında alaka -
darlara lazımgelen direktifleri 
vermiştir. 

a) Elinden sililu alınan Milli 
Ordu, çekilmek mecburiyetine 
düşmüştü. Düşmana bırakılan 

yurt parçaları Tüııkün özmalı, 

buraların da sakinleri Türk 
azamet tarih.inin kahramanlık 

dastanlarını yazan bir kütlesiy,. 

di Anadolu. bu kıyılar, bu ser
vet ve kuvvet kaynaokları elden 
gidinı:e, artık ve ebediyyen mü
dafaa edilemiyecek bir vaziyete 
düşebilirdi. Anadolu yaylaların
da bir Türk hükumeti, bir mev
cudiyet ifade edemezdL Türki
ye, bir vücuttur, yaşı, mütefek
kir dimağı Garptedir, bu istila 
ile, danbe doğrudan doğruya 

Türkün hayatına tevcih edil -
miş bulunuyordu. Ya, yurdun 
bir taraftan düşman çizmeleri al 
tında ezilen, ıbu çok mühim par
çasını ikurtararak yaşama im -
kanları . kazanmık, yahut ölmek 
şıklarından birini tercih etmek 
!Azım gelirdi. 

' V~ziyet, ümit verici değildi. 
Bayağı bir zümre Türk.iyen.in 
müstakbel haritasını, düşmanla 

da anlaşarak, çizmeye, ufak or
dunun kadrosunu kurmıya yel -
teniyordu. Memleketin hamiyet
li çocukları diişle, tırnağile sa -
v~ken, Harbiye Nezaretinin 
muhteşem bir salonunda altı ay 
çalışarak bir plfuı hazırlıyan as
keri meclis Türk ordusuna bir 
kaç fırkalık bir kuvvet tesbit e
diyordu. Bu komisyonda ben de 
vardım. Son gün, orduya 150 top 
verildiğini söyliyen reise dedim 

ki: 

- Fa.kat İstanlbulda bulund;;'.' 
ğunu kabul ettiğiniz 150 toptan 
yalnız 16 tane vardır! 

.Zehey tasavvuru batı, zehey 
hayali mahal!• Bu komisyon 
müzakerelerine devam ederken 
geride gizli ve vatanperver bir 
hyet, İstanbuldaki silfilı ve cep -
haneyi açtığı yoldan Anadoluya 
kaçırıyordu. 

Reis, ıbu cevabın manasını . 
müdrikti. Mecliste, gizli teşki -
lata dahil, daha bir kaç kişi var
dı. İtiraf edeyim, •bu mütefekkir 
unzuvlardan hepsi de, yalnız va
ziyeti kurtarmak fikrinde idiler, 
b~ tam haberinden büyük bir in· 

şirah duymuşlardı. 

b) İdare, İstanbulda sokak si
yaseti yapanların elinde idi. Or
dudan, siyanetleri yüzünden ko-

(Devamı var) 

POLiS - -----
Merdivenden düştü 

Beyoğlunda Karabaş mahalle
sinde oturan Mecid.in oğlu 2,5 ya 
şında Kazım dün annesinin evde 
bulunmadığı bir sırada odadan 
sofaya çıkarak merdivenlerde oy 
narken 12 metre yüksekliğindeki 
taşlığa dü.şmüştür. Çocuk muh
telif yerlerinden ve ·bilhassa ba
şından ağır surette yaralanmış
tır. Çocuk hastaneye kaldırılmış 
tır. 

Elinden yaralandı 
-de,\ ua.q :ıı•w?ıo ıuıı ınuı.\ııı-.urnı 

Tepebaşınıda oturan • Todori 
dün i>indiği bir Maç!ka - Eminö
nü tramvayının ani olarak fren 
yapmasından tramvay camının 

üstüne düşmüş ve elinden yara
lanmıştır. 

Ağaçtan düşlü 
Üsküdarda Çinilihamam ya -

runda oynıyan 16 yaşında Nev ~ 
zat dün ceviz ağacından düşe -
rek muhtelif yerlerinden yara -
lanmıştır. Çocuk hastaueye kal -
dırılmıştır. 

* Kurtuluşta Değirmen soka -
ğında 3 numarada oturan Kara
bet isminde ıbir sıvacı çalışırken 
yere düşmüş ve yaralanmıştır. 

Karabet çocuk hastanesine gön
derilmiştir. 

Pencereden duştu 
Beyoğlunda Hacıhüsrev ma -

hallesinde oturan Şefika dün e
vinin pencere camlarını silerken 
ayağı kayıp yere düşmüştür. Kı
zın başı konsolun mermerine 
çarptığından yarılmıştır. 

mamıştır. 

İstanbul, heı: tarafı açık bir 
şehirdir. Gelenlerle gidenleri 
kontrol etmelk imkansızdır. Bu-
na rağmen bugünkü 
mucibi memnuniyettir. 

---000---

Hava Raporu 

vaziyet 

Yşilköy meteoroloji istasyo -
nundan alınan malıimaıta göre, 
hava, yurdun Trakya, Kocaeli 
ve Kar ooeniz kıyılarile Egenin 
şimal kısımlarında çok bulutlu 
ve yer yer yağışlı, Akdeniz kı -
yılarile cenup doğusunda açık, 

diğer yerlerde bulutlu geçmiş, 

rüzgarlar cenup bölgelerinde,· 
cenuptan hafif, diğer yerlerde şi 
maiden kuvvetlice esmiştir. 

Dün İstanlbulda hava kapalı 
ve yağışl.ı geçmiş, tÜ2gar şimalL 
den saniyede 6 ile 8 metre hızl~ 
esmiştir. Suhunet en çok 25.6 ve 
en az 17.6 santigrat olarak kay -
dedilmiştir. 

- Fabrika, bütün teşkilatile işle· 
meğe başladıktan sonra memur 
v amele kadroları da gnişletile
cektir. Fabrikanın i~lerini İngiliz 

mühendisleri ve mütehassısları 
idare edecek ve idare mekaniz -
ması bilil.hara Türk mütehassıS 
ve mühendisleri eline geçecektir. 

Fabrikanın ilk imaliitı ince bo
rular v demir çubuklar olacaktır. 
Demir çubuklar, bilbassa karyoııl 
gibi eşya imara.tında kullanılan 
cinstendir. 

Yerli çubuklarla yapılacak eş: 
ya mühim surette ucuzlıyacak -
tır. Fabrika işçileri için bir de 
hastahane yapılmaktadır. 

--000--

BELEDiYE 

Dlin sular az aktı 
iBazı tamirat dolayısile İstan -

ıbul suları dün akşam saat 19 

dan sonra sabaha kadar az ak -
mıştır. 

NOTlbAR~ 

EŞKİYA ROMANI İLE 
BESLENENLER 

Gazeteciliğin de kendisine gö 
re şaşılacak ve ibret alınacak 

hadiseleri oluyor. Gazete, bu -
ı günün sosyal varlığı içinde va
' tandaşın bilgi ve zekannı bile

yen yegane hizmet unsurların -
dan biridir. Buna rağmen eğer 
bir gazetede: 

- Meşhur şaki hayatı .. 

Diye bir tefrikaya başlandı
ğını görürseniz elbetteki şaşar 

ve bir şakinin hikayesile bir ga
Z-i..İLnin besleıımiye kalkmasın -
daki büyiik içtimai kusuru ve 
kiiltiirel hatayı içinizde tuta -
mazsınız! 

Gazete müessesesi tıka basa 
beslenmekte serbesttir amma, 
tenvir ve irşada muhtaç ına -
sum halk kütlelerini kendi.ine 
vasıtai taayyüş kılmakta herhal 
de yağlıdır. 

HEPSİ GÜZEL, HELE 
ŞU İCRA İŞI,ERİ 

Adliye Vekili mahkemele -
rin takviye, hamilerin terfih, da 
vaların tesri edileceğini müjde
liyor. Hakikaten bunların hepsi
ne ve tez elden ihtiyaç var. Ha
kimlerimiz kafi miktarda terfih 
edilmiş değillerdir. Mahkeme -

ıır. ' . • 

ler tıklım tıklım doludur. Da
vaların altı seneye kadar sürdü
ğü vakıdır. Suçlu da şikayetçi
de, davacı da. Hakimin bu va
ıiyelten memnun olduğu da id 
dia değil, tahmin bile olunamaz. 

Adliye Vekilinin müjdeledi
ği bütün bu tedbir ve tertipler 
hiç şüphe yok ki memleket h8-
•abına da,, adliye ve mahkeme
ler hesabına da, adaletin nok -
•ansız tevzii hesabına da, ka -
zanç olacaktır. Fakat, bütüiı 
bunların hepsinin başında başı 
'Q11zın derdi bir «İcra işleri• var 

dır ki, bizce her şeyden önce bu 
dava halledilmeli halk da, icra 
memuru d.ıı bu derdin verdiği 

·ztırap!an korunmalıdır. 

Eğer, sayın Vekilin bir gön 

herhangi bir icra meselesi yü -

zünden icraya işi düşerse mu

hakkak ki, bi;ze hak verir ve ic

ranın yine icra ile mümkün o

!abileceğini göz önüne koyar. 

En sağlam mehengin tecrübe ol 

duğu !ahiatin değişmiyen ana 

kaidesidir. 

İKİSİ BİR ARADA 
GÖRÜLSE •.. 

İstanbul imar ediliyor. Bu bir 
hakikat. Fakat, İstanbulu toz gö 

Şehrimizde tarihi kıymeti haiz 
binalar tesbit edilmiştir. Şimdi -
ye kadar tesbit edilen tarihi bi
naların yekfuıu 1230 kadardır. 

Harap olmuş, ortadan kalkınış 
binalar bu rakama dahil değil -
dir. 

İstanbulda 144, Byoğlunda 56, 
tl'sk:üdarda 76 olmak üzere şehri
mizde 276 mamur cami, 42 sbeil, 
81 zaviye ve tekke mevcuttur. 

---o•OO>----

EKONOMi 

Bir Japon heveti ge idi 
J aponyanın en bi,iyük ithalat 

firmaları mümessillerinden nıü

rekkep bir heyet Balkan memle

ketlerini dolaşmış ve dün sa -

bahki Semplon ekspresile şeh -

rimize gelmiştir. 

türüyor, sivrisinek basıyor. Bu 
da bir hakikat. 

Yalnız İstanbul halkı bu iki 
hakikati karşı karşıya koyup da 
hangisinin kendi çıkarına oldn
ğıınu teraziye vurLınca galiba 
imardan memnun; fakat, toz yut 
maktan da muztarip oluyor. Ve 
neticede kederi sevinci götürÜ
yor, avunması da şimdilik k~ı-
oluyor. ' 

SUYU UCUZLATAMA -
DIK, HAYATI NASIL 
UCUZLATABiLECEGİZ? 

Hayatı ucuzlatmak, bu mem
leket halkı için hoş bir terane
dir. Yine, bugönlcrde sık sık 

bunun lakırdısı oluyor. Bu de
fa inşallah sahilidir. Fakat, bir 
şişe Taşdclenin yerine göre on 
beş kuruşa kadar satıldığını gö
rünce insan doğrusu ümitsizli -
ğe düşüyor: 

- Suyu ucuzlatnmadık, ha

yatı nasıl ucuzlatacağız? .. 

Diye merak ediyor. 

Bir bardak suyun kırk para
ya, bir şişe suyun on beş kuru
şa sahldığı yalnız bu memleket
te görülen tubaflıklardandır; 

eti, şekeri, kirayı, yiyeceği, gi .. 
ceği, ıtiyeceği! 

ŞÜKRÜ AHMED 

Çatalağzı İçin 
12 Milyon Lira 

Harcanacak 

Bu Para İngiliz Kredisi 
İle Temin. Edilecek 

Karadenizde inşa edilecek bü
yüık limanın yerini kararlaştır -
mak üzere İngiliz mütehasısları 
ve Nafıa Vekaleti tarafından ya
pılan te1ıkikler bitirilmiştir. 

Limanın Çatalağzında inşası 

kararlaştırılmıştır. İngiliz mü
tehasısları bir proje hazırlamış
lardır. Çatalağzının dış tarafına 

900 metre uzunluğundan bir 
mendirek inşa edilecektir. Bu 
mendireğin üzerinde dekovil 
hatları bulunacak ve mendire -
ğin iç tarafına vapurlar yanaşa
caktır. 

Bu liman kısmı temizlenip de
rinleştirilecek ve etrafına iki sı
ra rıhtım yapılacak, buralara da 
vapurlar yan~acaktır. 

Bu meıııdireğin karşı tarafı -
na 600 metrelik ikinci bir mendi
rek daha inşa edilecek ve bu 
mendirek büyük olandan daha 
fazla !ımana doğru olacaktır. Bu 
suretle fırtınalı havalarda va -
purların kolayca limana girig 
çıkmaları temin edilecektir. 

Bütün bu tesisat ve liman in
şası 12,5 milyon liraya çıkacak -
tır. Bu para İngilizlerin açtığı 

krediden temin edilecektir. 
Çatalgazı limanı hem kömür 

ocaklarına ve hem de Karabük 
fabrikalarına bir kapı olacaktır. 
İnşaata Sonbaharda başlanması 
mukarrerdir. Meclis açılır açıl -
maz Nafıa Vekaleti tarafından 
tahs.isat istenecektir. 

---0•00---

MÜTEFERRiK 

M. Ostündagın kızı geldı 
· Sabık İstanbul valisi Muhid -
din tl'stündağın, bir müddetten
beri Avrupada bulunan, kızı 

dün Semplon ekspresile şehri -
mize gelmiştir. 

Mahsullere dadanan 
kurtlarla niücadele 

Topra;k mahsullerine arız olan 
hastalıkları ve hunlara dadanan 
haşereleri yok etmek için Hatay 
vilayetinde mücadeler girişi! 
miştir. 

Haydar Aktay geldi 
Moskova elçimiz Haydar Ak

tap Romanya bandıralı Besarab
ya vapurile Sovyet Rusyaya ha
reket etmiştir . 

Moskova ziraat sergisine 
iştirak edecek heyet 

Moskovada açılacak ziraat ser 
gisine memleketimizden de bir 
heyet iştirak edecektir. 

Heyet, Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen ile Cevdet Kerim İnce
dayı, Sadri Ertem'den mürek -
keptir. 

Bilecii< valiligi 
iBilecik valiliğine mülkiye mü

fettişlerinden Ali Seyfi Tülü - , 
men tayin edilmiştir. 

Yunan Hariciye Müsteşarı 
Yunan Hariciye Müsteşarı M. 

Mavridi Pire'den şehrimize gel
miş, Peı<apalas oteline misafir 
olmuştur. M. Mavridi Hariciye 
Vekilimiz tarafından Perapalas
ta kabul edilmiştir. 

---00•0---

DENiZ 

Denize mazot döken 
vapurlar 

Boğazdan geçen bazı gemiler
den dökülen mazotlar denizi kir

letmeıkte ve •bu yüzden bir çok 
kimseler zarar görmektedir. 

Mazot döken vapurlar arasın
da bilhassa Romanya ve Bulgar 
vapurları vardır. 

Alakadarlar tahkikata !başla -
mışlardır. 
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İngiliz - Japon Müza
kereleri ve Amerika 

Japonyanın bizi alakadar e-
debilecek olan siyaseti, beynel
milel sahadaki siyasetidir ve luı 
da halihazırda Japonlarla İngi
lizler arasında cereyan etmek • 
te olan müzakerelerle Yeşil ma
saya intikal etmiştir. 

İngilizler, Avrupa da tamaıni 
le serbest kalabilmek için tl'zak 
Şarktaki pürüzlü meseleleri hal
letmeğe azmetmişlerdir. Bu me
seleler arasında son Tiyen - Çin 
hadiselerinin ortaya atmış oldu
ğu imtiyazlı nuntakalar mesele
si vardır. İngilizlerle Japonlar, 
Tokyoda bu müzakerelerle meş
gul oldukları bir sırada Birle
şik Amerika, Amerika - Japon 
ticaret muahedenamesini feshet 
ınek suretile cereyan etmekte o
lan müzakera\ jizerinde mü -
hiın bir tesir icra etmiştir. İn

gilizler, Amerikanın bu hareke 
tini ileride kendilerinin de tak 
!it etmeleri ihtimalini ileri sü
rebilecek ve binnetice Japon -
!ara karşı tehditkar bir vaziye
te geçebilecek hale gelmişler -
dir. Japonlara gelince onlar da 
Amerikanın bu hareketi karşı

sında daha l<at'i davranmak 
mecburiyetinde olduklarını an
lamışlardır. 

İngiliz - Japon müzakerele
rinin bir itilafa müncer olması 
demek, İngilterenin A vrupada 
tamamen serbest kalma.. ve 
binnetice sulh cephesinin kuv -
vet bulmıısı demektir. Şu hal
de Amerika, takip ettiği hattı 

hareketle bu miizakerleri akim 
bırakmak ister gibi davranmış 
olınuyor mu? 

Bay Ruzveltin şahsi mnvaf
fakiyeti.ni temin için bu hare -
keti ihtiyar etmiş olduğıınu kat'i 
olarak iddia etmemkle beraber 
Japonların müşarünileyhin hu ' 
hareketi karşısında gafil avlan• 
mış oldukları son gelen haber -
tere atfen söyliyebiliriz. Son 
gelen, henüz ne teyit ve ne de 
tekzip edilen haberlere göre, 
Japonya, ngilizlerle imtiyazlı 

mıntakaların idare ve inzibatı

işlerinin haliyle birlikte iktısa
di meselelerin de halledilmesi
ni istemiştir. Şu halde, Japonya, 
lngilterenin Amerikanın hattı 
hareke_tini taklit etmesine mey 
dan vermek istememektedir. Her 
ne olıır1a olsun İngiliz - .Japon 
müzakeı-eleri Japonyanın mih -
vercilere iltihak etmesi değilse 
de İngiltereyi Uzak Şarkta gai
lesiz bırakıp bırakmaması gi
bi bir netice vereceğine naza -
ran çok ınütıimdir ve zuhuru 
ihtimalinden bahsediler cihan 
harbi biraz da bu müzakerelere 
bağlıdır. 

NİZAMEDDİN DANTON 

.......................... 
·ı .................. ı .• f SORUYORUZ! ı f 
ı ...... .. .... : i 
ı Maarif Vekaletin- i f den Bir Rica ı 

İstanbulda Cağaloğlu yo- f i kuşunda oturan okuyucumuz 

ı A. R. yazıyor: ı 

- Oğlum orta mektep me- f 
i
ı zuniyet imtihanında bir ders

ten ikmale kaldı .. Mektep ka· ı 

ı panırken mezuniyet imtihan - ı 
tarının ağu•tos ortasında yapı ı i Iacağı söylenmiş. Oğlumu ona f i göre çalıştırarak dün marn.mat 

ı alması için mektebe yolladnn. ı 
ı Fakat mektepte ikmal imtiha- ı 

ı nının ne zaman yapılacağı hak i 
i 

kında hiçbir malWııat yok -
muş. ı 

Zira orta mektepte yapı - ı 

i 
lum bir liseye gidecektir. E- ı 

ğer imtihanlar geç yapılırsa ı 
yarın bir gün başhycak olan ı 

ı liselere talebe kayıt ve ka - ı 
ı bulünde geç olack, bu sefer ı 
ı de oraya buraya ko{acağız. ı 

i 
Benimki liseye gireceği gibi ı 
birçok arkadaşlarımın çocukla ı 
rı da orta mektep mezunu ı 

ı alan mekteplere kaydolacak- ı 

f 
!ar. Fakat ikmallerini tam~m t 
lanıadıkları için vaziyetleri t 

ı meçhul olduğundan o mek - t 
ı teplerin kayıt müddeti zama - t 
ı nında müracaat cdeıniyecek - ı 

ı ler. i 
t ....................... . 
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Dantzig Bu Günlerde 
Almanların Olacak mış 
Alman Gazeteleri, Polonyayı Tehdit Ediyorlar 

Paris, 13 (A.A.) - Jour - E
clıo de Paris gazetesinin Ber -
lin muhabiri yazıyor: 

.u:Jir taraftan burada triha 
ve memleketine karşı memliye
tini mü~ •bulunan Dııçenin 

sulıhu kurtannağa çalıştığı söy
leniyor. Diğer taraftan ise Al
ıınan ızimaandar !arının tamiri ka 
tıil olmıyan neticeler verne bi
le, lbirkaç gün içinde değilse lbi
le birkaç hafta içinde Dantzigi 
Alınanyaya ilhak etmek istedik 
!eri iddii ediliyor. Naııyonal • 
Sosyalistlerin Dantzigi zaptet
mek iı>tedikleri muhakaktır. Bu
nun ilk alameti gazetelerin Po
lony aya karşı kullanıdıkları şiıd

detli lisandır. Dantzi.g me<ılesi -
llin artık koridorun or.taıdan kalk 
ması işini halledilemez bir şekil 
de bağlı bulunduğu anlaşılmak
tadır. Bu meslenin Pokınyanın 

tamamile ezilmeıine bağlı bu -
lunduğu da söylenebilir. Çün:kii 
geçen e)'lfilun en buhranlı gün 
!erinde Berlinde Çekoslovakya 
için söyleıııdiği gibi şimdi de Po
lonya bakında •Moz~ık devlet. 
tabiri kullanılıınakta ve Polon -
yada Çekoslovakya .gibi toprak
larında yaşıyan Alınan ırkına 

mensup insanlara işkence et -

mekle ittiılıam edilmektedir. Telı 
likeli bir zaımaııda yaşıyoruz. 

Ber<ıhte>gadende şimdi sulllıun 

mukadderatı mevzuwbahoolu -
yor .• 

Dantz;g, 13 (A.A.) - Dant -
zig §yan meclisi çoktan:beri Al
manyada tatbik edilen lbir ka -
nundan mülhem bir emirname 
neşretmiştir. Bu emirnameye gö 
re Dantzigli Ya'hudiler bundan 
sonra Yahudi muihaceret komis 
yommdan veya Dantzig littnanı 

serbest mıntakası makamların -
dan hususi bir müsaax:le alına -
dan kendilerine ait eşyayı ser -
best şehir arazisi haricine gö -
tüıemiyecekler ve ,gönder"1'1liye -
ceklerd!r. Yalnız şahsi eşya ser 
bootçe harice götürülebilecek -
tir. Diğer cihetten, Dantzig ma
kamları ekserisi Polony-ada, Fran 
sada ve İngilterede oturan 13 
Yalhudiye ait malları müsadere 
etmişlerdir. 

Dantz1g, 18 (A.A) - Mili.et
ler cemiyetinin Dantzig yüksek 

komiseri Clıarles Burckba.rdt 

d'iin al~am .Ahnanyaya git.ınlş

tir. Bazı sebpelere göre muma

ileyh Hit.ler tarafından kabul e

dilecektir. 

• 
Tiençindeki ihtilaf 
Henuz Halledilemedi 

• 
lngiltere Tokyo Elçisine Yeni 

Direktifler Verdi 
Londre, 13 (A. A.) - Yarı res· 

mi bir membadan öğrenildiğine 
göre, Tokyodaki İngiliz Sefirine 
yeni talimat gönderilmiştir. Bu 
talimat hemen hemen münhası· 

' ran Tiençindeki imtiyazlı İnıgiliz 
mıntakasında nizam ve asayişin 
muhafazasına mütaallik olan si
yasi msele hakkındadır. 

İngiliz Sefirine, iktisadi mese· 
lelere mütaallik olarak yeni tali
ım.at verilm<=mi§tlr. Fakat sefirin 
yapacağı görüşmeler esnasında 
bu meselelere de telmihte bulun· 
maS1 ihtimal d'ahilindedir. 

lngilterenin Japonya ile 
Mali Munasebatı 

Londra, 13 (A. A) - Hükfı • , 
met ile sıkı münasebetleri bulu
nan mahafil, Japon,ya hü'kfımeti 
nin nakdi ve iktisadi meselelerin 
mahalli inzibat ve idare mesele· 

]erile birlikte ayni zamanda hal
ledilmesine teşebbüs edilmesi 

rişmkten imtina etmekte olduğu
halinde yeniden müzakerelere gi· 
na dair haberlerin doğru olup ol· 

matlığı hakkında bir gfına malü
ma t almış dğildir. 

imtiyazlı Fransız 
Mıntakasında 

Hongkong, 13 (A. A.) - Chkiai 
'ajansından: 

İmtiyazlı Fransız mıntakası 
makamatı, Şanghayda başlamış 
olan muhasamatın ikinci yıldö · 

nürnüne intizaren bir takım ihti
yat tedbirleri alınıya başlamışlar
dır. Japonlara gelince, onlar da 
Şangbay civarındaki sevkulceyş 
noktaların kaffesinde ufak mik

yasta blokhavzlar illl!a etmekte· 

dirler. 

Ruzvelt Hariciye Na- İngiliz • Leh müteka-
zırı ile görüştü bil yardım ittifakı 

Vaşington, 13 (AA.) - Ruz -
velt, Hyde Park'dan ayrılmadan 
evvel Hariciye Nazırı Hull ile u
zun bir telefon muhaveresinde 
bulunmuştur. Avrupa işleri hak 
kında cereyan eden bu muha -
verenin oldukça emnıiyet verici 

bir mahiyette olduğu söylen -

mektedir. 

Reisicümhur Hyde Park'dan 

Nevyork'a gitmiştir. Buradan ay 

sonuna kadar deva medecek o -

lan bir deniz gezintisine çıka • 

caktır. 

Horti istidat edilen 
mıntakada geziyor 
Budapşte. 13 (AA.) - İstir -

dat edilen arazide seyahatlerine 

devam eden naip Horty ile refi

kası yukarı Macaristandan, Rü

tenyaya geçmişler ~e her yerçl.e 

hal ktarafından alkışlanmışlar

drı. 

Londra, 13 (A A.) - Hükfi -
met mahfellerinde söylendiğine 

göre İngiltere hükumeti Varşo -
va ile 6 Nisan tarihli muvakakt 
mütekabil yardım beyanname · 

sinin yerine kai molacak 1<at'i bir 
itifak muahedesi projesi tevdi 
etmiş ve bu hususta Polonya hü-

kumeti tarafından serdedilen 
mülahazaları tetkik etmeğe baş
lamıştır. 

Öğrenildiğine göre derpiş e -
dİıen itifak muahedesi iıeş sene 
için muteber olacak fakat t~c -

did edilebilecektir. 

Çindeki Amerikr n 
teb'ası 

Vaşington, 13 (A.A.) - Japon
yanın Vaşington elçisi Hariciye 
Nezaretine giderek Çindeki A -

merikan emlakine ve tebeasına 
riayet dilmsi haki.kında Tokyo -
dan yeni emirler verildiğini bil-

' di:rmi$tir. 

Moskovada 
• 
ilk Askeri 
Görüşmeler 

ingiliz ve Fransızların 
İlk Teklifleri 

Moskova, 13 (A. A.) - Fransız 

ve İngiliz askeri heyetleri, sa
bahleyin saat 11 den itibaren Ma. 
reşal Voroşilof ve Sovyet ordusu 
erk§nile görüşmüşlerdir. Öğle -
den sonra da müzakerelere de • 
vam edilecektir. Fransız ve İngi
liz zabitleri mesai celselerini Ü· 

niforma giymiş oLdukları halde 
yapmaktadırlar. 

Rlga, 13 (A. A) - Moskova • 
dan bildirildiğine göre, Fransız • 

1 İngiliz askeri heyıtJ.erile Sovyet 
komisyonu arasında yapılan ilk 
görüşmeler esnasındaı Fransız • 
İngiliz murahhasları, hükumet. 
!erinin, Sovyetlerin harp endüs • 
trisin! teşkilatlandırmak husu • 
sundaki tekliflerini bildirmişler· 
dlr. 

iki Amerikalı Pilot
dan Haber Yok 

Londra, 13 (A. A.) - Evvelki 
gün öğleden sonra İrlandaya .git
mek ve dün öğleden sonra da o • 
rada bulunmak üzere havalan • 
mış olan Amerikalı iki amatör 
pilottan şimdiye kadar hiç bir 
haber almamam.ıştır. 

Şanghayda şiddetJi 
muharebeler oluyor 
Hon,gkonıg, 13 (A.A) - Chekiai 

ajansından: 

Bir Çin kolu, Hungjao tayyare 
meydanına ve Şanghayın garp 
varoşlarına taarruz etmiştir. O • 
ralarda muharebe iki saat de • 
varn etmiştir. Diğer bir Çin müf. 
rezesi, Şanghayın şimali garbi. 
sinde kain Lotien ve Tazang'a ta
arruz etmiş, üçüncü bir müfreze 
de N anziang üzerindeki istasyo
nu hücumla za,ptetmiştir. Orada· 
ki Japon nöbetçi kolları tama -
men imha edilmiştir. .......................... 

1 KISA HABERLER I a.... .................... ı 
LON'DRA: - Semplon el<E -

pre<ıi ttalya hududunda Deme
des civarında yoldan çıkmış, ba
zı vaıgonlar arçalanmıştır. Altı 

ölü ve birçok yaralı vardır. 
* VAŞİNGTON - Ekuatör 

ilıükfuneti, Arnerikadan 20 mil
yon dolarlık bir istikraz talebin 
de bulunmuştur. * VENEDİK - Goebbe1s, 
dün akşam yemeğinde Prens de 
Pi€!1Iront'un misafiri olmuştur. * BÜKREŞ - İspanya sefa
reti katiplerinden Garcia Can
da, Brii'klsel - Ganrl yolu üzerni
de vukua gelen bir otomobil 
kazası neoticesinde ba.~ından a -
ğır surette yaralanmıştır. 

* BELGRAD - Başvekil Çe
vetkoviç Triyesteden Ljuıbliana 
ya gelmiştir. 

Dayak yemiş 
iBalatta Karabaş mahallesinde 

oturan Diınitri; evinin önünde o
turmakta iken Muzaffer ismin
de biri tarafından dövüldüğünü 
iddia etmiş, suçlu yakalanmış -
tır. 

* Uzunçarşısa 293 numaralı dük 
kanda ~ılık yapan Ferhat kızı 
Fatma dün polise müracaat ede
reık Ömer oğlu Mustafa tara -
fından dövüldüğünü iddia etmi§· 

tir. 

iKDAM 

'I !D«ğ«lt«A I Günün Mevzuları: 

ôncec~::~~onra Bir Kabus: Dantzig 
Kuyu havuz, hatta bir göl 

suyu tahlil edilir amma İstan
btıhın poyrazda şarıl şarıl Ak
denize ve lodosta hani harıl 
Karadenize akan mavi sularını 

nasıl tahlil edeceksiniz? Bir ba
kıma durgun bir gölden farkı 

olmıyan ve son zamanlardaki mun 
darlığile dünya denizlerinin en pa 
saklılanndan sayılan Haliç müs 
!esna olmak üzere hangi plajın 
suyu sabittir ki alıp da tahlil 
edilsin ve ona göre bir hüküm 
verilsin? 
Hem deniz suyundan önce İstan 

bulda tahlil edilecek çok şey 
var. Meselıl, bazı semtlede fırın
ların hala çıkarmakta ısrar ettik 
!eri mayhoş kokulu, hamur ek -
meklcr ... 

Sonra limon suyu yerine li· 
nıon posası, limon kabuğu ez· 
meleri ve limon tuziyle yapılan 
sözde limonatalar ... 

Krenıaları alınmış sütlerle 
yapılan kireç gibi yoğnrtlar ... 

Dörder beşer liraya satılan 
cicili bicili, yazlık kadın iskar -
pinlerinin deri ve köseleleri ... 
Şimdi diyeceksiniz ki, daha ne
ler, iskarpinde tahlil edilir mi 

. imiş? İskarpin değil, icabında ta 
kunya bile tahUI edilir? Dört, 
beş lira para, bugün az para de
ğildir. Yazlık bir iskarpin için, 
bu kadar parayı bile güçlükle 
gözden çıkarabilen zavllı hatun 
cağız, papuçları ayaklarına ge
çirdiği günün akşamı bir de ha 
kıyor ki mübreklerin, üzerleri 
tebeşirli beyaz derileri dört ta
raftan şa"1rem şahrem ayrılmış 
lar .. Böylelikle, bir günde dört, 
bdş Jiraeığı sokağa atıvermek 

ne deınktir? 
•Çürük kadın çorapları> der

ken şimdi galiba bir de çürük, 
çarık kadın ve hatta erkek iskar 
pinleri meselesi çıkıyor. 

Plaj sularını tahlil, bu saydı
ğım şeylerin yanında belki bir 
lüks, belki bir fantezi sayılabi -
lir. Vakıa gönül bu, hazan, salt 
plaj sulannın değil, hatta yağ • 
mur sularının b ile tahlil ini arzu 
lar; fakat meşhur sözd üı: 

Ön ce can, sonra canan ! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Muhtemel Bir 
Harpte İsviçre 
İsviçreliler Daima 
Bitaraf Kalacaklar 
Zürih, 13 (A A.) - Federal 

Meclis azasından B. Motta, ecne
bi memleketlerdeki İsviçreliler 

günü münasebetile Zürihte ter
tip edilmiş olan sergide irad et • 
miş olduğu bir nutukta şöyle de· 
miştir: 

cİsviçre kuvvetlidir ve kendi· 
sini müdafaaya hazırdır, fakat 

bir ihtilaf vukuunda tam bir bi
taraflık muhafaza etmek niyetin
dedir.> 

Hatip, sözüne devamla demiş· 
tir ki: 

·İsviçre, bütün kuvvetlerile 
kendisini müdafaaya hazır oldu· 
ğunu söylemekle harp nağınesi 

terennüm etmek istememiştir. 

Isviçre, bilakis sulh fikrinin sita· 
yişinde bulunmuştur. Çünkü İs· 
viçre, refahını, hükfunetin istik· 
rarına ve tam olarak bitaraflığı
na medyundur .. 

lzmir Belediye Reisi 
Geliyor 

Ankara, 13 (İkdam Muhabi -
rindn) - İzmir Belediye Reisi 
Doktor Behçet Uz Ankaraya gel
miş ve Başvekil tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bugün öğleyin radyoda izmir 

fuarı hakkında bir konferans 
vermiştir ve buıgün İstanbula 
hareket etmiştir. 

iBehçet Uz bana şunları söyle
miştir: 

.. - Milli Şefimize İzmirlilerin 
tazimlerini sunmıık üzere İstan- · 
bula gidiyorum. Kendllerine İz· 
miri şereflendirmelerini rıca e· 
deceğim. Fuarı Ticaret Vekili a· 

\ ~acaktır .> 

Meselenin Gergin Safhası -
Biribirine Zıd İki İddiok - Ördü

Hitler Diyor Ki .. v •• 

gum 
cTopra.ğa. ve a.ra.ziye ha.kkı ola.n büyük bir ka.vim , bıınu , yayıl -

mak sureti!e elde edemiyerek yok olmak tehlikesine dü§erse, arazi 
ve topra.k 2lllptı, kendisi için, bir vazife olur.> 

ADOLF HİTLER - MEİN KAMP 

Danzig, Avrupa milletleri için 
korkunç bir kabus oldu. Gotik 
evleri, orta çağı andıran manza
rası, hele, şaheser katedrallerile, 
Baltık kıyılarını süsliyen bu ih
tişamlı şehir: Koynunda ateş ve 
ölüm sakhyan bir resat ocağına 
benziyor. Bütün Avrupa sulbü· 
nü tehdit ediyor .. bu kaynaşma· 
nın başlıca sebebi ne olabilir? İn· 
celiyelim: 

''""'' 
Danzig'in Lehce ismi: Gdansk· 

tır. Bu şehir, bin yıl önce, Po
meranya'nın en işlek merkezi 
idi. Orta ~ağın ticaret ve rnede· 
niyet ocaklarındandı. Zenginliği, 
parlaklığı ile, civar devletlerin 
gözüne batıyordu. Coğrafi vazi· 
yeti, ona büyük bir önem vermiş 
idi. Elden ele geçen bir güzel gi
bi, türlü milletlerin malı oldu. 
Sırasile Pomıeranya, Polonya, To 
ton, DanimaTka devletlerine geç· 
ti. On beşinci asırda Polonyanın 
himayesini kabul etti. Yarı muh
tar bir halde yaşadı ve nihayet 
1793 de Prusyaya katıldı. Büyük 
harbin sonunda (1919) Prusya· 
dan ayrılarak, serbest Danzig 
topr.aklarının merkezi oldu. Şim· 
di, Polonyanın gümrük hudutla
rı içinde yerli bir meclisle idare 
olunur serbest bir şehirdir. 

Yüz binlerce nüfusunun çok· 
luğu Alınandır. Buranın: 

Irk, kültür, mimari, tarih ba • 
kımlarından Almanlığını inkar 
eden yok. Ancak iki tarafın da· 
vası taban tabana zıt... 

Polonya diyor ki: 
- cDaınzig, Po!onya.nın be!ke

miği olan Vistül ırmağının delta. 
sı i.i.zerindedir. Baltık denizine, 
biricik mahrecimizdir. O kıadar 
ld, bunu., iktısadi bünyemizin ak 
ciğeri addediyoruz. Danzig Al • 
manya.ya verilir.~e Polonya, iktı· 

sat bakımından nefes alamıaz, bo
ğuıur. Her ne pahasına oıu.rsa ol· 
sun, bunu. gümrük ve iktısırt hu
dutlarımızdan çıkıaıramayız.~ 

Almanların dileği de barnbaş· 
ka. Diyorlar ki: 

- cDa.nzig, çok eski b•r Alman 
şelıridir. Versay muahedesinin 
hııkstz hükümlerinden binle, 
Prusyada.n ayrılm1.§tı1'. Almıın 

topluluğu.na girnıelidir. Biz, milli 
davamızı mu.tla.ka gerçekleştire-

' ceğiz .. 
Polonya'nm büyük müttefikle

ri Fransa ve İngiltere, bu i şte 
kat'i vaziyet aldılar. Taahhütle· 
rini yerine getireceklerini açık· 
ça bildirdiler. Her taraf askeri 
hazırlıklar y.aptı. Polonya, yüz 
binlerce asker topladı. Fransız 

Başvekili Daladier, üç milyonluk 
bir orduyu hudutlara yığdığını 

açıkça söyledi İngiliz deniz ve 
hava. kuvvetleri seferber edildi. 
İngiliz ordusu bir milyona çıka· 
rıldı. Almanyada iki, İtalyada 
bir buçuk milyon insan, manev· 
ra bahanesile silah altına çağırıl
dı. Sözün kısası: Avrupanın bir 
bucağı yok ki, sil§h şakırtıları, 
top gümbürtüleri ile korkunç bir 
manzara göstermesin! .. 

~,,.,. 

Bu kör düğüm, barış yolile çö· 
zülemez mi? Milyonlarca insan 
kanı dökmeden, evler ve hanü • 
manlar sönmeden buna bir çare 
bulunamaz mı? Akıl ve insafla 
yürünerek, her iki tarafın hakkı 
ve şerefi korunamaz mı? Bu so
ruların karşılığını verebilmek i· 
çin yeni Almanyanrn siyasi İnci· 
li: 

Mein Kampf'ı, gözönünde bu
lundurmak gerektir. Hitler, yu
karıya kaydettiğimiz satırlarda 

açıkça diyor ki: 
• Milletimin toprakları dar ge

lirse, genişletmek için dövüşme
yi vazife sayarım.> 

Ayni eserde şu slogamı (cazip 
ve kısa düstur) görüyoruz: 

cBu arz üc0 rinde bir kavme ha
yat hürriyeti temin eden biricik 
şey: geniş bir sahadır.> 

Başka bir sayfada Hitler diyor 
ki: 

cAlmanya cihangir bir delvet 
olmalıdır. Yoksa mahvolur .• 

Ruhları, bu nazariyeler ve e • 
mellerle beslenen Almanların 

Danzi gişinde geri gideceklerine 
ihtimal verilemez. Polonya ile 
müttefikleri de sözlerinden ve 
haklarından asla vazgeçemezler. 
O halde? 

Havsala şaşırtan bir dava ile 
karşılaşıyoruz: İnsanlığın mu· 
kadderatı, tek bir şehre bağlı ... 
Yeryüzünde hak ve adalet yok 
mu? Hakkı kabul edecek umum! 
bir vicdan ve yüksek bir mahke· 
me yok mu? 

Bu kör düğüm karşısında, bü • 
tün ümitl<!rimizi kesmemeliyiz. 
bunu, kılıç kullanmadan çözmek 
akıldan uzak bir iş değildir. Ye· 
ter ki, herkes hak ve adalete o • 
lan inancını kaybetmesin ... Man· 
tık er geç hakim olur. Harbe ne 
lüzum var? Her harbin sonunda 
sulh müzakeresi yapılmıyor mu? 
Kan dökmeden, şimdiden bir ma
sa etrafına toplanılsın. Büyük 
küçük, her milletin hayat ve İn· 
kişa:f hakkı kabul edilsin. 

Küçük büyük, bütün milletler 
canlı birer realitelerdir. Bu rea
liteler yok edilemez. Tarih mey
dandadır. Yeryüzünü dolduran 
milletlerin iki bin yıllık k.anlı 

maceraları gösteriyor ki, hiç bir 
zulüm, hiç bir cebir, bir milleti 
yok edememiştir. 

Bu reaiiteyi gözönünde tuta· 
rak, iyi niyetlerle konuşmak ve 
anlaşmak gerektir. Yoksa, öyle 
bir kıyamet kopar ki, insanlık ve 
medeniyet, kan ve "teş tufanları 
altında yok olup söner! .. 

Yusuf Osman Bükülmez 

Eski Yeni Gün başmuharriri 

................... _ ... 
i ANKARA HABERLERİ i 
ı.. ...................... ı 

i c r a ve iflas 
Kanunu Projesi 

Profesör Leman T et
kiklere başladı 

Ankara, 13 (İkdam Muhabi -
rinden) - icra ve iflas kanunun
da tadilat yapmak üzere Zurih 
·üniversitesi brofesörlerinden 
Lecuan'ın hazırladığı rapor Ad
liye Vekaletindeki komisyon ta
rafından tetkike başlanmıştır. 

Modern htikuk tekniğine göre 
hazırlanan icra ve ill§s kanunu -
nun projesi pek çok hü'kiimleri 
ihtiva etmektedir. 

Bundan başka ticaret mahke
melerinde halen mevcut olan i

tirazlar ile haciz meseleleri, na· 

ı faka borçlraının ödenmesi hak
kındaki ceza kanunları şiddetlen 
dirilmektedir. 

Tekaüt Kanununda 
Yapılacak Tetkikler 

Ankara, 13 (İkdam Muhalbi -
rinden) - Dahiliye Ve.kfileti as
keri ve mülki tekaüt kanunları
nın 13, 18, 31 ve ~ ıncı madde
lerinin eınniy&t amir ve memur

larına da teşmili ha<kkında bir / 
proje hazırlamaktadır. 

Buna göre sicile sevkedilecek· 
!erden 15 seneden az vazifsi o -
!anlar son aylığı üzerinden be -

her sene için ibir aylık hesabile 
emsali defaten verileok.tir . 

Vazife e<ınasında malul ve sa
kat olanlar veya bu yüzden has
'lanede ölenlere bi?eT dereee ma 
fevk maaşı 'l>erik>cktir. 

SA.DA - 3 
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Bizim İçin Ağustos Ayı 
Ağustostayız. İki aydanhe -

ri biitiin dünya gazeteleri tanı 

bir sinir buhranı içinde ağustos· 

ta kopacak felaket.ten bahscdi -
yor) Bazısı endişeli, bazısı çok 
bedbin, bazısı da nikbin haykı
rıyor. 

Fakat biz, Türk milleti, sulh 
kapısı önünde elimizde silfilıı -
mız tanı bir imanla ve büyük 
bir kudretle bekliyoruz. 

Çünkü, bütün dünyanııı en· 
dişe ettiği ağustos ayı Türk ta
lii için daima bir zafer sembolü 
olmuştur. 

İhtiyar tarihin kapanan say. 
falan arasına, Türkün zekası, 
Türkün bazusu ve Türkün kılı

cı ile maled.ilen hadiseler, yal
nız bizim için değil, bütün be
şeriyet için nesilden nesile if
tihar levhası halinde intikal e
decek 28lerlerdir. 

Çok uzaklara gitmiyeliın: 26 
Ağustos 1071 den başlıyalun. 

Me!ilzkerdde Bizansın başına İ· 

nen Alpaslanm kılıcı, Fatihin İs
tanbul yolunu açıp orta zamanı 
kökünden sarsmadı mı? 

6 - 7 Ağustos 916 da Anafar
talarda parlıyan Atatürkün kı
lıcı bütün cihana Türkün hakiki 
kuvvetini, knıhetini ve varlığı· 
nı bir kere daha hatırlatmadı 

mı? 

%3 Ağustos 1921 Sakaryada, 
26 Ağustos 1922 Afyonda gilıli· 

yen Türk topları tarih teki eski 
sayfa1arm birer birer kapandı -
ğını Han etmedi mi? 

Ve nihayet 30 Ağustos 922 de 
Dumlupmarda, Anadolu toprak 
lennın zerresine başka kimseıılı 
sahip çıkaınıyacağını gösterme
dik mi? 

İşte bizim tarihimiz de Ağus
tos! •.• 

ADLiYE 

Eve taarruz eden 
Beş Suçlu Genç 

.Dün Pazar olmaın münasebeti
le cürmü meşhut malıkenıesine 
vekalet eden asliye ikinci ceza 
mahkemesimie enteresan bir da 
vaya bakılm.ıştır. Bu davanın 

suçlusu, .Gece vakti eve taar
ruz., cEv sahibesi kadına ve ki
racısına hakaret., cBekçiyi 
dövmek., cBekıçiye hakaret. ve 
•Umumun istirahatini ihlal e -
decek derecede sarhoş olmak. 
gibi ayrı ayrı beş suçla itham e
dilen Fethi ismind bir gençtir. 
V<= kendisi ayni zamanda mez _ 
kfır eve bundan evvel üç defa 
daha tacarruz etmekten suçlu • 
dur. 

Matbaala:ndan birisinde maki
nist muavinliği yapan Fethi dün 
gece muhtelif yerlerde içmiş ve 
saaot bir 'buıçuğa doğru Kasımpa

şada Ki.içükpiyalede Meıktep so
kağında 14 numarada oturan ber 
ber Ahmedin evine taarruz et -
miştir. 

Dün akşam cürmü mtjhut 
mahkemesi.nıie lberber Ahmet 
hadiseyi anlattı. İsnatları red -
dettiğini, müda!aa şahitleri bu -
lunduğunu ooyledi. Muhakeme • 
bunun için ayın 17 sine kaldı. 

ihtiyar sabıkalı tevkif edildi 
Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesi dün tek ayaklı, kol
tuk değneği ile yürüyen Kadri 
iminde bir ihtiyar hakkında tev· 
kif kararı vermiştir. 

Müteaddit sabıkaları b;,.lunan 
ve bir ayağını da dizkapağın • 
dan itibaren bir kavga sonunda 
evvelce 'kaybetmiş olan Kadrinin 
bu seferki suçu; ..Brovning• ta· 
bancasile bir adama hücum et -
mek ve onu ta.banca ile ba:fil 
surette yaralamaktır. 

. DUnkU yagmor 
Iki gündenberi hırva 'bozuldu 

ve şidde<tli sıcaklar serinliğe ta
havvül etti. Evvelki gün başlı
yan yağınur dün. s .. 'bah şiddetini 
arttırarak, muhtelif fasılalarla 
öğleye kadar devam etti. 

Dün Pazar olduğıından , gez • 
meğe niyetlenenler evlerinde 
kaldılar. PLfıj sahipleri de adetli 
matı:ro tuttular. 



SAYFA-4 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

"-! Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 1 I• 
• 

Muka.vvi ilaçlar Hiç 
Bir Tesir Yapmamıştı 

Yapılan Seyahatte Yalovaya 
Atatürk Banyo Kürü Yaptı 

• llk kısmı Savaronanın 

seyir defterinden alınan 

notlardan hazırlanmıştır -

937 teşrinisanisinin haftası .. 
İstanbul, son aylan şehirde 

geçiren yüksek misafiri, Reisi· 
cümhur Atatürk'ü mutad tez ... 
hüratl" karşılıyor. 

Atatürk her zamanki gibi hu
susi trenile Haydarpaşa garına 
geldiği zaman vekiller, mebus· 
!ar, vali, komutanlar ve diğer 
teşrifata dahil zevatın kalabalık 
ve mesrur kütlesile karşılaşıyor. 

Katar Perunun kareli beton 
rampalarının ucunda duruyor. 
Atatürk komaprtimanın pence· 
r esinde değildir. Halbuki onu 
birçok defalar büyük tezahürat
la ayni yerde karşılamak fırsa· 

tını elde etmiş olan karşılayıcı· 
!ar kalabalıiiı Atatürk'ü pencere 
önünde mütebessim yüzü ile si· 
gara i~erken görmeğe alışmıştır. 
Bu sefer onun pencerede görün· 
meyi~i herkeste bir yadırgayış 
meydana getiriyor. 

Trenin duruşunu, vekillerle 
vali ve kumandanın müsaade 
alarak hususi vagona. girmeleri 
takip ediyor. Atatürk vagondaki 
koltuklarında istirahat etmekte
dir. 

Bu gelişe takaddüm eden İs· 
tanbuldan ayrılışları iki hafta
nın çerçevesine sığacaık kadar 
kısa bir zamanla tayin edilmesi· 
ne rağmen Atatürk'ün dönüşle
r inde daha yorgun bir sima ta· 
şıdıkları bu zevatın gözüne çar· 
pıyor. Atatürk rahatsızdır. Fa- 1 

kat henüz rahatsızlığın doktor 
eli ve dilile kat'i teşhisi konma· 
mıştır. 

Hayatının her safhasında sade 
enerji tanılan hareketlerile mü· 
kemmel bir cevvaliyet sembolü 
halinde tanılan Atatürk'ün ra· 
hatsızlığı yaz sonlarına doğru 

saylav doktorlardan Nihad Re· 
şa<l'ın [1] hazakatile teşhis edil· 
miş gibidir. Fakat diğer hekim· 
!er bu teşhise taraftar görünmü
yorlar. Nihad Reşad Atatürk'ün 
siroz denilen karaciğer iltihabi
le rahatsız bulunduklarını söy· 

le~ştir. Buna ihtimal verilme· 
mekle beraber doktorun fikri de 
büsbütün hoşlanmamıştır. İş, 

(1) Şimdi Otel Termal direk· 
törü bulunan saylav &r. Reşad 
Nihad. 

- Neriman, bu vapurdan çı • 
kaca.k çocuklar .. hepiniz dikkat 
edin ... 
Süheylanın bu :;iizlerini, No • 

lan bir çığlık kopararak tamam· 
ladı: 

- İşte .. gördüm .. geliyor .. 
Genç kızlar, kalabalığı adeta 

yararak koşuştular .. 
Neriman, kendisini karşılama· 

ğa gelen arkadaşlarının sevinç 
ve heyecanını görünce: 

- Bravo, dedi.. üçünüzün bir· 
den beni karşılamağa geleceği -
nizi ümit etmemiştim.. Vallahi 
bayağı gurur duyuyorum .. 

Nalan atıldı: 

- Eğer bu vapurda çıkmasay· 
ılın, başına gelecekleri biz bili· 
yorduk .. 
İskeleden ayrılmışlar, tarla • 

!arın içinden doğru plaj yoluna 

..... ~--~ 

1 

Fransadan gelecek mütehassıs 
doktor Fissingen'in muayene ne
ticesinde vereceği raporla tayin 
edilecektir. 

Atatürk istikbaline gelenlere 
vagonda iltifatta bulunuyor. Va· 
li ile, komutanla görüşüyor, çok 
durmadan vagonu terkederek 
garın dışında, vapur iskelesile 
merdivenlerin üzerinde biriken 
halk kalabalığının alkışları, te
zahüratı arasında yürüyerek sa· 
hile geliyor, kendilerini bekli· 
yen Acaır motörüne biniyor, ge
ne tezahürat arasında Dolma
bahçe sarayına geliyor .. dairele
rine çekilerek istirahate geçiyor· 
!ar. .... 

İstanbul, yüksek misafirini 

ağırlamakla donanma gecelerin· 

den birini daha yaşıyor .. Her ta· 

rafta bariz bir şenlik havası göze 

çarpıyor, fakat bu sürura muka· 
bil Ebed! Şefin rahatsızlığı sa· 

rayda aylardır bulutlu bir gam 

havası meydana getirmiştir. 

ATATJRK NE ZAMANDAN • 
BERİ RAHATSIZDI? 

937 yılında Haıtay davasının 

kat't şekilde hallini, Hatayın 

kuııtarılmasını kararJııştıran Ata 

türk diplomatik yollarla bu mil
li davayı geliştirirken kat'l ve 

cezri tedbirler almaktan da geri 

durmuyordu. Bu tedbirler ara

sında kendilerinin Cenup vila • 

yetlerine bir de seyahatleri ol
muştu. İşte bu seyahate çıkma· 

daın az evvel Ebed! Şef yorgun

luktan, devamlı bir zaaftan 

şikayet etmişlerdi, hekimlerin 
yaptığı muayene neticesinde 

Atatürk'e arzedilen rapor, fazla 

mesaiden mütevellid bedeni ve 
fikri yorgunluk sebebile hava 
değiştirmek ve istirahat etmek 
mecburiyetinde bulunduklarını 

ifade etmektedir. 

Maamafih bu sırada Cenup 

vilayetlerine seyahati kararlaş· 

tırmış bulunan Atatürk sıhhi 

tedbir !erden evvel memleket iş· 
!erine ehemmiyet verdiğini gös· 

teren bir hareketle Mersin seya· 

hatine çıkıyor. 
(Arkası var) 

sapmışlardı. 

Neriman, Nalanın yüzüne en· 
dişe ile bakarak sordu: 

- Bu vapurdan çıkmasaydım, 
başıma ne gelecekti? .. • 

Süheyla gülümsedi: 

- Evvela, tenis partisinde se
ni mağlup addedecektik .. çünkü. 
Nusret Beyle karşılaşmaktan 

korktuğuna hükmettik. Sonra da 
bu geceki plajdaki baloda bulu· 
namıyacak ve hayatının en mü· 
him fırsatını kaçıracaktın .. 

Neriman birden heyecanlan • 
mıştı. 

Plaj yoluna gelmişlerdi. Sola 
saparak, Süheylaların evine doğ 
ru yürüyorlardı. 

Ya ngözle Nerimanın yüzüne 
bakan Belk is. genç kızın yanına 
doğru sokularak, fısıldar gibi: 

- Plıijdaki baloya bu gece ki· 

s~~"'-M 
Okuyucuların 
müşküllerini 
hallediyoruz 
Bu sütunda her gün birçok 

cevaplar bulacaksınız. Bu cevap
lar okuyucularımızın siyasi, e
debt, içtimai, iktısad! velhasıl 
herhangi bir mesele hakkında
ki suallerinin karşılığı ansiklo
pedllc malıiınattır. 

Sua.l sormak arzusunda bulu· 
nan okuyucularımız, tesadüf et
tikleri herhangi bir müşkül kar
şısında bir kağıda sual yazarak 
cİkdam • Sorunuz sütunu mu • 
harririne. gönderecek olurlarsa 
cevabını bu sütunda bulabiıle • 
ceklerdir . 

ANKARADA M. GÖNGÜR 

- İst.anbuldakl husus! mek· 
teplerin hepsi ücretlidir. Her 
mektebin leyli ve niharl ayrı ay· 
rı ücreti vardır. Daha fazl.& taf· 
silAt için girmek istediğiniz mek· 
tebe doğrudan doğruya müra
caıat ediniz. Size bröşür ve malft. 
mat gönderirler. 

KUMKAPI MUSTAFA ŞENER 

- cAhfeşin keçisi gibi başını 
sallar. ne demek? Acaba bu söz 
nereden çıkmış? 

- Arapların tanınmış alimle
rinden üç Ahfeş vardır . Küçük, 
büyük, ortanca. En meşhuru or
tanca Ahfeş'dir. Basralı olan bu 
zat 221 hicri senesinde ölmüştür. 
Ahfeş'in geçisi darbı meselinde· 
ki keçinin kime ait olduğu ma
lOm değildir. 

Keçi sahibi olan Ahfeş, henüz 
medreseve giderken dersini zih· 
ninde tutmak için hızlı hızlı yük
sek sesle söylermis. Fakat kar
şısında dinleyici bulamadığı içtn 
keçiye söylermiş. Keçi de bağlı 
olduğundan kurtulmak için mü· 
tem.•diyen başını sallarmış. 

ERZURUM LİSESİ M. N. 

- cAbatos. nedir? 
- Abatos Mısırda Nil üzerin· 

de File civarında bir adadır. Es· 
ki Mısırlılara göre İzisi ile Oziy
ris'in türbesi burada imiş. Bu 
türbeyi de yalnız rahipler ziya· 
ret edermiş. 

BURSA İSMAİL HÜSREV 
YALÇIN 

- İbni Batuta kimdir? 
- Ebu Abdullah Muhammed 

bin Muhammed ismindeki bir 
.arap seyyahı olup 702 hicri se· 
nesinde Tancada doğmuştur. 

780 de ölmüştür. Afrika, Asya, 
Avrupada gezmiş ve coğrafya 

ilmine çok hizmet etmiştir. 
FİRUZAGA M. C. AKALIN 

- Tarihi bir hikayede (Eros) 
ve (Eris) diye iki kelime oku
dum. Bunlar ne demektir! 

- Eros eski Yunan mitoloji· 
sinde aşk ilahının ismi idi. La
tinler de buna (Kupidon) der· 
!erdi. Eris de gene eski Yunan
lıla rda nifak ilahesi idi. 
BEŞİKTAŞ NURİ ATILGAN 
- Romanyanın parası nedir? 
- Romanyanın parası Ley'dir. 

Bizim paraya göre kıymeti res
mi olarak bir kuruştur. 

min geleceğini bilmiyormuş gi· 
bi davranıyorsun.. bizden sak • 
lama, canım .. söyle .. anlat şu hi· 
kayeyi .. 

Süheyla söze ikarıştı: 
- Bırakın kızcağızı canım .. 

bel.ki bizden gizlidir. belki anlat
mak istemiyor .. nemize lazım? .. 
ıNalan adeta sinirlenmişti: 
- Kabahat sende, değil mi?. · 

Çocuğun yüzüne karşı balo bah· 
sini açan biz değiliz.. şimdi de 
nasihat etmeğe kalkışıyorsun .. 

N erimanın rengi birden durul· 
muştu. İnce, kıvır kıvır kirpik· 
leri, hızlı hızlı inip ıkalkıyordu. 
Başından şapkasını çıkararak, 

saçlarını iki tarafa doğru salla· 
ılı .. kaşları çatılmıştı. 

Bir müddet, hiç konuşmdı • 
!ar.. köşkün bahçesine giriyor· 
lardı. 

Neriman, sükutu bozmak ve 
bahsi değiştirmek için: 

- Yağmurdan sonra, dedi, 
Suadiye ne güzel oluyor.. oh .. 
misk gibi toprak kokusu .. 

Sühey!A, biraz evvel darılttığı 
arkadaşının gönlünü yapmak i -

kısa gczın!ıdc ye- mt O't"I '1--·-
' ol.ıtdktır· 

J v .r -mıın:c . . . 

İKDAM 
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55:· SARK ALEMi ·:55 
•• •• • • 
Şark Komşularımıza Ait Haberler 

Gazetemizin sütunlannda bilhassa Şark komşulanmıza ait şüun 
ve haberlere mühim yer ayırmıya karar verdik. Dünyanın bu kan.
şık halinde, bilhassa Avrupa büyük devletlerinin, l>irbirlerinin bo
ğazına sanlarak yekdiğerlerinin gözlerini oymıya savaştıkları bu ga
rip devirde, hayatı, huzur ve sükun içinde geçirmeğe çalışan, huzur 
ve asayiş için de kendine mevud o lan terakki gayesine varmak isti. 
yen Şarkın hayatı umumiyesi biz i şiddetle a!ô.kadar eder. Çünkü 
istesek ıU istemesek de bizler de Şarklıyız ve Şark ve bilhassa kom
şu Şarklı memleketlerle mukadd eratımızda iştirak vardır, bu işti
rak dolayısile Şark ahvalini yakından takip etmek, biz Türkler için 
başlıca vezaifi miıliyedendir. 

Hicaz ve Almanya - Efganistan ve Almanya - İbnissuud - İran 
Şimendiferleri 

HİCAZ VE ALMANYA 

Almanların, Hicaz Emiri İb· 
nissuut ile anlaşmak hususunda 
yaptıkları teşebbüslere ait ha • 
herler ve rivayetler el'an devam 
etmektedir. Bu rivayetlerin meb· 
deini, Hicaz Emirinin kardeşinin 
veyahut müteneffiz ricali siyasi· 
yesinden birinin Berline geldiği 
hakkındaki haber teşkil eder. Bu 
Hicaz recülü siyasisinin riyaset 
ettiği heyetin göreceği başlıca i· 
şin, Almanlarla iktısadl sahada 
anlaşark Almanyadan mal! bir 
hayli muavenet temin etmesi ve 
ona mukabil de Almanlara icabı 
halinde Hicazın, askeri muave • 
nette bulunmayı vadetlemiş ol
ması teşki eylemekte idL 
Hicaz eM irl.iğinin bir harp 
halinde Almanyaya hangi 
sahada ve ne suretle yardım ede
ceğine gelince, bunun da, Süveyş 
tarafları olacağı ima şeklinde an· 
!atılmakta idi. Fakat iyi düşünü· 

Iecek ve bütün bu kaberler, 
ciddi bir tetkik ve muhakemeden 
geçirilecek olursa maksadın, zi· 
hinleri bulandırmak ve sulh cep
hesi devletlerini endişeye düşür
mek için ortaya rivayet çıkar • 
maktan ibaret olduğu anlaşılır. 

Bir kere İbnissuudun kuvvetli se-

ALMANYA VE EFGANİSTAN 

Maamafih, Almanya, uzak ve 
yakın her devlet nezdinde, her 
sahada, her mıntakada iktısad! 

veya siyasi teşebbüslerde bulun
maktan bir an hfili kalmıyor. Bu 
cümleden olarak bu defa Efga • 
nistan nezdine bir heyet gönder· 
miş ve bu heyet, birkaç haftalık 
bir müzakereden sonra bu defa 
(Kabil) de Alman devleti ile Ef
ganistan arasında bir iktısad! an
laşma teminine muvaffak olmuş
tur. Bu anlaşma mucibince AI -
manya, Efganistana mühim mik· 
darda kredi açmıya ve bu kredi 
mukabilinde Efganistan hükt'.lme
tine derhal mensucat fabrikaları, 
makine ve levazımı ile su tesi. 
satı, makine ve vesaiti 
teslimini teahhyt etmektedir. 
Almanyanın tA Efganistan gi

bi uzak memleketlere de sokul· 
ması ve teşebbüslerinde kolaylık· 
la ve sür'atle muvaffak olması, 
faaliyetinin ne kadar vüs'atli ve 
kuvvetli olduğunu gösterir. Al
manyanın böyle her sahadaki te· 
şebbüsatı karşısında Fransa ve 
İngilterenin binnisbe müstağni 
ve atıl davranması da tabi!, me
nafii siyasiyelerini ihlal eder. 
HİCAZDA TELEFON 

ciyesine ve isU.ml fikirlerine na• Şarkın, Arap Hükümdarları i-
zaran Almanlarla uyuşarak, için· çinde dirayeti ve kuvveti ile en 
de bizim de bulunduğumuz bir ziyade mümtaz mevkii, Hicaz E· 
teşekküle hücum etmek istemesi miri İbnissuudun haiz olduğu 
hatıra gelemiyeceği gibi, Hicaz şüphesizdir. Bu zat, Vehhab!lik 
Emirliğinin askeri vesailti ve teç mezhebinin icabatından olarak 
hizatı ile de Sina çölünü geçerek bidayette çok müteassıbi\ne ha· 
Süveyşi tazyika kalkışacağına da reket ile garbın her türlü terak· 
inanmak güçtür. kiyatına bir nevi bid'at nazarile 

Saniyen İbnissuudun başlıca bakarak bunların Hicaza girme· 
siyasi müşavirlerinden biri, meş- sine mümanaat ettiği halde ya • 
hur İngiliz Philby'dir. Bu zatin vaş yavaş bu mesleği terk ile Hl-
ihtida ettiği ve bu suretle İbn is- cazın ve onun istinat ettiği (Ri. 
su udun büyük itimadını kazan - yad) kıt' asının ancak garbın te • 
ılığı r ivayet olunuyor. Müşaviri rakkiyatı medeniyesini kabul sa· 
hassı İngiliz olan bir hükümda • yesinde hakiki kuvvete malik o
rın ise netice itibarile İngiJtereye lacağını takdire başlamış ve bu 
cavüzden başka bir mahiyeti ha- cümleden, huccacın Mekkei Mü-
iz olmıyan bir harekete girişme kerreme'yi ziyaretini teshil vesa· 
ihtimali pek zayıftır. Her halde itini birer birer temine başlamış· 
bütün çıkan rivayetlere ve AI • tır. Bu cümleden olarak Hicaza 
manların her sahada olduğu gibi evvela otomobil ithal edilmiş, 
Hicazda da kendilerine zahir bul- Mek>kei Mükerreme ile Medinei 
mak hususundaki faaliyet ve te- Münevvere arasında muntazam 
şebbüslerine rağmen, mihver ot.omobil işletilmeğe başlamıştı. 
devletlerinin İbnissuuttan her- Bu defa Emir, Hicaz kıt'asına te
hangi fili ve müsbet bir mu • 1 lefon şebekesi döşetmeğe de 
avenet görmeleri ihtimali yok gi- \ başlamış ve ilk defa olarak Cidde 
bidir. ile Meleke arasınaa hat tesis etli· 

çin ilave etti: 
- Nerimancığım, yalnız bu 

sabah denize giremiyeceğiz .. iki 
gün fasılasız yağmur, sulan se
rinletti .. 

Be}kısa dönerek: 

- Maamafi Belkıs soğuktan 

koııkmaz .. zaten güneş açtı .. öğ • 
leye kadar sular ısınır .. Belkıs 
yemekten sonra denize girer .. 

Köşkün arka tarafında, gül 
çardağının altına doğru yürüdü
ler .. yağmurdan yıkanmış yap· 
raklar, daha yeşil ve taze görü • 
nüyordu .. yerlerdeki çakıllar ci·. 
!alanmış gibi pırıl pırıl parlı • 
yordu. 

Süheyla, misafir !erini, çardak 
taki hasır koltuklara oturttuk • 
tan sonra. fırladı. Koşa koşa i · 
çeri girdi. 

Mermer merdiven başında an 
nesine rastlamıştı. Nuriye hanım 
gülerek: 

- Bunların hepsi balo misa • 
firleri mi? dedi .. 

- Evet anneciğim .. 
- Neriman ne ıkadar ·bozul • 

muş.. pencereden ilk gördüğüm 
zaman. birden tanıyamadım .. 
zayıflamış ve rengi sararmış .. 
halbuki, ne güze kızdı .. 

Sühey!A, bir iki saniye tered· 
düt etti. Sonra: 

- Sevda çekiyor, anne, dedi. 
Nuriye hanım bir kahkaha ~ 

tı: 

- Sahi mi söylüyorsun, kız?. 

- Neden tuhafına gitti, anne? 

- Benim bildiğim, Neriman, 
geçen Son'baharda nişanlanmış • 
tı. 

- Neyse .. uzun hikaye anne
ciğim .. sonra anlatırım. Kuzum 
anneciğim o senin güzel ellerin
le yaptığın vişne şerbetinden 

yollasana, misafirlerime .. 
Nuriye hanım: 
- Peki, dedL 
İçeri girdi .. 

Süheyla, geri döndü, koşarak 

çocukların yanına gitti. 
N er imanın yanındaki koltuğu 

çekerek oturdu. Genç kızın elle
rini tutarak: 

(Arkası var) 
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ANKETl.M.iZ 

KADIN HANGİ YASTA 
GÜZELDİR? 

Kadın ve güzellik yekdiğerini 
tamamlıyan bir mefhumdur . GÜ· 
zellik denilince akla gelen ilk 
şey kadındır. Bugünkü bir tez 
değil, dünya kurulduğu günden
beri bilinen bir hakikattir. Adem 
babamız, Havva anamıza kadar 
gitmeğe lüzum yok. Eski grek· 
!erdeki güzellik ilahesi kadın 

halinde gösterilmiyor mu? 
Kadın güzeldir ve her yaşta lılll-• 

güzeldir. Fakat türkçede bir de 
2 - Kağıdın yalnız bir tarafı

na yazınız. 
darbı mesel vardır. Derler ki: 

- Kimi anasını sever kimi kı· 
zını !.. 

- İşte biz de bu ata sözünü 
genişleterek bütün okuyucuları· 
mıza soruyoruz: 

- Kadın hangi yaşta güzel -
dir? ,.,.. 

Gelecek cevaplaı- sırasile bu 
sütunda ne"edilecektir. Bütün 
okuyucularımızı bu ankete ce
vap verme~e davet ediyoruz. 
Ya lnız ankete i ştirak edecekler
den birkaç ricamız vardır: 

1 - İsminizi ve adresinizi oku· 
n aklı yazınız. (İsminizi neşret· 
tirmek istemezseniz veyahut rii· 
müz koymak isterseniz öyle neş· 
rederiz.) 

!erek son zamanlarda müklleme. 
ye açılmıştır. İbnissuudun yavaş 
yavaş adımlarla, fakat teenni ve 
teemmül ile yürüyerek takip et
tiği bu yol sayesinde Hicazın beş 
on sene sonra esaslı terakkiyata 
mazhar olacağı ve o hıttaların 
evladı arabının artık bedevilik • 
ten çıkarak medeniliğe gidece • 
ği kuvvetle ümit olunabilir. 

İRAN KOMŞUMUZUN 

ŞİMENDİFERLERİ .. 
İranın bugünkü gayyur ve df. 

rayetli hükümdarı Rıza Şahı Peh· 
levi'nin İranı imar ve tekhnüle 
isal yolundaki mesai ve muvaf
fakıyatının en büyüğü, malum 
olduğu üzere, İranı şimalden ce
nuba kateden muazzam şimendi· 
fer hattıdır. Bu hattın tamamla· 
narak işlemeğe açılmasındanberl 
tamam bir sene geçmiştir. Ve bu 
günlerde İranda bu hayırlı mu. 
vaffakıyetin ilk devri senevisi 
tes'it edilmek üzeredir. 
Şah Rıza'nın cidden şayanı 

takdir bir himmet ve fikri takip 
ile on senede yaptırdığı bu hattın 
tulü 1580 kilometre olup şimalde 
Hazer denizi sahilinden başlar ve 
cenuba doğru muhtelif ivicaç • 
!arla inerek Umman denizine 
müntehi olur. Hattın mebdeinde 
Bahrihıızer sahilinde (Bender -
şah) ismile bir liman tesisi edil
diği gibi nihayet bulduğu cenup· 
ta Umman denizi sahilinde de 
(Bender • Şapur) lsmile bir 11 • 
man vücude getirilmiştir. 
Hattın ne büyük külfetlerle, 

ne azim gayret ve fedakarlıklar
la yapılabildiği hakkında bir fi· 

(Arkası 11 inci sayfada) 

3 - Yazı okunaklı olsun ve 

mektup kağıdına göre bir sahi

feden de fazla olmasın . 

4 - Mektuplar doğrudan doğ

' ruya (İkdam anket muharriri· 
ne) gönderilmelidir. 

Fotoğraf tahlilleri 
1 Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

kim oldugunu:ı.u söyliyelim 
Mehmed Er· 

sü (İstanbul) -
Dikkatli bir tip. 
Zekidir. Dikkat 
ve intizam has
sası kuvvetlidi· 
dir. Yüksek bir 
gururu vardır. 
yaptığı işlerin 

takviye edilme
sini çok sever. 

Eksiklerini bilir ve tamamlamak 

için uğraşır. Hoş sohbettir. 

* Alaeddin Sa· 
yıner (İstanbul) 
- İyi ve mu· 
vaffak bir iş a· 
damı ti pi. Ha· 
yatta çok tecrü
beler görmüş 

ve muvaffak!· 
yetinin sırrını 

öğrenmiştir. Ze
ka!ına çok gü· 

venir. İstikbali görüşü kuvvet

lidir. Hayatını neş'e içinde ge

çirmek ister. İntizamı sever. İş· 

te çok titizdir. 

* Metiner Uuku 
(Cerrahpaşa) -
Zeki bir tipdir. 
Hafız.ası kuv
li olacaktır . Gü· 
zel sanatlara 
karşı fazla isti· 
dada malik ola· 
eaktır. İntizamı 
sevecektir. An· 
cak şimdiden 

dikkat ve intizama alıştırılmak 

vazifesi ebeveynine aittir. 

Günün Tenkitleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

sonra, binalarımızı ateşten ko • 
ru.mak için de •Ya Hiifız. a si
gorta ederdik ve yangın fili alev 
horlumiyle mahalleleri yalayıp 
yulmağa başlayınca, çok kere 
Arap harflerinin güzel hat kai
delerine riayet edilerek yazılan 

bu levhacıklar, buram buram tU 
ten kızgın enkaz ortasında, kıv· 
rana kıvrana bükülür ve Diba • 
yet maı-sıktan yapılmış sehpala· 
n andıran çatı direklerinde diri 
diri yakıldıktan sonra ası.linııı 

masfun idam mahkilmları gibi 
sallanıp dururdu ... 

Adalarda gezenlerin burun • 
rına yanık reçine kokusu çar

,ıyar, çamlıklardan yayılan du

man genizleri tıkıyor. On iki 
milyonluk İstanbul bütçesinden 
birkaç bin lira ayırıp Ada çam

lıklarına korucu tayin etmek im 
k&nını bulamadığımızdan dört sar 

hoşun sıcak meze keyfine kur· 

ban verdiğimiz can kadar kıy· 
metli o canım çamların yanma
sım yana yana seyredenlerin 
gözlerine, marsıklıışml§ ağaç 

gövdelerinde, diri diri yakıldık
tan sonra, çarmıha gerilmiş ma· 
sfun idam mahkümlarını andı· 
ran levhalar ilişiyor: •Yangına 

sebebiyet vermeyiniz•, •Çamlık· 
larda ateş yakmayınız•, •Sön • 
memiş kibrit atmayınız-. 

Korucusuz, bekçisiz, gözcüsüz 
bırakılan çamlıklara astığıııuz 

bu levhalar, başlarına şapka giy 
dirilmiş •Ya Hilız• dan başka 
bir şey değildir, 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

Otomobil çarptı 
Tahtlllı:alede Kundakçı hanın· 

da oturan Hayri dün Tahtakale

den geçme-kte iken, şoför Saiınin 
idaresindeki 2252 numaralı oto .. 
mobil çarpmıştır. 
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J..IAZAETJ f 
MUHAMM fı 
)'azan: Ziya Şakir Tefrika: 1 

Hazreti Muhammedin valide ve pederi 
A.....;ne H<ti>un MUhammed anesi 
Ol sadefte.ı. doğdu ol dür danesi. 
Çünkü A bduıtahta71 oldu hdmile 
V akt eTiftl 'ita ftavü eyyam ile. 

Şair (Süleyman Çelebi) nin 
(oMevliıdu şerif) inde.ki şu tawir, 
ne beliğdir (1). 

Diye cevap veriyordu. 
Takriben on be§ yaşlarına gel· 

diği zaman, ruhunda. ilk defa ola
rak, bir erkeğe karşı temayül his
setti. Bu erkek de, (Abdullah) is
minde bir gençti. 

Her modaya uymak usulü 
güzel vücutları mahvediyor 

Hazreii Muhammed gibi bir ev
lat dünyaya getiren (Hazreti E
mine). hiç şüphesiz ki, dünyaya 
gelmiş ve gelecek olm kadınların 
en bahtiyarıdır. 

Onun hu bahtiyarlığı, daha pek 
genç yaşından ve hatta, kızlık ça
ğından başlar. 

Daha çocuk iken bütün (Mek
ke) kızlarının arasında, bir anda 
göze çarpacak kadar güzel ve son 
derecede sevimli idi. Sedef renkli 
çehresinde birer inci gibi parlı • 
van gözleri, emsalsiz bir cazibeye 
m 2 likti. 

Fakat ona en ziyade mümtazi
)'et veren 1 hal ve tavrındaki vekar 
ve ciddivPtti. Esasen, mensup ol
du.i'u (Beni Zühre) kabilesinin 
bütün kızları, Arabistan muhitin
de dillere destan olacak kadar ah
lak metaneti ve şeref taassubu 
giistermek.telerdi. (Amme) ise, 
bunlar arasında bile derhal seçi
lecek derecede yüksek vasıflarla 
temayüz etmişti. 

(Beni Zühre kızları) nın arasın
da böylece temayüz eden (Amine) 
ayni zamanda yüksek şiirler söy
lemek ve bunları muhrik bir ses
le terennüm etmek rneziyetle
r 'ne de malikti. 
Bazı akşamlar, Beni Zühre kız

l a rı toplanırlar. . kızıl alevlerle 
Mekke hurmalıklarına muhteşem 

bir ya ngın m a nzarası veren guru
bu temaşa etmek için şehrin ya
nındaki taşlık tepelere çıkarlardı. 
iste rı zaman, bu muhteşem man
zara karşısında <:oşan dHber (A
mine) nin, hassas k albinden taşan 
şiirleri dinlemekten büyük bir 
zevk duyarlar: 

- Ya, amine .. Sen bu şiirleri 

söylediğin şu güneşten de par -
!aksın ... Onun nuru, bir gün de -
v•m ettikten sonra sönüp gidiyor. 
Fakat sende öyle 'bir <:evher var 
ki, in sa n kalblerinin derinliklRri
ne kadar nüfuz ediyor .. ve orada, 
zeval bulmadan hüküm sürüyor. 

Diye, samimi hislerle onu al -
kısl arlardı. 

Vücut kadının en 

* 
kıymetli güzelliğidir 

Abdullah, Mekke eşrafından Şairler, ekse
(Kureyş) kabilesinin ve Mekke • riyetle kadın 
nin reısı (Abdülmuttalib) in en güzelliğini te
sevgili evlildı idi. rennüm etmiş· 
Bu gooç, pek küçü'k yaşında - bü !erdir; şairlerin 
tün al'kadaşlarına faik olan - '.kuv kalemleri ile 
veti, cesareti ve bilhassa güzellik yaptıklarını res· 
ve cazibesile temayüz etmişti. sanıların fırça-

Mekke kızları, onu pa~laşaını ·,!arı ile yaptık
yorlardı. Henüz on sekiz yaşına lan rnalum(lur. 
girmiş olaiı bu deli.kanlıyı gör - Kadın vücudü

dükçe: nün ve kadın 
- Yarab!.. Alnı parıl parıl ya- güzelliğinin al

nan .. ve, bakışlarile insanın kal- mış olduğu son 
bini heyecanla dolduran bu genci, · şekil, vücud ve 
içimizden hangi bahtiyara zevc güzellik hak

edeeeksin?.. kında ki teliik-
Diye kalblerinde ona karşı ateş- kiyi tamarnile 

Ji bir hasret besliyorlardı. değiştirmiştir. 

Eskiden vü-
Abdullah, kendisine karşı bu te

mayüliltı hissediyor ve biliyordu 
Fakat, diğer Mekke delikanlıları cud güzelliği
gibi hava ve heves peşinde koş - ne zarnanımız
mayı adet edinmediği için, ağır daki kadar e
başlılığını muhafaza ediyor .. ken
disine bir kat daha hürmet ve 
muhabbet celbeyliyordu. 

Mekkeliler, başka bir sebepten 
dolayı da Abdullaha, karşı ihti - , 
ram gösteriyorlar .. ona adeta bir 
rnebrükiyet ve kudsiyet atfedi -
yorlardı. Bunun için de, şöyle bir 
rivayet vardı: 

Abdullahın pederi Abdülmut- l 
talih bir geee uyurken: 

- Ya Abdülmuttalib!.. Kalk.. 

zemzem kuyusunu kaz. 
Diye bir ses işitmişti. Fakat, 

yatağından kalkıp etrafına göz 
gezdirdiği zaman, hiç kimseyi gö~ 
rememişti. 

Abdülmuttalib, bu sesin mane
vi bir işaret ve emir olduğunu an
lamıştı. Fakat (Zemzem) in ne ol
duğunu ve kazılacak kuyun un 
nerede bulunduğunu bilmediği 

için ne yapacağını şaşırmıştı. 

Ertesi gece, tekrar bir rüya 
görmüştü ... Bir türlü şekil vere
mediği garip bir şahsiyet rüyası

na girmiş: 

hemmiyet ve

rilmezdi. Vü-
cud güzelliği hakkında mevzu 
bir takım kaidele-r vardı, gü
zellik bu kaidelere göre ölçü-
lürdü. 

Bu kaidelerden erkeğe ait 
olanları bugün değişmiş değil

dir. 

Güzel bir kadın vücıufü 

?W.Sı! olmalıdır? 

Hiç şüphesiz kadın vücudü
rıün muvazeneli bir inkişaf ve 
tekamül göstermesi, başkaları

nın zevkine hizmet etmek de
mek olan modaya uymak endi
~esile ifrat ve tefrite düşmemesi 

lazımdır. 

Kadın vücudünün güzelliği

nin nasıl olacağı hakkındaki mü· 
taleaları muhteliftir. 

Bazıları şöyle diyorlar : 

İnsanı.arın zamana uymala~ı, 

bir zarurettir. Zamanımızda in· 

san, tabiate ram olmuş bulunu
yor. Şu halde daima tabiatin un-

surları içinde, hava, güneş ve su 
içinde yaşamalıyız. 
Zamanrmızın prensipi, şudur; 

Güzellik, sıhhattir; güzellik sıh
hatli vücudde bulunur. Sıhhatin 
en büyük nişanesi, neşedir.. Şu 
halde güzel bir vücude maJik 
olan kimsenin neşesi yerinde 
olur, ç:ünkü sıhhati yerindedir. 

Bir takımları da şöyle diyor
lar: 

Bir kadın vücudü güzel olmak 
için iğilip bükülmesini, kıvrıl

masını, süzülmesini bilmelidir. 
Zaman1mızda kadın vücudü, bii·· 
tün serbestisine maliktir. Kadın, 
vücudündeki bu serbesti saye· 
sinde sanatkarların ruhu için il
ham rnenbaı olur. Asrımız, spor 
asrıdır .. Kadınlar, spor sayesin· 
de güzelliklerini arttırırlar ... 
Diğer bazı zevatın mütaleal&

n şu yoldadır: 

Kadın vücudü, ist ihale geçir· 
miştir. Bunu inkara mecal yok-

tur. Kadın güzelliği üzerinde 
modanın çok büyük tesiri var
dır. Moda, zayıf, narin kadın vü
cutları istiyorsa kadınlar derhal 
modanın emrine ittiba ederek 
zayıflıyorlar, aksi takdirde de 
bunun aksi oluyor. Gerçi moda 
denilen şey, bir budalalıktır. Fa
kat ne yapalım ki adet hükmüne 
girmiştir ve insanları adetlerin
den vazgeçirmek pek o kadar 
kolay değildir. 

Her ne olursa kadın, soğuk ve 
donuk değil, kanlı ve canlı bir 
vücude malik olmalıdır. 
Diğer bir takımlarının fikri 

de şudur: 
Erkeğin arzu ettiği kadın baş

kadır, bugünkü kadın başkadır. 
Fakat bir gün gelecek, kadınlar 
erkeklerin istediği gibi olmağa 
çalışacaklardır. İdeal kadının 
şişman kadın olduğunu iddia 
etmek doğru değildir. Fakat sa
ma,, ~öpü gibi kadınlar da ha
yat fL<kıran canlı bir vücude sa
hip addedilemezler. 

!Fi'ay©JaD o 
~ftD Ç@ ftll® ır 

Sabunu parçalamadan munta
zam surette kesmek için bıçağı 
gazete kağıdına sarmak icap 
.eder. 

Tütün kokusu sinmiş olan eş
yadan bu kokuyu çıkarmak için 
bu gibi eşyanın yanında su ile 
ıslatılmış sünger bulundurmalı
dır. 

Ayıklanmış sebze, tazeliğini 

nasıl muhafaza eder? Bu sebze
leri sirke ile ıslanmış beze sar
mak liizırnclır. 

Dişlerinizi fırçalamadan evvel 
aralarını ibrişimle temizlerseniz 
uzun bir müddet çürümeden 
muhafaza edebilirsiniz. 

Elbiselere yapışmış kedi ve 
köpek tüylerini ıslatılmış lastik 
süngerle silerseniz bu tüylerin 
kolaylıkla çıktığını görürsünüz .. 

GÖZLERİ ZE 
DİKKAT EDI İZ 

İnsanın çenresınde her şeyde n evvel nazarı dikkati celbeden 
gözdür. Daha doğrusu göz, insanın en ziyade mana ifade eden uz
vudur. Şu halde hem yüksek vazifesine hem bedii kıymetine bina
en gözün sıhhati ile rnukayyed ol mak, gözlere fevkalade ihtimam 
etmek icap eder. 

J Birde gözlerin ziyneti olan ki rpiklere de itina etmek, onları 
uzatmak ve gürleştirmek de lfı.zı mdır. 

jTA_ysnvıE ıı VEM EK ! 
Ziyafet Sofrası Nasıl 

Yapılır? 
Ziyafet gününün sofrası er

kenden hazırlanmalıdır. Masa
ya geniş ve çok beyaz bir örtü 
yayıldıktan $onra da~etlil~rin 

adedine göre temiz ve ince ütü
lenmiş peçeteler konulur. Her 
bir davetliye bir tabak ve her 
tabağın sağ tarafına kaşık ve bı
çak; sol tarafına da çatal konul
malıdır. Kadehler sağ tarafa, 
biraz geriye ve hepsi bir sırada 
konulur. 

Resmi ziyafetlerde her bir da
vetlinin tabağının önüne bir sü
rahide şarap ve bir küçük şarap 
kadehi konulabilir. Sağ tarafa 
su, sol tarafa şarap sürahisinin 
gelmesine dikkat edilmelidir. 

Bu ziyafet sofrasında, evin ha
nımı sofranın baş tarafının orta
sında, evin efendisi de sofranın 
alt tarafında ortasında ve hanı
mın tam karşısında otururlar. 

iyi Bir Yemek 
Listesi 

Yağlı kaburga etlerinden ke· 
miksiz ve kuşbaşı doğrandıktan 
sonra kfıfi miktarda su ile iyice 
kaynatıp köpüğünü almalı ve 
etler ilik gibi olunca, tuzunu koy
malı. Bir miktar un ilave ederek 
kokusu gidinciye kadar karıştı
rarak pi§irmeli. İndirileceğine 
yakın içine üç yumurtayı limon 
ve ılık su ile çalkayıp karıştıra-
rak tencereyi indirmeli. 

BİFTEK 
Sığır veya dana etinin fileto· 

sundan arzu edildiği miktarda 
alınarak iki santim kalınlığında 
ve el büyüklüğünde parçalama
lı. Bir santim kalınlığında kalın
cıya kadar tokmakla döğmeli ve 
üzerine soğan suyu sürmeli. 
Böylece tuzsuz olarak şiddetli 
ateşte ve iskarada bir tarafı pi
şirip çevirdikten sonra üzerine 
t uzunu ekmeli. 

Cenabı Hak, (Amiaıe) ye he-r 
lutfu mebzulen ihsan etmişti. Bu 
hassas, zeki ve dilber Beni Zühre 
kızının dama.rJarında cevelAn e
den kan da ga.yet asildi. Babası, 
kabilenin en ~erefli asılzadelerin
den (Abdü Menaf) ın oğlu (Ve
heb) di (2). Valdesi ise, Mekke 
eşrafı arasında fazilet ve istika -
metile büyük bir şöhret kazanmış 
ol •n (Abdül'uzza.) nın (3) kızı 
(Birre) dir ki , bu da bütün o ha
valideki kadınlar arasında şerefli 
bir rnevkie rn a.Jikti... İşte, bu iki 
mümtaz şahsiyet birleşmiş .. bun
lardan da (Hazreti Amine) dün 
y cya gelmi5ti. 

_ Ya, Abdülmuttalib!.. Zem
zem kuyusu, eskidir. Fakat bu
gün, ba.ttal bir hale gelmiştir. 
Mevkii, (Asaf) ın (4) karşısında, 

Kureyşlilerin kurban kestikleri 
yerdedir. Şimdi orada, ~ir karın
ca yuvası göriinmektedır. 

DİKKAT ŞIK ŞAPKALAR VECİZE 
- ..81...--

Mekkede - ve hatta, bütün A
r abistan muhitinde - kızlar ken
dilerine pek ca buk birer koca bu
larak evlendikleri halde, (Amine) 
bu hususta hiç acele etmemişti. 
Kendisine vukubulan aşk ve izdi
vaç tekliflerini reddediyordu. Ve 
bunun sebebini soran arkadaşla
rına: 

- Herkese benziyen bir erkek
le evlenmekten ne çıkar? Hayatı
mı ve ka.!bimi öyle bir insan ile 
birleştirmeliyim ki, onun, başka
larına benzerniyen bir varlığı ol
sun. Ve o varlığın niıru, kalbimin 
boşluklarını doldursun. 

(1) Türklerde (MevlUdu şe

rif) i ilk defa m,a,nzum olarak ya
zan bu zattır. Vakıa, sonraları bir 
çok (Mevlud) !ar yazılmıştır. Fa
kıa:t hiç biri, bu büyük şaheser de
recesinde rağbet kazanmamıştır. 

(2) (Veheb) in pederi (Abdü 
Menaf) dır. Cedleri ise sıra ile 
şunlardır: (Zühre - Külab - Mer 
re - Kab Levi • Galib). Bunlar
dan (Zühre), (Ali Hiişim) in ce~
di olan (Kuliib oğlu Ku.sey )in bı
raderidir. 

(3) Bu zatın babası, ( Abdüd
dar ), onun babası da (Kusey) dir. 

Demi~ti. 
Abdülmuttalib, heyecan içinde 

uyanmı~tı. (Haris) ismindeki en 
büyük oğlunu (5) yanına ·~!ar.ak 
doğruca t arif edilen yere gıtrnış .. 
kazmıya başlamıştı. 

Kureyşliler, kurban kestikleri 
rin kazıldığını görünce öfke -ye . 1 

lenmişler, işe müdahale et~ş .. ':.~: 
di. Fakat Abdülmuttalıb, goıdugu 
rüvala rı anlatınca, müdahaleden 
va~geçmişler .. neticeyi beklemiş-

lerdi. 
Kuyu kazıldıkça, garip ş.ekiller

d taslar çıkıyordu. Bu nışanlar
d:n, kazılan yerden mühim şeyler 
çıkacağı anlaşılıyor~u. .. • .. .. 

Abdülmuttalib, gurdugu ruya
ların hakikaten manevi bir emir 
ve ilham olduğunu anlamıştı. Bir 
taraftan kuyuyu kazarken~ diğer 
taraftan da tekbir getirmege baş-
lamıştı (6) . 

(Arkası var) 

(4) Mekke civarında butunan 
büyük (put) !ardan birinin adı. 

(5) o tarihte, Abdülmuttalibin 

yalnız bu oğlu mevcut idi. D'.ğ~r
leri, henüz dünyaya gelmemıştı. 

(6) Abdiilmuttailb, putlarla do
lu olan (Kıibe) nin muhafızı ol
makw beraber, kendisi putperest 
değ,;ldi. ( Allahın birliğini -knlrtıl 
eden, hazreti İbrahimin dinine sa• 
!ikti. (Tekbir) getirmesi bu se
bepten ileri gelmekte idi. 

• 
Yüzündeki 
Noktalar 

Çok Çirkin! 
İTi.Sanın yü-

' 
t t ziinde be.zan 

1 
siyah bir takım 
noktalar hasıl 

olur ve bunlar 

Zarafet, çok pahalı, çok süslü 

elbise giymekle kazanılmaz. Bil

hassa gençlikte her kadın eşinin 

tamamlayıcısı •olmaJıdır. 

Çünkü birbirlerine uygun gi

yinen her çift zariftir. 

Doğru değH mi? .. Herhalde 

siz eşinizin koyu renkti bir elbi

se giydiği zamanlarda spor gi

yinmezsiniz. 

yüzü çok çirkin 
gösterir. Bun
ları izale etmek 
için si;uı bir 
tevs;yede bulu
ruu:ağız: 

1- Yüzü sı
cak su buharı
n.ana tu.tmak; 

2 - Temiz 
parça paım.uğu 

sabuna sürterek 
bur.unla yüz
deki siyah nok-
taları oğmak 

ve sabunu cil
de içirmek; 

3 - Bir kür-
danın ucuna 

, pamuk sararak 
' cildinAz kuru 

ise limon usa• 
resine, yağlı ise 
90 derecelik saf 
ispirtoya batı

rarak siyah nok
taların delikle
rının di1birı e 
sürmek. Her de 
lik için kürdana 
sarılan pamuğu 

ı 
değiştirmek icap 
eder. 

TÜL 

En sılc modası değişen şapkalar:dır. Fakat her yüze, her model 
şapka gitmez, hatta gözlerinizin rengi bile şapkanıza tesir eder. 

Kadın, müte
kamil bir şey· 

tandır. 

Victor Hugo 
Hiç hercl>i 

1 meşrep olmı • 
yan bir kadın, 
bir tek erkeğe 
ait olmayı ka
bul eder ama, 
öteki erkekle
rin de b11 yüz
den kederlenip 
ölmelerini is
ter. 
Alphonse Karr 
Havayı gel

dı' ği gibi, riiz
giirı estiği gi
bi, kadını dcı 

olduğu. gibi ka
btı l etmek ge
rektir. 

A. de Musset 
Bir kadını i

dare edebilen, 
bir milleti de 
idare edebilir. 

Balzac 

Kadınlar çok 
düşüniirler. az 
mıı1ıakeme e • 
derleı'. 

Sacha Guitry 
Erkeklerin bü 

tün muhake -
meleri, bir tek 

' ] kadın duygusu-

\ 

n.ı bite bedel 
değilcNr. 

:Voltaire 

' 

ı 
Her genç kızın ilk ve son ide

ali evlenmek; anne, ev kadını 
olmaktır. 

Bu mesut günü idrak eden 

bahtiyarların en heyecanlı a

nı hiç şüphesiz ki bembeyaz ge

lin elbisesini giydiği saatlerdir. 

Kadın, fakat tam manasile mesut 

kadın hayatında 18 saat ve bir 

defa bu tuvaleti giyer. 



·SAYFA - il 

;it 
İNTİKAM 

Dört sene topc;u zabit vekıli 
olarak harp etmış olan Adnan, 
İstanbula döndüğü zaman b..ba
sının ıtrıyat mağazasının başına 

geçmiş, ticarete koyulmuştu. 

Ayni zamanda büyük bir peru
k5 r salonunun sahibinin kızı ile 
kendisi için pek karlı olan bir 
izdivac akdetmişti. Fakat bütün 
bunlar, güzel bir kadına tesadüf 
ettiği zaman ona kalbini açma
sına, il.9.nı aı:;k etmesine m5ni ol~ 
muyordu. Tesadüf ettiği kadı'1.

ların ekserisi ise kendisini red
ictmiyorfar, gö2l~rini önleri.ne 
iğerek: cSiz de ammada .. şey

liniz .. ne ise .. > diye mutavaat 
ıösteriyorlardı. 

sini kendisi için sevmelefrli is
terdL Fakat gündelik masraflar, 
kar topu gibi pek çabuk büyür; 
mağuanın kasadarı. bir gün 
kendisine bıraz tasarrufa riayet 
etmesini hürmetkarane i''tur et-
ti. .. 

Bu ihtarın bariz tesirı görül
dü. ıki gün işlerile meşgul oldu, 
defterlerini tetkik etti, atölvele
ri dol·ştı, bağırdı, ça' dı, bir 
kaç işçiye yol verdi. Ö~le v kti 
evine dönerek karısı S c deve 
zahıren pek müreffeh görünen 
müessesesinin bir buhrana dü
çar olmak ihtimali kar~ısında 
bulunduğunu söyledi. 

Sacide, fazla bir teessür gös
termedi. Sadece: 

SAGLI" 
Boy ve sıklet 

Bir insanın boyunun bir met
reden yukarısındaki kesir kadar 
sıkleti olmJlıdır, derler. Yani 

meseli\, l metre 70 santimetre 
boyundaki bır adamın sıkleti 70 

kilo olmalıdır. Fakat insan bo

yunıın vasatisı nazarı ıtibare alı

nank doktorlar tarafından 67 

kilo s:ıtlet, tabıi sıklet addedil

miştir. Bu vasati sıkletten asa

ğı ağırlıkta. olanlar zayıf, ağır

lıkları bıınd n fazla olanlara da 
şisman derler. 

iKDAM 

SiNEMA 
Mireille 

BALiN -
Büyük bir film çevirdi 

Bu yıl göreceğimiz !ilimlerden biıisi de 
Paris'd~ çevrilen meshur yıldızların yarattığı 
hakiki bır san'at eseri olan Çabuk vazife başı
na .. dır 

Bu filmde baş rolü alan Mirey Ba.lin'dir Bıı 
kadın yıldızı çok iyi tanırız. Bilhassa son yıl
larda Tino Rossi ile birlikte çevirmiş olduğu 

filmde çok bü ·ük bir muıraffakıyet kazanmıştı. 

Esasen bu film rejisörü de Mırey'in bu roldeki 

muvaffakıyetin! gördükten sonra Vazıfe başı
na'da baş rolü vermiştir. 

Bunun sebebi Adnanın öyle 
pek mümtaz, güzide bir erkek ol
rnası def.ildi, muhatıablarının 

ıeviyesi idi. Adnan, erişilemiye
~ek şahikalara ~ıkmak istiyen
)erden değildi. Maamafih kendl
ıini kadınlara sevdirecek taraf
ları da vardı. İspatı da şu: Ver
mek mecburiyetinde kaldığı ran
devuları birbirine karıştırma

mak için cebinde ufak bir kar
ne ta.~ırdı. 

- Allaha şükür, yiyeceğimiz, 
içeceğimiz var, eğer para kay
betmek tehlikesine maruz bulu
nur isek mağazayı sat, geli
rimizle orta halli olarak yaşar, 
gideriz, dedi. 

Zayıflık, bilhassa haddinden 

fazla olursa hiç te iyi birşey de
ğildir, tabii halde olmıy n bir 

vücudun bütün nakısclcrinı ar

zeder. Şişm~nlık da iyi birşey 
değildir. Şişmanlanan vücudda 

kalb yağlanır ve vazifesini iyi 

ıfa edemez. Kalbi bağlıyan yağ
arttığı takdırde fücetcn ölüme 

sebebiyet verebilir; sotıra şiş

manlara alelekser şeker hastalı
ğı musallat olur 

Mirey ile birlikte bu filmde erkek rollerinde 

Erick von Stroheim, Roje Duzine, Bernard 

Lankrey'i de göreceğiz. Erik ismindeki erkek 
yıldız bilhassa harp filmlerinde muvaffakıyet 

göstermektedir. Son yıllarda gördüğümüz Va

tan hs.sretinde muvaffakıyet gösteren yıldız 
yeni filmde rol aldığı için buna fazla ehemmi
yet verilmektedir. 

tı 8 

j fM 1 re l ile Bal'ir{ 
1 hem san'atk'§ırf 

hem de cazip bil' 

İyi ,yer, iyi içer, ho~ hikayeler 
anlatır, hultc ... hayattan zevk al
masını bilirdi. Adnan, bir kadı
na baktıkları zaman hayallerin
de o kadını çırılçıplak soyan er
keklerdendi: kadına Meta yiye
cek gibi bakardı. 

Bir gün Tepebaşmda ufak bir 
gazinoda randevu vermiş olduğu 
sınınn bir kadınla gevezelik e
diyordu. Bu sırada ııözüne karşı 
tarafta oturmakta olan esmer 
bir kadın ili.ti. l'lu kadın, yal
ııızdı. Belli ki beklediği erkek 
kendisini aldatmış, gelmem '·ti. 
Adnan, ona göz işaretleri yap
ma/ta ba•ledı. 

Sarı<ın karlın, i in farkına var
dı hiddPttPn •apsan kesildi, 
~vok, bu ol~ma7!> di,•e ayağa 

kalktı, elir'n ter,;ile Adnana bir 
tokat indireli ve fırladı, gitti. 

GAzino, hemen hemen kimse 
yok deneeı>k kadar tenha idi. 
Garson: cSinlrlidir!> demekle 
iktifa etti ve elindeki havlu ile 
!Akaydane masanın üstünü sil
di. 

Adnanın so~uk kanlılığı veri
ne gelmi~ti, kalktı, esmer kadı
na: 

- Sizin vürunü~den oldu, de
di. 
Kadın, riildü; .<izlerine kııhk 

verdi ve beraberce gazinodan 
çıkıp gittiler. 

• Itı-ivan moliazasının isleri es-
kisi gibi de!!ildı. Bugün ticaret 
erb1bı, kendi ticaretlerine karsı 
kayıdsı.Jık göstcremezlE'r.. Ad
nanın me~azanın kasasından de
faten külliyetli para çektiiii va
ki değildi. Fakat aybaşında evi 
ve karısı için kasadan aldığı pa
ra haricinde her gün kasadan 
birkaç lira rekiyordu. Bu para
}Pr ise sene sonunda muazzam 
bir vekı'.ım baliğ oluyordu. Bu
lııstuğu kadınlara karşı pek o 
k dar eli orık davranmazdı. Kır
kmı germi< oldu.~ halde kendi-

Adnan, haykırdı: 
- Hayır, hayır.Henüz bir ke

nara ~ekilecek kadar ihtiyarla
mıs de~ilim. 

Bir kenara cekilmek onu kor
kutuyordu, böyle bir hareket, 
adeta hayattan feragat demek 
ol•caktı. Hayalinden daha bir 
çok JAtif kadın gölı?esi gedyor-

Birdenbire karısına karşı bir 
du. 
merhamet duvdu, izdivacların

danberi mütemadiyen onu al
datmı.tı. Onu başka kadınlardon 
eksik v~v• fozla sevmi< de~ilcU. 
O gün birdenbire ona karsı bir 
rikkat hissi ve bu muh•bbetini 
ona anlatmak ihtiyacını duydu. 

- !lacideciğim, insanın senin 
gibi bir havat yolda<ı olduktan 
sonra kl'ndisini sıkm-·sı isten bi
le değildir. 
Kansını kucakladı; bu kuc k

lamadan ôrleta bir imdad, bir 
tes~lli b<>kHyordıı. 

Karı'1, sordu: 
- Sena ne oldu? Ne oluvnr

sun' 
Adnan. cok samimi olarak ce

vep verdi: 
- S•n. malik olduğumdan do

layı bahtiyarım. 

• Bütün bunlara rağmen Ad
nan eski hayatına rücu etmekte 
ve kasadarını çileden çıkart
makta gecikmedi. 
Şimdi ellisini bulmustu, göz

lerinin altında şiskinlikler. ~·a-· 

naklarında burusuklar hısıl ol
mu;tu. Saçlarını boyamağa baş
lamıştı ve herkes de bunun far· 
kına varıyordu. Eski zamanın 

kadınlar fatihi, satvetini kaybet
mişti. Kadınlar, şimdi yüı;;ne 

kana gülüyorlardı.. 
Bu hal, maruz bulunduğu if

l:is tehlikesinden ziyade kendisi
ni eziyordu. Bilancosunu tanzim 
ettiği gün kat'! bir karar verdi: 

- Artık yeter .. Kanın Sacide 
ile uslu. akıllı bir havat gerire
cei!im. Kavinbabam sağ olsun, 
açlıktm ölmevi' .. 

• Fve döndü: S cide, elbiseleri-

KIN l-IAN 
Çeviien : N. OANTON 
BİRİNCİ }'ASIL 

D .R1'MOOH'DA BİR FIRTINA 

Biraz modası geçrrıs, arka ta
r fı vuvarlnk ve rengi kestane, 
bııyiik bır tur 'm otc.ınobilı, yo
k ı kenarında du!"".ıyordu. İ~inde 
ıtomobıl salübınde başka kim
se yoktu. Kcndı ,i olclukça yaşlı 

b·r adamdı. Çenesi nek daaJraltk 
1 ... r sar m •ı. S ., ~ov ç y yor, 

elirıd ki termo tan içiyor ve dal
gın dalgın etrafı seyrediyordu. 

Kendisi Prıncctown'dan Ashbur

ton'a giden yol üzerinde bulunu-

ordu V<' Dartmoor hapishanes'-

Zabıta Romanı : 1 
nın şeametli gblgcsi; yüksek ba
calarile batan güneşin önünde 
semaya yükseliyordu. Şimali şar

kiden gelmekte olan kesıf ve telı
dıtkiir bir bulut kıtlesi, yava vn
va,, yükselı;·ordu. Biraz sonra 
buz gibi bır riiıgiır. ihtiyarın sır
tını okşadı İhtıyar, titredi ve 
mantosu~un yakasını ka dırdı. 

Yüz rre!reden kısa bir mesa - 1 

fedı rÜM r1l b<'raber bir mal- -
pus grupu geliyordu, bunlar, 
muzlim hapishaneye dönüyorlar
dı Bu ranzara, her zaman gö -
rülen manzaralardandı. İhtivarın 
üzerine bir gı'.ına tesiri olmadı. 
Kendisini tanıyan agrdiyanlar • 1 

Şişmanlığı izale etmek için 

müracaat edilecek olan çare, ilaç 

değil~ir .. ~ir ço~ hastalıklarda ı 
oldugu gıbı sıhhı tedbirlere ve 
bilhassa yiyeceğe içeceğe dikkat 
etmektir. Şişm. nlar, yağlı ye
mekler, hamur işi, fasulye, pi
rinç ve nohud gibi nişal madde
ler yememeli, bayat ekmekle 

cızbız köfte, sebze ve meyva ile 

tagaddi etmelidırler. Şişmmlar 

için gezip dolaşmak, jimnastik 
yapmak, uykuyu azaltmak, sa

bahleyin erken kalkmak da fay
dadan hali olmıyan tedbirler-

Fransızlar bu yeni filmde geçen yıl Fransa

daki harekattan ve hayattan ba:hsetmekte ve 
bütün Fransızların tehlike karşısında nasıl bir 
arada toplanacağını göstermektedir. 

kadındır j 

dendir. 

NASIL YILDIZ __ -ı 
OLDULAR? 

-
HEDY LAMAR 

/ Bu sinema 
heveslisi kız bir 

ı ba.nka direktö
rünün kızıdır. 

Sinemaya, cSC· 

Gökte uçan cam-/r1.pt -. girı. y~-
nı .rıtrn katı-

dan evler 

Harita almak için çok sıkır 
çekildiğini gören Amerikalılar, 
camdan bir tayyare yapmışlardır. 

Bu tayyarenin ön kısmı kamilen 
açık olduğu gibi yan ve alt kısım
larda da harita makinelerinin 
bulunduEu k:sım açıktır. 

Harita memuru, hiç sıkıntı çek
meden dört bir tarafın fotoğrafı· 
nı çekebildiği gibi içindeki mu -
ayyen bir aynada da nirengi nok
talarını tesbit etmekte ve harita
sını tamamlamaktadır. 

ni, mücevherlerini toplamış, git
misti. Sacide, bir aşıkı ile kaç
mıştı. Adnanın kendisine ihanet 
ettiğini öğrenmiş olduğu gün
denberi edindiği bu aşıkı ile 
kaçmak ve intikam hırsını tat
min etmek için kocasının en fe
ci vaziyetini beklemişti. 

HİKAYECİ 

dan birisinin başile vermiş oldu
ğu selıima r.ığmen, grup geçer • 
ken. Jakaydane bir nazar atfet -
mekten başka bir sey yapmadı. 

Gardiyan, bu ihtiyarın bir arke
oloji alimi 0lduijunu. bu mınta
kadnki kablettarih izlere vesair 
merakı celbedecek şeylere karşı 
büyüi< bir a,5l·a P,Östermekte bu
lund11N 1rı 1 1 u:•1mitti. 

Arkeoloji alimi. gardiyanın se
J :\..,.,ır..ı', etr'lfırırfa olııp bitPn C>E"V· 

1..-P ufak bir ehemmivet bile at
fetMesine, zı~ni i•tiv,alleri m'\ni 
ola.n bir adarr n eda ve tavrile 
mukabele etti. 

Birdenbi e gürültülü bir fırtı
na koollı ve b...; dakika içerisin
d !T'On7aro rle~hti 

Bu bir dr' ı sa{!anağı idi. Dolu 
taneler; zınz•p ;bi yere düşer 
dtl nez fırlıvor ve otomobilin 
bezden kaputu üzerinde tambur 
calıvord• Hapishanenin duvar
larını görmek imkanı kalmamış-

bi, olarak girdi. 
16 yasındaı, re-

1 jisör Maşa ti ona 
fcvkalide sehe
vi bir filmde 
rol verdi. İlk 

defa olarak, si-
nemada, bir ka-l dın çırılçıplak görünüyor

du. Bu Hedi idi. 

Aradan vakit geçti. Film unu
tuldu. Hedi, bir mühimmat fab

rikası sahiplerinden zengin biri
si ile Fritz Mandl ile evlenmişti. 

Bu izdivaçtan sonra, Hedinin 
oynadığı ve unutulan film muh

telif yerlerde yeniden meydana 

çıktı. Mılyoner büyük bir servet 

safederek filmleri s:.tın almıya 

kalktı. Muvaffak olamadı. Ka

rısını bir yere kapadı ve ona 
müthiş bir hayat geçirtmiye baş

ladı. 

Hedi bunaı tahammül etmedi. 

Herşeyi bırakıp kaçtı. Amerika

ya gitti. Lukin filimde çıplak 

görünmüş olm•sı cna stüdyola
rın kapılarını kapamıştı. Bunun

la beraber, kapılar açılmnkta 

gecikmedi ve bugün bir yeni 
yıldız daha sinema semalarında 
doğmuş bulunuyor. 

tı. Hatta yolun öbür yakası bile 
güç halle seçiliyordu. 

Arkeoloji alimi, ne kadar ·da 
olsa bir sığınak teşkil edebilecek 
olan otomobilin bez kaputu altı
ne girecek yerde fırtınanın en a
kur&ne sav !etleri esnasında, oto
mobilden rıktı. Ve ihtiyarlığının 
zahiri mallıliyetlerini tamamile 
istihfaf ederek karanlığı tar~ssut 
etmeğ~ başladı. Hatta bir an i
~inde iliklerine kadar ıslanmıs ol
masına bile ehemmiyet vcrmi -
yordu. 

Zincirinden boşanmış gibi ku
duran tabiat unsurlarının velve
lesine rağmen duyulan bir taban
ca sesini işittiği ane kadar bir 
he\·kel g;bi dimdik bir vaziyette 
durdu, bekledi. 

o dakıkada ihtiyar arkeoloji a
limi, mihveri üzerinde döndü. o
tomobilden sicimle sımsıkı bağ
lanmış bir paket aldı. Bir tüfek 
sesi isitildi ve bunu hafif bir çığ-

.... .......... , ............ ,,, ,,, .. ......... """" 

GABY MORLAY 
VE KÖPEKLERi 

ta biatin 
• • 

r:iizel yıldız gazı 
güzel gerinde e geçırıgor 

Lougiral tepeleri, doğ.3n güne
şin ve bir temmuz sabahının 

mavımtrak sisinin suaları altın
da parıldanıaga başlıyor ve Sei
ne vadisinin ins&nda hayranlık 
uyand.ran panoraması yavaş ya
vaş teressüm ediyor. 

Önumüzde Ampir üslubunda 
güzel bir ev... Vaktile burada 

Rus muharrirlerinden Tourguenief 
oturmuş.. ye~illikler içindeki 
parmaklık üzerine konulmuş 

olan bir pliık dan anlıyoruı. 
Şimdi burada Gaby Morlay 

oturuyor. O, burada asırlık çam 
ağ•çları arasında, yüzlerce ve 
yüzlerce gül fidanlarının kokusu 
içinde kendisinin çetin mesaisi
ne devam etmesine medar ola
cak sükun ve istir.ahat hayatını 
yaşıyor. 

dan çok daha esmer görünüyor
du. 

- Buyrunuz .. benim gürültü
cü çccuklarım kapalıdırlar .. biraz 
sonra kendilerile tanışırsınız. 

Gaby Morlay, bir koltuğa o
turdu. Ve halkı teshir eden bil
lur gibi serile söıe başladı: 

- Henüz pek o kadar uy.an
ını~ denilim. cok yorgunum. Yal
nız pazar sabahları d(!'lenebili
yorum. Film çevirmediğim yc
P.ane sahah, pazar sabahıdır. Pa
wr sabahlarını rocuklarım kö
peklere. papağancıklarıma ve 
gül fidmlarıma hasrederim. 

* Haydi isterseniz biraz dışarı 

çıkalım, hava çok güzel.. 
Kalktık, parkta .~ezınıvoruz. 

On ivi h~•tarlık bir sah1. 
Gab'· 'forl"" 

riPJ'T'l"t Pül oldu?!u 
dördü .. 

ko11.,rında bir 
halde rvine 

Ben. kendisinden müsaade is
tiyerek: 

- Tekrar görüşelim, matma
zel, dedim. 

Ortalıkta ilahi bir sükun hü
küm sürmekte. P:rrrl.•klığı aş

tık ve peri masallarındaki park
lara benziyen bir p.rktan geçe
rek henüz uyku halinde bulunan 
eve doğru ilerliyoruz. Fakat bir
denbire birçok köpeğin av'avesi 
işitiliyor: Gaby Morlay'ın kö
pekleri. Hepsi de pürhiddet.. 
boy !arına ve cinslerine göre in
ce veya kalın havlamalari!e or
talığı çınlatıyorlar. 

Gaby Morlay, zarif tebessümü 
' ile: 

Nih•yet eve yaklaştık. Gaby 
Morlay, bizi gülümsiyerek kar
şıladı. 

İnce, narin, Jatifdi ve parlak 
bir beyaz elbise giymiş olduğun-

!ık takip etti. Sis içinde nasıl bir 
adam olduğu farkedilemiyen bi
risi, yayından fırlamış bir ok gibi 
otomobilin yanından geçti ve ge
çerken, kendisine uzatılmış olan 
paketi aldı ve karanlık içinde yo 
!una devam etti, ilerledi. 

Nefes nefese vak'a mahalline 
gelen başgardiyan, ihtiyarı, çu -
kur içinde sırtüstü uzanmış bul 
du. İhtiyar, hafif hafif mırıldanı
yor, kıpırdanıyordu. 

Başgardiyan, nezaketten ziya 
de enerji ile ·adamcağızı ayağa 

kaldırdı ve sordu: 
• - Ne tarafa doğru gitti, mös

yö? Haydı çabuk söyleyiniz. 

İhtiyar, solumakta devam edi
yordu. Gardiyanın sabrı tüken -

mişti, ihtiyarı adeta sarsarak: 

- Çabuk olunuz. mösyö,. dedi. 
İhtiyar mösyö, titriyen baş par

mağı ile kaçan şahsın gitmiş ol-
duğu istikametin aksini gösterdi. 

- Tekrar görüşelim, dedi ve 
hiç şüphesiz benim bu füsunkar 
yerlerinden teessüfle ayrılmak
ta olduğumu gözlerimde okuya
rak ilave etti: 

- Hakikaten tatil yaptığım 

zaman tekrar gelirsiniz .. 

Uzun uzun soludu ve bir takım 
heyecanlı sözler söyledi: 

- Bu tarafa doğru gitti bu tara 
fa ... Bu ıssız yerlerde caniyi bul
mak, sizin için hakikaten müş -
kül olacak ... 

Tüfeği elınde başka bir gardi
yan daha geldi. Birinci gardiyan: 
- Yakalıyacağız. mösyö .. siz hiç 

bir şeyden korkmayınız. dedi ve 
arkadaşına dönerek: 

- Simmons. geri dönüp her ta
rafı haberdar etseniz fena olmaz, 
ihtarında bulundu ve sözüne şöy
le devam etti: 

- Firarin 'n kurtulmasına lcat'i 
yen imkan yoktur, mösyö .. yarım 
saat içinde bütün köprüler tutu

lacak, bütün yollar nezaret altı
na alınacnk. hir khıı""nin i~tic

vap edilmeden bu sahadan gec

mesine müsaade edilmiyecek. O
nu her ahide yakalıyacağİr. 

İhtiyar, tir tir titriyerek oto • 

• 

YENİ ÇE~RİLEN -, 
- - FiLMLER .. 

Orjinal bir senaryo 
Henri Ycsu

son ve Ancire 
Coyotte'in çok 
orijinal bir se
naryosu Mare 
Albekrek tara
fından filine çe
kilmiştir. 

Bu filim kon
servatuvar mu.
bitini göster
mektedir. Bu
rada doğmağa, 
başlıyan ilk ü
mitleri ve ilk 
kederleri tasvir 
~~en sahneler

e dolu olan 1 .mde istidatlı fa. 

kat tecrübesiz ve beceriksiz ta
lebelerini tanıyan onlarla sabır
lı, sabırlı meşgul olan büyük 

komediyen ve profesör Lom

bert'in rolünü Youvet yapmak

tadır. Youvet sahneye çıkar çık

maz filmin kaderinin onun a

vuçları içinde olduğunu anlama
mak kabil değildir. 

Fransuva, İzabe! ve Sesilya 

ısminde üç talebenin arasında 

geçen vak'anın asıl ehemmiyeti 
oynayış tarzındadır. Bilhassa 
Yeonson'un diyalogları çok gü
zeldir. 

Youvehnin yukarıda da bah
settiğimiz gibi harikulilde bir 

ibda yaptığı muhakkaktır. Genç 

artist Odette Yoyent, Yonine 

Darley ve Clonde Danphinde 
büyük muvaffakıyetle rollerini 
başarnuşlardır. 

mobile bindi ve kendisini yas -
tıkların üzerine attı: 

- Ümit ederim. Bütün kalbim

le ümit ederim. Bir müddet için 

bu mıntakada araştırmalardan 

vazgeçmem icap edeceğini zan
nediyorum. Motörümü ilşetmek 

lı'.ıtfunda bulunur musunuz? Çok 
teşekkür ederim efendim, çok te
şekkür ederim. 

Gardiyana ufak bir bahşiş ver
di, o da, memnun, gülümsedi: 

- Sizin yerinizde olsaydım, 

kat'iyen üzülmezdim. Şimdiye 

kadar Dartmoor'dan kaçmıya hiç 

kimse muvaffak olamamıştır. Ve 
olamıyacaktır da ... 

Yarım saat sonra, havanın kı. 
zıllığı içinde, kestane rengi ol ,_ 

mobil, Dart nehrini şimalden ·t· 

viren ivicaçlı yol üzerinde yav ' 
yavaş ilerliyordu. 

(.4rkası rorl 
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Bu Günün-'----
Yenilikler.!J 

Denizde yüzen 
otomobil 

"Derilerinizi yüzer topu- ı: 
nuzu odun gibi keserim,, ' 

İşe bu sözlerle başlıyan Haccac 
insanları odun gibi kesti ve .. 

Başlark~!n 

İslam tarihleri, en büyük fa. 
cıa olarak (Kerbe13.) yı kayde
derler. Eğer Kerbela facıasile 
yalnız ve sade peygamberin to
runu ve Ali'nin oğlu Hüseyin'in 
feci ölümünü kasdediyorlarsa 
bu facıayı en büyük sıfatile tev· 
sif etmek doğru olmaz .. Evet .. 
Klıfenin meş'um Kerbla mevki
inde islam tarihinin en büyük 
§Chidi en adi bir ihtirasa kurban 
gitmiştir ve bu şüphesiz tüyler 
ürpertici olduğu kadar da menfur 
bir cinayettir. Fakat asıl facıa 
ondan sonra başlamıştır. Kerbe
lii. islam tarihinin en büyük fa· 
cıası olmaktan ziyade büyük fa. 
cıalara yol açmıştır. Bu facıa
nın mel'un kahramanı olan c Ye~ 
zid., ismini konuşulan dile tıpkı 
isanın (Yuda) sı gibi nefret ve 
lanet misali olarak mal eden bu 
adam gözlerini hayata doyama
dan kaoadığı zaman arksında 
kendisinden daha yezid kimseler 

bıraktı. 

Ve "erek bunlar, gerek bun-
" lara muhalif veya rakip olan-

lar uzun yıllar İslam dünyasını 
Müslüman kanma boyadılar. 

Bu kan ve ihtiras devrinde ise 
Yc•ide taş çıkartacak zalimler 
zuhur etti. Bunlar, zulüm ika
ında il.deta mütehassıs kimseler

dir. 
cHaccac işte bunlardan biri

di·· ve o tarihin kendisine ebedi 
vüz karası olarak verdiği cza
İim• lakabına hak kazanmış bir 
serseridir .. Evet .. Öyle bir ser~ 
seri ki tek ve boş bir riiyanın 

safsata basamağı üzerinde bo
yunu göstermiştir ve binlerce 
de~il, yüz binlerce kurbanları
n m kanları üzeriı1den sesini 

yü kseltmistir. 
Düsününüz bir kere.. Sade 

müslümanlığın değil, insanlığın 
d 2 vüz karası bu herü kanlı ic
ra3tma başlamazdan evvel şöy-
le divor: 

.Kesim ve devşirme mevsimi 
gelmiş olgun başlar görüyorum. 
Kanlara bulanacak sarık ve sıv 
kallara bakıyorum. Azgınlığı bı
rakın .. Yoksa sizlere zilletin lez
zetini tattınrım. Derilerinizi yü

zer, topunuzu odun gibi keserim. 
Karılarınızı dul, çocuklarınızı 

yetim bırakırım ... • 
Evet .. işte bu sözlerle başlıyan 

Haccac insanları odun gibi kes
ti. Sayısız sarık ve sakalları ka· 
na buladı. Yüz binlerce kadını 
dul ve çocukları yetim bıraktı ... 

Bu zalim herif öldüğü zaman 
ise hususi zindanında elli bin 
mazlum bulundu. Bunların ya· 
rısı kadındı. Öldürdüğü adamla
rın miktarını da tarih yüz yirmi 
bin bedbaht olarak kaydediyor. 
Bir insanın bu kadar geniş ölçü· 
de bir zulüm yapabilmesi için 
o devrin adeta hakimi mutlakı 
olması Hlzımgelir. 

Haccacın hayatını yazmak, is 
15.m tarihinin kardeş ve dindaş 
kanı dökmekte hız almış bir 
devrini yazmak demektir. İşte 
biz de bunu yapıyoruz. 

:;Jf.:(.:/. 

İsliim tarihinde hiliifet kavga
sı daha Hazreti Muhammedin 
vefatı akabinde başlamıştı. Mu
aviye ile tekemmül eden bu ih
t[rası Yezidin hilafetinde son 
haddini buldu. Yezid, Şamda 
hükümran olurken Zübeyrin oğ
h, Abdu!laha da Mekkede ayni 
davayı güdüyordu. 

Abdullah bin Züheyr, Kerbe
la facıasından sonra Hüseynin 
intikamını alacağım diye halkı 
kendisine tabi kılmış ve mura
d ma nail olduktan sonra da bu 
cintikam yolunda> hiç birşey 

yapmamıştır. Hele Yezidin ölü
mü meydanı büsbütün ona boş 
bırakmıştı. Birçok vilayetleri ve 
bu meyanda Klıfe vilayetini de 
kendine tubi kılan Zübeyrin oğ
lu, kendisine chalife. diye biat 
eden halkın intikam hisleri ile 
alakadar görünmedi. 

- Hüseynin intikamı bana ne 
lazım .. Ben, bana tabi olan Arap 
dünyasında keyfimi sürmeğe ba
karım ... 

Dedi. Onun böyle düşünmesi 
ve düşündüğü gibi de hareket 
etmesi pek az sonra kendi taraf
tarları arasında ve kendi aleyhi· 
ne bir cereyan uyandırdı. 

Muhtar Sakafi 

Muhtar Sakafı isminde bir 
ıu;ıkgöz, kendi hesabına bu va· 
ziyetten istifade etmek istedi. 

HalJc ne istiyordu? 
Hüseynin intikamıru almak .. 
Halk niçin Zübeyrin oğlundan 

soğumağa başlamıştı? 
Hüseynin intikamını almadığı 

için. 
Cahil Arap sürülerinin bu 

vahşi intikam hislerini körükle
mek Muhtar için arzuladığı sal
tanata merdiven vazifesi göre .. 

bilirdi. 
Muhtar işte bunu yaptı. 
Zübeyrin. oğlu Yezide karşı 

nasıl isyan etmiş ise o da ayni 
suretle ona isv'n edecekti. 

Elindeki silahı ayni silahtı: 

İntikam silahı ... 
İsyan cıkaracağı muhit de ha

zırdı: Ktıfe .. 
O Kı'.'ifeliler ki menfaat uğru

na her denaeti yapabileceklerini 
Hüseynin şehadetinde göster
miş, ispat etmişlerdi.. 

Muhtar, bu maksadla Klıfeli
lere hulı11 etti. Onlara (Ali) nin, 
ve (Hüseyin) in şahadetlerirrden 
bahsetti. 

- Bütün bu cinayetler hep 
size atfo!mvuyor, dedi, kendinizi 
ta11\hin Linet nazarınd<ın kurtar
mak için benimle beraber olun .. 
Hüseynin intikamı yolunda haTP., 
edelim. Hem üzerinize sürülmüş 
bu lekeyi temizlersiniz, hem de 
2'a!imlel'in göz kamaştıran bütün 
servetleri sizin olur ... 

Hüseynin intikamını almak ve 

kendi Üzerlerine sürülen lekeyi 

temizlemekten ziyade ele geçe

cek servet ihtimali Kı1felileri 
Muhtarın etrafında toplamıya 

kafi idi. 

ibrahlm Eşter 

Küfede asil bir aileye mensup, 
çok nüfuzlu ve halk arasında 
(Kahraman) olarak tanınmış bır 
adam vardı: İbrahim Eş ter··· . 

Muhtar, bu adamı da eı,d: ettı. 
Onu, çıkaracağı isyanda, ası kuv
vetlerin başına başkumandan 
yaptı. Artık herşey hazı:dı. 

Bir gece, Kı'.ıfe halkı ile bera-

ber ansızın ayaklanacakl~r, ~~
beyrin oğlunun Kı1fedekı hak'.-

. t' hitam vereceklerdı. 
mıye ıne . , 
Sonra da sıra diğer vılayetlere 
gelecekti. 

İsyan gecesi.·· 
Bütün ihtilalci reisleri Muhta

rın evinde toplanmışlar' biraz 

sonra baslıvacak kanlı iş hakkın
da son d~f~ müzakere ediyorlar· 

dı. 

Aralarında baş kumandanları 
İbrahim Eşter yoktu. Fakat ne· 
rede ise 0 da gelecekti. Plan mu
cibince ihtilal sabaha karşı baş
lıyacak ve ilk işareti de bizzat 
İbrahim Eşter verecekti. 

Vakit; gece yarısı bile olma
mıştı. Başkumandanın gelmesi i
çin daha vakit vardı. 

(Arkası var) 

• 

İngiliz muhendislerınden biri
sinin, nehirden geçen otomobil 
ismindeki yeniliği üzerinde İ tal
yan mühendisleri uğraşmışlar ve 
bu otomobili, daha uzun mesafe
yi katedecek hale sokmuşlardır. 

İtalyan mühendisi tarafından 

hazırlanan otomobilin geçenler
de bir tecrübesi yapılmıştır. Bu 
tecrübeye göre, herhangi bir oto
mobil üzerinde yapılacak tesisat 
ile otomobil, denizde yüzecek ha
le sokulabilmektedir. Otomobil, 
su için.de saatte 20 kilometreye 
yakın mesafe de katetmektedir. 

Bu ilk tecrübenin verdiği ka • 
naatten sonra geçen hafta Kapri 
adası üzerinde yüzen otomobilin 
ikinci tecrübesi yapılmıştır. Bu 
tecrübede, beş kişi otomobile 
binmiş ve 20 kilometre sür'atle 
Kapri adasında dolaşmışlardır. 

----000--

T ohta ayakkabı 
modası 

l 
~I 

Amerikadaki genç kızlar ara · 
sında son günlerde tahta ayak
kabı modası çıkmıştır. Bu da son 
Nevyork sergisindeki Hollanda 
paviyonundan etrafa yayılmıştır. 
Tahta ayakkaplı Hollandalı dil· 
berleri gören Amerikalılar bir
denbire buna aşık olmuşlar ve 
hemen ayakkabıcılara bunu ıs -

marlamışlardır. 

Çok geçmeden, Nevyorktan 
başlıyarak bütün Amerikadaki 
kadın ayakkabısı satan came· 
kanlarda şık kadın iskarpini kalk
mış, tahta ayakkabılar dolmuş -
tur. 
Şimdi Amerikanın asfalt so

kaklarında tahta ayakkabı ile ge
zenlerin adedi sayısızdır. 
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Kaza Ditalya, Tötonya 
Salonlarının İç Yüzü 

1 

Kaza Ditalyada verilen konleran lar 
Ve Musoliniye yazılan methiye er 

• 
Bu iki Klüp Nazi ve Faşist 
Propagandalarının Merkezidir 

[Bu çok şayanı dikkat yazı
da İstanbulun göbeğinde fa
aliyette bulunan iki yabancı 
devlet klübünün esrannı gö
rüp öğreneceksiniz.] 

Beyoğlundan tünele binmeden, 
Yüksek.kaldırımdan aşatıya doğ

ru yürüyünüz. Ufacık bir sokak 
başında pencereleri kapalı, iki 
bayraklı bir bina göreceksiniz. 

Bu bayrağın birisi, şanlı sanca- • 
ğıınızdır. Fakat yanındaki kırmı
zı zemin üstünde yuvarlak beya
zın ortasında çengelli haçı olan 
bir Alman bayrağıdır. 

Daha doğrusu, nasyonal sosya
list Almanyanın bayrağıdır. Bu 
kapıdan içeriye girmeğe teşebbüs 
etmeyiniz. Çünkü içeriye girmek 
için evvela Alman olmak ve sonra 
da nasyonal sosyalist partisine ~~;;;ır;ıııı::ı:ı=d':~ 
mensup bulunmak liızımdır. Fa -
kat kapının :<nünde durup biraz 
içeriye bakarsanız, garip şeyler 
görürsünüz. 

İşte sarışın bir genç geliyor. 
Yüzünden, giyinişinden ecnebi 
olduğu anlaşılıyor. Kapıdan içeri· 
ye girerken, sağ elini kaldırdı ve: 

- Heil.. diye söylendi. 
Karşısındaki adam da ayni şe

kilde elini kaldırdı ve: 
- Heil.. diye mukabele etti. 

,.,.~ 

Bu bina nedir? Neresidir? 
Umumi harpten çok zaman ev

vel yine bu bina vardı. O zaman 
konmuş olan (Tötonya) ismi ka
pının üstündeki kırmızı levhada 
sallanmaktadır. 

Tötonya, İstanbuldaki Alman- -
!ar için kurulmuş bir cemiyet bl- = 
nasıdır. Buraya umumi harp za
manından evvel bütün Almanlar, ı 

İsviçreliler, Avusturyalılar ve Al
man kültürü alanlar toplanır, yer
ler, içerler, şarkılar söylerlerdi. 
sonra muhtaçlara yardım eder • 
lerdi. 

İtalyan klübü Kaza Dilalya 

Umumi harpte bu bina, Türki· 
yedeki Almanların umumi karar. 
r,fıhı oldu. Fakat mütarekede klü
bün kapıları kapandı. Lakin orta
lık düzelince tekrar açıldı. İlk 
günlerde klüp t9mamen bir ce
miyeti ·hayriye halinde çalışmıya 
basladı. 

Her aksam Almanlar, Almanca 1 

bilenler, daha birçok milletler bu
rada toplanırlar, yerler, içerler, 
bilardo salonlarında oyunlar, dans 
!ar, balolar tertip ederler ve sa -
bahlara kadar eğlenirlerdi. Hele 
bir zamanlar, yılbaşı geceleri Tö
tonya klübü salonları tam bir eğ
lence yeri olurdu. 

Atatürk'ün, muhtelif sa !onlar
daki reBimleri.. Türk bayrakları .. 
Türk dostluğu ... 

Halta cemiyete mensup olanlar 
arasında gezme sevenler için ayrı 
bir grup da yapılmış olduğundan 
herkes yiyeceğini, içeceğini a]ır, 

araba vaouru tutulur, Türk ve Al
man bayrağile donanır, Tuzla'va, 
Pendiğc, H·yırsız adaya, Boğ.z
da poyraz'a, hatta Kiayos'a gidi
lirdi. 
Fakat .. Almanyada Nasyonal sos 
yali7m, kuvveti eline alır almaz, 
İstanbuldaki Tötonya klübüne :le 
tepeden inme emİrler gelmeğe 
basladı. 

İlk gi\nlerde elini kaldırmak \'0 

(Heil) demek istemiyen Almanfar 
vardı. Bunların hepsi birer birer 
atıldı. Hattfı idare heyeti değişti. 
Ve Tötonya'da esen bu soğuk ha· 
va üzerine klübün en mühim şah· 
siyeti olan İsviçreli Almanlar, A
vusturyalılar klüpten çekildi. 

Nasyonal sos alisi Almanlar, 
Tötonya'nın başına geçer geçmez 

kanunen mecbur oldukları Türk 
bayrağile, Reisicümhurumuzun 

resmi salonlarda durdu. 
Fakat her tarafa haçlı çengel -

ler asıldı. Hitlerin resmi takıldı. 
Klüp, umumi mahiyette bir ce· 

miyeti hayriye iken, bir siyasi 

klüp ve nasyonal sosyalistlerin 

İstanbul merkezi oldu. Klüpteki 
reis, Türkiyedeki Sefirden sonra 
gelen payeye maliktir. 

Müsteşar, Konsolos, ondan emir 
alırlar. Klüpte, işsiz Almanlara 
iş ve para verilir. İstanbuldaki ve 

Türkiyedeki Alman çocukları 

(Hj), yani Hitler gençlik teşkilatı 

ismile bu klüpte toplanır. 

Artık 6 yıl var ki buraya hiç bir 

Türk ve nasyonal sosyalist olmı

yan hiç bir insan ayak basmıyor. 

Burada ne yaparlar? Ne konuşur
lar? Belli değil ... 

Bunun gibi, İstanbulda İtalyan
ların da iki cemiyeıi vardır. Birisi 
Tepebaşında, Gardenbarın karşı

sında muazzam bir bina olan Ka
za Ditalia, diğeri de eski Karlman 
pasajındaki Sosyete Operaya'dır. 

Sosyete Operaya, 1848 de İtal
yadan kaçan vatanperverlerin, 
hatta bu arada Garibaldi'nin kur
duğu cemiyettir. Bu cemiyeti!'\ 
gayesi, İtalyanlara yardım etmek 
olduğundan, buraya kayıtlı İtal
yanlar birbirine yardım eder ve 
hariçten kimseyi aralarına almaz
lardı. 

Fakat faşizm gelince iş değişti. 
Çünkü İstanbuldaki İtalyanlar · 
dan mühim bir kısmı faşizme a
leyhdardı. Nitekim bunlar hala 
son güne kadar fikirlerinde sebat 

ettiler ve cemiyetlerini dağıtma
dılar. Lakin yeni İtalyan hükıl . 
metinin taraftarı olanlar, yani fa
şistler Kaza Ditalya'yı kurunca 
bunlar zayıfladı. 

Bu yeni klüp için İtalyan Se -
farethanesi tahsis edildi. 

Bugün İtalyanların toplandıe,ı 
merkez burasıdır. Burada her 
hafta fasizm için konferanslar ve
rilir, eğlenceler tertip edilir ve 

(Duce) için medhiyeler yazılır, 

söylenir. 

Bu binada muhtelif İtalyan ce
miyetleri de vardır. Bunun en 
mühimleri Faşa denilen faşizm 

org.anizasyonu, Dante ismindeki 
lisan dersi verme klübü, ve İtal
yan Ticaret Odası ile İtalyan genç 
!iği organizasyonudur. Bu binanın 
içinde de ne yaparlar? Ne konu

şurlar? belli değildir. 

Yalnız, muhakkak olan şudur: 

Tötonya da, Kaza Ditalya da, bi

rer siyasi cemiyet merkezi halin· 

de çalışmaktadır. 
RÖPÖBTAJCI 

SA:l:FA - , 

Muvaffakıyeti 1 e 

-· 10 sırrı 1 
Herbert Gasson'un bu eseri şim .. 

diye kadar 1,000,00Q adet 
satılmıştır 

BiR SIR!. --
Size verilen işi daha 
iyi ve derhal yopı.,·~ 

-----
Hayatta hepımizin hedefi (ıyi) 

yaşamak) tır. Fakat bunu çok iyi 
bildiğimiz halde (iyi yaşamak) 
nedir? Bunu anlamadan ve tanı
madan, öğrenmeden bu fani dün
yadan ~öçüp gideriz. 

(İyi yaşamak)? Filvaki bir te
l&kki meselesidir. Nitekim küçük 
çocuk iken iyi yaşamayı, arzula
rımızın derhal yapılması diye an· 
!arız. Oynamak, çalışmamak bi
zi miçin en büyük hayat zevki o
lur. 

Fakat çok geçmeden bunun ne 
kadar yanlış olduğunu, hayat 
mücadelesinde iken çektiğimiz 

sıkıntılardan, zararlardan, gör • 
düğümüz cezalardan anlarız am
ma .. çoktan iş işten geçmiştir. Zi
ra hayatta muvaffakıyet tembel
likte, yahut istirahatte değildir. 

Burada evvela muvaffakıyetin 
ne olduğunu anlamalıyız. 

Hayatta, üzerinize aldığınız iş· 
lerin içinde en basiti, en zoru, e
hemmiyetsizi, ehemmiyetlisi yok
tur .. İnsanlık faaliyetinin içinde 
hissenize düşen her iş mühim ve 
mukaddestir. Bu, ister çöpçülük, 
isterse Dev Jetin en mühim bir 
mevkii olsun. 

Çöpçü müsünüz? Vazifenizin 
kudsiyetini takdir ederek onu 
daha iyi ve daha güzel yapmıya 
çalışınız. İşinizin bitme saatinden 
biraz daha fazla çalışınız. 

İşinizde iyi açlışmak suretile 
bütün bu kötü zihniyeti ortadan 
kaldırmak imkanı vardır. Çünkü 
insanlar ,birer hayvan. birer mu
kallit maymun değildir. Ha,·va
nat bahçesindeki hayvanlar, ha· 
kınız. Onlar, terbiye edildikleri
ne göre birçok marifetler ö n -

nirler. Hele maymunlar, kuvruk
larile trampete çalarlar. Burun
larında şapka oynatırlar. Dan•e
derler. Fakat işte bu kadar. Bun· 
dan !azla bir şey bilmezler. F%
sen, yaptıkları (hüner) !eri de, 
mürebbilerin kamçıları altında 

tamamlarlar. Halbuki insanlar 
birer hayvan değildir. Onların 

zek&sı vardır. İyiyi, kötüyü iyi 
tefrik ederler. Buna rağmen ma
alesef birçok insanlar vazifeleri
ni ,kendilerine verilen isleri cok 
sıkı bir kontrol, şiddetli ikaz ve 
ihtarlardan sonra yaparlar. Bu 
kabil insanlar öğretilmiş bir a -
meleden başka nedir? 

İns nlar bugünkü hayatta bir 
tekerlek gibidir. Çarka bağlan • 
mış olan bir kayışa kendilerini 
kaptırmışlardır. Mütemadiyen i 
!erler. Amma nası 1, diye sorma
yınız .. nasıl kurulmuşlarsa övle 
işlerler. Bundan bir karış ne faz. 
la, ne eksik iş yaparlar. 

Şimdi size sorarım. Hayattaki 
çalışması bir çarka bağlı olan, 
başkasının sıkı bir kontr lü ve 
şiddetli ikazile kendisine verilen 
vazifeyi ozrla yapan bir insan 
hayattan ne zevk alır? 

Bu zevkleri alamadığı için ki 
den şikayet etmeğe hakkı olur? 
Dünyada hak ve hayat çalışanı 
dır .. diyenlerin hepsi bile haya -
tın, daha doğrusu cennetin c•lı
şanlara verileceğini vadelmiyo 
mu? 

Halbuki biz, bunu bildiğimiz 
halde yine çalışmaktan Kl.irtul -
mak isteriz. Buna mukabil de ı .a 
yatımızın zevksiz geçtiğini idd;a 
edip dururuz. İşte ameleler .. ha
yatta en az nasibedar oldukları· 
nı söyleyenler: 

Bir fabrikaya gidiniz. Payda 
zamanına kadar bekleyiniz. Han 
gi amelenin mükemmel bir istik· 
bale namzet olduğunu daha il 
gün anlarsınız. Paydos düctüğ .. 
çalar çalmaz, amelenin yüzd 
doksanı hemen ilşerini bırakı 

elbise dolaplarına koşarlar. Hal 
buki işlerini sonuna ve oitirince 
ye kadar çalışanların yeku' ' 
yüzde on bile değildir. Bunu gör 
dükten sonra artık ''melenin e 
sirlikten ve hayatın zeykini a•a 

· madıklarınd::ın ~ikti\~ete h.'lli 1 -:~· 
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Bunları • e Biliyor musunuz? 

l\layınunlar Orkestrası · 

Arıcılık kongresinde T aşköprüde 

Şikagodaki bir ar tis t 32 may
mundan mürekkep bir orkestra 
teşkil etmiştir Orkestrada vazife 
alan maymunlarda hakiki bir sa
nat aşkı varmış. Çalarken ftdeta 
m estoluyor !armış. 

verilen kararlar panayır 

Dört Vilayetten gelecek 50 hazırhkları 
talebe için bir kurs açıldı 

Eılhne arıcılık kongresinde buld.nan mebnslar ve murahaslar 

Edirne (Hususi) - Trakya 
ancılık kongresi, dün saat 16 da 
Hall<evi salonunda ve Edirne 
mebuslarından B. Faik Kaltak
kıranın başkanlığında açılmış· 

kadar aza iştirak etmiş bulunu
tır. Kongreye dört vilayetten 30 

yordu. Bundan başka Edirne va· 
lisi B. Ferit Nomer, mebusları
mızdan B. Osman Şahinbaş, umu
mi Müfettişlik Başmüşaviri B. 
Sabri Öney, Belediye reisi Şerif 
Bilgen, Edirne ve Kırklareli vi
layetleri Ziraat müdürleri ve 
ancılık mütehassısı Dr. Fuat da 
kongrede hazır bulunmuşlar ve 
cereyan eden müzakerat ile ya
kından alakalanmışlardır. 

Neticede şunlara karar veril
miştir: Müsait olmıyan bazı se
nelerde bal almakta müşkülA.ta 
uğrayan anlar için an sahipleri-

ne resimsiz şeker verilmesinin 
temini, bir gencin ancılık tahsili 
için İsviçreye gönderilmesi ve 
Edirnede, bütün bölgeye şamil 
olmak üzere 50 talebelik bir arı
cılık kursu açılması. 

Kongrede büyüklerimize ta
zim telgra;flan çekilmesine müt
tefikan le.arar verilmiştir. 

Kongrenin tasvibi veçhile dört 
vilayetten gelecek olan 50 tale
be için bugün Edirnede bir arı· 
cılık kursu açılacaktır. Kurs 15 
gün devam edecek ve talebe 
kursta iaşe ve ibate edilecektir. 
Bu kurstan yetişecek olan 50 ta
lebe ile U. Müfettişliğin tarım
başı kursunda arıcılık dersi gör
müş olanlar 158 kişiye baliğ ola
cak ve bu gençler Trakyada arı
cılık bilgisinin yayılmasına, hiz. 
met edeceklerdir. 

G0D0KMINARE 
Burada yapılan kazıda 600 yıl 

evvele ait mezarlar bulundu 
Sivas (İkdam muhabirinden) 

- Şehrimizde yer alan eski ve r 
güzel eserlerden birisi de Güdük 1 
minaredir. Tarihin seyrine gör'. 
Osman oğullarından evvelki de· 
virlerde Sivas ve çevresinde ic
rayi hükilmet eden Erdana ha
nedanından Aliieddin Erdana

l 

nın büyük oğlu Şeyh Hasarım 

namı diğer Bedreddin burada 
medfundur. Minare tuğlalardan 
yapılmış daha fazla yükseleme
mesinden dolayı halk buraya kü· 
çük manasına gelen güdük is
mini vermiştir. Minare dört kö
şe bir zemin üzerine yapılmış 

boy u 15 metre arasındadır. Ev· 
velce kubbesi ahşap iken sonra· 
dan 1310 hicri yılında Şemsed
din evladı tarafından kagir ola
rak yaptırılmıştır. Söylendi~c 
ve tarihi eserlere gör<ı: Şeyh Ha 
san Bedreddin zamanın en yakı
~ıklı ve güzel delikanlıları ara
sında mümeyyez bir vasıf taşı· 

yordu. Bedreddinin evlenme za
manı geliyor. Erdana oğluna ya
k ısır bir kız almak için Mardin 
hükümdarı Melek Saba Şernsed· 
dinin güzel kızını oğluna alıyor. 
Ve hükümdar kızını Siııasa gön
dermek üzere yola çıkarıyor. 

Kız Sivasa yaklaşmadan evvel 
Hasan müthiş bir hastalığa ya
kalanıyor . Ve nişanlısına kavuş
madan ölüyor. Babası oğlunun 

ölümünden fazla üzülüyor ve Si
v~ s ay1..rca matem içerisinde ka
lıvor Gelen kızı geri gönderme
mek üzere diğer oğlu na ver iyor . 
Büyük o~lunun ölümünden çok 
sarsılan Erdana minare insaatı
m varım bırakıyor ve minare 
böylece kalıyor. 

Ma;rif Vek nletinin son verdi
jl:i bir kararla, yurrldaki eski e
serlerin tamiri ve bunların etra-

Güdük Minare 

fını açmak gibi esaslı varlıkları 
ile Sivastaki eski eserlerin de 
etraflarının istimlakine başlan
mıştır. Bu arada Güdük mina<Ce 
önünde bir kazı yapılmış ve 195 
santim derinliğinde bir binaya 
açılmış bir kapı zuhur etmiştir. 
748 hicri yılındanberi iki metre
lik toprak altında kalmış olan bu 
bina içerisinde Selçuk mimari 
san atının kendisine has vasıfla
rından ve taş m adalyonlardan 
ikisi de yer almaktadır. 

Rivayete göre bu tarihi hara· 
belerden birisinin Şeyh Hasan 
Bedreddinc ait olduğu söyleni· 
yorsa da geriye kalan dört me
zarın kimlere ait oldukları esas· 
lıca aydınlanmamaktadır. Bir 
kazı neticesinde meydana çıkan 
ve tahmin edildiğine göre çok 
kıymetli bir tarihi aydınlatacak 

Bu kasabada yeni 
binalar ya.pıldı 

Taşköprü (İkdam muhabirin
den) - Taşköprüde son günler
de müthiş bir imar faaliyeti va•· 
dır. 

Bir taraftan halk, diğer taraf
tan da belediye ve hükılmetin 
yeni bina inşasındaki gayreti 
sayesinde Taşköprü ' pek yakın
da en modern kasabalardan biri 
olacaktır. 

Son günlerde tamamlanan bi
naların en mühimlerinden biri
si yatı okulndur. Tedrisata açı

lan bu okul vilayet dahilindeki 
kazalarda yapılanlardan bir ta
nesidir. Fakat çok güzel ve mo
derndir. 

Yeni yapılmakta olan binalar 
arasında Hükumet konağı, Hal
hevi binası, Belediye lokanta ve 
parkı vardır. 

Biıllıassa Belediye lokanta ve 
parkı sıhhi bir şekilde hazırlan
mış, civardaki bazı binalar yıkıl
mış ve park çok güzel bir man
zara almıştır. Birinciteşrin ayın
da açılacak :panayır için mühim 
hazırlıklar başlamıştır. 

---000>---

Kastamonide feci bir 
kamyon kazan 

Kastamonu (Hususi muhabi
rimizden) - Geçen cumar -
tesi akşamı 147 numaralı şoför 
Hüseyin yük kamyonunu yükle
miş ve 4 de yolcu alarak İnebo
luya hareket etmiştir. 

Fakat Kürenin İkiçay mahal
linde kamyon dereye uçmuştur. 
Yolculardan, Hikmet, Said öl
müş, şoför muavini de ağır ya
ralanmıştır. =--................. . 

1 KISA HA9ERLER • 1..--.............. ı 
UZUNKÖPRÜ - Uzunköp

rüde bu yıl kavun ve karpuz 
pek çoktur. Bu meyvalar bilhas
sa Edirne ve İstanbula sevko
lunmaktadır. 

BALIKESİR - Balıkesirde 
40 ncı alaya İstikH'ıl madalyası 
verilmiştir. Bu münasebetle cu
ma. günü Cümhuriyet meyda
nında bir resmi geçid yapı.Iımış· 
tır. 

BALIKESİR - Tuzakçı kö
yünden 18 yaşındaki Hasan ra
kibi İbrahim oğlu Hüseyini har
manda uyurken öldürmü, tür. 

BURSA - Bursa • İnegöl yo
lu üzerinde araba yarışındrn 

İsabey köyünden Sabri ile, Meh· 
med Emin arasında kavga cık

mıştır. Neticede Emin Sabriyi 
yaralamıstır. 

AYDIN - U'3ktan Aydın a, ge
lirken · Kuyucak ci'larında bir 
kamyon devrilmiş ve yolcular
dan Bekir kızı R azive iilmli stür. 
Diller yolcular yaralanmıstır. 
}İRESUN - P arti "1üfettişi 

1stanbul mebusu Sadettin Uraz 
vazifesine başlamıştır. Giresun 
vilayet idare hey <'ti reislii(ine 
avukat İhsan Ali seçilmiştir. 

olan bu eser kapatılmıyacak ta
miratına çalışılarak etrafında 

bulunan binanın da istimlaki ile 
burada büyük bir kazı yapıla

cak olursa belki bu suretle bi
nanın mütemmim malCımatın a 

ait yeni bir eser ve yahut yeni 
bir tarihi vesika elde edilmiş 

olur. 
Kıymetli ve çalışkan valimiz 

bu güzel eseri olanca güzelliği 

ile tebarüz ettirmek için lazım
gelen tedbirlerin alınması için 
teşebbüslere başlamıştır. Bu bu
lman eserin Güdükminare mah
zen katı olduğunu söyliyenler 
varsa da hakiki ve tarihi bir 
kay<le dıeyanmamakıtadır. 

Artist diyor ki: 

- Maymunlardaki bu müzik 
kabiliyeti sayesinde dünya yep
yeni bir musiki san'atine kavuşa
caktır. 

Tiyatro san'atından anlayan 

köpek 

Amerikada bir kadın N evyor
kun en büyük tiyatrolarından bi· 
risine gelmiş ve iki bilet istemiş
tiır. Biletin birisi k>endisi, d;ğeri 

de en sevgili köpeği içinmiş. Fa
kat bu tiyatroya köpek sokmak 
yasak edildiği için kadına bunun 
kabil olamıyacağı söylenmiştir. 
Fakat kadın: 

- Benim köpeğim buraya ti· 
ya tro seyretmek için g<ılen bir
çok insanlardan daha iyi tiyatro
daki san'ati anlar .. demiş. 

...... ??? 

Kedi sesi plağa alınmış 

Amsterdamda büyük buğday 
depola.rı sahibi olan bir Hollan
dalı farelerin şerrinden illallah 
dediği için civardan yüzlerce ke
di toplatmış. Fak.at ay sonunda 
bir de hesap etmiş ki: 

Kedilere yemek için yapılan 

masraf farelerin buğday çuval· 
larına yaptığı zarardan daha faz. 
la ... 

Bir açırogöz kendisine müra
caat ederek bunun çaresini bul
muş. Şimdi Hollandalı tacir her 
deposu için birer gramofon ma
kinesi almış ve hususi surette 
yaptırmış olduğu yüzlerce plağı 
da çaldırtmıya başlamış. Artık 

fareler ortadan kasmış, adam da 
rahat rahat para kazanıyormuş. 
Plaklarda ne varmış biliyor mu· 
sun uz?. 

Yüzlerce kedinin fare karşısın
daki miyavlaması. 

Adamcağız kedi taklidi olan 

· bu plakların miyav lamasın · 
dan bıkmış amma ne yapsın, ek
mek parası ... 

Kıyamet alameti 

Amerikadaki bir sirk sahibi kı
yamet alameti olan bir şey yap • 
mış. İyi terbiye ettiği bir papa • 
ğana tamam 10 tane aslana ku • 
manda ettiriyormuş. Ha,yvanlar 
hükümdarı olarak tanınan aslan
lar da ufacık papağan karşısında 
maymun gibi oynuyorlarmış. 

Bunu isterseniz kıyamet alame
ti olarak kabul ediniz, isterseniz 
hayvanlar arasında da artık hü -
kümdarlık kıymetinin kalmadığı

na hükmediniz. 

![&~} 
16 Çocuk bahçesi 
Beyoğlunda Cihangirde otu

ran okuyucularımızdan (M. A.) 
imzasile gelen mektupta denili· 
yor ki: 

- Son günlerde gazetelerde 
yeni Vali ve Belediye Reisimiz 
Doktor Lıltfi Kırdarın şehirde i
ki çocuk bahçesi yaptırmıya ka
rar verdi ğiRi büyük bir sevinçle 
okudum. 

Bu yeni çocuk bahçelerinin 
yerlerini okurken aklıma bir
denbire evimiziıı önündeki ço
cuk bahçesi geldi. 

İki yıl kadar oluyor. Eskiden 
Cihanpark gibi isimle anılan bü
yük bir meydanı Muhittin Üs
tündağ Belediye namına galiba 
satın aldı. Burasını çocuk bahçe
si yapmıya karar verdi. Faaliye
te de geçildi. Bir çok tesisat ta 
yapıldı. Betondan birşeyler de 
tamamlandı. Sonra araya ne gi· 
bi sebepler girdi bilmiyorum. Bu 
bahc:e tamamlanmadı. Şimdi 

metruk bir halde duruyor. Dok 

tor LCıtfi Kırdar acaba bu yarım 
k alan çocuk bahçesini de ta
mamlatıp çocuklannuz için bir 
bahçe kazandırmış olmaz mı? 
Zannederim bu iş büyük bir 
emek de istemiyecektir. Çünkü 
dediğim gibi planı, projesi ya
pılmış, tesisata. da başlanmıştır. 
Yalnız yanın kalmıştır.• 

14 - AÔUSTOS ;~39 

1~TESIN1 Y AKAMADIGI /I 
BiR MADDE 1 ASBEST/ 

-
BORSAi 

ANKARA 

Yarının harbinde e n büyük rol ü ' 
oynıyacak tayyarede yalnız bir 
korku vardır; düşman t arafındarı 
isabetli endaht yapılarak düşürül
mesi veyahut benzin deposuna 
yapılacak isabetle iştial edip p3t
laması. 

yet •ltına sokacak şekil üzerinde 13 ·8 .939 

1 STERLİN 

DOLAR 
FRANK 

çok uzun düşünülmüştür. Nihayet 
Asbest'in dokunmasına karar ve
rilmiştir. Kağıt üstündeki kararın 100 
tatbik sahasına. geçirilmesi için 100 
pek . çok emek sarf edilmiş, niha . 100 
yet Ingiliz laboratuvarında bunun 100 
kumaş gibi dokunması imkanı bu 100 
lunmuştur. Artık ondan sonra en 1 100 
büyük muvaffakıyet elde edil • 100 
miştir. Hususi tezgdhlaı:da doku. 100 
narı bu kumaşlardan istenilen şe. 100 
kiılde eLbiseler, şapkalar, aya'kkap l~O 
lan yapılmış, ve birkaç da tecrü- 100 
be yapılmıştır. En son tecrübe, ge lOO 
çenlerde İngilterede yapılmıştır. 100 

LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 

KAPANI, 

5.93 
126,675 

3.355 
6.66125 
21ı,5925 
67.4825 

Harp esnasında tayyareden da
ha mühim tayyareci olduğu için 
harp malzemesi yapanların en 
büyük faaliyeti şu noktada top -
lanmıştır: 

50.835 
21,5175 

1.0825 
1.56 

Tayyarecilerin hayatını kurtar
mak. Tehlikeli zamanlarda hiç 
bir telaşa ve endişeye düşmeme-

ÇEK KRONU 
PEZEZTA 
ZLOTİ 

PENGO 

4.34 
14,035 

23.8425 
24,4525 

0.905 

Asbest elbis"' i giymiş bir 
tayyareci 

leri için. . taıyyarecileı·e tam bir em 
niyet vermek. 

İşte bir tarnftan Sovyet Rusya, 
diğer taraftan Almanya, Fransa, 
İngilteredeki büyük fabrikatörler, 
büyük kimya müesseseleri hep bu 
nokta üzerinde uğraşarak nihayet 
mukavemet eden ve ateşten kat. 
iyen zarara uğramıyan maddeyi 
bulmuşlardır. Bu (Asbest) tir. 

Abdest, her türlü a.teşte, yani 
odun, kömür, benzin, mazot işti
allerinde ve boğucu gazlarda kat. 
iyen müteessir olmamaktadır. 

Bugün milletler arasında en mu 
' kaddes :bir madde halinde kabul 

edilen Asbest, tarih kitaplarının 
yavlığına göre ,iki bin seneden-

Yapılan son tecrübede 

beri malumdu. İlk Yunaniler bu
nu mukaddes bir madde halinde 
takdis ederlerdi. Aradan iki bin 
sene geçtikten sonra ayni kuds! 
makamına, geçen Asbest;; mag
nezyum, silezyum, kalsiyum, ok
sidden mürekkep bir maddedir. 

İngilterede Slough'daki labo
ratuvarda beş senelik çalışmadan 
sonra Asbest, her şekilde kullanı
lacak bir hale gelmiştir. Evvelce, 
bu maddeden istifade edilmek için 
birçok şekiller düşünülmüştür. 

Fakat bilhassa. tayyarede ve harp 
esnasındaki yangınlarda ve niha
yet itfaiyenin karşılaştığı büyük, 
tehlikeli yangınlarda tayyareciyi, 
askeri, itfaiye memurunu emni • 

Bu tecrübede hazır bulunan 100 
muharrir bu fevka18de mühim 100 

LEY 
DİNAR 2.8925 

keşfi şöyle anlatıyor: 100 YEN 
Büyük meydana davetli olarak 100 İSVEÇ Kr. 

gittiğimiz zaman henüz ortada gö. 100 Ruble 

34.62 
30.5025 

23-90 

Esham ve Tahvllll ıiinür bir şey yoktu. Yalnız mey
danı dolduran kalabalık arasında 
h k t ERGANİ er es, a eşe mukavemet edebilen ı 
maddenin münakaşasını yapıyor ------
ve birkaç kurban gitmesin diye l!I E B Z I! F l AT L E 'f 1 

19.38 

temennide bulunmaktan da ken-, İ.sbttbul Belediyesi Merkez halinde 
dini alamıyordu. foptıın satılan yaş meyva ve 

Saat üç buçuktu. Gökte, büyük sebze fiailed 
bir gürültü ile yaklaşan tayyare, 
başımızın üzerinde birkaç tur 
yaptıktan sonra bira.. yükseldi. 
Her iki tayyareci, rasıt ve maki

Cinsi 
Bam ye 
Sakızkabağı 

Kilo 

• 

Orta 
Kuruş 

5.50 
4 nist neş'eli idiler. 

Ba~ımız üzerinden uçarken elle
rile selam veriyorlar ve sanki 
mes'ut olduklarını ilfın ediyorlar
dı. Arkalarında bizim şimdiye kar 
dar görmediğimiz, bilmediğimiz 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Kırmızı barbunya 
Ye§il fasulye 
Kır domatesi 

> 

• 
• 
• 
• 
• 

10 
8 

12 
6 

2.50 
· bir tayyareci elbisesi vardı. Yük • Sınk domatesi • 3.50 
seliş pek fazla olmadı. Gözlerimiz 
ile makinisti ve yanındaki rasıdı 
görebiliyorduk. Tam bu sırada 

rasıt birdenbire ayağa kalkar gi
bi oldu ve tabancası ile benzin de
posuna doğru ateş etti. 

Bu ufacık madeni ses, henüz 
kulağımızdaki akislerini kaybet
memiş idi ki, birdenbire tayyare 
ile birlikte, sanki biz de sarsıldı
ğımızı hissettik. Nes'e içinde yü
zen tayyareden birdenb ire müt
hiş bir alev yükselmisti. Bu alev, 
evvela makine dairesini, sonra da 

bütün t ayyareyi istila etti. Alev
le<, sanki her tarafı kaplayıver -
mişti. Tam bu sırada rasıdın aya
ğa. kalktığını görüyordum. Tayya
re, birdenbire aşağıya indi ve bü
yük bir gürültü ile yere sanki yı
kıldı. 

Hepimiz, bu kazaya uğrıyanla 
rın imdadına koşmak istiyor, fa. 
kat kendi canımızı düşünerek iler 
liyemiyorduk. 

Fakat, işte tayyare karşımızda 
hurda ha-linde duruyor ve alevler 
içinde mütemadiyen yanıyordu. 

Henüz ne rasıt, ne de makinist 
ortaya çıkmıyor ve alevlerin ara
sından kurtulmak istemiyorlardı. 
Bizde artık takat kalmamıştı. 

- Galiba blcareler mahvoldu. 

ateşler arasından çıkan pilot 

demek üzere iken evvel!\ rasıt a
yağa kalktı. Başını sımsıkı kapa
mıştı. Arkasında., yünlü kumaşla
ra sarılmış gibi görünen bir elbise 
vardı. Rasıt hemen yerinden fır
ladı. Aşağıya, alevler arasına at
ladı. Biraz sonra da mal:inist, ye
rinden kalktı. Hiç bir şey yokmuş 
gibi çok sakindi. Başında, yüzüne 
kadar indirdiği bir madde vardı. 
Arkasındaki elbise, rasıdınkinin 
aynı idi. 

Makinist de yere atladı. Ve ra· 
• 

sıdın koluna girerek alevlerin a-
rasında yavaş yavaş ilerledi. Ben
zin deposundan yere dökülen ben
zinlerden oralarda da yükselen 
alevler va.rdı. İki tayyareci, güzel 

Sivri biber 
Dolmalık biber 
Soğan 

Sarımsak 

Patates 

• 
• 
> 

• 
• 

Asın aka bağı adet 
Patlıcan baş • 

• orta • 
• uf ak • 

Bostan patlıcanı > 

Hiyar > 

. Mısır • 
Maydanoz demet 
Dereotu > 

Havuç > 
Üzüm razaki kilo 
Üzüm çekirdeksiz • 

• çavuş > 

• bafüal > 

Elma Amasya • 
• Osman paşa • 

Armut frenk > 

• Uabani • 

3 
2.50 
2.75 
4 
3 
3 
1.25 

-.75 
-.25 
1.50 

-.25 
-.25 
-.40 
-.40 

1 
8 
6.30 

13 
6 

20 
4.50 
9 

8 

manzaralı bir bahçede geziyorlar. 
mış gibi, kolkola alevlerin arasın
da l ol"§tılar. Nihayet alev ara. • 
sında yanan tayyarenin kanatla
rını kopardılar. Ellerindeki kalın 
eldivenler, bunların çalışmasını 
kolaylaştırıyordu. 

İki tayyarecin;n yaptığı işi, ya. 
rın h:i•ün dün· ·• avyarecileridüş 

man içine sal u ı. ~keri ve ni .. 
hayet büyük yangın• rın alevleri 
karşısında eli bö~ünde kalan it
faiye memurları yapacaktır. 

Tayyareciler. alevlerin arasın
dan kurtulduktan sonra başlarını 
açarak yanımıza geldiler. 

Tecrübede bulunan doktorlar 
derhal sahaya gelerek iki tayya -
reciyi soydular. Asbest altındaki 
tayyarecilere hiç bir şey olmadır'l 
gibi, vücutlerinde en ufak bir kı
zartı bile yoktu. Bundan ba,ka a
lev arasında dolaşan tayyarecile
rin kalblerindeki faaliyette de hiç 
bir fevkaladelik görünmüyordu. 

Doktorlar raporlarını yazıp ver
dikten sonra biz, oyuncak _gibi 
karşımızda olup biten işler karşı
sında hayran, balnp kalmıştık. 

Bu esnada ortaya gelen Bridg. 
man ismindeki bir genç, Asbest 
hakkında izahata başladı. Ezcüm
le dedi ki: 

- 1933 yılındanberi geceli gün
düzlü bir faaliyetle ortaya koydu
ğumuz bu e~...-. tayyareclllkte ve 
yangına kaııı mücadele edeni rin 
nazarında etı mühiıın bir buluştur. 

Biz. ilk evwl bunun eldivl"nlerini 
yapmıştık . .Ateş karşısında hiçbir 
zarara uğraırıadığını görünce el
biseleri yaptık. Bu elbiseleri giy· 
miş olanlar, nefes alırken sıkıntı
ya uğramadıkları gibi, alev için· 
de de hiç bir şekilde tehlike mev
cut değildir.> 
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Su Sporlarına Yüzıne Birincilikleri Bitti 1 AT YARIŞLARI 
Ehemmiyet . 
Verelim Beykozlular 130 Pua~la Bırinci, 

Bu Sporun Eksik- Demirspor32 Puanla/kinci Oldu 

1 

1 • Maruf (Beşiktaş) 1.80.2, 2 • 

leri Nelerdir? . Ncau <Beşiktaş) 
: 100 sırtüstü klüp harici: 

Yazan : Adnan Akın 1 • Fuat ı.26, 2 - Ac!mın. 
100 sırtüstü klüpler: 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğü teşkilatı kurulunca her 
spor şubesinin bir program al· 
tında tam bir disiplinle açlışaca
ğını ve bunlar sonunda da her 
spordan 5.zaıni randıman alın • 
ması lazımgeleceğini düşünür • 
ken maalesef memleketimizin üç 
tarafının su ile çevrilmiş olma· 
sına reğmen ve en çok deniz klü
bün malik olarak odeden olduğu 
gibi derece itibarile en yüksek 
bir kaliteye sahip bulunması l · 
cap eden, deniz sporlarından alı
nan neticelerle müsabakalal'da 
yarışan sporcuların adedinin çok 
az olduğunu görüyoruz. Bu mü· 
sabık addi nisbetinde klüp ade • 
dinin noksanlığı da mevcuttur. 
İstanbul gibi ,nüfusu yedi yüz 
bini aşan bir bölgede yapılan bl· 
rinciliklere bel!ibaşlı Beykoz, Be
şiktaş ve Demirspor gibi ancak 
üç klübün iştirak edebilmesinin 
muhtelif sebepleri vardır. Bu 
sporun inkişaf edememesinin A· 
mili olan sebepleri hiç bir zaman 
teşkilatın ayırdığı yüksek yar • 
pılacak iş, bu spor için bilhassa 
dım faslı izale edemez. Asıl ya· 
fevkalade· kabiliyetlere sahip ve 
her gün, her hafta yeni bir rekor 
tesis edebilecek kudrette bulu • 
nan elemanları seçmek, yetiştir
mek ve nihayet onları bir muall!
min idaresine sevketmek !Azım

dır. 
Bu işleri, kayıkhanelerini ida

re edemiyen, küreklerini yenile· 
yemiyen ve sporcularını klüp lo· 
kallerinden yüzme ve yarış sa· 
balarına sevke maddi imkanlar 
bulamıyan klüplerimizin yapa· 
eağına kani değiliz. Bunları an· 
tak teşkilfıt ve teşkilatın cüzü· 
lertleri itmam edebilir. Bunun i
;in de, bu sporu canlandırmak ve 
klüpler arasına sporcu rekabeti· 
ni yeniden sokabilmek için ev· 
velô. müsabıkların adedini fazla· 
!aştırmak 1§.zımdır. Bu da bilhas· 
da d.eniz sporlarınd& kudret ve 
kıymet ifade eden ve bugün ta
lebe bulundukları için müsaba • 
kalara alınamıyan elemanlara 
den!z sporları için izin verilmek· 
le mümkündür. Bu iş de yine Ge
nel Direktörlüğün, ıym niELEL 
ne! Direktörlük ile Maarif Ve • 
kaleti arasında halledilecek e • 
hemmiyetli bir meseledir. 

Bu temin edildiği gün, bugün 
birincilik finallerinde ancak bir 
veya iki müsabıkın girdiği yarış
lar aliika kazanacak ve müsabık· 
ların adedi çoğalacaktır. Bu ço • 
ğa lma, rekabeti doğuracak ve 
deniz sporumuz da, fevkalô.de ka· 
biliyetlere malik elemanlar bul· 
ması hasebile merkezi Avrupa· 
nm en iyi yüzücülerine malik o
lan Maacrlara taş çıkartabilecek 
bir kaliteye yükselecektir. 

Yine bu mesele halledildikten 
sonra ikinci bir dert, antreiör i· 
şidir. Her gün dedikodusu ile ku· 
Iaklarımızın zarını patlatan fut
bol için müteaddit hocalar, an • 
trenörler getirilirken, deniz spor· 

larında uğraşan bir tek muall! • 
min bulunmaması, bu sporun ye· 
rinde saymasını temin ediyor. 

Fakat, bu yerinde sayış ,hiç bir 

zaman kazanç değildir. Şurasını 

unutmamalıyız ki, iyi bir antre· 

nörle bugün elimizde bulunan 
deniz sporcularını kısa bir müd· 
det kampa alır ve çalıştırırsak, 
ve sistem öğretebilirsek, bu spor· 

İstanbul su sporlan ajanlığı ta· 
rafından tertip ve Beşiktaş klü • 
bü havuzunda cumartesi günü 
başlanan İstanbul yüzme birin • 
oiliklerine dün de devam edil • 
miş ve müsabakalar nihayet bul
muştur. 

Talebelerin iştirak edememesi 
yüzünden sönük bir vaziyette 
geçen bu yarışlarda, rakiplerin· 

1 · Soffon (Beykoz) 1.32 
l!OO serbest küçükler: 
l • Bedri (Beykoz) l':.58, 2 • 1!1.r· 

~ ,·w11 tin (Beykoz), Tekin (Beşiktaş). 
200 serbest klüp harici: 

' • 

den klas itibarile yüksek olan 
Beykozlular İstanbul şampiyon· 
luğunu alnıakta müşkülata uğra· 

mamışlardır. 

Beykoz, Beşiktaş ve Demirspor 
klüplerinln i,ştirak ettiği müsa • 
bakalar küçükler, serbest ama· 
törler ve klüpler olmak üzere üç 
sınıf yüzücü arasında yapılmış. 
tır. 

l • Mahmut 2.28.1 
200 serbest klüpler: 
1 • Ali (Bykoz) 8.5 
1500 serbest klüp harici: 
l • Nezih 28.27.2, 2 • Niko, 3 • 

Cemal 
1500 klüpler: 
4 X 200 bayrak yarışı küçükler: 
1 -İsmail (Beykoz) 24.44 

1 · Musa, Artin, Bedri, Niko) 
Beykoz takımı 12.32 

2 • Hikmet, Tekin, İsmail, Al~
ettin) Beşiktaş takımı 12.51 

Dünkü yarışlaırda Beykoz 130 

f puvanla .bi:rinci, Denisspor 32 
puıvanla ikinci oldu. 

- r Ankara Radyosu 

-· * 
...-".. r !"' --·""""'" -·--"""" * NN•_.~,-. ....... ,. 

-_ j 

l!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 1 Küçükler arasındaki müsaba • 
1 kaların Beşiktaş ile Beykoz ara-da dedikodu yerine, bariz bir in

kişaf görebiliriz. 
Geçen haftanın kürek yarışla-

rına iştirak eden izmitin Kağıt· 
spor kürekçileri bu noktai naza

rımızı takviye eden güzel bir mi

saldir. Henüz bu sporda yeni baş
lamış ve tekniğini tamamen kav

ramamış olmalarına rağmen al· 

dıkları dereceler, sırf fıtri kabi • 

Iiyet ve kuvvetlerinin mahsulü • 

dür. Bu ikinci dertten sonra da 

bu sporcularımız için nizami eb· 
adda ve sıhhi evsaflı bir yüzme 
havuzu yaptırılması şarttır. 

işte ,üzerinde durduğumuz bu 

üç noktanın hallinden sonradır ki 

yani, hfilen talebe olan yüzücü. 

!erin müsaadeleri alınarak, an • 

trenör ve havuz işi halledildik • 

ten sonradır ki, deniz sporların

da derece, randıman ve temiz 

spor rekabeti bekliyebiliriz. Bu 

da, yüklü bir tahsisatla değil; bu 
pürüzlerin hallile kabildir. 

' 

sında çok sıkı bir mücadele için
de geçmesine rağmen büyükler 
arasındaki müsabakalar, yüzü • 

cüler beynindeki büyük farklar 

dolayısile heyecansız geçmiş ve 

yapılan sekiz yarışta da. Beykoz

lu yüzücüler birinciliği kazan • 
mışlardır. 

Kuvvetli yüzme kadrolarının 
en iyi elemanını, mektepli oldu
ğu için müsabakalara sokamıyan 

Beykozlular, yüzme kaptanları 

B. Fahrinin bilgili çalışmasile bu 

sene de hem küçüklerde ve hem 

de büyüklerde İstanbul şampi • 
yonluğunu kazandılar. Kendile. 
rini bu muvaffakıyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Su sporları federasyonunun bu 

hususları düşünerek bir hal çare

si bulacağını tahmin etmekteyiz. 

Dünkü müsabakalarda alınan 

teknik neticeleri sırasile bildiri
yoruz: 

100 sırtüstü küçükler: 

C 
DALGA UZUNLUÖU -

T.A.Q. 19,14 m. 15195 Kca. ıo Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kca. Zt Kw. 

1639 m. 138 Kes. 1241 Kw. 

~~~~~~~~~~~-· 

14 Ağustos Pazartesi 
Saat 12.30: Program. 
ıSaat 12,35: Türk müziği • Pl 
ıSaat 13 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 • 14 Müzik (Tebai • · 

kaveskinin VI senfonisi • Pi.) 
Saat 19: Program. 
ıSaat 19.05: Müzik (Oda müzi

ği. • Pi.) 

Saat 19.30: Türk müziği (Fa _ 
sıl heyeti). 

Saat 20.15: KonUŞma (Opera 
hakkında - Cevad Memduh ta
rafından.) 

Saat 20.30: Memleket saat ii • 
yan, ajans ve meteoroloji baıber
Ieri. 

Saat 20.50: Türk müziği: 1 _ 
········· • Hicaz peşrevi, 2 _ Dr. 
Suphi • Hicaz beste: 'Bafiı:tıkça 
hüsnüanına. 3 - Hafız Yusuf . 
H'.caz şarkı: Sevdayı ruhun aşk 

elıne. 4 - ········· • Ud taksimi. 
5 - Yesari Asım • Hicaz şarkı: 

! Sazlar çalınır. 6 - Bimen Şen • 
Hüseyni şarkı: İçtim suyunu şu 

1 

cuşkun derenin. 7 - Udi Ahmet 
• Karcigô.r şarkı: Varken gönül-· 

de. 8 - ········· - Karciaar şarkı: 
Bilmem ki safa, neş'e bu ömrün. 
9 - Refik Fersan • Muhayyer 
şarikı: Her güzel bağından. 10 _ 

Sadettin Kaynak - Hüseyni Tür· 
kü - Göresin mi geldi. 

Saat 21.30: Konuşma (Dokto • 
run saati.) 

Saat 21.45: Neş'eli plaklar _ R. 
Saat 21.50: Müzik ('.Bir solist • 

Pi.) 

Saat 22: Müzik (Küçük Or • 
kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 _ 
Willy Engel - Be?lger . Aşk hüz
nü. 2 - Arnold Meister • Bo _ 
hem ya rapsodisi. 3 _ N esvad • 
ba • Loreley şarkısı üzerine fan· 
tezi. 4 - Robert Vollstedt. Şen 
kardeşler. 4 - Scmidt Genter • 
Bana daima söyle (ağır vals.) 
6 - Franz Lehar • Nahira (İn • · 
termezzo.) 8 - Lumbye _ Şam
panya (Galop.) 

Saat 23: Son ajans hıtberleri 
. ' zıraat, esham, tahvilat, kambi • 

yo • nukut borsası (fiat). 

Müsabakalarda Dördüncü ve 
Beşinci Koşuların Miitekabilen 
Tebdili Sızlanmalara yol açtı 

Yüksek yarış ve ıslah encüme
ninin tertip ettiği at yarışlarının 
dördüncüsü dün Veliefendi çayı
rında, havanın bozukluğundan 
önünde yapıldı. 

Birinci koşu (Çamlıca koşusu): 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İ'ngiliz at ve kıs
raklara mahsus ve mesafesi 2400 
metre olan bu koşuya dört at gir· 
di. 

Salih Temel'in Mahmure'si bi
rinci, Şaban Atlı'nın Nono'su i. 
kinci, yine Salih Temel'in Cey. 
lfuı'ı üçüncü oldu. 

Müşterek bahse girenler Gay- ı 
tan 150, Pli\se 100, 400 kuruş a-1-
dılar. 

İkinci koşu (Göksu. koşusu): 
İki yaşında ve i..~şu kazanma • 

mış yerli halis kan İngiliz erkek 
ve diiş taylara mahsus olan bu 
koşuya 4 at girdi. Bayan Nihal 
Atlı'nın Mis'i birinci, Fikret At
lı'nın Martbir'i ikinci, S. Başlan
gıc'ın Gürayağı üçüncü geldi. 
Müşterek bahse girenler gan. 

yan 190, plase 120, 680 aldılar. 
dolayı nisbeten az bir kalabalık 

Üçüncü. koşu (Saıtış koşusu): 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap at ve kısrakları· 
na mahsustu. 2100 metre üzerine 

tertip edilmiş bu yarışa 4 hayvan 

girdi. Neticede, bir sürpriz ola -
rak İhsan A tlı'nın Çetin'i birinci, 
Fehmi Vodal'in Alderviş'i ikinci, 
Recep Balkan'ın Ceylan'ı da ü
çüncü oldu. 

Müşterek bahse girenler gan • 
yan 700, plase 215 ve 180 kuruş 
aldılar. 

İkinci ve üçüncü koşularda Mis 
ve Çetin adlı atlara çifte bahis 
oynıyanlar bir liraya karşı 1860 
kuruş aldılar. 

Dördüncü. koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap yalnız kısraklara 
mahsustu. Mesafesi 1800 metre 

olan bu yarışa 3 at girdi. Netice
de Hasan Akay'ın İnci'si pek ra

hat bir koşu ile birinciliği, Şemsi 
Tanak'ın Bahtiyar'ı ikinciliği, 

Kadri Şenyürek Selma'sı üçncü
lüğü aldı. 

Bahsi müştereğe i§tirak eden. 
!er ganyan olan 175 kurııt aldı· 
l.ar. 

Beşinci koşu (Boğaziçi koftl8U)I 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsustu. Mesafesi 2400 metre 
olan bu yarışın ikramiyesi &vvel
ki yarışlara nazaran dolgun ol. 
d uğun dan hemayar 7 at yarıştı. 
Yerlerin çamurlu olması bu ya. 
rışı bir sürprilze neticelendirdi. 
Prens Haılim'in atlannın kazan. 
ması beklenirken Bürhan İşil'in 
Camısarz'ı, cokeyin iyi idaresi ve 

finişte çok kuvvetli bir atağı ile 
birinciliği, bir b~ farkla Dandy 
ikinciliği, Atıf Esenbel'in Kaya'sı 
üçüncülüğü aldı, 

Bahsi müştereğe girenler gan
yan 1350, plAse 210, 130, 155 ku. 
ruş aldılar. 

Dördüncü ve beşinci koşularda 
İnci ile Camısarz isimli hayvan
lara çifte bahis oynıyanlar 20 şer 
lira aldılar. 

Beşinci koşunun ikili bahsinde 
birinci ile ikinciyi tahmn etmek 
bahtyarlığını elde edenler de 32 
lira 70 kuruş aldılar. 

••• 
BİR HATA: 

yarışların deva.mı sırasında 
dördüncü koşu ile beşinci koşu • 

nun yerleri tebdil edildi. Bu teb
dil, sadece kuru kuru ve bir kü

çük ilan Mğıdile bildirildiği. için 

bu değişiklikten birçok kimsele

r nhaberi olmadı. Bahsi müşte. 
reğe girenlerin hesapfarını altüst 
ettiği için birçok zevatın sızlan
malarına vesile teşkil etti. Bu gi

bi değişiklikler ya evvelce yapıl· 
malı veyahut böyle sona bırakıl· 
mamalı. 

Sandık tutuştu 

iNişantaşında Akkavak soka • 
ğında Saitpaışa arsasında duran 

eşya taşımağa mahsus boş sn • 
dıklardan biri orada bekıçilik ya

pan Agop oğlu Sim.akın attığı si 
garadan tu~mUS6a da itfaiye 
tara:i.ından söndürülmüştür, 

SAYFA-9 

Aceba 
Doğru mu 
Değil mi? 
Güreş Müsabakaların
da Duhuliye alınmış 

Yazan: Ahmet Adem 
Beden Terbiyesi Genel Direk· 

tkrlüğü İstenbul bölgesi giireş a· 
janlığının tertip ettiği serbest gü
re§ müsabakaları geçen hafta i· 
çindo Veznecilerdeki Süleymani
ye klübünün lokalinde dört gün 
devamdan sonra neticelenmiş 
bulıınmalrtadır, 

Bize söylendiğine göre: 
Güreş ajanı Süleyınaniyeli B. 

Hikmet, bu müsabakaların icra· 
sı için Süleyınaniye klübünün 
güreş salonunu bölge hesabına 
kiralamış, bu arada sporcular i· 
çin pek tabil olarak duşu da te
min etmiştir. İşin buraya kadar 
olan kısmı iyi ... Aykırı hareket, 
bundan sonra başlamaktadır. Bir 
kira mukabili, salonlarını güreş 
ajanlığı mrine venniş olan Sü • 
leymaniye klübü idare heyeti, 
fazla olarak, gelen seyircilere 15 
kuruşluk bir duhuliye bileti kes
miş .. böylece ikinci bir defa da· 
ha kazanç temin etmiştir. 

Süleyınaniye klübü bu müsa· 
bakalar için yaptıığ masrafı ajan· 
lılı:tan aldığı kira ile karşıladığı· 
na göre, bu !kinci temettüll ken· 
disile beraber müsabakalar& işti· 
rak eden ve bu yolda birçok mas-
raflara giren diğer klüpler ara• 
sında seyyanen taksim etmeliydi. 
Diğer taraftan, ajanlık mevzu

bahs salonu kira ile tuttuğuna g!l
duhuliyeyi kendi almalı, mllsa • 
bık klüp!ere mütenaslben tak • 
sim etmeliydi. Bunu yapmadığı· 
na göre, ya Süleymaniye klübü
nün antre almasına mllsa11de et. 
memeli ve J'Ohut da dlğer klüp... 
lere de hisse verilmesini lf!Inln 
etmellydt 

Bugün bunlardan hiç birinin 
yapılmadığı, Süleymanlye klü • 
bünün, ajanlıktan aldığı kiradan 
başka, gişe hasılatını daı hesabına 
kaydettiği kuv\retle sllylenmek. 
tedlr. 
Eğer bu bir hakikatse, bunun 

tashihini, yanl.ı§ı V'8rSa bu yolda 
efk!n umum.iyeyi tenviri, sayın 
aj aııının:dan bekliyoruz. 

f ........................ t 
ı O i itle. al 1 e r ~f 
i Dünktl at yımşlarnda yine t 
t yolsuzlu bizi ilzmllş bulunu • t 
t yor. Günden gline seyirci at- f 
ı tan bu yarışlara, dün gelense- t 
ı yirciler ayak bileklerine ka • t 
ı dar vıcık vıcık çamura bulan- ı 
ı ınş olarak geldiler. Knru ha- ı 
t vada tozdan, ~ağışl hava ça- t 

i murdan herkes şlldlyetçidir. t 
Ufak bir himmetle halledile- t 
bilecek olan bu iş senelerden ı 

ı beri bu şekilde devam ede • t 
t gelmektedir. Organizatörleri- t 
t mizden bu sene olmasa bile ı 
ı gelecek yıl için bu yol işini iyi ı 
ı bir şekilde halletmelerini se- ı 
t yirciler adna rica ederiz. ı 

: ........................ : 
Hakem komitesi bugun 

toplanıyor 
Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüğünce İstanbul, Ankara ve 
İztnirde hakem komiteleri teşkil 
edilmişti. İstanbul hakem komi • 
tesi Başkanlığına tayin edilen es
ki ajan avukat Abdullah'ın em· 
rinin geldiğini yazmıştık. Abdul· 
lah'ın Başkanlığında bulunan ve 
hakem Nihat, Rüştü, Cafer, Nu· 
ri'den müteşekldl bulunan komi· 
te bugün saat 18 de toplanarak 
hake mişlerlni tetkik ve karara 
bağlıyacaktır. 



SAYFA-ut 

ASK~RILüK 

YENi BiR HARPTE iTAL YAN 
ONA MftSI HE. YAPABiliR 

Harpte deniz aşırı yollar 
Harpte deniz aşırı sevkiyat 

·ıma) ve dü§man kıyılarına 
çıkarma, denme, kelimenin bü 
t ... ıı şümulile, hakimiyete bağlı· 
dır. Havada, deniz üstünde ve al· 
tında faaliyetler belirdikten son 
ra, deniz aşın yollama bir kat d-a
ha tehlikelerle doludur. 

İtalyanların deniz aşırı yolla
ma ve çıakrma için denemeler 
yaptıklarını gazeteleı·de okuyo • 
ruz. He; tarafından denizlerle ya 
!anan bir memleketin ordusun· 
dan \'e donanmasından istediği 

bir mühim vazife de budur ve 
bunu. yalnız bir düşman memle
kete kuv\'et çıkarmak için değil, 
adaların ve kolonilerin müdafaası 
için de hazarda öğrenmek bir 
mecbuı·iyettir. İtalyanın en son 
ayak bastığı ve bir köprü başı o- r 
larak kollanmak istediği Ama -
vutluğa yollama bile artık tehli
kesiz değildir. Marenostro, Adri· 
yatikte olsa, muhafazası, kuvvetli 
bir donanmaya lüzum gösterir. 

ı Son asrın en önemli deniz aşırı 
yollamasını Çanakkale seferi teş
kil eder. Goben ve Breslav, Türk 
sularına çekildikten sonra ve he
nüz düşman denizaltı botları Ak
denizde faaliyete koyulmadığı 
bir devrede, den;z sevkiyatı iti· 
liif zümresi için bir gondol seya· 
bati mahiyetinde idi. 

Akdenizin mukadderatını, ci -
hanın şimdiye kadar görmediği 
bir deniz muh-arebesi tayin ede· 
bilir. İtalyan donanmasının, gün 
geçtikçe kuvvet bulan ve uzun 
yıllardan beri denizleri benimsi · 
yen kahir bir armada ile boy öl -
çüşebileceğini teslim eden hiç bir 
denizci yoktur. Bu halde İt-alyan 
donanmasına, müstahkem üsle
rinde bir intizar vaziyeti~ mev· 
uttur. Bu intizar, gün gelir, İtal
ya donanmasına bir makyavel si
yasetine Met olmak gi"i bir rol 
verebilir. Büyük harpte de İtal
yan ordusu ve donanması ayni 
rolü olmış değil mi idi? Hay-atını 

·deniz yollarile temin eden bir 
memleketin oynak bir siyaset ta
kip etmesinde biraz da hakkı var
dır! 

Deniz sevkiyatında kafilenin 
emniyetini Donhet'in filolarına 
vermek fikri de İtalyada hakim
dir. Hatta kuvvetli bir tayyare 
filosunun, güverte zırhları bom
ba tesirine de mukavim ve hava
ya karşı defi ve tart tertibatı al
mıya kadir büyük harp gemileri
ne tesiri şüphelidir. Ufak ve sür
at1i harp gemilerinin, denizaltı 

botlarının havadan büyük kor -
kuları yoktur. Bir sevkiyat kafi
lesini, denizlerde hiıkimiyet elde 
eden tarafın en ufıak bir armadası 
da tehdit edebilir. 
Diğer taraftan, havasını tama-

YAZAN: 
Emekli General 

KEMAL KOÇER 
mile müdrlaadan aciz nakliye 
gemilerini, hava hiikimiyeti elde 
edemiyen taraf tayyare filoları 
da tepelemek kudretini haizdir. 
!er. 

Alman donanmasının Baltıkta
ki ihraç teşebbüsleri, yine haki
miyet s-ayesinde ve baskın şek -
linde yapılmıştı. Bu harekata, 
mühim bir Alman armadası da 
refakat etmişti. 

Britany adan Fransay a vukubu 
l.an sevkiyat, tam bir emniyet al
tında cereyan etmişti. Manş üze-

kulmakla beraber, vazyetin isti
cal emretmesi, bu tehlikeyi göze 
almayı mecburi kılıyordu. Orta
lık aydrnlanırken vapurl'ar da 
Gelibolu limanında demir atmış
lıırdı. General, vapurunun salo
nunda uykudan iki tarraka üze
rine uyandım: 35 lik mermiler et
rafımıza düşüyordu. Saros kör -
fezindeki İngiliz gemileri, balon 
gözetlernesile, çıkarma yapan va
purlara ateş açmışlardı. Demir 
almak ve açılmak için geçirilen 
her dak:lk.a da bütün fırka için ö
lüm saçıyordu. Bu vaziyet, henüz 

fiiliyat alanında d-a öğrenemedi· 
ğimiz bir sırad&, bize ateş altın· 
da çıkarmadaki güçlükler hak • 
kında tam bir fikir vermişti. 
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İtalyan donanması cüzütamları seyir halinde 

rinden yapılan bu sevkiyat, ha -
vası da emniyet altında bulunan 
bir nehirden geçişe benzetilebi· 
lir, Akdenizdeki ile mukayese e
dilemez. 

Deniz aşırı sevkiyatın akameti 

bir meydan muharebesinin kay
bedilmesinden çok daıha fena bir 

tesiri haizdir. 15 Türk fırkası 5 
vapurla Geliboluya çıkarılıruık 

üzere Haydarpaşadan yüklenil -
mişt. Denzaltı botlarından kor -

Deniz hakimiyetinin elden çı

karılması ihtiamli, ana toprak . 

!ardan uzak yurt parçalarının 

takviyesini mecburi kılar. İlla! -

yadaki manevranın istihdaf etti

ği bir gaye de bu olabilir. Birçok 

noktalarda müdafaaya kafi kuv

vetler ifrazı, ana ordu aleyhine -

dir, Bu sebeple, fevkalade vazi -

yetlerde bir mevkiden diğerine 
kuvvet sevki zaruri olabilir ve 

İtalya, Fzama ve İngilterenin Şarki Akdcnizdeki harp limanları 

·~ ----

İKDAM 

M 
~ lY scııy ©l ifil 

Yataklı vagonda ... Üst yatak. 
ta uyumağaı hazırlanaın yolcu, 
alt kattaki yolcunun sesi ile 
uyandı: - Öyle susadım ki ... 

Tren yol alıyor. üst yatakta
ki yolcu daldı ve biroz sonra 
gene alt kırttaki yolcunun sesi 
ile uyandı: - Öyle susadım 
ki ... 

Tren yol alıyor, üst yatakta,
ki yolcu daldı ve biraz sonra ge· 
ne alt yat:aktaki yolcunun sesi 
ile uyandı: - Öyle susadım 
ki ... 

Tren yol alıyor. Üst yatak. 
taki yolcu ... 

... Ve üst yataktalci yolcu 
altıncı defa ııyamınca beynı 
attı: - Yahu dedi, mademki 
bu kadar susadınız, yemek 
vagonuna gidip su içiniz. 
Alt yataktaki yolcu fırlayıp 

kalktı: - Hay Allah razı olsun 
sizden, bu aklıma gelmiyordu. 
Affedersiniz. 

Hemen yemek vagonuna git
ti. V st yataktaki yolcu bu sefer 
güzl\,Jriwi kapadı, rahat ral~at 
uyumıııığa ba§ladığı zaman ge
ne alt yataktaki yolcunun .~esi 
ile uyandı: - Öyle susamış -
tım ki ... 

Çok 
Sofrada sekiz itişi idiler. Hiz

metçi masaya bir şişe klüp rakı

sı getirdi ve bizimkinin önüne 

koydu. Adı lazım değil, bizimki 

§İşeye şöyle bir göz attı, sekiz 

kişiye güç yetişeceğini kestirin

ce, sanki kendisine ikram edil

miş gibi: 

- Yooo dedi, ben bu kadal' 

rakı içemem, çoktur. Yansı ba

na killi! .• 

Matem 
YanlarıTdan siyahlar giymiş, 

y<t§hca bayan geçip gı;ttikten 

sonra biri dedi ki: 
- Bu l:ııııyan Ayşe değil mi? 
- Evet, ta kendisi. 
- Neye böyle siyahlar giyi. 

yor. 

- Ay bilmiyor musun? .. Ko
casının mateml\ni ttı.tuyor. 

- Alay etrM, benim bildiğim 
Ayşe hiç evlenmedi, kısmeti 

bir türlü çıkmadı. 
- lyi ya işte, çıkmıyan kıs-

l metinin matemini ttı.tuyor! 

bu denemeler de yapılmış ise, 
bu maksada hizmet edilmiş de
ğildir. 

Deniz aşın sevkiya.t için yükle
me de güçlükler doğurabilir. 

Harp limanlan, seması hava teh
likelerine karşı korunmak itiba
rile, yükleme ve bindirme üsleri· 

dir. Fakat bu kolaylığı çıkarma 

yerlerinde deniz hakimiyetini el

lerinde bulunduran memleketle

rin de bulaınıyacağına Seddül -
bahir, Anburnu ihraçfarı iyi mi
saller verebilirler. 

Çı.llarmıya dair diğer bir ma
kalede tafsilat vereceğim. 

l 

14 - A~USTOS 193!İ 

Ü A --·H 

- Babasına birikmiş paran olduğunu söylediğin zaman ne yaptı? - Ödünç para istedi!.. 

Dua 
Almanyada her gün papazlar, 

Hitler genç kalsın diye dua eder
ler. 

Yaş 
Öyle bir devirde yaşıyoruz ki, 

kadınlara: 

- Kaç yaşındasınız? diye sor

mak ayıp telakki ediliyor. 

r.--------
,ıGönül ihtiyarlamaz! 

Onların bu duasına• yüz bin
lerce Alman iştirak eder ve bun
ların arasında Yahudiler de var
dır. 

Nazi bendeleri halkın bu te
hacümüne, bilhassa Yahudilerin 
de duaya iştirak etmelerine soş
tılar. Haydi papazlar emir almış
lardı, dua ediyorla:rdı, ya halk, 
Yahudiler ... 

Bir gün dua edenlerden biri· 
ne bunun sebebini sordular. Der
hal cevap verdi: 

- Hitler ihtiyar1amasın dive 
dua etmemize neden şaşıyorsu
nuz? .. 

Fakat mahkemede hakimler 

şahid veya maznun bayanlara 

yaşlarını sormak mecburiyetin

dedirler. İşte geçenlerde şailıid· 

lik yapacak olan ellisine 

merdiven dayamış, fakat saçı sa

rıya, yiizü kırmızıya boyalı bir 

baıyana yaşını sordu. Bayan kı

rıttı: 

- Yirmi sekiz bahar gördüm!. 

Hakim ilave etti: 

- Güzel, şimdi söyleyin ba

kalım , kaç senedir körsünüz?. 

- Fakir bir adam geldi, eski elbise istedi. Senin on sene evvel yap-· 
tırdığın ceketle benim geçen ay yaptırdığım elbisemi verdim!.. 

~ ................................................ .. 
i SAAT KAÇ? f 
ı .................................................. J 

Vagonlar peronun kenarına 

sıralanmış. Vagonlardan birinin 

penceresinden bir iıhtiyarla bir 

çocuk bakıyor. Bir memu.n geç

ti. İhtiya• sordu: 

- Tren kaçta kalkacak? 

- Tohuza §eyırek Jiıalam. 

- Teşekkür ederim. 

Memur peronun ucuna karlar 

gitti, geri döndü. Vagonun önü

ne gelince ihtiyar gene sordu: 

- Tren kaçta kalkacak? 

- Deduk a, tohuza çeryek ka-

lam. 

- Teşekkür ederim. 

Memur peronun ucuna kadar 

gitti, geri döndü. Vagonun önü

ne gelince ihtiyar gene sordu: 

- Tııen kaçta kalkacak? 

- Get be, işin mi yoh •.. 

İhtiyar gülümsedi: 

- Darı!rnayın, maksadını tre
nin kaçta kalkacağını öğrenmek 

değil ... 

- Deyül de ne sorup duru-

l yon? .. 

- Kon.uşmanız oğlumun hoşu

na gidiyor da ... 

P)arkın tahta ka:ııspelerinden 

birine oturmuş, bastonunun u
cile çakıllara vuruyor, etrafında 
dönen serçelere gülümsüyordu. 
Görür görmez tanıdım; karşısın
da durdum. 

- Benim, ben dedi. Gel şöyle 

yanıma otur. Seninle görüşmi

yeli yüz sene oldu. Çok değiş

miş miyim? 

- Hayır, hiç değişmemişsin. 

- Kaç yaşındayım dersin? 
- Olduğundan kırk yaş genç 

görünüyorsun. 

- İki yaş genç görünsem ye· 

ter. Ne yazık ki, hayat komedisi· 

ilin son perdesini kapadım. Ta

savvur edemezsin ihtiyarlık be

ni nasıl ha1'8p ediyor. Daha: dün 

bir kadına dikkatli baktığım za

man hoşuna giderdi, bugünse 

başını bile çevirmiyor, üstelik 

de mırıldanıyor: cBunak!• Bilir 

misin bu ne büyük felakettir? 

Giyimim, kuşarnım yerinde, her 

gün tıraş olurum, iki dirhem bir 

çekirdek gezerim; fakat nafile: 

Paydos borusu çaldı. Halbuki 

gönlüm genç, kalbim kocamadı! 

Yüreğimin tek kırışığı yok, kal

bim taze, taptaze; yirmi beş ya

şında bir Üniversiteli kalbi. 

- Sen ölünceye kadar talebe
likten kurtulamıyacaksın. 

- Buna şüphe yok. Geçenler

de yirmi üç yaşında bir kızı ye

meğe davet ettim, geldi... 

- Daha ne istiyorsun? 

- Geldi çünkü açtı. D>. Jl/Z ke-
narında,, kuytu bir köşeJ~ yap· 

yalnızdık. Deniz ayaklarımızı 

okşuyor, kayalard• martiler do

laşıyor, gazinoda gramofon Ştra

usun valslerini çalıyordu.,. Ya· 
vuklu sandığım kıza sordum: 

cBenimle canın sıkılmıyor ya?• 

cHayır. dedi. Sevindim. Kız ila

ve etti: •Yemekler öyle güzel 

iti ... • Yutkundum ve gene sor

dum: .Kimseyi seviyor musun?> 

cHayır diye cevap verdi. Genç

ler para peşinde, ihtiyarlardan 

da ben ürküyorum.... .Neden? • 

• ihtwaııla:rın elleri kıllı olu

yor! .. • Gülümsedtm: cBundan 

ne çıkar? İhtiyarlar iyi yürekli 

olurlar. Meselii ben .. ·• Sözümü 

· kesti, gözlerimin içine bak

tı: •Büyük babacığım sizden 

bahsetmiyorum!> dedi. Israr et

medim artık, büyük baba sözü 

killi geldi. 

- Çok budala imiş o kadın. 

- Hayır, ben artık ince keten 

mendile, ince ipek çoı:aba, küçük 

sutiyengorja veda etmeliyim. O 

budala dediğin kad1nın sözü be

ni uslandırdı. Sazımı kırıp kö • 

şemde oturacağım. 

- Herşeyden iimidi kesmişe 

benzediğine göte söyle Allah 
aşkına ka.ç yaşındasın? 

- Yaruma sokul, serçeler duy
masın tam. .. 

- İşitmiyorum. 

- Kocacığım, doktor sa11a: Denize giriniz ve bol su içiniz dedi ama iklBini aynl zamaııiia yapınız de
medi! .. 

- Seksen iki ya§ındayım! .• 

SİS 
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Yarın Başlıyor --
, Hava Taarruzunda 
Halkın V azif el eri 

Manevrada Halkın Riayete 
Mecbur Olduğu Emirleri 

Ve Talimatı Yazıyoruz 
İstanbula ağır olarak yapı -

lacak hava taarr1'zlarına karşı 
hlkm korunması için icap eden 
bütün tedbirler alınmıştu. 

Vilayet mebzul miktarda her 
boy gaz maskesi temin etmiştir. 
Şehrin muhtelif yerlerinde hal 
kı bu hususta tenvir için kurslar 
açılmıştır. Kurslardan iyi neti

~e alınmıştır. 

Yapılacak umumi hava taar
ruzu teaübesinde, halk, üzeri
ne düşen vazifeyi, sanki bir harp 
halinde imiş gibi ciddiyetle yap 

malıdır. 

HAVA BÜCUM TECRÜBESİ: 
ı - istanbulda Aktif ve Pasif mü

dafaa deneme tatbikatı yaptlacak ve 
tehrin üzerinde düşman tayyarelerl
nl temsil etmek üzere tayyareleri.mis 
uçurulacaktır. 

Bu tatbikat için harp hali 15 Afus
los 939 gününden başlıyacalı: ve bl• 
ilmi ayrıca bildirilecektir. 

AKTİF MÜDAFAA: 

2 - Talbikal emasuıda şehrin Al<
Kf müda.fa.asL için a.skeri makamlar
ca tertibat aluımıştıT. Bu tertibata 
Köre muhtelif mevkilerde top ve a
ilr makineli tüfekler U.rafmhn tay· 
yarelere karşt manevra. hartuç ve 
fişekleriyle alq açılaealdll". 

3 - Tayyare hücumu (Alılrm) ili· 
nı, muayyen düdükJerle yaptınla
ı:aklll", bu ilin polis vasıtasile eadde 
ve mahallelere kadar yayıJır. 

Alarm işareti, düdülElel'dc kovvel
leşlp zayıflaşan ve böyleee ü~ dakika 
ılevam eden fasılib. seslerdir. 

4 - Bu işaret verlldikt.en sonra 
iıalkın ve nakil vasıtatannın hareket 
Larzı şöyle olacakhr: 

HALKIN VAZİFELERİ 
A) Koroma leşkUlerinde vazifesi 

olanlar, ali.rm. işaretinde derhal va. .. 

•ife lıaşıoa Pi.erler. 
B) Cadde, meydan ve sokaklarda 

bulun.an halk tclişsaa ve siik:ılne&Le 

taka taeere oJarak evlerine liderler~ 
Evlerine gitmeye imkan bulamıyan
lar (evleri azalt olanlar) polisin Pıı
tereceği ve san işarei levhalarlle 
gösterilen umumi sığuıa.klara gider
l°e.r, umumi sığınakla.rda yer bulun
madığ1 takdirde en ya.kın hususi sı
ğınaklara Ultea ederler. Bu ınömkiill 
olma.dıi• takdJrde öt.eye beriye koş
maksızın ve teli.şa. kapılmaksızın 
kendisini bomba teslrlnden koruya
cak blr örtü altma ve duvar dibine 
oek:fllr, veya bir çukura, yahut bir a
ğacın gölgesine yatar. Sokaklarda 
toplanmak ve öteye beriye koşmak 
ve bağırıp çağırmak yasaktır. 

C) Bir gaz bulutu içinde kalındığı 
veya burun veya boğazda ve gözler
!e bir taharruş bulunduğu zaman 
:maske takılır. Şayet maske yoksa, a
tız. burun ve gözler ıslak bir mendil 
veya. elbisenln ıslatdan eteğile ka
patılarak rüzgarın l'eldlti &arala doğ
ru koşmaksmn :rürünerek bululj.an 
ııkılll". (Gazı temsil etmek iiure du
manlı maddeler neşri bau yerlerde 
aynca tayin oJıınınuş ata.kadar me
murlar tararından µ)Ulacaktır.) 

PENCERELERDEN 
BAKMAYJNIZ 

D) Tayyareleri '"örınek hevesile 
dışarı çıkmak ve pert.cerelerden sark
ma• zararlı ve yasakhr. Bina dahi
linde bina korwıma teşkil3.tında va
zitesi olanlar, derhal vazife başına 
l'idıer. korunma. i.ınirinin enırl altına. 
girerler. Ve bina korunma. plinı veç
hile vereceği emirleri yaparlar. 

Vazifedar olmayan ra.sslf halk bi
na korunma i.mirintn tertibi veçhile 
bodrum kalma inerler. Kendi evinin 
bahçesinde örtülü siper ıııfıruılı: ;yap
tırmış olanlar b11ra.lara Vrerler. Ev
lerin"i~ bodrum Jusmmda veya bi
rinci katlannda sıimak olarak kul -
Janmağa elverişli 1erl olmayan -bll
hassa tam ahşap- Jevler halkmın arsa 
ve bahçelerinde ve fakat evin en az 
beş metre uzaimda. olmak şartlle ha
vadan korunma. için üstü örtiilü ben 
ılek siperler yapması bilhassa. tavsi
ye olunur. Bo.'"bazırlık bir harp vn
kuunda biiJiik bir ihtiyacı karşıla.

racak k lüzumlu bir tedbirdir. 
Bina. korunma. im.irinin emrine iti

razsız Uaa' mecburidir. 

NAKİL VASITALARI 
Nakil vasıtalarının hareket tanı: 
Tayyare tehlikesi işareti verildiği 

esnada nakil vasıtaları şu suretle ha
reket edeceklerdir: 

A) Hayvan koşuJu na.kil vasıta.lan 
(arablar); 

Arabalar, yol ağızlarını tutmaya
cak vephile :raya kald.ınntIDa yanaş
mış olarak durur, hayvan ç-Ozülür, 
kalın bir ağaca, tıra.,ay direfine 

veya bunlar yoksa arabaya ba.!;lann' 
ve hayvanın yem torba.sı başına tab-

111". 
B) Motörlü nakil vasıtaları ve tı-

ramvul&r ve tiinel: 
Alirm işaretlle bera.ber. nakil va.

sıtaJarı ~indeki halk en münasip bir 
yerde ve -umumi ı;ığnaklar da.rağında 
boşalblır. Ve kendi J'erlerine gider
ler, yulerine gidcmb'ecek kadar u
zak olanlar, halkı boşalttıktan sonra 
yol ağıı:larım kesmemek ve itfaiye 
muslukla.rllll kapamamak şartlle mü .. 
nasip yerlerde durular, bu nakil va
sıtalarını idare edenler en yakın u .. 
mumi sığnaf& lltlca ederler. 

TÜNEL SIGINAK OLARAK 
KULLANILACAK 

Tatbikat münasebetile tayyare hü
eumu esnasında dahi dolaşmalı; meo
burlyetinde oJan hakem otomobille
ri serbest olup bunlann hareketJne 
mümaneat edilınez.. Bu otomobiller 
dört köşeli, beyaz fllima taşırlar; 
hakeınlerln koll.annda beyu işaret 
bulunur. hasta nakleden otomobmer 
de bu hükme tabidir. Alarmın deva
mı müddetlıuıe tünel ınfoa.k olarak 
kollaoılacağmdan bu milddet zar -
fında tünel işleme faaliyeti durduru
l&eaktU". 

C) TrenJer: 

Alirın işarell verlldifl esnada r;ar
larda bulunan trenlerdeki yolcular i
nerler ve cardaki minaia veya civar 
umumi sıfnaklara. giderler. Harekete 
hazır bulunan trenler, yol açıksa he
men garı terkederek şehir haricinde 
serbest bir bat üzerinde darur veya 
istasyon civarında tünel veya yarma 
varsa oraya giderler. Tünel haricin
deki &evakkutJarda balkın trenleri 
terkederek eirafa yayılıp Wöll'e ve 
çukurlardan istifade etmeleri icap 
edebilir . .Bara yakJaşmak&a olan tren 
ler ise, aynı süratle şehir civarında 
beklerler. Tayyare hedefi olabilecek 
bÜJ'Ü)c köprüler civarında bulunmaz
lar. 

VAPURLARIN VAZİFESİ 
D) Vapurlar: 

Alirm ea.ııasmda nbhın ve iske
lelerde bulunan vapurlar yolcu ala
mazlar. İçinde yolcu bulanaııla.rın 
yolcuları çıkanhr. Hareke& halinde 
bulunan vapurlar en yakın iskeleye 
giderek yolcuJannı c=lkanrlar. 

5) (Tayyare tehlikesi bitti) işarell 

verUdlkten sonra dllhi ancak blna 
veya sığnak imlrlnln müsa.a.desile dı 
şarLya çıkılabilir. Dışarda gazla zehir 

leom.iıı yerler, :rıkılmafa :riiz tut -
muş duvarlar, patıamamq bombalar 

ve enkazl& hkanmış sokak1ar bulu
nacağından bö1le tekUkell yerlere 
yaklaşmaksızın berkesin kendi işine 

ve vazifesine gitmesi lizımdır. Bu gi
bi yerler polis t&rafınd.a.n işaretlenir. 

Tayyare tehllltesl bitli işareti: Ca

navar düdüklerinin vesa.lr vasıtala

rın üç dakika fasıl.isrz ses vermeleri

dir. 

6 _ Tecrübede herkes ha.kiki teh
likede imiş ailıl emnl1el ve lnztbat 

tedbirlerine ve bu talimattaki bü
küıtdere dikkat ve itinaya. mecbur -

durlar. 

BUGÜN 
Dünya vaziyet ne 
Umumi bir bakış 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

YALNIZ ANİ B~~ 

İHTİMALİ AZALDI --
Ufukla 1<aranlık bulutların böyle 

•ünden giine toplanmasına ra~en 
aralarından yine hafif bir sulh zıya
!II sumıyor değil. O siyayı da göste
ren. l\olösyö JliUcr ve Mussolinintn o 
kada.r güvendikleri (:lni baskın ha
reketi) ,,eya (yıldırım barbi) ih
ıUınallerinio biraz daha azalm..Lş- ol
:oıasıdır. çünkü İngiltere d~~ ~nsa. 
da bu baslı:m ihtimalini duş~~rek 
son günlerdf' a:sami teyakkuz ,roste
riyorlar, azami teti.k üstünde duru -
yorlar. Diişıbanıo da. bu kadar haz_ır
lı w ı karşısında Mösyö Bitler yme 
ıı!rbe girişnıek gafletini göst.e~ecek 
kadar tedbirsiz midir? Buna dogrnsu 
inanmak güo. Fakat gel de bu ka
dar karı.Şık ve yekdiğerine zıd ali· 
metler ve delileUer arasında karii 
tenvir veya tatmin edecek bir sö:ı 
bul da söyle. 

DANZİG NE OLUYOR? 

Dantzig'de harp hazırllkları ve si
:rıısl mesele çıkarmak istlbzaralı 
muntazam ve mükememl surette de
vam ediyor. BU hazırlıklar karşısın-

Muvaffakıyetin 4P 
10 sırrı 1 .... ~~~~~~~~~~~~-= 

(Baştarafı 7 nci sayfadlf) 
olur mu? Görülüyor ki, kendile
rini esir eden, kendilerini, haya,. 
tın zevklerinden mahrum eden 
yine kendi hareketleridir. 

Bir fabrika direktörünün, usta 
başının gözüne girmek ve daha 
doğrusu takdir edilmek için a -
melenin başka türlü hareket et
mesi liızımgelmez mi? Nitekim 
kendini sevdiren, herkesin hür
met ve muhabbetini üzerine çe -
ken amele pek çoktur. Bunlar na
sıl muvaffak oluyorlar? Çok dü
şünmeyiniz. Kendisi hakkında 

isterseniz derhal: 
İyi, çalışkan bir zat, işini çok 

şefinden, direktörden malumat 
iyi yapar .. diye tarif eder. O bu 
sözü ile bizim iddia ettiğimiz 

prensipi müdafaa etmiş olur. 
Bugün fabrikada yüksek bir 

vazife sahibi olan eski bir ame
leden, muvaffakıyetin sırrını sor
dum. Bana şunu söyledi: 

- Eskiden basit bir amele i -
dim. İşime çok merakım vardı. 
Yani vazüe başında titizdim. 
Paydos düdüğü açldığı zaman e
limdeki işi bitirmeden tezgahı -
ının b~ından ayrılmazdım. Bir 
gün koskoca bir fabrikada yap· 
yalnız işimi taınaınlamıya uğra

şırken mal sahibi geldi ve beni 
böyle işbaşında gördü. Ondan 
sonra istikbal için güzel bir yıl
dız doğdu. İşte bugün fabrikanın 
en büyük ve en emin adamıyım.> ...... 

Hiç kimsenin yanında başını
nız, verilen vazifeleri muhakkak 

' nız, verile nvazifeleri muhakkak 
surette ihtarsız olarak tamamla
yınız. Ve bunun için daha iyi, da
ha güzel, daha fazla çalışınız. E
ğer bunu yapmıya muvaffak o -
!ursanız, hayattaki en büyük zev
ke kavuşmuş ve sizi muvaffakı
yete götüren yolun ilk adımını 
atmış olursunuz. 
Bazı insanlar; emirler, talimat, 

nizamlar ve kanunlar olmadan iş 
yapamazlar. Bunlar, kendi hür
riyetini muayyen çerçeveler içi
ne sokmuş ve bağlamış olan esir
lerdir. Hür insanlar, mecburiyet 
hududu dışında da çalıııırlar. 

Bu sözlerimi biraz daha izah 
edeyim. Kanun, hepimizin itaa
te mecbur olduğumuz esaslardır. 
Fakat iş yaparken fazla olursa siz 
kabahatli olamazsınız. Memur 
musunuz? İşinize yarım saat ev 
ve! giderseniz, vazife saatinden 
yarım saat sonra çıkarsanız, hiç 
kimse size bir şey söylemez. 

Esasen kanunlar, cezalar, işleri 
eksik yapanlara aittir. 

Sözlerimizi hutasa edelim: 
Hayatta muvaffak olmak için 

en büyük şart, verilen işi ciddi o
lara kkabul etmek ve onun e -
hemmiyetini idrak ederek yap -
maktır. Aldığınız işleri daha iyi, 
daha güzel yapınız. Bunun için 
de işinize erken başlayıp herkes· 
ten sonraya kadar calrnınız. Esa
sen bu hareket, san'atinizden ve 
işinizden zevk aldıi!ınızı da gös
teren en büyük delildir. Muvaf
fakıyet için de bu şart, mühim 
bir esastır. Böyle vapan muhak
kak surette muvaffak olur. Da- , 
ha yüksek mevkilere çıkar. 

----00 

leyli Regaip 
İstanbul Müftülüğünden: 

Ağustosun on altıncı çarşamba 
günü recep ayının birine müsa • 
dif olduğundan ertesi perşembe 
günü akşamı (cuma gecesi) Ley
lei Regaib olduğu ilan olunur. 

da geçenlerde bir Leh gazetesi, 
«DanW&'liJere ihtar ederiz, rahat 
dursunlar, yoksa şehirleri üıeriııe di
kilmiş toplarımız derhal gürlemeğe 

ba.şlar!:t diye şiddetli bir ya'Zı yaz
mıştı. 

Bu yazı bütün mii.nılsile Alman 
matbwıtını kudurttu. Şimdilik mer
mi yağmuru yerine, Alman gazetele
ri Polonyalılara karşı gayet büyük 
çapta küfür yağdırmakla. meşguller. 

İş böyle küfür bombardımanına ka.
lacaksa, hl9 te fena değil. Hatla sö
vüp saymak Alman gazetelerinin si
nirlerini teskine medar olacaksa a -
man harp çıkarmasınlar da istedtlı:

lerl kadıır sövsünler. Buna Lehliler 
de, Mösyö Çemberelayn de razıdır. 

Zaten ınuhlerem İngiliz Başvekili 
çak itidalli, çok cesur, bati~ çak ta 
plşlı:iııdlr. Yalnız yeter ki mesele 
küfür yatmurlle hallolsun da zaval
lı Avrupa balkı bomba ve gaz yat -
murundan kurlıılsunlar. 

iKDAM 

Mihvercilerin yap
mak istedikleri şey 

(Ba.ştarajı 1 inci sayfa.d.ıı) 
temel olarak Bu.lgaristanın, bir
likte hareketi kabul eylemeınek
le beraber hattı harektlrini milı,;
vrle ahenkıdar bir hale koymak 
mevkiinde bulunabileceklerdir. 

Dünkü Hltler - Ciano - Rib
bentrop görüşmeleri 

Salzborı.ıg, 13 (AA.) - Hitler 
saat 11 de Berehtesgaden'del 
Kont Ciano'yu kabul etmiş v~ 

bu ıkabul esnasında Fon Ribben
trop da hazır bulunmuştur. 'Gö
rüşme saat 12.15 e kadar devam 
etmiştir. 

Öğle yemeği Salzbourg'da Os
terreisefer Hof otelinde yenmiş
tir. Yemekte iki hariciye nazırın
dan başka Alman ve İtalyan he
yetleri erkanı, İtalyan ve Alman 
sefirleri hazır bulunmuştur. 

Saat 15 te Kont Ciano, Roma -
ya gitmek için tayyareye bin -
mek üzere tayyare meydanına 

hareket etımişttr. İtalya sefiri, 
bu akşam Berline hareket ede 
cektir. Almln mehafili, bu sa -
bahki müllıkatın mücameleka -
rane bir ziyaretten ibaret oldu -
ğunu, çünkü esas meselelere ait 
müzakerelerin dündenberi hita- . 
ma etmiş bulunduğunu beya
etmektedirler. 

Re~mi Tebliğ Yalnız 
Çayoan Bahsediyor 

IBerlin, 13 (Hususi) - Dün O; 
bersalzbeııg'de Hitler, Von Rib
bentrop ve Kont Clano arasında 
yapılan uzun mülakat Berchtes
gatlen'den verilen resmi bir teb
liğ ile i]an edilmektedir. Bu teb 
!iği neşreden Alman istihbarat 
bürosu asla mühim b;r şey kay -
detmemekte, noktai nazar tea -
tisinden dahi bahsetmiyere)<, 
yalnız, yemek ve çay ziyafetleri
ni sayıp dökmektedir. 

Bu bakımdan, tetbliğ enteresan 
görülmektedir. 

Macaristanda Vaziyet 
Londra, 13 (Hususi) - Tatili

ni Almanyada geçirmekte olan 
Macar Haridye Nazırı Kont Csa
ky il<! Alınan Hariciye Nazırı a. 
rasındaki müliikat hakkında çok 
sıkı bir ketumiyet muhafaza e -
dilmesine rağmen birçok şayia
lar çıkmıştır. Buna göre Alınan 
Nazırı Macar Başvekili Kont Te
leki'nin istifası için tazyık yaıı
maktadır. 

Askeri ittifak hakkındaki tek
lifin Macarlar tarafından hoş 

görülmemesi ve Her Hitler Ma
car.istana yapacağı seyahatte 10 
bin Alman zabıta memurunun 
gönderilmesine itiraz edilmesi 
de bu tazyıklara sebep olmıııkta
dır. 

Ayrıca Macar hükumetinin na 
zilere karşı cephe alması ve Al
man propagandasına karşı koy -
ması da tazyık hakıkındaki şayia 
!arın intişarına sebebiyet ver -
mektedir. 

Kont Ciano ile Alman Hari -
ciye Nazırının görüşmesi de bu 
meseleden sonra olduğu için bu 
konuşmalarda Macari..stanın e -
hemmiyetli bir mevzu teşkil et
tiği kanaati de vardır. 

Milll Şsf Trakyaya 
Hareket Ediyorlar 

(Baş tarafı 1 lnel sayfada) 
rİ.nıden) - Büyük manevralara 
salı ,günü (yarın) başlanacak -
tır. Manevra sallıalannda son 
hazırlıklar bugün manevra ku -
mandam Orgeneral Fahreddin 
Altay t2rafından gözden geçiri
lecektir. 

Milli Şef İnönünün harekatı 
takip etmek üzer bugünlerde teş 
rifleri •beklemnektedir. Manev
ralar dolayısile Reisicümhuru _ 
muzun Edirneyi teşrif edeckle
ri duyulmuş, §imdi.den hazılrlık 
lara b~lanmıştır. Bütün Edirne 
sevinç içerisindedir. Milli Şe -
fin ikametlerine belediye daire
si tahsis ed.!mştıir. 

Mareşal Fevzi Çakıınalt Edİ!:'
ne erkek mua1J.im mektebinde, 
manevra kı.tmalldanı Clıgeneral 
Fa'hreddin Altay ile diğer ku -
mandanlar da kıız muallim mek
te'binde misafir edileceklerdir. 

Gayemiz Harp 
Değil Sulhtur 

(Baştarafı 1 incide) 
•engin milletleridtr, her ikisinin de 
yeryüzünü kaplayacak kadar müs
temlekeleri, rengi.renk ve milyon 
mUyon nÜfusları, afızlanna kadar 
hwcahm~ altınla. dolu kasaları var
dır. Yeryüzünün bu kadar nimetine 
mazhar olanlar durup dururken ken· 
dilerlni tabU ateşe atmaz. Fakat iki 
ta.rafın da. harbe karşı hakiki vazi -
yetleri böyle olmakla beraber, yine 
her lkt tarat o kadar çok hazırlan
mışlar ve o kadar çok barutla oyna
ma.fa başlamışlamdır ki, ufak bir 
kıvılcımın nihayet o kadar korkulan 
yanruıa sebebiyet vermek Dıtimall 

he ran mevcuttur. 
Bir kere yapılan buram buram ma

nevralara bakın. Bitler cenapJan Le
histan hududunda. Lehistan Daolzi&' 
etrafında, İtalya bir taraftan Fran
sa hududunda, dlfer taraftan Akde
niz havalarında, İngiltere Fransadan 
İnglltereye ,İnglltereden Fransaya, 
Fransa da Tunus'ta, Cezayir'de, vel
hasıl bu dört devlet haftalardanbe}i 
bütün vakitlerini denizde, karada, 
havada velhasıl akla gelebilecek her 
:rerde manevra ile reçJrlyorlar, bu 
manevraların 'hepsi de ufak mikyas
ta birer harp nü.munesidir. Bu birçok 
ufak harp nümuııelerinin, bir araya 
gelince nihayet ansızın büyük bir 
harbe müncer olmalarına da. bir m:i.· 
ni yoktur. 

Bu vaziyet karşısında her iki tara· 
ta da. nasihat etmek, kabilse araları· 
na. girip iki tarafı uzlaştırmak vazi· 
fesi bi:ze düşüyor. Zaten blz demok
ratlar cephesine münhasiren sulh 
maksadile iltihak etlik. İltihakımızın 
sulbü temin edeceiinden şüphemiz 

olsaydı. tabii bitaraf kalmağı tercih 
ederdik. Vakı.i iltihakımız vukubuJ
duğu günlerde İngiliz ve Fransız ga
zeteleri biraz (afurt Lofurtlu) yazllar 
yazmadılar değil. Meseli. bir Fransız 
gazetesi damdan düşer gibi, Türki • 
yenin Fransa ile uzlaşması (Şarki 

Akdeni.zde yeni bir majino hattı kur
du!) diye karşı tarafı beyhude yere 
i,tzap vl t.a.hl"ik edecek bir söz söyle
mişti. 

Ne mü.ıııı.sebet? erendim! Biz ne 
Fransanm, ne başka bir millf"tin bil
meyiz ı:eredeki menafiine ilet ola
cak bir millet miyiz? En kara günler· 
de Anadolunun ortasında bir avuç 
Türkle mahsur kalarak ve dört taraf· 
tan üzerimize saldıran müthiş düş -
manlarla birer birel" uğraşarak dün· 
yanın en hırıkah zaferini kazanmış 
ve istiktı\Umiıe ermiş bir milletiz. 
On beş senedenberl de dünya suJ -
hünü temin için kendi hesabımıza 

yapılacak fedakiirlığın her türlüsünü 
yapmış bulunuyoruz. İşte bugün sulh 
cephesbte lllllıakımız da bu on beş 

seneUk siyasetlmizhı en tabii ve en 
zaruri bl rneticesidlr. Binaenal~yh 

bizim bu karısık macerada yegi.nc 
vazifemiz, sulhe hizmet etmek, sul
bü kuvvetlendil"mek ve sonuna ka -
dar iki tarafın da arasını bulmağa 
çahşmaktır. llattii. Türkiye, bu :lşde 

tam mıinô.sile bir hakemlik veya hıi
klmlik vazifesini de rörebillr. Bu hi
ktmltk ister hükmetmek suretlle ol
ıtun, ister davayı faslü halle hadim 
olmak sureUle olsun! 

İki .tara.fa da eok rica ederiz, bo 
cok tehlikeli oyunu bıraksınlar, ka
bilse bir masa etrafında hep birlikte 
oturalım ve bu karışık davaya bir 
parei hal bulalım! 

s. s. 

Şark Alemi 
(Baş tarafı 4 üncii sayfada) 

kir vermek için şunu söyliyelim 
ki, bütün güzergahta 185 adet 
tünel inşa edilmiş olup bunların 
mecmu tulü 54 kilometreyi bul -
maktadır ve içlerinde (2500) ve 
(2800) metre uzunluğunda kı -
sıınlar da vardır. Hattın inşası i
çin devamlı olarak günde ( 40) 
bin amele çalıştırılmıştır. 
Hattın inşası masrafına gelin -

ce, bunun bidayette 15 milyon li
rayı bulacağı hesap edilmiş ise 
de, bilahare 28 milyon gitmiştir. 
Buna da başlıca sebep, inşaatın, 
evvelemirde tevdi edildiği ecne
bi şirketlerin, her yerde ve bil
hassa şark memleketlerinde yap
tıkları gibi, bu i~aatı vesile itti
haz ederek memleketi soymıya 
kalkışmış olmalarıdır. 

İran Şahı , şimendüer inşasına 

karar verdiği vakit, bu muazzam 
eserin bir an evvel hitam bulma
sı için hem şima.lden ve hem ce
nuptan iki baştan birden işe baş
latmış, şimal kısmının inşasını bir 
Alman ~irketine, cenup kısmı - · 
nın inşasını da bir Amerikan şir
ketine vermiştir. 

Bu iki şirket, bir müddet dü - , 
rüst hareket etmişlerse de sonra 
inşaat bahanesile memleketi is -
tismara kalkıştıklarından ve Şahı 
İranın bu gibi işlerde hiç de şa -
kası olmadığın.dan bu iki şirketi 
memleketten defetmiş, bir müd-
0.et hattı doğrudan doğruya İran 
mühendislerine inşa ettlrmi§ ve 
nihayet mütebaki kısımların in-

Matbuat 
(Baştarafı 1 nci sayfadaj 

bir neticei t&biiyesidir. İdrak 

demek tefekkür demekt1r. Müte 
fekkix olan her zihayat ise mut
lak surette hürriyete maliktir. 
Siz cebbar ve zalim hükıimetle
rin, ba'1 fertleri, hür düşündük
lerinden ve açık söylediklerin -
den dolayı yakalarından tutup 
da zindana attıklarına bakma -
yın ve burulan dolayı- kat'a mü
teessir olma<yın. Onların zindan 
larında bapsettikıleri idrak • ve 
tefekkür ve onun muhassalasi 
olan hürriyet değil, bir bedenden 
bir cisimden, bir cesetten ilba
rettir. Yok.sa kafanın içindeki 
hür düşünceye el uzatabil€Cek 
henüz bir kuvvet keşfolunma -
mıştır. 

Zı;ten diktatörleri en ziyade 

1 
kııdurtan, hatta korkutan da, 

' böyle bir kuvvetten mahrum 
\ bulunmaları ve bütün kudretle-

rine rağmen imanlı bir tek fer
din karşısınd.a.aciz kalmalarıdır., 

Namık Kemal Bey merlıu -
mun da, yukarıda sername itti
haz ettiğimiz meşhur mısraları, 
bu ezeli ve ebedi hakikati en 
vedz ve beliğ surette ifade eden 
Uıyemut bir düstürdür. 

Hi9bir lisanda veya bizim bil 
diğimiz hiçbir lisanda idr1ık ve 
hürriyetin kuvvei ka.hi.resi, ebe 
di hakimiyeti bu kadar şahane 
bir eda ve bu kadar hatifa -
ne bir nida ile söylenme -
miştir. Sanki Namık Kemal 

' merhum gaybın derinliklerin 
den gelen bu hitabile geçmiş. 

gelmiş ve gel€Cek bütün müste
bitlere, bütün sebbarlara, idrakin 
ve fikrin hakimiyeti karşısında 

daima mağlüp olacaklarını, da
ima zebun ve zeli! kalacaklarını 
ili\n ve ilam etmek istemiştir. 

Zaten en zikudret müstebitler 
bile zamanı saltanatlarının sar
hoşluğu içinde bu hakikqtı gör
maseler de azce dilştüklerı va
kit bunu itiraftan men'i nefsede
miyorlar, nitekim, beşeriyetin 

yetiştirdiği harikalardan ve ci
hangirlerden biri o'.an Napolye>n, 
kılıcımn ucile Avrupada hü
kümran olduğu müddetçe. her 
istediğini yapabileceğine kani 
olmuşsa da, nihayet esarete dü
şerek (Sent Elen) in huzur ve 
sükUnu içinde muhasebei nefis 
mecburiyetinde kalınca şu bü
yük itirafta bulunmuştu: 

- Dünyada hakim olan iki 
büyük ku.vet vardır. Biri kılıç, 

diğeri fikir. Fakat fikir. ergeç 
kılıncı mağlup eder!. 

Bizce Napolyonun on beş yir
mi senelik baş döndürücü, misli 

şasını bir İsveç şirketine tevdi 
eylemiştir. 

Şah Pehlevi, memleketin bil -
hassa iktısadiyatını yükseltmek 
için giriştiği bu işin, inşa esna -

sında yine memleketin iktısadi
yatını bozmaması ve halka yük 

olmaması için, ne harici istikraz 
akdetmiş, ne dahilde fazla yeni 
vergiler ihdas eylemiş, masarifi 

mümkün mertebe devletin umu
mi bütçesinden temine çalışmış, 
fakat asıl sermayeyi, İngilizlerin 

elinde olan İran petrolleri mu -
kavelesini tadil ve ıslah suretile 
ve İngilizlerle anlaşarak aldığı 
fazla varidatla vücude getirmiş
tir. Bilhassa bu husustaki mu -
vaffakıyeti, İranlıların şükran 
ve minnetini mucip olmuştur. 
Bu hattın İrana temin eylediği 
menafii iktısadiye ile bilahare bu 

hattan ayrılacak şubelerin Tür
kiye şimendiferleri ile iltisakı 
hakkında elde edeceğimiz ma -
lı'.imatı peyderpey karilerirnize 
vereceğiz. 

S. Scbilti 

1 
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Hürriyeti 
görülmemiş maceralardan sonra 
vasıl olduğu ohu hakikat, hürri -
yet ile istibdat arasındaki farkı 
göstermek için hukuku esasiye 
veya siyasiye kitaplarının sayfa
lar dolusu nazari delil ve bür
hanlarından daha çok kuvvetli 
ve daha çnk faydalıdır. 

Maddi kuvvetimiz müsa!t ol -
saydı, Napolyonun bu veciz ve 
beliğ itirafını büyük levhalara 

' hakkettirir ve bugün dünyayı 
ve beşeriyeti topla, tankla ve 
tayyareyle hayvan sürüsü gibi 
idare edebileceklerini zanneden 
zavallı müstebitlere gönderir ve 

, •Hepinizin piriniz, ii!Stadinız se
nelerle tecrübeden sonra böyle 
söylüyor, ibret alın• derdik. 

Bizde matbuat hürriyetine ge
lince, şurasını şükranla itiraf eh 

meliyiz ki, muhterem Reisicüın
hurumuz İsmet İnönü'nün fazi
letli, basiretli ve dirayetli ida : 

resi ve himayesi sayesinde ve 
el'an şiddetli bir matbuat kanu
nu hükümran bulunmasına rağ

men, gazetelerimiz nisbi bir ser-
1 bestiden müstefit olmakta, mil
. Jet ve memleketin hayati mese

lelerini açıkça muhakeme ve mü 
talea etmek imkanına malik bu
lunmaktadırlar. Bunun en yeni 

bir misali ve bürhanı ise, bu a
ciz muharririn, on beş seneden
beri ilk defa olarak hüviyetini 

saldamağa, imzasını gizleıneğe 

mecbur olmadan bu sütunlarda
ki düşüncelerini serbestçe yaza
bilmek fırsatını bulmuş olması
dır. 

Eski ve yeni gazetecilere bu 
serbestii beyan ve kelamın ni -
hayet l:lahşed.ilmiş olmas1 da, 

< memleket namına cidden tak 

dir ve teşekkürlerle karşılana
cak bir nimettir! 

EBÜZZİY AZADE 

Velid 

Başvekil Bu Sa
bah Geliyor 

( Baştııraf> 1 incide) 

Ankarada bulunan Vekiller, bir 
90k mebuslar ve vekaletler er
kanı tarafından uğurlanmış ve 
kalııbalık bir halk kütlesi, h~
vekili hararetle al:kışlamıştır. 

000---

Maarif Vekale. 
tini tebrik ederiz 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mevkie getirilmesi, Maarü v eki
li Hasan Ali'nin erbabı iktidar 
ve kıymeti takdirde büyük ;ı,;,. "ka 
biliyeti ve işleri ehline tevdide 
de tereddütsüz himmeti olduğu
na delalet eylediği cihetle ken -
disini tebrik eyliyoruz. 

Menemenlioğluna gelince, o 

ister tedris hayatında olsun, is
ter böyle bir memuriyete tayin 
edilsin, her bulunduğu yere ilim 
hamulesini ve seciye ve tecellüt 

meziyetlerini de beraber götü . 

receği cihetle, bulunduğu herha.n 

_ gi bir yer, ona yeni bir kıy -

met izafe etmez, fakat o gittiği 

her yere, mutlak kıymet ve mad

di ve manevi temizlik götüıür. 

Görülüyor ki, İsmet İnönü 
devri, her şubei devleti, ve her 
işimizi ıslaha doğru, ağır ve mü 
teenni, fakat kat'i ve salil~etli a

dımlarla yürümeyi kendine baş-
' l.ı.ea siyaset umdesi ittih~z e , 

tir. Bundan dolayı memleket çok 
müftehir, çok müteselli ve çok 
't'innettardır. 

---··---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- • icabında gUnde 3 kaşe alınabilir. • -
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SAYFA-12 iKDAM .- H - ft_(H ISTOS 1939 

Piyango 
kraliçesi NDMET ABLA gene 3 bUyUk ikramiye vererek 

rekorların rekorunu kırdı 

E • 
1 1 Bu keşidede dahi ş 

Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 31038 
No. biletle Taksimde Aygun sokağında 

33 No. Bay Yergiye 50.000 Lira 
KAZANDIRDI 

11 

Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle verdiği 
16928 No. biletle Aksaray deposunda 

2641 No. lu Vatman Bay Mehmede 12.000 Lira 
ve PARALAR iNi TAMAMEN VERDi 

10.000 Lira isabet eden 25639 No. bilet sahibi KadıköyUnde Moda caddesinde 260 No. da Bayan Belkis biletini almadığından 10.000 lirayı kaybetti ve mUleessir oldu 

Ad d'kk lstanbul Eminönü tramvay caddesi No. 29 • 31 NiMET GJŞESJ h b NiMET ABLA • rese 1 at : Ba9ka yerde hiç bir 9ubesi yoktur. Tel ; 22082 Sa İ İ 

Gümrükte Eşya Satılıyoı: 1 
lstanbul GomrUkleri BaşmOdUrlUğUnden: 
66 kilo 370 gram müstamel yün palto, ceket, yelek ve panta· 

llon 164 kilo 700 gram deri taklidi müpmha, 188 kilo 120 gram 
pamuk me.ııııucaıt, 377 kilo demir ka'bartma ve pirinç kilit, 119 ki
lo liOO gram cin, 1282 kilo kimyahane Öl'llt!kleri, 5707 kilo zeytin
ya.ğı, 45 kilo mllıtaıwıratı tıbbi ye, 53 kilo külçe halinde kalay, 
16 lı:ilo 400 gram pamuk faııilA 28 kilo 320 gram yün mensuıcat, 

sa kilo ~ gram kurutma makinesi, 10 kil-0 400 gram Şark halısı 
16 kilo 500 gram sun'! ipek meıısucat, 1187 kilo matbaa mürekke
bi, 31~0 kilo kınk gemi pervanesi, 801 kilo tabağata mahsus hüla
sa, 1274.5 kilo ı;odyom karbonat,.142 kilo kuru sığıl' derisi hakkın
da.ki llAmmız 30/7 /939 günlü Tecim gazetesindedir. İstekliler bu 
gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri ilfın olunur. (6078) 

KIZILAY~
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DİREKTORLOGONDEN : 
Yeni ders yılma hazırlanma \tadır. Okul geceli ve para.

sızdır. Okul, genç Bayıuılann hastabııkıcı ve ziyaretçi hemşire 
yeti§li:rmek, ha.tanelerde ve unmmi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldı., _ Teorik ve Pratiktir. Deı:ııler hu· 
uusl doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs
teklil.erin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orıta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarım tzla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat lstanbulda A ksarayda Haseki caddesin -
de okul dlrelctörlüğiine müracaat edilmesi!. 15 Eylfil 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilıniyecektir. 

--• L EY L I ve N E HA R I 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZmLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 
.. __ Okul 18 eylii.l pazartesi günü ııçılaulı:tır, 

inhisarlar lstanbul BaşmUdürlUQUnden: 
15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kurll§a satılacağı i.U.n 

edilml§ olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili flatla 
satışına 16 Ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 15 
\Ağustos 939 günü ak§aını; ellerinde eski fiatlı bira bukınan bayil.e
rin mevcutlannı gösterir beyannamelerini en yakın satış depoları-

. na vermeleri ilAn olunur. (6217) 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve :r;ührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 

caddesi No. 4.3 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

S A.T 1L1 K ENKAZ 
Y epllı:öyde İstanibul cadde

sinde 28 N o. kar gir evin enka· 
zı satılıktır. Bu evin anahtarı 
ittisalinde.ki 30 No. evdedir. 
Talip olanlar evi gezerek tek
liflerini tahriren Galatada Tü 
nel caddesinde 48 N o. mağa • 
zaya göndermeleri ilAn olunur. 

Çocuk Hekimi -
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Telefon: 40127 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHtı.1 HARİCİ 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 165~ Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

/LAN 
TEK SÜTlm 
SANTİMİ 

Blrlnci Sah.ile 

bôııct Sahife 

Üçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 • 6 ıncı sahifeler 

T • 8 inci Sahifeler 

'® lmNf 
150 kurut 
200 kuruş 

100 ktı.nll 

50 kuruı 
10 kunq 

Gazdeml:ııde neşrttl;rlJ.e

cek bilcümle ticari ilanlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramanzade hanında İlancılık 
Kollektıf şirketinden alınrr. 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni mümessili ve Neşri· 

yat Direktörü: A. N. 

o. Denizyolları U. MUdUrlUOU ilanları 1 
14 Ağustostan 21 ağustosa kadar 

Muhtelll hatlara kalkan vapurların l•lmlerl1 

kalkıt gUn ve •aaUerl ve kalkacakları rıhtımlar 

lan~••I• hattına 

lu11lt hattıfta 

lludany• hattuu: 

landırm• b•ttıu ı 

ııaraltlga hattına 

Ayvalık hatııH 

lamlr aa ... t hattı ... 

M•r•lft hattına 

. - Sah 12 de (Karadeniz), Per
f"lllbe 12 de (Erzuruıı(), pa
ur 16 da (Güneysu), Gala· 
ta nhtımmdan. 

- Salı 18 de (Bursııı), Cunıarte-
9İ 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhtunından. 

- Salı 11.30 da (TayyllJt), Per • 
pmbe 9.30 da (Uğur), Pazar 
11.30 da (Tayyar,), Tophane 
nhtunından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer gün
ler 8.45 de (Trak). Cumartesi 
ayrıca 13,30 da ve pazar 20 
de (Sus), Salı ve Çarşamba 
postalan Tophane nlıbmın -
dan diğer postalar Galata rıh 
tınıından. 

. - Pazartesi, Sah, Çarşamba ve 
Cuma 8.15 de (Sus), Galata 
nhtımmdan. Ayrıca Çarşam 

ba 20 de (Antalyıt), Cumar
tesi 20 de (Bursa). Tophane 
rıh tnnından. 

ı Not: Salı günleri 8.15 de kal . • 
kacak sürat postası İzmir fu
arının devamı müddetince i
Iôveten yapılacaktır. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyal'I), 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Bartın). Topha
ne rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Kema)ı). Cu 
martesi 15 de (Saadet). Sir
keci rıhtımından . 

- Cumartesi 11 de Ege. Galata 
rıhtımından. 

Not: Pazar günleri saat 11 de 
kalkan bu po~ta İzmir fuarı 
müna~1*tile lbu hafta bir 
gün evvel kalkaeaktır. 

- Sah 10 da (Etrüsk), Cuma 10 
.ı_.. ı(:anakkaltl). Sirkeci rıh-

Not: Vapur seferleri hakkınd• her türlü malfuııat llflliıdaı 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir, 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Limanları 

Umum Müdürlüğü hiııası altında 42362 
Galata acenteliği - Galata İstanbul mıntaka Liman 
Reisliği binası altında 40133 

Sirkeci Acenteliii - Sirkeci, Yolcu ıalonlP- ZZT 40 
(6237) 

* iLAVE-- eAtmlRMA SÜR'AT POSTASI 
hınir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tari.lıinden 16 Eylftl 

tarihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma hattı-
na birer ilave sürat postası kaldırılacaktır, (6238) 

* iZMIR SÜR'AT POSTASI 
~stanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icap eden İz.,_ 

mir sürat po<tası, İz!llir Enternasyonal Fuarının açılış merasi• 
minde bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temi
ııen yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumar· 
tesi günü saat 11 de kalkacaktır. (6239) 

(:!~ !~ !~~.~~r,ı,_,: 
-12,30-13,15· 15,45·19,10 dadır. 

Gümrük Muhafaza Komutanlığı lstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - İsteklisi çıkmadığından 3000 çift erat kundurası yeniden ve 

15 gün müddetle pazarlığa konmuştur, 

2 - Tahmin olunan bedeli 14100 ve muv~at teminatı 1058 li· 

radır. 

3 - İsteklilerin kanuni vesika ve te:minat makbuzlarile 18/8/39 

Cuma günü saat 14 te Gala tada Rıhtım caddes; ·Veli Alemdar han 

ikinci kattaki komisyona gelmeleri. {5949) __, . " 

1 Memleketin en eski gazetesi İ 

=~İ"'= olduğu kadar, en çok sevilen, I 
aranan 'Ve okunan gazetesi 

3 
5!i haline de geliyor ~ 
§31 1 
= ····-···· 51 

1 ilanını iKDAMA. 1 i= - ·- - 1 
ı; veren çoi< ·kaza-n·ı·r ~ 
~ § 
Eii ~ 

~uıuuııınuıııınuııuıııınımııııııııııııuıı"uııunııuullllııınııuıuuııunııuııııııııııııııııııınııınıııuıınınınnuııııımın•nnımoınıTiliômııııııııı~ınnııır dl 

l __ ı_n _h i_s _a r_ı a_r_u m_u_m_M_u_d u_· r_ı u_· o_u n_d_e -" __ I 
Cinsi Miktarı Muhammen B. %7,5 temin .. tı Eksiltme şe.klıi saati 

Lira Kr. Lira K.:. 

Kalın kınnap 6000 Kg. 4320 324 ıAçık eksiltme 14 
Kilğıt düzeltme makinesi 1 adet 500 37 50 Pazarlık 15 
Püskürme cihazı 1 adet 700 52 50 !Pazarlık Hl.. 

I - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada şartnaınelı!ı:i mucibince hizal.arında gösteri· 
len usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhamunen bedelleri, ınuvakkat teminatları, eksiltme fekil ve saatleri hizalarında göste
ı-ilnıiştir. 

Ill - Eksiltme 26/Vlll/939 Cuma günü Kabataşta Levmm ve Mübayaat FJbesindeki e.Imı 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gl:bi kınnap nümunesi de 

görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme lıçin tayin edilen gün ve saatte "7.l ' güvenme paralarlle birlikte mez 

kftr komiByona gelmeleri. (6096) 
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