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BİZ KENDİ KUVVETİMİZE GÜVENİYORUZ 
Kuvvetimizi Bilelim, Ve Ondan 

İstifade Edelim ! 
S a.na. senden gelir bir işde a.nca.k dat lazımsa 
ümidin keı zafe-rı:Un gayriden imdat lazımsa 

Şu içinde bulunduğumuz çok 
korkunç ihtimallerle dolu vazi
yette her §eyden evvel kendi 
aklımıza ve basiretimize, kendi 
maddi ve manevi kuvvetimize 
güvenmek mecburiyetindeyiz. 

Zaten her işde, her vakit mu
vafiakiyet ve galibiyetin ilk şar
tı, akla ve düşünceye müstenit 
olarak kendine güvenmekten i
barettir. 

iBu kai&nin hükmü ferdler i
çin, kuvvet te cari ise, ferdler -
den müt~ekkil milletler için de 
ayni kuvvet te caridir. 

Son zamanlarda bazı anlaşna
lar ve uyuşmalar yaptık. Birta
kım büyük devletler bize müra
caat ettiler ve yardımımızı iste
diler. Bu müracaatlara bakanlar 
ve bizimle uyuşmak istiyenlerin 
satvet ve kudretini bilenler ara
sında çok sevinenler olduğunu 

görüyoruz. Bu sevinmelere biz 
de iştirak ediyoruz, fa.kat bizim 
sürur ve ütlharunız şu devletten 
veya bu memleketten yardım gö
receğimizden değil, bilakis dün
yanın en kuvvetli addedilen dev 
!etlerinin nihayet bizim yardı -
mınuza intizar etmek mecburi
yetlnde kalmalarından neş'et et.
JJ1ektedlr. 

iBu, neden ileri geliyor? H iç 
şüphesiz A vrupanın herhangi 
bir milleti bizim kara gözlerimi

ze Aşık değildir. 
iBütün bu siyasi uyuşmaları, 

anlaşnaları ve tehaiükleri, u -
zun ve m~ tarihimizin bj,.. 
ze bırakmıf olduğu maddi ve 
manevi mirasa medyun bulunu

yoruz. 
!Bugün sahibi ve bekçisi bu -

lunduğumuz Boğazlar ve İstan
bul, dünyanın mukadderatına 
hAldm üç dört kapıdan biri ve 
en ehemmiyetlisidir. 

iBoğazlar, iki büyük alemi, iki 
büyük medeniyeti, Şark ve Gar
bi biribirlne bağladığı gibi ayni 
zamanda cihan muvazenesinin 
kilidi hükmündedir ve anahtarı 
de bizim elimizdedir. 
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oyucuları ı 
kra ı ız 

Dtdam • Sabah Postası'mn, dun, 
;reni tekllle matbuat aUesl arası
na karqmam, memleketin pzete
cUlk ha7atmda, haklk~ten büyük 
bir bid lse lefkll etmiştir. 

Gen'4 bir okuyucu kütlesinin 
blze karşı l'ÖSterdJfl, f:ab mlntn 
fovklnedk l rafbd karşısında, bll
huu mti&elıaaılls ve minnettar ol
dalwm- lfade7e bo~lıurmı. 

Diln ubah, dalla en erlıen saat· 
terde, blrlncıl tabı nüshalarımız, 

bizi seven a.s.is okuyucular tara· 
fmdan derbal kapışıınu, ve lZ 1&· 

hUe olan ba tevkall de 1ayımıun 
ıır.ın.ı tabını 7apmak mecburiyeti 
blsıl olmu,ıur. 

İkdam - Sabah Postası, okuyu- ı 
culanndan ,.~rdüiu. ·· bu ge.~lş te
vttcüh ve ali.kaya teşekkurlerlnl 
bUdlrtr, bu teveccıihe daima Jı\yık 
olma fa galışacaiını videder. 

3 kurut luk l'azet<- olan İkdam 
için, her &iin 12 sayla yapmak 
maddl bııkinsızhfına ratmen. sa
yın olruyacuların sonsuz teveccüh
lerlnl mukabelesiz bırakmamak 
makaadl1e, arada bir, ız sayfa ô 
larak lnU.oara devam edeceflı: . 

NAMIK KEMAL 

Boğazlar sayesindedir ki, bu
gün cihan siyasetindeki mevkii
miz, hemen hemen Fati:h'in İs· 
tanbul'u fethettiği zaman kadar 
ehemmiyet kesbetmiştir. 

IBu ehemiyet, te vakt~e ecda
dımızın ne dürbin yolu tuttuk -
!arını, bu devleti kurarken ve 
yükseltirken ne kadar esaslı dü
şüncelerle hareket ettiklerini bir 
daha isbat etmiş oluyor. 

Filhakika, Fatih bundan beş 

yüz sene evvel İstanbulu, yalın 
kılcı bizzat elinde olarak 
ordularının başında fethettiği 

gün, tarihin büyük bir devrini 
kapatmış ve ondan daha büyük 
ve daha şaşaalı bir devri açmıştı, 
ve o fetih gününden beridir 1". 
Türk Avrupanın ve o tarikle ci
hanın mukadderatı üzerinde ağır 
basan en büyük kuvvetlerden bi· 
ri olmuştur. 

O gündenberi bu kadar asır

lar geçti ve o asırlarda Türk mil
leti içli dışlı bin bir türlü hadi
se ve gaile ile karşılaştı ve bo -
ğuştu. fakat bir gün İstanbulu ve 
Boğazları elinden bırakmadı ve 
işte hala bugün de, Lıraz yuka
nıla dechğimiz Jıibi, hemer. he -
men Fatihin zamanındak\ satvet 
ve kudretle yine Boğazlara sa -
bip ve hakim bulunuyor, yine 
dünyanın o büyük kapılarını eli
mizde tutarak oralardan istedi· 
ğimizin geçmesine müsaade edi
yor, istemediğimi.zi kapının ö -
nünde durdurup bekletiyoruz. 

Tarihte hiçbir cihangir, hjçbh: 1 

fatih gösterilemez ki ka~andığı 

zaferler, bıraktığı eserler, böyle 
beş asır sonra da yine kendi mil
letinin, kendi memieketinin ve 
kendi öz ahfadının elinde kalmış 
olsun ve onlara yine kendi za -
manındaki kadar kuvv~t, satvet, 
şan ve şeref izafe eylesın. 

İşte dünyanın bugünkü k_or ~ 
kunç halinde en mühun vazifeyı 
ifa edecek mevkiini ihraz etme
mizin biribirini boğmağa hazır
lanan' milletlerin arasına girerek 
onlara hakemlik ve hatta hakim
li ketmek mertebesine çıkmamı
zın sırrı ve hikmeti budur. 

Bizim bu ehemmiyeti alma -
mız birdenbire gökten inmış bir 
ihs~n netıcesi değildir. Anifen de 
izah ettğiimiz gibi, vukuatı .ta
rihiyenin mantıki bir teselsu .
!ünden milli kudret ve kıymetı
mizin bize ergeç nasıp edeceği 
tabii bir neticeden ibarettir. . 

Hatta, mübalağ?sız diyebili~ız 
ki, şimdiki fevkalade vazıyetı -
mizin esası, Yıldırım Beyazıdın 
An d luhisarının temelini attı-

a o F "h 
ğı ve onun şanlı torunu atı 
Mehmedin de Rumelihisarının 
ilk taşını koyduğu gün kurul -

muştur. 

İşte büyük devletlerin bug_ün 
hükfunetimize müracaatla Turk 
milletinden nusret ve sulhe hiz
met istemeleri ve beklemeleri 
karşısında bizim şahsan duydu· 
ğumuz sevinç yalnız bundan ılc
ri geliyor, yoksa halk arasında: 
cBize şunu vereceklermış, ken
dilerinden bunu alacakmışız• 

(Arkası 7 inci sayfada) 
EBVZZ1Y AZADE 

Velid 

Trakya Manevralarımıza Bu Sabah 
Fecirle Beraber Başlanıyor 

Fevzi Çakmak Edirneye 
Gitti, Başvekilmiz Geldi 

Reisicümhur İsmet İnönünün 
manevraları takip etmek üzere 
bugün Trakyaya hareket etme
leri kuvvetle muhtemeldir. 

Rei.skümhurwnuz dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelen, 
Başvekil dQktor Refik Saydamı 
Deniz köşkünde kabul e~er 
ve öğle yemeğine alıkoymuşlar
dır. 

Hariciye Vekili Şük.rü Sarac
oğlu da dün Deniz köşküne git
miş ve Milli Şef tarafından ka
bul edilmiştir. 

Başvekil doktor Ref!k Say -
dam dün sabah Ankaradan şeh
rimize gelmiş, Haydarpaşa ga
rında Vekiller, Parti Genel sek
reteri, !.tan'bul parti müfettişi, 
hariciye umu.mi katibi, vali, 
merkez kumandanı tarafından 

hararetle karşılanmıştır. Milli Şef Başvekille beraber 

İstanbul Muşiyle Dolmabah · 
çe rıhtıımına çıkan Başvekil, 

oradan da Perapalas oteline git
miş ve saat 11 de Floryaya ha
reket etmiştir. Refik Saydam 
saat 15 de Perapalasa avdet et
miştir. 

FEVZİ ÇAKMAK MANEVRA 
SAHASINDA 

Evvelk. gün Ankaradan şeh
rimize gelen Genel Kurmay B1ş 
kanı Mareşal Fevzi Çakmak dün 
sabah saat 9 da maiyetile Trak
yaya hareket etmıştir. 

İstanbul kwnandanı genra; 
Halis Bıyıktay ile general Sal'h 
de Mareşalin refakatinde bulu
nuyarlar. 

l\IANEVRALAR BUGÜN 
BAŞLIYOR 

Edırne, 14 (İKDAM Muhabi

( Arkası 7 ine;. sayfada.) 

Bulgar D stl rımız 
Bizden Nasih tla 

Sulha Çalışmak Fakat 
Cenge Hazır Olmak! 

Gayemiz su 
yolumuz sulh, 
düşüncemiz 

5ulh! Buna zer 
re kadar şüphe 
caiz değil. Za
ten demokrat -
lar cephesine 
mutlak su1h i
çin iltihak et
tik. Fakat sul
hu temin için 
bugün yegane 
çare de cenge 
hazırlanmaktan 

ibarettır. Zaten 
ı<esrr mizı izah 
eden '1leşhur 

'beyitte bı.; ,.- ,,. 
eski kaideyi ve 
hakikati, veciz 
ve beliğ bir me 
sel halinde li-
sanunıza geçir 
mi:ştir. Bu meş 
hur beyit, ma
lum olduğu ü-

. zere tıl Romalı 

l Jıar zamanın -
dan kalma La
tince •Si vi.s pa 
cem, parabel 
lınn• cümlesi -
nin nazmen ter 

,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~ .. • cümesinden iba 

B v \-

. .. . .. 
Bugün büyük nıone vralara sahne olan Trakyaıuıı ile komşumuz Bulgaristanın 

hudutlannı gösteren harita 

Trakyada bu sene ceryar. e
deck olan manevralanmız, her 
seneye nisbetle daha ziya.d., şü
mullü ve ehemmiyetH Olacaktır. 
Bununla beraber bu manena -
!arla hiçbir siyasi maksat takip 
etmiyor, h~le hi.ç klınseye kar
şı tehdit veya ıhafe hatırımı? 

dan bile geçmiyor. 
Yalnız k ·ı-c::_ .ile komşu -

muz Bulgarlara bazı nasihatler
de bulunmak, daha dünkü tari
he ait bazı hakikatleri hatırlat
mak isteriz . 

Bulıgarlar hiç şüphesiz asker 
bir millettir ve iyi harbetnıe.>i-

ni bilirler. Yıtln12 s;yasette bi
raz sakarlıkları vardır. Bunden 
dolayıdır, ki Balkanlar harbin -
de, birdeı:lbire müttefikleri Yu
nanlılar ve Sırplar üzerine bir 

- gün saldırmışlar ve bir iki gür
de her iki tarafa da mağlup ol

( Arkası 7 inCi saııfada) 

rettir. 
Demek ki, sul 

hu temin için 
ha:ııbe hazırlan

mak dünün, l:u 
günün bir düs
türü değil, ta-

· Bu ıhescl ile bulur cümle düvel fevzülelfth 

l 
rihin en eski de 

Hazır ol tenge eğer ister isen sulh ve salah 

virlerindcn b;ri beşriyetin itltfuaa mecbur kaklığı en e
saslı kaidelerden biridir. Türk milleti de ışte, başta erkanı mıl
liyesı olduğu, bugün bu gayeye canile baş;le çalışmağı kendi:ıe 
vazife addetmiş bulunuyor. 

Mösyö Hitle ri n 
Akıbeti Ne Olacak 
Bir Avusturyalı 

Mütalealar 

Belediye 
İstanbul belediyesi ana u dde

lerdek.i binaları boyatmağa ka
rar verdi; bunun için bina sa
hiplerini Halkevlerine topladı 

ve Halkevleri vasıta.sile kendi
lerine talkın verildi: 

- Her şehirli, oturduğu şeh
rin güzelliğini temine çalışmak· 
la mükelleftir. Boyası eskimiş, 

sıvaları çatlamış, dökülmüş bi
nalar İstanbulun yüzünü çir -

_Şayanı Dikkat 
ileri Sürüyor 

(Yazısı 7 inci sayfada) 

LEii 
ve Evkaf 
kinleşliriyor, binalarınızı liıt
fen boyatınız! 

İstanbul belediyesinin eski• 
binaları boyatmak istemesi ne 
kadar yerinde bir işse, bu işi ba 

şarmak için Hlzım gelen talkı -
nın Halkevlcri vasıta.sile \'eril· 
meslni İ•temsi de o kad&T ye -
rinde bir i tir. Na. ıl ki, Hal
kevlerinin talkını, müc5'ir ol-

( Arkası 7 ine; sayfada ) 
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SAYFA-! 

Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Emekli General Kemal Koçer 

Hatıratı 

Müfettişi 

Hürriyet itilafçılar 
Evimi Aratmışlardı 

DüNKÜ KISMIN Hür.ASASI: 

( Elinıten sildhı alınan milli or
du çekilmek mecburiyetinde kal
mıştı. Vaziyet ümit verici değil
di. Fakat memleketin hamiyet
li çocuklan di§!erile, tırnaklarile 
uğraşırken birçok insanlar va
tan haritasını düşmanla anla§a· 
-rak çizmek arzusunda idiler. 

Fakat hamiyetli zevat yer ye~ 
toplanarak mitingler yapıyorlar
dı. A nadoluda da milli faaliyet 
başladığından buna sildh, cep -
hane ve malzeme yetiştirmek ld
zımdı. 

lstanbulda çakı bile taşımak 
yasaktı. Milyonlarca mermi ve 
fi§eği kaçırmak hayal sayılabi -
lirdi. 

Maamafi bunu muntazam bir 
şekilde yapmak ldzımdı. Bunu 
yapmak için bir grup teşekkül 

etmeliydi.) ...... 
lLK SÖZ: 
(Bu yazılarımla, birçok 

işler başarmış olan M. M. 
grupunun fedakdr üyelerine 
ve yardımcılarına şükran 

borcumu ödemek istiyorum. 
Esasen, nurunu tükenmez 
mi!!i kaynaklardan alan bu 
kurumda, bir fert haysiye
tile, benim muvaffakiyetim, 
varlığımdan öteye geçemez
di: Var olsun büyük Türk 
mil!eti!) 

• •• 
MESAİYE TAKADDÜM E

DEN HAYATIM: 

llüyük harbin son yılını, bir 
çok güçlüklerle savaşarak ge -
çirmiştim. Filistinde cMerda. 
da iken Almanyada Zondhofen 
atış okuluna memur edilelim. 
Bulgaristandan geçerken Bulgar 
ordusunun panik yaptığına şahit 
olmuştum. Bavyerada, yeni bir 
emir aldığım için, bir müddet 
daha beklemek mecburiyetinde 
kaldım. Artık memlekette hükü
met değiŞmiş, İstanbulla da ırti
bat kesilmişti. Viyana - Buda
peşte - Bükreş yolile dönmek 
imkanlarını aradım. Viyanaya 
güçlükle gelebildim. Üniforma 
ile gezmek sıkıntılı idi; cepheyi 
gerisinden vuranlar, harbin 
müsebbibi olarak ordu men -
suplarını tanıyorlardı ve bilmek 
istemiyorlardı, ki asker büyük 
foragat ve cesaretle, ancak yur
du için mü~adele etmişti. Viya -
naya üç günde ve tren değiştire
rek yetişebildim. Viyanada çap
raşık vaziyetler vardı. Dışarıda 

bir beyinsizin tecavüzüne de uğ
ramıştım. İstasyon, emin idi, üç 
geceyi orada geçirmek mecburi
yetinde kaldım. 

Viyana sefirimiz Mustafa Re
şit P3şa yeni kabineye memure· 
dilm i şti, benimle birlikte İstan
bula hareket etmek fıkrinde i

di. 

Sokak gösterişleri tatsız bir 
şekıl almıştı. İstasyonda bir mü
sevi hemşehri, nakit ve mücev -
heratını kaçırmak için bir çok 
şeyler bağışlamak istiyordu ve 
hayat kaygosile de çırpınıyordu. 
O h eyecanlı günlerde müsevi de 
pa raya kıymet vermez olmuştu.! 
Hak kalte çetin bir durumda 
parada bir düşmandı. Bu zavallı 
zengine yardım edemedim. 

Sefirle beraber cenuba doğru 
yol almıya başladık. Tren, vakit_ 

vak it duruyor, durduruluyordu. 

Gelişigüzel bir köyde saatlerce, 

günlerce kalmak, cenuba giden 

trenleri almak ıztırarında kalı

yorduk. Bize gösterilen bu çe • 

tinlikler, siperlerde, ateşler al .. 

tında yıllarca geçen hayatın, 

yurtsuz sokak kabadayılarınca 

nasıl karşılandığını göstermek 
itibarile ibret vericiydi. 

Muh terem refikimin teessü -
ründen ağladığı vaziyetler ol
muştu: cHayat işte böyledir, bu
gün safa, yarın keder!• Nerede 
o silah arkadaşlığı. nerede Ro -
manyada bu adamlarla birlikte 
geçirdiğimiz zafer günleri! Hasis 
bir emel, mütefekkir beşeriyeti 
tepelemek, ilk çağlara intikal et 
mek istiyordu. 

Bende eşya yoktu. Paşada her 
ikimizi yaşatabilecek kadar pa
ra vardı. Bu acı günler, yarınki 
hareket hattımızı çizebilirdi: 

•Marsermadideye Ra'bbim gü
neş göstermesin•. 

Yirmi günde kalas üzerinden 
İstanbula gelebildik. Vapur yol
da Tuna ve boğaz ağızlarında i
ki defa mayn tehlikesi de atlat
mıştı. 

Muhterem vezir, emri vakile
•i kabul etmek mecburiyetine 
..ıüşen yurdun kurtulamıyacağı
nı düşünür, göz yaşları dökerdi. 
Kendisile uzun hasbihallerde 
bulundum. Yeni kabinenın üye
si, ümıt veremiyordu. Kabinele-

' rin biribirini takip edeceğine o 
da kaniydi. Evime, ben de bir 
ümitle dönememiştim. 

* Son büyük yangında yersiz 
kalan ailem, akrabamdan diğer 
iki aile ile birlikte, Şehremin in -
de, bir vakitler İttihat ve Terak
ki klübü olan bir evde barındı
rıinııştı. Harp yıllarında cephe -
lerden ayrılamıyan ben, İstan
ıbul gibi Şehremininin de yaban
cısıydım. 

Şehremini, dikkati çekmiyen 
ücra bir yerdir. Sadık Beyin et
rafında toplanan Hürriyet ve 
İtil.ôfçılar, bu semtlerde de, faal 
bir rol oynamakta idiler. 

Burada tanıdıklarım. birkaç 
mı!slekdaşla, kararlarını gözleri
le ve midelerile verebilen bir i
ki hemşehrimdi. Bir iki di.izüne 
adamla temas edebiliyordum. 
Hürriyet ve İtilafta yer tutan ar
kadaşlarımı okşamak mecburi -
yetinde idim. İnzibat işleri bu kı
sa görüşlü adamların elinde idi. 
Bir müddet sonra ev:mde taras
sut altında olduğumu seziyor -
dum. Bu gayretkeşler bir gür! 
yoklamayı da unutmamışlardı. 

Bu ziyaretten beni refikam 
haberdar etmişti. Tamamen ha
zırlıklı idim. Evimde bir şey bu
lunamamıştı. Başlarında müba -
rek hilali taşıyan bu bedbahtla
rı atlatmak için siyasi tedbirlere 
başvurmak hünerdi. asgari bir 
hesapla bir bitaraftım! 

* Bir gün, Hüriyet ve İtilafın 
Şehremini merkezine çağırıldım, 
toplu vaziyetteki heyetin huzu

runa götürüldüm. 
Reis: 

- Oturduğunuz evle şu bulun 
duğumuz evi miibadele etmek 
istiyoruz. Fikirlerinizden istifa
de etmek için fırkaya girmenizi 
de rica edeceğiz. dediler ve ila -
ve ettiler: 

- Biliyorsunuz, o ev, bir va
kitler İtt i hat ve Terakki binası 
idi. Şimdi, İttihat ve Terakki öl
müştür, Hürriyet ve İtilaf var · 
dır. Evin bahçesinde oyunlar da 
vererek fırkaya bir gelir temin 
etmek fikrindeyiz. Sizin Avru -
pada tahsil görmiiş birisi oldu -
ğunuzu da öğrendik, bilgileriniz 
den istifadeler çekeceğiz. 

- Eve üç aile sığınmıştır, çı

kamam. Hem evi alsanız da o
yunculuğa heves etmeyiniz, fır
kacılık yüksek bir vazifedir. Fır
kanıza, asker olduğum için, gi
remem. Şimdilik resmi vazife de 
·mnıoıl:ıı.uaısı (Arkası var) 

Deri Tacirleri 
Vekalete Mü. 
racaat Ettiler 

Tüccarlardan Bazıları 
Zarar etmişler 

Memleketimizin en başta ge
len ihracat maddelerinden biri 
olan derilerimiz Anadolunun bir 
çok mezbaha ve kasaphanelerin, 

ı de mevzuata uygun bir surette 
yüzülmediklerinden ınemleke -
timiz her sene binlerce lira za -
rll!' etmektedir. 
Tüccarlarımızdan bazıları Ti

caret Vekaletine müracaat ede
' rek bu meselenin halledilmesini 
istemeğe karar vermişlerdir .. 

Kilosu 65 kuruştan yani et fi
atının iki misli kıymetinde olan 
deriler bir çok vilayet ve kaza -
!arda yumruk yerile bıçakla yü
zülmekte bu yüzden deriler ze
delenerek sakatlanmakta bu su
retle kıymetinden yarı yarıya 

kaybetmektedir. 
----<101----

BELEDi YE 

Şehir Meclisi Toplantısı 
İstanbul şehir meclisi fevkala

de toplantısını bugün saat 14 te 
yapacaktır. Açış nutkunu Vali 
söyliyecek, toplantı dört içtima 
sürecektir. 

Belediye Fen Heyetinde 
Yapılan Toplantı 

Dün belediye- fen heyetinde 
Valinin Reisliği altında bir top
lantı yapılmıştır. Toplantıda, E· 
lektrik, Tramvay, Tünel ye ha
vağazı, sular idaresi umum mü
dür !eri, fen heyeti, imar işleri 

müdürleri bulunmuştur. 
Bir milyon elli bin liraya ya

pılacak yollara tesadüf eden ha
vagazı, elektrik kablol ar 'le ka -

nalizasyonların biran evvel ye
ni şekle uydurulması dünkü top
lantıda kararlaşmıştır. 

--00---

MAARIF 

Maarif Vekili Talebe 
Kamplarını T eft:ş etti 
$~hrimizde bulunan Maarif 

Vekili Hasan .\li Yüceı tetkikle
rine dün de devam etm ' şt i r. Ve
kJ, dün beraberin".!e Maarif Mü
dürü Tevfik Kut olduğu halde ı 
kız muallim mektebini, Yeşilköy 
tal.,bc kampını teftiş etmiştir. 

----oo 

Meclis Reisi Valiyi Ziyaret 
Etti 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Renda dün vi
lfıyette, Vali ve Belediye reisi 
Lütfi Kırdan ziyaret etıııiştir. 

Şehirde 400 Sığnak 
Vücude getirildi 

Memurlara Maske Dağıtıldı 
İstanbul bu sabahtan itibaren 

manevra münasebetile mefruz 
seferberlik mıntakasına dahil -
dir. Manevra müddetinin devam 
ettiği esnada yapılması tl)karrür 
eden hava taarruzu birkaç gün 
içinde vukubulacaktır. Bu hu -
sustaki hazırlıkları görmek üze
re Vali muavini Muzaffer şehir
de dün bir gezinti yapmşıtır. 

!Hava taarruzundan korunma 
komisyonu dün biri vilayette. 
diğeri polis müdürlüğünde ol -
mak üzere iki toplantı yapmış -
tır. 

Ha,va taarruzunun vukubuldu
duğu esnada halk derhal sığnak
lara koşacaktır. Polisler moto -
siklet ve otomobillerle şehri baş-

tanbaşa dolaşacak, halkı sığnak

lara girmeğe teşvik edecektir. 
Polisin tavsiyesine riayet etmi -
yenler cezalandırılacaktır. 

Halk, mıntakalarında bulunan 
sığnakları öğrenmeğe teşvik e -
dilmektedir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
dört yüz sığnak hazırlanmış, hep 

si levhalanmış, halkın görebile
ceği şek;Jde işaretl~nmiştir. 

Dün memurlara altışer lira 
mukabilinde maskeler dağıtıl -
mıştır. 

Şimdiye kadar yapılan hazır -

lıklar gündüz taarruzuna karşı

dır. Gece taarruzu için ayrıca 

hazırlık yapılacaktır. 

Belediyede Ça-1 
lışan Memurlar 

Süt Şirketi 
Nizamnamesi 

Barem Cetvelleri Bugün Belediye Şirkete 25000 

Şehir Meclisine Veriliyor lira İle İştirak Edecek 
ıistanbul belediyesinin teşkila

tında çalışan memurların barem 
cedveli bı.ııgün şehir meclisine 
sevkedilecektir. Vali, memur -
ların mütesep haklarını nazaıı 

Wbare almış, barem cedvelir.ı' 

hazırlarken memurların lehlerı

ne hareket etmiştir. 

12, 14 lira asli maaşlılar, 15 li· 

raya, 16, 17,5 asli maaşlılar 20 li:. 

raya. 22 lıra asli maaşlılar 25 li
raya, 45 liı-a asli maa5lılar 50 li
raya 55 1ira asil maaşlılar 60 li

raya çıkarılmıştır. 

-----00----

DENiZ 

Ege Vapurunun lzmir Seferi 
Eğe vapuru bu hafta İzmir se

ferini fuar münasebelile Pazar 

günü değil, Cumartesi günü ya• 

pacaktır. 

-----000---

GÜMRÜ'< 

ldhal 'Ve ihracı Yasak 
Maddeler 

Gümrük ve İnhisarlar Veka
leti, muhtelif zamanlarda kanun 
ve kararnamelerle Türkiye'ye 

ithali ve Türkiyeden ihracı ya -
sak veya kayıt ve şarta bağlı ve 

. ya ithal ve ihracı inhisar al
tında bulunan maddelerin bir 
listesini yapm~tır. 

ıBelediye iktısat işleri müdürü 
'Saffet, yakında tesis edilecek 

ı süt şirketiıı ln nizamnamesini ha 
zlir l amaktadır. Süt fabrikasının 

şartnamesi Ziraat Vekaleti tara 
fından hazırlanacaktır. Belediye 

r şirkete 25 bin lira vermek su
retile iştirak edecek, bu mikda -
ra müstahsiller istedikleri mik
darda aksiyonla iştirak edebile -
cektir. 
Fabrikanın tesisini İngilizler 

üzerine almışlardır. İnşaat mas
rafı İngiliz kredisinden ödene -

cektir. 
---•0"'----

INHISARLAR 

Bira Bugün Ucuzladı 
ıBugünden itibaren 50 santilı:

relik bira şişeleri 16 ve 62 santi
litrelik salon biraları da 20 ku
ruşa satılacaktır. Belediye bü

tün gazinoları sikı koııtrol ede -
cek, b:rayı pahalı satanlar şid

detle cezalandırılacaklardır. 

----"00--

MÜTEFERRiK 

Dahiliye Vekili Su Fiyat
larını Tetkik Etti 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

dün vilayette meşgul olmuş, su

lar idaresinin kanalını tetkik et

miş, umum müdür Ziyadan iza

hat alm~tır. 

N<OT'lLAR: 
VAR MI BİZE 

YAN BAKAN?. 

Palavracı ve patavatsız .• diye sö
zü ipe sapa gelmiyene derler. in
sanJa.rın böylesi olduğu gibi ıaze
telerin de böylesi vardır. Bunlar
dan bir tanesi de bizim caddede 
türemiştir. Patavatslzhk ve palav-
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ra ile taayyüş eden mezkür ceride 
her sabah: .gıVa.r mı bize yan ha.
kan!» ribi bir nara ile çatacak ve 
saracak ya bir hüviyet, ya bir 
oıüesscse. ya bir ad arar. 

Zaman zaman «serbesti, vahdet, 
TÜrkçe. İstanbul, volkan, yarın .. ıt 
teknifinf alan ve o havada ciğerle
rini şişirebllmeye müstait olduiu
nu defalarla göz1erlmtz önüne ko
yan bu 1"azete yeni İkdam'ın tah
rir ailesine şeref veren yüksek bir 
muharririn adından ötürü de bize 
kinayede bulundu ve narayı bash: 

- Hayytttttt, yakarım ha! .. 
Fakat, İkdam o yüksek imzanın 

hem bir değil iki yazl!ı De birden 
çıkıverince anlaşılıyor ki, asd ya
nan bb defli mahut raıetenln 

kendisi olmuştur. 

UMUMİ 
MAGAZALAR 

Bir yıldır lilurdmru işitiyor

duk. Bir iki riftdlir de İstanbul-

da teYdklere başlandığını öiren
"'lliş bulunuyoruz. Mevzu: uUmumi 
ılağazala.r• açılmasıdır. Maksat ta. 
hayatı ucuzla.tmık, halka ucuz gı
da maddesl satmak! Fakat, bu de
fa da bin: 

- Heyhat! .. 
Demek düşüyor. Çünkü, Anka

rada.n istanbula gelen umumi 
direktör matazayı açmakla değil 

henüz liman idaresi ile kendi te
şekkülü arasında h:isıJ olan ihU
lifı hallile meşgul oluyormuş! 

EKMEK SATIŞI REKABETE 

TERKEDILMELİDİR. 
Ne yapıp etsek, ne kadar ili fk

tısat komisyonu toplarsak topla
sak ekmek fiatlarını düşürerniye

ceğimiz bir kere daha son deneme 
Ue anlaşıldı. Bunun yeni bir çıkar 
yolu belediyenin ekmek fabrika.
ları açıp ekmefl bizzat imal et
mesidir. Fakat, biz buna. tarafdar 
defilh:. F1rınlarda çalaşan ve bu 
7üzden ekmek yiyen vatandaşları
m.ızıu adedi çok olduiu kadar an
cak fertlerin yapamadıiı işleri be
JecJiyelerin ve devletin yapması 

tlkrlndeyb. 
O halde yapılacak şey ekmek 

narhını kaldırmak, muayyen blr 
flal ölçüsünü taşmamak ve mu

a77en evsaftan mahrum olmamak 

tekille fırıncıları serbest rekabe .. 
te sevkeylemckllr. Muhakkak kl, 
rekabet ekmeii blze hem daha u
ctu:, hem de daha i:ri ve halis o
larak yemek imki.nını verecektir. 

DOGUDA YAKACAK 
MESELESİNİN HALLİ 

Bir muhabir' 
- Doğuda yakacak meselesini 

baUetmiye mecburuz! 
Diyor. Yazıyı okurken kendi 

kendime düşündüm: 

- Sanki İstanbulda, Ankarada, 
Izmlrde, Adana. veya Samsunda 
ha.ilettik te sıra Doğuya geldi? .. 

Dedim. Yine kış gelince tabii biz 
odun, Doğudakiler tezek Jak,"' \.~
iız ve •• kömürün kilosunu. odu
nun çekislnl klmblllr kaça alaca

ğız: kok kömürü yok mu? diye a
ratıp duracağız .• 

YÜKSEK KONTROL 
VESİKALARI 
Bir boğ'acaıun içinden koskoca. 

bir ayak tırnağı ç:ıkmqt Mevzu 
müstekreh amma, fırınlarda bele
diyenin yüksek kontrolöne bir işa
ret ve bir vesika teşkil edb'or. 

Demek ki. hi1i fırınlarda ayak
la hamur y11iruluyor ve biı: de o 
ruirunlu eserlerini ylyoru•. Aşkol-
swı dofrusu! • 

ŞÜKRÜ AHMED 

Yeni Teşkil 
Edilen On iki 

Mahkeme 

Onümüzdeki Ay İçinde 
Faaliyete Geçiyor 
İstanbul adliyesinde i11erin 

süratle yürümesi için yeniden 
vücıtlie getirilecek mahkeme -
terin yaz tatili nihayetinde yani 
önümüzdeki ay içinde faaliyete 
başlıyacakları kat'i olarak dün 
anlaşılm~tır. 

Bu yeni teşkilat ile başta ce
za ve hukuk ~ahasıııda münferit 
hakiml.kler olmak üzere üçüncü 
bir ticaret ve ikinci bir ağırceza 
mahkemesi kurulması i<:cbul e
dilmi~tir. 

Bu suretle İstanbul mahkeme
lerine 12 mahkeme daha ; '.ave e
dilmiş olacaktır. Şehrimizde bu
lunmakta olan Adliye Vek&l~i 

kalemi mahsus müdürü ile bazı 
müfettişler ve müddeiumumi 
Hikmet Onat dün bu husıısta 

toplanarak görüşmüşlerdir. Dk 
ğer taraftan münferit hakimlik
lerin ve yeni mıı.hkernelerin Su! 
tanahmc!tedi tapu oinasında a -
çılmalan da dün kat'iyetle ka 
rar laştırılm:ştır. 
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ADLiYE 

Bir Sarhoş 
Haiuiret 

Polise 
Etti 

Beyoğlunda koltukçuluk eden 
Onnik isminde b '.r adam cıün ge
ce muhtelif yerlerde 15 düble bi. 
ra, üç şişe 29 l:.ık rakı içerek saı:
hoş olmuş ve Abanoz ~okağında 
Ağavninin evine gitmiştir. On -
nik burada parasının kayboldu -
ğu bahanesile kadınlarla kavga
ya tutuşmuş ve hadiseyi anla -
mağa gelen 808 numaralı polis 
memuru Süleymana da hakaret 
ettiğinden asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verlimiştir. 

Muhakeme, müdafaa şahitlerh 
nin dinlenmesi için kalmıştır. 

Torpil Rıza Tevkif Edildi 
Sultanahmet l:ıirinci sulh ceza 

mahkemesi, dün, cTorpil Rızh 
isminde sabıkalı bir hırsız hak -
kında tevkif kararı vermi~tir. 

2ll den fazla sabıkası bulunan 
suçlu; bu kere de şehrimizde 

tam 30 ev soymaktan maznun -
dur. Kendisi bu evlerden bir kıs 
mını kendisinin soyduğunu mu. 
hakemede it'raf etmiş; diğerle

rinin de kendisine isnat edildiği
ni söylemiştir. 

!Muhakeme şahit celbi için 'baş 
ka bir güne bırakılm~tır. 

lki Hirsız Tevkif Edildi 
Muhtelif semtlerde müteaddit 

hırsızlıklar yaptıklarından do -

layı adliyeye verilen Arif ve Hü 

seyin isminde iki sabıkalı hır -

, sız dün asliye birinci ceza mah

kemesi kararile tevkif O'lun -

muşlardır. 

Çalıştığı Dükkandan Para 
Çalan Adam 

IBa:hçekı.pıda lfü mahalle'i:Aid 
dükkanında çıraklık yaparken 
'gece vakti dükkandaki çekmece
yi kırıp içindeki paralan aldık
tan sonra savuşurken yakalanan 
Nazımın muhakemesine dün as
liye ikinci cezada bakılmıştır. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
cürmün sabit olduğunu söyliye -
rek Nazımın tecziyesini istemiş
tir. Muhakeme karara kalmıştır. 

o---

POLiS 

Tramvay Çarptı 
Vatman Vedadın idaresindeki 

57 numaraıl tramvay arı>bası dün 

İstiklal. caddesinden geçerken 8 

yaşında Dimitri oğlu Hıristo is

minde bir çocuğa çarparak ya

ralamıştır. 

j l~ <J?r>ti:t-i-~a) 
Hayat Sahası ve 

İsviçre 
Tarihi olmıyan memleketle

rin bahtiyar memleketler oldu
ğunu söylerler. Filhakika hayatı 
harp ve darp ile geçen milletle
rin tarihleri ciltlere sıtmıtz. Da. 
:mi oulb içinde yaşıyan millet
lerin tarihleri - siyasi ve askeri 
rarihleri diyelim - bir iki sayfa. 
da hulasa edilebilir. İşte İsviç· 
re, asırlardanberi harp• görme • 
miş bir memlekot olduğu için 
mesut ve bahtiyar bir memle • 
ketti. Horkes onwı ~iıtaraflığı

na riayetkar <1avranırdı. Hatta 
büyük harpte dört tarafı ateş 

içinde yanarken İsviçre, bir sulh 
adacığı llalinde Avnıpanın gö
beğinde lı· Tbin fecaatlerinden 
uzak yaşamı['LL. 

Halbuki tofaliter devletlerin 
ortaya r•mış okukları (hayat 
sabastJ f•,rmülü, bu suıh ve me
salenıet yurdunu da endiş~ye 

düşürm~ğe başlacll.. Filhakika 
l:ay:ıt salıı sı denilen formül pek 
müphemdir. ı:: aha, nerede baş· 

lar, nerede b·iter, ma!Um değil • 
dir. Ahalisi üç !isan konuşan İs
viçren"n Almanca mütekellim 
olan kısınmın Almanlanu ve 
İtayanca tekellüm eden parça • 

sının da İtalyanlcrın hayat saha 
sına dahil olmadığını kim te
min edebilir? Bu vaziyet karşı
sında İsviçrenin endişeye düş -
mesini haklı bulmamak kabil 
değildir. İsviçre federal mecfüi 
azasından Bay Motto'nun evvel
ki giin 7ürih ın'lll sergisinde 
söylemiş olduğu uııtuk, bu en -
dişeye tercüman olmuştuı. Bay 
Motto, İsviçrerain, refahını her· 
kes tarafından tanınmış olan 
bitaraflığına medyun olduğunu 
söylemekle beraber: İtimadımız 
herşeyden evvel silahımızdan ve 
kuvvetimizoea ileri geHyor, di
yor. Beynelmilel! aabhütlerin, 
bitaraflığa riayet vaitlerinin bir 
milletin istiklalini garanti ede -

. uıiyeceğini ve bu taahhüt ve va
itlerin tali şeyler olduğunu söy
lemek istiyor. 

Totaliter devletlerin sonsuz 
ihtira~lan, İsvçre gibi şimdiye 
kadar endişe nedir bilmemiş 

memleketlerin uykusunu kaçı • 
rırken, Avrupanın şimdiki vazi
yetine gergin nsfm.ı vermek 

bile az gelirken yine insanhrın 
yese kapılmamalarına mahal ol· 
az değildir. Bu kanaati tevlit e
den amil ise sulh ceplıe•inin kuv 
vetidir, n o cephenin totaliter 
devletlerin beslemekte olduk -
ları sonsuz ihtirastan dalıa kuv
vetli olmasıdır. 

NİZAMEDDİN DANTON 

Denizbankın Kırtasiye 
Deposunu Soyanlar 

Denizbank'ın kırtasiye depo • 
sunu soymak suçile yakalanan 
Necati, Süleyman ve Alinin mu• 

hakemelerine dün asliye birinci 
cezada devam olunmuştur. Maz
nunlardan Ali; dün; bu işi mez

kılr banka memurlarından Zeki
nlıı teşvik ve ısrarı ile yaptığı
nı söylemiştir. 

Muhakeme; bu iddianın tesbiti 
için şahit celbedilmesi kararile 
başka bir güne bırakılmıştır. 

ı······ .. ············ .... ı 
ı rsö'RüYöRüii'f ı 
ı ı...... .. .... : ı 
1 Bozuk Yol ı 
ı Eyüp Davudağada oturan ı 
ı üç okuyucumuz iım:asile ge- ı 

f len bir mektupta deniliyor ki: ı 
- Eyüpte Davudağada Ça- ı 

ı yırbaşından Nişancı mahalle - ı 
ı si Yokuş başına kadar olan 

i caddenin şimdiye kadar tamir 
gi;rınemesi yüzünden kışın ı 

i bataklık olur. Herkes ve bil- ıı 
hassa mektep çocukları batak

l lik i~erisinde kalmaktadır. i f Şimdiden tamirini rica ediyo- ı 
ruz.» 

ı Okuyucumuzun mektubu • ı 

i nu a!Bkadarların nazarı dik - lı 
ka'ine koyuyor ''e bu yolun i ~üratle yapılıp yapılamıyaca - f i gmı soruyonız. ı .... .................... .. 
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Hitler, Bulgaristanı 
Mihvere Almak istiyor 

Bir Macar Gazetesi Hitlerle Musolininin Yakında 
Dantzig Meselesini Görüşeceklerini Yazıyor 

ve Dantzig meselesinin sulh yo- J 
lu ile hallini Hi~lere teklif et -

miştir. 

Paris 14 (AA) - Ekselsior 1 
gazetsi şu haberi veriyor: 

IBe•linden geç vakit Lond1"aya 
gelen bi:r haberde Berchtesgade 

müzakereleri hakkında şu iza -

bat görüJmektedir: 
iİtalya bariciye nazırı Kont Ci

ano, Dantzig meselesi yüzünden 
ıita.Jyayı Almanyanın arkasında 
lbir harbe sürüklemek istememiş
tir. Musolini'nin kanaati şudur 
ki, eğer Almanya Dantzig'i ilhak 

ederse İngiltere, Fransa ve Po -
lonya müdaiaaya hazır bulunu -
yorlar. Ciano, İngiltere, Fransa, 
İtalya, Almanya ve Polonya a -
rasında beşler konferansı akdi 

ıHitler İtalyadan, çelik paktına 
iltihak etmeleri için Macaristan . 
ve Bulgaristan üzerinde tazyik 

yapmasını istemiştir. 

iBerlin, 14 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı Salzburg'dan aşağıdaki 

haberi neşretmektedir: 

italyan - Alınan konuşmaları 
vazjfe zihniyeti içinde ve iki 
memleket arasında mevcut kat'i 
anlaşmalara ve dostluğa daya -
nan karşılıklı istişare hakkı mu

cibince vukubulmuştur. 

!İki nazır, bugün mevzuu bah-

solan bütün siyasi meseleleri tet 
kik etmiş ve İtalyan - Alman si
yasetinin tamamiyle beraber ol
duğunu müşahede eylemiş ve 
bu meselelerin halledilmesi la
zım geldiğine ve halledileceğine 

kat'iyyen kam bulunmuştur. Bit-. 

tabi tetkik olunan meseleler ara 

sında bugün en hiid bir mahiyet 

arzeden Dantzig meselesi mühim 
bir rol oynamıştır. 

Budapeşte, 14 (A.A.) · - Libe

ral •HeftJoregeJ. gazetesi, Mu

solini ile Hitler arasında bir mü

lakat yapılmasının muhtemel ol

duğunu kaydetmektedir. 

Uzak Şark Harbi 
Çinliler Bütün Cephelerde 

Şiddetli Taarruzlar Yapıyorlar 

jRu zve it 
gezintisi 

Den iz 
yapıyor 

Kong-kong, 14 (A.A.) - Cke
kiai ajansı bildiriyor: 

Pei,pmg..Hankov ve Tientsin
Pukov şimendifer hat1an uzun 
luğunda buılunan Çin kuvvefüıri 
§iddetle mukalbil taarruza geçe
rek Tjentsin'in cenubwı.daki J a
pon kıta1arını büyük bir bezi -
mete uğratılmışlardı. Şimrli mü
dafaa noktalatı anyan Japonları 
takip etmektedirler. 

ordusu Tunıg-Pe ile Sinyang a
rasında düşmana şiddetle taar 

ruz etmiştir. 

* Hon.g-Kong, 14 (AA.) - Ohe 
kiai ajansı bildiriyor: 

Şimali Çinde Hopci eyaletin
de Yuan - Ting nehrinin su'ları 
kaıbaxması üzerine Japon kıta

ları geri çekilerek baZJ noktalar 
da toplanmakta iseler de Çin 
kuvvetleri tarafından takip edil 
mektedirler. 

* Hong - Kong, 14 (A.A.) -
Chelriai ajansı bildir;yor : 

Portsmoutlh, 14 (A.A.) - Ka 
nada sahilleri açıklarında bir de 
niz gezintisi yapmak üzere ev
velki gün •Tll6Calooa. kruvazör 
ile hareket eden reisicüm hur Ruz 
velt, dün •Skualus. tahtelbahi
rini yüzdürülmesi ameliyesinde 
hazır buulnmak için bir müd -
det .burada kalmıştır. 

Ruzvelt, bir balıkçı gemisine 
binerek yüzdürme işlerile uğra
şan •-Fakon• gemisine gitmiş ve 
amelenin işe devam edebilmesi 
için merasim yapılmamasını 

kontramiral Coleden rica etmiş 
tiT. 

·Skualus• dün sahile doğru 
çekilirken dibi kuma <!eğmiştir. 
Geminin yüzdürülmasine uğraşı! 
maktadır. 

Diğer cihetten Yangtze neh
rinin centlbunda tahaşşüt eden 
15.000 Çin askeri biırkaç güıııden 
iberi Mongham ile Taihu arasın
da bulunan diişman kıtalanna 
taarruz ederek üç şeiıri istirdai 
etmeğe n:ıuvaffak olmuşlardır. 

Hupeh - Honan hududunda 
faaliydte ;bulunan merkezi Çin 

Japonların Çini istiJasından
beri J apon askeri makamlan 
Çindeki Amerikan emlfiltini 20 
kere tahrip etmişlerdir. 

• 
lngiltere Tien-

Amerikada Feci Bir 
Suikast yapıldı 

ŞiKağo Sür'at Katarı Yoldan Çıktı 
19 Kişi Öldü 60 Kişi Ağır Yarah 

J za bir suıkast e<;eridir. :rre_:ıin 
makinisti Hocoks, tren küpruye 
yaklaştıgı esnada üzeri dallarla 
örtülmüş olan ray lann lokomo
tüin tazyiki a'ltını:la yerinolen oy 
nadığını fakat saatte 80 kilooıet 
redn i3"la süratle yol alan kata
rı durdurmağa vakit bulamaklı-

Reno, .Nevada• 14 (A.A.) -
Chicagoyu garp sahiline 39 sa 
atten daha 3" bH- zaman zariın
da bağlıyan ve en sü.ratli lüks 
treni oLan o!Soutlhern Pacific., 
sürat katarının yolıdan çıl<ması 
neticesinde asgari i9 'kişi ölmüş 
ve 60 kişi"Clen f.azla yaralanmış-

tıc. 
Caxlin'e 25 kilometre mesa -

fede bulunan bir köprünün met 
!halinde treni terkip eden 18 va
gondan üçü yoldan çı~tır. 

Vagon Humiııoldt nehrine yu -

vadanmıştır. 
Alınan son haberler göre ka 

ğını söylemiştir. 
Hocoks, en'kazın altında ka-

l n rayların vidalarının sökül
~üş olrluğunun görülebileceğini ( 

Have etmiştir. 
Kaza gece vukubU:lımuştur. 

Yolculann büyük bir kısmı yat 
mış bulullJ'Jla:kta idiler. 

Eden Tabur Kuman- l 
danı oldu 

Bir Tayyare Battı 
7 Kişi Öldü 

Rio-de-Janeiro, 14 (A.A.) -

Miamiden gelen Panair iıımind~ 
ki deniz tayyaresi Cobraa ada -

sı civaruııda ·batmıştır. 

Londra, 14 (A.A.) - Anliı<mY 
Eden, İhtiyat ordusunun manev 
ıralarına iştirak etmek üzere Be 
aulieu kampına gelmiş olan 
·King\S Rayal Rifle Corps• ta
burunun kııımandanlığını dün 
akşam derilhte etmiştir. 

Eski hariciye nazırı, taburun 
mevcudu olan 600 kişi ile birlik 
te öğleden sonra trenle Londra
dan hareket etmiştir. 

Mısır Kabinesi istifa 
Etti 

Kahire, 14 (A.A. ) - Kral}, 
Muhammed Mahmud Paşa ka -

Kaza neticesinde, 7 kişi öl

müş, 4 kişi ağır surette yaralan 

mıştır. 

Polonya - Çin Tenis 
maçı 

Varşova, 14 (AA.) - Polon

ya - Çin tems maçının son kıs

mı Lefıia st.arllnda bieyük bir 

halk küilesi önünde oynanmrş-

( tır. Neti<:ede Fol-01'.Y)'a 4---ı Çine 

çinde Hareke
te Geçti 

Tientsin, 14 (A.A.) - Bugün 
yapılması mukarrer İngiliz a -
leyhtarı nümayişler dolayısiyle 

İngiliz makamatı imtiyaz mın
takasında motör lü bölük ile gö
nüllü teşkilatını seferber etmiş
tir. 

* Londra, 14 (A.A.) - Salahi-
yettar mahafllde beyan olunıdu
ğuna göre Japonlar tarafından 
istenilmekte olan Tientsinli dört 
Çinli, henüz İngiliz memurları
nın elnde bu ulnmaktarlırlar. 

Bunların Japonlara teslimi, 
şahsi olarak hareket eden iki 
~i tarafından Habeas Corpees 
kanunu muôbince kendisinden 
bir istinaf talebinde bulunmuş 

olan imtiyazlar mıntaka beledi
ye meclisinin vereceğ; karara bağ 
lı bulunmaktadır. 

Dünya Yahudi 
Kongresi 

Cenevre, 14 (A.A.) - 21 inci 
dünya Yahudi kongresi 15 Ağus 
:osta a'Sılacak. Amerika, Filistin, 
Jngiltere, P olonya, Romanya, 
Fransa, Belçika, Hollanda, Bul
garistan, Yunanistan, Macaris -
tan, Skandinıwya memllketleri, 
Slovakya, Mısır ve Cenubi Ame 
rika memleketlerine mensup 60Q. 
delege iştirak edecektir. 

Parita Vapuru İzmir-
den Ayrıldı 

İzmir, 14 (A.A.) - Çek müse
vilerini hamilen birkaç günden
beri limanımızda bulunmakta o
lan Panama bandıralı Parıta va
puru, bugün saat 13 te limanımız 
dan harkeet etmiştir. Vapurun 

'1 ~«41 
Mutlaka Harp 
Olacakmış l 

Habeşistan meslesinden A1"
navutluğun işgaline .kadar ge -
çen bütün o irili, ufaklı dünya 
badirelerinde: 

- Acaba bundan bir cihan 
harbi çıkar mı? 

Diye bana soranlara ben hep 
başımı arkaya sallayıp kaşları

mı yukarıya kaldırarak cevap 
vermiş ve hatta bunlardan Çe
koslovakya ve Arnavutluk me
seleleri için hemen bir umumi 
harp çıkmıyacağına dair iki ki
şi ile ufaktan bir ziyafet bahsi-

' ne gireşerek bu bahisleri de ka· 
zanmıştıni ki bu bahislerden bi 
:rini kaybeden, son zamanlarda 
g• etel.erdeki bol tefrikalarile 
meşhur bir muharrir arkadaştı. 

Şu halde, benim bu feraset 
ve kehanetlerimden dolayı, bu 
sefer de okuyucularım pek hak
lı olarak bana soracaklar: 

- Ya şimdiki şu pek gergin 
vaziyetlerden ve hele Dantzig 
meslesinden de yine büyük bir 
ciJıan harbi çıkmıyacak mı? 

Bu sefer öyle ziyafet, miya
fet bahsine girmeğe pek niye
tim yok; çünkü bu sefer harp 
muhakkak patlıyacak. 

- Bunu nerden ve nasıl kes 
tiriyorsun? 

Derseniz kulağınıza söyliye
ylın ki bıınu gayet mevsuk bi:r 
yerden haber aldım. İsterseniz 
size, bu haberin membaını, ya
ni bunu bana haber vereni de 
söyliyeyim: 

Evvelisi gön, köy arabaları
nın birinden ağzınıza 13yık, se
kiz, on kavun alınış, onları bii
yücek bir sepete doldurtup yaş 
hca ve sakallı bir adamcağızın 
koluna vermiş, karanlıkta yan· 
yana eve gidiyorduk. Yarı yol
da, önce o, bana sordu: 

- Ey ne dersin bayım, bu
günlerde büyük bir muharebe 
olacak mı? 

Yavaşça cevap verdim: 
- Allah bilir! 
- Amenna amma bana kalır 

sa bugünlerde mutlaka muha
rebe olacak-

- Ncrden biliyorsu n? 

- D ün gece rüyasını gör 

düm. 
Eliyfo yanıbaşımızdaki fut

bol nıeydanını gösterrck: 
- Burada İngilizlerle Alman

lar karşalıklı top oynarlarken 
gördüm. Hem de ayaklarile bir
birlerine karşı attıkları top nar 
gibi, kıpkırmızı b ir demirdi. 

Jıf 

Rüya aksine çıkar d erler am
ma bakalım! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

İki İngiliz Tayyarec 
Kayboldu 

Londra. 13 (A.A.) - 20 saatte 
Irlandaya gitmek üzere cuma 
günü Saint - Petersonde.rı yem 
Lslroçryaya eski bir tayyare ile 
hareket eden ve o zamandanbe
ri ibir haber alınamıyan Aleks 
Loe.; ve Die Decker ismindeki 
Nevyorklu tayyarecilerin akı

betinden enrliışe edilmektedir. 
•Uçan deliler> ismini alan 

bu tayyareciler, 25 s~tte ha
vada kalabi'lecek mi'ktarda ben 
zin a1mışlardı. Fakat hareketi~ 
rintlenberi 50 saai geçmiştir. 

---oo---
Kalamış Vapuru Dubaya 

Çarptı 
Denizyolları idaresinin Kala

mış vapuru dün sabah saat 8 de 
Kadıköy iskelesinin Galata ta . 
rafındaki kısmına yanaşırken 

baş taraftan köprü dubalarına 
bindirmiştir. 

Vapur köprünün bu kısmına 
pek şiddetli çarpmış ve iki du -
bayı ehemmiyetli şekilde hasara.. 
uğratmıştır. Su ile dolan duba
ların tamiri için tulumbalar ~a
sıtasile sular boşaltılmıştır. Köp· 
rünün bu kısmı yayaların geç -
melerine yasak edilmşitir. 

Ekspres Dun Geç Kaldı 
~talyan hududunda bir mar -

şandiz treninin devrilmesi mü -
nasebetile Avrupa ekspresi dün 
sabah teehhürle Sirkeciye gel -

Günün Mevzuları 

Bir Harp Avrupayı 
Kolayca Yıkabilir 

Nazi ve Faşistlerin Dünyada Ku

racak ları Veni Hegemonya Nedir ? 
İdeoloji bakıınıntlan yeni bir ı 

Avrupö1, hatta yeni bir dünya 
kurmak istiyen narı:i ve faş·st -
ler, harp telırlitlerile, esk' di:n
yanın, buıgünkü AvrtııPa mede
myetinin temellerini sarsmış -
lardır, diyebiliriz. Biraz daha i
leri giderek, harp ve tecavüz 
tehditlerinin, Avrupa medcr.iy~ 
ti temellerini krsmen çürütmüş 
olıduğunu dahi iddia edebilirız. 

Nazi ve faşist şefleriniı:. erkiı

nının sebep olaca.klan ye-nı ve 
büyük bir harbin, kısmen çil -
rümüş .bu temelleri çökerteceği
m söylersek, kehanette bulun -
ırnadığımız düşüncesindeyiz. 

Avrupa medeniyeti, umumi 
harpten, 1914 - 1918 iaciasmdan 
sonraki yıllama galip ve mnğ
lı'.\p bütün mil!etleroe artar. sc
fa'leıt, iktısadi bdhran yüzünden 
Bo!şevizınin tehdidi altmda bu 
lurunakta idi. Demokrat devlet
ler ve teşkiliit, a'ldıklan büyük 
tedbirlerle Bolşevizmin Avru -
pada yayılmasına mani oldd -
!ar. 

ıfevletlerle 'birlikte, diğer de -
mokrat memleketlerde, r,azili -
ğin, faşis1lliğin hükümran oldu-
ğunu göreceklerdi. 

Nitekim, 1938 de, nazi ve fa
şist isti.1ii ve teca-vüzleri, zapt 
ve ilhak emelleri Liyıkıyle an
laşılmadan, F.ransa ile İnııi:kre 
deki narzi ve faşist şeflerinnı, 

taraftarlrurının borularının ses
leri, diğer mem'leketlerde dahi 
duyuluyor, ehemmiyetli aldsler 
husule getiırdiği görülüyordu. 

Nazizmin, faşizmin, Hitler 
ve Musolini ile tarafta;rlaT1llln, 
kendi memleketlerinde yaptık

ları ı,;la:lıat, temine çalıştıkları, 

kısmen de muvaffak dldukları 

soısyal müsavat, kuııdukJarı ye
ni bir dünya, sebep olacakları 

yeni harp ile yıkıla>bilir, yıkıl -
ması i.htimalleri fazl?. ve kuv
vetlidir. 

Bugünkü silahlanma yaırışı, 

lüzumundan çok fazla depo edi1 
miş infilak edici maddelerin ye 
ni bir Avrupa veya clhan har -
binde, iki taraf askeri kuvvet
lerince kullanılması, Avrupa m~ 
denıyetinin maddi temllerini 
teşkil eden sanayi, faıbrikaları, 

şehirleri, mamureleri harabeye, 
viraneye kalbeyliyecektir. İktı
sadl ve ma'li buhran milletleri , 
durduramıyacakları bir sel ö
nünde meçhullere sürükliy<'<!ek
tir. 

Yeni bir harp, yarınki, ye-

Nazi ve faşist nazar'vecile
rile, tatbikatçıları, demok;·atla -
nn demokrasinin Avı·upa me -
dcniyetini, Bolijevizm tehdidin
den kurtaramadıklannı anlata
rak, dahilde ve hariçte Bolşe -
vizm ile mücade-leye gl:işU1cr, 

demokrat devletleri ve millet -
kri, başlangıçta kendilerini teş 

vik ve te.,,<ıci eyler bir VlZiyettc 
buldu.ar. 

Nazilerin, faşistleri" iötila, 
tecavüz, ilha~ politil'.alar. ve 
harektleri, demokrat devletleri 
ve demo~rasiyi tedriceı. kendi
lerine düşman bir hale getireli. 

l 
ru ve büyük bir harpten, sonra
ki Avrupayı, Avrupa medni _ 
yetıni, galipler ve mağlıiplaroa 
dahil oldukları halde, yarın için 

Bugünkü mukabil mücadc1e. 
karşılık!lı tedbir'.er, hazırlıklar, 

ilm sebeple yalnız naczi ve fa~ist
lerin tecavüz istili arıüları ha
reketleri aleyhine değ>!, na -
zizm'in faşizm,in dahi alevhine 
tevcih edi!Jniş bulunmakt;dır. 

* Nazizm, faşizm prensipleri -
ne, nazariyelerine göre dı;hılde 

icraat, değişiklikller, ısla!la~ ya
pan bu akidelerin şefleri, tr<•n
supları, daha cezri ve pratık u
sullerle ve emellerinde kısmen 
muvaffak oldular. 

Bolşevizmin tehditlerinde 
kentlisine yardımcı yaptı<:' k5y 
1~ ve i§Çi, insan tabiatinın öz -
!ediği müsavat esaslarma dayan 
mağa başlıyan bir hayatı hayat 
ufuklarında görıneğe ba§lamış

tı. 1789 Franısız büyük iJ;tıl:ılı, 

i!htililk:ilerin kaialaTJna, bayrak 
!arına nakşedilmiş olan •Hür -
riyel, adalet, müsavat, kardeş -
tı. 150 sene evelki Fransa bü -

yük ilıtiılaıli, demokrasiyi, de
rnok;rasinin fertlere ve milletle 
re temin eylediği serbestly· in
kişaf ettirmekte amil olrlı .. 

\
ı ne hale getirecektir? Bu şimdi

den kat'i cılarak kestirliemez 
müsbet hükümler verilemez, i;i 
görüşlere dayanan muhakeme -
!er yaprlamaz. 

A.bnaiı naczılerile, İtalya fa
şist1eırinin1 harbi ve harp zihni
yetin terkelmemelerne göre, ye
ni bir harlıin. Almanya ve İtal 
ya ile birlikte, Avrupa meıdni

yetinJ d2.lıi tehlkede bırakacağı
nı tekrarlamakta ha,klı bulun -
duğumuzu sanmaktayız. 

HAMİD NURİ IRMAK 
Eski İkdam Başmuharrirlerinden 

Hazine Avukatları 
Ve Devlet Davaları 

Ankara, 14 (İKDAM Muhabi 
rinxlen) - Hazjne avukatları e
liyle takip edilen davalardan 
baızılarının bazı avukatların ta 
kipsizliği sebebıyle yüzüstü kal 
dığı, bir kısım dosyaların kay
bedildiği ve kraya intikal eden 
bazı ilamların infazı için takip

ler yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Maliye Vckiıle1i bu hususta bü-
tiin hazine avukatlarının naızarı 
dik.katini celbetmiş ve de-vlet 
dairelerinin de bu gibi dava dus 
yalarını vaktinde takip etmele -
rini ve dava evrakını vaktinde 

hazine avukatlarına vermelerini 
teşkiratma bilrlirmişi>r. 

SAVJ',; _ a 

Ekmeksiz Kaldı 
Diin akşam matbaaya gt"lİl" _ 

ken, yolumun üzerine tesadüf 
eden birkaç fırın önilud halkıu 
tchaciinıunu ve telaşını göriince 

' birden iirktüın, ne oluyordu. 
Fırııılru:ın kapıları kaııalı, ke

penkleri indirilıııi§ti. Kalnba lık 
arasında brikaç polis nıemmu 

göziime ilişti. 
Zabıta kuvvetlerinin müdaha

lesini icap ettiren bu hadise ne 
idi? Halkın ekmek almak ve 
buhnakta müşkiilat çektiğini 
derhal anlanııştını .. 

Bu, fırın önü safhalannı, bel 
ki, yüzlerce defa gören İstanbul 
halkının, çok acı tecrübeleri 
vardır. Dün akşam, yine bazı 
fırıncıların, kimlıilir on para ını, 
yirmi para mı küçük ve hasis 
bir menfaat için, yüzlerce İstan
bulluyu ekmeksiz bırakmak in
safsızlığını ve vcidansı)dığını 

gösterdiklerini yüreğim sızlıya -
rak seyrettim! 

İyice biliyorum ki, halka bu 
telaşı vermekte hiçbir makul ve 
miicbir sebep yoktur. 

İstanbul fırıncılarına ne olu
yor? 

Hiila mı yola gelmiyorlar? 
Ve biz h ftla mı onlann key

fine esir olmakta devam ediyo
ruz? Ne ihtar, ne ceza, ne tali
mat, ne teftişin, ne de vicdan a
zabı ve nıesuliyetinin tesir etme 
eliği bu müesseselerden bazıJa. 

r ma bi1miyorum, en son ve ağır 
cezayı tatbik için. hfila, ne dü
şünüyorıız? .. .......................... 
t ANKARA HABERLERİ J 
ı.. ...................... ı 

Ankara Ve 
Adana Elektrik 

Şirketleri 
Anka~a, 14 (İKDAM Muha-

0birinden) - Ankara elektrik ve 
Havaıgazı şirketleriyle Adana 
Elektrik şirketi hi:sse senetleri 
hamillerimn bu şiı'keblerde olan 
alacakları hukumetçe satın alın
mıştır. Bu s uretle bu şirketlerin 
!hisse senooi sahipleri şirketler 

para ikraz etmiş olan ldmseler 
yerine geçmiş bulunmaktadır. 

Büyük Millet MecliBince kabul 
edilen kanunla hisse seneVleri 
ve hükumete geçen mat!G.bat 
Ankara ve Adana belediyelerine 
devredilmiş-bulunmaktadı~. Be
lediyeler bu şirketleri Şİl'ket u
sulleri daıhili.nde ve statüsü . 
tiyaoı mukavele ve şartnaın&: 
hükümlerine tevfikan bir sene 
müddetle öşleteceklerdir. Bir 
sene sonra şirketler tasfiye ha
line sokula-cak ve işletmeleri hak 
kında yeni bir kanun projesi ha 
zırlanarak Büyük Millet Mecli
sinin tasdıkine arzedilecektir 

--00--

lzmirdeki Gaz ve Su 
Şirketleri 

Ankara, 14 (İKDAM Muha _ 

birin:cte~) - !laber aldığıma gö 
re hukumet Izmir su ve İzmir 
elektrik, baıvaga•zı şirketlerinin 
satın .alınmasıı:ı karalaştırmış _ 
tır. Şırketlerle öniimüZ'deki son 

Nazizm ve faşizın, ferdin ve 
miHetin Berbestisine kilit koy -
du. Toplu veya kollektif haya· 

ta müsavat temin eylemı>k ga
yesine göre hareketi esas olarak 
kabul eyledi. T h

. K baharda satın alma müzakere -
a ır evkep ve Neşet Ka- ıerine başıanııacaktır. 

1914 - 1918 büyük harbinde 
sağ kalan, o senelerde, bir müd 
det sonraki yıllarda yetiı;e~ g"nç 
inBanlaır, kısmen yarım tah5·lli 
unsurlar, Mmaınya ve İtalyada, 
serbestiden ziyade, sosyal mü

sıwata ehemmiyet verruler, bu 
esasları temine çalıştığını iddia 
eden na-.ilere ve faşistlere te -
maıyü<1 ve bağlılık gösterdiler. 

Alman gençliği Hitleri, İtalya 

gençliği Musaliniyi bu sebeple 
alkışladılar, diktatörler halkı11' 

teveccühünü ka:zandılar. 

Hitler, Musolini, diğer bir 

tabirle nazizm ve faşizm, sınıf 

mücadelesinin amillerin;, içti -
mal müsavatı mümkün olduğu 

derecede temin ile ortadan kal
dı.rmış olınakla, Bölşeviz.me kar 
şı dahi . ka1'i darbeyi indırmiş 

olaeaklardı ve .buıgün İngiltere, 
ib. ü il'k m kr t 

sım Dün Sorguya Çekildiler --000--

satie davası maznun ve mev- Bulgaristandan Gele-
lmflarından Denizbank umum eek Od K .. .. 

··d·· . . un ve omur 
'.'1u u: muavını Tahir Kevlrep 
ılc muhendis Neş'et Kasım dün 
adUyeye getirilmişlerdir. 

Iki maznun a.ğıroeza mahl<e
mesi kaleminde sorguya çekil -
mişler ve muhakeme gününü teb 
liğ etmişlerdir. 

!Mevkuflardan Yusuf Ziya Ön

iş te bugün adliyeye getirilecek

tir. Diğer taraftan ayın 14 ünde 

bu davaya bakacak olan ikinci 

ceza ma'lıkemaıinin ancak lbir 

celse ile meşgul olabileceği an " 

!aşılmaktadır. 

Çünkü yaz tatili bitince dava 

ya eski ağır cezaya 

teşkil edilecek olan 

r edecektir. 

veya yeni 

ağırcezaya 

Ankara, 14 (İKDAM Muba -
birınden) - İcra Vekilleri He-

yeti, evvelce Bu1gariıstana veri

len 15 milyon kiloluk odun kö

mü~ü kontenjanına 5 milyon ki 

loluk kömür kontenjanı ilavesi

ni kabul etmiştir. 

Maliyede Bir T r yin 
Ankara, 14 (İKDAM Muha -

birinden) - Maliye Vek5leti 

bütçe kontrol umum müdürlü-

ğü müdür muavini F'evzi Ma -

gat 70 lira maaşla ve t.-rfi su -

retiyle şu.be müdürlüğüne tayin 

edilmiş ve yeni vazifeı,,ne h•ş

~ lam1 tı r. , , 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

,5 -t !GiJSl*JjiJ4A 
O~uy~.cula~ı~ Yeni Mevsimde Gö-
Muşkullerını ... • • • 
Hallediyoruz recegımız Fılmler 

iTALYA MEKTUPLAR! 1 

İtalyanın lçyüzü
nü ifşa Ediyoruz "•! Yazan: Rahmi Yal)ız Tefrika: D• 

Atatürk Floryada Sık 
Sık Banyo Alıyorlardı 

SAMSUNDA ORTAMEKTEP 
TALEBESİNDEN CEMAL 

- Muallim mektebine girmek 
için ne yapayım? 

- Muallim mektebine Jire
cek tafobenin orta mektep mE>
zunu olması lfuıımdır. Bıı yıl

dan itibaren her orta mektebi 
çok iyi ve iyi derecede biti • 
Ten talebeden muallim ol
mak i.stiyenler varsa 2 • S 

A. Arnoux İle J. Feyder "Şimal 
Kanunu., Fi 1 mini Hazırlıyorlar 
Jocques Feyder hakkında o

nun sinemanın menşeinden bu .. 
güne kadar meydana çıkarmış 

olduğu büyük çapta şahsiyetler-

Jacques Feyder, bir köylü de
ğildir. Her zamanki gibi zarif, 
her zamanki gibi 18.kayt ... Fotoğ
raf muhabirinin arzusunu yeri
ne getirmek için başını uzatır. 

Hatta kendisine avcı süsü ver
mek için bir tüfek te almıştır. 

Fakat nasıl kullanılacağını bil
miyor. Büyük bir sabır ve ta
hammülle tavııkları, kazları sey
reder. Tembel temebl bahçeler
de dolaşır, fakat bu esnada dü
şündüğü şey, yukarıda bırakmış 

olduğu mesai odasının sıcaklığı
dır. Orada bi!tün eşhasını bırak

mıştır. Bu eşhas, daha şimdiden 
Michele Morgan, Pierre-Richard
Willm, Charles Vanel ve te

ranne'ın çehrelerini almışlardır. 

Her gün kağıt üzerinde bu eşhas 
ile Kanada kışının büyük karla
rı arasında onlarca ve onlarca 
kiloı:netre mesafe katetmek ica
bederken kırlarda dolaşmakta, 

kırları arşınlamakta ne mana 
var? 

Musolini Harpten Korkuyor, 
• 
ita/yanın Sonu Ne Olacak?. 

İtalyanın bugünkü vaziyetini 
olduğu gibi görebilmek ve gös
termek için bazı esasları tesbit 
etmek ve bazı hakikatleri izah 
etmek 18zımdır. 

Dr. N. Reşat Atanın Hastalığını 
Teşhis ve Kendilerine Arzetmişti 

• namzet seçip bunları imti
' hana tabi tutulacalktır. Muvaffak 

Cllanlar muallim mektebine gi
recekti<". Orta mektebi bifame
dini7se kayd<:>l&ma:zs.n ız. 

ÜSKÜDARDA SELAMİ ÇEŞ -

\ den biridk: Hakiki bi.r mübdi, 
hakiki bir sanatkar. 

Alexandre Darnoux hakkında 
da şimdiki Fransanın adetleri 
ancak yediye, sekize baliğ olan 
büyük muharrirlerinden biri ol
duğunu söylemek te yanlış de
ğildir. 

MUSOLİNİ HARP 
İSTİYOR MU? DÜN ÇIKAN KISMIN 

HÜLASASI: 

(1938 yılı. Atatürk'ün son de· 
fa gelişi günü karşılamak üzere 
gara gidenler Ebedi Şefi her zır 
man görmeğe alıştıklan vagon 
penceresinden göremedikleri i • 
çin hayrettedirler. Atatürk kar
§ı!ayıcıları vagonunda kabul e
derek onlarla gö,.;qüyor. Fakat 
büyük Ata'nın yüzünde bariz bir. 
sıhhatsizlik ifadesi vardır. Atar 
türk bir yıldır kendisini rahat • 
sız eden Sirozla mücadele et
mekte ve hususi tedavi heyeti de 
kendileri!e meşgul bulunmakta
dır. 

Kendi sıhhatinden daha üstün . 
tuttuğu memleket menfaatleri 
dolayısile Ebedi Şef Mersine 
bir tetkik seyahati yapmak ka· 
rarını vermiştir.) 

* ve mesai yolundaki direktifleri-
ni izah ettikten sonra seyahatten 
evvel şikayet ettiği zafiyetin 
günden güne arttığını, iştihala

rında <?ksiklik, deva.mlı zafiyet 
ve neşesizlik geçirdiğini hekim
lere söylüyor. Hekimlerin ısrarı 
hava değiştirmek, deniz banyo
mrına, deniz havasına, daha mü
layim bir iklimde bir müddet 
mutlak istirahate lüzum üzerin
de duruyor. Ata.türk bu sebeple 
tekrar İstanbula, Dolmabahçe 
sarayına geliyor. 

İşte, doktor Nihad Reşadın 
çok sonradan teşhis koyduğu za
mandan evvel, bu sıralarda 

Atatürk siroz hastalığına tutul
muş, hastalık süratle seyre baş
lamış, karaciğer iltihabını mey
danaı getiriyordu. 
İstanbula geliş, hava tebdili 

Atatürk'ün sıhhi vaziyetinde 
değişiklik meydana getirecek 
yerde zafiyetin ve iştihasızlığın 
gün günden çoğaldığını hisset
tirmektedir. 

Otomobille yapılan gezintiler, 
deniz köşkünü kış münasebetile 
yaılnız günübirlik ziyaretler, az 
çalışma, mukavvi ilaçlar bariz 
bir tesir hasıl etmiyorlardı. Kış 
ayları bu istirahatlerle geçerken 
Atatürk'ün zafiyetinin ilerleme
si, bu aralık oyluklannda küçük 
sivilceler belirmesi, Yalovada 
bir banyo lüzumuna doktorları 

ikna etmişti. Doktorlar bu sefer 
de bu sıhhi tedbiri Şefe arzetti
ler. 

938 şubat ayında Yalova.ya ya-

-2 

- Eh, daha nasılsın, Neriman 
cığı.ın ? .. Seni busefer dıııha iyi 
gördüm.. toplamışsın. maşallah. 

- Aman toplamaktan bahset
me ... şi§maıılıyacağım, diye o
düm kopuyor .. bilsen öyle de iş
tahim var ki, sofradan ayrılır -
ken, adeta içim sızlıyor. 

Selkis, hizmetıçinin getirdi~ 
vişıe şerbetini içip, bardağı ma 
sanın üzerindeki tepsiye koyar,, 
ken, Neriman kulağına eğildi: 

- Bana darıldın mı Neriman? 
- Yok .. ha.yır .. neden darıla-

yım .. 
- İtiraf ediyorum, demin, yol 

da gelirken bir münasebetsizlil\ 
yaptım.. beni atfet! Sana plAj • 
daki balodan bahsedişim hoşunf.. 
·gitmedi .. 

Onlarııı fı.eı..i fısıl konuşmala -. 
.,,,, kuiak veren Nalan: 

pılan bir seyahatle Atatürk otel 
Termalde banyo kürü yaptı. İş
te bu banyolar sırasında sivil
celeri gören doktor Nihad Reşad 
bun un cild taharrüşünden doğ
ma bir hastalık olmadığını, kara 
ciğer guddesinin iltihabı netice
sinde böyle araz gösterebileceği
ni ileri sürdü. Müdavi hekimler
le bu hususta uzun boylu müna
k~lar, tetkikler ya.parak esa
sen umumi zafiyet, iştihasızlık, 

Mersin dönüşü Ege vaıpurun· 
da zamanının en çok kısmını gü 
ğertede geçiren Ebedi Şef Anka
ra'ya döndüğü vakit hafif bir 
grip geçırıyor. Rahatsızlık l~ 

gün Atatürk'ü Çankaya köşkün
de devamlı bir istirahate icbar 
etmekle beraber nakahet devre
sinin ilk günlerinde Meclise git
mek arzusundan alıkoyamıyor, 

Mecliste saatler süren nutkunu 
okuduktan, yeni senenin inkılap 
devamlı iç sıkıntısı gibi hallerin 
de buna del8let ettiğini söyledi. 
Yerinde bir hazakatle de bunun 
(Siroz) denilen hastalık olduğu
nu teşhis etti. Banyoların şafl 

günlük ikametle bizzat kendisi 
gören Atatürk Yalovadan İs
tanbula döndü. Bir kaç gün 
sonra sivilcelerden eser kal 
mayınca müdavi hekimlerle bir
likte kendisi de siroza ihtimal 
vermemek lüzumuna kani oldu. 

Ebedi Şef İstanbula dönüşle
rinden birkaç gün evvel - grip
ten sonra - alkolü terketmişti.. 

İradesi kuvvetli bulunan Ata
türk yıllarca devam ettiği içki
yi bir gecede bırakmış ve o ta
rihten itibaren bir katresini ağ
zına almadıktan başka içenlere 
de iltifat göstermemişti. 

Bütün bunlara rağmen Siroz 
her gün ilerliyerek seyrine de
vam ediyor. yapılan ilaç ve gıda 
rejimleri fayda vermiyor, i~tiha· 
sızlık, iç sıkıntısı, halsizlik ziya
deleşerek sürüp gidiyordu. 
Şubat ve mart 938 aylan böy

le geçti... Atatürk Dolmabahçe
de istirahat günleri geçirmesine 
rağmen çalı5maktan geri durmu
yor, deniz işleri, dil, tarih mese
leleri, imar hususları üzerinde 
devamlı meşguliyetlerde bulunu 
yordu. Deniz Bankı teşkil ede
rek Türk deniz ticaret filosunun 
inkişaf imkanlarını bir elden 
kolayca idare suretile azami 
hadde çıkarmağı tasarlıyan Atar 
türk bir taraftan da deniz harp 
kuvvetlerinin yeni vahidlerle 

MEDE MUHTAR 

- Kadastro mektebi nerede
dir? 

- Ankaradarlır. 

EYÜP RAMİDE NURİ AKALIN 
- Dominyon ne demektir? 
- İngilterenin dünya üzerin-

de birçok yerleri vardır. Bun • 
!ar arasınrla ilerlem~ olan mem 
leketler kısmen i.stiklallerine 
kavuşmuşlardı.r. Bunlar Kana -
da, Cenubi Afrika, Avustralya
dır. 

Bu memleketlevde halk ta 
rafından seçilmiş millet meclisi 
varıdır. Hükfunet er kanı tama • 
men bu meın'leket ahalisinden -
dir. Yalnız bu memleketler dev 
!et reisi olarak İngiliz kralını 
tanırlar. Bay~aklarında da İn -
gillzlerin al1ımeti olan i~,;rc!i 

koyarlar. Devlet reisi Başvekil 
seçmek veyahut aııletmek hak
kına maliktir. İngiliz sefideri 
de bu memleketlerin hakkını 

müdafaa ederler. 

CACALOGLUNDA KAZIM 
YAMAN 

- İstanlbu1da elektrik!: tram 
vay ilk defa hangi tal:ilıte işlı>

miştiır. 

- 1912 de. 

Acıklı Bir Ölü!T' 
Mı.ruf tüccar larımıwan Ali 

. Fuat Doğancı 

müpteı.a oldu -
ğu hastalıktan 

kurtulamıyarak 

rnhmeti Ra!h -

mana kavuş. 

muştur. Cena -
zesi bugün La
lelide tramvay 

cıııddesi!lide Ali Fuat apartıma -
nından saat 11.30 da kaldırıla -
rak Beyazıt camiinde cenaze na 
mazı kılındıktan sonra Edirne -
kapı şehitliğiı;deki ailesi mak -
beresine defnedilecektir. Mevlil 
rahmet eyliye. 

techizini ihmal etmiyor, her gün 
muhtelif firmaların yaıptıkları 

teklifleri bizzat ve alaka ile tet
kik ediyordu. 

(Arkası var) 

İlk defa olarak bu iki zat, me
sai birliği yapmaktadırlar: Jac
ques Freyder'in Bay Constantin
Weyer'in cŞimal kanunu• adın· 

daki romandan çıkarmış olduğu 

senaryoyu hazırlamaktadırlar. 

Alexandre Arııeou, bu senaryo

nun diyaloglarını yazacaktır. 
...... 

Vak'a, Fransa'da Seine-et-Loi

re'de kain Gambais'te geçer ... 

Burası vaktile Landru'nün mali

kanesi idi. Bugün ?rada kış dola

yısile yaprakları dökülmüş olan 

ağaçlar, güvercinler, tavşanlar, 

tavuklar ve kazlar arasında sa

mimi ve hararetli bir hava hü

küm süren bir şehirde Françoise 

Rosay ile Jacques Feyder rahat

ça hüküm sürmektedirler. Fran

çoise Rosay, oraya mutad neşesi 

ve cevvalliği ile Françoise Ro

say rolünü oynamıya gelir. 

Feyder ise oraya filmlerini ha 

zırlamak için orada yerleşir ... 

Fakat o, artık Jacques Feyder 

değildir, yakında çıkaracağı dört 

veya şah1Stır. Uyur, yer, içer 

ve arasıra kırlara doğru biraz is

tikrahla karışık bir nazar atfe

derek senaryosunu tertip eder. 

- İnsan, burada o kadar eğle 

niyor ki; nihayet çalışmak mec
buriyetinde kalıyor. 

Alexander Arnoux, kağıt üze
rindeki kilometrelerle iktifa et· 
mez. O, dağlıdır, gözleri ilerile· 
rini görmek ister, hakiki orman· 

!arda her gün onlarca, onlarca 

kilometre yol yürümek ister. 
...... 

Arııoux, masa başında, kalem 

elinde dinler, not eder, düşünür, 

nihayet ortaya bir teklif atar. 

Bir koltuğa yerleşmiş olan Fey

der, yerinden kalkar, masanın 

etrafında döner, pençerenin ö

nünde bir müddet hareketsiz 

durur, blrşeyler söyler, cümlele

ri ikmal etmez, nihayet yerine 

döner. İleri sürülen fikri ele alır, 

evirir, çevirir, adeta geviş geti

rir. Herkeste ümitsizlik arn.irni 

belirir, fakat buyurunuz: fikir, 

vazıh, sarih ve parlak bir suret

te ortaya atılmıştır. 

Arnoux, diyor ki: 

- Feyder, hiç bir zaman at

tığı adımı geri ıılmaz. Hayal, 

parlak i•e asla dokunmaz. Ben 

on beş günde Feyder'den diğer 

sahne vazilerinden üç ayda öğ

rendiğimi öğrendim. 
,,. .... 

Feyder'in sahne vazılarının hi

lelerini bir tarafa bırakarak ta

biiliği muhafaza etmiye çalışma 

sı, bizzat hayatı y~atması, bu 

kaygıyı hiç bir zaman terketme

mesi onu Iaalettayin bir süjeyi 

derhal kabul etmiyerek teem

mül eden bir müellif olarak or

taya çıkarmıştır. 

Mösyö Mıısolini bugün ıçın 

özlü bir takım neticeler elde et 
mek, şan ve itibarını arttıracak 
muvaffakiyetler kazanmak ihti 
yacıodadır. Eğer bu maksatları
na harp etmeksizin, yalnız teh
ditle veya (şantaj) d~.diğimiz 

bıllapervazlık ihaleleri ile va • 
rırsa hiç şüphesiz yerinden kı· 
nııJdamıyacaktır. Jj:ğer yaptığı 

gürültülerin, savurduğu tehdit
lerin hiçbir tesir icrıı etmediği

ni görecek olursa bir takım 
•işler görmek• mecburiyetinde 
kalacağına muhakkak nazarile 
bakılabilir. 

1 MUSOLİNİ, VAZİYETİ TABÜ 
HALE İRCA EDEBİLİR Mİ? 
Hayır, Mös;rö Mu.ssollni loln vazl .. 

yeti tabii hale ircaa. lmkin kalma • 
mıştır. O da, tıpkı Mösyö Bitler ırt

bi kendisini ıideti cehennemi bir da· 
irel fasldeln çarkına. kaptırmqhr. 

Şimdiye kadar hariçte yaptıiı işler, 

iktisadi noktai nazardan bakılırsa, 

tamamlle falsolu oıkmıttll', denilebt .. 
lir ve bu yüzden İtalyan milleti bir 
inklsan limitten diğer lnktsarı ttmide J 

dll$mü,tür. 
Meseli. Habeşistan, memlekete ser

vet ve refah g-etirecek bir ülke ,.ıbl 

gösterllmiştt, halbuki şimdi bu, bir 
serap ıPbl dağılmıştır. İspanya. işi 
İtalya7a btiYtlk bir siyasi muvatfa -
kiye& temin edecek zannolunuyordu. 
O siyasi rayda da tlmdlllk mtisbel 
suretle ht.ıııl Olmllf deifldlr. Bu va
ziyet l<al'JlSUlda İtalyan dlktatllrö, 
memleket halkına. milftt ve müsmir 

Kont Ciano 

yeni bir takım lütuhal kazandırmak 
mecbu.riyeUndedir. 

O HALDE NE YAPACAK? 

Turin'de irat elttfl nutukta ortaya 
öp dava atmıştl ki, onlar da TunUI, 
Süveyt ve Cibutl idi. MaamJf bu üç 
:valh parçanın, eline. geçtliinl far .. 
zebek le, kendisini doyuracafı tÜP· 
helidir. Halı.lkatl halde Mösyö (Mu._ 
sollnl) nln şu mıntakayı, bu beldeyi 
istemek glbl sabit ve muayyen hedefi 
yoktur. onun asıl istedlfl, Akdenlı;
de lcat'i bir falklyet, Şimali Afrikayı 
tam.amile bAkimlyetl &.Uln& almak, 

aldı. Mendilini çıkardı .. alnındı\. - vurulmuşa döndü. Kıpkırmızı ol - Ağlamasana, Neriman .. n~ deyim .. 
biriken bir iki ter damlasını ha- du: var, söyle bana .. neden canın sı- - Nasıl olur, Neriman, imka· 
fifçe sildi. sinirlenmişti. - Ne gibi teyze?.. kıldı, diye, onu teselliye çalışı - nı yok .. sen çıldırdın mı, karde-

Sirden ayağa kalktı. Süheyla- - Bilmemi Süheyla söylesin.. yordu.. şim .. istersen, burada otur .. bi· 
ya dönerek: Süheyla önüne bakıyordu. An- Nerim an, başını koltuğun ke- raz istirahat et.. bahçeye çıkma .. 

- Biraz içeri girmek istiyo - nesinin bu gevezeliğine kızmış - narına koymuş, cevap vermiyor, ben dışarı gider, onlara •Neri-
rum, Süheyla, dedi.. bir dakika tı. Neriman: kesik kesik hıçkırıyordu. man biraz rahatsız oldu .. yatı -

- Ne oluyorsunuz? Çocuklar gelir misin? - Bir dakika teyzeciğim, de- Süheylanın da gözleri yaşar - yor.• derim. 
dedi.. yine ne dedikodusu yapı - Neriman önde, Sü.heyl.i\ arka- di. mıştı. Nihayet, kendini tutamı- Neriman, boynunu büküp göz-
yorsunuz .. bu Belkısın Neriman da köşke doğru yürüyorlardı. !Hızla içeri girdi. Süheyla, a- yarak: !erinin içinde yalvaran, acı bir 
la bir alıp veremediği var, amma, deW., arkasından koşmak mec • - Hep bu kafir Belkıs, değil hal vardı. İnler gibi: 
nedirse anlıyamadım. Mutlaka, Hiıç konıışmuıyorfandı. Mermer 

merdivenleri çıkarken, Süheyla- buriyetinde kalmıştı. mi, Neriman, dedi.. hep o .. bugün - Israr etme, Süheyl.i\, dedi, 
Nerimanı kıskanıyorsun, Bel • run annesi Nuriye hanımla kar- Neriman, sağdaki odaya gir - sözde burada gülüp eğlenecek - çok ıztırap çekiyorum.. asabım 
kıs!.. şılaşmışlardı. , di. Kendisini koltuğa atmıştı. tik .. tenis oynıyacaktık.. gece, bozuldu .. bugün gideyim .. baş~a 

IBelkıs, birden irkilmişti. So • Yüzünü, iki elile kapıyarak hıç- baloya gidecektik .. vah canım.. bir gün gelirim .. zaten, seninle 
'"'k s'lg-uk Nalanın yu"zu"ne bak. - O ... Safa geldin, Neriman!. ah k . dah b .. 1 k • ht' 
,.~ • kıra hıçkıra ağlamağa başlamış - v şe erım.. a eter, uzü - uzun uzun onuşmaga i ıyacım 
·tı C k ld • b 11· d' Nasılsın? .. Ayol, çoktanberi gel-

. anının sı ı ıgı e ıy ı. tı. dün, hasta oldun .. gel, biraz yü- var .. seninle yalnız ve bir iki sa-
s .. h l• · tin 'dd'l'g'"n< µıiyorsun .. bize darıldın mı yok-

u ey"• vazıye cı 1 ı 1 
• Süheyla şaşırmış, odanın or· zünü yıka Neriman .. başına bi- at başbaşa. kalmalıyım .. 

k kt 'k d' M"d h sa?. Çocuklar, her gün seni a -
avrama a gecı me ı. u a a- , tasında donaka1mıştı: raz kolonya dökeyim.. Süheyla şaşırmıştı. Kendisini 

le etmek ıztırarında kaldı: narlar.. - Ne oldun kardeşim?. Neriman, başını ağır ağır krf- - suçlu gibi görüyordu: 
- Hep birden Nerimana hü - Nuriye hanım, biraz patavat - . - Süheylacığım .. rica ederim, dırdı. Gözlerinin içi kanlanmış, - Beni affet, Neriman, dedi. 

1 sızca bir kadındı. Gözlerinin i .. ı· b cuma geçtiniz .. çocuk misafir .ge şu kapıyı kapa ... Çok ıztırap çe çakmak çakmak olmuştu. Ayağa Sana karşı, en küçük bir au 'l: 
di.. ben, ev sahibi sıfatile utan- çinde manalı bir gülüş belirdi.._ kiyorum .. bugün, nereden gel - kalktı. Adeta sendeliyordu. sağ lilik yapmak istemem. Okadar 

M11solini 

İngiltere ve Fransanın şeref ve ltl
bannı kırmak ırlbl büyük mlkTasta 
ve tiimullü ıeylerdlr. Bu maksatları
na ermek için Mısıra mı sald.ıraoak
tır, Tunwıa mı l'lrecektlr. (Tanca) 
şehri vasıiuUe mi bir yol bulacaktır, 
yoksa İspanyanın (BaJear) adalarına 
yerleımek. suretini mi ihtiyar edecek 
tir. Bu 701 ve vuıtalarin bcpsJ 
lıendlsl için müsavidir. Onun hayali
ni okııyan, huzur ve rahatını kaçı -
ran mua:nam ve muhteşem gaye 
(Roma lmparatorluiunu) yeniden 
ihya cayesldir. 

İTALYA BUGÜN HAZm l\nDffi! 

Bu (!Ok mÜhim suale verilen cevap 
larm hemen hepsi menfidir. Gerek 
Babeşlstanda, gerek Arnavutlukta 
l'lıişilmlş olan maceralar, askerlfk ve 
harp noktal nazarından bü -
yük bir ehemmiyet ifade ve 
Jsbai etmezler. Umumi bir harp 
sılka.cak olursa Faşist orduları. Rab~ 
ve Arnavutluk kuvvetlerile kıyas 

kabul etmlyecek muazzam ve kud -
retli ordularla karşılaşmafa mecbur 
olacaktır. İtalyan kuvvetleri. lblt • 

mal ki bidayette ani ba•kın surellle 
bir iki muvallaktyet kazanabilir. Fa
kat bu kuvvetlerin mukaven1etlerl 
blr kap aydan fazla. devam edemez. 
Bu hususta bilhassa Alman General
leri bedbindirler. 

İtalyanın bugün eli altında bulunan 
en müthiş ve korkunç kuvvet, tay -
yarelerldlr. Fakat ona mukabil ital
yaya karşı çıkacak devletler de ar -
tık bu8'iln birinci derecede tayyare 
tJlolarma sahip olmuşlardır. 

İtalyan bahriyesl de son senelerde 
büyük terakki ve tekilmül göstermiş
tir. Fakat parasızlık yüzünden bu 
bahriye henüz matlüp dereceyi bula
mamıştır. 

Kal'a ordularına Kelince, motörlü 
kıt'alarla son yapılllllf olan tecrübe
lerden kat'i neticeler alınamamıştır. 

Diğer taraftan Almanyaııın bütün 
kuvvayl askeriyesini hudutları dahi
linde ve mütekil.slt bir halde tutma
sına mukabil, İtalya, Habeslstan, Ar 
navutluk, Adalar ve Trablusgarp g-1-
bt uzak mıntakalarda Pok fazla as
keri kıt'alar bulundurmak suretUe 
mühim kuvvetıerinfu blr kısmını da
i'ıtmak canetinde bulwımu.ştur. 

(Arkası 7 inci sayfada)_ 

melisin Neriman .. kendini onun 
la bir tutma .. hatta, onun sözle
rine kızma bile .. eğer, Belkısm, 

h<>r dediğine darılmak l:J.zım gel
se, ben kendisile gün.de yüz defa 
kavga ederdim. Bilmezsin bu kı
zın tabiatını Neriman.. Vallahi 
bıktım, artık ondan .. her gün be 
raber olmak ne feci.. tahammül 
edemiyorum .. günde belki on de- • 
fa, otomobillerinden, bu sene 
yazlık köşklerini üıç ay için bin 
liraya kiraladıklarından bahse • 
der .. 

iO ışarıdan: ı 

- Süheyla, diye, Nalanın bağ· 
rışını duydular .. 

Neriman, birden, korkunç bir 
rüya hatırlamış gibi, ürperdi.. 
Yavaşça: 

- Kimin sesi?. 
- Nalanın .. 
- Nalanı ~k seviyorum .. ne 

ılım .. bırakın şu kızı, canım.. Sağ elinin şehadet parmağını dim sana?.. elini, Si11ıeylanın omuzuna koy- üzülüyorum ki, sorma .. bu Bel-
Hepel susmuşlardı. Bu, acı bir dudaklarının üstüne götürerek, Genç kız, omuzları sarsıla, sar du: kıs müthiş kaba bir kız .. şimarık 

susuştu. Nerimanın dudakları da başını iki tarafa salladı: sıla ağlıyordu. - Senden bir ricam var, kar- bir şey .. sonradan görmüş, son· 

kibar, ne şeker kız .. 
- İyidir .. 

ha beter solmuş, rengi uçmuş - - Senin için bazı şeyler duy· Süheylll., arkadaşının yanına deşim.. radarı z~in olmuş ve kibarlaş-
- Şimdi ne yapacağız? .. 
- İstersen biraz bahçeye çı -

tu. Şak.ıkları titriyordu dum .. doğru mu?.. diz çökmüş, onun, sarı, bal rengir. - Söyle şekerim, ne var?.. mış bütün aile kızları gibi.. o,. kalım .. açıılrsın .. 
Masanın üzerinden çantasını Neriman, birden, beyninden deki saçlanm okşuyor: - Bana müsaade et, derhal gi nun sözüne ehemmiyet verme • (Arkası var) 

~~~~~~~~~~___:_~~~~~-=-~~;___:_:_~~~---~_:___::..._~~_.:.~~~~~ 
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Amine Hatun ile Ab- 0~.~:~ğ"v:;.~::~· Kuvvet Çıkarabilirler mi? 
dullahın izdivaçları dol:;:~ ::rte:::y::~ıı:::~ 

olan güreş ve futbol müsabaka

Baba Oğul San'a Şehrinin Çarşı

sın da Bir Kahin İle Karşılaştılar 
DÜNKÜ KISMIN HtiLASASI: 

(Şa ir Süleyman Çelebinin 
Met·!Udu Şerifindeki tasvirde de 
bıınu, beltiğatile gösterildiği ;;,.. 
zere Hazreti Muhammed gibi bir 
evlıit dünyaya getiren Hazreti 
Emine, hiç şüphe:Jiz ki dünyaya 
gelmiş ve gelecek kadınların en 
balıtiyarıdır. Beni Zühre kabile· , 
sinden olan Amineye. Cenabı
hak lıer lutfi mebzulen ihsan et· 

mişti. 

Hazreti Amine Hazreti Abdut-
lah ile evlenmişti. 

Abdullah Mekke eşrafından 
Kureyş kabilesinin ve Mekkenin 
reisi Abdülmuttalibin sevgili ev· 
ltidı idi. 
Abdullahın pederi Abdülmut· 

talip bir rüya görmüştü. Bu rü
yada: 

c- Kalk zemzem kuyusunu 
kaz .. > diyorlardı. 

Abdülmuttalip gördüğü rüya • 
nın hakikaten manevi bir emir 
ve ilham olduğuna inanmış bir 
taraftan kuyuyu kazmağa ve di
r]er taraftan da tekbir getirmeğe 
başlamıştı.) 

* Bu battal kuyu, bir mızrak bo· 
yuna yaklaştığı zaman, evvelii bir 
çok silahlar. sonra da altından ya 

pılınış bir geyik heykeli çıkarıldı. 
Bunların karşısında, hem Abdül
muttalib ve hem de diğerleri, de
rin hayretler içinde kalmıştı. 

Kuyunun kazılmasına devam c~ 
dilmişti. Biraz sonra, billur gibi 

saf ve berrak bir su zuhı'.ir etmiş· 

ti. 
Bu su, vakıa biraz buruk ve a· 

cımtraktı. Fakat o kadar gür ve 0 

derece soğuk idi ki, gerek Mekke

lileri ve gerek (Kabe) (7) yi zi· 
yaretc gelen (Hacı) !arı, • suları 
bozuk olın . başka kuyulara muh 
t aç olmaktan kurtaracaktı. ' 

Abdülmuttalib, kazandığı bu 
muvaffakıyetten pek çok sevin · 
mi~ti. Kendisini tebrik ve teşek· 
kürlerle alkışlıyan halk karşısın· 
da birdenbire heyecana gelmiş: 

- Yarab! .. Bu !ıl.tuf ve ihsanı· 
n•n şükrünü, nasıl eda edeyim, 
bilmem ki ... Eğer bana on erkek 

evlat ihsan edersen bunlardan bi

rini sana kurban etmeyi nezredi· 

yorum. 
Demişti. 

Aradan seneler geçmişti. Ve Ab 

dülınuttalibin on erkek evladı 

dünyaya gelmiş.. bunların hepsi 1 
de büliığ çağına ermişlerdi. 

O zaman Abdülmuttalib, Alla· 
ha olan nezrini hatırlamıştı. Ve ı 
oğullarını etrafına toplıyarak me.1 
seleyi kendilerine anlatmıştı. 

Çocuklar, Hakkın rızasını tahsil 
etmek istiyen babalarına karşı 
mutlak bir itaat ve inkıyad gös • 

termişler: 

sule getirmişti. Çünkü, Abdullah, 
onun en sevgili evladı idi. 

Bu kur'a, üç defa tekerrür etti. 
Ve üçünde de, ayni neticeyi ver

di. 
Bunun üzerine Abdülmuttalib, 

ellerini semaya kaldırdı: 
- Yarab! .. Şu anda kalbim a

teşler içinde yanıyor. Gözlerim, 
kan ağlıyor .. Böyle olmakla bera 
ber, en sevgili evladım olan Ab 
dullahı, senin uğrunda kurban P. 

deceğim. Nezrimi yerine getire
ceğim ... Çünkü senin sevgin, her 
sevgiden üstündür. 

Diye, bağırdı. Ve bu sözleri mü
teakıp, bıçağını çekerek, kesmek 
için Abdullahı Kfıbenin eşiğine 

yatırdı. 

Fakat orada bulunanlar, bu fe
ci sahneye dayanamadılar. Abdül
muttalibin ellerine sarılarak: 

- Bu ~ocuğa yazıktır. Bir (Ka
hin) e (8) danışalım. Bu nezri ye 
rine getirmek için belki başka bir 
çare bulunur. 

Diye, Abdullahın boğazlanma. 
sına mani oldular. 

Danışılan kahin: 
- Bir kişinin diyeti, on deve · 

dir. On deve ile Abdullaha kur'a 
atarız. Hangisine isabet ederse, o 
kurban olur. 

Dedi. 

Kur'a atıldı. Yine Abdullaha 
isabet etti. Orada bulunanlar, bu 
isabeti kabul etmediler. Deve le 
rin adetlerini onar onar artırarak, 
kur'a çekmekte devam eylediler. 

Nihayet kur'a, yüz deveye isa
bet etti. Derhal yüz deve getiri • 
!erek kurban edildi. Ancak bu su
retle Abdullah, muhakkak olan 
bu feci ölümden kurtulabilmişti. 

Bu vak'a, Abdullahın kıymetini 
artırmıştı. Artık her yerde onun 
manevi bir mevkie malik oldu -
ğundan bahsetmcğe başlamışlar-

dı. 
Çok genç bir delikanlı olmasına 

rağmen, sokakta ona tesadüf e· 
dcnler. yaşlı olsalar bile· duru
yorlar, selam veriyorlar.. genç 
kızlar ise, ona karşı aşıkane sözler 
söylemeden geçemiyorlardı.. . 

(Mermi'nin kızı Fatma) ısmın
de Mekkeli genç bir kadın vardı 

ki, ah t' 
ıBunun güzelliğinin ş re ı 

şehrin hudutlarını aşmış ... çölle
re kadar intişar eylemıştı. 

Bir g~n Fatma Abdullaha te
sadüf etti. Derhal önünü kese -

rek: 
_ Ya, Abdullah! .. Sana feda 

d·ı "z d~'·yi benden al. Fa· e ı en yu , ... • . 
kat bunun mukabilinde, benım 
visalimi kabul et. 

Dedi. 
Abdullah, o anda kaşlarını ça 

tarak: 
_ Seninle aramızda helallık 

t de11<ldir Haramı irtikap 
. mevcu ıs· · . 

1 eklense helaki tercih ede • 

- Emir senindir. Nasıl istersen e. m Senı·~ benden istediğin 
rım ... 

öyle v. ap .. dilersen, hepimizi kur- e bel!<len nasıl sadır olur. ş y, .. .. 1 ekle 
ban et. Mealinde bir şıır soy em 

Diye mukabele etmişlerdi. mukabele etti. 
Abdülmuttalib, oğullarının gös 1 i Başka bi<' gün de (Nilfel'ın oğ

terdiği bu teslimiyete karşı son 1 lu Varaka) nın hemşiresi (Rerı
derccede sevinmişti. Ve bu nezri· ka), Abdullahın aşkına dayana
ni yerine getirmek için, evlatla· mıyarak ona haber gönderdi. Ap 
rınm arasında kur'a çekmeğe tullah. buna da ayni suretle mu· 

karar vermişti. 
Ahdine karşı bu kadar büyük 

vefil. gösteren Ar ·' ülmutta!ib, on 
oğlunu yanına alarak (Kabe) nin 
kapısına gitmiş .. Kabedeki putla· 

rın hızmetinde bulunan birine, 
kur'a çekmesini söylemişti. 

Kur'a (Abullah) a isabet etmiş· 
ti. Fak.>! bu isabet, Abdülmuttali· 
bin kalbinde bilyük bir ıztırap hu-

kabele gösterdi. 
(Arka" var) 

(7) (Kabe), cahil'yet devrinde 
(Puthane) idi. Puta tapan Arap 
kabileleri, takım takım bu put
ları ziyarete gelirlerdi. 

(8) Kdhin, din işlerini idare e
den, gaipten haber veren, putpe

rest raiuibi. 

ları bu sene de yapılacaktır. A
ğustos içinde yapılacak güreş 

müsabakalarından sonra eylu -
!un 2, 3, 4 üncü günlerinde İs

tanbul, Ankara, İzmir muhtelit 
futbol takımları arasında bir dev 

reli lig usulünde bir şampiyona 
yapılacıık ve kazanacak takıma 
fuar kupası verilecektir. Bu mü 
sabakaların icrası için genel di

rektörlük fu~bol federasyonun -
dan lazım gelen emir gelmiştir. 
Şu suretle futbol mevsimine ye 
ni.den başlanıyor demktir. Bu 
müsabakalar için geçen sene An 
karanınk azandığı fuar kupası

nı bu sene İstanbula kazandıra
bilmek için futbol ajanlığı bu 
haftadan itibaren seçeceği fut
bolcuları idmana sokacak ve 
hazırlığını tamamlıyacaktır. Yal 
nız bu seneki fuar maçları için 
gösterilen mali şerait İstanbul 
için Y,aii görülememekte ve b<>' 

: her müsabaka için verilınesi 

kararlaştırılan iki lira masraf 

İzmirin fuar zaman' arında pa • 
halılığı göz önünde tutularak 
gayrikafi görülmektedir. 

İstanbul Futbol 
Muhteliti 

Beden Terbiyesi İstanbul böl 
gc,;i Futbol Ajanlığından: 

İzm cr fuarı dolayısile tertip 
olunan fu~bo l müsabakalarına 

bölgemiz muhtelitin in de işti • 
raki mukarrer bulunduğundan 

vaziyet'cri tesbit olunmak üze
re isimleri aşağıda yazılı idman 
cıların 16 Agu.stos Çarşamba 

günü akşanu saat 16 da Cağaloğ 
)undaki Bölge merkezinde A -
janlığ:ımıza müracaatları rica 
olunur: 

Cihat (Güneş), Hakkı (Vefa), 
Fikret (Fenerbahçe), Mehmet A 
li, Hüsnü, Hüseyin, Hakkı, Şe

ref (Beşiktc.ş), Adnan, Faruk, 
Musa, Buduri, Salfı!ıattin, Sa 
!im (Galatasaray) . 

Türkiye Birincilikle
rıne iştirak Edecek 

Atletler 
Beden Terbiyesi İstanbul böl 

gesi Atletiz Ajanlığından: 

3 ve 5 Eylulde lstanbulda ya

pılacak Türkiye atletizm birinci 

lik\erine girecek İstaıııbullu aitlet 

!er şunlardır: 

100 m. İrfan, Fikret, Nerıman 

Nazmj, Atineos. 

200 m. Melih, Gören, Muzaffer 

Fikret. 

400 m. Gören, Melih, Cemal, 

Galip, Zare, Kazım. 

800 m. Recep, Vladimir, Ce • 

mal, İbrahim, Bli, Kazım. 

1500 m. Maksut, İbrahim, Maii

dis, Recep. 

5.000 m. Hüseyin, Maksut, Ar 

tan. 

110 m. Vasfi, Yavru, Krisa • 

fopulo. 
200 mania: Neriman, Feyyaz, 

Ali. 

4Xl00 (Her girmek istiyen 

takıma açıktır). 

Uzun: Muzaffer, Çaroğlu, 

Cemal. 

Üç adrm: Abdw-rahman, Yav 

ru, Fethi. 

Yüksek: Pulat, Süreyya. 

Sırık: Halit, Sudi, Münür, 

Şerif, Viçaropulos. 

Gülle: Ateş, Veysi, Arat, 

Disk: Yusuf, Veysi Arat, Hay 

ri, Bülent. 

Yunan diski: Arat, Veysi, Yu 

suf, Yavru, Hayri. 

Cirit: Melih, Şerif, İhsan, Ke 
mal, Varak, Ali. 

12 Adadaki Tahşidatın Sebebi Hedir 1. 
İtalyanlar bu çok mühim te • - - - YAZA N : --

şebbüse girişeb ilmek için aşa - · l E kli G I l - d k. 11 · 'd 1 . . me enera 
gı a ı enge erı gı erme en ı -
cap eder: KEMAL KOÇER 1 

a) Denizde tam bir hakimiyet -- - -- - -
elde etmelidirler. İtalyan donan- ce telefata malolmuştu. Her ka-
ması, müttefiklerin kahir donan- rın toprağı bir Türk kahraınanı-
ması karşısında meydan okumak nın kanile yuğrulınuş olan Ana-
cesaretini gösterirse, mahva dolu içlerine sarkmanın doğura 
mahkı'.im kalır. cağı sonuçtan esasen burada 

b) Anadoluya yakın adalarda 
çıkarmadan önce yığınak yap • 
malıdırlar. Adalara yığılan kuv
vetler, kat'i netice yerinde is -
tihdam edilecek orduyu zaafa uğ 
ratır. 

c) Donanma ile desteklenemi
yen ada garnizonları, teşebbüı;e 

girişmese de, kapitüle edilmeye 
mahkumdurlar. 

d) Çıkarma teşeih'büısleri azim 
zayiata malolmuştur.' Saddelba· 
hir çıkarması, üç tarafından 

kuvvetli bir ateşle beslenmişti. 

İlk çıkarmada, yalnız Saros ta
rafından, demirlemiş olan yirmi 
sefine ateş ediyordu. Eskihisar
lık kenar hattında, ateş seddi 
gerisinde tutunan kuvvetten Ü9-

' te biri muharebeden hariç kal
mişti. Buradaki İngiliz kuvveti 
9000 k işi idi. Arıburnunda İngi
lizler baskın yapmak istemiş -
lerdi. Bu sebeple bombardıman
dan, önce vazgeçilmişti. 

Sandal filosu ortalık aydınla

nınca görülınüş ve ateşlerle kar· 
şılanmıştı. Artık baskının mana
sı kalmamıştı. 19. fırkanın (ku
mandanı Büyük Atatürk) mü • 
dahalesile Avustralyalılar geriye 
atılmışlardı. 

Öğleden sonra 2 ye kadar ka· 
raya 12000 kişi ve iki batarya 
çıkarılabilmişse de, bu kuvvet, 

kazanmak ve geri almak iste -

bahsetmiye bile lüzum yoktur. 

E 

Tayyare filolarının yardımı, 

dağlık, örtülü arazide iyi giz -
lenmiş ve güzel müdafaa tertip· 

!eri almış bir kuvvete karşı tesi
ri haiz değildir. Karaya çıkabi -

len kuvetlerin süngü ile karşı -
!andığını da, bu asır, Çanakkal"' 

muharebelerinden öğremniştır. 
P iyadenin oynak harekatına 

hava ku\'Vetlerinin de bombala-

1 

büyük zayiata uğramıştı. Her i· l 
ki taraf süngü hücumile arazi 

mişti. Akşamleyin İngilizlerin 

2000 yaralısı kıyıda toplanmış • lııll••••••ll!!!!!!!!!!!l~·ll!!!İlll!!!!le!!!!!!!!!!~l!!~•!!!!!!l!!":.;:•i:•:•:·•~' """J 
tı. Hatta kıyıları hırakıp çekil . -
mek için İngiliz kumandanları 
arasında müzakereler de yapıl .,, 
mıştı. 

L2 Ada ve Egeı denzi sahilleri 

İhtiyat kuvvet yoktu. Artık va 
ziyet anlaşılmıştı. Geliboludaki 
kuvvetler bu çıkarına yerine 
kaydırılmak lazım geliyordu. Fa 
kat bu kuvvetler ertesi gün ak· 
şama kadar da yetişememişti. 

Buna rağmen, eldeki kuvvet, ha 
kım tepeleri düşmana vermemiş 

f) cLebbiderya> da tutunan 
kuvvetler, daima deniz ateşleri
ne dayanırlar. Bu, ancak deniz
lere hakimiyetle kabildir. De -
nizattı gemilerinin faaliyete geç 
tiği sıralarda mühip armadanııt' 
sığnaklarına çekildiğini Seddil
bahirde muharebeye iştirak e -
denler bilirler. Seddilbahir, /'._ 
rıhumu ve Anafartalar<)a elde , 

ti. O devirde motörlü ·birlikler bulundurulan mıntakalar, deniz 
yoktu. Yollar da fena idi. Takvi- ateşlerinin ateş tevkif sedleri 
ve kıt'aları bu uzun yolu kara çektikleri mıntakalardı. Akde • 
yürüyüşile almışlardı. Arazi dağ nizin müstakbel vaziyeti itiba • 
!ık ve örtülüdür. Gemi topları- rile bu mülahaza esasen varid 
nın tesiri mahduttur. değildir. 

e) Çıkarma yeri, müdafaası g) Yakın adalardan atlamak ta 
kabil bir köprü başıdır . Harekat, deniz ateşlerile desteklenmeye 
buradan cephe derinliklerine vabestedir. Baskının rolü, kara· 

· doğru inkişaf edebilmesi ve dan ateş açıldığı anda hitama e-
muhtelif komşu mıntaka - rer. Asri müdafaa tertibatı, kı-

' laroaki harekatın, netice i· yılarda artık baskın teşebbüsle· 
tibarile, tevhidi mümkün olına - rine de yer vermiyecektir. Kıyı · 
lıdır. Seddilbahir ve Arıburnun· müdafaa tertibatı, motörlü ve 
daki üç çeyrek yıllık bir müddet zırhlı kuvvetlerle de tekemmül 
içindeki boğazl~a. yüz binler- etmiştir. 

İtalya ıııotiırlü kuv vetlerinden bir kısmı 

rile ve ateşlerile iştirak edebi -
leceğini iddia edenler, nazariya· 
ta kapılınışlardır. 

Mütarrız, bilmediği bir yerde 
harekat icrasına mecburdur. Mü 
dafi ise, mükemmel ateş planla
rile muhtemel vaziyetleri karşı
lamaya kadırdır. Seddilbahir 
burnunda bir taburumuzun on 
misli kuvvete karşı çarpıştığını 
.burada zikretmek kafidir. Ana
fartalara çıkan kuvvetler :n ne 
yapacağını bilmiyen döküntüler 
vaziyetine düştüklerini ecnetii 
münekkitlerin yazılarından da 
öğreniyoruz. 

Dokuz ay devam eden bir 
didinme birıkaç kilometre uzak
taki Kilit noktasına (Çanakkale

nin en dar yerine) biraz yaklaş
maya imkan verememişti. 

i) Bugünkü muharipler, ateş 

desteğine dayanır. Ateş kudreti
ni topçu yaratır. Kıyılar dağlık
tır. Kafi bir derinliği olmıyan iş 
gal yerinde topçunun kademe • 

lend irilmesi ve .ateşin teksüi im· 
kanı yoktur. Deniz ateşlerini, ka 
ranın tabiatına göre idare etmek 

imkanı bulunmadığını görenler
deniz. Palamutluktan iki topu, 
Arıburnu iskelesini dövmek ü -
zere ileride mevzilendirmiştik. 

12 parça gemi 1 saat 45 dakika 
Palamutluktaki topçu mevzilıı· 

rimizi dövmüştü. Burada telefa· 
tımız , geride yolda çalışan bir 
işçiden ibaretti. 

Anadolu yakasında mevzii bir 
baskın, mütCŞ€bbıs kuvvetin im
hasını ve esaretini intaç eder. 
Beslenmiyen bir kuvvet, erime-

SAYFA-a 

BuGünUn--
Yenilikleri 

Çocuğun Yut
tuğu Tayyare 

-

Ingııterede Joan ism ınde b._, 
yaşındaki bir çocuk küçü ~ lay

' yaresile oynarken b irJedıire 

yutuvermiştir. 

Fakat ta~;.·are çok k i'<"• • o • 
duğıı için rontgen ile gorıi l rn~ 

miş \'e biçare baba ~=u.~un u 

Londraya kadar götürmuşt ü r. 

Londrada son sı.::; tcm I"'H1 ~en 

makineler sayesi•~e tayyarr re 
simde görülen şekilde t sbıt r 
dilm_!:şti r. Tayyarenin \'azıyı· .n i 
beğendiniz mi? 

DONIO BULMACAMIZIN 
JIALlJ 

ı 2 • ' & • 7 8 • 10 \\ 

- SOLDAN SACA _ 

1 - Sevdiğiniz 

mukabili. 
gazete • eski 

2 - İsim • bir nevi maden, 
3 - Meşhur sesli bir artist, 
4 - Zaman - Otla:k • 3,1416. 
5 -Edat. 
6 - Güzel sesli bir kuş _ Ses-
7 - Bir ça~ • Dal. 
8 - N aııgi.lede bir kıı;ım • Bayi. 
9 - Anadolu kadınlarının ör-

tün.dükleri • Nişancı. 
10 - Silah • Hindistanda meş-

hur bir fakir. / 

YUKARIDAN AŞACIYA: 

1 - Sevdiğimiz Türk şehri. 
2 - Mevcut - Düzeltici. 
3 - İtikat - Kırmızı • S&z. 

4 - Atom - Sonuna n gelirse 
. ' ermış . 1 

5 - Notada bir ses • Merkez. 
6 - Yanan ateş · Tibette bir 

şehir. 

7 - Memnu - Sert. 
8 - Manasız - Ateşte siyahlık. 

9 - Yerine geçen • Tatlı de-
ğil. 

10 - İplik fabrikalarında ıa
/ zım • Hudut. 

ye mahkumdur. Çıkan kuvvti 
bsliyecek garnizon da tehlikeye 
maruz ve donanma harekat ic
rasına girişemezken bir ihraç, 
delilikle ifade edilebilir. Bana 
bu mütaleaları yazdıran sebep, 
ecnebi ajanslardan alınarak ga· 
zetelerimizde intişar eden yazı -
lardır. İkdam, yakın adalardaki 
tahşidatın gayesini öğrenmek iı>
tedi. Buna kısaca cevap verebi
lirim: Adaların müdafaası! 

• 

1 
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7/;1ıa,;;JJ§l)J 
ANNE, AÇIM-. 

( Lamia, kapıyı kapar kapamaz, 1 
annesinin sooinl işitti. Ann€6i, 

haykırıyordu: \ 
- Lamia, koş, buraya gel.. Kar. 

deşin Adilden bir paket geldi. 
Bayan Hatice, ufak yapılı, kır

kını çoktan aşmış bir kadıncağız· 
dı. Lilmianın girdiği odada bü· 
yük bir paketin etrafında fırıl fı. 
rıl dönüyordu. Alelacele takmış 
olduğu yuvarlak gözlüklerinin 
arkasından kızına bakarak: 

i - Görüyorsun ya, kızım, de· 
· di.. insan, kimse hakkında öyle 

acele hüküm vermemelidir. Hal
buki sen, kardeşin hakkında çok 
çabuk hüküm verdin. Bu paketi 
görüyorsun ya ... İnsan, bunu gö
rünce kardeşinin, annesini unut
muş okluğuna hükmedebilir mi? 

İhtiyar kadın, masanın üzerin· 
deki bir mektubu alarak: 

- Paketle beraber bu mektu
bu bırakmış .. bak, ne yazıyor? 
dedi. 

Mektubu okudu, sesinde bir 
gurur vardı: cAnneciğim, görü· 
yorsun ya, seni unutmuyorum. 
Önümüzdeki pazar günlerinden 
birinde gelip seni alacağım. Be· 
raber lokantaya gider, karşı kar
§ıya oturup yemek yer, bol bol 
konuşuruz. Hep seni düşünüyo • 
rum .> 

Lamia, müstehzi bir eda ile de
di ki: 

- On aydanberi hiç bir haber 
göndermemiş, ufak bir mektup 
bile yazmamış bir evlat için doğ
rusu bu mektup pek mufassal ... 
Anne, kardeşim, sana bu mektu
bu göndereceği yerde yukarı ka
dar çıkıp ta elini öpseydi, seni 
kucaklasaydı, her halde daha iyi 
olurdu. 

- Aman kızım, kardeşine karşı 
amma da insafsızsın ha! 
İhtiyar kadın devam etti: 
- Lamia .. dantelalı elbisele . 

rimlc büyük bir lokantaya gide
bilir .miyim dersin? Galilba kolla 
rın ı değiştirmek icap edecek. l 

Lamia, annesinin hoşuna git
sin diye, ilk gelecek pazar günü 
erkenden hazır olacağını söyle
di. Çünkü o gün kendisini süsle
mek ve oğluna: ·İşte oğlum ha
zırım .. beni nereye götürecek • 
sen götür!. demesi için ona çeki 
düzen vermek 18.zımdı. 

İhtiyar kadın: 
- Beni bir kere daha lokanta

ya götürmüştü, hatırlıyor mu • 
sun , Lamia? dedi. Bundan iki se
ne evveldi, temmuzun 20 si idi. 
Götürdüğü lokanta o kadar gü -
zeldi ki ağzımın suyu aktı. O, 
ne sofra örtüleri, o ne tabaklar, 
kaseler, hır.aklar, çatallar, ka • 
şıklar ... Doğrusu, babanın zama
nında evimizde böyle şeyler gör
müş değildim. Orada bana nefis 
bir piliç ikram etmisti .. ne tatlı 
şeydi bilsen? A .. galiba kapı ça· 
lınıyor. 

- Yok anne, geçerken bilezi
ğim kolonya sişesine çarptı. 

Bayan Hatice. mütemadiyen 

~eviren: N. DANTON 
Yolcumuz, otomobili ile Ash

burton şehrine geldiği zaman or
talık tamamile kararmıştı. Şöyle 
rahatra yemeğini yemek üzere 

(Altın Aslan) lokantasının önün
de durdu. Yemekten sonra, ale -
Jiıde bir yaprak sigarası yaktı ve 
tekrar yola koyuldu. 

Bilha~sa ıssız olan bir nokta
da, yolun nehri çok yakından 

1akıp etmekte olduğu b\r mahal 
de ihtiyar, çalılarla örtülü ve ö

tesine beri.sine granit parçaları 
saçılmış bir sahaya doğru yol 
almak üzere birdenbire volanı 

çevirdi. O sahada kendisine bfr 
yol açtı, otomobili zıplatarak, 

sıçratarak biraz ilelerdi ve ni 

h~et bir kaya, qtomobili Yol 
tarafından bakıldığı zaman gö
rülemiyecek bir vaziyete getir-

yediği pilicin nefasetinden hah· 
sediyordu. Lamia, bahsi kapat • 
mak için: 

- Anne, ne kadar da güzelsin, 
dedi ve ona bir ayna uzattı. 

Birinci pazar geçti.. ne gelen 
var, ne giden. Ertesi pazar, ayni 
komedi. Böylece aylar geçti. Bu
nunla beraber ihtiyar kadın, fr -
midini kesmiyordu. Ve: cAdil 
gelmedi .. her halde bir manii çık· 
mış olsa gerek.. annesini hiç bir 
zaman unutmıyacağını bilirim> 
diyordu. 

Bir paazr daha geldi, kadınca· 
ğız, saçlarını taradı, elbiselerini 
ütüledi, hazırlandı.Öyle ya, ço -
cuğunu niçin bekletsin? Geldiği 
zaman onu hazır bulması lazım 

değil mi? 
Ne gelen var, ne giden! 
Maamafih bir pazar günü kapı 

çalındı. İhtiyar kadın, haykırdı: 
- A.. işte geldi .. ben de hala 

hazırlanamam. Liimia, koş, ka
payı aç .. 

Bayan Hatice, şapkasını, eldi· 
venlerini araştırıyor, çırpınıp 

duruyordu. Ellrini yıkamakta ol
duğu musluğun üstünde bir ayna 
vardı, o aynadan, Adilin içeri 
girdiğini gördü ve tehalükle: 

- Hazırım, yavrum, hazırım. 
Seni bekliyordum. 

İhtiyar kadın, elinde havlu, ar
kasına döndü. Sevincinden gülü
yordu: 

- İhtiyar anneni almıya gel • 
din ( değil mi aslan yavrum? 
Oğlu ile ne güzel bir gün ge • 

çoreceklerdi. İhtiyar kadının yü
reğinden gururla u burluk adeta 
rekabet edi)l<lııdu. Sessiz, ma.lıru 
miyetler iiçnde yaşıyan ve çalı
şan çocuklarından az çok yardım 
gören ihtiyar kadınların sevin~ 

cine benzer bir .şeyler hissedi -
yordu. Fakat Adil, neden dolayı 
odanın ortasında dunıyor, bir 
şeyler söylemiyordu. 

- A .. oğlum .. insan 
41 

annesini 
böyle mi kucaklar ? 

Talihsizlik, kendisine gömlei(i 
ile en eski elbisesinden baska bir 
şey bırakmamış olan oğlunun 

bitkin halini görmüyordu. Hayır, 
hiç bir şey görmüyordu. 

- Yine iki sene evvel gittii~i
miz o büyük lokantaya mı gide
ceğiz? 

Bunun üzerine Adil, içini çe
kerek itiraf etti: 

- Anne, açım ... 

HİKAYECİ 

HAVA RAPORU 

Yeşilköy Meteoroloji istas -
yonundan ahnan malümata gö
re, hava yurdun Kocaeli ve Ka
radeniz klyıfarın>!la çok bulut
lu ve yer yer yağışlı, orta ve d-0-
ğu Anadolu bölgelerinin şimal 

kıı;ııınlarııırla bulUtlu ve çok 
mevzü ) ağışlı, Ege ve Akdeniz 
sahillerinde açık, diğer yerler
de kısmen bulutlu geçmiş, rüz
gar orta ve doğu Anadolu böl-

Zabıta Romanı : 2 
di. Bunun üzerine motörü dur
durdu ve gayet muva.ffakiyetli 
bir taklit ile blı' baykuş setıi çı
kardı. Biraz sonra ayni edada bir 
seti, fakat biraz mütereddit ve 

biraz zayıf, y~kın bir noktadan 
cevap verdi ve gri elbise giy • 
miş ve viziyeri zayıf çehresine 
eğilmiş bir kasketi başına ge 
çirmiş olan uzun boylu bir a -

damın gö1gesi göründü. Bu a
dam, b!r müddet olduğu yerde 

durdu, gözlerini ileriye doğru 
dikmişti, bir eli kendisini sak
lamış olan kayaya yapışmıştı, ö

teki eli de sinir yüzünden yum 
ruk haline gelmişti. Bu elin yü 
zük parmağında altın bir yü -
zük vardı ve ayın şuaları altın 
da paırlıyordu. 

Biraz sonra adam, kallıkaha 

(·Y:,A:ı··~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU 

........ ,.o.mu- .... 1 

.A.P. 81,79 m. 9465 Kco. !O ltw. 
1639 m. 138 Kes. ııo Kw. 

~·~~~~~~~~~~ 

15 Agıtstos Salı 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35: Türk müziği. 1 -

......... - Rast peşrevi. 2 - Le
mi. Rast şarkı: Sazın gibi sinem 
dahi. 3 - Lemi - Nihavend şar· 
kı: Bir gül çıkarırdım. 4 -
.... ..... - Kemençe taksimi. 5 -
Reşat Ecer • Nihavend şarkı: Aş
kınla ben ey nevcivan. 6 - Os
man Nihad - Hicazkar şarkı: El· 
!ere uzaktan bak. 7 - .... . .... -
Saz semaisi. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -
şık program - Pl) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Dans mü -

ziği - Pi.) 
Saat 19.30: Türk müziği (İnce

saz faslt.) 
Saat 20.15: Konuşma. 

' Saat 20.30: Memleket saat a· 
yarı, ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

Saat 20.50: Türk müziği (Kla
sik eser !erden müteşekkil prog
ram.) 

Saat 21.30 Konuşma (Verem 
hakkında - Doktor Muhit Tü -
merkan tarafından.) 

Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50: Müzik (Bir opera

nın takdimi.) Pi. 
Saat 23: Son ajans haberleri, 

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

Saat 23.20: Müzik (Cazband 
Pi.) 

Saat 23.45 - 24: Yarınki prog -

Tam. 

t TAKVİM ·-
1358 HİCRİ 1355 RUMİ 

c. ahir 
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gelerinde garbi, diğer bölgeler
de ve umumiyetle şimali istika
mette orta kuvvette, E;ge denizin 
de 'kuvvetli olarak esmiştir. 

Dün. İstanbulda hava kapa
lı geçmiş, rüzgar şimaJ.den sa -
niyede dört ila altı met,.e hı?Jla 
esmiştir. Saat 14 de barometre 
1017.0 milimetre ıdi. Hararet en 
çok 27.8 ve en aız 18.6 santigrat 
alarak kaydedilmiştir. 

ile güldü. Maımafih bu kahkaha 
'biraz da ıztırari idi. 

- Allah .. Allah .. Sizin oldu 
ğunuzu bilmemiş olsaydım, ta
nımama a.sla imkan yaktu. On 
iki aydanberi ilk defa olarak 
gülmek fırsatını elde ettim. 

Öteki, gülümser gibi oltlu; 
bir sigara yakıtı. Kibritin ziyası, 
aşikar bir suırette gri bir favu
rıl sakalı ve bir çift yuvarlak 
gözlüğü tenvir etti. 

Kiıbritini söndürerek şöyle 

cevap verdi: 

- Size bir arkeoloji profesö
rünü takdim ederim. Korkak 
profesörün yarın araşıtı.ITQaları 

· sahasını terkedecek. Fakat bun
dan dolayı sizi müaheze etmi -
yorum. Sigara içer misiniz? 

Gümüş lbir sigara taba~ası 

uzattı ve bir de kibrit kutusu 
verili. Gri elbise giyinııniş olan 
adam, tehalükle bunları aklı. 

İki<ııci defa çakan kibrit, ihtiya
rın çehresinden bambaşka bir 
sima ortaya çıkardı: Göz alıcı 

genç bir sima!.. Azap ve ıztıra
bın biraz şaşkın bir l)ale getiT-

iKDAM 

Maarif Vekilimize 
Çok Teşekkür 

Büyük Atanın ölmez eserleri
ni İnönü devrin:de çok daha can 
lanmış ve yükselmiş gören 'l'rak 
yayı, kalbini yoklamıya gelen 
genç maal'İ<f vekiline karşı duy 
d uğu derin se'V'gi ve heyecanı 
sözle ifaıde edemiyecek kadar 
sevinç duydu. Yı.llardan beri has 
retile üzülerek didindiği orta 
mektep kay,gıısunu rejimin yay 
dığı en ideal bir iılıgi ve şefkat
le tetkike gelen sayın Maariİ 

Vekilimiz, Lülebll'I1gazın ati için 
silinmez bir haıbra olarak saklı
yacağı büyük müjdeyi li'ıt:fetti -
!er ve sevinç gö-Lyaşlarile sa<yın 
Maariıf Vekilin in ziyaretini bek 
liyen mektepsiz yııvrularımma 

bazyram ettiroiler. 

Hakiki bir cümhuriyet &bide
si alarak yatacaktır. vbgk vbgk 
bedile§li:reck, hakiki bir cüm -
huriyet abiıdooi olarak yaşatacak 
tır. 

Sayın ve sevıgili umumi mü
fettişjmizin yüksek delfileUerile 
mazhar olduğumuz .bu kıymetli 

eseri bahşeden büyük kalpli Ma 
arif Vekilimize mabbuat sütun -
larında cemiyetimiz, alenen min 
net ve şü1cranını arzetınekle şe
ref duyar. 

Lüleburgaz Orta okulu Kurma 

ve Koruına Cemiyeti 

Başkan 

H. CEYLAN 

1 FotoQraf tah 1 i ileri 1 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu:.:.u söyliyelim 

Celal Erşen 
(İstanbul) 
Dikkatli bi: tip. 
İşlerinde d;k - , 
katli ve intizam 
lıdır. Her ne~a 
dar fotoğrafm
da mütebessim 
ise de kend lsı 
çok durgun -
dur. Fazla has 

sastır. En ufak bir hadise ken 

· disini çok müteesı;ir eder. Her

k..,e iyilik yapmak ister. Arka

daşlığı iyidir. Yalnız şipsevdı 

bir ruhu vardır. Ketumdur. K•m 
seye sırrını söylemez. Kims~nin 

i-şile de alakadar olmaz. 

Hasan Gün -
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Tayyareci liA 
Bahisleri 

111 

ANKETiMiZ 

En Seri Tayyareler Alman 
Ordusu Saf /arı Arasındadır 

TayyaTecilik ıçın bugün bütün beşeriyetin mükadde -
ratına hakim en mühim amildir, denilirse müba!liğa edilmi§ 
olmaz. Bu iddiayı is-bat için uzun uzadıya deliller iradına hacet 
yoktur. Almanyanın bugünkü kuınıet ve nüfuzuna, Mösyö HitleT 
bütün insanlığın hayatını iki dudağı arasından çıkacak bir tek 
söze bağlı tutan hakimiyet ve dehşet nazan em'an ile bakmak, 
tayyareciliğin mahiyetıini anlatmak için kafi gelir. ŞuTası şayanı 
dikkattir ki, Hitler işbaşına gelirgelmez tayyareciliğin bu ehem
miyet fevkaladesini herkesten iyi takdir etmiş ve on beş sene 
kolu kanadı kınlaTak itilaf devletlerinin esiri haliine gelmiş o
lan Almanyanın, hep tayyare imaline verdirdiği sürat ve faali
yet sayesinde, az zaman içindeAvrupayı titreten müthiş bir ktıd
ret ve satvet sahibi olmasını temin etmiştiT. 
• Tayyareciliğin ehemmiyeti bu kadar büyük olduğu halde, bu 
mesele hakkında gazetelerimiz el'an muntazam ve açık malilmat 
vererek memleket efkarını tenvir ve ikaz hususunda vazifeleri>
ni yapmamaktadırlar. Gazetemiz yeni şekilde neşir sahasına 

atılırken bHhassa bu ihmal üzerinde durmuş ve bu noksanı, ke'llr 
di iktidarı dahilinde, telafi etmek için sütunlarında tayyareci
lik bahislerine yer ayırmağa ve dünya tayyarecilik terakkiyatı
nı muntazam neşriyat ile takibe karaT vermiştir. Bugün tayya
recilik hak.kında ilk yazımızı neşrediyoruz. Bundan sonra da 
ıı:uayyen günlerde, ayni sütunlarda, karilerimizi tayyareciliğin 

her türlü terakkiyat ve tekamül sefahatından haberdar edeceğiz. 
• •• 

DÜNYANIN EN SÜRATLİ 
TAYYARELERİ ALMANLA -
iRIN ELİNDE - İTALYANLA· 
RIN AKDENİZDE YAPTIKLA
RI MANEVRALARINDAN AL-

DIKLARI NET·İCE.LER 

Almanlar, Mösyö Hitler mev
kii iktidara geldikten sonra tay
yare inşa ve imaline fe\'blade 
hız verdikleri gibi. ayni zaman-
da dünyanı nen sürat}i ve kuv
vetli tayyarelerine ma l.ik olmağı 

da kendilerine hedef ittihaz et
mişlerdi. 

yarecisi H. Dieter le, rakip oldu~ 
ğu (Messerschmitt - 113) mar -
kalı tayyare ile saatte 746 kilo
metre siira tle uçrnağa muvaffak 
olmuş ve bu sürat resmen tespit 
edilmiştir. Bundan evvel tayya
re sürat birinciliği, 1933 senesin
den yani 6 senedenıberi, İtalya 
tayyarecisi (D'aıgello) nun elin
de idi. Bu tayyareci 1934 senesi 
23 Teşrinievvelinde rakip oldu· 
ğu (Maçchi - 72) markalı deniz 

tayyaresile saatte 709 kilometre 
süratle uçmağa muvafak olmuş
tu. O tarihte, hem de bir deniz 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

İKDAM okuyucuları arasında 
yeni bir an'ket açtı. Dü.n de taf
'Silİityile yaızdığımı,z gibi, okuyu
cularımıza soruyoruz: 

- Kadın hangi yaşta en gü
zelrlir?. 

Bu ıuıJ<et:i.ı:ııizin okuyuculM"ı

mm arasında •büyük bir aliika 
ile taikip edileoeğine eminiz. 

Gelecek cevapları sırasile ga
zetemizin bu sütununda neşrede 
ceğiz. Yalnız, okuyucuları.ınıo:ın 

şu noktalara dikkat etmeleri la 
zımdır: 

1 - İsmi!tizi ve adresinizi sa 
dh yazınız. 

(İtıminizi neşretmek istemez 
seniz istediğiniz rümuzla neş -
rederi'z.) 

2 - Kağıdın yalnız bir tara
fına yazınız. 

3 - Ceva'lıınız mümkün ol
duğu kada:r kısa olmalıdır. 

4 - Mektuplar (İKDAM an
ket muharririne) adresine gön
deri11ıneli.dir. 

5 - Bay an okuyucularrmıız -
dan res:iınlerinin de neıırini is • 
tey\enler, bir-er fotograf.larını 

~nderebilirler. 

Eli'mize gelen ilk cevapları 

yaTından itibaren, sıra ile neş
re -başlıyacağrz. 

Kolera 
Beşerin hayatını tehdit eden 

salgın hastalıkların en mühlik -
lerindeııdir. Bu hastalığıu bir 
memlekette zulıuru takdirinde 
salahiyettar ve mesut makam • 
lar tarafından >ttihaz edilmesi 
lazım gelen umumi tedbirlerden 
bahsetmek sadedimiz haridn -
dedir. Bizim burada söyliyeceği
miz, herkesin şahsan müracaat 
edeceği hususi tedbi.rlerdir. Ko 
leranın mevsimi, mide bastalık
larmm ekserisinde okluğu gibi, 
yazdır. Yazın insanların mide
lerine fevkalade dikkat ve ihti-İşe ,daha bidayetinde kat'i ka

rarlarla başlamış oldukları için
dır ki, bugün dünyanın en seri 
iayyareleri de yine Alman ordu
smıda bulunuyor. Vakıa İngiliz 
ve Fransızlar da son biı sene 
zarfında, tayyarecilikteki g~ri 

kalmalarını mümkün mertebe 
süratle telilfi etmek için çok bü
yük gayretler sarfettiler ve bq, 
sayede hiç şüphesiz şimdiki İn-. 
giliz ve Fransız tayyareciliği, 

tayyaresinin, ihraz ettiği bu sü- marn etmeleri icap eder. Mese-
rat fevkalade addedHmiş ve o ta la yemişleri yıkamadan yemek, 
r~hten, içinde bulunduğumuz • son derece muzırdrr. Bundan çe 
1939 senesine kadar muhtelif 

1 

kinmek kap eder. 
memleketlerde yapılan müte ,_ Meyva iizerine su içmemli. 
addi! tecrübelere ra:ğınen hiç Bir de umumiyet itibarile su 
bir tayyare bu sürati ihraz ede- içmek hususunda fevkalade ih-
memiştir. tiyatlı olmalı. Siifiyetinden e-

Nihayet Almanlar, biraz yuka min olmadığınız suyu kayanata-
rıda söylediğimiz üzere, bir çok rak soğutmanız ve ondan sonra 
gayretlerden ve tecrübelerden içmeniz en mühim ihtiyat ted-gör - Tamb!r 

şi adamı !ip; 
Dikkat hassa -

sı kuvvetli. Cô 
~ii fazla. T~c 

rübesi fazlad•r 
Hayatın h~,. 

1 Alman harp tayyareciliği ile 
boy ölçüşecek dereceye çıkmış 

olmalıdır. Nitekim her iki milel 
ordusunu navcı tayyarelerinin 
(600) ile (650) kilomeıırc sürah 
ihraz etmiş olduklannı zannedi-

sonra geçen Martta 7-W kilo - birlerindendir. 

metre uçan bir tayyare yapma· 
ğa muvafak olmuşlardır. Maa - · 
mafi Alman tayareciliği bunu da 
kiifi görmemiş, yeniden tecrübe
lere devam etmiş ve geçen Nisa
nın 27 sinde (Heinkel - 112) sis
temi harp avcı tayyaresi, pilot 
(Wendel) in idaresinde saatte 
7liö kilometre süratle w;mağa mu 
vafak olmuştur. 

DOKTOR 

en ziyade calibi dikkat olan ci
het, gerek (Messerschmitt), ge
rek (Heinkel) tayarelerinin su-

türlü meşa k -

katini görüp g~ 
çirdiğ1 içı 'l h c ! 
türlü hadiseyi hoş görür. Hoşsoh
·bettir. Şa"kayı çok sever. İnti
zamlı-dır. 

miş ol'llasına rağmen ince bir 
sima!.. 

Kiıbrit söndü, sigaranın ateşi 
hafif parlıyordu. İilıtiyar, alaka 
ile sordu: 

- Hapishanede altın yürzük 
takmanıza müsaade ediliyor mu? 

- Biızlerin şahsımıza ait mü 
cevlheratı taşımamıza usulen 
müsaade etmezler. Fakat bu yü 

ıük, çok daırdı .. bunun için bu
raya gelirken parıımı·ğımtlan çı 

karmak iill'kanı hasıl olmadı. .. 
On iki aylık mahpustan sonra 

bu yüzük, .beni medeni 'hayata 
hala bağlıyan t~k zincir olarak 
kalmıştır ve bana bütün kay -
betmiş olduğum şeyleri hatırlat 

maktadır. 

ihtiyaT, ikmal etti: 
- İleride tekrar kazanaıbile

oeğini2i de hatırlatıyor. 

Delikanlı, bir hareketile bu 
mütaleayı tasvip etti ve haşin 
bir eda ile: 

- En iyi şekilde hareket et 
mek için ne liizmı gelirse yapa
cağım. Dedi ve sonra arkadaşı-

yoruz. 
Fakat sürat birinciliği, Alman 

!arın bu senenin bidayetinde yap 
tıkları tecrübeler ile yine ken
di ellerine geçmiştir. Filhakika 
'geçen Martın 3 ünde Alman tay· 

nı ani bir hayranlık içinde sü
zerek: 
~Bu kaıdar mahir davrana.

cağınıza asla ihtimal veremez -
dim .. Son şahsı ... 

Arkadaşı, omuzlarını silkti: 
- Azizim, ikimiz de maihira 

ne davrandık .. Eğer siz, benim 
mektuplarımdaki şifreleri hal -
letımemiş olsaydınız, şiıındi bu
rada bulunmıyacaktınız. Fakat 
bu maharetimizi 'bir müddet da 
ha idame ettirmemiz lazıım. Heıı 
ry Ricarıdoya karşı layıkı veç!lıi
le hareket etmek için en hurde 
teferrüata kadar 'bana tabi 01-
manız icap eder, hatta böyle lbir 
hal, yeni yeni müşkülleri, çs. 
şit çeşit teh!.ikeleri davet etse 
de ve Dortmoorda olduğunuz -
dan daha ziyade konfurdan mah 
rum olsanız da ... 

Gri elbiseli adam, cevap ver
di: 

- Cehennemde bile Dartmo
ordan daha ziyade konfur var

dır. On iki ay .. Sonu bir türlü 
gelmek bilmiyen bir sene ... ·son 
defa olarak girecel!im Drandon 

!Bu iki sürat tecrübesinde de 

evine gireceğim günü bekliye -
rek günleri saydıım. Allah, Al
lah... Görülecek hesaplarım var. 

Beni zarara sokumuş ola<ıların 

kaffesi ile bu hesaıpları görece
ğinı. Onları hakikati söylemeğe 

icbar ed~eğim. Bi1ınukalbele 

ben de onlara azap ve ıztırap 

çekıtireceği.m. 

Sesinin şiddetini mütemadi
yen arttırıyordu. Arkadaşı, sö
zünü ke6ti: 

- Böyle şeyleri bırak .. Crvar 
daki bütün gardiyanlara bura
ya getirmek mi istiyorsunuz? 
Hiddetinizi, şiddetinizi Rcardo
ya sahlıyamaz mısın12? 

-Kendisine bu sua.lleri tevıcilı 
eden gri elbiseli genç, kendi nef 

sine-hfı'kim olmak için sarfetıtiği 
gayretin tesiri altında dudakla.
rını ısırdı ve omuzlarını sil!ke

rek: 
- Benim için bütün bunları 

ne diye yapıyorsunuz dedi. 

Muhat~ı, kendisini bir an 
süzdü, nazarııııda bir merak i
fadesi ve ayni zaıınan.cla biraz da 

reti mahsusada ayrıca yapılmı~ 
tayyare olmayıp, seri halinde i
mal edilmekte olan harp avcı 

tayyarelerinden o1masıdır. 

İhtimal ki Mösyö) Hitler) de 
(Arkası 7 inci sayfada) 

şaka dem,ğe gelen bir mana var
dı. 

Şöyle cevap verdi: 
- Benim de size izah edece

ğim n<ıkta da bu .. 

* İKİNCİ FASIL 

PLA'l"l'E'DE SİSLİ BİR GECE 
Sabahın ikisi idi ve Platte'in 

evleri, kesii biı; sise bürünmüş 
tü. Sis, o kadar kesifdi ki bir 
sokağın bir yaya kaldırımından 
ötel<Eini görmeğe im'kan yok -
tu. Kepenkleri kapatılmış olan 
bir_ ekmek.çi fmnmın hususi ka 
pısından bir adam çıktı.. Bu a
damın elinde meşinden siyah 
bir çanta vardı. 

Bu çantayı, gen:iJi bir nefes a
larak, dükkanımın önünde dur
makta olan bir otomobile koy
du. Doktor James Ha.ddon, fı

rıncının karısının no~mal suret 
te çocuğunu doğurmuş olmasın 
dan ve bu suretle doktor olmalı: 

fübarile haiz oMuıtu pre;tijin 
maııün ka.lmaımıdan dolayı 

meıruıuniyet hissediyordu, çün
kü olliu'k<;a gençti (Arkası vaT) 
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Yine Aynı Gün Ve 
Gece Küfede 

Kfıfeliler Silahlarını Bilemişler 

İntikam İşaretini Bekliyorlardı 
DüNKÜ KfSMIN HÜLASASI: 

(tslılm tarihinde Hazreti Mu
hammedin ölümü ile başlıyan hi
lafet kavgası Yezid'in hilô.feti~ 
had devresint buldu. 

Yezid, Şamda ıken Mekke'de 
hilafete varis olduğunu iddia e
den Zübeyrin oğlu Abdullah ta 

t.'ardı. 
Bunların aralarında mücade:. 

leler olurken Muhtar Sakafi is· 
mindeki bir ~göz bunlardan 
istıifadeye karar verdi ve (Kilfe) 
de isyan çıkarmak istedi. 

Kilfede asıı bir zat olan İbra
him Eşter'i Muhtar Sakafi elde 

etti. 
1 syan gecesi .. 
Vakit gece yarısı bile olma -

mıştı. Başkumandanın gelmesi i
çin daha vakit vardı.) 

* Ayni gün ... 
Hicretin 65 nci yılının bir ge

cesi. .. 
Yakıcı, kavurucu ışığile bütün 

Arabistan üzerine alevlerini sa
çan güneş grup etmek üzere ... 

Kılfedeyiz ... 
Ufku kıpkızıl bir renk, grubun 

kızıl rengi yavaş yavaş sarıyor ... 
cAU. ve cçocukları• nın bura

da dökülen kanlarının gök yüzü
ne aksetmiş rengi gibi olan bu 
kızıl grup yavaş yavaş basan ge
cenin karanlıkına karışıyor ... 

Rebiülevvelin on biri ... 
Ay, tam bedir halinde tatlı bir 

renk akışile yükseliyor ... 
Ne güzel, ne latif, ne sakin bir 
gece ... 

Halk, KUfe halkı (Ali) nin 
kahpecesine şehit edildiği mes
citte yatsı namazım kıla~ak e~
kenden evlerine çekilmışlerdı. 
Kfıfe mutad gece hayatını yaşı· 
yor ~ibi bir süidlnete b.ür?nd~. 
Fakat bu sükünet, zahirı bır su-

kfınc\ti. 

Evlerine rekilen Kılfeliler, her 
aksam yapt;klan gibi hemen ya
taklarına yatmadılar. Kapılarını, 
pençerelerini sımsıkı kapadıktan 
sonra garip bir faaliyete başladı
lar. 

Kimi çoluğu, çocuğile vedala· 
şıyor, kimi alelacele zırhlarını 
giyiyor ve hemen hepsi de geniş 
yüzlü palalarını, iki yüzlü han· 
çerluini biliyorlardı. 

Sanki cCihad• a gidiyorlarmış 
t(ibi hummalı bir faaliyet içinde 

idiler. Niçin! 

Ne oluyordu? 

Ne olacaktı? 
Bu gece Kufeliler isyan ede-

cek lerdi. 
Muhtar Sakafi ile İbrahim Eş· 

terin idaresinde olan bütün KO.
fe ıhtilalcileri isyan işareti olan 
intikam avazcsini duyar duymaz 
gece yarısı evlerinden fırlıya
caklar ve Kerbelô. şehidi Hüse· 
yinin intikamını bütün Arap 
dünyasından alacaklardı. 

Palalar, kılıçlar, mızraklar, 
oklar isliyecek, intikam bayrağı 
altına girmemiş olanlara asla a
man verilmiyecekti. 

Kan .. kan .. kan ... 
Bir mazlum kanı uğruna sel· 

lerre insan kanı ... 
İşte Kfıfelilerin bu gece çıka: 

racakları ihtilalin hakiki hedefı 
bu idi .. 

İBNİ ZÖBEYİRİN VALİSİ 
Yiııe ayni gün ve aıyni gece .. 
Kulede hükumet konağı va

zi!esinı gören cKasrülemare• 

deyiz. . . 
Emir ik davasını güden Ibnı 

Zi>heyir Küfeye tayin etıtiği va
li Abdullah bin Muti isyanı ha
ber alınıt. şehrin zaibıta kuv • 
vetlerl ltmiri (Ayaş bin Muda • 

ric) i huzuruna çağırarak şu em 
ri vermişti: 

- Şimdi, bütün mahllelere 
beşer yüz kişilik müsellah ku•·
vetler ikame et. Evlerinden ı;ıb 
cak kim -0lursa olısun, kadın er
kek, çocuk ihtiyar, derhal öl -
dürülmeli.. Soııguya, suale ha
cet yok .• Bu andan itibaren hal· 
kın birbirlerile temasa gelmele 
ri menolunacııktır. Asla mer -
hamet ebmeyin .. En ufak bir ili 
mal hepimizin ihtilfilcilerin kı
lıçları altında can veıımemzi in 

taç eder. 
Valinin bu emri der:'hal tat

bik edildi. Kı'l:feliler silahlarır.: bi 
!emişler, intikam işareti üzerine 
evlerinden çıkmağa hazırlan -

mışlardı. .. 
Bilmiyorlardı ki kendılerını 

kapılarının önlerinde valinin a• 
kerlerinin kılıçları ve ölüm bek 

liyor ... 

GECE YARISINDAN SONRı\ 

Vakit gece yarısını geçiyor ... 
İbrahim .Eşter evinden çık -

mış, Muhtarın evindeki son :ç-
timaa gidiyordu ... 

Kuzgun! siyahi kısrağı, ar -
kasında:ki beyaz maşlahı, KfıCe
nin bazan darlaşan ve bauın ge 
ni.şliyen sokaklarından geçerek 
yavaş yavaş içtima yerine yak· 

laşıyordu. 
Farkında değildi ki her geç

tiği sokak İbni Zübeyirin Kfıfe 
valisi Abdullah bin Mutiin as
kerleri tarafından tutuluyordu. 

Eğer ihtlA!Acıların baş ku -
mandam akıl edip de arkasına 
bir bılkmış olsaydı bütün şeh -
rin sıkı bir kordon altına alın
mış olduğunu görürdü. Fakat 
tbrahim Eşler, hiçbir şeyden şüp 
he etmiyor, bu gece Hüseyin uğ 
runa dökııceği kanın alacağı in
tikamın peşin zeovkine dalmış, 

mütemadiyen atını sürüyordu. 
Yaklaşmıştı. 

Muhtarın ;kamet.gMıına, ih
til.3lcı reislerin toplandıkları ve 
kendisini bekJedikleri içtima 
mahallıne yaklaşmıştı. 

Birkaç dakika sonra arkadaş 
larının yanında olacaktır. 

Tam .bu sırada bir ses, gece-
. karanlık ve sessizliği için • 

mn . h' E 
de yükselen bir ses libra ım Ş 
teri daldığı rüyalardan uyandır 

dı... . 1 
Bu seıs, ami.rane bir hıtap a: 

- Dur! .. 
Diye bağırmıştı. İbrahim he· 

men atının gemini kıstı. Başını 

kaldırdı. 
Ve kaldrır kaldırmaz da et

··-~An fazla askerle ku 
rafının yu°""' 
şatıldığını gördü. .. • 

tbrahiım, çok cesur ve curet-

1
. b' adamdı. Halkın ona •kah
ı ır . .. -

l oL•bınl vermesi gozU raman• aA.C:L • • 

pek olmasından ve hıçbır teh-
like önünde yılmamasındandır. 

itidalini muhafazaya çalışa-

ra ksordu: . 
- Bana dur-.. Diye emır ve-

k . ? Ben İbrahim Eşte -ren un. . 
. y k.sa karanlıkta benı ta-

rım... o 
nJmadınız mı? . 

AJJr.er safları arasından bır 
gölge sıyrıldı. İ'brahime do~·u 
yürüdü. . •. 

- Emir veren benım ya Ib-

rahim Eşter ... dedi. . . . 
İbrahim, bu ;esin sahıbını ta 

nrdı ... 
Bu, Kufe şehri zabıta kuv-

vetleri amiri Ayya.z bin Mu~a

ripti. 
Ayyaz sordu: 
_ Böyle gecenin geç vakti 

nıereden ~rsun ..ıe nereye 

gidiyorsun? 
- Evimden gelry-0rum ve 

Muhtarın evine gidiyorum. 
(Devamı var) 

Dantzig, 14 (A.A.) - Milletler 
Cemiyetinin Dan tzig yüksek ko· 
miseri Dr. Burchhardt, Bertses
gadende Hi \!er ile görüştükten 

sonra bu akşam Dantzige dön -
müş ve derhal ayan reisi Grei
ser ile Polonya umumi komiseri 
Şodaskkiyi kabul ederek kendi
lerine Berchtesgadende yaptığı 

görüşmeler hakkında izahat ver· 
m~tir. 

Bu görüşmelerin mahiyeti hak 
kında hiçbir şey öğrenilememiş
tir. 
Varşova, 14 (A.A.) - Dün ge

ce Berlinde - Varşova demiryo
lu boyunda Zbaszyn hudut taşı
nın üzerine Polonyayı tahkir e
den cümleler yazılmıştır. Bu 
cümlelerın, geceleyın hududu 
geçen Almanlar tarafından ya -
zıldığı tesbit olunmuştur. 

Hitlere cesaret 
veren, Tayyare 

(Baş tarafı 6 mcı sayfada) 

el'an bugün (Dantzig) mesele -

sini vesile itihaz ederek el'an İn
giltere ve Fransaya meydan oku 

mak vaziyetini muhafaza etmek 
te bulunmasının başlıca sebebi, 

bu Alman harp tayyarelerinin 

bu faik süratidir. Maamafi öyle 
tahmin ediyoruz ki İngiliz ve 

Fransızlar da ne yapıp yapıp ya 
kın zamanda bu Alman tayya

relerine muadil ve ayni süratte 
tayyare imaline muvaffak ola -

caklardır. Aksi takdirde, Mös -
yö (Hitler) bu faikiyeti haiz ol, 

dukça dünyanın huzur ve rahat 

görmesine imkan yoktur. 

• •• 
İhtımal ki Mösyö Hitler de 

da geçenlerde yaptıkları büyük 

mikyastaki kara manevraların -

dan başka bir de Akdeniz üze • 

rinde gayet vasi mikyasta tay -

yare manevraları yapmışlardı. 

Bu manevraların fevkalade e -

hemmiyeti haiz olmasına rağ -
men, gazeteler her günkü hiidi -

satı siyasiyeden vakit bulup ta 
burtlardan l:lahsedememişlerdi. 

Ahiren intişar etmiş pek meş
hur bır İtalyan tayare mecmua

sı bu manevralara hasrettiği ten 
kidi ve tahlili bir makalede şu 

sözleri söylemektedir: 

cBu manevralar, İtalyan bo~
bardıman tayyarelerinin, birkaç 
saat zarfında, Akdenizin her -

hangi bir mıntakasında, bütün 
kuvvetlerini teksif ve tahşid e

debileceğini isbat etmiştir. Esa
sen Akdeniz, İtalyan tayyareci· 

liğinin hareket ve icrayı tesir 
kuvveti için pek küçük bir de
nizdir.• 

Mecmua, bundan başka, ma

nevralar esnasında denizdeki 
muhtelit cüzutamların yani ge

milerin mevkilerinin süratle 

keşf ve teSbit olunarak bombar

dıman için tatbik edilen yeni u

sullerin pek mükemel neticeler 
verdiğini ve büyük ihtimamla 

hazırlanmış olan radyo tertib~tı 
sayesinde yüzlerce tayarenin ha

vada muayyen bir noktada t.ah
şi t edilerek her birıne ayrılan 

hedeflere hücum ettiklerini de 
ilave eylemektedir. 

İtalyan mcmuasının, tayyare 
manevralarından alınan netice
leri böyle ballandıra ballandıra 

yazması tabii görmekle ve bu 
iddialarda biraz da tafre furuş· 

luk olduğunu şüphesiz ad • 
detmekle beraber, yine İtalyan 
tayyareciliğinin büyük kuvveti 

olduğunu da inkar etmemek la
zımdır. 

Herhalde İngiliz ve Fransız 
tayyare erkanıharp heyetlerinin 

bu manevralar hakkında icap e

den malfımatı almış olduklarına 
inanmak lazımdır. 

ıKDAM 

Mösyö Hitlerin 
Akıbeti Ne Olacak 

Mühim Fransız mecmuaların 
dan birinin bir muharriri gc,en 
!erde Avusturyada seyahat tet
kiki yapmış ve bi~k Avustur
yalılarla görüşmüştür. Bunla -
rın meyanında Avusturyaııın il 
bakından evvel şiddetle (Mzi) 
taraftarı olan miralayı rü\bescn
de bir asker, Almanlardan A -
vusturyalıların görmekte oldu -
ğu dürüst muamelelerden şik.i

yet ettikten <>:>nra demiştiı ki: 
- Fransız ve İngilizlere kuv

vetle tavsiye ederim. Bugün Al 
manyanın dahili vaziyeti, Miis· 
yö Hitlerin i!ratkarane teslil &· 

tı yüzünden fevkaliiıde nazikı ir 
ve bu hal böyle devam ederse 
Mösyö Hitler ;ıçin işin i~iııden 

Trakya Manevraıarı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rinden) - Büyük Trakya ma -
nevralarına yarın (bugün) baş

lanacaktır. Manevranın ilk gü
nü hazırlık tatbikatına haıırc -

· dilmiştir. Bu itlbarla bugün ma· 
nevra sahasında teftişler yap
lacaktır. Asıl harekat yarın ba~
lıyacaktır. 

İtalyanın İç Yüzü 
(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

YILDIRDI HARBİ EFSANESİ 
İtalyanın buctinkü harp nazariyesi 

büttio bir cümlenin l('lndedlr. Fakat 
bütün bunlar, boş sôzll"rdf'n ibarf."tUr. 
Çünkü, bqün inıtıtere ve Fransa &"l 
bl büyük devletleri (blrka(' C"ÜD, hat 
ta birkaç saat içlndt>) hnha Vf' aman ' 
talebine icbar etmek clbl iddialar 
ancak akhndan hasta olanların dli<tü
nebilecefi şeylerdir. Babusus ki, 
muazam bir iki devleti birkaç saat 
içinde lnıha edecetinden balı.ı;eden İ
talyanın bizı:a.t kendl8l her taraftan, 
her taraftan hücuma maruz blr mem 
lekettlr . 

MEMLEKETlN HALETİ 

RUHİYE Sİ 

(lllussolini • Clano) pulillkas• i
lalyada başlıca tl<l unsura dayanmak· 
tadır. Biri F .. lsl fukas• isasl. Bu i..,. 
kOrükôrüne her te1e itaat etmek 
mecburlyeUndedlr, aksi takdirde ao 

kalmafa mahkümdur. DlierJ resmi 

pro .. anda ve psete netrl:ıraU ile 
hissiyatı tahrik edilml.f bir kısım 

_.ençJlk. 
Bunların harJclııde bütün halk, 

macera peşinde cUmekte.n usanmış, 

Mussollnlnln bitmek tükenmek bll -

mez efsanevi vildlerlnden usanmış 

ve onlara inanmaz olmuştur ve b1-

na.enale7h bir harbe tlddeUe aleyh -
tardır. 

MİHVER! 

İUayanların hemen 7Uute doksan 
dokuzu mihver ılyaseUnl, 1anl İtal

yanın, Alman s11asi nüfuzunu, daha 
doğrusu boyundurutu albna c~ 
olmaslD1 vatana bir kcyael rlbl te
lakki •tmektedlr. 

ŞU HALDE İTALYANlN İSTiBALİ 

NE OLACAK? 

Bütün sevahlre l'aimen Fa.şist re
jlml 7ıpranmıştır. Son ve fakat bü
Tiik blr maceraya atılırsa bu, 
onun lein Olümle netlceleneblllr. Fa
kat reJtmln yılulmaıımm İtalya için 
badU felikel olmasına ııebeblyet ver
mesi lbım celmea. Wo şü.pbesia, ;re
ni ve ta:ıe kuvveUer suhur ederek i
tal7a71 eoltlsl rtbl fe7lzll ve tabii bir 
vad7ete irca edebUlr. 

GİUSEPPE viLLA 
Frana•.eadan Mülerclml: A. v. 

Ziraat Vekili So
luya Gitti 

Bolu, 14 (A.A.) - Ziraat Ve· 
kili Muhlis Erkmen refakatinde 
Orman U. Müdürü olduğu halde 
buraya gelmiştir. 

Ziraat Vekili bu.gün Vilayet 
makamında mıntakamızı alaka
dar eden muhtelif zırai işlerle or 
man işletmesi etrafında tetkikat 1 
ta bulunmuştur. 

Türk - Fransız anlaş
masının Metni 

Cenevre, 14 (A.A.) - Fransa 
hariciye nazırı Bonııet, Türkiye 

ile Suriye arasındaki t-Oprak me 
selesini kat'i olarak halleden ı:ı 

Haziran tarihli anlaşmanın met
nini milletler cemiyetine tevdi 
eylemiştir. 

çıkmağa imkan yoktur. G~rek 

Fransa, gerek İngilter, Alman

ya i:le ha~be kalkışmasın, çür.kü 
bu, Mösyö (HiUer) için bfr ne

cat vesile.;i olacaktır. Biliıkis 

Almanyayı kendi haline t>ırak. -

sınlar, kendisine iktısadl hiçbir 
yardnnda bulunmasınlar, dört 

beş ay sonra Almanyanın da -
hilden yıkılmamasının :mk&rı 

yoktur. 

Bu satırları naklettiğ:nıız, 

Fransız mecmua.sının ciddiyetı

ni b11diğimtz cihetle, Almar.p 
ha·kındaki bu mütaleatı bi' dP. 
şayanı ehemmiyet bulduk ve on 
dan dolayı karilerimize bild•r -
meği muvafık gördük. 

Günün Tenkitleri 
(Baş tarafı l inci sayfa.da) 

du, binalar boyanmnğa başladı. 
Beşikta~ta Akaretlere gider

seniz, bu işin müsbet neticesini 
görürsünüz. Bugüne kadar so 
murtkan, perişan, karanlık bir 
yüzle Beşiktnşın içini karartan 
Akaretler, binalar boyanınca, 

şen, şakrak, aydınlık bir diyar 
oluverdi. 

Ancak Akaretlere çıkan bü
yük yokuşun iki yol ağzında. 

tramvn)1 cadde;ine göğüs geren 
bir tek bina var ki, hiilı1 boya -
sızdır; bu güzelim aydınlık ma 
hallede halıi somurtkan. peri -
şan, kaTanlık yüziyle gül fid•n
ları arasında bir kara çalıyı an
dırıyor. 

Bu binanın, bina sahiplerine: 
•Binanızı lfıtfen boyatınız• di . 
ye talkın veren Beşikta~ Hal
kevi binas• oldui,•unıı söylersem 
hiç çekingisiz: Yakınından iizüm 
geçirilnıesin, talkın verdiğine 

göre salkımı yutar! dersiniz. 
Fakat bina sahibinin evkaf ol
duğunu ilave edersem ne cevap 
verrrsiniz? 

Evkaf kendi işleri konuşul

duğu zaman aklı başında, halim 
selim, kerli ferli bir efendidir; 
fakat her nedense, karşıitnda be 
lediyeyi gürür gürmez, kulakla
rı tıkanıyor, gözleri görmez o
luyor ve hatti o ha1im, selim 
ınücsscsc, hazan da fermanlı de· 
li hazretleri kesiliyor. 

Evkafa beledi~'lenin kardeşi 
olduğu, üvey değil ana baba 
bir kardeş olduğu ihtaT edil -
mcdikçe İstanbulun imarında 

çok zahmet çekilecektir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bulgar dostla
rımıza nasihat 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

muşlardı. Harbi umumide de, 
Makedonyada general (Franşe 

Depre) OO'duları bir hücumda 

Bulgar cephesini yarmışlar ve o 
yüzden bütün diğer cepheler l-i 

rer birer yıkıhnıştı. İşte Bulgar 
komşularunız, kendi meovcudı· 

yetlerine taalluk eden bu iki 
mühim vak'ayı daima gözönün
de tutarlarsa bu ka~ık zamaa
larda hangi yolu tutmaları la
zım geldiğini ve sulh ve selame
tin ne tarafta olduğunu anla -
mış. olurlar. 

Kendileri.nin basiret ve dira
yetlerinden het'halde ümidi kes

' ~ değiliz ve makul neticeler 
bekliyoruz. 

Her Türk genci, her Türk 
münevveri ve her Türk i:çin 
bu haftanın en büyük milll 
ve edebi zevki, genç ve ate§).i 
muharrir RAHiMİ Y ACIZ'ın 

ITALYA'YA AÇIK 
MEKTUBUNU 

okumak olacaktır. 
Mi!ll iman ve heyecanın bu 

yeni indi!aı: 
PERŞEMBE günü ÇiıKIYOR. 

!Bütün müvezzilerden aya • 

yınız. 

. 

Kuvvetimizi 
Bilelim 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

gibi biraz da sarraf ruhile dola· 
şan rivayetler zerre kadar hoşu
muza gitmiyor, hatta hazan bu 
rivayetler veya temenniler kar
şısında sinirlenerek: cNe demek, 
biz satılık köle miyiz?• muka
belesile haykırdığımız bile olu

yor. 
Yalnız, işin esasındaki bu par

lak ve tarihi hakikatı tebarüz 
ettirdikten sonra şurasını da der 
hal ilave edelim ki giriştiğimiz 

i.ş çok büyüktür, yüklendiğimiz 

yük çok ağırdır. 

Bugün bir tarafta Almanya ve 
İtalya, d:ğer tarafta İngiltere ve 
Fransa büyük bir ekmek kavga· 
sına tutulmuştur. Mihver dev -
Jetleri, diğer iki büyük milletin 
mallarına göz dikmiştir. (Dant
zıg), (Koridor), (Lehistan) hep 
birer bahaneden ,barettır. Hakı
ki maksat büyük bir hayat ve 
mevcudiyet cıdaline atılmaktır. 

Her iki taraf ta dişıne, tırnağına 
kadar silahlanmıştır. Vazıyet bu 
kadar nazik ve vahim hır hal al 
dığı sırada blZ Türkler ancak su! 
hü tem'n etmek, bu azgın millet
lerı yatıştırmak ve beşeriyeti 
beyhude kan girdapları içinde 
boğulmaktan kurtarmak gibi ne
cip gayelerle ortaya atıldık. De· 
mokrat devletlerin ilham ve ib
ramile ve çok alicenabane feda
karlık ve feragatı nefisle sulh 
cepheS'ne iltihak ettki. Bu kadar 
büyük vazıfeleri üzerlerıne a -
!anların ise her şeyden evvel ya
pacakları şey, maddeten ve ma
nen azami hazırlanmak, milli 
müdafaa harıcinde hiç bir 
şey düşünmemek, m.lli mü
dafaa haricinde hiç bir kuruş bi
le israf etmemek, bütün varımız
la yoğumuzla herçebatabat sul
bü kurtarmağa hasrı vak! ve 
nakd etmektir. Buna mukabil 
karşı taraftan herhangi bir men 
faal beklemiyoru!, yalnız b·zden 
böyle fedakarlık istiycnlerin, o 

fedakarlığı tahakkuk ettirmek i
çin icap eden vesait ve levazımı 

azami sürat ve bolluk ile temin 
eylemeleri en müstacel vazife

leridir ve zaten bu, kendi hayati 
menfaatler~nin de muktezasıdır. 

Bu nazik günlerde milletin ye
gane güvendiği kimse ise, Reisi· 
cümhur İsmet İnönüdür. O İs • 

met İnönü ki meşrutiyetın bida
yetindenberi uğradığımız bütün 

harp gailelerinde bulunmuş. İs· 
tiklB.l harbinin en büyük zafer -

lerini elile hazırlamış ve yine e· 
lile kazanmış, yeni bır harbin 

mucip olacağı fel.3ket!eri içimiz
de en ziyade tecrübe etmiş ve bu 

fe!aketlerin tekerrürüne mani 
-0lmak için en iyi tedbirler> ya
gane düşünebilecek ve alabil -

lecck payeye yükselmiştir. Bu 
endişeli günlerde Türk milleti

nin başlıca teselli ve ümidi bun
dadır. Hem Türk milletinin, hem 

İsmet İnönünün talii eseridir k~ 
İstikl.31 harbinin muzaffer ku -

mandanı ecdadın bıraktığı mu -
azzam eseri bugün itmam et • 

mek vazifei ali hemetanesif6İ 

yorulmak bilmez omuzlarına 

yüklenmiş bulunuyor. Böyle tec 
rübeli, faziletli ve basiretli reh

berin etrafında bütün millet top
lanıp ta ayni hedefe yürürsek bu 

yeni sulh savaşında da zaferin 
bizde kalacağına muhakkak n~
zarile bakabiliriz. 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

Çinde lngiltere aley
hinde nümayiş 

Çunking, 14 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabiri bildiriyor: 

Birçok J aponun da iştirak et
tiği bir Çin halk kütlesi, ellerin

de sopalar ve kılıçlar ile, Çefu-

l'AYPA- ı 

·-
100 Bin Çek 
Nümayiş Yaptı 

Prag, 14 (A.A.) - Havas rn11 
haıb:ri bildiriy-0r: 

Bu pazar günü, 100 b•r. h· 
dar Çek, himaye idaresi araz•si· 
le Südet mıntakası arasındaki 

hu.dutta tarihi Çek merkezindeıı 
birini teşkil eden Domazlicc-yi 
ziyaret etmiştir. 

Bu toplantıda bir nutuk siiy
liyen Çek halkçı partisi şefler·n· 
den Papas Stasek, bu tezalıür"n 
milli mahiyetini tebarüz ettir -
miş ve sözlerini şöyle bitirmış· 
tr: 

Çek memleketimize hiç1'ir 
zaman ihanet etmryeceğiz. \' e 
aziz Çek memleketımizi son ne
fesimi:r.e kadar seveceğiz. 

Halk yemin ediyoruz, di}e 
bağırmıştır. 

Lord Ha lif aks Elçimi 
zi kabul etti 

Londra, 14 (A.A.) - Lord Ha

lifaks, bugün Y-0rkshireden Loıı. 

draya dönmüş ve Türkiye büyük 

elçisini kabul etmiştir. Lord Ha 

lifaks, Londrada iki gün kala -

caktır. 

ANKARA 

14 -8 .939 
ICAPANI' 

1 STERi.İN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 
ıoo DRAHMİ 
100 LEVA 
1~0 ÇEK KRONU 
100 PEZEZTA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
ıoo YEN 
ıoo İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126,675 

3.355 
6.66125 
28,5925 
67.4825 

50.835 
21,5175 

1.0825 
1.56 
4.3-l 

14,035 
23.8425 
24,t525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5025 

23.90 

fBZI! FIATLK"I 

laı..ubul Belediyesi Merkez halinde 
toptl<Jl ıatılan yq meyva ve 

aebze fiatleri 

Cinsi 
Bamye 
Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

Kırmızı barbunya 

Yeşil fasulye 
Kır doma lesi 
Sırık domatıesi 

Sivri biber 
Dolmalık biber 
Soğan 

Sarımsak 

Patates 

Kilo 

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

Patlıcan baş • 

• 
• 

orta 
uf ak 

Bostan patlıcanı 

Hiyar 
Mısır 

• 
• 
• 

• 
• 

Maydanoz 
Dere-0tu 
Havuç 

demet 

Üzüm razaki 
Üzüm çekirdeksiz 

• 
• 

çavuş 

bdbal 

• 
• 

kile 

• 
• 
• 

Orta 
Kuruş 

5.50 
4 

10 

8 
12 

6 
2.50 
3.50 

3 
2.50 
2.75 

4 
3 
1.25 

-.75 
-.2:) 

1.50 
-.25 
-.25 
-.40 
-.40 

1 
8 
6.30 

13 
6 

Elma Amasya • 20 
, Osman paşa • 4 .50 

Armut frenk • 9 
• Uabani 

Erik Mürdüm 
• Bosna 

Vişne 

Şeftali 

Zerdali 
Kızılcık 

Üvez 

Fındık kabuklu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

8 
7 

10 
17 

7 

10 
4 
8 

8 

daki İngiliz konsoloshanesine hü I' -a.ı-111ııı.ııı.-.. 111ıı,ıııı __llıllll ___ ,__.,..-· 
cwn etmişler ve bütün camları 

kırmışlardır. İngiliz makam lan 
Japon makamları nezdinde h~ -
dlaeyi şiddetle protesto etmiş -
tir. 

Buıldıiı yer: Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni mümessili ve Nep'i

J'•t Direktöril: A. N. 
--
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İLANI M~haum· 'mednü rMI ?vga-kalıt' nPdazearlnık: r•nııııııuuı11111u1111••0U11111WOllUUllllUllllllllUUUUIUIDIHIUllllUllllUllUilfillllUIUIUlllUlllllOllllUllllBffllllllllUllUIUIU lll lllUIWllllllllUH\g s A T ı ş - ~ D A lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Bedeli teminat saati J =. ~ j iDimitri tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23785 ikraz No. si· 

P. T. T. Levazım 
:Adet Nev'i 

20000 Telsiz perfö're bandı 7800 585 15 == 1 b 1 k b b' · · ' e orç a ınan paraya mu a il ırıncı oerecede ipotek gösterilmiş 

20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 = = olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve ta-
l - Yukarıda nev'i ve mikdarları yazılı bandlar 9/8/939 tarihin- e;; M l k f • k • f • mamına veminli üç ehlivukuf tarafından (800) lira '··ymet takdir =~ em e e ın en es ı gaze esı J "' de yapılan eksiltmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. edilmiş olan Büyükadada Karanfil sokağında eski ve yeni 35 kapı 

2 - Pazarlık 31 Ağustos 939 19rihinde ve yukarıda gösterilen ~==... ol dug" U kadar, en çok sevil en, =$ 27 pafta 99 ada 6 parsel No. lı baJ:ıçeli ahşap evin evsaf ve mesahası 
saatlerde Ankarada P. T. T. Unıı.ımi müdürlük binasındaki satın al- 15!5 aşağıda yazılıdır: 
ma komisyonunda yapılacaktır. - aranan tf'le okunan gazel . - Ahşap kapıdan girildikte bir methal, solunda yüklü bir oda, 

3 - Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa işti- ~ · 'V e Sl Si bahçe tarafında zemini taş döşeli bir mutfak ve bir hala olup bah-
rak etmek için 31 Ağustos 939 tarihinde mezkıir saatlerde o komisyo- g : haline de geliyor çeye çıkılan bir de kapı vardu. Ahşap merdivenle üst kata çıkıldık-
na müracaatlarL c37!15• c6250> 51 ta bir sofa üzer·ine bir oda ve bir sandık odasından ibarettir. 

~ ffM-- = iBahçede bir kuyu ve meyvalı meyvasız ağaçlar vardır. Bahçenin 
e -

K l Z l L A Y 1 1 
= ili tarafı kafes tel ile çevrilidir. Bina kam.ilen ahşap olup yalnız 

HASTABAKICI HEMŞl.R·E·L-E•R-ı•• ·: : lanını KD AMA ~ mu~:~:::; ~~:~:şl~~v=e~~~:~:~b:::~t.rik tesisatı mevcuttur. 

= § Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tama-

QKULU DİREKTORLOGONDEN : = § mı açık arttırmaya konmuştur. 

1 o;;;;~
~· ve ren ç o k kaza n 

1 
r i§=== ı - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 21/8/939 tarihin-

Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli ,.e para
sızdır. Okul, genç Bayanların haıtabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha.-tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

= den itibaren 937/441 No. ile İs~anbul dördüncü icra dairesinin n:;.;.-
ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır . İlanda yazılı 

e;; =: olanlardan fazla malumat almak ~teyenler işbu şartnameye ve 

Tahsil müddeti üç yıldı·r . Teorik ve Pratiktir. Dersler hı;
sust doktor profesörler ve 'Iluallimler tarafından verilir. İs
tekillerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksanıyda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylfil 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

'DlllllDIDllllllUDllilllUllDllllllllllliWllllUmırıınınıu111uın1111111111111111nıuııııınu11uı111ıuı11111uı1101111111101111111umon110111111 1111111 ın111İ 11111 m1111 1111 111111ınınll'ol ı 937 ~441 ~;:;;m~~~ s~~r:~:i~~~: ;a~';;;c~:;;:~1::7,5 nisbe-
tinde pey veya milli bir bankanw teminat mektubu tevdi edilecek-

! V k k D T M k b ı p••••••••••••ıı l tir. (Madde 124). Ü Se eniz İCOretİ e te İ Eli çabuk sünnetçi 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtif-"· 

Mu
··du .. rıu··gv u··nden •. Rı·fat Ko··pru··ıu·· , hakkı sahiplerinin gayrı men~ul üzerindeki haklarını hususile fo 'z 

ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilim tarihiıı.den itibaren yirmi 
gün içinde evralu müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmele
ri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Acentalanmız tar.a:fmdan görülmesi lazım gelen yolcu ve yük 

işleri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakli, teslim ve tesellü • 
müne ait herhangi bir müracaat veya ihtilaf hakJruıda yapılacak 

§ifahi ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acen
tıılarımıza yapılması icabederken Umum Müdürlüğe yapılmakta -
dır. Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müraca• 
atların, İstanbul Galatada eski Merkez Rıhtım han halen Liman 
hanı olan binanın altındaki (telefon 4Q362) baş acentalığa ve va
purlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahal-
[; acentalığıınıza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kul· 
lanacaQı gayet sıhhi, el çantalarında bile 
ta9ınan va en ince elblseler altında belli 
olmayan, vUcuda bUtUn serbestiyi veren 
gayet kullanı,11 adet bezleridir. FEMIL ve 
BAÖLARI her eczane va bUyUk mağaza· 
ıarda bulunur. 

Mektebimizde 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere 

6 senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi tisaret gemilerimize kap
tan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 

mektep tarafından temin edilir. 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta

lelbe alınacaktu. 
A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 

yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

iB - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları 

lazımdu. 

3 - Yazılmak için PazaTtesi Çarşamba ve Cuma günleri mek

tebe müracaat edihnelidir. 
4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istida-

larına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı. 

iB - Aşı kağıdı. 

C - Mektep şahaıdetnameııi veya tasdiknamesi veyahut bunların 

musad.dak suretlero. 

D - Polisçe tasdik edilmi:ş iyi ıha! kağıdı. 

E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları. 

F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9X6 e'b'a<lında) . 

5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardu. Ka

yıt olanların 28 Ağustos 939 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri için 

sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

6 - Fazla taf.silat için Ozıtaköyde mektep müdürlüğüne müraca

at olunmalıdır. 

İstaııl:ıuldan gayri mahallerden yaptlacak müracaatlara matbu 

1 
mektebe duhul biLgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu 

gönder!lme.ıi lazımdır. (5272) 

Mevlut 
;Edirnekapı camiinde ayın yir

minci Pazar günü şühedanın ru
hu için, imam hafız Tahsin tara
fından mev!Ut kıraat olunaca 
ğından ihvanın teşrifleri. 

BUGÔN 
KUM&AQASlNA 
PAQ~ATAN 
KOCUK EL -YAD.iN 

CEt( DEFTEDJNE 
IMZAATAH 

&OYOK EL 
0LACAKT1rl 

İstanbul 3 üncü icra memurlu
ğundan: 

iMahpus olup paraya çevril -
mesine karar verilen Singer mar
ka dikiş makinesi karyola ve sa
irenin birinci açık arttırması 

21/8/939 Pazartesi günü saat 1{ 
den 16 ya kadar Unkapanı Cilba
li caddesi Osman Bey han 13 nu
marada ve muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde ikinci arttırması -
nın 23/8/939 Çarşamba günü ay
ni saat ve mahalde yapılacağı i-

TOR,K(YE 
iŞ 

e>ANKASI 

18.n olunur. (19839) 

Sultanahmet Beşinci Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Sacit Talat tarafından analığı 
İstanbulda Beyazıtta Cami soka
ğında 5/7 No. lu konakta muki
me iken halen tebdili hava dola
yısile Erenköyünde Sahrayıced~ 
caddesinde Etem Ef. sokağında 
Kemal Beyin hanesi namile ma
ruf köşkte mukime Mevhibe a. 
leyhine açılan haciı davası so -
nunda mumaileyha Mevhibenin 

Kanunu Medeninin (379) uncu 
maddesine tevfikan kendisine 
Gedikpaşada Emin Sinan mahal

lesinde Selhdar ağa sokağında 

(22) No. lu hanede mukim ve 

Galatada Bozkurt hanında (11) 
No. lu yazıhanede İbrahim oğlu 
Ahmet Sait Seyfi Afir'in müşa
vir tayinine karar verildiği i-
lan olunur. _(19836) ( 

Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköv -' 

Telefon: 52.73 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 

6 aylık 

3 aylık 

1 • 

DAHİLİ HAI:lct 

1200 Kr. 2300 K,r. 

600 Kr. 

300 Hı. 

100 Kr. 

ILA N 

ıes~ Kr. 

800 Kr. 

TEK SÜTll'; 
SANTİMİ 

Birlncl Sahife 

İkinci Sahife 

Üçüncü Snhlfe 
Dördüncü Sahife 

5 - 6 ıncı sahifeler 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kunıı 

Z50 kurut 
260 kuruş 

100 kunq 

50 kuruş 

30 kunıı 

Gazeleml:llde neşrtt4-ile

cek bilcümle ticari ilanlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramanzade hanında İIAncılık 
Kollektıf şirketinden alıım. 

•• • 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttumaya iştirak edenler arttırma şartna

mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar._ 

5 - Gayrimenkul 21/9/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttuma bedc1.;. 

muhammen kıymetin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alaca
ğına rüçhanı olan diğer alaca,klılar bulunup ta bedel bunların bu 
gayrimenkul ile temi edlimiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arttuanın teahhüdü baki kalmak üoe;e arttuma 15 

gün daha temdit edilerek 6/10/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttuma, 
bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların 
bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ve muhamemn kıymetin % 75 şini tutmak şartile en çok art
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış 2280 No. Iı kanuna tevfikan geri bırakılu. 

6 - Gayrimenkul kendisine İhale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, ra~ı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttımaya Çıkarılıp en çok arttırana ihale ed '-
1ir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap c• 
lunacak faız ve diğer zararlar aYrı.ca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil oUınur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttuma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har· 
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver
meye mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat, tanzifat ve tellaliye 
resminden mütevellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi 
alıcıya ait olmayıE arttırma bedelinden tenzil olunur. İ§bU gayri· 
menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memur: 
luğu odasında iş bu ilan ve gösterilen artırma şartnamesi dairesin-
de satılacağı iliın olunur. (6265) 

TURK TiCARET BANKISI A. S. 
T ES IS TARiHi 1919 

ANKARA MERKEZİ 

HERNEVI 

• • 

MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • ·şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE SA 
çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 


