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lngiltere, Polonyaya Verdiği Garantiyi Kat'i 
Bir ittifak Şekline Getirmiye Karar Verdi 

Polonya, Dantzig Meselesinde
1 

/ta/yanın Tavassutunu Reddetti 
Sulh Böyle Temin Edilmez, 
M. Hitler Gibi Atılganlık Lazım! 

bu harikulade muvaffakıyetleri 
hep flın§ek gibi karar vermeleri, 
yıldırım gibi ani baskın yapma
lan uyesinde ihraz ettiler. Mih· 
ver devletlerinin bu sür'atli ha -
reketleri ve baskın yapmak usul
leri karşısında ise, demokrasi 
cephesi, yani aulh cephesi bil -
hassa ataleti, betfıeti ve teennisi 
ile temayüz etmiştir. Berikiler 
daima yıldırım sür'atile bereket 
ediyorlar, bizimkiler de aşağı yu
karı kaplumbağa yürüyüşü ile bu 
canı tez, işleri tez mihvercilere 
mukabeleye çalışıyorlar. 

• 
lngiltere Polonyaya 
200 tayyare gönderdi 

Londra, 15 (A.A.) - Salahi -
yettar İngiliz mehafilinde beyan 
olunduğuna göre, milletler ce
miyetinin iDantzig komiseri 
Burckhardt, Hitlerle yaptığı mü
Iakatı İngiliz hükı'.ımetine bil -
dırmiştir. Fakat İngiltere hükft
metine Dantzi:g meselesinin hal
li hakkında ne Burckhardt'dan · 
ne de Herhangi başka bir yerden 
teklifler yapılmış değildir. 

Yine söylendiğine göre, Burck 
hardt, İngiltereye, milletler ce ." 
miyetinde Dantzig iş i ni tetkike 
memur üçler komitesinin maz -
bata muharriri sıfatiyle, Hitlerin 

(Arkası 7 inci sayfada) Leh Hariciye Nazırı Bek' 

• 
lnönü Bugün 
Manevra/ ara 
Gidiyorlar 

Hr rekat Bu Sabah 
Başlıyor 

B irkaç gündenberi şehrimize 

ıeref vermekte olan Milll Şef 
dün Floryada istirahat buyur -
muşlardır. 

Milli Şefin dün manevralarda 
bulunmak ü.J•re Trakyaya hare
ket edecekleri şayi olmuştur .. 
Milli Şef İnönü dün Trakyaya 
hareket etınemi~erdir. Reisi -
cümhurun bugün Edirneye ha ~ 
reketleri muhtemeldir. Kendıle- , 
rine Başvekil, Dahiliye Vekili ve ; 
Hariciye Vekili refakat edecek
lerdir. 
BAŞVEKİL 
Başvekil Dr. Refik Saydam 

dün sabah Dahiliye Vekili ile 
görüşmüş ve öğleden sonra Re
isicümhur tarafından kabul bu
yurulmuştur. 

Taarruzda lstanbulu 
T opveMakineli Tüf ek 
ateşi müdafaa edecek 
Silôh Seslerinden Endişe Etmeyiniz, 

Derhal Sığınağa Giriniz 

.. 

Bugün dünyayı korkular için
de .kıvrandırıp duran 1ehllkeli 
vaziyet, M. (Hitler)in yıldırım 

gibi sür'atle Avusturyayı i§gal 
ve Avrupa haritasından ilga et. 
mealle bqlaınıştır. Avusturya, 
büyük bir imparatorluk iken Av
rupanm siyaai muvazenesini te
min eden çok kuvvetli bir 8.mil 
idi Umum1 harpten sonra Türki
yenin bir vil8.yeti kadar küçül • 
düğü vakit te yine Avrupa mu • 
vazenesi için lazım bir mevcudi
yet ehemmiyetini muhafaza et -
mlştl. O cihetle M. (Hıtler) in A
vusturyayı 24 saatte işgal ve Al
manyaya ilhakı dünya sulh ve 
ae!Ametl için fevkal8.de mühim 
bir hAdlse idi. Fakat bu hAdise
nin ehemmiyetini gereü İngilıte
re, gerek Fransa, zamanında id • 
rak edemediler ve bu mühim işe 
müdahale için en ufak bir t8"'b
büste bile bulunmadılar. 

Bu ağır gidiş, çok teenni ve he 
sap ile yürüyüş siyasetinde aca
ba yine başlıca İngiliz Başvekili 
M. Çemberlayn'in tarzı hareketi 
amil olmuyor mu? Muhterem İn 
giliz Başvekili, sözlerimize gü -
cenmesin ıvnma, bulunduğumuz 
zaman, meşhur (Şemsiye siyase
ti} zamanı \!eğildir. 

Hitler - Kont Ciano, 
Rihbentrop Müza
kerelerinin Akisleri 

TRAKYA MANEVRALARI 
!Dün sabahtan itibaren başlı -

yan büyük ':Prakya manevraları 
(Arkası 7 inci sayfada~ 

L~~--~--=-~ 
Eminıinüne konan tayyare bomli asını halk merakla tetkik ediyor 

K81'fısmdakilerin bu aciz ve a
W etini gören Alnı an Devlet Re
iai, birbiri arkasına (Südet) !eri 
aldı, Çekoslovakyayı ortadan kal
dırdı bu iki h8.dise, bizzat Fran
sız ~ütefekkir ve muharrirleri
nin de itiraf ettiği veçhile siya· 
aet tarihinin en büyük faciaların· 
dan biri ve :ıı-sııtere ile Fransa k
çin silinmez bir leke idi. Bu fa • 
ciaların arkaaından da yine Al -
manyanın teşvikile M. Musollni 
de Arnavutluğa müstevli oldu. 
Bu son tecayüz, Avrupanın sulh . 
ve sel~etl için hepsinden va • 
hlm bir hadise olmuştur. Acaba 
İtalyanın Balkanlara ayak atma
sı, her kim ne derse desin, bazı 
Balkan devletlerini zfıfa uğrat
mamış mıdır? Bu işte de en bü -
yük mes'uliyet İngiltereye te • 
veccüh eder. İngiltere o vakit 
biraz azimli davranıp da Malta 
filosundan Adriyatlk denizine 
meselA dört büyük gemi gönder
seydi, İtalyanın, İngiliz zırhlıla
rını çiğneyip Arnavutluğa asker 
dökmesine imka.n yoktu. 
İtalyanın arkasında. bilmeyiz 

kaç bin tayyaresile bir Almanya 
değil a, üç beş Almanyaya mua

dil kuvvet olsaydı, yine Musoll
ni'nln, :ıı-silız dretnotlarına te -
cavüz edebilmesini kimsenin aklı 
kabul etmez. 

Alman ve İtalyanlar, Ama -
pa tarihinde değil, cihan tarihin· 
de birer misali gösterilemiyecelı: 

VARDIN 

T arablusgarbi İtalyan
la ra Kim Verdi ?. 

Bu Faciadan Kimler 
M••'uldUr? 

12 Adaya ltalya Ne· 
den Asker Yığıyor?. 

.. 1 ........... -------

İngiltere, meselil. mevcudiyet 
ve istiklA.lini kefaleti altına aldı
ğı Lebistana 8 Milyon İngiliz li
ralık kredi vermek ve aynca 5 
milyon İngiliz liralık ta ikrazda 
bulunmak istiyor. Bu paranın 

mecmuu, Türk parasile 80 mil -
yon lira kadar bir şey eder ki İn· 
giliz bütçesine nazaran deryada 
katra gibidir. Öyle olduğu halde 
İngiltere, bu krediyi açmak ve 
bu parayı bol faiz mukabilinde 
ikraz etmek için Lehistanla san-

( Arkası 7 inci sayfada) 
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Salzburg Görüşmeleri Mihver 
Devletlerinin Son İhtarı İmiş 
Bertin, 15 (A.A.) - Alman ga

zeteleri, 1talyan matbuatının for 
mülünü tekrar ederek hulAsaten 
Salzburg görüşmelerinin mih -

ver devletlerinin son ihtarını teş 
kil ettiğini yazmaktadır. 

Börsenzeituııg, diyor ki: 

lDemokrat memleketlerde çı

kan gazetelerin telaşı bu mem -
leketlerin siyasetlerini bir çık -
maza soktuklarını göstermek•te
dir. 

Dantzig, şimdi olduğu gibi il
hak edileceği güne kadar Avru
pa için bir mesele teşkil edecek 
ve kimse bizi, Almanya ile İtal
yayı, bu meseleyi halletmekten 
menedemiyecektir. 

Mihverin cenubu şarkide takip 
ettiği politika açık ve makuldür. 
Bu istikamette ş~ırtma hareket 
leri yapılmaz. 

Sovyetlere 
Karşı Pakt 

Japonya Mihvere 
Bu Şartla Giriyor 

Tokio, 15 (A.A.) - İyi maliı -
mat alan mahafilden öğrenildiği
ne göre, Antikomintern paktının 
tarsini hakkındaki plan yalnız 

Sovyetler iBirliğine karşı bir it
tifak akdini tazammun eylemek 
tedir. 
Diğer devletlere geli;ıce bulu 

nan formül şudur: 
Japonya esas itibariyle mih -

ver devletlerine yardımı vade~ -
mekle beraber bunun şumulü, 
üç memleketin müşterek menfa
atini tehdit eden hüdiseler tak -
dirinde, yapılacak müzakereler
de tesbit edilecektir. 

Başvekilin talebi üzerine bu 
planı hariciye nazırı Arita tan
zim eylemiştir. Önümüzdeki Cu
ma gıinü beşler komitesinin tas 
vibine arzolunacak p!an işte bu-

IMe!ruz hava taarruzu için her 
türlü hazırlıklar tamamlanmış -
tır. Vali muavini dün muhtelif 
semtleri gezmiş, tecrübelerde ha 
zır bulunmuştur. 

Mefruz hava taarruzunda şeh 
rin üstüne gelecek olan duşma" 
tayyareleri haber alma vasıta -
larile öğrenilecektir. Onu müte-

akip alarm yanı tayyare hu
cum haberi verilecektir. Alarmı 
i!An için Beyazıt kulesindeki ca

navar düdüğü tahsis edilmiştir. 

Bu düdükten sonra her taraftaki 

düdükler çalmağa başlıyacaktır. 

Tayyare hücumunun yarun saat 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Yugoslavyanın italyaya 
Garip Bir Müracaatı 

ltalya İle Dostluk Münasebetlerini 
Derinleştirmek Arzusu Ne Demek? 

Roma, 15 (A.A.) - Yugoslav- kılmak için, İtalya ile olan doot 
ya başvekili Tsvetkovıç Musoli- luk münasebetlerıni kuvvetlen _ 
niye gönderdiği bir telgrafta, Yu dirmek, derinleştirmek istediğin i 
gosla'Vya milletinin, İtalyan - Yu bildirmektedir. 
goslav iŞbirliğini arttırmak ve ALMAN VE İTALYAN 
umumi refa:h ve beşeriyetin ie- TAHŞİDATI 

rakkisi uğrunda bir enternasyo- Paris, 15 (Hususi) _ İtalyan-
nal emek birliğinin teminini is- ı-- günl' rd _u, son e e manevra sev-
tllıdırf eden gayretleri ahenkli ( A k · 

İngiliz Ordusu dur. '\ =============~=r=a;;;;sı;,,7~ınc;;;;ı~· s:;;;a~yf:;ad~a~) 

Manevraya r Her TUrk Genci ,_ ı 

T echizatın Tamam Birşey Unutulmadı ya? 
Şey ... Yalnız Yemek Vermeyi Unuttunuz 1 

... Her Tur k Mllnevverı 
Eylulde Başlıyor ve Her TUrk için 

Londra, 15 (A.A.) - Eylfilde 
kara ordusunun yapacağı büyük ' 
manevraların hazırlıkları faali
yetle devam etmektedır. Umu -
mi harpten beri İngilterede bu ka 
dar asker ~oplandığı görülmemiş 
tir 

Dün sabahtanberi orta İngi:l -
terede mühim manevralar ol -
maktadır. Kıtaatın süratle nakli 
ve mühim kuvvetlerin gizlene • 
rek yürüyebilmeleri meselesi bil 
hassa bu maınevra:larda tetkik o
lunmaktadır. 

Bu haftanın en büyük milli 
ve edebi zevki, genç ve ate~i 
muharrir RAHMİ YAÔ:IZ'ın 

ITALYA ' YA AÇIK 
M EK T U B'unu 

okumak olacaktır. 
Milli iman ve heyecanın bu 

yeni indifaı: 
PERŞEMBE günü ÇIKIYOR. 

1 
Bütün müvezzilerden ara-

.. yınız. 

LEii 
Sonbahar Zehir Olmasın 

Blöf ellerinde oklava, cihan 
hamur tahtası oldu: Asap yu -
ğıırup sinir açıyorlar. 

İlkbaharda bombalar tomur -
cuklandı; bütün yaz tayyare ka
natlarının altında gölgelendik, 
ağır toplarla seyrana çıktık; rüz. 
garlar zehirli gaz saçtı, maske
ler yüzlere yaşmak oldu. Giil ye 
rine şarapnel, karanfil yerine 
torpil kokladık, ııüneş akşam 

ları kızıl kan deryalarına battı, 

1 
sabahları hançer yarası gibi doğ 
du; aya tunçtan kalkan, kuy -
ruklu yıldızlara mızrak dh·e 
baktık; cazbandı mitralyöz ya~
lunı, vals ıslığını kurşun vızıl
tısı dinler gibi dinledik. Kulak

lar kir~te, gözler yolda bekliyo
ruz: Harp gelecek! 

Haziran böyle geçti, ağustos 

(Yazısı 7 inci sayfada) 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emek 1 i General Kem a 1 Koçer 

Devlet lJmuru Kaçak
çılara Havale Ediliyor 

İKİ GÜNLÜK KISMIN 
HULAsASI 

( Mılli ordulanmızın elinden 
silıihı alındıktan sonra vaziyet 
umitli değild:r. Birçok insanlar 
bizden olmıyanlarla bi,-likte va
tan haritasını çizmek istemiyor
ladı. 

Fakat Anadoluda istiklal isti
yenler bir bayrak altında toplan
mııtı. Onlara lstanbuldaki mil -
yonlarca fişeği ve memıiyi gönr 
dermek lıizımdı. İstanbulda bu 
maksatla uğrll§acak bir birlik 
yapmak lazımdı. Muharrir bir 
gün Hürriyet ve İtilafın Şehra -
mini merkezine davet ediliycn-. 
Muharrire Hürriyet ve itilaf 
girmesi söyleniyor. 

O istemiyor.) 

* Mahkemelerde tesiri icra ede-
bileceklerini zanneden bu acemi 
fırkacılarla. beş ay. Aksaray sulh 
mahkemelerinde karşılaştık. 

Cephede sevgili bir silih ar -
kadaşım ve şimdi say lav olan F& 
ridun Fikriye bir mahkeme dö
nüşünde raslamıştım. Vaziyeti
m; öğrenmek istedi ve dinledi, 
mahkemenin devamı müddetin
ce vek&letiıni ücretsiz kabul et
li. Ben, bu ücreti kendisine ateı 
karşısında zaten ödemi§tim. Ev
liıt, babasına, hele düşkün gün -
!erinde yardımla mükellefti. Fe
ridun, asker arkadaşlarına kar
ıı ülüvü cenap göstere -
cek bir vefakardır, benim 
yardımına mazhar olduğum yüz
lerce harp arkadaşım vardır, bu 
çetın vaziyette de onlara dayan
dım, muvaffakiyetlerimi bu de
gerli arkadaşlara bol'Çluyum. Bu 
genç mimevverler benim kıt'a -
larımda daima kardeş sevgisi 
görmüşlerdir. Bu demlerde be -
nim yegane tesellime medar -
dırlar. Askerlik, esasen karde§ 
ocağıdır, harp ise silah arkadat
larıru biribirlerine candan bağ
lar. 

Mahkeme reisi sarıklı ,.e sa
kallı bir zattı. Onun mulecellit ' 
kararlarını minnetle, şükranla 

kavdetmeliyim. Bir defa tram -
vayda bana: 

- Evde güle güle oturunuz! 
Diven bu mefküre adamının 

zem bilinde günlük nafakasını 
görünce, bende savaşanların yal 
nız olmadığı kanaati bir kere da
ha uyanmıştı. 

Ev sah;binin dava.;ını kaybet
mesi, bir evinin daha bulunma
sıle mümkündü. Mahkemede sık 
sık gördüğüm, fakat hiç tanıma
dığım kimseler, bana bu kolay
lığı da, üçüncü evin tapu kayıt
larını çıkartarak, göstermişler -
di. 
Bır mahkeme günü müddei a

vukatlarından biri. Feridun Fik
rınin teveocühlcir ifadelerini: 

- Burası kaymakam için met-
hıı eler okumak yeri değildir! 

Cevabile karşılamıştı. 
Hıik·m: 

- Sana söz vermedim. dedı.. 
B<on· 
- Hakim efendi, ·u karşıdaki 

!er ev sahibi değil, fırkacılardır, 
s., set yapıyorlar, diye ceı•ap 

ve. dim. 
Hiıkım, o zaman: 

- Burası siyaset yeri değil -
d r, adalet mahkemesidir. 

Demek celadetini gösterdi. 
Gördum ki, salonda da lehimde 
btr cereyan vardır. 
Nıhayet, ev satıldı, alan ka -

sap ta evini fırkaya vermedi. 
Ufak bir eve iki aile taşındık. 

Bu ev, tesadüfün garip bir cilve 
sidır. Sadık beyin evinin karşı
sına düşer. Korkulan bu yer, en 
korkusuz yerdi. Sadık beyin e
vine girenleri kafes arkaların -

dan tesbit edebilıyorduk . Bu a
şiyane, nazarımda mukaddestir, 
önünden geçişimde o yılların ha
tıraları canlanır. Hikaye edece
ğim vak'alar hakkında çok defq 
burada kararlar alınmıştı . Mu -
zafferin bu kulübesini mesai ar
kadaşlarım benimserler. Muzaf
fer de evinin hayırlı olduğunu 
bana söyleıni§tl. 

Evdeki faaliyeti sezen ve ka
palı yazıiarlle bu mütevazı 
mesaiyi okşıyan komşumu da u
nutamıyorımı. 

Şehremini bir Türk muhiti -
dir. N~iz muvaffakiyetlerimiz 
de bu muhit halkının da hissesi 
vardır. 

M. M. GRUPU NASIL 
KURULDU? 

İşgal, bir çok ümitleri söndür
müş gibiydi. Yürekleri yurt için 
çarpanlarla gizli hasbihal edile
biliyordu, Şehremininde azılı 
Hürriyet ve İtili.f tarafdarları, 
sayısı üçü geçmiyen basık kah
vehanelerde ve eczahanede si -
yasi müzakerelere devam edi -
yorlardı. İstanbul muhafızı olan 
salhurde de her gün otomobili i
le ve devlethanelerine girip çı

karken göze çarpıyordu. Fakat 
fırkacılığın va:ıfüe sahiplerinde 
preştij bırakmadığı da aşikardı. 
kardı. 

Tramvay sahanlığında. Tufe~ 
çi Yakubun makam sahibi bir 
Generalle muhaveresini dinle -
mi§tim. Tüfekçi: 

- Paşa, Şinasiyi yerinden al
mamanızı söylemiştim. 

- Fakat, arkadaşınız ona lü -
zuın gördü. 

- Rica ederim, böyle bır zatı 
yine Beykoza iade ediniz! 

Söz ayağa düşmüş, koca bir 
devletin yüksek umuru kabakçı
lara havale edilmişti. Bu züm
renin habasette muvaffak olmı
ya yeltendiği görülüyordu. Vak• 
tile, Sultanahmet mcı·danında 

birkaç gün hükumet süren veyi
ne burada asılan Bayburtlu Ham 
di ça,·ıış aüarındakiler, Harbıye 

Nezareti medhalinde kurdukları 
çadırlar içinde hükümet zimam
darlarına direktifler veriyorlar

dı. Ve bunların icra vasıtası bır 
divanıharp te, fezahatıne deı·am 

edıyordu. 

cBöyk gecenin hayr umul..,: 
mu seherinden!• Ne elim tecelli
dir, ki, yerı gelince arzedeceğim 
veçhile, bu teşekküle mılletın bir 
çok fradı zahir oldukları hal -
de muhalif partiler mensupla -
rının asabiyetini en çok davet e
den şey, Anadolu ordusuna yar -
aımdı. Kürt !Mustafa divanı har
bi Engizisyona :ahmet okutuyor

du. Her gün hapishaneden ücra 
bir izbeye götürülerek dövülen
ler arasında hamiyetli kadınlar 
da vardı. 

Şehremininde mılli harekatın 

ateşin taraftarları Topkapılı Meh 
met, yüzbaşı Emin Ali, muhasip ( 
İhsan (hô.len üniversite muhasi
bi), Bıcan, deniz yüzbaşısı Hak
kı, Zafranbolulu yüzbaşı Hakkı, 
çarkçı yüzbaşı Mehmet. telgraf-
çı Ali, Kayyum Ahmet, polisten 
Saıp, Ahmet, İsmail, kardeşin. 

Abdülvahap, yüzbaşı Zeki (al
bay) ve Biliil ve sırası düştükçe 
yüksek hizmetlerine temas ede
ceğim birçok zatlardı. 

Yüzbaşı Emin Ali irfanile ta -
nınmış bir gençti. Kendisini ya -
kalamak için evini çeviren bir 
itilaf kuvvetinin eline gecelik el
bisesile yakayı vermif iken, ka -
çarak Avrupaya firar etmek gibi 
büyük bir enerji gösteren bir 
zattır. 

(Arkası var) 

Takas Limited 
Şirketi Dün 
İşe Başladı 

Tüccarlar Ellerinde Bu
lunan Takas Primlerinin 
Hepsini Satmak İstediler 

Üç milli !ban.kanın iştirakile 
teşekkül eden ye<ıi takas şirke
ti dünden itibaren piyasada mu 
ameleye tbaşlrunıştır. Daha ilk 
gün olmasına rağmen lbtrçok tüc 
car şirkete müracaat etmiş -
!er ve ellerinde bulunan takas 
primlerini satmak istemişlerdir. 

Şirket tabiatile bu müra -
caatları reddetmemiş, fakat tüc 
cardan 48 saatlik bir müddet 
istemiştir. Me<>ela takas fiyatları 
hazan .birkaç saat içinde değiş -
mekte olduğundan şirketin müd
det istemesi tüccar arasında 

iyi karşılanmamıştır. 
Alakadarlar şirketin saati sa

atine iş görmesini istemektediır
ler. Ancak bu suretle takas fi -
yatlarında nazım bir rol _oynana
blleceği ve bazı memleketler ta
kaslarının lüzumsuz yükselme -
sine mimi olunabileceği ileri sü
rülmektedir. 

DENiZ 

Memurlar Bütçesine 26 Bin 
Lira ilave Etmek Lazım 

Belediye ıbarem cetvelinin tan 
ziminde memurların lehine ha
hapsile tecziyelerini, istemiş, mu 
çeye bu iş için yeniden 26 bin 
lira ilave etmek zarureti vardır. 
Muallimlerin maaşları 17 .5 lira
dan 20 liraya çıkarılmış oldu -
ğundan aradaki fark 56 ıbin li
radır. 

Yeni Kambiyo MUdUrU 
Kambiyo müdürlüğüne tayin 

edilen Merkez tbankası senedat 

mü.dürü Bülent dün yeni vazi

fesine ıbaşlarnıştır. 

il Yaşında Fakat 10 
Sabıkası Var 

· Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesi henüz 11 yaşında bu 

lunan Sabahattin i minde bir sa 

bıkalı hırsLZı tevkif etmıştlr. Sa
bahattin 10 dan fazla vak'adan 
maznun bulunmaktadır. 

İKDAM 

ehir Meclisi Dün 
Ik Toplantısını Yaptı 

• 
Encümeni er de Dün I şe Baş[ adı 

Şehir meclisi dün fevkal&de 
içtJmalarına 1'aşlamıştır. 

Elektrik, trarr..\'ay, tünel iş

letmesi umum mildürlüi!ünün 
bütçe<ıi, barem cetıveli , beş mil

yon lıralık istikraz müsaadesi 
tetkik edilmek üzeıe ait olduk

la.rı encümenlere havale edil -
miş, tramvay pasosu verilecek
lerin isimlerini tesbit etmek ü

ze;e b iı· komisyon seçilmiştir. 

Muhtelif işlere hareanmak ü

zere Belediyeler bamkasından is

tikraz eailen •beş milyon lira 

peyderpey çekilecektir. 
Temmuzda d&t yüz bin lira 

alınmıştır. Eylıllde beş yüz, bi
rinci teşrinde iki yüz, 2 ci kanun 
da üç yüz al-tmt4, martta beş yüz, 
nisanda beş yüz bin lira alına -
caktır. 1939 sene.;i.nde çekilecek 
paranın yekunu 2.4®.000 lira -
dır. 

1940 senesinin haziranında 

1140.000, temınuW.a 300.000, a
ğustosta 300.000, birinciteşrinde 

' 225.000, martta 200.000, mayısta 
276.000 lira alınacaktır. 

Şehir Meclisi yarın toplana -

Elektrik Tünel, Keçikılının Fiati 
Tramva~ İdaresi 1 66 Kuruşa Çıktı 
Umum Müdürlüğün 

1939 Varidatı 
8,752,687 Liradır 
İstanbul elektrik işletmesi 

1939 senesinin ilk altı ayında 

1.387.234 lira varidat getirm Ş -

tir. İkinci altı aylık varidat ye

kfuıu 1.454.586 lira tahmin ~dil-

caktır. 

senelik karı 2.637.820 liradır. 

Tramvay işletmesinin ;ık al

tı aylık karı 2.905.704 liradır. İ
kiıı<:i altı aylık karın 3.107.271 

olacaöı tahmin edilmektedir. Se 

cccccoccccccccccrrtc mf mfm vb 

ne~ik varidat yekônu 5.833 .. 640 

lira itibar edilmiştir. 
Otobüslerden eıcte edilen ha-

sılat yekunu 50.855 !irı;dır. 

Tramvay, tünel. cMktrik iş -

!etmesi umum ırüdüriür,ünün 

1939 yıiı varıdat yekı'.·mı :,.?:ı~ 6~7 

lira.dır. 

iki Kişiyi Yaraladı 
Vefada oturan Mehmet Kara

makara dün aynl semtte mukim 

Züllü ve Ziya ismınde iki kişi 

ile kavga edere k on ı arı sustalı 

çak ı ile yaralamıştır. 
Suçlu yaka,anmış ve geç va

kit adliyeye verilerek tevkif o-

lunmu~tur. 

İtalya ve Alnıanya 
Yüksek F atle Çok 

Mal Alıyorlar 
Sc>n günlerde keçi kılı piya

sa&Hlda şimdiye kadar görülme· 
mi§ derecede büyük bir faaliyet 
vardır. Almanya ve İtalya piya
sa.dan bırkaç gün içinde o kadar 
çok mal almışlardır ki uzun müd 
dettenberi birikmiş olan mı.ihim 
miktarda stıoklar bitmişi ir. 

Bu kıllardan asker elbısesi 

yapıldığı malıimdur. 

• Netice itibarile İtalya ve Al
manyanın bu hareketi keçi kılı
fiyatlarını iki gün içinde 5Cı ku
rıışlan 56 kuruşa çık&rrnıştır 

İtalyadan dün gelen bir tak
Iifte fiyat 66 kııru§a çıkar,lmış
tır. Alman ve İtalyanlar tüccar
larımızın istedikleri fiatları ka

bul etmektedirler. 

4,5 Ay Hapse Mahkum 
Oldu 

Bundan bir müddet evvel Ka
sımpaşada bir vak'a olmuş v~ 

Rüstem isminde biri, geçimsiz -
lık yüzünden eniştesi Kerimi ge
ce vakti muhtelif yerlerinden bı 
çakla yaralamıştı. 

Bu suçundan dolayı tevkif edi
le"' k asi .ye bır inc i ceza mahke -
mesine verilen suclu dünkü son 
muhakemesı neLcesinde 4 ay 

2o gün hapse mahkum olmuş -

tur. 

NOTILAR: 
PATAVATSIZU<i~ 

BİR ÖRNOOİ DAHA! 

- Bir kötunün bir köye zararı 
vardır! 

- Bir deli taş atar, dokuz a.kdh 
kuyudan çıkaramat:-

Glbl büyük, denenmif, kaide 

halinde sözler ve hükümler var
dlr. Mefer, matbuat kanununda
ki son tadil tasavvurunun bq ııe
bebi de :Jlne o mahut patavab:IS, 
balkın hissl1atmı tahrik ile müte
aşşi p.elenln eseri imiş. Ölçüyü, 
nezahete, idrak ve psetecllltln 
emretttjl şuuru kaybetmenin ce
zasını Türk Matbuatı dalma böy
le vakit va.kit zuhur eden pat.a
vatsızlann 7üzünden çekmiştir! 

ASIM US MEÖER 

NEYMİŞ? 

Vakit. reflklmizde Asım {rs E
bunlyazade Velidln ilk makale
sine ka"'ı alet püskürüyor. Meter, 
o sakin, etliye sütlüye karışmas, 
klmse1e bula..,-maz sanılan Asım 

Us Velid Ebuızi:raya karşı ne içten 
dolu ve kinli lmlt! 

Ba bahsi bir arkadaşla konuş

mak, fikrini almak istedim. Bir 
hayli KÜldükten sonra: 

- Nemize ıazmı, Asım Us Velid 
Ebuzılyaya çatmış. O da ona ce
vap verir veya vermez .• 

Dedi ve bir noktayı Uive elli: 
- Yalnu dlkkal elllm. Velid E

buzıba dabtıa iah.rlk, daJma mu
kabeleye sevk ve mecbu.r cdllmit 
bir muharrirdir. Tevbldle!Ur za
manında da bin bir türUl tezvlr ve 
tahrik ile boiuşmak vaıl7ettnde 
kalmıştı! .• 

GÜNEŞİN BATIŞINA 

BENZİYOR! 

Vakit razet.estnde renkli bir fo-
loiraf vardı. 

- Ne kuvvetli kırmızı .. 
Dedim. Muhatabım: 
- Hakikaten öyledir. 
Dedikten sonra, cümlesinJ tö1le 

tamamladı: 

- Vaktin bu kırmızısı süneşln 

batqı esnasındaki kınnı:ıı11 hatar
labyor. 

Vakit.. ı-une4.. batış kelimeleri 
bir dizide rerçeklen orljlna.\ bir 
armoni yapıyor! 

BELEDİYE MEMURLARI -

NA FAZLA MAAŞ 

Liltfi Kırdar barem'in yeni şe

kil ve salihiyetlnden istifade ede
rek belediye memurlarının aylüc
larına zam yapmJ..1. 

l\olaa$ zammı enfes bir şey. Ya
panı da, alanı da çok sevindirir, 
prurlandırır. Fakat, bu zam g-ay
ret zammı ile bir arada olursa 
'Üphe yok ki, daha sevlndlrlel ola
cak. 

1\feseli. öyle ekmeie, mey_va
ya, cıda maddelerine, hamamlara, 
sokaklara. halkın işlerine daha 
faz.la bir ra1reUe bakmak zammı 
rlbl bir zam ile bir arada •• 

FAZLA EKMEK ALANLAR 

Muhtemel blr hava tecavüaüne 

kartı normal şart.tar altmda ista.a
bul şehrinde de bir iki deneme l'&• 

pdıyor. 

Bu husust.akl teblif yapılır ya
pılmaz bir klS•m halk hemen fı
rınlara koŞu.şmu, ve bir kaç gün
lük ekmeklerini birden almqlar. 
Bu l·Uzden de ybte bir kwm va
tandaşlar ekmek bulamamışlar. 

Tuba.tuna ~tti doğrusu.. En önce 

bir deneme tçln bir kaç cü:.n.lü.k ek
mek almaya ne huu.m var?. Sonra 
da telişa. Biz hamdolsun ekm.etln 

de, butdayın da, makarna.nın. da, 
her turlü yemek ve Y.b'ecefin de 
en bol bulundufu bir memleltelle
yiz, Detll denemede, muharebede 
bile ekmek.sis kalmayız. Bö7le bir 
şeyi düşünse düşünse ancak Al
manya, itaba clbi memleketler 
halkının düşünmesi icap eder. Bi

ze düşen 1alnız ı-tıler yüz. devlete 
ve onun teşk:llitına C'enlş itlmattır. 

• 
AÇIK KONUŞMAK 

DURURKEN 
• 

&Hapse mahkU.m olan b&n)ca me
muru serbest bıraluldı» başhimı 

a-örür ve okursanız ne diişünürsü
nüzT. TabU hiç bir tey. Basla olan 
her mahküma bu, kanun1111 verdi
il bir hakl1r. Faltal, bD havadis 
birinci ayfada ehemmlyelll bir 
l'Öriinüş içlnde 7er alır ve mah
kWn da blr meb'usun oflu bulu
nursa bir ha7 li dikkati cel heder 
cJefll mi! .. Eter, &'&zete bunu hls
selllrmek ve bD his lolnde bir ima 
yapırıalt lsltyora ba kadar dolam
baçlı yoldan ırllıneye ne lıacel var? 
Hele açık tıonutlııiunu her fıısalla 

s6ylemek tstedlflne ve her öü.ne 

rastrelene saldırmak ta Uetl oldu· 

i;una göre. - ŞtlKRÜ AHMED 

Yeni Senenin 
İlk İpek Kozası 
Piyasaya çıktı 

Avrupa Memleketleri 
Bu Sene Fazla Koza 

Almak İstiyorlar 
Yeni sene ipek kx>zası malı -

sulü pıyasaya çı.karılınıftır. Av 
rupadan daha ilk günler olma
sına rağmen büyük talepler var 
dı.r. 

İki gün evvel İsviçreye 10 
bin kiloluk ilk paııti koza sev -
kedılmi§tir. Fiatlar 223 - 225 ku 
rıış arasındadır. 

Bu sene koza mahsulü çok 
boldur. Yerli faıbrıkalar da şim
diden mi>bayaata girişmektedir. 
Memlekete bir yıl içinde ipek 
kozası ihracından bırkaç milyon 
lira girecği muhakkak sayıltl'ak 
tadır. 

ADLiYE 

Adliye Vekili Cuma Gunu 
lmralıya Gidiyor 

Şeılırimizden İmralı ceza evi
ni teftuıe gidecek olan Adliye 
Vekilimiz Fethi Okyarın cuma 
günü hareketi muhtemeldır. 

Diğer ıaraft1'n Adliye Veka
leti, bu hapıshaneden edilen bu
yük istifadeyi goz önüne alarak 
iki yerde buna mümasıl ceza ev
leri tesis etmeği kararlaştırmış
tır. 

Şoför lsmaili Oldurenler 
Orlaköyde şoför İsmaıli öl -

dürmekle maznun bulunan İsak 
ve Sadığm muhakemelerine dün 

asliye ıkincı cezada devam olun 
muştur. Dünkü celsede müddeı
umumi maznunların 12 şer sene 
hapsıle tecziyeler>ni istemış mu 
hakeme karara kalmıştır. 

Sokakta Karısını Olduran 
Adamın Muhakemesi 
Beyazıtta sokak ortasında ka 

rısını öldüren sll'Cu Halilin mu
ha'kemesine dün as!iye ikinci ce 
zada devam olundu. 

Halil geçen celsede, evvelce 
karısı aleyhine bir zina davası 

açını~ oldu~ur. u söyledıgınd en 

bu c>hetin tahkikı ıçcn asliye ü
çüncu c<za mahkemesine yazı -

lan mı.izekkereye verilen cevap 
dün ikundu ve filhakika böyle 
bir dava açılmı.ş olduğu anlaşıl
dı. Bilahare muhakem; müdafaa 
şa:lıitlerinin dinlenmesı ıçin lıaıı

ka bir güne ıbıra'kıklı. 

Sarhoşlukla Çalınan 
P/,Ucevherltır 

Gülhane parkında Marika is -
minde •bir kadının bilezik ve 
mücevherlerıni çalan Hakkı ile 

suç ortağı İbrahımın muhakeme
lerine asliye birinci cezada ıba -
kılmıştır. Suçlu İlbrahim bu işi 
yaptığını mahkemede itiraf et

miş fakat htrsızlık esnasında sar 
hoş olduğundan •gayrişuuri> bir 

halde mücevherleri çaldığını söy 
!emiştir. 

Mahkeme bu cihetin tetkiki 
ve şahit celbi için kalmıştır. 

Bakır YüzüğU Altın 
Diye Satmış 

Asliye bırinci cezada dün en
teresan bir dolandırıcılk muhake 
mesine bakılmıştır. 

Davann sı.ıçlusu Şerif Şebo 

isminde açık.göz bir gençtir. Şe

rif eli.ne geçirdiği bakır bir yüz
zükle bronz bır 5 kuruşluğu al
tın suyuna ahr~ ve sonra Ha
san ve Abdurrahman isminde i
ki kişiye cHas altındır• diyerek 
15 liraya satmıştır. 

Suçlu mahkemede cürmünü 
lnkk etmiş ve dav& şahit ce1bi 
için başlq bir güne bırakılarak 
kendisi tevkiıflıaneye QÖnderilmiş 
tir. 
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ll#<JJ~l 
Mihverciler Arasında 

Mihverciler, son ııünlerde yi
ne mtizakarelerde bulundular~ 

ı Sahburg'da Alman ve İlalyaa 
haridyo nuırları arasında ya • 
pılmq olan bu mllsakerelen ne
den lüzum &örlildü? Aralarında 
ask~ ittifak da bulunan iki 
devlet arasında müzakere yapıl
masına lüzum cörühnesi, ,. bu 
iki devlet .arasında :ıavahire rai 
men hakikati halde birçok me
selelerde 11.oktai nasıır blrl!ii 
mevcut olmamasmd•n veyahut 
flli7at• seçmek ıçiıı tutulacak 
yolu tayinden ileri ııelir. 

Evveli ikinci şılı:ı ele alalım: 
Alınaaya ile İt•lyanın bu yakın 
!uda müşterekea icraata ceçmo
Ierine lmkiıı yoktur. Çünkü sulh 
cephesinin kuvveti, onları yıl -
dırmış ve olduk!an yerde mıh
lamıştır. Bu iki devletten her
hanci birisinin münferiden ha
rekete geçmesi meselesfoe ııiein
ce: İtalya için halihazırda varıl
mak istenilen bir hedef yoktur. 
Daha doinısu, böyle bir hedef 
İtalyanın muhayyilesinde mev -
cuttur; fakat İtalya, bu hedefe 
varmağa teşebbüs etmeği &öze 
abnak §Öyle dursun ona yan sö:ı 
le bakmak cesaretini bile "!.en -
dinde göremez. 

Almanyanın buırün için bir 
1 hedfi olduğunu hepimiz biliyo-

ru:ı: 

Danzig ... Fakat Almanya, Dan 
zig için harbi göze alamaz ... Ol
sa olsa harbi &'Öze almış ise Dan 
zig meselesini vesile olarak kul
lan1.r. Almanya, sonunun kendi .. 
si için pek büyük bir felaket o
lacağını anlamış olduğu harbe 

girişemiyec.-ğine nazaran Salzburg 
müzak,erlerinin lınevzuunn iki 
totaliter devlet arasında hilen 
dahi mevcut noktai nazar ihti
Uiflannın teşkil etmiş olduğu 
tahmin edilebilir. Yekdiğerinin 
her hareketine müzahir olmak 
üzere birleşmiş olan bu iki dev
letten Almanya, •talyayı daha 
ziyade kendi peşinde sürüklemiş 
tir. 

Şimdi İtalyanlar, bir kere gir 
ıniş oldukları yoldan geri döne
miyorlar, fakat bu yilda daha 

r ileri gitmek te istemiyorlar .. Al
manlar, İtalyayı tamamile kenl 
di hesaplarına kazanılmış ad -
dediyorlar, İtalyanlar ise Al -
mantardan daha bir takım şey
ler istiyorlırr .. Salzburg görüşme 
teri, bu itibırrla uzlaşmıya da 
götürebilir, bozuşmıya da. Bo
zuşma olıırsa cihan sulhu ta -
mamile tehlikeden kurtulmuş o-

< tur, uzlaşma olıırsa ondan da 
sulh ~ephesinin pervası yoktur. 
Delicesine hareket eden insan -
har gibi dleicesine sergüzeşte a
tılan milletler de bu delilikleri
ni öderler, hem de pek pahalı 

1 öderler. 
NİZAMEDDİN DANTON 

: ...................... ~ 
ı ıe;ö9Rüv.öRüii·ı ı 
ı !.;.... .. .... ı ı :i Elektri.ıe idaresinin J 
ı Yeni Saatleri? l 
ı M. M. iınzasile &elen bir ı 
ı mektupta deniliyor ki: ı 
ı - Elektrik idaresi son gün- ı 
~ ıerde muhtelif semtlerdeki ı 

ı elektrik saatlerini bu arada ı 
da bizim saatleri de değiştir- ı 

i 
di. Fakat saat takılır takılmaz i 
sarfiyat birdenbire arttı. Dün 

ı para vermek üzere elektrik ı 
ı idaresine gidince bütün yeni ı 
ı saat sahiplerinin şikıiyet et - ı 

; mekte olduğunu gördüm. ı 

ı Hatta bir zat elektrik ida- ı 

ı re8indeki memurla adeta kav- ı 

ı ga ediyordu. Nihayet bu me- ı 

ı mur: ı 

ı - Eve bir memur gönde- ı 
ı relim. Demek auretile adam- ı 
ı cağızı teskin edebildi. Acaba 
ı yenl elektrik saatlerinin faz- ı 

ı 
la sarfiyat yaptıfı doiru mu? ı 

Bu doğru mu? Eğer böyle ı 
bir şey varsa balkın zararına ı 

f 
olan bu saatleri elektrik ida- ı 
resi ııeden takıyor • ı 

Bunun doğru olup olmadı- ı 

ı fını elektrik idaresinden ı 

t ........... ~~~:~~ .. J 

t 
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S. Rusya Uzak Sark 
Ordusunu Takviye Etti 

·--------
Japonlarla Yapılan 
Çarpışmalar Artlı 

Moskova, Hi (A.A.} - Biribi- atı Nomo~han etrafında Japon 
rini itmam eden haberlere göre, kuvvetler.ıne taarruzda devam 
Sovyet bükCımeti, dış Moğol.is - etmektedı:r. Burada 2 Mayıstan-
tanda vukua gelmekte olan çar- beri kanlı çııı:pışmalar. olmak~a-

al bebile Uzak Şark or- dır. Sovyetlerın Holsteın nebrı -
pışm ar se , . . . 
dusunu mühim surette takviye nin sağ ve sol ıahillermde mev~ 

t · t' Yalnız, takviye Jpt'ala- zilerini tersin etmek yolundakı 
e mış ır. d f d ki b 
rı, Ural dağlarının şarkındaki gayretleri her e asın a a m ı 
garııtzonlardan alınmıştır. raktırılınıştır. . . 

Tokio, Hi (A.A.) -Asabi gaze- 7 Ağustos .g~ces.'. ~ın k'."1ar Sav 

'lesi yazıyor: d 80 "lü 

1 
yet piyadesi süngu ile bır taar -

iHsinkin:g'den aldığımız maliı. ruzda bulunmuşlarsa a o 
t verdirilerek ric'at ettirilmiştir. 

mata göre, Sovyet - Mogol kı a-

Polonyalılarla Almanlar 
Arasında Hadise Oldu 
25 Gazete Ve Mecmuanın 
Polonyada Satılması Menedildi 

Var şova, 15 (A.A.) - i{atoviç 
ıclv.arınd)ı kilin Szari.ej'de btr 
Leh _ Alman hadisesinin cere 
yan ettiği resmen bildirilmekte

dir. 

1 
memuru Victor Szwagil'e taban
casile ateş ederek öldürmüştür. 
Katil Kautta yakalanmıştır. 

Polonya makamları ekserisi 
Almak olına küzere 2.5 gazete ve 
mecmuanın satılmasını menet -
mişlerdir. Menedilen diğer gaze 

1 
Fransanın Suriye 

Komiseri 

Türk - Fransız Anlaşma
sının T esirlEri Hakkında 

izahat Verecek 
iM:arsilya, 15 (A.A.} - Fransa

nın Suriye fevkalade komiser1,, 
Puauks, bu sabah Beruttan bu -
raya gelmiştir. 

Puaux, Suriy ede bi1hassa 
Fransız - Türk ımlaşmasından ve 
Hatayın Türkiyeye ilhakından 

sonra h!l.sıl olan vaziyet hakkın
da ala.kadar nazırlara malılınat 
vermek üzere Parise gitmekte -
dir. 

---<00--

Slovakyanın Talepleri 
Bratislava, 15 (A.A.) - Nazi

lerin naşiri efkarı olan cGreuz -
bot.e> gaze~nin bildirdiğine 
J(Öre umumi bir içtimada bir nu 
tuk irad eden Slovakya propa -
ganda şefi Sano Macb, geçen se
ne Slovakya tarafından Polonya 
ya terkedilen cJ avorima• mınta
kasmın her ne pahasına olursa 
olsun Slovakyaya avdet etmesi 
lazım geldiğini söyliyerek de -
miştir ki: 

- Slovakya, icap ettiği zaman 
silaha sarılmağa azmetmiştir. 
İçtimada bir kaç Alman gaze

t.ecisi hazır bulunmuştur. Alınan ekalliyetine mensup ve 
Polonyada • Yungdeutsche Par -
tei. ismindeki nazi teşekkülü a
zasından Paul Kautta isminde 
biri Martin Adamezik ismipde 
mevkuf Polonyalı diğer bir na -

ziye refakat etmekte olan poli!; 

teler arasında iki Moskova gaze- Al d y } 
tesi, Bratislırvada intişar eden manya a apı an 
Rusça bir gazete ve Pariste Çek Yugoslav Tyyareleri 
ce çıkan bir gazete bulunmakta - " .Berlin, 15 (A.A.) _ Börsenzei 
dır. t ung gazetesinin bildirdiğine gö 

--- - - - --------------- re, Nesserschmidt firması tara -

Çin - Japon Harbini 
Kim Kazanıyor? 

Her İki Tarafın A janslan Kendi 
Lehlerinde Haberler Veriyorlar 

Hong - Kong, 15 (A.A.} - Che 
kiai ajansı bildiriyor: 

1 Ağustosta başladJkları mu
kabil taarruza muvaffakiyetle 
devam eden Çin kıt'alan mahal
li müdafaa teşekküllerinin yar
duniyle Wangmoon civarında 
kf.in Chungshan mıntakası sa -
bi:Jlernde geçende karaya çıkan 
Japonları geri püskürtmüşler -

dir. 
Japonlar, Çinlilerin t~zyiki al

tında harp gerrulerıne iltıca et· 
mek mecburiyetinde kalmışlar-

dır. 
Bu gemiler, İnıgilizleri.n kira-

ladıkları arazinin garbınde Pa-

oan istikametinde uzaklaşmış -

!ardır. 

JAPONLARA GÖRE 

Hsinking, 15 (./l..A.) - Domei 
ajansı, Nomonhan gölü civarın -
da hudut vaziyetinin değişmedi
ğini bildirmektediı-. 

Holstein nehrinin sağ sahilin
de Japonların muntazam Ç.in 

kuvvetlerini ve çetelermin mü· 

teaddit taarruzlarını püskürtmüş 
ler ve altı Çin tayyaresi düşür -

müşlerdir. Japon tayyareleri da. 

ayrıca 13 Çin tayyaresi düşÜT -

müştür. Japon tayyarelerinden 

ikisi üssüne dönmemiştir. 

Amerika Harbe 
• • 

Girmek lstemıyor 
Satılacak Silôhları Kendi Vapur

larile Nakletmekten Vazgeçiyorlar 
Hib ve cephaıJe satması li'ızımge

Ieceğine dair Ruzvelt tarafın -
dan serdedilen noktai nazara iş· 
tirak ettiğini söyliyerek demiş -
tir ki: 

Vaşıngton, 15 (A.'A.}_ - .A~~ 
1 . . ekseriyetının lıderı o mec ısı . t' 

B kl koıımenin gelecek ıç ı-
er ey, . .,. d bi-

mo devresinin başlangıcın a ". 
taı afhk siyaseti takip edile.~eg'.
nı ilan etmesi lazım geldıgını, 
çünkü böyle bir siyaseHn açık -
ça tarifi Avrupada harbın patla-_ 
:ıı;;,sına mani olmak hususunda bu 
y\ık bir tesiri olacağını söy lemış 

fü h 
Mumaileyh Amerika'nın .ca~ 

_, r •• ,...,. kanununa tevfikan sı· 

- Harp malzeını!si alıcılara fl
it vapurlarla nakledildiği müd -
detçe gönderilen malları ve bu 
vapurları himaye etmek mecbu
riyetinde bulunmıyacağız. Bu, 
prensip bizim için harbe sürük
lenmek tehlikesini azaltacaktır. 

Berkley, netice olarak bitaraf-

fından Yugosla'V hava ordusu he 
sabına inşa edilen 9 Alman avcı 
tayyaresi Belgrada ~elmişili. 

Bu tayyareler, Yugoslav hava 
nezareti tarafından Almanyaya 
sipariş edilen tayyarelerin ilk kıs 
mım teşkil etmektedir. 

--00--

Ruzvelt Vaziyeti iyi 
Görüyor 

Campobello adası, 15 (A.A.) -
Amerika Reisicümhuru Ruzvelt 
gazetecilere yaptığı beyanatta 
seyahat etmekte olduğu Tuscu
lano kruvazöründe enternasyo -
nal vaziyetten muntazaman ha
berdar edildiğini söylemiş ve bu 
vaziyetin iki haftadanberi daha 
ziyade fenalaşmadığı kanaatini 
izhar eylemiştir. 

--00---

Suikastçiler Halen 
Bulunamadı 

Nevyork, 15 (A.A.} - Nava
da'da vukubulan Aerodinamik 
Lüks tren kazasından sonra bu 
hatta seyrüsefer temin edilmiş

tir. 
Bu vahim suikasd faillerini a

ramak üzere polis müfrezeleri 
Navada mmtakasında ve Kal!i
forniyada araştırmalar yapmak 
tadırlar. 

Yunan Manevrala
rında 5 Asker Öldü 

Selanik, 15 (A.A.) - Kavaklı 

civarında motör lü bir alay ma -
nevra yapa!'ken arabalardan bi
ri devrilmiş ve beş asker ölmüş
tür. Dört asker de yaralanmıştır. 
'Mes'uliyetlerin tesbiti için tah
kikat açılmıştır. 

Vazifeleri .b<ışında ölen beş as 
kere büyük cenaze merasimi ya
pılacaktır. 

!ık kanununun, kongre kanunu
sanide toplandığı zaman yeni -
den müzakere edileceğini iliive 
etm.ştır. 

ı~;mı 
Bir Ucu Dünyada, 
Bir Ucu Ahrette 1 
Nedir o, bilin ba.kayun? •• Ne 

o, bilemediniz nd? Öyleyse ben 
söyliyeyim: 

Cihangir - Edirnckapı oto
büs hattı. 

Vakıa, bugünkü çeşit çeşit, 

biçim biçim, renk renk ve kimi 
kübik, kimi dadalk, kimi ültra 
modern apartımanlarile (Cihan -
gU,) dünyanın; yer yer virane
leri, yıkık dökilk kaleleri, du
varları, perişan mezarlıkları, ser 
vilerile de (Edirnekapı) ahire
tin timsali sayılırlar amma, bu, 
ancak. lıugün için böyledir. Şiııı 

di birçoklannca Mıiretin sem -
bolü diye anılan Edirnekapı, ya 
r m bakarsınız ki ikinci bir Ci
hangir olmuş, yahut Cihangiri de 
gölgede bırakmış! 

Zaten bngünkü Edirnekapı, 

pek dünkü Edinıekapı değildir. 
Görünen köy kılavuz istemez. 
Orası da şimdi gün günden de

ğişiyor, gelişiyor, sarileşiyor, 

Hani diyebilirim ki, şimdi oraya 
yeni kurulmuş olan iki eczaha
nenin, bugünkü modern yapı 

tarz ve tel8.kkisi cihetinden koca 
İstanbulda bir eşleri yoktur. Fa 
kat zavallı E;dirnekapının git -
tikçe Cihangire dönmesi, yahut 
tam Cihangirleşmesi doğru mu
dur? 

Bana kalırsa, uzun bakımsız
lık, sürekli yangın yıllarından son 
ra, henüz yavaş yavaş kendini 
tqplamıya çalı) an Edirnekapı, 

Topkapı gibi yerleri olsun, yeni 
Cihangirvari o koskoca, yük 
sek ve kimi kübik, kimi dadaik, 
kimi iiltra modern çimento yı

ğınlarından kurtaralım; bahu -
sus, bugün, yarın işlemek i.ize

re olan Cihangir - Edirnekapı 

otobüsleri dolayısile her iki semt 
pasında yakın bir komşuluk baş 
Jıyacaktır ki yeni kurulacak bu 
yakın J<om.şuluk, Edi1"T.4eljap1 • 
nın, Cihangire karşı, büsbütün 
ağzının sularını akıtmıya baş -
ll!'Jıp kendisini de uluorla ona 
benzetmeğc özenmesin! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

r ..................... .. KISA HABERLER 1 ._ .................... . 
* Faris - Cihan talebe top -

lantısı beynelmilel üçüncü kon -
feransı 35 memleketin 2.00 e ba· 

!iğ olan murahbaslannın buzu 
rile ve eski İngiliz nazır lanndan 

Sir iFrançois Simon'un, riyase -
tinde açılmıştır. * Strasbourg - Churchill bu 
raya gelmiştir. Fransa orduları 

Başkumandanı General Game -
!in ile birlikte üç gün istilikam -
hm gezecektir. 

* Budapeşte - Romen - Ma
car anlaşması mucibince, Tisz.a 

nehrı üzerinde Macaristan odun 
sevkiyatına başlamıştır. 

* Roma - Yukarı Adige.deki 
! Alman lhalkı hakkındaki kanuın 

layihası tadil edilmiştir. Yeni 
metne göre, yalnız yukarı Adi

ge'deki Alman ırkından olanlar 
değil bütün italyadaki Alman 
ırkı İtalyan tabiiyetlerini kay -
betmektedir. * Tokio, - Domei ajansı, Ja
pon - İngiliz müzakerelerinin 
yakında ve belki de 16 Ağustos
ta tekrar başlıyabileceğini haber 
vermektedir. * Faris - Fransanın Madrid 
büyük elçisi Mareşal Petain, Ni
cede birkaç gün istirahat ede -
cektir. 

--000.-

Maarif Vekaleti 
Satış İşleri 

Ankara 15 (İkdam Mubabi 
rinden) - Maarif Vekaleti, Ve
kalet neşriyab satış işleri hak -
kında bir talimatname hazırla -

mıştır. Talimatnameye göre Ve
kalet tarafından neşrolunacak 

her türlü kitap ve dergiler ya -
yın evlerinde veya muvakkat o

larak açılacak satış evlerınde 

toptan veya perakende olarak 
peş '1 para ıle ~aUacaktrr. 

SAYFA-a 

Günün Mevzuları: (jğr.* . . . . ~' '· 
,, ~: 

Hitlerin Ma sadı 
Cihangir Olmaktır 

,,. • - , • ~' v.._ 

İstanbula Akın 
Edecek Tayyareler 

Büyük kudretli Türk ordu • 
su, dün sabahtanberi Trakyada 
yıllık mutad manev-rasıııı yapı
yor. Yani umumi talim ve terbi
ye derecesini gösteren bir imti
han içindedir. 

Almanya Bu Gayeye Varmak İçin 
Hangi Yoldan Gidiyor .? Bu imtihanda vazife alan Türlı 

tayyarelerine bu vesile ile ikin
ci bir vuife daha verilmiştir. YAZAN:-----

[ __ Em_e_k_li_ G_e_n_e_ra_l_ K_e_m_a_l_Koçer . ~' 
Naızi siyaseti, geniş bir prog

ramın tahakkukunu umde bi 
lir; hedefi, ha:yat sahası (Le -
ibensraum) teminidir. 

Nazi kamaat1erine göre, me
deniy etin kemal zirvesine eri
şen yüz milyonITtı.k bir Cerman 
ırkının, cihan kaynaklRrından 

kayıtısız ve şartsız, hat!i\ tn bü
yük mikyasta istifade etmesi, 
sarih ve meşru bir hakkıdır. 
Ne Rörün istirdadı, ne Avı.:stur 
yanın ilhakı ve Çekoslovakya -
nın işgali Nazi emellerim tat -
min edemez. 

Prençipin kurşunu. cman ha
kimiyeti davalarım kanla ve 
ateşle görmek istıyenlere, bir 
•alarm!• işareti mahiyetinde i
di. Kaynaşan ihlillf:ın \'e taşan 
ihtiraslar esasen b uişarete mun 
tanrdı. İki kutup. bütün cih
nı kavuran bir şerare yarattı, 

netice, meydandadır: Dünya kay 
nak!anna sahip olanları'l gale
besi! 

Çekoslovakyaya sald•rar.1arın 
gayesi, yalnız bu Him \'e sı;nat 

diyarının rnembalarına knnrnak 
değil , bu üsse <laya narnk, mu -
kaddes esa.sa doğru yürüntektir. 

Almanya, muztaripUr, ihti -
);açlarını yeni hayat sahalarında 
aramak meoburiycfr1dedir. A -
vusturya gibi Çekoslovakya da 
alın terile geçinen, dünya pazar
lanna baş vurmak sayesi!i(le ya
şıyan memleketlerdend.ir. Bu böl 
gelerin alınması, b ; c inkişal ve 
inşirah bahşedemez. bilakis ge- , 
çim dertlerini arttırabilir, bi
naenaleyh dava büyi.imiiş, alev
lenmiştir. Bugünkü nazı dava -
sı budur. 

Büyük ha.nbe giren Alman -
yanın he<leti, Cerrnan u.fukla<rı

nın da çok ölelerinıleiıl i. Har-
1.bin son yıllarına doğTn .. ı\lman 
başkumandanlık karar~·ıfoını süs 
!iyen !ıarekıit planlarındaki ok
lar da Alman menfaat saha<ıına 
bir sinir çizemiyordu. Karr.deni
zi atlıyarak Bakliye ul~an ve 
müttefikinin mambolar.ndan kııv 
vet alan Alman .lut'acıkları Al
man ihtirasının bir aletı sıf:ıtile, 
onlara güveenlbilsek, lbu servet 
kaynağına ibio· kratal işareti bi
le koyacaktı. Brest Litovsk mü
zakereleri sırasında askeri dele 
ge general Hoiman: 

- Efendiler, umı~maymız ki, 
wprağınıııdayız! 

Dernekle meşgul yerleri be
nimser .görünüyordu. Ukrayna
da ihtira"Sları <kıyuı muş sayıla

mazdı! 

Cephe, Karader.iz1 ~ Baltık 

araııındo idi. Opera\if harekat ıc 
rasırula üstad sayılar. ordu, del-
me ve yarmalarile hayat sahasını 

genişletiyor, fakat hiıla Timan 
lfulveg siyasetini okşıyamıyordu. 
Haddizatmd/ı il:m yerlerde, fü. 
kenmez eme'llere bir sor.uç ve
remezdi. 

Çerçevesine sokul ar> ve • V n

dün.> den aklığı arı dersleri u
nutmamış olan Almanya, Maji -
noları aşmak, anıcak ve yalııız 

şerefi için de her fedakurlığa 

: katlı.ndığı asırlardanberi fıle -
me isbat e-tmiş olan bir milletin 

üJku;inde bayat sahası aramak 
ist\yemezdi. Milyon.Jul< cırdulara 

hareket sailıaSJ lazımdı, ko,·idor-
. da yetmezdi ve operatif hareki.

ta imkan veremezdi, k'n•sesiz 
ve b~tsız Çek diyarını ele ge
çmnekle Alımanya iç'n müstak
bel harekatın mltişa.fına yol a
çılmış ve bu zengin memb~dan 
da her crhetten istifade edilmiş 
olurdu. Küçuk ittüak ahenksiz. 
büyük devletlerin ~ıyaset '.de 
renlmizdi. Maksadına uymamak
la beraber İtalya da cPı:uba doğ 
ru sarkmıya ses çıkaıanııyaca;: 
bir \'aziyette id;, 

Büyük Alınanya, §İmal deni
zinrlen nefes almaktadır. Şah 

. damarının bi.- b~ını elinde bu
lundurmıyan Avusturya da bu 
uzun ve dol~ık yoldan yürüye
rek nefeslenmeye meoburdur. 

• Bu siyaset yolunun tesviyesi ati
ye bırakıla'bilir, halis ve cenga
ver Tirol Almanları da mukad
deratlarına terkedi:le'bilirler. He 
def, (Mein Kamptı) in çiz~jjği 

istikamettedir. 
Çekoslovakyadaki Alman or

dusu, garp ve cenup istikame -
tinde harekete geçmek imkanını 
elde etmiştir. Macari,,;tana, Po
lonyaya doğıu bir koridor ayır 
mak imkanını arıyan İtalya, şüp 
hesiz, bu akınlara bir sed çek
mek fikırinde idi. Bugünkü bü
yük ınüttl"fıkini komşu olması, 
müşterek harekatta birlik ve 
kolaylık teıınin etmek bakımın -
dan karlıdır. Aneak unutmamak 
ta lfızım gelir kı vaktile Brünne 
re teveccüh, mukabil tedbirleri 
davet etmişti! 

Moskovadakl. askeri müzake
reeiler, Çekoslovakya müstevlı -
!erinin hareket hedefle.rini gös
teren harita üzerinde çalışmak
ta olduklarını düşünmeye lüzum 
yoktur. Romanya, yakın tarihıi -
nin de verdiği dersten kuvvet 
alarak, kararı nı vermiştir. Ma
ca:rların ·Atılmışım iki layüf -
hemin meyanesine, zemine an -
!atamam, asümana anlatamm. 
dediklerini de alınan haberler 
gösterıyor. 

Bu da İstanbul ıribi büyük 
bir §ehre akındır. Bu suretle tay 
yarecilerimiz için bir talim ve 
şehrimiz için de muhtemel bir 
harpteki kornnma t~rübesi ya
pılmış olacaktır • 

Muhtemel bir harpte İstan -
bltla akın edecek düşman tay -
yarelerine karşı hepimizin vazi
femiz vardır. Bava taarruzunun 
günü gayet tabii olarak gizli tu
tulmaktadır. Herhangi bir harp 
te düşman tayyareleri hücum 
edeceği umanı şehre bildirmez. 

Yalnız bildiğimiz bu ırrova
nm manevra esnacsında bir giin 
veya bir gece olacağıdır. 

Bu prova esnasında herkese 
düşen vazife, bazı dedikodulara 
inanarak ekmek, erzak topla • 
mak, herkesi heyecana vermek 
değil; beyannamelerde gösteri • 
len şekiller dairesinde sükun i
einde banket etmektir, 

.......................... 
f ANKARA HABERLERİ f 
: ...................... ..: 
İnönü Kampın-
da 21,869 Uçuş 

Yapıldı 
Ankara. 15 (İkdam Muhabi -

rin<len) - Aldığımız malılına -

ta nazaran Türkkuşu pliınör ve 
motörlü tayyare kamplarındaki 
çalışmalara hararetle devam e -

dilmekt.e ve bu çalışmalardan a
lınan netieeler de şu sureı:e tes
bit olunmaktadır: 

İnönü planörcülük kampında 
bugüne kadar 21869 uçuş yapıl

mış ve bu müddet zarfında 207 
gence (a} brevesi, 62 gence (b) 
plılnör pilotu brevesi verilmiş -
tir. Önümüzdeki günler içinde. 
Yüksek yelken uçuşu (c) breve
si uçı>şlarına başlanacaktır. 

Balkan ittifakının, kararını 

yıllardan önce fakat maattees
süf lbidayetlerde dar bir çer
çevede kalarak verfesindeki 
mananın şimdiki kuvve-tind, Ar
na'Vutluğun gasbı anlatıyor. 

Temenni olunur ki, kat'i mec,bu
riyetler ka.-şısmda milliyet ve 
haysiyeti iç>in siliihına müracaat 
etmesini bilen Bulgaristan da 
makul bir hareket hattı takip 
etsin. 

Hatta dostlarımızdan demok- Ankara Hukukunu 
rasi cephesinde neden yer alliı- 108 Genç B\tirdi 
ğımızı 5'Jranlar, bu düşüncele -
rimjzi tetkik ederlerse ümit e- Ankara 15 (İkdam Muhabi -
d~im, bıze bak verirler. rinden) - Ankara Hukuk Fa -====:_.::======== . kültesinin 1938 - 1939 ders yı _ 

ıbinda on dördü kız Ye doksan Bursaya gönderilen 
Beş Selektör 

Bursa, (İX])AM Muhabirin
den} - Ziraat Vekale-tinee alı

nan selektörlerden lbeş tanesi 
buraya gön.derilmi.ş, tensip edil 
diği ve te-kerrür ettiği veçhiJe 
buınJardan b;ri M. Kemal Paşa
ya, bıri Karaca'beye. biri İnegö
le, biri de Yenişelıire sevkedil -
mi§tir. Bir tanesi de vilayet mer 
ke21 1htiyacı için alıkonulmuş -
tur. Bunların işletilmesi için Ve 
kiiletçe mahallerine birer maki
ıtiıst gönderilecek ve köylü, to
humlarını temizlemek iizeer ö
nıimfüı.deki ekım mevsiminden 
iti.baren lbu selektörlerdeon ~sti-

- fadeye başlıyaea<ktır. 

Artvin Halkevi Genç
lerinin Folklor 

Tetkikleri 
Artvin, 15 (A.A.) - Çoruh ve 

Kars villiyetleri hududu üzerin
deki Billilam yaylasına civar kıı. 

za w köyleri haJkı ile yayla hal
kımn mevsım dolayısile toplan
mış olmalarından iııtifade edile
reJı: fıolk1or \etkikatında bulun -
mak üzere yaylaya gitmiş olan 
Artvin Halkevi gençleri dün bu 
raya dönmüşlerdir. 

Gençlerimız, bir h&fta süren 
ikametleri esnasırula faydalı tet 
kiklerde !bulunmuşlar ve bu yay 
la toplantısıı dan istifade edile -
rek gür!'§ müsabakaları, cirit o
yunları tert.iı,p edildiği gibi mil
li temsiller V<.'rmiışle11Chr. 

dördü erkek olmak üzere 108 ta
lebe mezun olmuştur. 

Nafıa Vekaleti Me
murlarının Maaşları 

Ankara 15 (İkdam Muhabi _ 
rinden} - Nafıa Vek8.leti, me
murlarından bir kısmının yeni 
bareme uymalarını temin eden 
kararnameyi hazırlamıştır. Ve -
kalet bir kısım memurlarını ter
fi ettirmiş ve bir kısımlannı da 
müktesep hakları baki kalmak 
üzere daha aşağı derecelere a! -
mıştır. 

---,00----

İnegölde Bir Aile 
Faciası 

İnegiil (İKDAM Muhabirin
den} - Burada, Çınaxaltı mev
kiinde otobüslere müşteri bul
mak suretile komısyonculuk ya 
paaı Piç Osman, aile efradile ge 
çinemem~irule mütevellit hid•-. 
detle, gece yarısı, kendi eviınl 
gaz dökerek kundaklamış, evin 
ka·rşısına •ge~>erek uykudan uya
nıp yangından kaçmak istiyen 
kansını, kaynanasım, iki çocu
ğunu ve kayınbiraderini, kapı -
dan ç>kınca, ta·ba'l'lcay la vurarak 
öldürmüştür. 

Osman kaçmak faterken d;;ş

müş elindeki tabancadan çıkan 
' -kurşunla yarıJanarak kendisi de 

ö1müştür. 

Hadise, burada. umumi cırr te 
essüı· uyandırmışbr. 
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:~:~;::~~:n:~YLAN Olduğundan Yolda Kalıyordu İKİ GÜNLÜK KISMIN 
HULAsASI 

(1938 yılı.. Atatiirk'iin son 
günleri.. Ataturk sıhhatınden 

daha üstün tuttugu memleket iş
leri dolayısile Mersine tetkik se
yahati yapmaga karar veriyor. 

Mersine gid.ıyorlar. Dönüşte 

Ankarad bir grip geçiriyorlar. 
Mecıiste saatler süren nutku

nu okuyorlar ve nihayet hastala· 
nıyorlar. Hastalıklacının siroz 
olduğu anlaşılıyor. 

Fakat Atatürk deniz harp kuv· 
vetlerinin yeni şeloilds techizini 
istiyorlar. Muhtelif finnalann 
teklifltrini tetkik ediyorlar.) 

* İşte bu sıralarda donanma için 
elzem görülen (ay) sınıfı dört 
tahtelbahirin Krup tezgahlarına 
siparişi yapılmış, gene Deniz 
Bankın İktısat vekaleti elile yap
tırdığı teşebbüslerle Almanya
daki bloke paralara mukabil De
nizyolla rı için Sus, Trak, M•ra· 
kaz ve Etrüsk gemileri ayhl tez· 
gahlara ısmarlanmıştı. 

Riyaseticümhur makamının 

deniz vasıtalarından mükemmel 
bir yata da ihtiyacı vardı. Ata
türk bunu da düşünmüş ve böy
le bir yat yapılması için evvel
den verdiği bir emirle inşaiye 

mi.itehassıslarından modern kon

forun tekmil vasıtalarile müceh

hez bir de yat projesi hazırla -
malarını istemişti. 

Dolmabahçede bunları. da tet· 
kik etmekten geri durmıyun Ata
turk her gün birçok meseleler
le uğraşıyor, istirahat tam mA· 
nasile olmuyor, bir taraftan da 
müdavi hekimlerin aylarca ev
vel tutturdukları tedavi sistemi 
sürüp gidiyordu. 938 nisanile be· 
raber İstanbulun erken yazı da 
başlamıştı. Kışın son aylarını 

Dolmabahçede geçiren Atatürk 
İlk sıcaklarla ber&ber Floryada
ki deniz köşküne indi. Gene gün
delik mesaisine devam etmek 
şartile burada bir müddet kaldı. 
Burada bilhassa dil ve tarih ku· 
rumlarının çalışmalarını tetkik, 
Profesör Afetin hazırladığı tarih 
tezini de mütalea etti. Gene bu 
ay içinde, Heyeti Vekile Deniz 
köşkünde toplanarak Atatürk'ün 
riyasetinde bazı mühim mesele
leri görüştü. Bunların inkişafı 
daha sonra, Şefin hastalığı sıra· 
sında cereyan eden hadiselerle 
alakadardır. 

Atatürk'ün Deniz köşküne gi· 
dip birkaç gün kaldıktan sonu 
dönüşü ve bunun tekrarlanması 
nisan uzayışınca ve mayı• hafta-

sına kadar devam etti. Mayısın 
haftasından itibaren Floryada 
kalmağa karar veren Ebedi Şefin 
bu maksadı gene doktor Nihad 
Reşaclı.ı, bir tesndüf neticesinde 
Siroz teşhisi kat'ileştiren ifade
s'le yerine getirilemedi. Atatürk 
Floryada bulunduğu zaman sık 

sık sandala biniyor, kürek çeke
rek spor yapıyor ve eğleniyor
du. 

Yice böyle bir sandal gezinti
si sonunda Ebedi Şef'in sol elin
de, baş parmağın elle birleştiği 
noktada üç tane kırmızunsı yu
varlak leke gören doktor Nihat 
Reşat bunları dikkati~ muayene 
elmi:ı, Atatürk'e: 

- Paşam.. bunlar benim w
velce koyduğum teşhiste yanıl

madığımı teyit ediyorlar. Sizde 
Siroz var. Bu hastalıkla deniz 
banyosu yapılmaz. Deniz ban -
yosu almakla hastalığın ilerle -
mesine yardım ediyorsunuz .. si
ze yalvarırun .. denize girmeyi -
niz .. demişti. 

Bu hadise, hekimler arasında 
bazı münakaşalara sebebiyet 
vermiş, o sırada tayyare ile İs -
tanbula gelen ecnebi bir dahili
ye mütehassısı da deniz köşkün· 
de yapılan doktorlar toplan tısı -
na iştirak etmiş, kendi muayene 
neticesini de şöylece bir raporla 
bildirmişti: 

- Kat1 olarak Siroz te~hisi 

konulmamakla beraber Ata -
türk'ün dahili bir guddenin ilti
habından rahatsız bulunduğu 

muhakkaktır. Bu g1.1ddenin han -
gisi olduğu ıböyle bir muayene 
ile kestirilemez. Müdavi heki -
min aylar süren müşahedeleri -
n'n neticesinde hastalığın kat'i 
teşhisi konulabilir. Vücutte va
zifesini göremeyen mültehip bir 
gudde ifraz ettiği toksinleri ka
na karıştırıyor. Bunu süratle 
kcşve tayin etmek, tedaviye 
başlamak zaruridir! 
Artık bu teşhisten ve rapor -

dan ,onra Ebedi Şef deniz köş -
künde istirahat etmekten vaz
geçti. Dolmabahçeye avdetle bu
rada meşgul oldu. 
Rıyaseticümhur yatının proje

leri tetkik edilmiş, bunun da 
Krop fabrikalarının deniz tez -
giihlarına siparişi I<ıararlaştırıl

mak üzere idi. 
Sipariş günlerinden bir kaç 

gün evvel projeler son defa göz· 
den geçirildikten sonra bunun 
7 milyon Türk lirası mukabilin
de Krop tezg8.hlarına ısmarlan

ması kararlaştırılırken Berlin el
çisi Haydar Apak'tan hariciye 

- İs tan buldaki askeri liBe
lerin orta kısımlan yok mudur? 

- İstanbuldaki as1'crl l>e -
lerin orta •kısmı yoktur. Aske
ri orta mektepler muhtelif vi
l!yetlerdedir. 

ANKARADA M. N. KAPLAN 

- Ben dört sene kooar İstan 
buhdaki bir hususi m"ktepte 
muallimlik y&ptun. Benim bu 
hizmetim acaba haremde sayı

laeak mıdır? 
- Barem kanununun mu -

vakkat ikinci maddesine göre 
sayılacaktır. Ancak bunu tevsik 
etmek lilızundır. 

BEYAZITTA MUSTAFA 
KAMİL 

- Ecnebi lisanı öğrenmek i
çin ne yapayun? 

- Ecnebi lisanı öğrenmek i
çin iyi bir muallim ıbulmaktan 

ve muntazam çalışmıı:ktan baş -
ka çare ydktur. 

İZl\tİTTE RIZA 

- (İKDAM) gazetesini ilk 
kuran kimdir, .ne zaman çıkını§· 
tır? Prensipi ne idi? 

- İKDAM gazetesi Türkiye· 
nin en eski gazetesidir. Ahmet 

Cevdet ismindeki bir zat ta
rafından .Aıbdülhamit zamanın -
da neşredilmiştir. 
İKDAM ilk nüshasından bu· 

güne kadar daIDıa milliyetper -
ver Türk gençliğinin ıhissiyatına 
tercüman olmuştur. Bugünkü İk 
damda da ayni ruhu görüorsu -
nuz. 

BURSADA NACİ TAMA.lll 

- (Brest) nedır? 
- (Brest) Manş denizı sahi-

lin.de Fransızların harp limanı
dır. 

ŞEHREMİNİNDE MÜVEZZİ 
B. M. 

- Herşeye sinirleniyorum. 
Ne:ı-esizim. Herkes gülerken a -
detıi ıhicldetleniyorum. Ne yapa
yım? 

- İyi lbir sinir hekimine mü
racaat ediniz. Bilhassa bu biraz 
da ruhi bir mesele olduğu için 

profesör doktor Fahrettin Keri
me müracaat ediniz. Muayene
hanesi Babı.ili caddesinde vila -
yet kapısı karşısındadır. 

bir haber geldi. Haber hulasa i

tibarile Atatürk'ün o günlerde 

tetkik ettiği •bir mevzua temaş e 

diyordu. Telgraf şundan ibaret

ti: 
(Arkası var) 

beklediler. Gece yarısından son
ra, artık gelmez, diye ümidi 
kestiler. 

Günün sonu filminden bir sahne: Mlchel Slmon ve Gaby Andren 
Yeni bir Fransız filmi olan bu 1 

film, son aylarda b~a memle • 
ketlerde çevrilmiş olan filmlere 
nazaran bir hususiyeti haizdir. 

yacak olan sözlerdendir: cBir ko
medinin hayatı bambaşka bir ha
yattır. Bunların en istidatsızları 
için bile bu hayat, ışıktır, alkış
tır, sahneye tekrar tekrar çağı-O da bir muhitin sinema plAnın

da bizzat muhiti.ten daha ente
resan olduğunu göstermesidir. 

cGünün sonu> filminde bir 
mevzu cür'eti vardır. Bu cür'et 
bzii, filmin .hem şelclini, hem e
sasını hayranlıkla takdire sev -
ketmektedir. Bu fümde kl!sik aşk 

· macerasından, heyecan uyandırı
cı facialardan, cinayetlerden ve 
sinema perdesinde kolayca mu
vaffak olan kahramanlardan uza
ğız. Bu defa seyircilerin çok sa· 
de bir macera, çok insani bir ser· 
güzeşt ile tehyiç edilmeleri ga. 
yesi takip edilmiştir. 

Muhit, eski komediyenlerin 

tekaütlerini ihtiyardan sonra çe
kildikleri yurttur. Talihin kendi
lerini terketmiş olduğu bu şıma
rık çocuklar, burada alı:ıbetleri

ne ererler. Bunlardan birisinin 
aşağıdaki tiradi, hiç ıınutulrıu • 

• nlmalandır;büfün dünyanın göz 
lerinin size çe ;rilmiş olduğunu 
zannettiğiniz gecelerdir, İşte o 
zaman, kom~diyen, bir şımarık 
çocuk olur ve öylece kalır. Dai· 
ma başı havada oynar, oynar .. , 
Ne de olsa insanları güldürdük, 
ağlattık. Onlara hayatlarını u • 
nutturduk. Bu da ne de olsa bir 
şeydir ... > 

Bu birkaç satır, filmin bütün 
mevzuunu ihtiva der .Dıwivier, 

• bize bu e<ıki şeref sahipit!rinln 
hayatlarını çok saf bir heyecan
la tasvir eder. Onlar, hatıralarını 
tekrar veyahut ta bir takım ha
tır:ılar ibda ederler. 

' Günün sonu, blzi siıııernanın 

bazı adiliklerinden kurtaran te • 
selli demektir. 

Hu!Asa, Günün bOnu filmi, si· 
nema hayatınd" yeni bir merhıv 
le teşkil edec<·ktlr. 

KD~A snNEMA 
Marlen Ditrih'in adresi şudur; 
Columbia film, Hollywood c,,,. 

lifomia. USA. 

* Aleksandr Düma Perin ~Krııli 
çenin Gerdanlığı> isimli romanı
nın sesli bir preveı-siyonu çev· 
rilecektir. 

* Jokond'a ait ·cMonalizanın Nfı.< 
!arı. isimli bir filimde Vlclor 
Francen, Leonlrd de Vinci ro· 
!ünü yapacaktır. 

* Kat de Nagy son çevirmiş ol-
duğu cAccord Final> filminde 
ger.ç bir Conservatuvar talebesi-

ni teces~ e!Lirmekte ve bir 
Viyoloniste aşık olmaktadır. Vi
yolonist rolünü J Ran Rlgaud 
ya.pmaktadır. 

* cAdli I:vrak> Fritz Lang'ın 
yeni çevirdiği filınin ismidir. 
Artistleri George Raft ve Sylvia 
Sidney'dir. 

* Bette Davis cİtaat~ız. ismi ile 
bir film çevirmiştir. Güzel yıl
dız bu filmde söz dinlemez, cür
etkar bir genç kız rolündedir. 
Ona Partönerlik eden Henry 
Fonda ise bu asl kızı yola getir· 
miye uğraşır. 

yük varmış gibi, vücudünü yor
gun hissediyordıı. Bu akşam, ar
zusuz ve ihtirassız bi:r hali var -
dı .. 

Alman ordusunun Çekoslo -
vakyaya girişinde Prag'da bu -
lunan tanınmış bir Ti.irk o gü
ne ait müşahedelerini ve Alman 

• ordusu hakkındaki kritiklerini 
şöylece anlatıyor: 

- Alman ordusunın Çekoskı
vakyaya yüriidü:Jü günlerde ga· 
rip bir tesadüf Berlin'den Prag'a 
geliyordum. 

Yolda Alman ordusunun ne ol
duğunu tam manasile görmek fır 
satını elde ettim. 

Ordunun motörleştirilmesi fik 
rini ileriye sürerek bu husus>\a a 
zaır! derecede kuvvet sarfeden 
Alman ordusunun bir harp yü -
rüyüşü halini kontrol etmek be
nim için çok büyük ve bulun -
maz bir fırsat oldu. 

Gazetelerde, mecmualarda, bil 
hassa Almanca gazetelerde Al -
man ordusunun yeni motörize 
edilmiş şeklini okuyor ve her sa
tırda ne yalan söyliy"yim ;'ıdeta 

heyecanlanıyordum. Çünkü bu 
kadar müthiş şekilde motörize 
edilen kıt'alar karşısında dura -
cak asker nerede diyordum? 

işte Çekoslovakyayı alan as -
kert kıt'aları görünce çok sevin
dim ve bütün kıt'aları bu gözle 
kontrole başladım. Şimdi size de 
bunu anlatırken daha iyi anla -
maklığınız için vaziyeti izah et
mek mecburiyetindeyim. 

Muntazam Prag şosesi. Yani 
motörlü kıtaat için nadir tesa -
düf edilen ideal bir yol. 

Yoldan mütemadiyen Alman 
ordusu geçiyor. Piyade askerle -
ri .. yanında motör!üler .. tanklar, 
:ruihlı otomobiller .. motosiklet • 
!er daha akla gelen ne kadar mo
tör lü kıtaat varsa hepsi. 
Bunları ilk gördüğüm zaman 

hayretten ağzım açık kaldı. Da
ha doğrusu gözlerime inanama
<Lm. Çünkü gördüğüm manzara 
muntazam Alman ordusunun 
kuvveti hakkında tam bir fikir 
veriyordu. 

!Başıboş kıt'alar, yollara bat -
mış kırık arabalar, devrilmiş ve 
parçalanmış nakil vasıtaları, 

metruk toplar, yerlere atılmış 

silii'.lılar, tanklar, zıııhlı otomobili 
!er daha bir yürüyüşte parçalan 
mıştı.. 

Hulasa, Alman ordusu, Bedin 
den Prag'a kadar yaptığı bu yü 
rüyüşte mühim döküntü var -
~ti. 

Alman ordusunun bu halinin 
nedtln ileri geldiğini izah ede -
yim: 

Çünkü bir ordunun harp mal-

Neriman, daha mı güzeldi?. N1: 
dman dahıı mı modern, daha mı 
kibar, daha mı zen~indi? .. 

zemesi materyalı olarak en az 
34 cins iptidai maddeye ihtiyaç 
vardır. Bu maddeler demir, çe -
lik, bakır ve kurşun vesairedir. 
Almanyanın bugünkü vaziyet

te ancak ve az mikdarda demir, 
çelik ve bir de kömüre sahip ol
duğunu bl.liyoruz. Binaenaleyh 
diğer malzemeyi başka memle -
ketlerden tedarik etmesi lazım. 

Bittabi bu maddeler Alman -
yaya pek pahalıya malolduğun
dan, Alman fabrikaları orduya 
lAzun olan maddeleri azami de
recede kısıyor ve hatta. bir çok 
zamanlar, bulamadığı için kul -
lanamıyor. Tabii bunun neticesi 
yapılan makineler, motörler mü 

' kemmel obnuyor. Bir harp esna 
' suırla en ufak tazyikte mahvo

lup gidiyor. 
Bu neticeyi bulmakta amil o • 

lan biraz da Almanyadaki seya
hat tecrübelerimdir. 

Almanyadaki bütün şehirler · 
de, köylerde, kasabalarda artık 

pencere parmaklığı, demir pac-
• maklık denilen bir şey yoktur. 

Ne kadar demir parmaklık 

varsa hepsi sökülmüş ve demir 
fabrikalarına gönderilmiştir. 

Bundan maada Almanyada 
son yıllarda artık beton inşaat. 

kalorifer tesisatı vesaire de kal
dırılmıştır. 

Buradaki demir çubuklar, ve 
diğer demir levhalar kamilen 
fabrikalara gönderilmektedir. 
Artık pencere parmaklığına v• 

betonlarda kullanılan çubuklara 
varıncıya kadar toplayan bir 
memeleketin imaıatındaki vazi
yeti çok şayanı dikkattir değil 
mi? 

Ben, Prag yolu üzerindeki va -
ziyeti, bu harap halini gördükten 
sonra, artık Alman ordıısunun u 
zun yürüyüşlerle yapacağı yıl -
dırım harbi ve Ani baskınları 

hakkında tam, bir fikir edindim. 
Çünkü en muntazam yolda ha 

rap olan motörlü kıtaat, yarın, 

dağlık araziye veyahut yolsuz 
bir mıntakaya geldiği zaman ne 
yapacaktır? Ne iş görecektir? 

Prens Pienont Lib· 
yaya gitti 

Trablusgarp, 15 (A.A.) 
Prens de Piemont, Libya valisi 
Mare~al Balbo'nun sevk ve Uia
re etmekte olduğu bir tayyare r. 
le buraya gelmiştir. 

Prens, İtalyan kıtaatını teftiı 
edecek ve seferberlik ekzersizle
rinde hazır bulunacaktır. 

gece, baloya geleceği yerde, is
tanbula mı geçmişti?. 

Bell<is, kalbi, kafası, sinirleri 
bitap düştükten sonra uyuyabil
mişti. 

3-

O akşam tenis partisi de çok 
zevksiz geçmişti. Çünkü, asıl kar 
şılaşmada Neriman yoktu. 

mıştı. Terasta belki çeyrek sa • 
at, yalnız başına, hislerile müca
dele etti. Sonra, kalktı. Danse -
dilen yere geldi. Bir miidd1>t oy
nıyan çiftleri seyretti. Kendisin
den başka, herkesin neş'eli oldu 
ğunu görüyordu. 

Asfalta çıktı .. sola saptı. E
vine doğru yürüdü. Kapıyı ya
vaşça vurdu. Aşçı kadın, neden 
sonra; 

Birden sağına döndü. Başının 
a!tınd•ki yastığı avuçlarile sım
sıkı tuttu. Hırsından deli gibi q, 
luyordu. 

* Ertesi sabah, Süheyla, dokuz 

ÇIKAN İKİ GÜNLÜK 
TEFRİKANIN HULAsASI 

(Neriman Suadiyeye arkadaş
larından Sü.heyldnın evine mi • 
safir geliyor. lki kız arkadaşlan 
daha v

0

ar. Fakat, içlerinden Bel
kıs, N erimanı kıskanıyor. Bir ba 
lo gecesinden bahsediyor. Neri -
man çok üzülüyor. A~lıyor. Su
adiyeye geldiğine pişman olu -
yor, Bir saat sonra, tekrar lstan.· 
bula dönmeğe karar veriyor.) 

• 
- İmkanı yok .. bir dakika o:ı... 

sun, Belkısla yüzyüze, karşı kar
§ıya gelmek istemem .. 

- Peki, öteki çocuklara karşı 
ayıp olmaz mı? 

- Sen sonra, vaziyeti anlatır
sın. Ban arka kapıdan çıkar, gi-

tramvaya atlar, Kadılıöyüne ine
rim. 

- Neriman, vallahi, ben çok 
müşkül vaziyette kaldım .. böyle 
olmasını hiç istemezdim .. annem 
de çok üzülecek .. sahi, mutlaka 
gidecek misin? .. Kat't karar var 
din mi? 

- Gitmeğe mecburum, Sühey 
la. yalvarırım sana, ısrar etme, 

- Ne fena... Nerimancığım, 

ben, yarın 8 vapurile İstanbula 
iner, doğru sana gelirim .. olmaı 
mı, canım?. 

- Çok memnun olurum, kar
deşim .. gel, mutlaka beklerim.. 
konuşuruz.. öğle yemeğini biz
de yeriz .. akşama kadar oturu -
ruz. 

* Baloya S:iheyla gelmedi. Bel-
NaLln saat on iki e kadar 

Halbuki, Neriiman, ağlıyara.k 

Suadi~den uzaklaşmıştı. 

Yalnız, baloda, o gece küçük 
bir hQdise oldu. Saat bir buçuğa 
geliyordu. Belkıs, bir aralık, de
nizin üstüne doğru uzanan sağ;._ 

daki terasa çıkmıştı. Canı sıkı
lıyordu. Nerimanı ne kadar fazla 
gücendirdiğini anlıyordu. 

En uçtaki masaya tek başına 
oturdu. Denizde gecenin sükıl -
nunu dinliyordu. Cazın çılgın ~ 
si, sanki, çok uzaktan geliyordu. 
Bir aralık, Nalan, Belkısı aradi. 
Artık gitmek istıyordu. Belkısın, 
dalı evvel ve haber vermeden git 
miş olduğuna hükmetti, 

Gazinodan çıktı. Eve geldi. He 
men yattı, uyudu. Vücudünde 
bir yorgunluk, başında bir ağrı 
hissediyordu. 

Belkıs için, bu rece, kabuslu 
bir ak am olmuştu. Zevki kaç -

Yalnız b4' şey nazarı dikkatini 
cclbetmişti. Ekrem baloya gel -
memişti. O kadar aramış, bakın
mış, genç adamı görememişti. 

Aceba, Nerimanın baloya gel
miyeceğini, daha evvel haber mi 
almıştı? .. Yoksa bu, sadece, ba
sit bir tesadüften mi ibaretti? 
Fevkalade bir mazereti mi çık
mıştı?. 

Şimdi, Belkısın kafasını meş -
gul eden muamma bu idi. 

Fakat, Belkıs, Ekremle, neden 
bu kadar fazla meşıgul oluyor -
du? .. Bu sualin cevabını, kendi 
kendine itiraf etmek ~in çok uğ
raştı. Genç kız, kendini bile ilc
na edemiyerek, acı acı içini çek
ti.. 

Gazinodan çıkmıştı. 
Karanlık ve boş yolda ağır a

ğır yürüyordu. Omuzlarında bir 

- Kim o, diye seslenmişti. 
Belkıs cevap verdi: 
- Elinin körü .. 
Ağır ağır odasına çıktı.. soyun 

du. BitkindL yatmadan evvel, 
bir kere aynıya baktı .. kombine
zonunun askısı adeta omuzların- ' 
dan düşecekti. Kendisini o kadar 
küçülmüş buluyordu. Dikkatle, 
yüzüne, gözlerinin altına baktı .. 
Belkıs bu muydu? .. 

İlk defa, kendisinin güzel oel
madığını 5.sabı titriyerek, kendi 
kendisine itiraf etmişti. Ağlamak 
istedi. 

Derhal elektriği söndürdü. 
Karyolasına uzandı. Gözlerine 
uyku girmiyordu. Düşünüyordu. 
Ekremi hatırladı .. Ekrem .. bu a
dama karşı ilk defa, içinde bir 
düşmanlık duyuyordu. Sanki, 

Belkıs, Ekremi seviyordu. Ne
rimanı, ibu sert huylu, mağrur a
damdan kıskanıyordu. 

Gözlerinden akan bir damla 
yaşı zaptedemcdi. 

Ah, Neriman! .. Elinden gelse, 
o kızı, bir kaşık suda boğacak, 
ortadan yok edecek, yeryüzün -
den kaldıracaktı ... 

Ekreme de hınç besliyordu. 
Nerimanı sevdiği için, hınç besli
yordu. Bu kızın nesini seviyor, 
diye düşünüyordu. Ekrem, bu 

' kadar zevksiz, görgüsüz, hissiz 
miydi?. 
Belkıs, belki, bir saatten faz

la, korkunç, bir rüya içindey -
miş gibi, buhranlar geçirdi .. Ek
remin baloya gelmeyişini, daki
kalar geçtikçe, ba§ka türlü tef
sir ediyordu. Neriman, Ekreme 
telefon etmiş, genç adam, bu 

vapurile İstanbula geçmiş, doğ ... 
ruca Nerimana gitmişti. Nerima
nı evde yalnız buldu .. 

- Ne o? .. Yalnız mısın?. 
- Evdekiler terziye gittiler. 

- Nasıl, asabın düzeldi mi, 
Neriman? 

- Biraz .. fakat, o Belkısın a
lacağı olsun .. bütün gece onu dü
şündüm .. bu, muhakkak ki, çok 
ahlaksız bir kız .. hayatımda onun 
kadar feci, korkunç bir mahlılk 
görmedim.. ıbütün vaziyeti 

' anlıyorum. Şimdi sana da anla
tacağım. Senden bir şey sakla -
marn Süheylacığım .. Belkıs yok 
mu? .. 

- Evet! .• 

- Ekremi seviyor? 
- Ne diyorsun? .. 

(Arkası var) 
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Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 3 

Hazreti Muhammedin vallde ve pederi 

Gayet Parlak Bir 
Düğün Yapılmıştı 
1Kİ GÜNLÜK KISMIN 

HULASASI 

(Hazreti Muhammedin annesi 
beni Ziüıre kabilesinin en afif 
kızı Amine idi. Babası Kureyf 
kabilesinin reisi Abdülmuttali.
bin oğlu Abdullah idi. 

A bdülmuttaUbe bir gece rüya· 
sında zemzem kuyusunu kaz ... 
ması bildiriliyor. O da kazıyor. 

Sonra bir oğlu oluyor. İsmini 
Abd ttllalı koyı<yor. 

Abdullah büyüyor. Bir çok 
kızlar Abdullahit iivık oluyor. 
Nüfel'in oğlu Varakanın kız kar· 
deşi Berika Abdullahın aşkına 
dayanamıyarak haber gönderi • 

yor. ) 

* 
(AMİNE) İLE (ABDULLAH) IN 

İZDİVAÇLARI 

Albdullah, böylece bütün Mek
ke kızlarının ve kadınlarının 

kalplerini aşk heyecanlarile tiril 
tiril titretirkım, .AJbdulmuttalip, 
oğullarından (Abbas) ı yanına 

alarak, ticaret maksadile (Ye • 
men) e gitti. 

B~ba ile oğul, (San'a) şehri • 
nin çarşısında gezeı'lerken, bir 

kahin ile karşılaştılar. 
Ka<~in, Abdulmuttallb ile oğlu 

Abbasm çehrelerini dikkatle 
göz gezdirdi. İkisine de selam 
verdi. Sonra, aralarında şöyle 
bir konuşma geçti: 

Kiı.hin: 

_Nerelisiniz .. hangi kavim ve 

kabiledensiniz? · · · 
Abdulmuttalib: 

- Mekkeliyiz ... Kureyş kav • 
mindeniz. (Haşim) kabilesinde
niz. Ben, Haşim'in oğluyum. Bu 

da beni moğlumdur. 
_ Ala ... Asalet ve necabeti • 

niz, ~-ehreıüzden belli. Ayni z~ • 
manda siz de, herkese benzemı • 
yen bir hal var. Tavsiye ederim. 

Mekkeye avdet ettiğin zama.n 
bu oğluna, (Beni Zühre) den bır 
kız al. 

IBu tavsiyede bulunan kahin, 
t ak halkın artık sözü uza mıyar 

arasına kanşıverdi. 
Manevi kuvvetlere ok i.tika~

ları olan Abdulmu ttallb, kahını.n 
bu sözlerine ehemmiyet verdı,. 
Me!okeye avdet eder etmez,. (Ab
dü Menaf) ın oğlu (Vehıp) e 

müracat ederek: 
_ Kızın (Hale) yi, oğlum 

(Alhbas) a ver. 
Dedi. 
Vehip, bu talelbi büyük b~ 

memnuniyetle k,.'bul etti. Aynı 

zamanda. kardeı;i (Vehep) • in 
kızı (Amine) yi de 58'."gilı oglu 
Abdullaha almasını tavsiye ey· 

ledi. al 
Abdullah, bu teklifi haber 

dığı zaman. büyük bir memnu· 

nivet hisseyledi: 
. - Amine ile izdivaqı, saadet 

telakk.i ederim. Çünkü, o, Bent 
,~,,. ve şe· 

Zühre kızla~ının en o"""'ı 

reflisidir. ile 
Diye, babasına bir vasıta 

haber gönderdi. • . Ab· 
Diğer taraftan Amıne de, .. 

dullahın kendisine rağbet gos· 

t d .. . . haber alır almaz, der-er ıgını . .. 
hal ona karşı bir temayiıl gos· 

!ererek: .. 1 - Bu gencin alnında .oy e 
n.. . kı' beni cezbedıyor. 
·oır nur var , 
Ş . d. kadar hi~bir gence kar 
ım ıye , . .1 şı kalbimde en iküçük bır mey~ 

hissetmedim. Fakat Abdullah ı· 
le izdivacı, büyük bir memnu.. 

niyetle kabul eylerim. . 
Diye, samimi bir surette hıs· 

!erini bildirdi. 
Arabistan halkının ve bahu

sus Kureyş asılzadeganının iz· 
diva.ç işırıd en çok aradıkları 
Küfüv meselesi idi. Onun ıçın, 
bütiln evlenme !ıild;s-?Jerind~, 

Bu mesele etrafında birçok 
dedikodular hıısule gelirdi. Fa
kat, Abbas'ın Hale ile ve Abdul
lahın da Amine ile izdivaç ede
cekleri şayi olduğu zaman, hi<J. 
k;m~ ağzını açıp da bir tek söz 
söyliyemedi. Çünkü her ilci taraf 
ta birlbirine yakın akraba ol -
dukları için, şeref ve heysiyet i
tibarile lbiribirlerine tamamile 

müsavi idi. 

AMİNEN;İN HAMİLELİÖİ 

Ailenin iki tarafı da, çok zen 
gin değildi. Böyle olmakla be
raber, parlak bir düğün yapıl
dı. Mekkenin hurmalıkları al • 
tına kurulan çadırlara, bütün 
Mekke halkı ile, civardaki ka • 
hilelerden pek çok kimseler da
vet edildi. Develer ve koyunlar 
kesilfü. Fakirlere, yemekler ye
dirlidi. Birkaç gün süren bu dii· 
ğünden sonra, iki aziz sevgili, 

nihayet birleş!. 
Zefafın vukubulduğu bu gece. 

(Receb) ayının ilk (Cuma gf'Ce· 
si) idi... Ve bu mesut gecede 
de (Hazreti Muhammed) in mu
kaddes cismi, Abdullahın su! • 
bundan, Ammenin ra!hmına in· 
tlkal eylemişti. 

Ertesi gün, Amincnin çehre· 
sine bakan.Jar, onun alnında bir 
parıltı hissediyorlar: 

- Garip şey... Alnın, tıpkı 

Abdullahın alnı gibi parlıyor. 

Diyorlardı. 

Aradan birkaç ay geçtikten 
sonra, artık Amine de (hamil) 
alametleri belirdi. Ailenin her 
iki kısmı da, büyük bir sevinç i

çindeydi. 

Bu sevnç, yalnız bu aile efra
dına münhasır kalmıyordu. Bü
tün o muhit~ birdenbire husu
le gelen bir değişiklik herkesin 
yüzünü güldürüyordu. 

Mekke havalisine, senelerden 
beri bir damla yağmur düşme
mişti. Her tarafta, kurak;lıktan 
topraklar kurumuş, çatlamış ... 

Taş kesilmişti. Hurma ağaçları, 
meyva vermiyordu. Her zaman, 
zl\mrüt gibi yemyeşil duran bu 

ağ~lar, artık sararan yaprakla
rile kalplerde hüzün ve melal 
husule getiriyordu. Kuyuların 

suları da çekilmişti. Dt>veler ve 
yunlar, kupkuru kesilen 'bu ku

yuların başlaırına toplanıyor • 
!ar .. Susuzluktan toprakları ya

!ıyarak meHll ve mahzun bek
leşiyorlardı .. Geçinmek, son de
recede daralmıştır. Herkes, son 

derecede bunalmıştı . Fakirler; 
develerini ve koyunlaırını ala • 
rak, kıtlık olmıyan yerlere ka • 
çıyorlardı. Zeıııginler, Şamdan, 

Basradan, Yemenden erzak ve 
zahire .getiriyorlar. müşkülat i
çinde yaşıyorlardı ... 

Fakat.. (Hazreti Muhammed)
in, ana rahmına in1ikal ettiği 

geceden itibaren, birdenbire va
ziyet değişmişti. Del1hal ya!lmur 

!ar başlamış, haftalarca devam 
etmiş ... Kuruyan, çatlıyan, taş 

kıe.silen topraklar, Allaıhın ıbu 

mebzul rahmetini doya doya iç· 
mişleıdi. 

Sararan hurma yaprakları, 

yavaş yavaş yaşeriyordu. Kör
leşen kuyulara sular geliyordu. 

Çorak topraklardan, yemyeşil 

otlar ve dikenler fışkırmıya baş
lamıştı. Açlıktan ve susuzluktan 
kadide dönmüş olan develer ve 

'koyunlar, kuyu bıı§larında ve 
bu yeşil otlarda neşeli neşeli 

dönüp dolaşıyorlar. Kana kana 
su içip, doya doya otluyorlardı. 

Bütün memlekete, birdenbi
re bir feyiz ve berket geldi. 
Halk o kadar bilyük bir se-vinç 
ve sürura kapıldı ki, bu seneye 
(Senetülfethi velibtihac) denil

di. 
(Arkası -vnı·) 

Hitleri 20 Bin 
Polis Muhafaza 

Ediyor 

Nutuklarda görü len 
hakiki kalabalığı 

onlar teşkil ediyor 
Almım devlet reisi Hitlerin 

muhafaza teşkilAtı son ııilınlerde 
arstırılmışt>r. 

Evvelce on .bin kişiden ibaret 
-olan sivil polislerin adedi şimdi 
20 bine çıkarılmıştır. Nitekim 
son günlerde muhtelif vesileler
le Alman devlet reisinin etra
fında görülen kalabalığın mü -
him bir kısmını •bu muhafız po· 
!isleri teşkil etmektedir. 

Hitler ·bu muhafaza teşkilMı· 

ı:ıa pek fazla ehemmiyet ver • 
mekte okluğundan nereye gitse 
bu teşkilat mensupları daha ev
vel oraya gitmekte ve Hitlerin 
etrafını sarmaktadırlar. 

Ha:tta Hitler son günlerde 
Macaristana yapacağı seyahati 
de bu polisler yüzünden yapa • 
ma.mıştır. Çünkü Alınan devlet 
reisi polislerden 10 bin adedinin 
daha evvel Peşteye gönderilme
sini istemi.şiir. 

Fakat Macarlar bu 10 bin po
lise müsaade etmediklerinden 
Hitler Macaır polisine ve muha
faza teşkilatına güvenememiş, 

denhal Peşte seyahatinden sarfı
nazar etmiştir. 

Merasimlerde, Hitler nutuk 
söylerken resimlerde, sinema -
!arda gördüğünüz o halk kalaıba
lığı, hakikatte. Hitlerin muha • 
fızı olan 20 bin sivil polistir. 

B G.. ·- -· - - -u unun ~ _ -=:::' 
Yenilik leri 

Petrol Kuyusu 
Gördünüz mO 

Yukarıda reı;mini gördüğü -
m.lz bir petrol kuyusunun t&bıi 

faaliyelidir. Bu kuyu Kalifumi
yada petrol tamam 5,000 metre 
derinlikten çıkmaktadır 

Bir kilo petrol elde etmek 
için insanların ne kadar büyük 
masraflara girdiğini gördük.ten 
sonra petrol için harp yapıbp 

· yapılinıyacağını anlıyabiHrsiniz. 
------------- -

• TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
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SENE : 1 9 3 9 

Vasati Ezani 
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Ôi\le Ôğl• 
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ikindi llclndl 
16 01 9 00 
Akşam Aki•m 
19 07 12 00 
Y a tsı Y a tsı 
20 50 Çarşamba 1 42 
imsak imsak 
3 17 8 09 

HAVA RAPORU 
Dün İstanbulda hava .hulut-

lu geçmiş, rüzgar şimalden sani
yede ıbeş ila .,.Yedi metre hızla 

esmiştir. Saat 14 de barometre 
1015.8 milimetre idi. Haraıret 

en çok 28.6 ve en az 19.2 santig
rat olarak kaydedilmiştir. 

- --0'0'0---

Hopada Futbol Maçı 
Hopa Halkevi stadıııda Hal 

kevi sporla • Borçka Çelikspor 
karşılaşmış, Çelikspor 4-1 ka
zanmıştır. 

.- İKDAM SAYFA-5 

ı;r;p ·o&~NI Halk Şikayet Ediyor 

Milli Spor Tarihimizin Hastanelerde .~lınan 
Kıymetli Bir Günü 25 Kuruş Ucret 

26 Ağustosta Büyük Bir Fut bol 
Turnuvası Tertip Etmeliyiz 
•28 Temmuz 1922 günü öğ
leden sonra icra ettirilen bir 
futbol müsabakasını seyret-
mek vesilesile ordu kuman
danları ve bazı kolordu ku -
ıuandanları Akşebire davet 
edildi.• (Nutuk, sayfa 481>) 

Ebedi Şef Atatürkün (taarruz 
planıınızm esası) ıbaşlığı altın -
da söy !edikleri sö2lleri büyük 

( nutukta okurken o mutlu gü • 
nü kutlulamanın yerinde lbir va 
tan borcu olduğu kanaatindeyiz, 

Atatürk, büyük taarruzıın pla 
nını hazırlarken vatanın kurtu
luşu yolunda bir ~por ıMdi;e:;;.ııi 
de ayni çerçeveye alarak haTe
ket ediyor. 

Ötedenberi tasavvur buyur • 
dukları taarruz plilıu hal<kında, 
büyük ordu ve kolordu kuman
danlarile müdıııvelei efkarda .bu 

1 
lunmak ve bilhassa düşman Ü· 

zerinde, TW!< ordusunun taar • 
ruz yapaeağı yolunda bir şüphe 
uyandırmamak için bir fu1ıbol 

maçını vesile iltlhaz buyuruyor· 
!ar. 

O gün, ve o fufüol maçı 'bü
yük bir kıymet taşımaktadır. 

Türk gençliği, Türk sporcuları, 
Türke yakışır bir şekilde o gü
zel günü her yıl hatwlamalıdır· 
!ar. 

Beden Terbiyesi Genel direk 
törlüğünden her yıl 28 temmuz
da . lbu yıl bu tarfö geçmiş ol
duğuna göre 26 ağUB!osta • bir 
futbol nıüsabakası tertip edip 
bunu, cTaarruz kupası• şekli·n- ! 
de isiınlend iriline>ini ve milli 
bir spor ,günü olarak kabuJ edil· 
mesini istiyoruz. 

AHMED ADE!W 

Bu Hafta Serbest 
Güreşler Yapılacak 
Bu Müsabakalar İçin Bulgar 
Güreşçiler Getiriliyor 

Bu pazar günü saat 1'5,30 da 
Taksim stadyomunda büyük ser 
best güreşh~r tertip edilmiştir. 

Bu müsabakalara Bulgaristan -
dan Dimitn 'Skıoviç ile Bankof 
getirilmiştir. 

Bankıof lbir muharririmiole: 
•Tekirdağlı Parıse gelıdiği za • 
man kendisile karşılaşmak iste
mişı>ııı. Fakat ne-yazık sıhhi va. 
ziyetitr' müsait değildi. Bugün 
bi·lıhassa Tekirdağlı ile karşı1&1· 

mak için gelmiş bulunuyorum. 
Tekirdağlıyı muha•kkak yenece
ğim, demıştır. 

Bu müsabakadan evvel Ma
nisalı Halil de Dimitri ile tutu
şacak ve daha hirkaç çift genç 
te güreşeceklerdir. 

Kocaeli Su 
Sporları Bölge 
Birinciliği 

Kocaeli su sporlan böLge bi
rincilik müGahakaları şu, suret
le netıcelenmi§tir: 

100 metre seı1bestte: Meıhmet 
Karamürsel 6.112/10 d. 'birinci, 

200 metre kurbağalama: Yu
suf Karamürsel, 3,9 2/10 d. birin 
c~. 

400 metre ser.be.stte: Musta
fa Karamürsel 6,38 6/19 d. bi
rinci. 

100 sırtüstü, 200 kurbağala

ma, 100 seııbest bayrak yarı.şın
da İzzet Akyeşi! takımı 6,4Q 5/10, 
100 sırtüstü Fehmi Karamürsel, 
1,19 d. 200 serbe.stte Halit Ka • 
ramürsel 2,40 d. 1500 serbestte 
Mustafa KaraınÜIJSel 25.4S d. 
' 4X 100 .bayrak yarışıruia Ka

ramürsel takımı 11,13 birincili
ği kazanmışlardır. Umumi tas
nifte Karamürsel idman yurdu 
birinci, İzmit Akyeşil ikinci ol • 
muşlardır. 

---000----

Sıhhat Vekili 
Sivasa Gitti 

Ankara, 19 (A.A.) - Sıhhat 

ve İQtimai Muavenet Vekili dok 
tor Hulusi Alataş, Karadeniz sa
hil vilayetlerinde tetkilmtta bu
lunmak üzere .bugün trenle Si
vasa hareket etmiştir. Sııhhat Ve 
kili ıhu seyahatinde muıhtelif 

mahallerde yapılmakta olan has 
tahaneler inşaatını ve bu vila
yetlerin sıhh! vaziye\i.ni göı.ıd.en 

geçirecek ve ay nihayetine doğ
m deniz tarikile İstanbl'la gide-· 
cektir. 

- --·ı 

Ban kof 

!Almanya - İsveç 
Milli Takımları 
Karşılaşıyorlar 

Alman fuübol milli takımı iki 
hafta sonra İsveç milli takımı 
ile 14 üncü k=;ıla.şınasını ya -
pacaktır. Alman milli takımı, 

bugüne kadar karşılaştığı İs • 
!arın 5 İni kazanmış 6 sını kay· 
!arın 5 ini kıuanmış 1 sini kay· 
betmiş, ikisinde 'berabere kal- • 
mıştır. 

- - -00---
Macar Takımının 
Yapacağı Maçlar 
Macaristan futbol federasyo • 

nu, Macar milli takımının 1939 
yılı nvhayetine kadar yapacağı 

enterııasyonal karşılaşmaların 

tarihlerini şu suretle tesbit et -
miştir: 

27 Ağustosta V" rşovada Ma
caristan - Lehistan, 24 eylıllde 
Budapeştede Macaristan - AI • 
manya, 21 İlkteşrinde, Bükreşte 
Macaristan B. - Romanya B. 
22 İlkteşrinde, Bükre•te Roman
ya - Macaristan, 12 İkinciteş
rinde, Ilelgradda Yugoslavya _ 
Macaristan. 

Bundan başka, 1 ilkteşrinde 
Budapeşte - Viyana muhteHt
leri karşılaşacaklardır. 

o 

Romenlerin Yeni 
Antrenörü 

Romanya federasyonu, Ro • 
men miııt takııruru gelecek dev 
rede çalıştırmak üzere İngiliz El 
liottu antrenör olarak angaje et 
miştir. 

Derhal Kaldırılmalı 

Cerrahpaşa baatabanesi 

Geçen sene Şehir meclisinin 

verdiği bir kararla, belediye haıı 

tahanelerinin poliklinik muaye • 

neleriruie, hasta.la.rdan ckayliiye. 

üoreti namiyle 26 kuruş ücret 

alınmaktadır. Bu k:ırar, 

938 senesi temmuzunda verilmiş 

tir. 
Son zamanlarda halk arasın· 

da ıbu karara karşı bazı itiraz • 

lar ve ştka(Yetler Hmaktadır. 

Çünkü, hastahaneye muaye

ne için müracaa eden kimseler, 

bu 2'5 kuruş ücreti vermek için 

bir takım muamele ve formali • 

terlere tabi olmaktadırlar. Ev • 
veli ıhastıı.hane kapısına 25 ku

ruş verilmekte ve buna mu'ka • 

bil 'bir makbuz alınmaktadır. 

Ma.kbuzun üzerindeki numan i· 

le içeriye girilinekte ve polikli

nik defterine kaydedilmek!ted.ir. 

Fakat müracaat ash,.bı fazla ol

duğunda!!> bi.Jılıassa, dalhi!iıye gi

bi f~la hastası -olan poliklinik

lerde bu muamele epeyce uzun 

sürmektedir. 

Belediye hastahanelerinde ile 
ret alınması meselesi geçen sene 

uzun münakıı§aları mucip ol

muştu. Bu arada bilhassa fakir 

halkın bir takını müşkülAta uğ· 
rıyacağı iddia edilıınektediT. 25 

kuruş ücreti vereıni.yecek kadar 

yoksul olanlardan bu pııra alın· 

mamakla lb&a·ber, keııdilerinden 

lbir fakriılıal ihn!i!lıa'beri istenmek 

tedir. Mamafih cfakrihalin• t a

yini için doktorlara salahiyet 

verilmişse de, hekimin, hastanın 

yüzüne roir bakışta böyle ıbir teş 

his ya.pabilmek kudretinde olup 

olmadığı yeriınde lbir sual telik

ki edilinektedir. 

İstaıı.bulda belediyenin 4 has

tahanesi, 5 emrazı zühreviye ve 

ıbir adli diı\ı>a.ııser; &ın.ak üzere 

6 sılihat müessesesi olmakla be· 

rnlber, !ıu, Ihtiyacı kar§ılıyama

maktadır. 

Dün, bu hususta kendisile gö

rüşen bir mı.ıiharriririmize, sııh

hiye müdürü Ali Riza demiştir 

ki: 

- Ücret almamızın sebebi şu 
dur: Öyle hastalar !belediye has 

tahanesine müracaat ediyar ki, 
bunların hal ve vakti yerinde _ 

dir. Bu vatandaşlar, dışa.uda 
seDbest doktıorlara ve lhahusus 

hastahanelere müracaat ederek, 

ücretle kendilerini muayene et

tirebilirler. İşte bu kabil kimse

lerin esasen miktarı az ve has

tası çok olan .belediye sıhhat mü 
esseselerini işgal etmleri için, 
25 kuruş ücret alınması karala.ş
tmlmıştır. Fakir halktan ücret 
alınmamaktadır. 

Hiç ücret alınmazsa, yukaırı

da söylediğim glbi, ilıerkes bele
diye hastahanelerine baş vur • 
makta ve bu ara.da asıl fakir va
tanda.şiara sıra gelmemekte ve 
yaıhut, bunlar günlerce bekle • 
mektedirler.> 

İstanbulda hastahane vaziye

ti belediyenin de nazarı dikka • 
tini ehPmmiyetle celbett'ği için 

Mecidiye köyünde, şimdil:ik 600 
yataklı, yeni bir hastahane yap 
tırılacalotır. Bu müessesenin bir 
an evvel inşasını temenni ede
riz. 

Bİllee, İstanıbullulara, hatta, 
geniş meydandan, asfalt cadde
den -ve şehir gazinosundan, patik 
tan kl.aha evvel hastahane ıe. -
zımdır. Belediye hastahanelerin 
de, ahnmağa l:ıa~lanan 211 kuruş 
ücretin, kimden ahnıp a!lınmı

j'.acağı ııohtasını, hastahane dok 
torlarının takdirine bırakın.ak 

'hiç de doğru ve salim bir usul 
değildir. Fakrü hal kılık kıya • 
fetten dalına ve mutlaka anlaşı
lır, diye, nasıl bir hüküm veri
lebilir? 

DONIO JltJLMACAMrQN . .. , .. 

BUG1JNKO lltJLIUCAMJY 

- SOLDAN SACA -
1 - Sarı ı.rıktan bir ımilletirı İff 

·Bir cenk. 
2 - Bir 'balığın küçüğü. 
3 - Zeı:ıginlerin eefalıi>t yap-

tığı bir şehir • ~ 
4 - İtalyada ibir nehir. -' 
5 - Bir milletin isııni. 
6 - Hayret. 
7 - RS!:>ıta. Yemek. ' 

8 - G~! blı.- çiçeğin kabı • 

9 - Eski zamanlara ait ma 
sallar - Edat. 

10 - Tarçın beyin s-oyadı. 

- YUKARIDAN AŞAÖIYA -
1 - Hıdrellezde ooşanlar. 

2 - Sonuna bir (k) getirince 
kemiğin özü • Çorba kahL 

3 - İnsan • Edat - Karadeniz. 
1i bazı insanlar. 

4 - Sonuna (i) gelince büyük 

• Endam • Fransızca dev· 
dal. 

5 - Edat • Eksik • Narin cev-
val. 

6 - Yardım - Bal. fabrikası. 
7 - Taaccüp. 

8 - Batmaktan emir - Bi.- göz 
ren,gL 

9 - Hoplamanm muhaffefi ·
Hamız. 

10 - Çin meselesinin alt tarıı- , 
fı . 

l 

u 



, 

•lı:ic!en okur yazar takımm • 

dan iten timdi -- 1llD10 • 
rum, hem de durmadan, dinlen-
_.., Ba ıetıeıtu dıı1aJı, .... 
mi hitir•ılıtıııı, diJemem. 121m-
deltl JUi 1ııitmlftl, .... mi, "'" 
iidil, &ft ılelllr itli ili ı in lıll9-

- ... oldat- ...... 
.... olmam. :e. de llJ'le ~ 
Zlm! Wlhf H,... .•. ...... ... 
Jııp llbiWle h ,,, o Ol f o 
-- G' F ..... ftnJaa. S. 
teriblrw' 'ıalnB.Sdfzht
nMclen, ı.ı - ........ ok. 
---- bir tHJlfle lıahıııda.. 
:o.ııa .,. mu, beni 'bir J9'9 cllı-
vet ettf. 

Bana yapılacalı: davcı.teıhı ne 
gibilerini kabul edebOecelfmi 
pekAJI lılln ............. ilde -
ıbııdelı:I Wf= ; tfacieatnl aııJa.. 

dılJllJ ııiJilnuıl1ereJ anlattı. 
Dnet, kahu1 edihnlfti. YoJa 

çıktık. Yolda arkadaşıma -.luın: 
- Beni weye götiiNceksin? 

Kbııtnle tamflmıcshnn? 

- Daftti Jaılıul fttin ~ pi.
....... ,.ın eJı ınıl)atl ,-... 

Tlımfbıt ' ·-.... " 7 • bl , 
Jtııel anıt bir palawnıa... ... 
etfni, - 11 ı! lıalıibl~ dc>
mıno. .• 

- Pelı:Jll. lıa adam lıbn? Adı .. ,. 
- Kim oJdulanu IJlrenfp'ie De 

yıpaeabm .. tampıeabm .,.... • 
dma Palavracı MJ8bk diyorlar. 
Asıl adı 'Mustafa, fakat ftl gOd 
palavra oldala için ut:ad8§1an 
da isminde palawa yapm•flar, 
Jlı9bk~ 

••• 
1 Deniz k= .... büyük bir ,. 

llDOJll &ildik. Scılra brabııUf • 
tu. Her fi) hazırdı. 'Mılbk, arka
daflıın ile llf abjadu. PaJa\OrllOI 
Jlwhk, U' • ~ .......... 
... .,. 1ıılr ,, °"' AIRi 111'" 
jırdataralı: hr.ıtıaıqıdu, Sonra, 
iWe bhde -ı wya ııol eli ile 
:rlbünü bpatarak, yalnız par -
mak1-Jiı ll1'"ından &6deıf için 
~ illl!Iİfe&leri 1lll'abrak 'ally
Wi .... 1111 lıamrmi .......... 
ti tHlrlıd a.trol edi;forda. 

lalı: 111yun üalüne çık-"ı, fizik 
bldeı.I ~. Yuü, 
maruf tabirile, karplqan sıcak 

ft ııoAak IUlar ~ 
tehdUi mnkl ectu 'lı:lft_ mite. 
ms il)& 1rlr lı...ııet 'ftkaa 11ıe
eelı.. pMM ....... ,.,. ...... 
lıalten lııtlıflıde , 1 ek dewrldalm 
makinesi nlcln yaplmM!J!? 

Aitw' 19s I* mi I h• 
nüJen .,.. bira da !illfaata)• 
1ıemi)elJ lıa aııJaUlkJanm iıltlb,..._ ..,_ PaJnnıaır. 
tık, diırlıaJ Waıdı)a bnfb, pa
Javıanw wımmü için JıeltJedt. 
il fınabu llllnır el he\te aaellr
meeiııden mütelıusil tnf!ıılli bir 
edA Ur. 

- l:vi ki bıa 1ıa1ııı1 açtınız, dedi, 
clevridai.m makinesi yapılabilir 

mi, yapılamaz DIJ bilmem, falı:ııi 
size bfr fl6)' IOl'BCBğım. Hattılls -
tiM dentz1erlrıdeld aıealrblın 
deı 1 P 1 M= iniz .. Ellerini 
Jizllne ııiper ederek etrafı bir 

,oldadılı:tan - Palavrııeı MJl
tık fU suretle devam etti: 

- Ben, fi taıilaiııde KMm~ 
yada JuıJnndıım • 

'Mm bııfmdakilerin hepsinde 
belirsiz · güllimsemeler.. Mıstıl: 
kim? lColombiya neresi? Fakat, 
nlçar Pllavraeqı dinlemek 11 • 
zıındı. 

o, 1laruetll lıanıelll cle9am 
edi1ıria: 

- Akpmlan habia çıl:anlılr. 
Orada çok kefal bahlı çitar_ fa. 
bt bizim kefal balığı lllJLCllığı • 
mızda bir hUIUBiyet vardı: Av -
eılıl:la 8fÇJJılı beraber yapardık . 
Sııçmayı andıran cfelll, deli 11-

bclımw lıemlyen bu ııllzier ii -
--- lıaaaun, hep bir apdan: 

- Bu da ne clenıeJı? dfıdlk. 

r-n:ı:u 
Ankara Radyosu 

DUDA m:mo.oQu ~ 
'r.A.Q. ... ,. .. 11111.... .. .... 

'r.&P. ıı.•-. --- .... -- .......... 
16 Ağustos Ça"8111ıa 
.. 1130: Pnıtrun. 
Saat 12.36: Türk miizili - Pl. 
Sut ıı: )' ?.,... aut .,... 

n, ajam ve meteoroloji IMıber • 
]eri. 

Bul l&li- H: lılibik (Karı • 
pk ...--Pl.) 

s..ı ıe: Pncrıım. 
SuıU lU6: Jıtiiüı UWif 

müzik - Pl.). 
Saat :it.il: TiiD müıiii (Fa-

111 lıefeti). 
8ııet 20.»: Bioıı~a. 
Sut 20.30; Memleket ...... 

JUJ, aJ-ıa ft -~ halıer 
leri. 

Sut 20.IO: fil* miiaili: 1 -
Ali ili• - ş.+nn ... evi, 2 -
ş-tıün Ziya - Biıca prkı: 

..... 

Tarl~ında çaplülı çef!De 
aoblmda lt numarada oturan 
okuyucumuz Nllftttin :t,ııay ya 
zıyor: 

-~rk+tau

fak bir atölye vardı. Bu ataı,e 
acın nmeııJuda ,..ıpedi ve ao 
blı: lıaftaıılNıp ok>büa atıö)yesl 

mHııe cMB- Tıılılf lıu wdyet 
bıpsında lıtıtan ııobk Jıal'Jnrım 

rabab k"9"P· 

,..U bir lıarelıet oJdulanu b~ 
clilbD lıa it h 'O ıııJıı aı•kedw. 
lll'lll ._, dilı:Jratlııi c:eRıede • 

rim.> 

FotoOrlf tahllUarı 
AmJmn ,. i& 3 - Lmıi - ili-' 
CllZ pılı: Sorulmmn bana yei- Bize fotoğrafa• gllldariniz 
:"" n!ıı :.aı~ -H~-~ kim olduğunm slfliyelim 
K-Nınoe t.m.m 1-Rifat tıey 0811M1 ALTUC 
- Hicaz §ll'kı: Niçin .biilbüJ ~ (CAGALOGUJ) 
... eJler. T - Şükril - Hicu ç.ııp- btr 
pHı: Bir batıfta beni meetet- tip) . Enerjik. 
ti. 8 - .... •• - Hallt türküsü -
............. ne ... · 9 Çalıpıwı.., fıız-.....,... ı am - -...... "" 
0)'8la ....... ıa -· tatı -

Saat.21.30: Haftaht posta ku zamla çalı§ll' 

tulu. Spıira Cllla -
SaM 2Lf5: flecıei pMWkıt • ..... ftl'dır. Ya 

R. zı iflerinni de 
Saat 21.50: Mtizilı: (Opera B- ken Yoıwıınhalı: bilmez. Kendi a!'-

yıılan - Pi.) 1 - lıfidıe)j • ~ ZUADUD herkes tarafısıchn kabul 
dllf Hı>. 2. 2 - Keler •Ja - Ren edilmEısini 111ter. ç.ok uysaldır. 
nehri lı:ıyılanııda. 3 - Bomılin 

- İlı:iııci ~ BcıliunıGlu. * 
f - Midıeli - ıÇoculı: oywılan. BABAET'l1N ESDEBİL 
il - Offenbach - Jluııette (l'I el. (SJaKEci) 
- daııl ... lan.) • - Karl 
Kmnn+ • Vi)'aHda cı-e. -Dürht.Ji,len 

dlııiDe fala gu 
Sut 21: Son ._ iluılıerleri, --*· Biru da 

slnat, ....... Wı'rillt, :kwbi-
- Llkndnm • shdz, din- - - naflırt lı+ n ..._....., maarur. B8fka 

, 1111 y' " 1111 " 1 
•• &•t 7 ID:d ,,_.But ...... "91~r/IJ-.. ,_ lanna pek e-

sUJarı çok nelktır, ...... Adeta Pl.). • f ....,... -
dilfl, ..._..,lh bymr .. fakat Saat 2UIJ • 2f: Yannki pnıg- mek Mmeao 
bu acalrhk c!enirin 11thınclen ram. Çabpnak hu -_... Jllma. 
baflıyarak .al1I metre derinliğe !=========== fntjwmla ~ 
bdar meı. oıııdan aptım aolulı:· aıı... o Dl!fia '-81111 mideye lıı· ııtı~çok 
tur Mlıkter, alb metreden .... tlir:b<diL 1'81111•- -
tıda yapdar.. fakat ııııııııı evli. ••• Güzel 811Datla -

'· dmın elinden kurtulmalı: kolay Plılıawıaeı Mwtılm 1ıııa t*ıllk :ta meftundur. 
Dil ya? AJıpm1an o kaynar 111ya * :tiU a ıık 11*""11• pa • tehammil edecelı: 111ıette yapıl- - mıın ..... ne e4 • srı• 

lliHa.z•lılmuı ne uklulwww _. iillf ~ dlııile llÇlbnbk.. lfrifilebillrdi, ne~ mütalea ııer-

Söyledljl lllder, Jıelliia n--1 
saba Jıarieine plmıWılı için )6. 

* 1BBAHbZ cnıotz (BDbuol) 
JaıııatllJftım. NDuıJet bir imal ..._. • Msa. _.. ..,.. detmeğe, tentfd veya itirazda bu 
ııahur Jfamdlr püavncmm teııirine ~ ll'Yleıdi. Jı,. lunmıya imlı:Aıı vardı. 
9-JIBlarvnn• phtt oldum. ~· tudılı: oltayı. altı ~ metre b- Mccllıı, Afalıl lıuı "CINM&r\e 

Sıizila wcı , •n- nuı.t du clerinBle vardı Dil, belı:1erdBi. büaıı da1ia elerim etti, nihayet 
'bir tlıPf ile, cifi• H r' , maJrtne.. , . \'ay 7ataJatımı Jıablm lıalhıe.. d...,_ 
81 ~ atlbl i!bulftl. 1hı olllıJJ ge' el'dll. JW"•'mm aw, ArlıaclaşJa dlliıtlyorduJı. Sor • 
lıl1ısl ona,. atınlt cilaD....... ...... . 3' 7 t ç. , ..... 
tlfleanlatqamr •te" ......,~•4t1e- iM!lliif;ı1il!)i'6ilıtlemrım? 

CJeornWde lıti.-uıllı celı:sinlz? HaşfanırdJ.. altı metre 1 - 1'e di)oısm lıiswtn .. mü-
llnıdwn. Devridön maltineaiııin derinlikte yllzeıı canlı kefal, - nr!lJeti olsan ._, herlıııqJ 
adı, ... lnıkin dainaine ,n-, dala buruşmUf haşlama hallııde bir ınentau yablacb mı palavra 

m. hakmuı nUal· llaltiı ,... ~ . ttmwlan yalı:nmı bira-. 
Otylliua!nda, fllnalcleiı cenulıa r.e,tfn yatı fişemfz, ,.......... - Ö,le ile arwnı ........,,e 
inen lllluk • _,.man, ce - da.. u-ı.r- u.;Jmlt. te • devam edelim. Yatmamak prti-
ııııptu ... çıbn ... - - 1Nılılu lisıllmiaıle ~ 1uıtJe • ıe 1-ı Jl9lavra da dhıl...ir, Ha-
ıeyanlan vardar. Ba eereyanlar, maamı hemen tahaAa 7abnr. lıikf hayatta da liyle delil mi? 
brplBfıJWla 8ıeak ...,_ '°"' zeJtinJatııu ıezdınr.. lbnanu BiKAnıd 

ıxt~KISMlM 
H'OUSAsı 

(BtıiMJuıl. ll'ıfM• P""'1n •
,,._ .U ... At 1'1F lllW&ra. iız.. ......... , ........... 
,..... "'"de W.- pı. wnlw. 8'f' 
•ıııcılıılJiı adıpr. D1M11 1-.. 
h- ıntMlll '*" peu1c do -
jlıtlW ıtPlir. J 

Binleıılılre ot.enıc4ı!Jln bpı

- açtı ve moıörii ba!Het llt" 
tii'dl Sil. olilukça kealtti ve .... 
eak • bet metre lleriein1 
.. dt ~ r.,.. 
kat otomobil~~ 1111 
tijl 711ııda ani 1*..,....., --
trıtk liai parçaladı Jııqı ... 
ı • ld ..m ali katınf H lıir 
pıtWl'tDln tapıMDIJe apk old1l 

,~ ..... - Jratlatını f1ttl, -
. ..... ttı:-ulMr naııarlerla 

Branclon evi, solı:alı:taıı lılr 
demir pMmaükla aıynlıycıNıı 

... ""· .......... metre &'ft'l
de idi. Demir kapı, arahlı:tL Sil 

v•mıdan nüfus edeıt ay JFjı , 
ortalıiı Jıafitııe ten..ır ecl,iJcırdıı. 
Plaıtıe'in uıllr aA1ııta ...,... 
nndn birlainiıı çık-alı: ~ 
li hir _.. llıltlhilıcııll lıir -
... Jıd ,, ........ ,.._ 

l'akllt Jamea RMhe, 
111 

dDınlt olalı İıalı9'Y1 ~j ... .. • 

li llEJ.t fmnaııılı. 

8lıı, Mı- ne bdaı ay ıpğuu 
1:91 'f ~--de ı.. ıpk or

, .. 11._••ııııtıı•J .zıdee lıl1'k h• -
w ...... _, ..... lıi-

1iik bir 11bııan .-it #.tını 
temyu etmıele medar oluı•du. 
Dıılltıır, lıa m•PT.!*' atnfmı fÖ1 
le lılr clDlapralı bp:Ja ...,._ 

,ıttt w - .... • ile -

trtliıı ~ 111 -· • 
kar '' ılahı • •t at cHe 
elıl1*ları wleııde ... edl'-ı.. 
Jeettı MHCI ıle .. J8!i t>ir ... 
-. .......... u llslııılL ...,_ 
lıi hu vasiyet, çolt lllDeı idi 
ÇlllM ;ee; l' • *' .. y1111-.......................... 
da Jıerbn8' lllr 1peıpa blllmı-
ımyııcapuı uı,.,_ emin ola 

,P biJü1ı: 1ıiı YWtilı81'e 1Fdi 
Bm1111, çok branbWı ve kapı-

-Ciddi bir tip. 
brakteriııe fu 
AP lıeflı w 
la gliveııeıı bir' 
phwtır. Aile: 
mıılialıkti faz
ı.br. DJkbt ve 
intizamı 90k ae 

'""· Heqeyin 
,.a~oı 

- lııter.Çok 
çalıuk ınflteesaJr 

olar. Clılıllyete 
meftandur. Biyük -tta hrll-' .. lııoll...,. 'ft oııJarm -
liaiJıde bulunmalı: en büyVk mev
lridtr. 

diven bqında bir mıiddet duı
da. 

Saj ıarafmGalı:i ')Bn • bir 
kapıdan bir 8llmı ~ 
&6t nıe1ı: llrilptipcllj s.mı lir
di YE eıratı wwıe• etti. 
B• tarafta Mlldıtl')eıer ft di

ftalıu.. Jnbflsls 6ıtili idi ve 
&01a ibeleriııde oturan hir ~ 
bıı k-'n "tUID1I tilıi lıaJall 
1ılr lflk ııbeUlll)cıdwdı. ,,_ 

Bıddm, Jalnla 1ı1r tek c_,.!Jot
nin kıhfnz oJclvlana ...._ Bi· 
rinei Jak taJAlıepcbı elan lıu AD• 

dalyaia Mdrn ~ lıliyle ör
tüöa ~ oJclııiQu bir • 
denblre ıınhymiı!ıcb. BD sırada 
..... Mi '*'' uten ıe' ,,i zan 
nohıuan hafit bir - ıptDdL Der 
hal o ~ dotra JlılA 

SaJcıma 1ıiıl,a odl • •Jll' • 
-.kta olaıı .... ~ aofa, 1ıll • 

7tik percWetle lrtpennnfb .. 
dee, pedeH actı: Son clerec:e 
• .... hir hıılo aloıuı jCir4ü. 
Ba. - bir p)erı idi. T* sri • 

kllsılk ı !!! nen &fııte iııfa e -
... ipi er J9 Y-. isl6 -

:...11iıı111!1a'ııe1k ılıet 

F ındıkMabsulü Geçen 
Yıllardan Çt>k Fazla 
Birinci Fmdık Rekoltesi Oniki 
Milyon Sekiz Yüz Bin Kilodur 

ANKETiMiZ 

ladın Hngi Yastı 
Gnzaldir? 

... ulıı" . ~ ...,__ 
...... .. ..... lılral&-.......... ......... ' ...... .--...... ....,..., ........... . 
... 11111' 1 -· ... ...... ...... _ _._ .. ......... 
lllb9 ..... 7 .. --
..... t 7 tılılla.-ıs. 
l-
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111 .... 111 --d .,, ......... H,.... ..... . 
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.. ,, 9 ) .... 2 $ •• 1 1 2 ·--- -*' 7. ~ ....... ,, ,. .... 
11•.rw , .. t 'O'lea. 
Bn08UıMDA MUAlhiB& 

"SU·UI 
- ~ hayatın MI tüzel 

!118hl6ltar. Banda ,... aramak 
.... mfn"l"hr .... .• Biz 
tm ıv tak prllımltr. Btıl'fll'Y· 
de 11!11ha'lrkat lıir ıitldlk ~ 
ID. 

8eJıe& luııiln her Yllf a suzel
' *- '*"' ffıjn bııctis!ne IÖ-

...... _,......, Onla re -ı Jıir '.a.tt 'WW8 fler yq-

Ordu, (bdam llııhabirin - teWklerde vui7et tudur: cUn- taki lı:adxı da aynı şekildedir . 
CAAAl.oGu:JND.& ııroaı 

ilen) - Geçen yılllra nuarıııı ')e. Fatsa) lı0•kn hariç, (Bola- 1 
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+rACC~'' ı~ırn 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 3 

'' - İntikam! Hüseyn 
' İhni Alinin intikamı!,, 

İKİ oüNLüK KISMIN 
HULASASI 

( Islıim tarihinde hilafet kav
gası zamanı. y ezid Şmda hali· 
fe iken. Mekk'ede hilafette Zii.· 
beyrin oğlu Abdullah vardı. 

Kufe'de bundan istifade et • 
ınek isteyen Muhtarı Sakafi lb· 
rahim Eşteri buluyor. İsyan edi· 
yor!ar. Kufe'de Zii.beyri1' valisi 
olan zatın konağında asilere kar
şı asker göndermeğe karar veri
liyor. Fakat bu askerler valinin 

aleyhindedir. 
Gece yarısından sonra lbra • 

him sokağa çıkıyor. 
Kufe şehri zabıta amiri İyıv 

za rastlıyor. 
r yaz nereye gi.ttıiğini sorun

ca İbrahim cevap veriyor: 
- Muhtara gidiyorum.) 

* 
- Seni vali 11.bdullaıh bin 

Muti çağırıyor. Biraz görüşe • 
cek ... Bizimle beraber geL .. 

HAVAYA KALKAN KILIÇ 

İi:ırahim bu sert ve am;.rane 
hitaba karşı gülmekle mukabe

le etti ve: 
- Benim vali Abdulla'lıla bir 

işim yok ... 
Dedikten sonra atını sürmek 

istedi. 
Ayyao. deriıal aSkel'lerine dön 

dü: 
- Tulun!... 
Diye bağırdı. Faka< fazla bir 

kelime söytiyemedi. İbra!hin·,ır, 
havaya· kalkan eli şinı§ek sürati 

le aşağıya dü~m~ 

Ayyaz, kanlar içinde yere yu 
var landı. 

Hadisenin hlç bekleı:ıım"2: bir 
şekLde bu neticeyi venmesi ü· 

zerine İbrahim atının üzengile
rine basarak doğruldu. 

Gök ı;üzünü sarsan heyibetli 

sesile bağırdı: 
_ Ya ehli Saratüllıüseyin! .. . 

Ya ehli Kıife_ intikam başına .. . 
Bu avaz, Kıifelilere verile -

cek isyan, ihtiial işareti idi. tb
rahim Eşter nihayet mecbur ka 
!arak buişareti vaktinden evvel 

vermişti. .. 
JI.. 

M11htarın evinde toplanan ih 
ti!fı' rı rr.i.:.leri İ!brahimin sesini 
duyunca hem şşaırdılar hem de 

telaşa düştüler. 
Bu sps isyan işareti idi. 
Ve r erha~de çok mühim bir 

vak'a olmustu ki İbrahim Eşler 
ı isareti ;aktinden eve! ver -. . 
mişti ... 

Reisler derhal geniş yüzlü a
ğır ve keskin palalarını sıy>ra -
rak dı,arı fırladılar. 

İbrahimi, arkasında beyaz 
maslahı, elinde keskin yatağa -
nı, kuzguni ve haşari kısrağı -
nın üs•ünde, yüzden fa.zlıa ııısa
nın ortasında çarpışırken gör -

dü!er .. 
ACI BİR FERYAT 

ibrnhimin valdtinıd('n ıewel 
ld - bu is-vermeğe meobur o ugu . 

yan işaretinden sonra ... ~ecnı.n 
sü' (!' ve sükı1nune .ııurunmruı 
Kufe semasında tiz bir feryat, 

b'l -·--lanan bir insanın hançere--
6"".ı. adı 

sindrn _çıkan bir ıztırap fery 

yuk:ddi. 
işareti duyan KufeWerden 

biri c·vinden çıkmış ve derhal v.ıı 
linin askerleri tarafından b-0-

ğazlaıımıştı. .. 
Bu feryadı bir ikinci, bir u-

.. .. b' dıö'~düncü bir onun • çur.cu, ır .,. t • 

cu... Bir yü.züocü feryat takip 

etti. 
Sonra, binler ve b~ree a

ğızdan çıkan feryatlar, figanlar 
hücum avazeleri kılıç şakıMıla· 
rına, bey.gir kişnemelerine ~ 
rışarak gökleri titreten bir uğul 
tu ile Kı'.tfe afakına yayılmağ& 
başladı ... 

Bütün buhaylnnşmalar, mü
madiyen ijliyen ve her işledikçe 
bir insan baoı dü.§üren kılıç şa
kırtıları araısında !bir ses, hey
b&tli, hakim bU- ses yülmeliıyor

du: 
- Ya Ali Ş8.ratüJ!büseyin ... 

İntikam .. intikam.. Hüseyin bin 
Alinin in tikıımı ... 

Bu feiryatlar, bu inleme!.er, 
bu kılıç şakll'tıları ve bu at ki§ 
nemeleri saatlerce devam etti 

Ve saırtleroe boğuk insan hı
nıtıları, tekbiT sadalan, intikam 

nid&ları KUfe Afakında kol'kunç 
akisler le yqadı. ... 

Birbirini lrovalıyan ve ejder 
göızler gl'bi yanan meş' alelain, 
sönen, parlıy-an, tekrar sönen ve 
tekrar parlıyan alevleri Küfe 
sokaJdarında saatlerce devam 

etti. 
KANU BOÖUŞMALAB 

Yalnız bir noktada değil, Ku 
fenin yedi mahall€6i.nıde de ay

n ayrı bo~a1ar oluyor, bun
lara Muhtarın evi civarındaki 

sekizinci boğuşmak da ilave edi 

lince isyan ve ihtilal büsbütün 

kanlı bir şekil alı:wş oluyordu. 

İbrahim Eşter ve arkadaşla
rı zannetmişlerdi ki, kenıd.ileri 

Aıyyaz bin Mudari·bin aSkerleri 
ile meşgul olurlar.ken :i&yan işa

retini işiten halk yardımlarına 
koşaıcaklar .. 

Halbuki ihtilal meydanına 

hiç gelen olmuyordu .. 
Şehrin 'bütün mahallelerin -

den yükselen feryatlar İbr<ıhim 
Eşteer hakiki vaziyeti öğretmiş 
oklu. 

Korktuğu bll§ına gelmiş, ih
tilA.J planı demk evveb:len keş

fedilmişti. İ'bra.!:ı.im, arkadaşla
rını yalnız ve askerlerle boğu

şur halde b.ll'aktı. Haşari kıı;ra

ğının başını feryatların, figan
Jann yükııeldiği mahallelerin is 
tikametine çevil'lii. 

Bir elinde uzun, sivri mizra
ğı, diğer elinde ağır ve keskin 

yırtagam dlduğu halde i:htilıal./ 
cıların imdatlarına koştu. 

Gfıcenin karanlığı içinde ar
kasında rüııgfi.rdan dalgalanan 

beyaz maşlaıh ve başında beyaz 
kefiyesi ile kuzguni siyah kıs

rağı üzerinde ylldmm gi.bi ko
şan bu süvari bir ım içinde kan

lı boğuşmalara sahne olan so 
kaklara dağıldı ... 

ŞAFAK SÖKERK!!:N 

Sokaklardan hala feryatl:ar 
geliyor, b-Oğuşnalar hala devam 
ediyordu. Nihayet gecenin ka

ranlığını yırbp atan sabahın 
ilk ışıklan ufukta belirirken bu 

korkunç insan uğultusu da hafif 
!emeğe başladı. 

Hafifledi. .. Azaldı : Gittikçe a
zaldı.. sonra adeta işitilmez oldu. 

!Feryatlar, figanlar, tekbir ses
leri susınuş, at kişnemeleri, kı • 

lıç şakırtıları durmuş, ejder 
gözlü meşalelerin alevleri sön • 

müştü. 

Yalnız, Küfenin zemininden 
KUfenin semasına doğru çok ha

fif bir inilti, boğazlanmış insan

ların ölüm ihtizarını, sönen, Al

lahlarına kavuşan ruhların ha -
yata karşı son alakalarını ta -
şıyan bir inilti duyuluyordu. Ve 

bu inilti, gecenin kara haberini 
doğan sabaha bildiriyordu ... 

Bu sabah KUfede, İslamın eli
ne düşelidenberi ilk defa olarak 

sabah ezanı okunmadı. 
Ye yine bu sabah Muhamme--

din ezanı yerine biribirlerini bo
ğazlamış müminlerin son inilti
leri Kfıfe semasına yay>ıdı. 

Şafak, tamamen sökmüştü ... 
( A rka:;ı va.r) 

Taarruzda 
İstanbul 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

evvel haber alınması temin edi

lecektir. 
AlArm işaretinin mahalle ara

larına kadar dağılması için dü
düklü vesait tavzif edilmiştir. 

Alarm haberinin tayyare taar
ruzundan yarım saat evvel Iliin 
olunabileceği tahmin olunmak • 
tadır. Alarmın ilan edilmesini 
müteakip halkın yapacağı vazi
fe, evinde ise sığınağa girmek, e
vinde sığınacak yeri yoksa veya 
tam aıhşap evler halkı baıhçe ve 
arsalarındaki sığınaklara gire
ceklerdir. Sokakta olanlar umu
mi sığınaJdaıra ilti.ca edecektir. 

Buradaki izdihamı bekçi 
ve polisler önliyecektir. Bu .,... 
nada nakil vasıtaları duracak, 
vapur !ar en yakın iskelelere ya
naşacak ve yolcularını çıkara -
caktır. 

ZehirHga.z temizleme ve yan
gın söndürme ekipleri her ının· 

: taka emniyet iimirinin t>li altın

' dadır. 
Mefruz tayyare hücumunda 

düşman tay.areleri şehir üzerine 
bir şey atacak değildir. Bu yüz- . 
den halkın lüzumsuz telaşa ka
pılınaması lazundır. 

Aktif müdafaa cümlesinden ol 
mak üzere ciheti akseriye tara -
fı:ndan muf\telif mevkilere ta
biye edilen toplar ve ağır ma -
kineli tüfeklerin yapacağı en -
daht seslerinden korkulmama -
lıdır. 

iBu hususta İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Lıltfi Kırdar şun
ları söylemiştir: 

c- Manevra münasebetile hal 
kın fazla ekmek tedariki için fı
rınlara hücum ettikleri görül -

müştür. Hava taarruz tecrübesi 
kısa bir zaman, bir kaç saat de -
vam edecektir. Bu müddet zar -
fında bile fırınlar açık bulundu
rulacağı için teliışa lüzum yok
tur. Halk, her zaman her şeyi 

tedarik edebilecektir.• 

lnoiltere Polanyaya 
Tayyare Gönderdi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

davetine icabet edeceğini haber 
vermiş ve İngiltere de ayni sı -

\ fatla Burckbardta, Dantzig hak 
kındaki noktai nazarını bildir -
miştir. ıBu noktai nazar Çember
layn ve Halifaks tarafından izah 

olduğu şekildedir. İşte bu suret
ledir ki Burckhardt. Hitlerle gö
rüşürken İıııgiliz noktai nazarını 

izah etmiş ve buna kendi müta
lealarını da ilave eylemiştir. 

Londra, 15 {AA.) - Danızig 

meselesi hakkında cTimes• di -
yor ki: 

İngiliz hükumetinin vaziyeti 
kat'iyyen sarihtir. Eğer Polon -
ya1ılar için kabul edilir musli • 
hane bir tesviye sureti bulunabi
lirse bundan Polonyanın dostları 
herkesten ziyade memnun olur. 
Fakat Polonya, Dantzig statüsü -
nün bir taraflı olarak değiştiril

mesi teşebbüsüne karşı gelmek 
mecburiyetinde kalırsa İngilte -

re derhal mütearrız aleyhine Po
lonyanın yardımına koşacaktır. 

İngilterenin Polonya hakkında 
esasen şüphe götürmiyen teah
hütleri, ihtiyatkar garanti yerine 
kat'i bir ittifak şeklinde tanzlın 
edilmeğe başlanmıştır. 

Times. Polonyanın İtalyaya 

müracaat ederek tavassutunu is
tediğine da.ir çıkan habrleri tek· 
zip etmekte ve asıl İtalyanın 
Polonyaya tavassut teklifinde 
bulunduğunu ve Polonyanın da 
cevaben, Beck ve Smigly - Rydz 
tarafından söylenen nutuklara 
hiçbir şey ilave edemiyeceğini 

bildirdiğini yazmaktadır. 

İKİ YÜZ TAYYARE 

Kopenhag, 15 (A.A.) - Nati -
onale Tidenole gazetesinin bil -
dirdiğine göre, İngiltere, Polon
yaya iki yüz kadar bombardıman 
.tayyaresi vermiş ve bu tayyare
ler bir kaç gün evvel Laland a
daları üzerinden geçerek Polon
yaya gitmiştir. 

İnönü 
lara 

Manevra. 
Gidiyor 

(Bil§ ta.rafı 1 inci sayfada) 

program mucibince devam et .. 
mektedir.. Bütün kumandanlar 
vazifeleri başında bulunmakta -
dnlar. 

MAREŞAL KITALAR! 
TEFI'İŞ ETTİ 

Edirne, l'fi (A.A.) - Dün ge • 
ceyi Edirnede geçiren Mareşal 
Fevzi Çakmak, bu sabah maiye
ti ve manevralara iştirak edecek 
kumandanlarla !birlikte maınevra 
sahasına ~itmiştir. Mareşal, ma
nevra vaziyeti alıru§ bulunan 
kıtaları b:ıştanbaşa dolaşarak tef 
tiş etmiş _ve yine maiyeti erka
nı ile birlikte bu akşam geç var
kit Edkneye dönmüştür. 

Harekata yarın sabah haşla
nacaktu-. 

Yugoslavyanın 
Müracaatı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kiyatı arasında Arnavutluğa kül 
liyetli miktarda asker ve mü -
himmat gönderdikleri, Alman -
yanın şark hudutlarında yaptı

ğı taıhşidatı.n doğru olduğu siya
si mahfillerde söylenmektedir, 
Paris ıgazetelerinin Bertin ve Ro
ma hususi muhabirlerinden a·l -
dıklan l>aıberlere göre billıassa, 
İtalyanın yaptığı askeri sevkiyat 
Bu1garis!anı mihverin arzuları

na göre harekete mecıbur etmek 
içindir. Fakat Bulgaristan, bü -
tün tazyik ve propagandaya rağ
men bitaraflığını muhafaza et -
mektedir. 

Bulgaristan İtalyan menfaat
lerine alet olarak kendi hayati
yetinin tehlikeye girmesini ta -
bil olarak kabul etmemektedir. 

Diğer tara.ftan Arnavutlukta 
henüz rahat hareket edemiyen 
İtalyanların Arnavut çete'lerinni 
taarruzlarını güçlükle bertaraf 

' ettikleri bildirilmektedir. 
Almanyanın şark hudutların

da yaptığı büyük mikyastaki talı 
şidat, Pol-0nya ve Orta Avrupa 
devletleri ile Balkanlılar üzerin 

· de te<ıir etmek gayesini isthidaf 
eylemektedir. 

Günün Tenkitleri 
(Baş ta.rafı 1 inci sayfada.) 

böyle geçiyor, eyliil de böyle mi 
geçecek? 

Yok efendhn! •Harp, harp .. • 
diye ötenlerin blöf hesabı Nas
reddin Hocanın çömlek hesabına 
benzer.> •Hoca bugün ayın ka • 
çı?• demişler. •Çömlek hesabı
na bakılırsa kırk sekiz!• cevabı
nı vermiş. 

Hocanuı gün sayılarını unut
mamak için her gün bir taş koy 
duğu çömleğe bir avuç çakıl 

doldurdukları gibi, totaliterle -
rin harp çanağlllll da avuç avuç 
ay doldııTuyorlar: İşin yoksa 
bekle! 

Herkesin işi gücü var. Bir ke
re dört karpuzu bir koltuğa sığ
dırnııya kalkan delilerle uğra -
şacağız; her ikisini birden istiap 
edecek yer olmadığını bildikle
ri halde, eski Cermen ve Roma 
imparatorluklarının ihyası hul
yasına düşenleri karşılamağa 

hazırlanacağız. Ancak endişeye 

mahal yok: Dünyalara sığamı -
yanların aktbetleri malumdur. 

Haydi efendim, şu canım son 
baharı kendimize zehir etıniye· 
lim. Palavracıların mavalını din 
liyeceğimize çapkın söğütlerin 

yeşil ırmaklara ilanı aşkını bes
teliyen çobanın yanık kavalını 

dinliyelim. 
Daima sulh için harbe hazır• 

bulunurken neşeli olmalıyız. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Adliyeye Memur Alınıyor 
İstanbul adliyesinin açı.k bu

lunan, maaşlı, ve ücretli mUba.
şirliklerine, en az orta mektep 
mezunları arasında inıtiıhanla mü 
nasipıleri alınıreağıından istekli -
ler memurin kanununda yazılı 
belgeleri hamilen 22/8/939 gü
nü saa.t 10,öO de yapılacak imtir 

handan bir gün evveline kadat, 
bir dilekçe i.le adliye encümeni 

reisliğine müraca.at etmelidir. 

Sulh Böyle Temin Edilmez, 13 ~ ~ S A 
M. Hitler Gibi Atılganlık Lazım! ANKARA 

(BB§ ta.Tafı 1 inci sayfada) 
ki ahavli adiyede bulunuyormu
şuz gibi uzun uzadıya pazarlık 

etmektedir. 'liattl, bu pazar !ık o 
kadar uzamış ki, Fransızların a • 
ğır başlılığı ile maruf (Temps) 
gazetesi bile nihayet bundan şi
kayet etmek ihtiyacını duymu§ • 
tur. 

İki tarafın iş görmekte ve mu· 

Vaffak olmaktaki farkını ölçmek 

için M. Hitlerle M. Musolini'nin 
hazan mühim ve müstacel me • 
selelerde (Berlin) le (Roma) a -
rasmda telefonla konuşarak ya
rım saatte kat'! kararlar verdik· 
lerini, buna mukabil ise Fransız
larla ngilizlerin haftalarca ara
larında müzakereden sonra intl· 
hap ettikleri heyetleri yine haf
talarla yol seyahatinden sonra 
Varşovaya veya Moskovaya gön· 
derdiklerini ve o heyetlerin de 
yine haf''llarla müzakereden son

ra ya müsbet bir karara vardık

larını veyah~t ta eli boş geri 

döndüklerini göz önüne getirmek 

kifayet eder. 

Biz, çok şükür ki, diplomat de

ğiliz, Hariciye Vekaleti ile de en 

ufak bir temasımız yok, binaen

aleyh bütün manasile müstakil 

olan ve serbest düşünen bir ga

zeteciyiz, bu şerait içinde de söz

lerimizden yalnız şahsımız mes

uldür, işte bu vaziyete güvenerek 

açıkça söylüyoruz ki, böyle he -

saplı, kitaplı, şemsiyeli, baston -

lu, betaetli, ataletli siyasetle de

ğil, mihver cephesi karşısında, 

daha esaslı ve cezri bir hareket 

tarzı ile iş görmelidir. 

Esasen halli mecburiyetinde 

bulunduğumuz dava, gayet bü · 

yük bir davadır. Bir beşeriye! cla

vası, milletler için bir hayat ve 

memat davasıdır. Bu davanın da 

iki büyük cephesi ve safhası var

dır. 

İlk safhayı, şu önümüzdeki bir, 

bir buçuk ay zarfında ne yapıp 

yapıp sulhü kurtarmak meselesi 
teşkil ediyor. Bunun için hami 
sür'at göstermek, ani kararlar 
vermek, fili ve müsbet netice -
!ere varmak için {Hitler) kll.ri 
baskın tarzında her tarafa yardı
ma koşmak Hlzımdır. 

Bu tarzı hareket, İngiliz Baş • 

vekili M. Çemberlayn'ın belki 

mizac ve meşrebine uymaz. Muh

terem Başvekil, bir siyaset ada· 

nundan ziyade, bir muessesei ma

liyenin muhasebecisi gibi hare • 

ketten hoşlanıyor. Yani önünde 

hesap defteri, elinde kalem, mü

temadiyen karü zarar muvaze • 

nesi yapmakla meşgul. Zaten o · 

nun bu halinden bizzat İngilizler 

de müşteki. Nitekim daha geçen· 

!erde Parlamentodan mühim bir 

grup, Başvekile müracaatle ka

bineye {Çörçil), {Eden) gibi can

lı ve {dinamik) adamların alın· 

masını şiddetle tavsiye etmişler-

\ di. Fakat Çeı:Tiberlay•n'i buna ir

za edemediler. Şimdi ayni teklifi 

- tabü yukarıdaki serbest ve müs

takil vaziyetimizi ileri sürerek • 

biz de tekrarlıyoruz veyahut M. 

Çemberlayn.i, betaeti bırakıp 

nihayet canlı faaliyete geçmesini 

tavsiye ediyoruz. Çünkü işin şa

kaya ve fazla hesaba tahammülü 

yok. Esasen, dün de bir başka ve

sile ile söylediğimiz üzere, asıl 

mesele, Danzig veya Arnavutluk 

değildir, dava, yavaş yavaş bir 

Alman - İngiliz rekabeti şekil ve 

mahiyetini almaktadır, yani bu 

alemşümul macerada, İngiltere 
İmparatorluğunun mevcudiyeti 

mevzuubahistir. 
İkinci safhaya gelince, onu da 

bu bir iki ay zarfında müstacel 
karar ve tedbirlerle harp tehli • 
kesini atlattıktan sonra, önümüz
deki kış esnasında sulhü esaslı 
surette payidar edecek ve iki mih 
ver devletinin gelecek baharda 
yine bir takım iddialarla karşı • 
mıza çıkmasına mani olacak bü
yük kararları vermek teşkil et
mektedir. Bu kararların başında 
ise İtalyanın Balkanlardaki va· 
ziyetini tesbit geliyor, yani yine 
açıkça söylemek l~zımgelirse, İ
talyanın behemehal Arnavutluk
tan çıkması iktiza ediyor. Maa • 

mafih bu ikinci safha için söyle
necek söz ve bilhassa İngiltereye 
verilecek nasihatler pek çok ol -
duğu için onu bir başka yazımı· 
za bırakmayı muvafık buluyo • 
ruz. 

EBUZZİY AZADE 

Yeldi 

15 -8 -939 
ICAPANt, 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 BAYİŞMABK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
l~O ÇEK KRONU 
100 PEZEZTA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

5.93 
126,675 

3.355 
6.66123 
28,5925 
67.4825 

50.835 
Zl,5175 

1.082' 
1.5& 
4.34 

14,035 
23.8425 
24,4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
36.5025 

23-90 

ı aze FIATLll!ltl 

latRbul Belediyesi Merkez lıAlinde 
toptı.n aatılan y .. me:f"• n 

sebn ftatleri 

Cinai Kilo 
Bam ye • 
Sak.ızkabağı • 
Çalı fasulyesi • 

Ayşekadın • 
Kırmızı barbunya • 
Yeşil fasulye • 
Kır domatesi 
Sınk domabeei. 
Sivri biber 
Hiyar 
Mlsır 

• 
• 
• 
• 
• 

Maydanoz 

Dolmalık bibet 
Soğan 

demet 

Dereotu 
Sarımsak 

Havuç 
Üzüm razaki 
Üzüm çekirdeksiz 

• 
• 

çavuş 

balbal 

• 
• 
• 
• , 

kilo 

• 
• 
• 

Orta 
Kuruş 

5.50 
4 

10 
8 

12 
6 
2.50 
3.50 
3 

-.25 
-.25 
-.40 

2.50 
2.75 

-.40 
4 
1 
8 
6.30 

13 
6 

ELma Amasya • 20 
• Omıa.ııpap. • 4.50 

Armut frenk • 9 
• Uabani 

Erik Mürdüm 

• 
Vişne 

Şeftali 

Zerdali 
Kızılcık 

Üvez 

Bosna 

Fındık kabuklu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

8 
7 

10 
17 
7 

10 
4 
8 
8 

8UG0N 
KUM&AllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOCOK El , YAWN 

CEt( DEFTElll'NE 
IMZAATAH 

e,QYOK EL 
OLACAKTlll 
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o. Denizyollan Umum MUdUrlUQUnden 
iLAVE BANDIRMA SÜR'AT POSTASI 

İzmir Fuarı münasebetile 15 Ağustos tarihinden 16 Eylfil 
tarihine kadar İstanbuldan Salı günleri 8.15 de Bandırma luıttı-
na birer llAve sürat postası kaldırılacaktır. .(6238) 

* IZMIR SOR' AT POST ASI 
fırtanbuldan 20 Ağu.stos Pazar günü kalkması reap eden İz

mir atırat po.ıası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merll.lt
minde bulnıurıak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temi
nen yabm bu haftaya mahsus olmak üıı:enı 111 Ağustos Cumar-
tesi günü saat 11 de kalkacaktır. , (6239) ,,. 

iLAVE IZMIR SOR'AT POSTASI 
bmir Fuarı münaııebetile (Cumhuriyet) vapuru ilave ııürat 

postan olara'.lı: 18 Atuıricııı Cuma ,Unü aaat 10 da Galata nhtmun
dan dotru kmire kalkacaktır. İıımire 111 Ağuatoa Cumartesi aııat 
ıı de varacak bu gemi hmirden 21 Alust>os Pazartesi saat 16 
da hıırebtle 22 Ağıatos Sall 1aat 1 de lstanbula dönecektir. 

Narı ıru.ar tçı:n alınacak kamara ve güverte gidiş - . dönüt 
. biletlerinde yfu:de elli tl!ıızil!t yapılır. (6336) 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

AHILIYE MÜTAHASSIS 
Divaayolu 104 

Muayeaehııııe 1Utleri ı Pua, 
bul9 ber rl• 2.11 • 6, Sıbr 
Cu.....WI 12 • 2S. !ılı.raya 

EH çabuk sUnnetçl 

Rifat Köprülü 
Kabine: Çarpkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52.73 

Çocuk Hekimi -
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Takalm - Taliınhane 

Pala No. 4 

Telefon: 40127 

iKDAM 
Abone Şartlan 

DAHILl HARtct 

Senelik 

• 117blı. 

uoo Kr· %300 Kr. 

100 iti'. lesi Kr • 

• 1t71ık 

ı • 
I08 iti'. 

180 Kr. 

800 Kr • 

-
ILA N 

• 

TEK S1trtm 
)ANTİMİ 

Blrlnci Sahife 

tkiııCI Sahife 

tl' çüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 • 6 mcı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

fqO kurut 
zso kurut 
260 kuruş 

100 kunq 

50 kurut 
30 kurut 

Gazeteml:ııde neşruqfe

cek bllcilmle ticari llanlu yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -

rarııanzade hanında İltncılık 
Kollektlf flrketlnden alınır. 

İNGILIZ Çl_M TOHU~U 
PU .CA S --- -~ -- .•.• 

Beyôğlu fstİklAl Cad. 304, Telg: SAPUNCAKİS - İstanbul, 
Tel: 40167 

fKDAlll 1 .Hl - AGVSTOS I9:ı9 

Yüksek Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden : 
Mektebi 

e 
,.,,,( 

Mektebimiule 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektebin tahsil mli:ddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere 

6 senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi tisaret gemilerim.ize kap· 
tan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı ,..tiftlrmektlr. 

""" Memleketin en eski gazetesi 
olduğu kadar, en çok sevilen, 

aranan 'Ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

; 
il§ mektep tarafından temin edilir. 

Mektt>be kabul olunan talebenin gfyiımi, yiyimi veııair huııııntı 

~ 2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yillısek sınıfına ta-

l lebe alınacııkbr. 

A - Liııe aınıbna alınaeak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 

yaşları on beşten ~ 19 dan büyük olmamııla.n prttır. 

·····-····· ilanını iKDAMA 
ı B - Yübek sınıfa alınacak talebelwin de lise mezunu olmalan 

~ lbımdır. 
1!i!i! 3 - Yazılmak için Pazariesl Çvpınba ve Cuma günleri melıı-

lii tebe müracaat edihnelidir. 

! 4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yıııı:acakmı ısticla-

ç Ok ka Zan 1 r ·ı lılrına aşa~alti vesl'.kaları rapteyleıııelui lbım!:br, 
_ !!I • A - Huıvıyet cibdanı. 

~ I B - Aşı kAğıdı. 

veren 
~ C - Mektep şehadetnamesi veya taal.tlmameııl veyahut iıuıılami 

•oııımmmwwm•••mm111111111•1BmllllllllD•lllllllllllllUIHUUUUIHllDlllllUllllmlB• mooaddak sırretieN. 

GUmrUk Muhafaza Canal Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi ,.-T~in fiatı Muvakkat teminatı Gün saat 
Lira Kr. Lira Kr. 

2000 cTakım• maa kütük palaska 10.000 00 750 00 4/9/939 Pazartesi 11 de 
846 cTakım• kışlık elbise ~O 00 635 00 • • 15 de 

1306 ..çift• Erat kur.:lurası 6138 20 461 00 • · • 16 da 
1 - Genel komutanlık ihtiyacı için yuk81"lda cinsi, mıkd81"l ve fıatı ve muvakkat temlııatı gös

terilen eşya kapalı zm:fla eksiltme;re konmuııtur. 
2 - Şartname ve nüınuneleri komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun göste:rdiği vesaik ve teminat makbuzlarını havi olarak bazır

layacaklan tekili mektuplarını gösterilen eksiltme saatinden bir saat .evvel Galata Rıhtım cadd!si 
Veli Alemdar han ikinei kattaki komisyona vermelerL .6302. 

* 1 _ isteklisi çıkmadığından 3000 çift erat kundurası yeniden ve 
15 gün müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin olunan bedeli 14100 ve muvakkat teminatı 1058 li-

radır. 
3 - isteklilerin kanuni vesika ve teminat makbuzlarile 18/8/39 

Cuma günü saat 14 te Galatada Rıhtım caddesi Veli Alemdar han 
ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (5949) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince 4 adet kamyon kapalı, zarf usulile sa

lın alınacaktır. 

II - Muhamen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 870 liradır. 

m,- Eksiltme 21/VIII/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaikl<! % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel mezkftr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri !Azımdır. (6337) 

--· L E Y L I va N E HA R I 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata'., Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZmLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 

•••• Okul 18 eylfıl pazartesi günü açılacaktır. 

· Fenni Sünnetçıi 

NURi ESSiZ 
' "k" Akısaray: Polis 

! .. ~· · ·ı..,. ·. ! merkezi !karşısı 
~ 1/2 Tel: 20037 
· Birkaç gün <W-

vel müracaat 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün
den: 

Üsküdarda Solak Sinan Taba
ğın 'Bahçesi sokağında 8 nwna -
ralı evde Pembe Şengül 26/5/939 
tarihinde sandığımıza bıraktığı 

para için verilen 1439 nwnara
lı cüzdanını kaybettiğıni söyle -
miştir. Yenisi verileceğ\nden eır 
kisinin hükmü olmıyac.ığı i1An 
olunur. 

Eskişehir de 
Ses .. Dşok 

İKDAM gazetesinin 

merkezidir 
tevzi 

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

yat Direktörü: A. N. 

_,,...... __ , 

I• 

•· I 
.... 

KAT. D 
ıiı 

1 

D - Pollııçe tasdik edilmit iyi lıal Hığıdı • 

E - Velilerinin izııilılı adretıleri w tatbik imw14n. 

F - Altı adet kaı:tonsuz f-Otoğra1Jarı. (8X8 eb'adında). 

5 - Y azıhna iıfi 26 Ağustos 939 Cımıarlesi gün1lne lı.•dardır. Jta. 
yıt olanların 28 Ağustos 939 Pazartesi günü sdJht mwayeneleri için 

sabah saat 8 de m~pte bullllllMlan llzımdır. 

6 - Fazla tatııUA.t için Oııtak6y'll.e mektep müdü:rlülöne müraca-
at olurunalıdır. 

. iııtanl:ıuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara malini 

mektebe duhul bi:Lgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu 

göndcr!Jmeııi !~mı.dır. (6272) 

Sarıyer Belediye Şubesi MudurlUğUnden 
Rumclilrlsarında Bebelt - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Si

ıvas Valisi Hıısan Paşa veresesine ait 62 - 64 No. lu 1386 metre mu

rabbaından ibaret arsadan haritasında kırmızı tarama ile işaret edi· 

len (291,74) metre murabbaı kısnıının posta, telgraf ve telefon mer

kez binası inşa olunmak üzere istimlllkine menafii umumiye görül-

' düğü İstanbul Vilayeti idare heye tinin 18/5/939 tarih ve 346/99 N~. 
ve yine idare heyetinin 21/7/939 tarih ve 153/437 No. lu kararların· 

dan anlaşılarak İstanbul Umuı;ni Meclisi Daimi Encümeninin 31/5/ 

939 tarih ve 5514 No. ve yine Daimi Encümenin 26/7/939 tarih ve 

7469 No. kararlarına tevfikan te§ekkül eden heyetin 1295 tarihli 

istimlak kan.ununa göre yaptığı , tetkikat neticesinde mezkı'.ır arsa

nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların dl.

binde bulunması itibarile dfuı kıymeti nazan dikkate alınarak be
her metre murabbaına beş lira veetraıf ve iç duvarlarında mevcut 

olup tahminen yüz otuz beş metre mikabı taşın heyeti umumiyes:l

ne de söküldükten sonra istifade edileceğine göre ayrıca iki yüz li

ra kıymet takdir edilmiştir. Tarihi il&ndan itibaren. sekiz gün müd

detle Sarı~ belediye şubesi kapısına asılın!§ olan haritasını gör

mek ve i2ahat ahnak keyfiyet alikadaranca malfun olmak üzere 
ilan olunur. (6327) 

lstanbul Belediyesi lstanbul Elaktrik Tramvay va 
TUnal işletmeleri Umum MUdUrlUgUnden 

1 - Muhammen bedeli (2234, 75) lira tutan muhtelif makine yağla-
n aıçık eksiltme uııulile satın alınacaktır. . 

~ - Muvakkat teminat (16_7.61) liradır. 

3 - Eksiltıie 28/8/939 Pazartesi günü saat 15 de Metro han bi!
nasının beşinci katında toplanacak olan arttırma eksiltme koınisycı
nunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden pa~ 
rasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlarile 
ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (6070) 

Gripin kutularının üzeı·ine resimae 
gördDğOnüz şekilde kabartma 

Pullar ilave Edilmiştir. 
Her yerde ısrarla pullu kutuları· isteyiniz ve pulsuz 

kutuları ıiddetle reddediniz. 


