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Trakya Manevralarının En Şiddetli Harekatı 
Yapılıyor, Reisicumhurumuz inönü Hudutta ... 
1stanbul Her An Bir Taarruz Bekliyor 
... ..-....· . . . ,, ,,, ... 
Aman Bay Vali Sakın 

Fırıncılığa Kalkışmayınız! 
Birkaç vakittir gazetelerde 

• ekmek meselesine dair yine u
zun uzadıya birtakım dedikodu
lu yazılar çıkmaktadır. Doğru -
sunu söylemek Hlzım gelirse bu 
yazılara ancak göz geı.dirmekle 
iktifa ediyoruz. Çünkü biz ken
dimizi bildik bileli (ve hiç şüp
hesiz bütün kariler de kendile· 
rini bildiler .bileli) ekmek mese
lesi, İstanbulun başlıca müzmin 
hastalıkları gibi vakit vakit nük
seder ve vakit vakit de gaz.etelere 
gevezelik sermayesi olur. 

Bütün bu neşriyattan faydalı 
bir netice çıkar mı? Mese!A ek -
ıneğin ucnııladığını veya fırınla
rın nihayet pişkin ekmek çık'\!'· 
mağa başladığını idrak etmek 
kimseye nasip olur .ııı u? Böyle 
bir şey olduğunu tabii kimse ha

tırlamaz. 
Ga:ııeteler bir müddet bu yazı• 

lan, üşenmeden, bıkmadan ya· 
zar !ar, mülfil<atlar yaparlar, ko
misyonlar toplanır, müzakereler 
olur, İ§ b81Zan cehemıniyetine bi
·naen Dahiliye Vekaletine akse
der• ve nihayet bütün bu gürül
tülerden sonra herkese bir usanç 
gelir, komisyonlar dağılır, mü
lakat verenlere de söyliyecek 
söz kalmaz, Vali Beyin başına 
da yeni bir gaile çıkar, nihaye<t 
gazeteler susarlar veya daha 
karlı başka bir mesele yakalıya
rak onun peşine düşer !er ve ek
mek meselesi bu suretle unutu
lur, neticede fırıncılar yine bil • 
diklerini okurlar, halk yine ha
mur ekmeği hıHı ekmek diye ye· 
mekte devam eder. 

İşte bu defaki ekmek mesle-

İtalyan (Almana ) 

sinin yine bu suretle neticelene
ceğinden eminolduğurnuz ve e
sasen bütün İstanbul halkı gibi 
senelerce her çeşit ekmek yiye
rek midelerimizi hazımsızlığa a
lıştırdığımız (ne ya.palım, zaman 
sana uyımazsa sen zamana uy! 
derler) cihetle gazetelerdeki de
dikoduları okumadan geçiyor • 
duk. 

Fakat geçen gün bu yazıların 
başlıkları arasında gözümüze bir 
haber ilişti: İstanbulun muhte
rem ve şefkatli belediyesi, ha! • 
kın fırıncıJar elinden- çektiği 

dertlerden muztarip olarak bir 
fırın açmağa ve ekmekçilik et -
meğe karar veıuniş. 

Bu haberi okur okumaz iş de
~işti, derhal bizde büyük bir a· 
lô.ka uyandı ve derin derin dü -
şünmeğe başladık. 

Jstanbul belediyesi iırıncıl:ık e· 
decekmiş ve halka ucuz, sıhhi, 

pişkin ve nefis ekmek yedire • 
cekmiş, öyle mi? 

Kendi kendimize bu suali so
rarken İstanbul belediyesinin 
havayici zaruriye için vakit va
ıebbüs.lerde.n en yenisi galiba sa
birer gözümüzün önünde g~it 

resmi yapmağa başladı. Bu te • 
şebüsleroen en yenisi galiba sa
bık Başvekil muhterem Celal 
Bayar'ın zamanında vukubul -
muştu. 

O vakit Celfil Bayarın baş mü
şaviiri gib.i, !kendi kendine bir 
vaziyet almış olan (Tan) ceridei 

(Arkası 7 inei sayfada) 
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iki Kazma 

Sonra Hepsi Ucurumdadır ... 

Edirnemiz Trakyanın Tacı, Vata 
nın Avrupaya Karşı Kurulmuş 

Ebedi Karakoludur! 

Dündenberi Trakyamızdaki manevralara sahne olan ve Avrupa serbadlerimizin ileri karakolu 
hükmünde bulunan kıymettar Edirnemiz ile onun şanlı ve kahraman bekçisi 

Uu resme ait yazı 7 inci sayfamızdadır, 

Manevra 
Sahasında 

Istanbul 
Seferber 

Trakya manevralarında bulunmak üzere Cüm 
l:ıurreisimiz İsmet İnönü, dün sabah saat 8.20 de 
maiyet1eriyle birlikte otomobille şehrirnizd~n ha 
ıreket etımi§lerdir. 

Reisicümhura Başvekil Doktor Refik Say. 

Trakya manevraları :münasebetile meJruz 
seferberlik iki gündenberi devam etmektedir. 
Dün hazırlıklara son verilmiştir. Dahiliye Vekili 
Faik Öztrak dün vilayete gelmiş, hazır !ıklar et
rafında vali muavini Muzafferden izahat almıştli". 

ıdaım ve Maarü Vekili Hasan Ali Yücel refakat et
mektooir. 

İNÖNÜ BABAESKİDE 

Balbaeski, 16 (A.A.) - Bu sııbab saat 8.20 de 
İstaıııbuldan hareket eden Milli Şef ismet İnö

(Arkası 7 inei sayfada) 

Eminönüne bin kiloluk, Fatih ve Taksime 
üçer yüz kiloluk tahrip bombası yerleştirilmiştir. 
Buralar tayyareler tarafından talhrip bombaları 
atılmlş farzolunacak, tertibat alınacaktır. 

Dün de bazı semtlerdeki mınlarda ekmek er
(Yazısı. 7 inci sayfada) 

NIHA YET PES DİYECEKLER Mİ? 1 

iman ya 
• 
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30 Günlük Bir Müta . 
reke Teklif Ediyorlar 

Brüksel, 16 (A.A.) - cNation 
ı Belge> gazetesi, Lonxlradan şu 
hırberi vermektedir: 

Emio. bir mernıadan öğreınil
diğine göre, Papa, Alman ve İ
talyan elçilerinden iki nota al
mıştır. 

Bu notalarda Almanların Po 
lonyada ve İtalyanların da Tu
nusta gördükleri tazyikler W:e -
rinde ısrar edilmektedir. 

Alman ve İtalyan hükfımetle
ri, Avrupayı !Garıştıran meselele
rin sulh yolu ile hallini istedik
lerini göstermek kaygısında ol
duklarını bilxliriyorlar ve niılıai 

teklü olmak üzere şunu telıkin 
diyorlar. 

1 - Otuz günlük bir mühlet 

konulacak ve bu müddet içinde 
her iki taraf da her türlü hare
ketten içtinap eyliyecek ve İtal
ya, Almanya, İngiltere ve Fran
sa arasında toplantılar yapıla • 
caktır. 

2 - Dört memleket nazırları 
Dantzig meselesinin hallinde u
yuşmağa çalışacaklardır. Eğer 

mutalbık kalırlarsa, bulunan tes
viye tarzını İın,giltere, Polonya 
hükumetine bildirecek ve ıbu tes 
viye tarzının Polonyanın istik
!Alini tehdit edip etmediği yo
lunda vereceği cevap muvafaka 
tini tazammun eyliyecektir. 

Dantzig meselesi bu suretle 
halledilebilirse, dört nazırın di
ğer meseleleri de tetkik etmelı> 

aly 
r 

Doğrudan doğruya İngiltere ve 
Fransaya müracaat etmek ağır
larına gittiği için, kendisinin ta-

vassutu istenen Papa Pi 

rine imkan veııınek üzere bu otuz 
günlük millılet uzatılacaktır. 

Bu Alman - İtalyan teşell:)bü
süne Berclıtesgaden mülakatın _ 

(Arkası ııar) 

YA'NLIS HABER 
Bulgaristan Aleyhi
ne Yeni Bir Askeri 
İttifak Yapmıyoruz 

Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: 

Yunanistan, Romanya ve Türkiye arasında Bulgaristana 

karşı askeri bir ittifak aktedileceğine dair bir yabancı gazete

sinde çıkan haber hakkında, salfilıiyettar mahfiller, Balkan an
tantı azası arasında tedafüi bir askeri ittifak esasen mevcut 

olduğunu ve bu sebepten yeni bir askeri anlaşmaya ihtiyaç bu
lunmadığını kaydeylemektedir. 

• 
1 

Her Türk Genci, 1 
Her Tur k Münevveri 
ve Her Türiı. için 

Bu haftanın en büyük milli 
ve edebi zevki, gen'.; ve ate~li 
muharrir 

RAHMİ YAGIZ'm 

ITALYA'YA AÇIK 
M EK TU B'unu 

okumak olacaktır. 
Milli iman ve heyecanın bu 

yeni indifaı: 
CUMA günü ÇÖKÖYOR. 

1 
Bütün müvezzilerden ara· 

yınız. • • 

Ebuzziyazade 
Velid Bir 
Dava Açtı 

Bir Yazı Dolayısile Bir 
Akşam Gazetesini 

Dava Ediyor 
Ebuzziyazade Velid hakkında 

dün bir akşam gazetesinde hiç 
bir sebep ve münaseb~t olmadı
ğı halde gayet tecavüzkar ve 
tahkir amiz bir yazı çıktığından 
Velid mezk\ır gazetenin sah;b; 
ve yazının muharriri ~leyh ,nde 

dava ikame eyleıniştiı. 

LEii 
Kapanması Gereken Bir Yaramız 

Fatihte oturan bir karıkoca 
çocuklara eski harfleri öğrettik
lerinden mahkemeye verilmiş • 
ler. 

Büyük şehirlerimizin kenar 
mahallelerindeı arada bir bu su
çu işliyenlerin ceza yediklerini 
duyar12. Kanuna karşı koyarak 
evlerinde mektep açanlar çok 
sürmez yakayı ele verirle, ceza
larını görürler, talebeleri de ilk 
okullarda tahsillerine devam e· 
derler. 

Şehirlerde bir iki yobazın A
rap harflerile tedrisata yelten
meleri bizce basit bir zabıta vak 
asldır; fakat memleketin uzak 
köşelerind,e batıl itikatların kör
leştirdiği zekalar var ki, yarın 
belki memlekete büyük yarar • 
lıklan dokunacak olan bilenme-

12 Adaya ltalyanlar 

Neden Asker Yığıyor 

lkdam'ın Bu Mühim 

Suallnln Cevabını 

Yarın Okuyunuz 

" ~ 

1 
ğe muhtaç bu zekaları, yarı aç, 
yarı çıplak, şehir kaldırımların

da sürünmeğe mahkum ediyo • 
:ruz. 

İstanbulda Sivasın, Kayseri
nin, Vanm, Mersinin, Konyanm, 
doğu ve batı ellerimizin köyle. 
rinden gelıniş çocuklara raslıyo. 
ruz. Bunların içinde öyleleri var 
ki, zeki bakışları, inci gibi dişle
ri, duru tenleri, gürbüz vücutla
rile yarınki Türk neslinin göğ
sümüzii kaba:rtan örnekleridir. 
Soruyoruz: •Kaç yaşındasın?. 
•dokuz• diyor. •Mektebe gidi
yor musun?, O zeki gözleri bir 
sis kaplıyor, inci dişleri örten 
dudaklar titriyor, daima dik kal 
ması lazım gelen boyun bükülü
yor, hazin bir ses cevap veri • 
yor: •Hayır.• 

Bu çocukların bildikleri sade 
Arap barflerile Kur'andır ve bu 
din kitabını12ı da doğru dürüst 
okuyamadıkları muhakkaktır. 

Bu yavrulara: •Ne iş görii • 
yorsun?• diye sormağa hacet 
yok. Hamalı var; kahveci çırak
lığı yapanı var, sürüneni, dile
neni var; ancak suçları yok, ka· 
bahatleri yok. 

Köhne bir zilıniyetin örümcekli 
te!Akkisine kurban edildikleri 
halde, medeniyetten hisse kap· 

(Arkası 7 inci sayfada l 
SELAMİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

T opkapılı Mehmedin 
Eşsiz Kahramanlığı 
İstanbulda muhtelif gizli teşek 

küllerin yer yer müstevlilere ve 
Aletlerine karşı bereket etmek ü
zere avaştıkları işitiliyordu. Fa
kat ferdi teşebbüslerin bu azim 
davayı halletmiye kifi gelemi
yeceği meydanda idi. 
İstanbul cephesinin hPdefi: 
a) Anadoludaki milli cereya -

nı filen beslemek, 
b) Anadolu ordusun~ silah, 

cephane ve malzeme temin et -
mek, 

c) İstanbuldaki Türk unsuru-
nu korumak, 
Olmalıydı. 

Seyyar ve müsellah bir kuv -
vet İstanbulun her semtind~ 
dolaşır, . Eller yukarı!• ihtarile 
herkese vaziyet aldırır, silah a -
rardı. İş ~rebilen bir çakıyı ta
şımak ta yasaktı. Bir cemiyet ge
ce daima dikkati celbeder, en u
fak bir ip ucu elde edilmek te 
ağır cezaları davet ederdi. Baya
ğı yerli bir kafile, namus ve ha
miyet avcılarının köpekleri me
sabesinde idi. Bu muhitte şu üç 
maddede huliısa edilen işleri, 

baprmak bir hayaldi. Bu alan
da teşebbüsün muv&ffak olama
ması halinde, düşülecek vaziyet, 
içinde bulunduğumuzdan da e
lemli olamazdı. Yerinde saymak, 
yüri.ımek değildi. 

1 

İlk önce, bir komşu evinde ak
şam yemeğinde Topkapılı Meh • 
met Beye rastladım. Mehmet, 
tahsilinin geriliğine rağmen, çok 
zeki, cür'etli, muhiti iyi tanıyan 
\'e dersi, dağdağalarla geçen ha
yatından alan tecrübeli bir zattır. 
Ateşli, fakat uysaldır. Her teşeb
büsün başarılacağına inananlar
dandır. Mantığın karşımıza çı • 
karrlı~ı engelleri, Topkapılı, kat'i [ 
ifadelerile ve ancak aşk ve ima
nına dayanarak yıkardı. 
İhsn (halen Üniversite muha

sibi), metin, muti ve mütevekkil 
bir asker vasfını haizdir. 

Üç kafa, günlerce konustuk. 
Birçok şeylerin vapı labileceğine 
inanıyorduk. İlk iş, topyPkÜn 
m ktarını öğrendiğim silah cep 
hane. malzeme ve eşyanın kitle 
halinde milli orduya sevkini te
min ı>tmekten ibaretti, 

da akamete mahküm ediyordu. 
Hatta dıkenli yo'.dan ~uruyuş, 

bütün mühimmatın elden çık -
masını intaç edebilirdi. Kaçak -
çılığı bir kazanç vasıtası olarak 
kabul edenler de yok değildi. 

Kurtlar, dumanlı gün arıyorlar
dı. Memleket, kendi mah:ı al
tınla tartarak satın almamalı idi. 
Zaten alamazdı.Bir açıkgözün İz 
mite götürdüğ üiki motör cepha-

1 

ne için yirmi beş bin lira aldığı 
hayretle duyulmuştu. Bulanık su· 
da balık avlamak istiyenler var
dı. Aşırı kazançlar arkasından 

koşanlardan hayır gelemezdi. 
Öte yandan, toptan sevkiyat, 

ilgili makamlarca uygun görül -
müyordu. Bununla beraber, üç 
arkadaş da: cYa hep, ya hiç!. 
düsturun un tesiri altında idik. 

Teşkilatın dal budak sarmasını 
beklemek maküs neticeler doğu
rabilirdi. Bir kaçakçı grupunun 
bir iki düzine adamı da geçmiye
ceği tabii idi. Yalnız, cephanenin 
alınması, vapura verilmesi için 
yüzlerce işçiye lüzu mvardı. An
cak, bunlardan yüksek karakter 
aranmak lazımgelirdi. 

En güç iş, vapuru bulmak. cep
haneyi kaçırıp yüklemek, vapu -
run selametini temin etmekti. 

GRUPUN FAAL ÜYELERİ 

Deniz Yüzbaşı Zafranbolulu Hak
kı (çarkçı albay), üstteğmen 

Abdülvehap (merhum), Yüzbaşı 
Bilal (emekli Albay), Yüzbaşı 

Zeki (albay), piyade üstt.eğmen 
Saffet (yü2ftıaşı(, üstteğmen 

Bürhan (emekli Binbaşı), Kay
yum Ahmet. 

Sonradan grupa iltihak eden -
!er: 
Teğmen İzzet (yüzbaşı), teğ

men Necmi (Dahiliye Vekiiletin
dıı müdür), topçu teğmen Ziya 
(Yüzbaşı). 

Bürhan ve Saffet istihbarata 
memurudular. 

Muhabereci Cavit (Binbaşı) 

ve emekli üstteğmen Ahmet Fu 
at da yardımcılardı. 

CEP:fANE NASIL TEDARİK 
EDİLDi? 

Cephane, mal1eme ve csya, 
Çekmece -Pendik hattının beri 
tarafında kalan şehir kısmının 

birçok noktalarından almmak za
ruri idi. Elde hiç bir vasıta da 
yoktu. tş görmedikçe, mesai müs
bet neticeler vermedikçe para da 
edinmek kabil değildi. Bir gün
de ve bir durumda idik ki. her
kes hayat için didiniyor, sarsılı
yordu. Birçoklarının yardımına 

müftakirdik.Para yapmak hevesi 
besliyenlerin ihtiraslarına da sed 
çekmek, güç bir işti. 

Barsakçılar 
Almanlardan 
Memnun Değil 

Fiatların Düşmesine Amil 
Olanlar Var Mış 

Almanlar son zamanlarda 
memleketimizden çok mühim 
mikdarda barsak satın almağa 

başlamışlardır. Dün Karadeniz 
havalisinden gelen külliyetli mik 
darda işlenmiş ham barsak Al -
manyaya satılmıştır. 
Takımı 27 - 28 kuruş üzerin -

den muamele görmüştür. Yo.lnız 
Almanların barsakları daima bir 
kaç muayyen firmalardan alma
sı fiatların düşmesine sebep ol
maktadır. 

Bu vaziyet ayni zamanda bir 
çok barsak.çıların Almanya ile 
doğrudan doğruya iş yapamama
sını mucip olmaktadır. Bir iki 
firma bütün piyasayı elinde bu
lundurmakta ve harice olan sev
kiyatı idare ederek fiatlarında 

istedikleri gibi tesbit etmekte
dırler. 

Diğer tacirler alakadarlara mü 
racaat ederek bu vaziyetin önü
ne geçilmesini istemeğe karar 
vermişlerdir. 

ViLAYET 

Vilayet Memurları da 
Zam istiyorlar 

İstanbul beled:yesi memurları 
nın barem cedvelinin hazırlan -
mış olduğunu yazmı;;l.k. Vilayet 

memurları da valıye mJracaat e
derek belediye memurlarına ya

pılan birer derece terfiin kenJi
lerine de yapılmasını istemişler 
dir. 

---ıoo---

BELEDIY E 

Şikayet Eurosu Tesis 
Ediliyor 

Belediyede, müracaat edenle
rin isteklerini dinlemek iızer şi
kayt bürosu ihdas dilecektir. 

DalıJy3 \ekil'nin ltfaije ı 
llak~ ndaki T ehassü~lerı ı 

ş,•hr'ır de bulunan Dahıliye 

Vck 1ı Faik Öztrak dün itfaıyeyi 
gezmiş ,.e teftiş defter:ne şunu 
yazmıştır: 

.Her icabında fedakarlıkları

nı görüp işittiğim itfaiyeyi ken

di yerlerinde gördüm, tetkik et

tim. Temizlik ve intizam, icabın 
da fedakarlık ruhunu aksettiren 
bu müesseseden memnun ve ü -
mitli ayrıldım" 

İKDAM 

Şeker Tacirlerinden 
Fazla Para Alınmış 

• 
Bu işin Tahkikatı Başladı 
Şeker şirketinin nakliye işle

rini idare eden bir nakliyat am-

barı ile şeker tüccarları arasın -

da bir ihtiliif çıkmıştır. Devlet 
Demiryollarını da aliikadar eden 
bu ihtili'ıfta, nakliyat ambarının 
tüccardan kanunsuz olarak bin

lerce lira aldığı iddia edilmek -
tedir. Ambar Devlet Demiryol -

!arının koyduğu tarife meriyete 

girinceye kadar tüccarla o!an 
eski bir anlaşma hükümlerine gö 
re, vagonlardan şekeri ton başı

na 7 liraya çıkaıımakta ve nak -
!etmekteydi. Bilil.hare Devlet De 

Bu Sene Adana 
Pamukları Bol 

Alıcıların Çok O'ması 

Fiatları Yükseltiyor 
Bu yıl Adana pamuk mahsulü 

şimdiye kadar görülmemiş de -
recede fazla olmuştur. Bu yüz -
den fiatların düşük olacağını i
leri sürenler daha ilk anda ha -
riçten olan fazla talepleri görün
ce bu zanlarında aldandıklarını 
anlamışlardır. 

Pamuk piyasası bundan üç gün 
evvel açılmış ve ilk gün 41 - 42 

kuruştan 500.000 kilo pamuk sa
tılmıştır. 

Bunlar harice sevkedilmek ü
zere mübayaa edilmişlerdir. Bu 
ilk fiat geçen senelerin en yük 
sek derecesine tekabül etmekte

dir. 

Belediya Memur Alıyor 
Belediyeye yeniden yetmiş me 

mur alınması kararlaşmıştır. Bun 
!ardan ellisi yirmi lira, onu on 
lira asli maaşlıdır. 

Kasaplar Hafta Tatili 
lstiv()rlar 

Hafta tatıl nden istı!ade etmek 

ist;ycn kao pıaı· beledıyeye mü

racaat etm·ş, bu hususta delalet 
edilmesini ıstemişlerdir. 

---00--

flotos'klet Çarptı 
Ayvansaraydan geçmekte olan 

Hikmet isminde bir kıza dün ak 

şanı Cemalin idaresindeki moto

siklet çarparak kolundan yara -

lam ıştır. 

J 
miryolları vagonlardan şeker bo 
şaltma ücreti olarak bir tarife 
tesbit etmiş ve evvelce ambarın 
aldığı ücreti yarıya indİrnlişlir. 

Fakat nakliyat ambarı bu ta
rife tatbik mevkiine girdikten 
sonra da tüccardan tahliye üc -
retini yine eskisi gibi tahsil et
miş, hamalların ücretlerini ise 
Devlet Demiryollarının koyduğu 
tenzilatlı tarife üzerinden tesvi
ye etmiştir. 
Şeker tüccarları Vekalete mü 

-racaat etmişlerdir. Bir müfettiş 
tahkikata başlım.ıştır. Netice bu 
günlerde anlaştlacaktır. 

• 

Deri ihracatı 
Devam ediyor 

Dün Almanyaya 12,000 
Deri Satıldı 

Piyasada deri satışları hara -
retle devam etmektedir. Ham de
rilerden tuzlu kuru koyun deri
leri 54 kuruşa kadar yükselmiş
tir. Dün bu fiattan 8000 kilo sa
tılmıştır. Hava kurusu olan mal 
lerden de 10.000 kilo muamele 
!erde nde 10.000 kilo muamele 
görmüştür. 

Oğlak derilerinin fiatı 140 ku
ruşa kadar yükselmiştir. Dün 
Almanyaya gönderilmek üzere 
12.000 adet oğlak derisi satılmış 
tır. 

Bir Çocuk Arkadaşını 
Yaraladı 

Kasımpaşada oturan Hasan oğ 
lu Naıl isminde 10 yaşında bir 
çocuk ekmek bıçağile oynaı·ken 
ayni yerde kiracı emali elinden 
yaralamıştır. 

-Ou----

Feci Bir Kaza 
Evkaf idaresinin 283 numaralı 

kamyonu evvelki akşam saat 
19,30 da Bağlarbaşından Üsküda 
ra ıııcrkcr. Şeyhcamii önünde 
Kazım isminde b:r höJIJale çarp 
mış ve altına ruarak f.ıdurmüş -
tür. 
Şoför bu kazayı müteıkip ara

bayı durduramadığmdan biraz 
i!er;de 9 yaşında hır çncuğa çar
parak ağır surette y:ıra!aırııştır. 

Emrullah ismindek• şoför dün 
adliyeye verilerek tevkil olun -
muştur. 

Ufak teşebbüsler, ayda bir iki 
defa, motörlerle cephane kaçır· 
mıya imkan veriyordu. Evet, o 
güne kadar ancak bu kadarı ya • 
pılabiliyordu. Fakat, bu didinme
nin vardı mı ne .olabilirdi? Dört 

yıllık bir harp, bana da cephane 
sarfiyatının mikyasıru öğretmiş -
ti. Bu harpten alınan dersleri 
gençlerimzie verirken, bu arka
daşları belki ümitsizliğe de dü -
şüıiiyordum. Sayı ile cephane 
tahsis eden bir cephe, evladının 
kanını akıtmıya da mecburdu. 

O zaman, Harbiye Dairesi tOJ>
çu şubesi Müdürü. benimle kara 
günlerde arkada~lık etmiş olan 
Kaymakam Erzincanlı Salihli. 
Salih'e candan ba.l!lıvım ve iti -
mdını haizim. Kendisine sordum: 

NOTLAR : 

Birçok cephelerimizde değerli 
hedeflerle ateş eden bataryalara 
kalbimiz kapanarak, müdailıale e 
der, ateşi keserdik. Hele J>iyade 
nin ateş taleplerine cevap verme
yişimiz, bu kardeş sınıfın ruhun
da ne acı tesirler bıraktığını da 
bılird:k. Anadolu ordusunun va-
71yeti ise, büyük harpteki ile mu
kt olamazdı. Bir motörün taşı

d ;, lıirkaç yüz mermi, bir batar
van·r bir iki saal lik sarfiyatını da 
k,.,ılıyamazdı. Muharebede -
tc desteğine dayanmıyan piya
d"n n bir taarruzu da basarmı
yJc3J'ını, artık dcnemiyen kal -
mamıı::lı. 

İstanlıulda yüzlerce top, yarım 
n'ilv n ll"rrrn nıih·onlarca fi -
şek çok mühim mikdarda mal
zemP ,.e eşya vardı. Her cepha
nelik, her depo, ağzına kadar do
lu ;di. Fakat hepsi sıkı bir muha
fa1a altınd:ı idi. Perakende sarfi
yat. miite~ı>bbislerin aldığı çok 
~"Ü1<sek ücret dü<iinüliince, esa -
sen devam edemezıii TPdbirsiz
cc hareket, bu t<'şebbüsleri hazan 

- Bir vapur bulursak. hize 
cephane vermekte kolaylık gös
terebilir misiniz! 

Salih, metin, sakin, sebatkir 
ve vatanperver bir askerdir. 

Dediler ki: 

- Cephanelikler, ben iş başın
da iken, sizin emrinizdedir, ne 
zaman ve neler isterseniz alınız, 
isterlerse beni c hr · ' 
!er kapısında assınlar! cephane -
liklerdeki memurlarımızı, bu fev
kaladelikleri karsılıyamazlarsa, 

arzularınıza göre de değiştirebi
liriz. Vaziyeti teılılikeye düşenleri 
siz, Anadoluya aşırırstnız! 

Bilahara Harbiye Dairesi Reisi 
olan İhsan Paşa (Meb'us) da ay 
ni teminatı veriyordu. 

İşin bu cephesi biraz emniyet 
altına alınmıştı. Güvenemedikle
rımızı de değiştirebiliyorduk. 

Ancak, tehlike, yalnız cephane -
likler mıntakasında değil. taşı -
mada, yüklemede ve yollamada 
tdl. (Arkası ııar) 

Fffi'iAT DÜŞKÜNLERİ 

l!:l>aulyaude Vdld eski çapıl

•inl ifa4e edm blr muharrir ve 
üslüp sahibi olablllr. Halli iiB
lübu divan ıiislfıbu da olablllr. Bu 
kırk yılhk muharriri m.ullaka 
Öıtü.rkoe kellmt1er1e yası yazma
ya bunda nsonra sevkedemeyb. 
Böyle bir şey ;rapabUmek Jçln ı:

·buulya Tevfik merhumun bUC"İİD 
sat olması. merhume vaıaestnin 

r
. Velidi yeniden tcvUt etmesi~ ilk 

m kte~ ba!flalması, orta ve lise-

1 
den c~i.rmeal, üniversiteden dip
lomah kılm.ı. ı 'lbi bir çok ıarlla
rtn tahakkuku lhımdır. Fakat. 

mahakka.k ki, henüı: bu memle -
kettf' Velldin üslôbu Ue yau.n ve 
yazcl.ıtını okuyup anbyan yiis bin
lerce ad.un olduJuna &öre şu M. 
Zekeriya ile NuruUah Ataç nam 

muharrirlere ne oluyor, anlamıyo
ru'l:. Ej"er. Ebuzl.lyazade Velid in 
daha Jkt ın:ıkalto yazar yazınaz Ba.
bıill caddesinde eşine rastlanma
mış blr rafbrt uyandırmasını çe

kemlyorlarsa ve kendUerl maatte
essüf bütün l'&yretlerlne rajmen 
okutmuyor, rafbet bulamıyorlarsa 
bunda Ebunlyazadenln veya İk
dam pr:eteslnin ne suçu vardır ki: 

- Am'\n, Velidl ve y:ı.zdıfı g-a
zeteyl okumayın! 

Diye, feryat ediyorlar. Ebuul· 

)'&zade \r elid belki biraz eski iis
lüpla yazıyor, fakat dofruyu yazı-
7or, iyiyi yaı..,.or, l'Üzell yazıyor, 

baklk.atl yasıyor. Bunu yapabU
menin cururu, yapamıyanlaTın ha
set ve fitnesini tahrik ediyorsa b.; 
da EbtıZZlyazade için hlc olmazsa. 
ayn bir l'Uror ve his bynakllfı 
ediyuı· .. df"nlektir. 

l\.lemleketln ve vatanın temiz 
ka.lml!Ş lstikla.ttne ve milli varhfı

. na canla başla hizmrt etmiş olan
lara karşı biraz daha münasebeHI 
ve düzcun olma,.-ı bllmrk herhalde 
Babuit.U caddesi saklnl,..rine daha 
çok yakışan asil 
lizımdır. 

EN YAKIN 

SJ(iJNAK? 

bir jest olmak 

Bir razete tehlike düdükleri ça
lar çalmaz sokaktaki halk için ya
pılacak iş derhal en yakın sıi'tna
ia cltmrktlr .. diyor. Güzel, iyi 

amma, stiınak nerede!. Meseli. 
ben, şimdi şu satırlan yazarken 
deneme yapılsa hanl'i sıtınafa c1-
decetiml bilmiyorum. Acaba, sıit
naia cldlntz_ derken s.ıtınafın 

nerede bulundufunu haber ver .. 
mek daha faydab olnıu mıT di,.-e 
dü.şündü.m. Düşünceme de hiç 
klmstnln kısmıya ve cücenmiye 
ha1'kı yoktW" 7a! •• 

TEHLiKELER İYİ 

AMMA! 

Vekillerimlı: reJlm ve Cümhurl
yetln yarattıtı balk('ı ve verimli 
bir lllyat ~inde bu yıl da lelkllı: 

.resilerine devam ediyorlar. Bu a
rada, Maarif Vekili Basan Ali 
Yücel de &eziyor, tcUrlklerinl 7a
pıyor. Dört çocuklu bir baba lle 
konu.1uyordum da bana ne dedl bi
liyor musunuz! Tabii bUmlyorsu
nm:. O halde oldufu clbt naldede
:rlm: 

- Çocufumwı biri !Ilı: mektep
te, iki.si li~ede, birisi de üniversite
de okuyor. Bunlara kli.ap ve def
ter parası yetiştirmek mevsimi 

ı-eldi mi gö-ıümü bir korkudur. ah
yor. Ve .. zannederim ki her baba 
da. bu vutyettedlr ve blr baba için 
çocufunun kitap parası verrt bor
cundan da hatti. ekmeli parasından 

da. daha n1ühlmdlr. Acaba, muh
terem Veklllmtz bu tetkikleri ara
sında şu mektep kltaplannı da u
cuzlatmanın bir -esini lelkllı: e
demezler nılT. 
Dü.şündüm de adamcağıı haklı 

konuşuyor. İliç parası bir, mektep 
parası iki. Bunlar batti mümkün
se sud:ın da ucuı olmahdırlar. 

ŞÜKRÜ AHMED 

İtalyan Ve 
Alman Malları 
Geri Alınıyor 

Dün 1800 Sandik Pamuk 
İpliği İtalyaya İade Edildi 

İtalyan ve Alman hükümetle
ri gümrüklerimize kadar gön -
derdikleri bir çok mallarını sü
ratle geri çekmeğe başlamışlar -
dır. Evvelki gün ve dün 1800 san 
dık pamuk ipligi gümrüklerden 
İtalyaya geri gönderilmiştir. 1 
Ağustostan 15 Ağustosa kadar da 
150 sandık muhtelif mal yine Al 
maııya ve İtalyaya geri gitmiş -
tir. 

A DLiYE 

Keriman Rapor Aldı 
Evvelki gün Adliyede cürmü 

meşhut muüddeiumumiliğinde 

hasmını ve polisleri tahkir et -
mek suçJe yakalanıp cürmü meş 
hıl, mahkemesine verilen Ke
riman dün TabibiAdli tarafından 
muayene olunmuştur. 

Neticede keııdis.nın hadise es
nasında gayrişuuri t;r nalde bu
lunduğuna daır rap,.r ''erilmış -
tir. Muhakemeye bugtirı ogleden 
sonra devam olunacaktı: 

fvıemurları Dövmemiş 
Fatihte k.ra ile oturduğu evi 

tahliye ettırmek üzere gelen icra 
memuru ile polislere hakaret -
edip onları dövmek suçiLe tevkif 
olunan bakkal Fazılın muhake
mesine dün ,asliye biriı.ci ceza -
da devam oiun'1'.uştur. 

Dünkü celsede evvela şahit -
!erden Münevver iie diğer iki ki
şi dinlnmişlerdır. Münevver, ev
de kadınlar çamaşır yıkarlarken 
memur ve polisin geldiklerini ve 
zorla ıçerı girmek is;edıklerını 

söy !emiştir. 
Şahitlerden sonra müddeiumu 

mi İhsan mütaleasını söylemiş 
ve suçlunun tecziycsinı istemiş
tir. Muhakeme karara kalmış 
tır.tır. 

Rüşvet Değil Borcunu 
Vermiş 

Ankara caddes nde matbaacı 

Mehmet Alid,n 3 lııa rüşvet al -
mak suçile yakalanıp tevkif o -
lunan Eminönu mcrkeıı p•ıli:; 

memurlarından Cevdet ve Bed
rinin muhakeme~inc Jüıı cürmü 
mC§hUt ma:hkemesınde devam 
olunmuştur. 

Bu celsede; rüşveti vcrdigi id
dia edilen matbaacı Mehmet Ali 
ile rr ... fo~a ;ahibi Nuri şahit ola
rak dinlenmişlerdir. 

Mehmet Ali, geceleri de çalış -
mak için ruhsatiye almak işini 
kolaylaştırmak maksadile bu üç 
lirayı ckahve parası. olatak Cev 
dete vermesini; kendisine Nuri-

, nin söylediğini iddia etmiştir. 
Nuri ise böyle bir şey söyle -

mediğini, kendisinin Cevdete bor 
cu olduğunu ve borcuna mahsu
ben Cevdete para vermesini Meh 
met Aliden istediğini beyan et
miştir. 

Neticede muhakeme müddei -
umuminin mütalea ını bildirme 
si için ayın 21 inci Pazartesi gü
nüne kalmıştır. 

PO LiS 

Çocuğa Çarptı 
Dün Yeşildirekten geçmekte o

lan 7 yaşında Kemal iminde bir 
çocuğa şoför Mehmedin idare -
sindeki otomobil çarparak muh -
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Garip Bir Kıskançlık 
Tepebaşında Mezarlık sokağın 

da oturan Samuel kızı Saranın 

başka bir erkekle konuştuğunu 

gören kocasının arkadaşı Ah -

met dün genç kadını çakı ile bal 

dırından yaralamıştır. 
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il~ <fl~al 
Po1onyanın Taksimi 

Tarih, tekerrürden ib~ettir, 
derler. Bu sözde bir hakikat şem 
mesi varsa da bazı kayıtlara ta
bi tutulması icap eder. Evet, ta-
rih tekerrür eder, fakat tariht 
bir hadisenin aynen tekerrür et
mesi için ayni ahval ve şeraitin 
mevcut olması lazımdır. Filhaki-

. ka Polonya, on sekizinci asırda 
, biri 1772 de, diğeri 1793 de ol -

mak üzere iki defa taksime uğ
rllmJf, 1807 tarihinde tqkil e
dilmiş olan ufak Vartova duka
lığı da 1815 muahedelerile Rus 
yaya raptedildiğinden Polonya, 
luıritai alemden silinmi§tir. On 
dokuzuncu asırda bir iki kanlı 

ihtilal ile canlılığını göstermit 
olan Polonya, bugün tamamile 
müstakil ve kuvvetli bir devlet
tir. Ayni zamanda eski tarihler
de inkisama uğradıtı zaman an
cak mültecilerini kabul etmek 
suretile kendisine yardun ede -
bilmiş olan Türkiye ile Fransa 
ve İngiltere bugün onu kendi a
ralarına alınış, sulh cephesine it
hal etmiş bulunuyorlar. Kasla
rını para kuvvetile ele geçirmiş 
oldukları Habeşistan ile, ufacık 
Arnavutluğu istila etmeği mi,iJ. 

şiz fütuhattan sayan İtalyan ga

zetelerinin Polonyanın taksimin 

den bahsetmeleri, adeti gülünç

tür. Polonya, şimdi yukarıda zik 

1'etmiş olduğumuz tarihlerde bu 

lunduğu vaziyette değildir. İtal

yan gazeteleri, istedikleri ka

dar balapervazane atıp tutsun -

lar. Hakikat, yürüyor.. Nitekim 

Brüksel de çıkan La N ation Bel

ge gazetesinin Londra muhabiri, 

mevsuk bir menhadan almış ol

duğu bir habere atfen Almanya 

ile İtalyanın Vatikandaki sefiT

leri vasıtasile Papalık makamıoa 

birer muhtıra vererek Avrupa

da otuz günlük bir mütareke akr 

!edilmesi için tavassutta bulun

masını Papadan istemiş oldukla

rını bildiriyor. Bu mütareke es
nasında totaliter iki devletle 

Fransa ve İngiltere hariciye na

zırları bir konferans aklederek 

Dantzig meselesi için bir hal su

reti arıyacaklarmış. Ye bu hal 

sureti, Polonyanın da tasvibine 

arzedileeekıniş. Taksim edilme

sine karar verilmiş olan bir dev 

lele herhangi bir meselenin hal 

suretinin berayi tasvip arzedil

mesi işitilmiş şeylerden değil • 

dir. Polonyanıo taksimi, İtalyan 

gazetelerinin hayalhanelerinde 

vücut bulmuş bir hulyadır ve 
hulya ıle hakikat, söz ile fiil a

rasında uzun, hem de pek uzun 
mesafe varı\ır. 

NİZAMEDDİN DANTON 

Kamyon Çarptı 
Kabataşta tramvay tevakkuf 

mahallinde tramvay beklemekte 
olan Ömere şoför Huanın ida -
resindeki et kamyonu çarparı.Jc 

başından yaralamıştır. 

ı·········· 
ı ı:~~:~~ÜH~+ÖH•R+eüH·' .. i'Hf ,,.1 i ...... ı 
i Biraz Da Haya L 

H. Erkan imusile aldı • 
ğunız mektupta deniliyor ki: 

- İfrat ve tefritten ne za- ı 
man lrurtulacıığu. Serbestti 
harekat her ferdin kanuni ve 
medeni hakl<.idır. amma, bq
kasının istikrahını mucip ol -
mamalı. o-iade giyilmesi 
pek tabii olan ve plajdan bq
ka yeri olmıyan mayo ile ma-
halle ve sokak arasında gez
mek evveli çok ıarip, sani
yen çok iğrenç ve çirkindir. 1 

Böyle bir hareket dünyanın ı 
hiçbir !ardında &örülmemiş - ı 

tir. Dün Üsküdarda gördüğüm i 
ı bu hareket kar~ısında şaşırıp 
ı kaldım. 
ı Okuyucwııuzun haklı olup f 
ı olmadığını 

f Soryouz? f 
1 ....... ................. .. 

• 
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Leh-Dantzig Hududun
da Vahim Bir Hadise 

Dantzigliler Bir Leh 
Askerini öldürdüler 
Dantzig, 1 6(A.A.) - Bugün 

18llt 3,20 de Kholeng köyü civa
nnda vahim bir hudut hadisesi 
olmuıı ve Dantzig topraklarına 
gİJ'j!n bir Polonya askeri öldürül 

uıli§tiir. 
Polonyalı asker, Dantzig hu -

dut uıuhafızlanrun ihtarlarına, 
tüfeğiyle nişan almak suretiy
le mukabele etıni§ ve Dantzigli 
uıuhafızlardan biri ateş ederek 
Polonyalı askeri vuruıuştur. 

V&JlOV&, 16 (A.A.) - Polon-· 
ya • Dantzig hududunda, Koh • 
ling lıllyil civannda bir hud.ut 
hldlleli oldulu ve bir Polonya
h aakerin Dantzig'liler tarafın • 
dan öldilrllldüğii ııaWıiyetdar 
Polonya mehafillııee de teyid &

Jımmaktadır. Yapılmakta olan 
tahkikat Polonyalının nerede öl 
dllrüldüğii ve lıAdiae esnasında 
Dantzig arazisinde bo'lunup bu
lunmadığını henüz tesbit etme • 

ıniftir. 
:MaaDlafi, V ar§Ovadaki ecnebi 

mehafillııin intibaı şudur ki, bu ı 
hidlae Polonya • Dantzig uıüna-

sebetlerinin heyeti umumiyesi 
üzerinde hususi hiçbir tesir yap
mıyacaktır. 

Almanlar Hududu Kapadı 
Varşova, 16 (A.A.) - Oppeln· 

Silezya- dan bildirildiğine göre 
Alman makamları Rybnik mın
takasında hududu kapamışlar ve 
telefon mdhaverelerini kesmiş • 
lerdir. 
Diğer cihetten Alman polisi • 

nin yukarı Silezyadaki Polonya
lıların pasaportlarını geri aldığı 
bildirilmektedir. Alman makam
ları bu vesikalann kontrol edil • 
mek üzere alındığını ve yakın· 
da ııahiplerine iade edilecekleri
ni aöylmekte illeler de §imdiye 
kadar hiçbir pasaport iade ediJ.. 
memi§tir. 

Bu tedbirler, Polenyaya çal!§· 
mağa gitmeli Adet Edinen Al -
man Silezya'sındaki Polc.nyalı -

lan mutazarrır etmektt:dir. Çün 
kil, bunlar pasatorları olır.ı..dığı 
için bundan sonra n:emleicetten 
aynlamıyacaklardır. 

1 

Kral Karol Mühim 
Bir Nutuk Söyledi 

Hiç Bir Şey 
Verilemez ,, 

"Rumen Olan 
Başkasına • 

Bijkref, 16 (A. A.) - Radar a· 1 ğuAU biliyorum.> 
3ansı teblig ediyor: Kral, Rumanyanın ticaret ve 

Dün, KöııteJıCede denis bayra· harp filosunun. son bir sene için· 
mı gününün kutlanması ve yeni de yaptığı terakkiye işaret ede. 
Tııschaul deniz üssünün taş koy· rek, şunları söylemiştir: 
ma merasimi münasebetile Kral .Milli müdafaa bakımından 
Karol aöy}ediği nutukta demiş • donanma lehinde sarfedilen gay-
tik ki: reUer ispat etmiştir ki, memle. 

4

RUIMA olofl hiç bir ıe11 ba§ • ketimizde mes'ul olanlar ,ordu· 
Jcoaına wnımez. Rumen olan her ya muvazi olarak donanmayı da 
ıev m.üda/ao edilecektir ııe sul • kuvveUendirmeğe azmetmişler· 
1ıa ~!otlarlar pnu bilmelidir• dir. Birbirine sıkı sıkı bağlı bu. 
Zer Jci, hudutlar bir Jcere çizildi- Junan milli müdafaanın üç unsu-
m.i, dilA!Jll Jııırbi oımııJcnzın de· ı ru, deniz, kara ve hava orduları, 
jiftirilem.ft'. Tabii hudutlanm.ız büyük günde bütün ruhlarile va-
tçinde !lllf'tllln biUÜA hakiki va• zife başında bulunacağını pekilA 

tııtıaetıerlerin im.anı da bu oldu- biliyoruz.• 

Şimali Çinde lngiliz 
Aleyhtarlıği Şiddetlendi 

Tiençinde Japonlar İngiliz 
Mallarını Müsadere ediyorlar 

Hong • Kong, 16 (A. A.) -
ChekJ8i ajanaı bildiriyor: 

Tientsınden a1ınan haberlere 
,ııre, pmall Çi.nde iıı,giliz .al~~ 
Clarbğı pddetıenmiftir· 'J'ientsı • 

~-•-....1• btıtiin gümrük bunm eınuu..... ·M 
dut)arma ve yollanD birleftie-
noktalar& Japon meınur~ .ko~· 
muıtur. Bunların vazjfesı, ~ti· 
yaz mmtak&BIDa solnJımak ıst~· 
nilen bütün İngiliz mallarını mu· 

udere etmektir· 
İngiliz efYUUlı thttva eden bü· 

tün posta paketlerine derh.al ~8: 
zıyet edilmektedir. Tients1ndelı:ı 
Japon matbuatı, İngiliz ticaret 
müesseselerinin ililnlarını kabul 
etmemek emrini almıştır . Büyük 
bir kısmı CkuJ'Ch Of England 
Miıısion> a mensup olan bütiin 
İngiliz misyonerleri vazifelerini 
terketmek mecburiyetinde kal • 
mış!ardır. Bunlar, a}ikadar J a • 
pon servili nezdinde protestoda . .. ____ ~.. . 

Jıeyet göndermişlerdir. Fakat bu 
protesto, nazarı itibara alınma • 

mıştır. 

Japonlann Askerf Harekatı 
Hong • Kong, UI (A. A.) - Ja· 

ponlar, Hong • Kongdalıi İngiliz 
ordusuna 48 saatlik bir preavis • 
ün~MaHong-Konghudutları 
boyUDCa karadan ve havadan ha· 
rekata baııamışlrdır. Hong. Kon
gun kt'iyen tecridini istihdaf e • 
den bir hareketin mevzubahs ol· 
duğıı zannediliyor. 1000 Japon as
keri Namsun'a çıkarılmış ve Ja. 
pon tayyareleri de Sumşun 'u 
bombardıman etıni§tir. 

Bir ıehir Yanıyor 
Meme!, 16 (A. A.) - Memel'in 

on sekiz kilometre şarkında bu • 
Junan Lltuanyaya ait küçük Gard
sen şehri atl!ıler içindedir. Şehir 
tamamile mahvolmak tehlikesin· 

dedir • 

Mısırda 
Kabine 
Buhranı 

Ali.Mahir Paşa henüz 
Kabineyi Kuramadı 

Khire, 16 (A. A.) - Yenikabi· 
neyi teşkile memur Ali Mahir 
Paşa, buhranı hal için istişarele
rine devam etmektedir. 

İyi malftmat alan mahafil, buh· 
ranın bu kadar uzun sürmesini 
ekseriyeti teşkil eden Sadi ve ~ 
beral partilerine dayanan bir ka
bine teşkilinin zorluklanna atfey. 
!emektedir. Asıl güçlük, kabine
ye alınacak adamların ve bunla· 
ra verilecek nezaretlerin taksi • 
mindedir. 

Ali Mhir paşa, mühim nezaret· 
leri, kendi noktai nazarında 0 • 

lanlara ve bilhassa Hariciye Ne
zaretini eski Nazır Yahya Paşa
ya vermek arzusundadır. Halbuki 
iki ekseriyet prtisi bu şerait al • 
tında kabineye giremiyecekleri· 
ne karar vermiştir. 

Meksiıta - Amerika 
Petrol ihtilafı 

Vaşington, 16 (A. A.) _ Ala. 
k~dar mahfelkrde söylendiğine 
gore, Meksika hükumeti ile A. 
merikan petrol kumpanyaları a. 
rasındaki ihtilafın . Seri ve adi· 
lane• bir şekilde halledilmesini 
istiyen Summer Welles, bu be . 
yanatı ile petrol kumpanyalarını 
istihdaf etmektedir. Çünkü bu 
kutııpanyalar, üçü bitaraf olmak 
prtile 9 Azadan mürekkep bir 1 • 
dare meclisi teşkil hususunda 
Hariciye Nezareti tarafından ya· 
pılan teklifi kafi derecede tetkik 
etmeden reddetmişlerdir. 

Bd teklifi kabul eden Meksika 
hükumetinin, petrol kumpanya
larından daha büyük bir uzlaş • 
ma zihniyetile hareket ettiği söy
lenmektedir. 

Amerikada İki 
Haydut 70,000 

Dolar Çaldı 
Longbeach (Nevyork devleti), 

l6 (A. A.) - Silahlı iki haydut, 
çantalarında takriben 70.000 do
lar buluna iki banka memurunu 
güpegündüz soyduktan sonra 0 • 

tomobille firar etmişlerdir. 

Polis, haydut ları civar devlet
lerin arazisine geçmeden evvel 
tevkif edebilmek için elinde bu
lunan bütün kuvvetleri hareke
te getirmiştir. 

Sahil muhafaza tayyareleri a
raştırmalar iştirk etmektedirler. 

Amerikahlann Yeni 
Tahtelbahri 

Portsmouth, 111 (A.A.) _ Bu

rnın tezgahlarında inşa edilek· 

te olan cSawolf• tahtelbahiri sa
de bir merasimle denize indiril
miştir. 

cSqualus. tipinde olan cSeawolf• 
un uzunluğıı 91 metre, genişliği 
8,50 metredir. 

. Gemi, 1.450 tonluktur. İnşaatı 
nısan 1940 da bitecektir. 

Dalidye Bone ile 
Gör üttü 

Paris, 16 (A.A.) _ Fransa Ha

rici~ Nazırı Bonnet, Amerika _ 
nın Paris büyük elçisi Bullit'i ka 
bul etmiş ve uıüteakiben Başve
kil Daladye'yi ziyal'l't lderelı gO
rüpnU§tur. 

IKDAB 

J~edl 
Temizlik Seferberliği ı 

Dünyada birbirlerile koyun 
koyuna haşrüneşr olmalan, 
h~tti değil koyun koyuna haş
runeşr olı:ıak, yanyana ıı:elme

~~i bile kat'iyyen caiz olmıyan 
ıkı nesne (l'Österiniz bakayım ba· 
na! 

- Bundan daha kolay ne var 
sanki? Diyecek ve meseli baş· 
lıyacakııınız birer birer saymı
ya: 

- Kedi ile fare. tilki ile tavuk.. 
Manulya ile torik likerdaSL. Ta
vuk ıı:öğsü ile civa .. Almanla Ya
hudi.. Ateşle barut.. perlıide la
h~na turşusu.. piyano ile çifte 
nara.. zerde ile siyah havyar .. 
dondurma ile salep.. vesaire ... 

Fakat, ben timdi size bura • 
da, değil birbirlerile koyun ko
yuna haşrüneşr olmaları hal
t~ birbirlerini uzaktan ıı:ö:U.eıe
n bile bt'iyyen caiz degı" 'Ik • 

1
• en, 

ıı:ız ı olarak; kaçak olarak koyun 
koyuna birbirlerile sarmaş do
laı bir halde yakalanan iki nes
neden bahsedeceMm ki . . •• , sızın şu 
yukanda saymq oldufunuz şey 
!er bunların yanında hiç kalır: 

Kuru poğaça ile ayak tırna 
iı! -

Manzaranın IP.,nçliği, insan 
oğlunu kıyamete kadar övürt • 
meie klfldir delil mi? Birka 
.... .. b ç 
•-:n once unu, bize haber ver-
mıı olan ıı:ueteler ıı:eçen -e 
de sanırım ki taptue bir ekme
lin sıcak ve pamnk ıı:ilıi yumo
pcık sinesinde rahat ve llOD· 

aoz uykuaona dalmış olan b' 
(bit) ten bahsetmişlerdi. ı..ıa:. 
bul belediyesi ekmek, poğaça IJİ· 
bi hamur işlerile uğraşanlara 

karşı artık kat'i ve şiddetli bir 
temizlik seferberliğine geçmeli
dir. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

,a----.................... 1 
1 KISA HABERLER 1 
1 ........................ 1 * Danzig ayan meclisi B. Gre

iser, Polonyanın serbest şehirde
ki mümessili Chodocki ile görü
şecektir. 

* Nyjkoping - Denize düşen 
İngiliz tayyareslnden dört ceset 
çıkarılmıştır. 

İstres - Binbaşı Rissi Amo 't 
t• . ' 1 
ıpınde iki motörlü tayyare ile 

saatte vasati 3!1,621 kilometre 
katederek kapalı daire dahilinde 
10 bin kilometrelik dünya reko
runu kırmıştır. 

* Barselon - General Keipo 
de Llano, İspanyol askeri heyeti 
ile birlikte İtalyaya hareket et. 
miştir. Mumaileyhe polis me • 
murları da refakat etmekted' 
1 

ır • 
er. 

*Vaşington - Dahiliye Nazı· 
rına tevdi edilen 50,000 imzalı bir 

istidada Porto • Rico ahalisi Roo

sevelt'in 1940 intihabatında nam-
zetliğini koymasını istemektedir. 

* Os!o - Parlamentolar birli
ğinin 35 ınc i konferansında söz 
alan hatipler arasında Pal . . an ya 
delegesı Almanyayı, çılgınlık 

yapmaktan menedecek bır' "d 
f 

mu a-
aa zaruretini ileri sürmüştıir. 

*Belgrat - Yugoslavya itfai
ye kongresi kapanmıştır. Kongre
y~, muhtelif memleketlerden 20 
bın murahhas iştirak etm;.+· ~.ır. 

Belgrat - Bir müddettenberi 
Yug~slav sahillerinde klin Trs. 
~no da ikamet eden eski Maca. 
nstan Başvekili Kont Bethl 
P 1 

en, 
o onyaya hareket etmiştir. 

*Belgrat - Gazetelerin bil • 
dirdi"' .. gıne gore, mühim mikdarda 
kurşun ve çinko istihsal etmekte 
0.lan .'~eptcha Ltd. şirketi faa
lıyetını tatil etmiştir. 

lsviçre ihtiyat T ed
birler Alıyor 

Bem, 16 (A. A.) - Beynelmi. 
Jel vaziyet dolayısile federal mec· 
lis, İsviçrenin iaşesi için bazı ih· 
tiyat tedbirleri almıştır. 

Müessese şefleri işletmelerini 

abluka veya harp halinde istih. 
sal kabiliyetlerini muhafaza e. 
decek bir hale getıreceklerdir. 

Aile reisleri de evlerinde ihtiyat 
erzak bulundur!ll'Alklardır. 
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Günün Mevzuları: 1 

Mihvercilerin Asıl 
Hedefi: Balkanlar 

. ' 

~-

Herkes Kendi 
işini Yapsa! 

Yolunı kenar mahallele d 
b' . d" tü' Ç r eıa ırme uı . ok l oruld uın. Bir 

Totaliterler iri Yaptıkları Bütün 
Bunun için Hazırlanmıştır Planlar 

kahvede nefes alayını.. dediDL 
Beş ki~i halka olmuşlar, ellerin 
de gazete konDfUyorlar. 

M•marayı böyle kısaca an • 
!attıktan ~ııra bunların 1. • luı . po ıtı-

dedikoclDSD 7aptıkları ve hat-

Askeri usullerde ve Erklnı • 
harbiye plinlarında, hakiki ta
arruzun yapılacağı cepheyi ih· 
mal edilmiş, müdafaa vaziyetine 
bırakılmış göstererek, hasma baş· 
ka bir cephede kuvvetlerini tek
sif ettirerek şaşırtmak usulü var 
dır. Bu plan, şimdiye kadar ya • 
pılan büyük ve küçük harpler
de, Y~lerce defa tekrarlanmış, 
hakıkı taarruz cephesinde zayıf 
bulunan hasım cephesinin yarıl· 
dığı yine yüzlerce defa görül • 
müştür. Askeri harp tarihleri, 
bu tarzdaki hareketleri ve hadi· 
seleri kaydeylerler. 

Tafsilatile yazılmış siyasi ta
_rihler dahi, politik ehemmiyet 
ve faaliyetin teksif olunduğıı 

memleket ve saha yerine, başka 
taraflarda kuvvete dayanan teh
ditlerin, siyasi mukavemet cep
hesini yarmak teşebbüslerine gi
riş~ldiğini, mukabil tarafın gaf· 
letınden büyük istifadeler temin 
olunduğıınu gösterir. 

Son senelerin bu tandaki si • 
yasi tlbiyeleri, usulleri, kuvvet 
ve tehdit hareketlerine dayanan 
totaliter devletlere muhtlif mu
vaffakiyetler temin eylmiştir. 

O halde, Almanya hariciye na 
zırı Fon Ribtıentrop ile, İtalya ha 
riciye Nazırı Kont Ciano'nun 
Sa!zburg şehrinde buluşarak yap 
tıklan konuşmaların mevzuu 
nelerdir? İki Hariciye Nazırının, 1 
9 saat başbaşa verip konuşmala
rından sonra, Bertechgaden'e gi
derel<, Her Hitler'e anlattıkları . 

tasvibe. arzeylcdikleri planın e- \ 
sasları ned~n ibaret bulunuyor? 

Bu gunim üzerinde ehemmi • 
yetle durulması !hım gelen işi 
bu meseledir, der ve alakadar 
devletlerin siyasi ve askeri ma
kamlarının, §8hs.iyetlerinin dik
kat nazarlarını, süratle tedbir 
almak faaliyetlerini bu hadise -
nin doğuracağı neticel"re çevir
mek ısteriz. 

* Nazi Almanya'nın bütün teş -
killi ı, yalnız Lehistan'ın değil, 
demokrat devletler sulh ve mü
dafaa cephesine dahil bütün hü· 
kumetlerin, milletlerin, gazete • 
!erin dikkat nazarlarını Dant • 
zig ihtilafı üzerine celbeyledi • 
!er. Bu iht i lafın tetkiki, gazete -
!er i'> günlük siyasi yazılarına, en 
mühim mevzu oldu. 

Totaliter devletler rıcalinin • 
şeflerinin, askeri erkanının , ha· 
kiki hedefi gizlemek planlarına 
ragmen, hazırlanmakta olan pla 
nın, Cenubu Şarki Avrupayı, 

Balkanları istihdaf ettığ in i söy· 
liyebiliriz. Dantzig, bılkuv.·e Al 
manyada telfıkkı edilmekte, fili 
ililakının , münasip bir zamana 
bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Macar Hariciye Nazırı Kont 
Czaky, Almaııya'da istırahatte ı· 
ken, nazi şeflerile konuşmu§, ta
til günlerinin kalan kısmını Ma· 
caristanda geçirmek üzere ge
ri dönmüştür. Nazi ve Faşist hü
kfunetler tazyıklarına bazı hu • 
suslarda karıı koyan K. Teleki 
istifaya, ısrarı takdirinde, nazi • 
!er tarafından mecbur edilecek • 
miş. Berlin'de bu cihet düşünü • 
lüyormuş, hatta kararlaştırılmış . 

Harita üzerinde yapacağımı 

tetkikat gösteriyor ki, nazi Al ~ 

Smanya'nın Romanya ile hududu, 
Jovakya arazisinde dar arazi 

parçasıdır. Macaristan'ın Ro • 
manya ile hududu, ııeniı araziyi 
ihtiva eyler. Romanya hükfune
ti üzerinde sıyasi ve askeri taz • 
yıklar yapacak Almanya bükü • 
metı, Macaristan bükıimetini e
mirlerine göre hareket ettirme
ği temin eylemek mcburiytinde

dir. 
!Macaristan hükiıme-tiııin, Sıo • 

vakya kendisine verilmediğin • 
den, HiUer'in p!iııına mutavaat· 

te bulunmadığını söyliyebiliriz. 
Macar Haridye Nazırına, Al _ 
ınanya'da uır ültimatom mu ve
rilmi§tir? Belli değil. Fakat, 
Slovakya kendisine verilmemek· 
le beraber, Alman askerlerinin 
Macaristan dahilinde karargah ~ 
!ar kurarak, Macar • Roman • 
ya hududunda dahi, Macar as • 
kerlerile birlikte, nazi kuvvet • 
!erinin mevki almalarına Kont 

Teleki kabinesinin muvafakat 
göstermekte tereddüt eylediği 

anlaşılıyor. Belki böyle bir tek
lifi Macar hükiimeti kabul et _ 

miyecek, ihtimal ki, istediği ta
vizler veriHııee kaba) edilecek, 

aksi harekette, denebilir ki, Kont 
Teleki kabinesini, Hitler ve Mu
sulini'nin bütün emirlerine itaat 
edecek başka bir kuvvetin, yahut 
Macar nazi ve faşistleri partisi 
reisi teşkil edecek ... 

* Nazi ve faşist gazeteleri, ııe • 
nelenlenberi Trianon ve Noyyi 
muaiıedelerinin değ:i§tirilmesini 

isterler, Alman ve İtalyan hük6-
metleri de Revisioniste oldukla • 
rını, 1914 harbinden sonra yapı
lan . ~~ahedelerin haksızlığını, 
değiştırılmesini açıkça söylerlfl'T. 

Macarlar Tsanslvanya, Bul -
garlara daha, Dobrice, Makedon
ya . ve Trakya vadolunarak, to
talı ter devletlerle ittıfaklarının 

teminine esasen çalışılıyordu. 

~ ~nlerin hllc:11111unu kri
tik ettıklerini söylemeğe lüzum 
bile yok. 

Öyle şeyler söylüyorlar ki. 
f1I dakikada proali İngilterede 
balık avhyan M'ıster Çember • 
layn f&flP kalır. Hele totaliter
ler hayretten kendilerini alamaa 
lar. 

İııgitb ne demiş, Fransa ne 
cevap vermlı? Almanya ne di • 
70rnnış? Lifııı en tatlı yerinde 
saat çaidL Birin htmen yeria • 
den fırladı: 

- Akpma 7etiştirilecek ilç 
çHt taltoaya vu, ben gidiyorum. 

öteki cevap verdi: 

- ·- Geç be7ahu.. Şurada 
tatb tatb lıoınışoyordnk .. 

• Öfekller de (otur, otoıı) d.,.. 
;JUice takoa7acı yine oturdlL 
Y-me hup, aolh mükilemesi kı
ID§tı. 

Vapm4a)'ım. Sııiunda sohım
da awrJer ... BııvH8D sudan ko-

11~ .sonra orta mekteple
rı_n, lheleno, üniversitenin aley 
hiıı4e atıp tuttular. Muallimle _ 

riıı hallııdeıı, k.itaplarıo ıı:ihıel 
;raulmayıpndan bahsettiler. O 
kadar çok teoltit ettiler kL 

Yanımda ohıraıı bir ut yll
stimdeki • ., .......... _ pqı.......... lıızılıimu 

•nlaıış ailıl: 

- Aldırmayııı... dedi. Bunlar 
orta m~tep imtihanında ikma
le kalan talebelerdir. 

Herlıea kendi vuifesiııi yap
le kıılaıı talebedir. 

Tiı:esteden geLen bir telgraf 
haberınde, İtalya arazisinden dö 
nen Yugoslavya Başvekili zvet
koviç hareketinden evvel Subli-

§~i.~i ''l:"'~ ... ;~ ... :~ ... ~; ... !:"'~ ... ~~ ... ~~;;~;;~~;;~;;;.i:ı 
tün bu hlidiselerden, tetkikla • Sıhhiye Vekili Sivasta 
den ve tahlillerden sonra diye-
biliriz ki, Nazi ve fll§'st hükii • Sivas, 

16 (İlıxlam mutıalbirin • 
metler, hedeflerini, sıyasi ve as- :.~:..- Sıhhiye Vekili Doktor 
kerl faaliyeUerini, tazyık ve teh . AJataş bugün buraya gel 
ditlerini, Cenubu Şarki Avrupa- dı. Hastaneleri gezdi. Sivasta bil 
ya ve Balkanlara çevinnitler • yük h~r hastane ve bir çocuk ba 
dir. Plinlarının şu tarzda oldu- kım~ y~pılacağını söyledi. Ak 
ğunu da tesbit edebiliriz: pm uzerı uğurlandı. 

Macar ve Alman mü§terek ıaz Ulus llflessesesi MUdUrlUğO 
yıkı ile, Ro·.nanya hüi<fımetini n::;:ara, 16 (İkdam Muhabi • 
emirlerine ve kararlarına ram n )- Ulus müessesesı· m " 

d" ı- "''- u-
ey leme k Yugoslavya hükumeti· ur.u .. ~e muharrir ve gazeteci 

ni, tavizler ve tehditlerle bita _ ~~~ Uluğ tayin edilmiş ve bu-gun l§e başlamıştır. 

raf, hatta ;ıendilerıne muzahir bir vergilerinin mikdarı on 'k ' b 
halde bulundurmak, Bulgar hü- ı ı u • 

kıimetinı hareketll!'l'ine tiıbi bir 

hale getirmek, Yunanistan ve 

Türkiye iızer lndekı tazyıklerini 

arttırmak ) eni bir şekle 

mak .. . 

sok. 

Polon yada 1920 
Yılı Zaferi 
Kutlanıyor 

Vilno 16 (AA) . • · · - Polonya 
leJyonları fırkasının ve 1920 d 
Palonwa tarafınd e . ~ an kazanılan za 
ferın yıld" .. ·· onumu münasebetile 

Totalıter devletlerın bu yenı 

planları, hedefleri kar§ısında, 

yalnız Atına ve Ankara hükü • 

metlerinın değil, Çemberlayn ve 

Daladye kabmelerınin, umumi 

tiıblr ve ifade ıle de demokrat 

devletler cephesinin, yeni Sü:r

prizler karşıo;ında gaii! bulun _ 

mıyacaklarına şüphe edilemez. 
İcap eden bütün tedbirleri al • 

dıklarına kani bulunmalıyız. 

fırka zabitleri tarafından veri • 
len. ~afette bir nutuk soy Jeyen 
Reısıcumhar Moscicki dcr..i~tir • 
ki: ; 

llAMiT NUat DU1AK 
Eski İkdam B~tufen 

inhisarlar Şaraphk 
Ozüm Alıyorlar 

lzıııir, 16 (İkdam muhabirin • 
den) - İnhisarlar İdaresi, İzmir 
civarı bağcılarından §llr&Plık ü • 
züın satın almıya başlamıştır. 1. 
dre, bu yıl fazla ııarap yapacğı i
çin, bir milyon kilo misket ve çe

kirdeksiz üzüm atın alınacaktır. 
Üzümler için tesbit edilen mü • 
bayaa fiatı çekirdeksizler için üç 

ve beş misket üzümleri için eskiz l 
kuruştur· Müstahsiller, bu fiat • 
tu memnundurlar. 

- Pilsudslri'nin zihniyetın: ta· 
§!Yan müııellih kuvvetlerimiz bil 
tün tazyik ve korkutma t~·bbüs 

leri karpamda aarsılnıaz bır mu
bvemet ,a.temıektedirler. 

Bu yıtclönümü miinasebetile 
Vllnoda büyük meruim yapıl • 
Dilli ve halk vatani tezahüratta 
bulutımııştur. · 

• 

:. 
. 

' 

. 
.. 
.. 

Varşova, 16 Dün PolonyamJI 

her tarafında an'anevl aakl!'l' bay ııı 
ramı kutlanmı.ıır. Bugünkü si- ; 

yut vaziyet dolayıaile bu bay • 

ram hUBU.lf bir ehemmiyet al • 

mı.ıır. 

. 
. 
• 

Bütün şehirlerde, geçitler yapa 

!arak, mıtuldar söyleııilettk or

dunun kahnınıanlıiı tebariis el • 
ıaa*41* :.-

,. 



.. 

SAYFA-4 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 41 
Yattaki Hazırlık 
Tamamlanmıştı 

cAmerikalı ·bir milyarderiıı 

karısı tarafından 931 senesinde 
yaptırılan dünyanın en şöhretli 
gemilerinden birini teşkil eden 
Savarona yatı Hamburg'ta sa -
!ılığa çıkarılmıştır. Elde edilen 

ve gönderilen kataloğdan da tet
kik edileceği veçhile yat bütün 
modern konfur vasıtalariyle mü 
cehhez ve en yeni deniz aletleri
ni ihtiva eden n.ü.klemmeliyt1j 
inşa dilmi§tir. Bir milyon liraya 
satılacağını duydum. Krop fab
rikalarına ısmarlanacak gemi -
den evvel ne şekilde hareket e
deceğimin iş'arını rica ederim.• 

Riyasticüınhur makamı için 7 
mılyon Türk lirasına Krop de
niz müesseselerine siparişi veril
mek üzere bulunan yat işi bu ha 
herle durdu. Kataloğ tetkik edil
di. Savaronanın cihanşümul 

şöhreti esasen Ankaraca da ma
liim bulunduğundan Berlin se -
faretine hariciyeden emir gön
derildi: 
•- Derhal talip olunuz!• 

Berlin sefaret~ Türkiye Cüm
huriyeti namına satılık Savaro
na yatına talip oldu. Yat sahibi 

bu isteği memnuniyetle karşıla
dı. Türklere olan sempatisi bil -
hassa Yatın Şef Atatürk'e taljsi
si meselesi ıkadını fiat hususun
da da makul davranmağa imale 
etmışti. 

Hamdi Apak yatın tatış işini 
tamamlarken ortaya beklenmi -

yen bir mahzur çıktı: Bazı Al -
man deniz firmaları, yata ilk 
müşteri sıfatile kendilerinin ta

lip olduklarını iddia ederek sa
tılmasına mani oluyorlar, kendi
lerine satılmasını temin için de 
yata haciz vazettiriyorlardı. 

Bu haciz i§:nde Krop fabrika
sının mühim rolü vardı. 7 Mil -
yon Türk lirasına kendisine si
pari§ edileceğini kestirdiği Ri· 
yaseticümhur yatı, Savarona sa

tın alındığı takdirde sipariş edil
mekten vazgeçilecek, müessese 
7 milyon liralık bir satışın ka -
zancını kaylbedecekti. 

Yata haciz konulduğunu yine 
Berlin sefaretimiz vasıtasile An
karaya haber verildi. Ortada ya

tın haczini mucip hiçbir sebep 
yokken bu hareket tarzı Anka -
rada tuhaf karşılanmakla bera -
her yat sahibi de kendi hükıl -

metine müracaat ett;. Yolsuz 
haczin ref'ini istedi. Amerika 
hariciyesi Berline bu yüzden 
bir nota vermek mecburiyetinde 
kaldı. Bu notada haczin sebepsiz 
konulduğu, yolsuz olduğu bildi-
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- Tabii .. hem de çok seviyor .. 

- Hayret!. .. 

- Ve. beni kıskanıyor .. 

- Sahi mı söylüyorsun .. Val-

ıahi inanmı.yacağım geliyor. 

- İnan bana .. ve bu doğrudur. 

- Fakat, şimdiye kadar hiçbir 

şey hissetmedim .. çünkü, böyle 

bir şey düşünmedim, ihtimal ver 

medim .. 

Süheyla, ciddileşmi§ti: 

- Bu kadarı fazla amma. Bel

kısın bu hareketi ahlaksızlıktır. 

&nin Ekremi ve Ekremin de s~ 

ni sevdiğini biliyor .. sonra da, 

nihayet, Belkıs, senin on beş se

nelik arkadaşın .. ta mektep sı -

ralarından .. 

Neriman, içini çekti: 

rildikten sonra hemen refedil
mediği takdirde mukabele bil -
misle geçileceği, Amerika liman
larına varacak tekmil Alman ti
caret gemilerinin haciz altına a
lınacağı da ihtar ediliyordu. 

Hadise, · bu safhaya gelince 
beynelmilel bir mahiyet aldı. İşi 
Alman devlet reisi Hitlere bil
dirdiler. Hitler, Atatürk'e karşı 
duyduğu büyük sempatinin bir 
tezahürü olmak üzere haczın he
men fekkini ve sahibinin kime 
isterse yatı satmak hakkını haiz 
bulunduğunu bildirdi. 

Bu sırada, Amerika nutas.ı... 
Berline tevdi edildiği 938 Nisa
nında Alrnanlann Avrupa trans
atlantik yarışında ileri bir gemi 
diye avlandırdıkları Bremen 
transatlantiği de Nevyork lima
nına varmak üzere bulunuyor -
du. Notanın müeyyide mahiye
tinde ileri sürdüğii cTekmil A
merika limanlarında bulunan ve 
gelecek olan Alman gemilerine 
haciz konması• keyfiyeti Hitle
rin bu hükmünde sempatiden zi
yade bu noktanın amil olduğunu 
gösterir. 

Savarona bir milyon lira mu
kabilinde hüknirnetimizce satın 

alındı. Bu yat Riyasetıcümhur 

makamına tahsis edilecek, yeni 
teşkil edilen Denizbank'ın kad -
rosuna dahil bulunacaktı. 

N san ayı içinde gemiyı Ham
burg'tan alıp getirecek müret -
tebatın seçilmesi işi de başarı
larak Atatürk'e arzedildi. Türk 
Deniz Ticareti filosunun değerli 

kaptanlarından Saıt Özge Sava
rona suvarıliğıne tayin edilmiş, 

diğer gemı zabitanı da onun tez
kiyesile seçildiler. Heyet Mayıs 
iptidasında !sta~buldan Ham -
buııg'a, satış işi tamamlanan Sa
varonayı tesellüm için hareket 
etti. 

Savarona 931 senesınde yapıl
mış, ve Şubat ayının son g•.iniı 

denize indırılmi.şti. Geminın ma
liyet fiatı beş milyon altın dola
ra baliğ olmuştu. Savaronada as
ri tekniğın bütün tekemmülatı 
mevcuttu. Her şey ince bir he -
sapla imal edilmiş, ve ayni ın -
celikle yerine konulmuştu. 

Gemiyi; Amerika donanması
nın armatörü, dünya inşa:ye mu
hendislerinin en şöhretlisi Wila
yan Fransis Jibs'in bir sene uğ
raşarak meydana getirdiği pro
jeye göre Gıdeldeki Alman de
niz tezgahlarının 9 tanesi hır se
ne geceli gündüzlü çalışma ile 
inşa edebilmişlerdi. 

( A;kast var) 

Çok karaktersizmiş .. 

- Fevkalade .. çok ayıp, iğrenç 

bir şey .. bunu Belkıs yapıyor 

ha .. bayağılığını yakından ve sen 

den daha iyi bilirdim. Fakat, bu 

derecesini? .. Hayır .. 

Neriman başını, avucuna da -

yamış, bir müddet düşündü: Bü

tün vücudünde bir titreme his -

sediyordu. Şakakları oynadı. Di.ş 

!erini gıcırdattı. Nefretle. kinle, 

ıztırapla Belkısı düşünüyordu. 

Yutkundu. Dudakları oynadı: 

- Bayağı, iğrenç kız .. rezil .. 

Süheyla, dikkatle arkaqaşına 

bakıyordu. Onun ne kadar çok 

üzüntü içinde olduğunu tahmin 

etmek güç değildi. 

Neriman, Süheylaya döndü: 

s
Eskişehirde 

Leman 
- Atatürk cOrdular hedefi

niz Akdenizdir .• demi§ti. Bunu 
ne zamıan söyledi? 

- 1 Ey lıll 1922 de. 

VEFADA MUSTAFA ŞEKİP 

İKDAM 17 - ACUSTOS 1931 

1 TARiHiN BOYOK HATASI ASKE:RILÖK 
Tr~blusgarbi Kim . 
ltalyanlara Verdi? Japonya Mıhvere 

Geçen gün gazetelerde Sen 
jermen, Trianon muahedelerin
den bahsediliyordu. Bunlar ne mu 
ahedeleridir? 

Fransız Hariciye Nazırı 
fngiliz Nazırı Edvarn 

Del kase, 
Grey .. 

İngilizlerin siyasiyatta duren
dişlikleri meşhurdur. Yırmi sene 
sonra vukuu muhtemel olan ha
diseleri bugünden düşünerek o
na göre ihtiyatlı, tedbirli hare
ket ederler, her yeni vaziyette, 
inceden inceye düşünerek, n.e -
selenin leh ve aleyhteki safhala
rını iyice tartarak karar \'erir~er 
ve ondan sonra icraata geçerler. 

Hatta bugün o kadar iftihar et 
tikleri ve muhafazası için dün -
yayı karıştırmağa hazır bulun -
dukları muazzam imparatorluk
ları da hep bu suretle birer bi
rer başkalarının mallarına 

vaz'ıyed etmekle teessüs etmiş -
tir. 

Girebilir Mi? 
Japonyanın Bugünkü 
Kuvveti Ne Kadardır 

- Sen-jermen 10 eyhll 919 da 
Avusturyalılarla İtilaf devletle
ri arasında imzalanan muahe
de yeridir. Trianonda 4 haziran 
1920 de Macarlarla İtilaf dev -
Jetleri arasında imzalanan mu
ahededir. 

BEYOCLUNDA NURİ CAN 

- Tayyare hucwnlan provası 
ne zaman olacaktır? Bunu hal
ka neden ilan etmiyorlar? 

- Bunu Erkanıha~iyeden 

başka kimse bilmez. Tayyare hü 
cumları bugün için bir provadır. 
Yarın bir harp olursa düşman 
10 gün evvel (İstanbula falan
ca günü şu kadar tayyare gön 
dererek bombardıman edece -
ğim) diye haber göndermez ya. 

Şimdiki provada alışırsak ya
rın muhtemel bir harpte endi
şe etmeden ve telaşa düşmeden 
yapacağımızı biliriz. 

AKSARAYDA NAZIM GÜLENÇ 

- Mekteplerin 8 de derse baş 
lıyarak öğle:vin bitirmE-Si ve öğ
leden köosrh cmfh cmfhy cmfhy 
ması hakkında emir geldi mi? 

- !'!enüz bu hususta emir 
gelmcm.ştir. Vekaletin bu kara
rı tatbik için bir ta 1 !.!ııatname ha
zırlamaKt a olduğ'1 söylenmekte
dir. 
EYİ.iPTE MUSTAFA CEMAL 

- Geçen gün bir kitap oku
dum. Cümlede fail, fiil bile ye
rinde değildi. Adı da güya edebi 
eser. Böyle şey olur mu? 

- Kitıtbın ne olduğunu bil
mıyoruz. Fakat bir-çok kitaplar 
heveskiirlar tarafından r.eşredi

lir. Bu da belki o meyondadır. 
SULTANAHMET ZEKİ ERMAN 

Yeni baremın tatbika ı ı ve 
bu esnada herkesi alakadar e
d<'n meseleleri hakkında birçok 
~ahıslardan m•lUmat istedim. 
Eana tam bir cevap verecek bir 
zat tavsiye edemediler. 
- Yeni baremin ta,bik ş•klineait 

b:r talımatnarnenin hazırlanmak 
ta olduğu Ankara havadisi ola
rak gazetelerde çık•ı. Talimat -
name gelince herkes kendi 
\•azıyetini tesbit edebilir. 

A(;AHAMAMI MURAT 

BAR LAN 

- Fransızların parası nedir? 
Kaç kuruştur? 

- Fransızların parası frank
tır. Bugünkü borsa fiyatı 3· ku-
ruştur. 

ÜSKÜDAR S. S. 
- Fransızca gazetelerin üze

rinde mesela 1 frank yazıyor. 

Buna mukabil bizden 6 kuruş ve
yahut 10 kuruş alıyorlar. Bunu 
kontrol eden yok mudur? 

- Maalesef hayır. 

- Sana şunu söyliyeyiın, Sü· 
heyliicığım, dedi .. Ekremin, bü
tün bunlardan zerre kadar ha -
beri yok .. nasıl haberi olur?. E· 
ğer, Ekrem Belkısın bu hislerıni, 
düşüncelerini duysa, dönüp yü -

züne bakmaz .. ne bilsin, çocuk?. 

Belkısı, benim dürüst bir arka -

daşım olarak tanıyor. Ve sade -

ce öyle biliyor. Onun içindir ki, 

bir erkeğin, herhangi bir genç 

kıza göstermesi icap eden say -

gıyı göstermekte kusur etmiyor. 

O, pespaye kız, acaba, ne zan -

nediyor? .. Ekrem in bu nezaketi

ni, kur, kompliman mı teliikkı 

ediyor?. Ekremin, kendisinden 

hoşlandığı vehmnide mi?.. Za -

vallı .. aptal kız .. Ekremin ne ka

dar harikulade zevk ve asalet 

sahibi olduğunu tahmin edemez

sin, Süheyla .. Eğer, bir gün, bu 

çirkin dedikoduları öğrenecek 

olsa, evvela, kahkaha ile güler .. 
fakat, bu kahkahası çok sürmez. 
Sonra, nefretle, azapla ve acıya-

İngilizlerin milli an'ane halini 
almış olan bu tarzı hareketleri, 
bu yürüyüşleri sayesindedir ki, 
İngiltere son bir, bir buçuk asır 
zarfında yeryüzünde bugün gör
düğümüz alemşümul hi'ıkirniye

tinı kurabilmiş, c Üzerinden hiç 
bir vakit güneş eksilmiyen• ım
paratorluğunu tesis eylemiştir. 

Mamafih İııgifü mılleti de bü
tün bu tedbirli, düşünceli siya -
set ve tarzı hareketine rağmen 

on senede, yırmi senede bir al
danıyor, hm de esaslı surette al
danıyor ve bu yüzden bılahare, 
hatta mevcudiyeti bile tehlike
ye düşecek kadar gailelere ma
ruz kalıyor. 
İçind bulunduğumuz yirminci 

asırda İııgiltercnin böyle hata -
!ara duştüğünün bir iki misali 
vardır, ki (diğerini Japonlarla 
ittifak teşk i l eder) bunun en bü
yüğü, hatta en fecü de Tarblus -
garpte İtalyanların yerleşmesine 
müsaade edilmiş olmasıdır. 

İtalyanların Trablusgarbe göz 
dikmiş olmaları çok eskidir. 

Fakat bidayette uzaktan uzağa 
bir ima şeklinde İtalyanlara gös
terilen bu (tesviye sureti!), İtal
yanların nazarında yavaş yavaş 

kuvvetlenmiş ve on dokuzuncu 
asrın sonlarına doğru İtalya ta
rafından Trablusgarbın istim -
laki nıeselesi İtalyan ricalinin 
zihninde yerleşmeğe başlamış -
tır. O tarihlerde Fransada Hari
ciye nezaretine geçmiş olan (Del 
kase) de İtalyanlarla azami de
recede .yı geçınerek onları itti
fakı müselles•en uzaklaştırmağı, 
siyasetınin umdesi addettiği ci -
betle 1902 sensinde İtalya, Al -
manya ve Avusturyalılarla itti
fakı müsellesi tecdit eylediği za
man Delkase'de Trablusgarbi sa
rahaten İtalyanlara vadeylemiş
tir. 

Görülüyor ki Avrupanın bü -
yük devletleri, ellerine fırsat 

geçtiği ve karşılarındakini aciz 
buldukları vakitler, hak, kanun, 
muahede namına hiç bir şey ta
nırnıyarak bol keseden başkası • 

. nın malını ya kendileri almak -
ta, yahut diğer birine peşkeş 

çekmekte zerre kadar tereddüt 
etmemişlerdir. 

.rak Belkıstan kaçar, bir daha, 
ona selam vermez. 

Süheyla ayağa kalkmıştı: 
- Neriman, kendini beyhude 

yere üzme, dedi.. Ekremi de, se-; 
ni de, Belkısı da herkes tanıyor. 

O, kötü düşüncelerile kalır. Za -
ten Suadiyede olduğumuz için 
konuşuyoruz. Bir, iki ay sonra, 

İstanbula inince, bir daha yüzü

nü nereden göreceğiz? Şeytan 

görsün .. 

Neriman, bırak şimdi bunları .. 

sana biraz piyano çalayım. din -

!er misin? .. 

Neriman, bir an durakladı: 

Süheyla gülerek: 

- Anlıyorum, istemiyorsun, 

dedi. Herhangi bir gürültü, bir 

ses, başını ağıııtacak .. sükılt ve te 

selliye ihtiyacın var, haklısın .. 

- Yok, onun için değil. 

Neriman önüne baktı. Yüzü 

hafifçe sararmıştı. Başını kaldır 

madan: 

- Piyano yok ta .. 

Fransızlar Trablusgarbi daha 
1902 de bu suretle İtalyanlara 
peşkeş çektikreri gibi on se'heson 
ra 1912 de de, İtalya Trablus
garbe bilfil tecavüz eylemeden 
evvel o vakit Başvekil bulunan 
Ciyolietti, Lngiltereye müraca -
at edip fikrini istimzaç etmiş, İn 
giliz hariciye nazırı meşhur Si.r 
(Edvar Grey) de buna (memnu
niyetle muvafakat) edeceği ce
vabını vermiştir. Bu sözleri biz-? 
zat Cyolietti'nin hatıratından 

naklediyoruz. 
Halbuki o tarihte İngilt~re bu 

tecavüze biraz mukavemete kal
kışmış olsaydı, İtalya İngiliz si
yasetinin icabatından harice çık 
mamağı bir an'ane halinde kabul 
etmiş bulunduğundan, hiç şüp • 
hesiz Trablusgarbi almağa ce -
saret edemezdi. 

Çok ddrendiş ve durbin olan 
İnıgilterenin İtalyanın Trablus -
ganbe yerleşmesinin !oendisi için 

, is~ikıbaLde çok büysk mahzurlar 
teşkil edeceğini görmemiş olma
sına ne kadar şaşılsa azdır. 

İngiltere, bilhassa Süveyş ka
İlali açıldığındanberi, Akdenizi 
adeta kendisinin dahilii bir de -
nizi gibi addederek ona göre o 
denizde mevkiini tahkim etme
ği siyasetinin esaslarından biri 
addetmişti. Bu siyasete nazaran 
Akdenizin tam ortasında bir dev 
!etin bu denizn ıki sahilini bir -
den tutmasına asla müsaade et -
memesi icap ediyordu. Fakat de
diğimiz gibi bu uzun görüşlü, u
zun düşünceli ve tedbirli devlet
de arasıra kendisinin mukad
deratını tehlikeye düşürecek 

büyük gafletler irtikabından ken 
dini alamamaktadır. 

İşte bugün İtalyanın hem Fran 
sayı Tunus ve Cezayirde tehdit 
edebilmesi, hem de İngi!terenin 
Hindistan yolunu en can ala
cak noktasından kesmek imka -
runı bulması, hep vakt;le meş -
hur bir Fransız Hariciye Nazı • 
rının ve maruf bir İngiliz Hari
ciye Nazırın;n, Trabln&g&rbi İ . 
talyaya pişkeş çekmelerinden i
leri gelmiştir. 

Trablusgarp facm~ının içyü -
zü, böyle tarihi vesaikle anlaşıl
.dığı vakit ise, insan bugün İngil
terenin ve Fransamn bulunduk
ian müşkül vazi~ti pek tabii 

Süheyüi., boş bulunarak bir - • 
den sordu: 

-Ne oldu? .. 
Bu sualın cevabını Nerıman u· 

zun müddet veremedi. Süheylii, 
arkadaşını müşkül vaziy•tte bı

raktığını anlamak!~ beraber, ha
disenin ne olabileceğini, birden 
kavrıyamamıştı . 

- Sahi, diye ilave etti.. piya

no da, şimdi can sıkar. 

Neriman, susmakta devam e -

diyordu. Sonra, birden başını 

kaldırdı. Muztarip bir sesle: 

- Piyano gitti. Süheyla .. dedi. 

Süheyla, birden sarsılmıştı. 

Kendini toparlamağa çalışarak: 

- Ya ... Pekalii .. daha iyi.. sen 

bilirsin .. 

:-------- YAZAN: 
Emekli General Kemal Koçer 

Beşer kütlesinin yarısını ba
rındıran Asya, ötedenberi beyaz 
ırkın bir menfaat ve hayat sa
hası vaziyetinde idi. Siyasetini 
yurdunun ali menfaatine de de
ğil, bir harbin megaloideasına 

uyduran doğunun müterakki 
milleti, medniyet zi.J'Vesine doğ 
ru dev adımlarile ilerliyen di
ğer bir düzine milletin mukad
des menfaatini baltalamak için, 
dolambaçlı bir yol almıştır. 

Çocukluğumda, Ahmet Mit
lhat merhumun, galiba •Kırk an 
bar• adlı bir kitabında okumuş 
tum: Uzak Şarktan kalkan ve 
bir milyonluk öncüsiyle Bosforu 
geçen bir beni Asfar ordusu Avru 
payı taraç edeoek .. ! Fakat, filo
zof bunu beş bin yıl sonrası i
çin düşünmüştü. Japonyadaki 
Ejder cemiyeti, zaman ve me -
sa!e mefhumunu da hiçe saya
rak, bir sil.8.h cephesile bütün 
o parlak hulyaların ıhakiakt sa
hasına çıkıveıeceğine kaildir. 

Yirminci asırda yaşıyanlar, 

politikayı siliiha a~t eden mil -
!etlerin ne acıklı duruma düş -
tüklerine şahit olmuşlardır. Bu 
genç ve beceriksiz cemiyete gö
re, Avrupa •boğazlaşacak, hara
'biye sürüklenecek, bitap düşe

cek ve artık Asya da, Asyalıla
rın değil, hulul usulünü ateşli 

bir yoldan tatbik eden bir mil
letin hılkimiyeti altına geçecek! 

Japonya, öyle sanıyoruz, bir 
kaç yıldanberi uyuyan bir ars
lana saldırdığını henüz anlıya -
manuştır. Krizantem diyarı sakin 
!eri, harp işile ilgili olduğuna 

halii inanmadıkları muazzam 
millet karşısında her gün bin -
!erce zayiat veriyor. Öteki bü
yük komşusu da Japon harpçu
luğunu vakit vakit düzinelerle 
düşürdüğü tayyarelerle okşamak 
tadır! 

Bu asır, bir vakitler prensip
ler tanıyan totaliter memleket-

görmek istemekte ise de ne yapa 
lım ki bu müşkül vaziyet netice 
itibarile hepimizi mutazaı-rır et
mek ihtimallerini de gösterdiği 
qihetle dünkü tarihe ait bu şaya
nı dikkat ahvali. yalnız hayret 
ve intibahla gözönüne getirmek
le iktifa ediyoruz. 

SÜLEYMAN SITICI 

Süheyla sırf konuşmak için: 
- Başka ne var, ne yok Neri"' 

mancığım, diye sordu .. 
Neriman, başını genç kıza çe

virmi§ti. Gözlerinin içindeki ıs

laklığı saklıyamadı. Dudakları 

mosmor kesilmişti: 
·- S~nden saklıyacak değilim 

ya, Süheyla, dedi, piyanoyu sa\
tık .. 
-! ... 
- Evet hayret etme .. sattık .. 

çünkü, ihtiyacımız vardı. Para 
lazımdı. Biliyorsun. Babamın iş
leri bozuk gidiyor. Başka ne ya

pabilirdik? .. Sana, mahrem ola

rak, şu sırrı da verebilirim: Ek

remle ni§anlanıyorum. 
- Ya .. aman, çok memnun ol -

dum, Neriman .. 

!erin teslim ettiği gibi, bir mil
let asri ise, yarım milyarlık - ba 
zıların tabiri veçhile - beni be
şer kütlesinin, bir milletin he
gemonyasına terkedihnesine de 
imkan bulunamıyacaktır. 

Çinde şimdiye kadar bir •A
çık kapı • politikayı Amerika -
miştir. Bu politikayı Amerika
da benimsemişti. Gençler 
grupunun ancak siliihla esasları
nı çizdikleri siyasetin, bütün si
yasetlerin ıınenfaatini baltalamak 
bakımından, ergeç illAs edeceği
ni i.sbat etmek için, Mareşal Va! 
derzenin bir çeyrek asır önce 
Çinde, müttefik ordular başın -
da, aldığı rolü düşünmek kafi
dir. 

Avrupanın şimdiki çapra§ık 

durumunun, Japonyaya, Asya -
nın derinliklerine müteveccih 
bir hareket serbestisiverıniş ol
duğuna ve, işinin çıkarına bakaJ 
rak, totaliterlerle de iş ortaklı

ğı yapacağına itimat edenler var 
dır. Ancak, unutmamak JA.zım
dır ki, müsellBllı grupun hedefi 
doğ!udan doğruya beyaz ırktır. 

Japonya da, bir sanat diya
rıdır, dünya pazarlarından ge
çinir. Yeni dünya, bir müdd~ -
tir, Japonyaya pazarlarını kapa
dı. Afrikanın garbine kadar mal 
!arı büyük ölçüde süren ve hal
kının geçimini temin için de sa. 
vaşan Japonyanın, bugünkü çok 

· çetin vaziyette, esasen düzensiz 
i.şliyen iktısat mekanizmasına 

duraklamalar vermeıınek için, 
bu mahreçlere baş vurması kat't 
bir zarurettir. Tokya-da devam 
eden siyasi müzakereler bir çık
maza girerse, J a ponyarun inki -
şalına uzun zamanlar samirnane 
aliika gösteren büyült memleket 
yani hemen bütün dünyada mah 
reçlerini bu kanaatli kapılara 

kapıyacaktır. 

J aponyanın - gazete havadis
lerine bakılırsa - bir cihan ha!'
bine karışmasını terviç eden 
bir kara kuvveti vardır. 

Almany~ ve İtalyanın büyük 
doğu meıınleketine fili yardım

larından bahsedilmektedir. Ja
pon harp sanayiinin günlük sar
fiyatı karşılamak için güçlükle
re uğradığını gösteren bu yardı
mın şekil ve ınikyasıru tayin 

(Arkası 7 inci sayfad.11) 

- Ekrem, sana daha yenisini,; 
daha büyüğünü alır .. Seni çok 
seviyor. Bilsen Neriman .. oka

dar sevindim ki, bu haberin, ba

na hakiki bir müjde oldu. Çok 

sevinç duyuyorum. Sebebi, çok 

s~vdiğim bir arkadaşımın saade

tini görmektir. Sonra, bir de ni

çin seviyorum, biliyor musun. 

Neriman? 

Nerırr.anın, az evvelki dur -

gunluğu ve acısı geçer gilbi ol

muştu. Gülümsemeğe çalışarak: 

- Neden? .. diye, sordu. 
- O hınzır Belkis yok mu? 

İşte, ona nisbet, bu senin ni§an 

tıavadisine daha çok memnun 

Kelimeler, Süheylanın ağzın

dan dökülüyordu. Ne söyliyece

ğini şaşırdı. Nerimanın haline 

bakıyordu. Kız, başını pencere -

den tarafa çevirmişti, sokağı sey 

rediyor gibi duruyor, arkadaşi· 

le gözgöze gelmemek istiyordu. 

- Teşekkür ederim. bir ay 

sonra, bu iş olacak. Halbuki, ha 

zırlık lazım; elbise vesaire yap -

tırmalıyırn. Piyanonun satışın -

daki asıl sebep te bu .. 

· oldum. Görsün bakalım.. İnşal

lah çabucak da evlenir, mesut 

olursunu~ Belkis, garip telakki

li bir kız... O, zannediytır ki, 
sev,gi müsavi bir şeydir?. Haya..ı 

tın son derece maddi olduğunu 

biliyoruz amma, sevgi de, kalp 

de maddi olur mu?. - Neyse .. ehemiyetli bir hi -

dise değil .. ~Arkası va.r) 
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ğa başlanmış bulunmaktadır. Bu 
sene gayrifedere klüplerin de 

Hazreti Muhammed'ln Doğu,u iltihakiyle gerek adeden ve ge-
Hem Muhamed gelmesi oldu yakin rekse kuvvet itibarile fazlala -
Çok alametler belurdü, gelmedin. (1) 

Abdullah ile zevcesi Amine, 
Mekkenin şark cihetinde, (Şu -
ııbı Ebutalib) denilen caddede (2) 
bir eve yerleşmişlerdi. Bu ev, 
Aminenin malı idi. Ve adına, 
(İlmi Yusuf evi) (3) denilirdi. 

Bu mesut zevç ve zevce ile 
(Ümmü Eymen) isminde genç 
bir cariyeden mürekkep olan 
küçücük aile, tam bir sükfın 
huzur ve emsalsiz bir bahtiyaır
lık içinde yaşayıp gitmekteler
di. Abdullahın şahsi serveti ve 
bütün maişet vasıtası, beş deve 
ile küçük bir sürü koyundan i
baretti. 

Fakat bu mütevazı servet o 
kadar bereketli idi ki, Mekke
nin zenginleri gibi mebzul bir 
refah içinde yaşıyor !ar .. Her ak 
şam, birkaç fakirin karnını do
yuruyorlardı. 

Aminenin hamil vaziyeti, gün 
den güne ilerliyordu. Fakaıt o, 
gebeliğin verdiği ağırlık ve sı

kıntıyı zerre kadar hissetmiyor .. 
vaziyetinden, katiyyen şikayet 
eylemiyordu. 

Artık hamil müddet~ yedin
ci aya gelmişti. Bir gece, garip 
bir rüya gördü. 've bu rüya~ını, 
ertesi saba<h Abdullaha naklet
ti. .. Rüyasında, şaıhsını tayin e
demediği bir adam görmüştü. Bu 
adam keıııdisine: 

_ Ya, Amine! .. Muhakkak 
bilımelisin ki.. sen, aleme hayır 
ve rahmet getirecek bir vücu
da, hamilesin. Onu doğurduğun 
vakit, adını (Muhammed) koy. 

Demişti. 

Albdullah koştu, gitti... Bu rü

yayı babası Abdulınuttalibe söy 

ledi. 
AbdulınuttaJip, esasen oğlu

nun muhitinde, bir takım fev • 
katadelikler dönüp dolaştığına 
kanidi. Bu rüyayı dinledikten 
sonra, çok sevindi: 

_ Ya Abdullah! .. Bu rüya, 
sahihtir .. '. Bazı şeylerıden istid 
JAl ederek ben de kanaat geti
riyorum ki, doğacak çocuk, a
leme, hakikaten feyiz ve raıh
met getirecektir. 

Dedi. 
Eski Pepgamberler, kendile • 

rinden sonra büyük bir Peygam
berin geleceğinden bahsediyor
lar ve ona (Ahir Zaman Pepga
berl} diyorlardı. 

,Bu peygamberlerin şeriatleri
ni ve din hükümlerini ihtiva e • 
den eski din kitaplarında, Ahir 
Zaman Peygamberinin bir çok 
yüksek vasıfları zikrediliyordu. 
Fakat, onun nerede dünyaya ge
leceğine dair bir sarahat görül -
müyordu. 
Bazı alimler ve kahinler, (Son 

Peygamber) in (Hazreti İbra -
him) neslinden geleceğini, deve
ye bineceğini ve o doğarken bir 
takım harikullidelikler görüle -
ceğini zikrediyorlar.. hatta, o -
nun sırtında ve iki küreğinin a
rasında, adeta mühre benziyerr 
büyücek bir (Ben) bulunacağını 
da ilave eyliyorlardı. 

Bu rivayetler devam ede ede, 
asırlar geçti. Ve bu uzun intizar 
devresinden sonra, nihayet 
(Hazreti Muhammed) in dünya
ya geleceği zaman takarrüp et • 
ti. 

(1) (Gelmedin) den maksat, 
(Gelmeden evvel) yani (Gelece

ği sırada) dır. 

(2) Bu cadde sonraları, Ş~
abı Beni Haşim), (Zamanül mUr 
ve!!id) tesmiye edilmiştir. . 

(3) Bu evin ismi de, Asrıs~
dette, (Dciriittebabia) ya çevrıl-
miştıi. 

- MEVLÜDÜ ŞERİF -

Abdülınuttalip, (Amine) nin 
neklettiği rüya üzerine, büyük 
bir heyecan içindeydi. (Mekke) 
havalisinin ve (Kureyş) kabile
sinin reisi olan bu zat, hem J:ıu 

rüyayı ve hem de çektiği hey)' -
canı başkalarına nakletmekte bir 
beis görmedi. 
Bazı kimseler ve bilhassa ka

hinler: 
- Ya, Abdülınuttalip!.. Sen, 

bunlardan herkese bahsetme. 
Başka dinlerin müteassıp salik
leri, olabilir ki doğacak olan bu 
çocuğu çekeme?Jler .. kendi din -
terine zarar vermesi ihtimaline 
ıbinaen, ona suikastederer. 

Diye, Abdülmuttalibi, süku -
ta davet ettiler. 

Fakat, (Amine) ile zevci (Ab
dullah), heyecanlarını bir türlü 
yenemiyorlardı. Büyük bir sabır 
sızlıkla günleri sayıyorlar. (Ale
me rahmet) olarak dünyaya ge
lecek olan evlatlarının yüzünü, 
bir an vvel görmek istiyorlardı. 

* Nihayet, o gün geldi. 
Rebiülevvel ayının on ikinci 

Pazartesi gecesi idi. 
Amine, kendisinde doğum ala

metlerinin baş gösterdiğini his
setti. K'!_mşusu, (Avf oğlu Ab -
durrahman) ın valdesi (Şifa) 

ismindeki yaşlı kadına haber 
gönderdi. 

Şifa hatun, koşup geldi. Ami
neyi doğum sancılarile muztarip 
bulacağını zannederken onu bü
yük bir süklınet içinde görür 
görmez hayret etti: 

- Ya, Amine! .. Bunca kadın 
doğururken yanlarında bulun -
dum. Hiç birinde, senin halini 
görmedim. 

Dedi. 
Amine, başka kadınlar gibi 

sancı ~kmiyordu. Sadece, bütün 
vücudünü sarsan garip bir buh
ran ve heyecan geçiriyordu. 

Hiç şüphesiz ki, büyük ve ma 
nevi bir kuvvetin tesiri altııı,da 

idi. Sanki bu dünya ile bütün a
lakasını kesmiş .. başka bir ale -
me intikal eylemişbi. 
Tavanında iki küçük kubbe bu 

lunan küçücük oda, (1) tıpkı bü
yük bir mabet gibi, huşu, ve hu
zu ile dolu derin Ve uhrevi bir 
sükun içindeydi. 

Maddi ve beşeri sesler, (Ami
ne) nin kulaklarından yavaş ya
vaş uzaklaşıyor .. gözlerinin ö -
nünden, perdeler kalkıyordu. 

Bizzat Aminenin anlattığına 

göre, bütün muhiti, nur ile dol -
muştu ... Gökten, saf saf melek
ler iniyor .. (Kabe) gibi, evini ta 
vaf ediyorlardı. 

Nagihan duvar yarılmış, ~ç 
kız peyda o!ınuştu ... Bunlar, A
minenin yanına gelip oturmuş -
lar, konuşmıya başlaımışlardı. 

_ Sana, müjdeler olsun .. . Se-

nin doğuracağın oğul gibi kad-
. cemil olan biri, henüz doğına

:ıştır. Ve senin nail olduğun ce
lil mertebeye de, hiç bir ana 
nail olmamıştır ... Ey dildare! .. 
Sen, ulu devlet buldun. 

Diye, hem kendisini ve hem 
de doğuracağı çocuğu tebrik ve 
te~gLbe koyulmuşla.rdı. 

Bu sırada Amineyi hararet 
basmıştı. Kati (2} susamıştı. Bu 
üç kızdan giri.si ona bir cam (3) 

dolusu şevbet sunmuştu. Bu şer 
bet, kardan ak ve soğuktu. Lez
zeti ise, şekerde yoktu. 

(1) Odanın mesahai sathiyesi, 
otuz bir kademden ibaretti. 

(2.) Çok. 
(3) Bardak. ,' 

şan İstanbul klüplerinin faali -
yet programı ve her sene yapıl
makta olan lig usullerini yeni 
ve orijinal şekillerll'! değiştir -
meği düşünen futıbol ajanı ay
ni zamanda İstanbul futbolü -
nün terakki ve inkişafmı te -
min maksadile çizilecek progra
mı eski ve kıymetli spor idare
cilerimizden müteşekkil bir he
yetle yapmağa karar vermiş ve 
bunun için de bu ayın yirmi se
kizinci pazartesi günü bir top -
Jantı hazırlamıştır. Bu toplantı
ya eski sporculardan Hamdi E
min Çap, Fethi Başaran, Ali Sa
mi Yen, Burhan Felek, Zeki Riza 
Sporel, Albdullah Gür, Orhan Ök 
tem, ve Sedat Riza davet edil -
mişlerdir. Futibol ajanı Kemal 
Halim Gürgen'in de iltilhakile 
teşekkül edecek mütehassıs he
yet İstanbuln bu seneki çalış
ma programını hazırlıyacaktır. 

---0010---

Taarruz I<upası 
Dıinkü nüshamızda 26 Ağus

tos muilu güııunün hatırasını 

yadetmek ·üzere sporcular ara -
sın<la ve llogünün mukaddes ye 
ri olan Akşehirde yapılmasını 

teklif ettiğimiz taarruz kupası 

maçları hakkında fut!bol hakem 
!erinden Bay Bahaettin Uluöz - · 
den aldığımız mektupta ihdası 

nı teklif ettiğimiz taarruz ku
pası hakkındaki düşünceleri şöy 

le hulasa etmektedir: 

* A - Taarruz kupası maçları-
nın, ilk oynandığı saha.da yani 
Akşehirde ve merkezce tensip 
edilecek hususi bir seremoni ile 
yapı'.ına;;ı. (Bu vesile ile Akşe -
hirin sporu, senede bir de olsa 
canlı bir faaliyete sahne olaca
ğı için bundan kendisine esaslı 

bir inkişaf hamlesi de temin e
dil<.>bilir. Ve zannederim bunda ay 
rıca bir kazançtır.) 

B - Spor tarihimizi teSbit 
ile çok yakından ve esaslı olarak 
alakadar olduğunu ve faaliyette 
bulnduğunu yakınen bildiğimiz 

Genel Direktörlüğün 28 Tem -
muz 922 de Büyük Gazinin hu
zurlarında maç yapan 22 oyun
cunun hüviyetlerinin tesbit ve 
resimlerinin spor müzesine alın
ması. 

(Bu vesile ile milli spor tari
himizin bir gününe başlangıç ve 
silesini veren ve onu ilk olarak 
ta tbik eden sporcuların da dai
ma yaşamalarının ve böylece 
kurulmakta olan spor müzemi-

! zin gelişmesine vesile verilme
sini temin etmiş olurlar kanaa -
!indeyim) 

TAKVİM • 
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geçmiş, rüzgar şimalde sani!}'e
de 4 ile 6 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 de barometre 1010.9 mi
limetre idi. Hararet en çok 25.5 

ve en az 18.7 santigrat olarak 
• kaydedilmiştir. 

Evliya Çelebi HatagınOğuzAhfadından 
olduğunu Asırlarca Evvel Söylemişti 

Asfalt yolun ne tarafına bak
sam yeşil, yemyeşil. Otomobil i
lerledikçe ovaların sürprizi bit
miyor, çoğalıyor. Sağda, solda, 
geride her saniye istif değişti -
rerek plan p!iin gözü alan bu ye
şillikler bazan otomobilin pen
cerelerine sürtünecek giilb yak -
!aşıyor, asfaltı kaplıyacak gö
meck gibi oluyor. Sonra bir ge
mi burnu ile yarılan deniz gil;>i 
iki yandan dalga dalga uzakla -
şıyor. 

Antakyadan Harbiyeye gidi -
yoruz. 

Portakal, limon, şeftali bah -
çelerinde kadınlar şarkılar söy 
lüyorlar. On metrede bir, gülü
şerek, haykırarak el sallıyan ço
cuk kümeleri görüyorum. Bu -
lutsuz gökte öyle kızgın bir gü -
neş var ki rüzgar bile kavrul -
muş. Yüzünüze vurdukça bu -
har banyosuna girmiş gibi olu-
yorsunuz. 

Harbiye ... 

Antakya 

ra!ık kendimi toparlar gibi o 
!unca ufka damla damla kan püs 
küren bir gurubun başladığını 

gördüm. Doğrusu, İskenderun -
da yapacak işim olursa, yahut es 
ki Hatay devlet reisine ikamet
gah yapılan ve henüz eski halini 
almıyan biririk otel işletmekte 
olsaydı şu gurup beni oturdu -
ğum yerden kaldıramazdı. 

• •• 
Harbiyeden İskenderuna dön

mek için bindiğim otomobild<.> 
yalnız değilim. Yol arkadaşla -
rımdan biri bir büyük maliyeci, 
piri bir mühendis ve biri bir ma 
denci. 

Antakyayı ve Antakyadan 
sonra Amık gölü boyunca uzanan 
şoseyi konuşmadan geçiyoruz. 
Ancak c>tomobil, ovayı bitirip kı 
zıl dağları kıvrılarak aşmağa 

başlayınca ağızlar yavaş yavaş 

açılıyor. Harbiyedeki portkallık
ların, Defne şelalesinin, müte -
madiyen değişen ve değiştikçe 
güzelleşin manzaranııı tesiri ü
zerimizde bu kadar büyük. 

Söze başlıyan mühendis Hay
ri oldu. Tahsilini Almanyada ta-
mamlaniış bir genç münevver: 

- Buraya hasret çekişimizin 

sırrını bugün daha iyi anladım .. 
diyor. 

Maarif Vekilimiz Hasan Ali 
Yücelin yakın akrabasından o -
lan ikinci arkadaş içini çekerek 
ilave ediyor: 

- Payas'tan tam yirmi yıl bu
raya bakamağa nasıl dayanmış. 
Etraf halis Türklerle dolu. Ne 

Hataylılarm unutulmaz mü -
cadele günlerinde adını çok işit
tiğimiz bu nahiye merkezi yal -
nız her santimetre murabbaın -
dan bir limon, bir portakal ağa -
cı fışkırttığı için güzel değildir. 
Hayır. Harbiyeyi Hatayın en gü
zel parçası saydıran kıymet o ha 
rikulade şelalesinden geliyor. 
Kuynadığı yalçın kayalar, asır

l!k meşelerle sarılı örtülü bir 
berrak ve soğuk su tasavvur edi
niz ki köpürerek, çağlıyarak el -
li metreden önünüze düşüyor; 

kayalar arasında kazılmış bir 
havuzda toplanıp kaya ilduklarını 
dan dört tarafa yayıldıktan son- dersiniz Bay Nuri? 
ra taşıyor, yine kayalar üstün • Şimdi otomobil karşıda ilk ev 
den kayalara düşüp çarparak, !eri görülen bir kasabaya yaklaş-
köpürerek yüz metre aşağıda bir maktadır. Şoförün yanında otu-
başka ve daha geniş kaya oluk- ran üçüncü arkadaş başını hafif 
tan, uğulduyarak, Antakya 0 • çe arkaya çeviriyor ve gözleripi 
valarına akıyor. 

1 

hulyavi hulyavi süzerek: 
Burada bir kır gazinosu var - Halkı Oğuz tayfasındandır 

ki birasının soğukluğiyle meş • \ ki Türk demenin eHüsnü tabiri• 
' b t büh' tan, hur. Garsona sordum: dir. Kin, garaz, giy e, 

- Buzu nereden alıyorsunuz? nedir bilmezler .. diye mırıldam-
Güldü. Parmağını uzattığı ta- yor. 

rafa baktım: Ve ilave ediyor: 
Şişeler havuzun bir köşesine - Evliya Çelebi böyle diyor. 

yığılmıştı. Halkı Oğuz tayfasındandır. Bu -

1
- Parmağınızı sokun, ne so _ ralann Türklüğünü isbat kadar 

ğuk olduğunu anlarsınız.. bizim için kolay ne vardır? An-
Asırlık çınarın altı, Hataylıla- cak babalarımız ve büyük baha-

rın mağrur gözlerle baktıkları larımızın bir kısmı buraları ih-
subaylarımızla doluydu. Yanı _ mal etmiş olınak ve hakiki TÜ):'-

başımda oturanların konuşma - ke düşen vazifeyi başarmamış 
larına kulak verdim: "o!ınakla itham edilebilirler. Bu -

- Bu kaynak, saniyede beş raları dedelerimizin cAlmak, al-
metre mikabı su veriyor. Her _ mak ve bir şey vermemek. gibi 
halde, düştüğü yükseklikle şöy- müfrit bir hodkamlığa kapıldığı 
le bir bakmak, bundan kolay !ık- günlerde bizden yavaş yavaş 
la 3 - 4 bin beygir kuvvetr elde kopmağa başladı ve bu illet te-
edilebileceğini anlatır. davi edilemez bir şekil alınca ta-

- Mutlaka ... Bu kadar kuvvet mamile koptu. İmar lazım. Fa -
te Hatayı elektriklemeğe kafi ge kat bu işi yalnız devletten bek • 
lir. le memeliyiz. Her vatandaş ken-

- Sanırım ... Hatta bu civarda dini memleketi imar ile vazife -
trenleri bile işletmcğe kafidir lenmiş bilıneli. Bilhassa zengin • 
bu. ıer. Bence zengin, menafii mille-

Daha fazla dinliyemedim. Zi- tin heyeti umumiyesine ait olan 
ra sulara, suların yeşil yosunlar milli servetin küçük veya büyük 
la kadifelenmiş kayalardan akı - bir parçası kendisine teslim e -
şına öyle dalıvermişim ki bir a- dilmiş bir cYedi emin• dir. Bu 

serveti çömlekte tutmak en bü
yük hiyanettir. Parayı ortaya 
dökmeli, memleketin imarına 

sarf etmeli. 
Belli ki hepimiz güzel bir şey 

görmüş olmanın büyük hazzı i
çinde ve heyecandayız. Hatayın 
anavatana bağlanmasından her 
Hataylının ve her vatandaşın 
duyduğu lezzeti yudum yudum 
tadarak İskenderıma ulaşıyo -
ruz. 

Kasaba elektrikler içindedir. 
Hamidiye kruvazörümüzün bor
da fener !erinin renkleri ayı yı
kıyan liman sularında dalgala -
myor. Düne kadar Mareşal Foş 
caddesi adını taşıyan kordonda 
büyük bir lokantanın hasır kol -
tuklarına oturuyoruz. Nuri De -
mir ağ: 

- Siz benim misafirimsiniz ... 
diyor. Bu geceyi kutlulamalıyız. 

Bağrıyoruz: 

- Garson! Garson!. 
Bekliyoruz. Bir dakika, beş 

dakika geçiyor. Ne gelen var ne 
giden! 

Bir daha bağrıyoruz: 
- Garson! 

Masaları dolduran kalabalık a -
rasından beyaz ceketli bir ellli -
lik adam bize doğru bakıyor; son 
ra lokantaya doğru haykırıyor: 

- Yaa Dimitruu! 
Bir Rum adının bir Arap nida

sile yanyana gelişinden ve arab 

tecvidine en uygun bir tarzda 
telaffuz edilişinden doğan bu 
haykırış suratıma bir ölü eli değ 
miş gibi, bir teneşire yaklaşmış 
gibi beni irkiliyor. Arkadaşları -
ma bakıyorum. Onlarda da ayni 
teessür var. 

Mühendis Hayri beyaz dişleri
ni göstererek onu alaylı alaylı 

taklit ediyor: 
- Yaaa Dimitruu, yaaa gar -

soooonefendüüüüü! 
Elski bir Darulfünun mezu -

nu olan Necati yüzünü buruştu. 
ruyor: 

- İşte iburadıın Payas'a gerile 
yişimizin hakiki sebebi. Ben bu 
adamı bilirim. Türktür. Tecvit 

dilile konuşuyor ve arap nida e
datile Rum adının bir Türk şeh
ri lokantasında yanyana gelişini 
yadırgamıyor. 

Belen ahalisinin Oğuz tayfa -
sından olduğunu Evliya Çelebi
nin gururla söylemek.ten zevk al
dığı gün biz bu Türk toprağında 
idik. Tanzimatın bizi kozmopo -

litleştirdiği gün buralarda acı 

bir rest çektik. 

Buraya cYaaa Dinıitruuu!• di

ye haykıram yadırgadığımız gü
ne tekrar dönmüş bulunuyoruz • 

Milletlere hükmeden talii bu 

cYaa Dimitruu!• kadar beliğ bir 

tarzda izah eden ne vardır? Bir 

millet milli duygulan üzerinde 

hassas olunca vardır, büyüktür •. 

Bu hassasiyetin en ufak bir mü.' 
samahaya tahammülü yoktur. 

NlZAMETTtN NAZiF 

• •• 

SAYFA 1 

Bu Günün __ -= ı 
==~ Yenilikleri 

Kahvaltı Eden 
Tavşan 

İngilterede ufak bir endüstri 
şehrinde birkadın her sabah 
bahçesinde çocuğu için kalhval
tı hazırlarmış, fakat kadın içeri
ye girip dışarı çıkıncaya kadar 
k~valtının yerinde yeller es
tiğini görürmüş. Hırsız kim? 

Nihayet bir gün bu meşhur 
hırsız yakalanmış. Bu; meğer u
facık bir tavşan imiş. Kahvaltı
yı çalıp orman kenarında keyfle 
yiyormuş. 

POLİS KÖPEÖİNİN 
MARİFETİ! 

Brükselde bir polis köpeği 

bir gecede 13 hırsız yakalamış

tır. Yine ayni köpek başka bir 
gece bir kürk mağazasından 
kürk çalan bir grupu da yaka
lamıştır. 

Havlıyan polis köpeği bu su· 
retle bir rekor kırmış oluyor. 
YENİ U~UL BALIK TUTMAK 

Avustralyada açıkgöz bir ba
lıkçı bir deııe kenarında elindeki 
şişe dolusu ispirtoyu suya dök
müştür. Bunu yutan balıklar 

sersemleşerek suyun üstüne çı

kıp fırıl fırıl dönerken balıkçı 

he~ini birden yakalamıştır. 
Fakat memnunen evine dö

nen balıkıçı akşam kaç kuruş kar 
zandığını hesap edince o günkU 
balık tutmanın astarı yüzü.ndeıı. 

pahalıya mal olduğunu öğren -
miştir. Çünkü balık bedeli i&pir
oo bedelinin yarısı kadarmış! 

llUO'ONIO avı..ıuc•MJZ 

- SOLDAN SAGA _ 

l - Şifa - İtikat. 
! - Töııpü - Bir nota _ Bir 

peygamber. 
3 - Edat - El sıkmak - Bağ14'" 

lamak. 
4 - Bir nevi araıba. 
5 - İcar bedeli - Uzvun cem'i. 
6 - Orta - ~lir. 
7 - Esir olmak. 

B - Bir rakam • Hamız - Bir 
nota. 

9 - İçkili ve çalgılı eğlence 
yeri - İnmekten emir • 
Geniş olmıyan. 

10 - İsınilıas - Alaturka mu • 
sikide bir makam. 

- YUKARIDAN AŞACIYA -
1 - Divane - Bir teshin vası

tası. 

2 - Adalar denizi - Bir harf • 
Bazı yük hayvanlarının a· 
yağına çakılan demir. 

3 - Rabıt edatı - İplik - Bir 
nota. 

4 - Balkon. 
5 - Dinlenme - İsyan eden. 
6 - Bir adet - Cerahat, 
7 - İrat. 
8 - İstifilıam edatı - Serbesa. 

•bırakmak - Edat. 

9 - Bir nevi baston - İsim • 
Yanar dağlardan çıkan e

rimiş maden. 
10 - Kürkü makı'bul olan bir 

hayvan • Siyah. 



SAYFA - fi iKDAM 
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e - DALGA UZUNLUÖU - ç 
ikisinin Resmi Değil !:!:~:!::~::: 1:~::::: :::: 1 Taksimde T::hanede otu -

1639 m. 138 ltes. Ul ıtw. ran karilerimizden Rauf Binici 
_ Haydi yine suratını ekşit· ı kulandığı otomobili yolda bir - diyor ki: 

me! Artık gideyim.. hendeğe devrilmiştri. B<>yan 17 Ağustos Perşembe cBizim semt, radyonun en faz-
- Erken değil mi? Sühey!a, bu şiddetli sadmenin la olduğu yerdir. Bu muhakkak. 
_ Hayır canım,. tam zamanı.. tesirile derhal ölmüştür.> Saat 12.30: Program. 

Eğer, bizim sokaklardan geçer -
_Bilsen, sen gidince burası ne İhsan ürpererek havadisi bir Saat 12.35 Türk müziği: 1 - ken başınızı havaya kaldırırsa· . 

kadar boş ve ıssız kalıyor. Hele daha okudu. Çıldıracak bir hale ......... - Mahur peşrevi. 2 - A- .. b' b 
nız, sokağın üstünun ır şe e -

ge' " işti. Nereye gitmeli, kimi rif bey Mahur •arkı· Seninle içim .. 
- Haydi İhsancığrm, akıllı ve 

sabırlı ol da beni üzme! Allahaıs

marladık! 
Uzun bir buse; ondan sonra ay• 

nlış ... 
Süheyla ile İhsan iki senedir 

sevişiyorlardı. Süheylil (, ecdat· 
tan zengin ve hala büyük bir mü
essesenin müdürü olan Cevdet 
Erkoç'un karısı idi. 

- ' · keyle örülü olduğunu görürsü • 
görmeli idi? durmak derdinfık eyler. 3 - Şe· 

Sekz gu··n, hiç evın· den çıkmadı. · nüz: Anten şebekesi.. rif Içli - MahW" şarkı: Alamam 
Boyuna çalan telefonu da açıp Burada, herkes başka bir ye-

doğrusu desti emele. 4 - Refik 
kimseye cevap vermedi. Müte • ri açarak, başka istasyonun neş-

Fersan - Mahur şarkı: Bir neş'e 
madiyen Süheylayı düşünüyor, riyatını sokağın havasına yayar. 

yarat hasta gönül. 5 - ........ · - k b" k · t 
gözlerinin önünde yalııız onun Biribirine arışan rr ço ıs as-

Santur taksimi. 6 - Dede - Rast 1 
hayali dolaşıyordu. Dokuzuncu yonun neşriyatı, ne olduğu an a-

şarkı: Çalıma bak efede. l' d yük' 
günü, hizmetçi içeri girerek Bay şılmaz bir velvele ha m e -

Saat 13: Memleket saat aya - A b 
Cevdet Erkoç'un geldiğini haber selir. Bu halden bizarız. ca a 
verdi. n, ajans ve meetoroloji haberle- bunun bir çaresi bulunamaz mı?. 

İhsan, yüreği sıkılmış ve ezil - ri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -

miş bir halde misafirinin yanına 
çıktı. Cevdet, onu selfunladıktan şık program - Pi.) 
sonra maksada girişti. Saat 19: Program. 

Edirne Halkı Sık Sık 
Işıksız· Kalmıyacak 
Elektrik 

Devri 
Şirketinin Belediyeye 
Sevinçle Karşılandı 

Süheyla hakkında, şimdiye ka
dar hiç kimse dedikodu yapma • 
mıştı. Ona dil uzatmıya hazrrla
nanlar, güzel gözlerinin, parlak 
ve masum bakışlarının, nazik ve 
cana yakın tavrrlannm karşısın· 
da hemen vazgeçerlerdi. 

İhsan, ilk zamanlar, neticeden 
emin olmıyarak ona kur yapmı
ya başlamıştı. Fakat, kendine 
güvendiği için ne olur ne olmaz 
düşüncesile işin peşini de bırak
mamıştı. 

Karısının kağıtları arasında va- Saat 19.05: Müzik (Operetler-
siyetnameye benzer bir şeyler den seçme parçalar - Pi.) 
bulmuştu. Süheylfı, bu kağıtta, Saat 19.30: Türk müziği (Fasıl 
öldüğü vakit kendilerine birer heyeti.) 

hatıra verilmesini istediği dost- Saat 20.30: Memleket saat a -

Fotoğraf tahlilleri 1 
Bize f otografınızı gönderiniz I ·· 
kim oldugunuı.u söyliyelim 

İşte, sonunda bu gayreti boşa 
çıkmamış, uzun süren meharetli 
manevraları müteakıp muradına 

ermişti. 

Haddi zatında pek havai meş • 
rep olan İhsan, Süheylfuıın şef
kati ve halisane muhabbeti kar
şısında ona adamakıllı bağlan • 
mıstı. 

Önceleri, Süheylfının ·kocası 
Cevdet Erkoç, karısına musallat 
olan bu tecrübeli aşıktan azıcık 
telaş etmişti. Lfıkin bu şüphesi 
uzun sürmedi. Çünkü kendisi u
zun boylu geniş omuzlu tam ma· 
nasile yakışıklı bir adamdı. Ka • 
rısının onu sevmemesine imkan 
yoktu. Süheylaya karşı nazikti, 
daima hatırını en pahalı ve ağır 
hediyelerle alırdı. Bunu bilen İh
san, bazan kendi kendine: 

- İmkanı yok, derdi, Sülheyla 
muhakkak kocasını seviyor .. ben 
muvakkat bir eğlenceden başka 
bir şey değilim. 

Lakin, bu yolda sevgilisine si
tem ettiği vakit. Süheylanın şef 
kati, itinası ve temiz aJakası yü. 
reğine su serperdi. 

Münasebetlerinin başlangıcın -
danberi buluşmak için pek müş
külat çekmemişlerdi. Hemen he· 
men her gün serbestçe buluşmak 
fırsatını buluyorlardı. Muhitle. 
rinde aşağı yukarı herkes bu mü
nasebetin farlunda idi. Fakat hiç , 
kimse de ağzıma çıp bu macera 
yı dedikodu şekline sokmıya ce
saret edemezdi. 

""" 
Bir sabah İhsan, gazeteleri ka-

rıştırırken birinci sayfada büyük 
harfli bir serlevha gözüne çarptı. 
Gözlerine inanamadı, eğildi ve 
ha,·adisi dikkatle okudu: 

•··. müessesesi müdürü Cevdet 
Erkoç"un refikası Süheylfı Erkoç 
dün aksam saat altı raddelerinde 
Büyükdereye giderken, kendi 

Çeviren : N. DANTON 
Sirdenbrre bitişik odadak: san ı 

· dalyelerden birinni kılıfsız ol -
duğunu hatırlıyarak kızın belin
deki kumaşı çözdü ve kızın kal
bini yokladı. 

Bir müddet sonra !uz, gözleri
ni açtı ve hayret ve korku ile ka
rışıp bir mana ifade eden bir ba
kışla doktora baktı. 

Doktor, yavaş bir sesle: 

- Allaha şükür .. her şey yo
lunda .. dedi. 

!arının isimlerini yazmıştı. Bay yarı, ajans ve meteoroloji ha -
Cevdet Erkoç, bunları anlattık· berleri. 
tan sonra ilave etti: 

Saat 20.50: Türk müziği 1 -
- Böyle bir vasiyeti mukad • 

des addettiğim için size de şu ••... .. .. • Neveser peşrevi. 2 -
bağa sigara kutusunu getirdim. Sadettin Kaynak - Neveser şar-
Bu kutu, kaza günü Süheylfmın kı: Hicranla harap oldu sevda. 
çantasında bulunuyordu. Sizi ra- 3 - Osman Nihat - Nihavent şar 
hatsız ettim, müsaadenizle... kı: Yine bu yıl Ada sensiz. 4 -

Böyle söylemesine rağmen za
vallı adam, yerinden kımıldamı· 
yordu. Elinde tuttuğu bu küçük, 
zarif tabakaya ıslak gözlerini 
dikmiş, ihtimal, senelerce bunu 
kullanan o ince, beyaz fildişi gibi 
eli gözlerinin önünde canlandırı
yor, bir takım hatıraları içinden 
geçiriyordu. 
İhsana gelince, o da gözlerini 

dört açmış, tabakaya bakıyordu. 
Sühey lfının kocası, bilmiyerek, 
gizli bir tertibatı olan bu taba · 
kayı seçmişti. Münasebetlerinin 
başlangıcında, bir gün Süheylii, 
İhsandan, ince kağıt üzerine çe· 
kilmiş küçük bir resmini istemiş
ti. İşte bu resim, kutunun i~inde 
bulunan bir mekanizmaya bas -
mak suretile açılacak, iç kapağın 
içine yerleştiriliyordu. Şimdi ka
zara bu resmin meydana çıkmı • 
yacağı ne malumdu! 

Allah vere de, zavallı adam, 
tabakayı, böyle elinde evirip çe
virirken o yaya basmasa ... 

Bu halde üzülüp dururken İh· 
sanın aklına başka bir ihtimal de 
geldi. Belki beyhude yere telaş
lanıyordu. Onun resminin yerine 
bir başkasının, mesela Cevdetin 
resmi de bulunabilirdi. Bu dü -
şünceyle eski şüpheleri ayakla· 
nan İhsanı bir üzüntü daha aldı. 
Karş1sında duran bu yakışıklı 
genç, bir kadına aşk ve sevda il
ham edebilecek kabiliyette gö · 
rünüyordu. Süheylfının kocası i
çin: .ona karsı hiç bir duygum 
yok, onu kat'iyen sevmiyorum~ 
demesi, her halde İhsanın hatırı· 
nı kırmamak icin olacaktı. Mut
laka yalan söylüyordu. Şayet böy-ı 
le ise, aldatılmış bir kocanın 

Zabıta Romanı : 4 
ra kızın üstünden çıkarmış oldu 
ğu kılıfı alarak gitti, çıplak olan 
sandalyenin üzerine geçirdi. 

Tekrar kızın yanına dönerek 
onu kollarının arasına aldı ve 
vestibülü geçerek penceresi açık 
kalmış olan yemek odasına gö -
türdü. 

Kız, biraz mukavemet etmeğe 
başladı .. 

- Beni yere bırakınız, rica e
derim.. 

- Müsterih olunuz. 

......... - Keman taksimi. 5 - Me 
deni Aziz efendi - Hicazkar şar

kı: Vazgeçip nazü edadan. 6 -
Zekai dede - Hicazkar yürük se-
mai: Bülbül gibi pür. 7 - ....... .. 

- Hicazkar saz semaisi. 8 - Ab
di efendi - Rast şarkı: Senin .aş

kınla çak oldum. 9 - Arif Bey -

Rast şarkı: Zahiri hale bakı,ı:ı. 

10 - ......... Refik Fersan - Ma-
hur şarkı: Dün yine günümüz 
geçti beraber. 11 - ......... - Ma
hur şarkı: Saba tarfı vefadan 
peyam. 

Saat 21.30: Konuşma (İktısat 

saati.) 
Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50: Müzik (Melodiler -

Pll 

kendi fotoğrafını, karısının aşı • 
ğına hatıra diye uzatması kade· 

rin ne garip bir tecellisi idi! 

Birdenbire nasıl olduğu pek 
malum olmıyan bir hareketle yay 

yerinden oynadı ve kutunun gizli 
kapağı meydana çıktı. İhsan, mü

dafaaya hazırlanmış bir vziyette 
yumruklrını sıktı ve elindeki 

kutuyu süzen Cevdete baktı. Bed
baht kocanın hiç bir hareket yap
madığını görünce yaklaşıp eğil· 
di. 

Kutunun içindeki resim ne İh
sanın ve ne de Cevdetin resmi 
idi. Bu, kibarca bir ailenin şofö
rü olduğu elbisesinden ve başın
daki kasketten belli, yakışıklı ve 
genç bir adamın resmi idi. Res • 
min altında şu cümle vardı: .Ca
__ .., Süheyliıya. bütün benliğim-

le .. ) FAİK BERÇMEN 

sin kesilmesini bekledi .. fakat a
yak sesi yine işitildi. Fazla tered 
düt etmeksizin, koşmağa başla -
dı, parmaklığı geçti, otomobilin 
kapısını açmağa muvaffak oldu. 
Ge<!enin soğuk havasının tama
men canlandırmış olduğu genç 
kız daima kucağında idi Bir da
kika sonra makineyi tahrik etti 
ve sonra ayak sesinin gelmekte 
olduğu istikametin aksine doğ • 
ru sislerin içine daldı. 

O zaman kız, doktora döne -
rek kendisinden hiç te beklenil
miyen bir sükfın ile: 

- Doktor Haddon, beni nere-
ye götürüyonıunuz? 

- Konsültasyon kabineneme. 
iDoktor, kısaca ilave etti: 
- Sonra izahat alırsınız. 

Doktor, en kısa yolu takip ede-

VECDET ÖLÇÜ (Üsküdar;) 

mektir. 

-Zeki bir ço 
cuktur. Güzel 
sanatlara isti • 
dadı fazladır. 

Ebeveynin va
zifesi çocuk ü
zerinde fazla 
dikkat ederek in 

* 

!izama alıştır -
mak ve istida
dını tenmiye et 

RİFAT K. (İstanbul) 

-Atılgan ve 
işgüzar bir tip. 
Fazla hassas -
tır. En ufak 
bir hadise ken 
disini mütees -
sir eder. Arka -
daşları arasın

da güler yüzlü 
olarak tanınmış 
tır. Şen sözler-

den hoşlanır. İşbaşında çok atıl
gandır. Verilen işi de iyi yap -
mağa uğraşır. 

* ŞÜKRÜ ERSOY (Kadıköy) 
-Zeki ve kav 

rayi§lı bir tip. 
EJbeveynin va -
zifesi çocukla -
rının sebatkar, 
intizamlı olma
sı için uşraş -
maktır. Bu ka
bil haller biraz 
ruhi olmakla 
beraıber biraz 

da a!ıştırmağa bağlıdır. l!lbevyn 
bu hususta çok dikkat etmelidir. 

Kuru İncir Mahsulü 
İzmir, 16 (İkdam muhabirin -

den) - Bu senenin ilk kuru in. 
cir mahsulü ayın 22 nci salı günü 
Aydından marşan.cfrzle İzıni -
re sevkedilecektir. 

Hadden, çorapları ve ayak -
kabıyı cebinden çıkardı ve kız, 
çoraplarını giyerek onun mev • 
zun bacaklarını seyretti. 

Kız, sordu: 

- Beni neden dolayı konsül -
tasyon kabinenize götürüyorsu
nuz? 

- Bunu size biraz sonra izah· 
edeceğim. 

iKız, kıs kıs gülmeğe başladı. 

- Bir doktor tarafından bir kı 
zın kaçırılması Peatte için heye 
can uyandrracak bir hadise ola -
caktır. 

Haddon, ce-vap verdi: 

- Mis Detmar, heyecanlı vak 
aları seviyorsunuz, galiba! 

- Siz beni İsterik mi zannedi
yorsunuz. 

Edirne (İKDAM Muhabirinrl en) - Elektrik şirketinin bele 
diyeye devredilmesi üzerine cereyan fasılasız verilmeğe başlandı. 
Şirket idaresinde iken her gün dört saat kesilen cereyan halkı • 
mızı çok sıkıyordu. 

Umumi hayat üzerinde büyük hizmeti olduğuna şüphe bulun
mıyan bu mühim işin halli dolayısile halk çok sevinmiştir. 

İzmitte Havacılık 
Kursu A~ı:ıyor 

Ağustosta, burada vilayet fi. 
dancılığında, mevcut köylülere 
mahsus bir usta bahçıvancılık 
kursu açılacaktıör. Masrafları Zi-ı 
raat Vekaletince verilen bu kurs 
ziraat ve fidancılık müdürlükleri 
tarafından idare edilecek ve iki [ 
ay devam edecektir. Bu kursta ı 
talebeye, köylülerin kavrıyaca -
ğı ifade ve usullerle ameli ve na
zari bir şekilde meyvacılık, bağ
cılık ve aşıcılık öğretilecektir. 

Külürpark Halka 
Kapandı 

İzmir, 16 (İkdam Muhabirin
den) - Fuar hazırlıklarının ik · 
mali için Kültürpark, halka ka · 
panmıştır. Fuara iştirak edecek 
olan birçok İstanbullu ekspozan
lar, Ege vapuru ile şehrimize gel· 
mişlerdir. 

•ilk Yaş Üzüm İhracatı 
İzmir, 16 (İkdam muhabirin. 

den) - İlk olarak yirmi bin kilo· 
luk bir parti yaş üzüm Londraya 
sevkolunmak üzere motörle Ka
raburundan Selfıniğe gönderil • 
miştir. 

Kooperatifler, dış piyasalara 
yaş meyva ve bilhassa yaş üzüm 
ihracı için tertibat almaktadır -
lr. Yapılan sevkiyatı diğerleri ta· 
kip edecektir. 

Genç kız, doktora hayretle bak 
tı: 

- Zannedersem beni görür 
görmez siz de bu şüphe hasıl oldu. 
Fakat niçin? Anlamıyorum. 

Hadden, cevap vermedi. Bir · 
kaç dakika sonra kapaklan açık 
ahşap bir garaja müntehi olan 
bir caddeyi takip ediyordu. Genç 
kızla birlikte evine gireli. Eve 
türlü türlü ecza ile dolu bir la · 
buratuvara açılan yan bir kapı -
dan girdiler. 

Doktor, elektrik düğmesini çe 
virdi ve kızı süzmeğe başlad.ı. 
Saçları pek ertfesti.. siyah değil
di, fakat elektrik ziyası altında 

prrıl pırıl parlıyordu. 

Çehresi tabii rengini almıştı. 

İzmir Havalisinin 
İhtiyaçları 

İzmir, 16 (İkdam muhabirin • 
den) - Birkaç gündenberi Kü • 
çük Menderes vadisinde kaza ve 
nahiyelerde yapmakta olduğu 

teftişten dönen Vali Etem Aykut, 
gazetecilere yaptığı beyanatta, 
umumiyet itibarile! teftişlerinden 
memnun olduğunu, memurlar1n 

ve halkın elbirliği ile iyilikler ve 

yenilikler için çalıştıklarını söy

lemiş ve gördüğü bazı ihtiyaçları 

temin için de iktiza eden tedbir

leri alacağını bildirmiştir. 

İtnıit Mebusları 
İzmit, 16 (İkdam muhabirin • 

den) - Burada bulunmakta olan 

meb'uslarımız, bir haftadanberi 

intihap dairelerinde tetkikler yap

makta ve halkla temaslarda bu

lunarak dileklerile alakadar ol-

maktadırlar. 

İzmit Talebe Kampı 
K~pandı 

İzmit, 16 (İkdam muhabirin • 

den) - Bir müddet evvel Here

kede, Kültür Direktörlüğü idare· 

sinde açılmış olan talebe kampı 
kapanmıştır. Kampta bulunan 

150 fakir talebe kilo almış birer 
vaziyette ebeveynlerinin yanla

rına dönmüşlerdir. 

rak içmesini söyledi. 
Kız yine itaat etti ve içti. 
Doktor, birdenbire: 

- Şimdi benim suallerime ce
vapvermelisiniz, dedi. 

Genç kız, soğuk bir eda ile ce
vap verdi: 

- İstediğim gibi cevap ver -
mek hakkımı muhafaza ediyo -
rum. 

Doktor, bir an durakladı. İs
ticvabın müşkül olacağını anla • 
mıştı. 

- Evvelıfı başlıca meseleden 
bahsedelim: En yakın komşunuz 

Mister Henry Ricardo'nun evin
de ne işiniz vardı? 

Genç kızın evevlce titrerken 
şimdi artık titrememekte olan 
dudakları kapalı kaldı ve yanak
ları so1gunlaştı. 
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ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

ÜSKÜDARDA CEMAL AY: 
- Kadın hangi yaşta en gü -

zeldir? Sualine verilecek ce
vap pek kolay değildir. Çünkü 
bu bir tepsi baklavada hangi 
samsanın daha tatlı, diye sorul· 
masına benzer. Kadın her yaşta 
ayrı bir letafet gösterir. 

SARIYERDE MUSTAFA: 
- Kadın nihayet 25 yaşına ka· 

dar güzeldir. Ondan sonra gü -
zelliğini kaybeder. Nitekim bu 
yaştan sonraki kadınlar da ken
di gü,zelliklerinin kaybolduğu • 
nu hissettikleri için pudra ve tu
valetle bunu tamir etmeğe uğra
şırlar ya. 
SUADİYEDE NURİYE ŞEN

AY: 
- Kadın güzelliği hakkında 

erkeklerin düşündüklerini anla
mak hakikaten enteresan ola • 
cak, fakat kadına •göre kadın 

güzelliği nedir? Bunu düşün • 
dünüz mü? 
Kadına göre güzellik sıhhatli 

olmasıd1r. Sıhhatsız bir kadın 
neye yarar? 
TAKSİMDE LÜTFİ: 
- Kadının güzellikte yaşı de

ğil tatlı dili mevzuubahisdir. Siz 
bu an·keti kadın hangi yaşta en 
güzeldir değil, kadınlardaki gü -
zellik nedir? diye soracaktınız. 

Bence kadını güzel yapan ve 
güzel gösteren tatlı dilidir. 
Düşününüz bir kere resim ka

dar güzeL yahut bir heykel ka -
dar mevzun bir kadın .. eğer tat· 
h dili yoksa resimden veyahut 
taştan ne farkı vardır. Kadını gü· 
zel gösteren tatlı dilidir. Zaten 
tatlı dil yılanı bile deliğinden 9-
karrr, derler. -------
~AGLIK 

Göz Hıfzıssıhası 
Göz hıfzıssıhhası hakkında 

söylenecek birçok şeyler vardır. 
Filhakika göz, azamızın en na
ziği olduğundan onun hıfzıssıh
hasına ırit kavait te o nisbette 
ihtimala tatbik edilmesi lazım 

gelen kavaittendir. 
Gözün hıf:o:ıssıbbasına ait bu 

nevi kavaitten bilahare uzun u
zadıya bah•ederek okuyucuları
mızı tenvire gayret edeceğiz. Bu 
gün yalnız şunu söylemek isti • 
yoruz.. İn5anın gozune hazan 
toz, herhangi ecnebi bir madde, 
hatta tatarcık ve saire gibi ufak 
hayvanlar kaçabilir. Bunun 
üzerine gözde tabii olarak bir ağ 
rı başlar ve insan gayriihtiyari 
olaralı; gÖzünü kaşıınağa başlar 
ve bu suretle gözüne kaçmış o• 
lan maddeyi çıkaracağını zanne
der. Halbuki böyle yapmakla o 
maddenin gözden tardedilmesine 
imkan yoktur. Yapılacak şey, 

üst göz kapağını kaldırıp gözü 
açık tutmaktır. Ecnebi madde, 
kendi kendine göziin pınarına 

gelerek dışarı çıkar. 

davetine lüzum hasıl ettirecek o 
!ursa ... Yine mi cevap vermiye -
ceksiniz? 

- Mademki siz bizzat karıştı -
nız, artık zabıta bu işe müdahale 
etmiyecektir. 

iHaddon, kaşlarını çattı ve va
kit kazanmak için uzun uzadı • 
ya düşünerek piposunu yaktı. 

- Mis Detmor, o evden çık -
manıza yardım ettiğimden dola
yı acaba beni zahiri bir suç or • 
taklığile itham etmek tehdidin
de mi bulunmak istiyorsunuz? 

- Hayır .. bu hareket, sizin ka 
dınlara karşı nazik davranmak
la meluf olduğunuza fevkalade 
itimadımdan ileri geliyor. 

Çok cazip bir tarzda gülüm -
sedi ve: 

Kızı kaldırdı .. ayaklarının çip
lak olduğunu görünce yavaşça 

döşemenin üzerine bıraktı .. son
ra kızın düşmü§ olduğu heykel 
kaidesinin yanına gitti, kaide -
nin arkasına baktı . Orada buruş
turulmuş bir çift çorap ile bir 
çift ince ayakkabı buldu. Bun -

Doktor, etrafa kulak vererek 
olduğu yerde durdu. Sokak ta -
rafından bir ses geliyordu. Bu 
ses, bir polis memurunun mev -
zun adımlarının çıkardığı sese 
benziyordu. Haddon, taşımakta 
olduğu yükle beraber açık pen-

cek yerde bir <Wnüm yaptı, bu 
manevradan gaye her türlü ihti
latın önüne geçmekti. Bu esnada 
genç kız, elbisesinin omuzbaş -
!arını yerlerine yerleştiriyordu. 

- Heykel kıyafetine girerek 
sabahın ikisinde gezinti yapan 
kadınlar, yalnız isterik değildir
ler ;onların vaziyetleri daha feci 
ojabilir. Ümit ederim ki sizin va
ziyetiniz. polisin müdahalesini 
istilzam edecek mahiyette değil-

Yüzünün bulutu mükemeldi. 
Doktor, genç kızın bilhassa göz

lerine hayran oldu. Hafif hafif 
titriyen dudakları, ağzı da çok 
güzeldi. Genç kıza bir dıvan gös 
tererek: 

- Haydi söyleyiniz, Mis 

- Haydi bana bir sigara veri
niz, dedi. 

Doktor: 

Kız, sordu: - Oturunuz, dedi. 

- Lutfen çoraplarımı verir - Kız, itaat etti. Haddon, bir 

Detmar! 

Genıç kız, başını salladı: 

- Bu suale verilecek cevabım 
yoktur, doktor Had don. 

- Benimle açık konuşmuyor •. 
sunuz, diyecek olursam beni ma· 
zur görürsünüz, ihtarında bulun 

du. 
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Tefrika: 4 

Japonya Mihve- Aman Bay Vali 
re girebilir mi? Sakın Fırıncılığa 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada.) 

etmek biraz güçtür; bu memle
ketler de ayni hirrunete muhtaç-

Kalkışmayınız 

Edirnemiz Trakyanın Tacı, 
Vatanın Avrupaya Karşı 

Kurulmuş Ebedi Karakoludur 
Yazan Kemaleddin Şükrü 

ibrahim Eşter Harbi 
Galibiyetle Bitirdi 

Ufku saran güneşin ilk ışığı J 
.,__. üzerine yine nurlarını 

şeıuın 

kaçmış olsa.lardı o zaman vali
nin hali nice olurdu 

Bunu 'böyle düşünen AJbdul
lah saray kapılarının tamamen 
açılmasını ve içeriye girmek is 
tiyen askerlere asla mümanaat 
edilmemsini emretti. 

tırlar. 

Bir darbımeselimiz vardır: 

cSuyu olmıyan değinmen işle -
mez., Japonyanın da cihanşü -
mul bir harbe hangi kaynakla
rına dayanarak iştirak edeceği
ni keıstirmek de kolay değildir, 
Daha dün Japonyaya ·bütün men 
faat kapılarını kapıyan Ameri
kanın bu haıibe Japonya aley
hinde kaıışacağını acaba cLiga. 
hesap etmiş midir? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

f.eride.sinin yazdıklarındaın hatı
rınıızda kaldığına göre Bay Ce
lfil Bayar, Başvekil olduktan son 
ra bir gün İstarlbula gemiş, hal

kın arz et yediği neticesine varmış 

\'e bununıüaerine İstarlbul valisi 
ne derhal: (Eti ucuzla!!) emrini 

Trakyamız dündenberi ma -
lilm olan büyük mikyastaki ma 
nevralara saılıne oluyor. Reisi -

cümhurumuzun bizzat huzurla
rile ehemmiyeti bir kat daha ar
tan bu vasi ınikyastaki manev

ralar, hükı1metimizin resmi ve 
kat'i lisanla da !birkaç defa tek-

rarladığı veçhile, yalnız tedafüi 
mahiyette oluy<ır. Tecavüzi en 

ufak bir maksat ve gayeyi bile 
istihdaf etmemektedir. Buna rağ 

1 
gazetelerinden birinde okuduğu
muza göre, Bulıgar mahaiili res

miyes4 gerek hükiımetimizin 

beyanatını, gerek gazetele -
~ riınizin teminatkar neşriy a -

tını, hüsnüte!Akki ederek 
'bu manevraların Bu1garistanda 
endişe uyandırmadığını yazmak 
tadır, ki Bul.garların böyle ma
kul ve mutedil düşün>eelerle ha
reket etmeleri ve ıbilhııssa ma
nevral.arıın mahiyeti hak.kında 

' beyhude mübalağalı zanlara 
düşmemeleri hassaten memnuni
yeti mudptir. 

döküyor ve bu pembe renk so -
kakları kızartan pıhtılaşmış ~
san kanları ile karışarak bazın 
ve hazin olduğu kadar da kor
kunç bir manEara meydana ge

tiriyordu. 
Her taraf insan cesedi ile dol -

Bu emir duyulur duyulmaz 
derhal sarayın önünde toplan -
mış binlerce bozgun asker ara
sında bir boğuşma hasıl oldu. 
Herkes saraya girmek, dışarıda 
kalmamak istiyordu. 

Bir harp zuhurunda Japoııya
nın Avrupadaki keşmekeşlere 

doğrudan doğruya müdahalesi
ne imkan yoktur. Japonya, tota

literlere, dolayısile, yardım ede
bilir. B.iitün varlığını kı>vvetli 

ve teknik ordusuna borçlu olan 
Sovyetlerc karşı taze ve çok ö
nemli bir ordu ayırmak mecbu

riyetine düşecek olan Japonya, 
çok büyük güçlüklerle karşıla

şacaktır. Adalı bir ordu, herşey
den evvel iklimin öldürücü şid
detlerini göze almıya mecbur
dur. Bir vakitler bu denemeleri 
yapan fütuhatçı orduların iiloı

beti malı'.ımdur. 

vermiş. Sabık valimiz. ne yap
sın? Emir tepeden g-;;liyor ve pek 

kat'i geliyor. Bay Muhittin Üs -
tündağ bu emir üzerine derhal 

faaliyete geçiyor, gazeteler de 
yine şimdiki gibi derhal kaleme 

sarılıyorlar, çala kalem yazıyor
lar, İstanbul halkı da, bu tarz e

debiyata pek alışkan olmakla be 
raber ,bu neşriyatı yine hayret

lerle okuyor ve içimizde belki 
cNibayet ucuz et yiyeceğiz• di
ye sevinen gafiller de bulunu -
yor. 

men manevraların fazla>ea naza

rı dikkati oe]beylemesi ise, 
billıassa mihver devletlerinin or 

Komşularımız rahat durduk 
\alığı karıştırmakta ve zihinleri ça, hele haricin çok muzır ve 
teşevvüşı; uğratınaktak.l faaliyet 1. çok aldatıcı tmri.kat ve teşvika

muştu. . . 
Yanyana uzanmış yata!!, bırı-

b .... tüne yıkılan, kıvrılmış, 
ırı us .. d . 

b .... l ;;. bacag·ı kolu, gov esı uzu m-ı, ' . 
kesilmiş, sinirleri delik deşı~ ~!

bütün cesetler hep mumın 
muş ··1" l · idi cesetleri, Müslüman o u erı . 

ölen de İslamdı.·· 
Öldüren de ..• 
Zalim de Müslümanım diyor· 

du. 
Mazlum da ..• 
Bu kanlı savaşta kafası kesi • 

len .Allahü Ekber• diyerek Ö

lürken o kafayı kesmek için e
lindeki keskin palayı kaldıran da 
cAllahü Ekber• diye hücum et • 

mişti... . 
cMuhammed• dini mensupları 

iki partiye ayrılan İslam tarih • 
!erinin yazdıkları gibi .Kükre-

• kurt miş aslanlar• veya • Vahşı 
sürüleri> gibi biribirlerini bo -

ğazlanuşlardı. 

Netice ne oldu? 
İhtilalcilerin sağ kalan kuv -

vetleri bir araya gelerek Muh
. ·n 0··nündeki meydanda tarın evını 

toplandılar. 

0 .. 1.. den kurtulan askerler de um • 
Vali Abdullah bin Mutün konagı 
önünde birleşmişlerdi .•. 

Saıbah olmuştu.·· 
Her iki tarafın kuvvetleri de 

muntazam bir harp yapmak için 
'hazırlanıyorlardı. 

MUhtar ve İbrallıim, valinin 
kı.wvetlerile şehir iç1nde 'bir so: 
kak muhareibesi yapmanı.n dog 
ru o!mıya>eağı.nı düşüııd~er. 

Kendı kuvvetlerini Kufe ha-

tricine çıkardtlar. . . 
Neticeyi tayin edecek .h9Jberı 

burada kabul edeceklerdı. .. 
Vali Aıbdullah da .bunun böy

le olmasını istiyordu. Fakat ~
nutuyordu ki kuvvetini . teşkil 
eden askerlerin mühim bır kıs
mı Kı1feli idi. Ve Kfıfeli deme~, 
her türlü ihanete müsteit bır 
mahluk demekti. 

* Kfıfe haricinde başlıyan harp 
iibrahim Eşler ve Muhtarın gar 
libiyctile neticelendi. . 

Valinin askerleri tam bır boz 

gun halinde ricat ettiler. . ... 
Ve peşlerini kovıtlıyan olum 

den kurtulmak için Abdullahın 
konağına, cKasrüleınare• sarayı 

na kapandılar. 
Kuz,guni siyah kısrağının ü

zerinde ve !başta ~brahim Eşter, 
,. ·anında Mı!htar ve ihtilalci re
isleri, arkalarında ihtilalciler, 
ellerinde taze insan kanları sı
zan iki yüzlü palaları, uçlarında 
hala insan eti parçaları sarkan 
sivri mızrakları, gözlerinde ka
zandıkları kanlı zaferin parlak 
çakışları olduğu halde Kô:fenin 
orta kapısından şehre girdiler: 

Bütün askerler, ihtialii>eılerın 
intikam naraları ile salladıkları 
palaları altında doğranmamak, 
ha.şaci kişnemeleri ile şaha kal
ka·n atların nalları altında ezıl-

b'l bakmcmk için arkalarına ' ı e 
madan kaçmışlardı. 

Vaktin darlığı, arkadan nere
de ise yetişecek olan ih tilalcile
rin intikamlarına hedef olmak 
korkusu Abdullılhın askerle -
rini biI'birine düşül'müştü. 

Nihayet saraya bunlardan is

tiap edebilecek kadarını al~. 
Giremiyenler Kı1fe maılıalleler'.
ne dağıldılar. Sahipleri kesılmış 
'boş evlere saklandılar. 

TESLİM OL? .• 

Meydanı lboş bulan ihtilalci
ler, korkak ve mağlup askeri~ -
rin zannettikleri gibi şehre gır
dikten sonra ric'at edenler şid
detle takip etmiyorlardı. 

İbrahim ~ter galip gelmişti. 
Bunu biliyordu. 
Artık fazla kan dökmeğe ne 

lüzum vardı. 
Şimdi arkasında muzaffer kuv 

veti, Küfe sokaklarından ağır a
ğıır geçiyor, valinin sarayına 

doğru gidiyordu .. 
Sokaklar, iht;ıaıin patlak ver

diği gecenin bı._. . n vahşetini gös 
terııı insan ölüleri ile haJa dolu 
idi. 

İbrahiıniaı kuvvetleri bu ölü
lerin Üzerlerinden hiÇbir teessür 
hissetmeden, hiçbir acı duyma
dan atlarını sürdüler ve nihayet 
Abdullah bin Mutiin sarayı önü 
ne geldiler. 

Saray, her tarafı sımsıkı ka
palı bir vaziyette ve sanki için
de kimse yokmuş gi;bi derin bir 
sükuna bürünmüştü. 

Mamafih bu k"'palı veses ver
miyen sarayın askerle dolu ol
duğunu anlamak hususunda tb
rahim güçlük çekmedi. 

Heyebetli sesile: 
_ Ya Abdullah 'bin Muti .. di

ye bağırdı .. Ya İ'lıni Zii!beY.iır'.11 
valisi. Dökülen bu kadar mumın 
kanından hala usanmadm mı, 
mütenebbih olmadın mı? Sana 
haber verdiğimiz, bizimle bera~ 
ber ol dediğimiz zaman . kendı 
kuvveline güvenmiştin. Işte b"'k 

0 güvendiğin kuvvet ne hale gel 
di. Eğer bir parça vicda,n azabı 
hissediyorsan derhal bize tes -

Hm ol... 
KORDON ALTINDA 

Japonyanın, hele büyük harp 
tenlberi siyasetine verdiği isti • 
kamet, büyük komşusunun in

fialini celbebmiştir. Japonyarun 
tofaliter saflarına iltihakı, Sov
yet ordusunun demokrat cephe
ye geçmesini tacil eder. 

Bir cihan haıibiıtin sıklet mer 
kezi Avrupadadır. Hemen bü -

tün harp maddelerini yurdun -
dan tedarik eden . her iki cep
he de havbe meobur kalacağına 

göre planını hazırlıyan Sovyet 
Rusya, bu sıklet merkezinde de

mokrasilerin kat'i neticeyi al
ması için, silahının bütün kud

retine dayanacaktır. Japonya -
nın doğuda mevzii muvaffaki -

yetler kazanabileceğini hesaba 
katanlar vardır. Fakat büyük 
harpte Ukraynaya kadar ilerli

yen, Baküye kaıdar. uzanan ta -
arruzlar, sulh · masasındaki 
dikta! esaslarında müessir ola
mamıştır. 

Diğer taraftan, Alman ilmi
halinin tahakkuk ettirilmek is-

tenilen doktrinleri, yurtlarında 
rahat yaşamak ve yükselımekten 

başka kayguları olmıyan ufak 
memleket~erin hayatına tevcih 

edilen darbeler mahiyetindedir. 
Japonya, antıkominlern pakta 

girmekle de büyük komşusuna 
karşı beslediği emelleri göster

miştir. Bundan en büyük mik -
yasta zarar görecek bir memle
ket Rusya olacaktı. J aponyanın 

sul'h manzumesine düşman saf

lara geçmesi, Avrupa kıt'a -
sındaki ha~·p plilnlarında bir de
ğişi.klik ifade edemez. 

Bütün bu emirlerin, bu teşeb
büslerin ve bu yaygaralı neşri

yatın ne netice verdiğini hepi -
miz pekalil hatırlıyoruz, değil 

mi? Kasapların dükkanlarma 
borsanın fiat cedveli gibi birta

kım levhalar asılıyor, bazı et fi
atlarında kırk para, yüz para gi

bi tenzilat yapılıyor, fakat bu 
narh üzerine celepler, kasaplar 

ve kasap cemiyetlerinde hir 
vaveliııdır kopuyor, şikfı;yi:·tler 

yükseliyor, gazeteler bu şikii " 

yetlere de tercüman oluyor. Hat 
ta yine (Tan) gazetesinde (İs -

tanbul halkı muıtlak ucuz et yi
yecektir. Karar kat'idir) gibi ya
zılar da çıkıyor. 

Nihayet o wmanki muhterem 
valimiz kasaplara kızıyor, cBen 

bizzat koyun getirtip et satayım 
da kasaplar da görsün• diyor. 

Derhal İstanbul belediyesinden 
kırk bin lira mı, elli bin lira mı 

tahsisat alıyor, işe girişiyor, ga
zeteler bunu da bermutad bal -

landıra ballandıra yazıy<ırlar. 

Bütün bu gürültülerden ne ne 
tice hasıl oluyor? O, meydanda 
ve hepimizin gözü önündedir! 
Etler kat'iı ucuzlamamış, İstan-

bul halkı bol bol et yiyememiş, 
ve neticetünnctice olmak üzere 

de bu işlerde İstanbul -belediyesi· 
(20.000) lira zarar etmiştir. 

İstanbul belediyes;nin bu tarz
da bir de eski süt meselesi var -

dır ki, onda da galiba (30.000) li
ra zarar edilmişti. 

İşte bu defa da belediye (fırııı 
açacakmış) haberini okuyunca 

bütün bu hatıra ve misaller 
zihnimize bir anda hücum etti 
ve yine kendi kendimize: •Ey -
vah. belediye yine İstanbul hal- ' 
k;nın 40 veya 50 bin lirasını so· 
kaklara dökecek> dedik. 

Japon siyasetine sevimsiz veç Bu hatıraları ve mütaleaları 
heleri veren, doğrudan doğruya yeni valimizin kemali hürmeti~ 
Avrupadaki ahenksizlik ve te- nazarı tetkiklerine vazediyoruz. 

!erinin neticesi olarak Balkanla-
rın ahva1i mucibi tereddüt ve 
emdişe hal almasından ileri geli
yar. Mamafih dün gelen Bulgar 

Manevra 
Sahasında 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nü, Çorluda Trakya Umuımi mü
fettişi general Kazım Dirik ta -
rafından karşılanmış ve öğle ye 
meğini Babaeskide yemiştir. 

İstarıbuldan itibaren bütün 
yol boyunca biriken on •binlerce 

halk, Milli Şefe coşkun tezahü
rat arasında sevgi ve saygı te

zahürü göstermişlerdir. Cümhur 
reisimiz Trakya halkının bu can 

dan tezahüratına sevgiyle mu -
kabele etmekte ve bazı yerler

de halkla temas ederek dilekle

rini •büyük bir alaka ile dinlemek 
tedir. 

İNÖNÜ MANEVRA 
SAHASINDA 

Edime, 16 (A.A.) - Bu sabah 
manevra sahasına giden Mare -
şal Fevzi Çakmak ve yüksek 

kumanda heyeti huzurun.da baş
lıyan harekatta kırmızı ve ma
vi taraflar mukabil harekete geç 

mişlerdir. Kırklareli mıntakasın 

da kıtaat arasında başlıyan şid
detli muharebeler akşama kadar 

devam ıetmiştir. Görünüşe naza
ran bu muharebeler daha uzun 
müddet devam edecektir. Diğer 
taraftan Edirnenin şimalişarki 

mıntakasındaki muharebelerde 
inkişaf eylemektedir. 

Bugünkü h •.• katta kıtaların 
gösterdiği yüksek kudret ve ka

biLyet bil'hassa kayde şayandır. 
Bu harekata iştirak eden hava 

kuvvetlerimizin uçuş, keşıf, ve 

saire gi•bi f~a'iyetler de her tür
lü takdirin fevkindedir. 

Muharebelerin devamı esna
sınaa milli şef İnönü de manev
ra sahasını teşrif buyurmuşlar -
dır. 

---oo--

İbrahimin l:ıu teklifine karşı şevvüştür. Bünyenin araz gös- , Kendilerinin faal ve müıteşebbis 

Yine sağır kaldı. Korku - teren uzvunda ameliye yapıl - bir zat olduklarını görmekteyiz. f d ) 
saray mak kaidedir. Ha"bin mihrak İstanbulda az çok her gün bir ye- (Baş tarafı 1 inci say a a 
yorlardı. kt A dad ·· 1 ·1 k 

Almanya ve 
İtalya 

Asker de, vali de, kumandan- no ası vrupa ır. nilik yapılıyor, ezcümle hemen da karar verildiği soy enı me -
d teslim oldukları takdir- Harp felaketlerinin berbiyet - her köşebaşında allı pullu çiçek- tedir. !arı a 

de parçala.ııacaklarından korku - kar fazileti olduğunu sanıyor - !erle müzeyyen bahçeler kurulu- ASKERİ SEVKİYAT DURMADI 

yorlardı. duk. Yalnız membaların nisbet yor. Fakat Manisadaki muvaffa- Londra, 
16 

(A.A.) _ Times 
İbrahim Eşler Abdullaha: ve mukayese kabul etıniyen kuv kiyetleri ne de olsa İstanbul ya- gazetesi şu haıberi vermektedir: 
_ Müslüman kanı döktün!.. vetleri değil, iki tarafın nüfusu man bir şehirdir, belediyesi da- Milletlet· Cemiyetinin Dant _ 
D' e ita,b etmişti. Ya kendi- nu gösteren rakamların bela - ha yamandır. zig komiseri Burckhardt'ın dö-

.. 

1

~e adamlarının öldürdük!e gatinin de, harp isteklerini kı- Kendilerinden çok rica ederiz, k B r d ki 
sının d ··ı · . h·ı· k t• la nüşündenıberi gere er ın e 
ri insanlar Müslüman egı nuy- racagına a a inanma is ıyoruz. fırıncılar uğraşmak için baş- gerek Dantzigdeki intiba siyasi 
di? ka ne tedbir bulacaklarsa bul -

t ·· sunlar, fakat zinhar! Bizzat fı- havada bir şeyler dolaştığı mer-İhtilalcıler, sarayın ina çı su- Adliyeye Zabıt kezindedir. 
kuluna karşı hiçbir harekette rıncılığa kalkışmasınlar, çünkü 

KaAtı"bı" Alınıyor zaten fakir olan şehrin bır kaç Mevzuubahis olan şey şudur: bulunmadılar. p ı t ım· 
İbrahim, kur.naz bir düşünce on bin lirasının daha zıyan ola- Almanyayı ve o onyayı a ın 

.1e şu emri verdi: İstanbul adliyesinde açık bu- cağını, ona mukabil İstanbul edecek bir tesviye tarzı ve Po-
ı _ Merak etmeyin ... Sarayı lunan .. bin. kuruş maaşlı zabıt halkının bir kilo iyi ekmek yiye- lonya hudutlarının bütün Avru-

k. · oı·adan katipliklerine, askerliklerini ifa .. k d'l d ı tle · t af d ı· dolduran binlerce ış.' . . miyecegıni en ı erine temin e- pa ev e rı ar ın an garan ı * ancak pek az bir muddetı çın ve ikmal etımiş ve seri daktilo deriz. Çünkü senelerle yapılan bir edilmesi. Berlinde bu hususta 
Penceresinin önünde ~sker:,: kendilerine yiyecek bul3!lılirler. bilir, en az ortamektep mezun- çok tecrübelerle sabittir ki, be· ademi malUnıat beyan edilmek 

rin n ricatini mağlübiyetıru Y İster istemez saray kapılarını !arı arasından bilmüsabaka mü- lediye sırf ticaret ve ihtisas i:ıi le 'beraıber, bu halberler tekzip 
' d' !erini gıcır- kl d Derhal u dı ruklarını sıkarak ış . kendileri açaca ar ır. . · nasipleri alınacağından, istekli- olan hangi teşabbüse girişirse de olunmama ... ,a r. 

' d' rayına ...,,. t 1Jbik dıldı. ıı ı · ege erı amı en -

tına kapılmadıkça kendilerile bi
zim kadar iyi ve dürüst geçine
cek başka komşu bulamıya>eak
ları şüphesizdir. 

İstanbul 
Seferber 

(Bil§ tarafı 1 inci sitgfada.) 

ken bitmişt:r. Hava taarruzu i
çin fırınlarda ekmeklerin bugün 
daha evvel alınarak saklanıla

cağı umulmaktadır. Polis teşki -
!atı halkı ekmeksiz bırakmamak 
için akşamdan tertibat almıştır. 

Hava taarruzunu haber vere-
cek olan düdükler üç dakika bila 

ı 
fasıla ötecektir. Taarruzun bitişi 
yine üç dakika ötecek olan dü -
dükler vasıtasıle öğrenilecektir. 

----00---

Günün Tenkitleri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

madan çürüıneğe riza gös
termiyen yaradılışlarından ö
türü insafsız ellerin büyük 
şehir ortalarına fırlatıp at
tığı bu yavrularımızı, yaşları 

ilk okul çağını aştığından mek
teplerimiz kabul etmiyor. 

Bir yandan Dahiliye V ek.ale
ti zabıta kuvvetlerile, diğer yan
dan Maarif Vekaleti köy eğit • 
ınen teşkilıltilc en hiicra köyle· 
rimize kadf':r girerek bu zekiların 
körleştirilmenıesi için çalışıyor -
lar. Fakat büyük şehirlerimiz • 
deki dokuz, on yaşında alfabe
nin harflerini sökcmiyen çocuk
larınıızı yüzüstü ınü bırakaca • 
ğız? 

l\Iaarif Vekaletinin bu gibi
ler için büyük şehirlerde ınües
se•e kurmasını, Dahiliye Veka
letinin hu çocukları okutnıadan 
çalıştıranları cezalandırnıasını 

ve bu işe de Himayei Etfalin ön 
ayak olmasını istiyoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelik 

a aylık 
a aylık 
l • 

DA.Htı.l HARlct 

1200 K,r. 2.300 Kr. 

GOO Kr. 1'!5.ı Kr. 

300 Kr. 800 Kr. 
181 Kr. 

ILA N 
Tl.'K SÜTtT!l 
SANTİMİ 

Birinci Sahile 

İkinci Sahile 

Öçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 - 6 ı.ncı sahifeler 

'1 • 8 inci Sahifeler 

'°°buut 
zso lruruı 
200 kuruş 
100 kurut 

50 kurut 

10 .lwnlf 
Gazeteml7lde neşrttb:f.e-

cek bilcümle ticari ilanlar ;yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ranıanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır, 
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13" R S A 
ANKARA 

16 ·8 .939 
KAPANI, 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lQO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

FRANK 
LİRET 
İSVİÇRE Fr. 
FWRiN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 
LEVA 
ÇEK KRONU 
PEZEZTA 
ZLOTİ 
PENGO 
LEY 
DİNAR 
YEN 
İSVEÇ Kı 
Ruble 

5.93 
126,675 

3.355 
6.66125 
28,5925 
67.4825 

50.835 
2ı,5t75 

1.0825 
1.56 
4.34. 

14,035 
23.8425 
24,4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5025 

23.90 

SBZı! Fi ATLI! iti 
lstnbul Belediyesi Merkez hiılinde 

topı..ıı &ahlan ;yq meyva Ye 

aeb:ıe fiatleri 

Cinsi 
Bamye 
Sakızka bağı 

Çalı fasulyesi 

Kilo 
> 

• 
• 

Ayşekadın • 
Kırmızı barbunya • 
Yeşil fasulye • 
Kır domatesi • 
Sırık domatesi > 
Sivri biber 
Hiyar 
Mısır 

> 

• 
• 

Maydanoz demet 

Dolmalık biber 
Soğan 

Dereotu 
Sarımsak 

Havuç 
Üzüm 
Üzüm 

razaki 
çekirdeksiz 

ufak > 

• 
Bostan 

• 
• 

orta 

patlıcanı 

çavuş 

balbal 
E1ma Amasya 

> 

> 

• 
• 
• 

kilo 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

• 
• Osmanpaşa • 

Armut frenk > 

• Uabani 
Erik Mürdüm 

• Bqsna 
Vişne 

Şeftali 

Zerdali 
Kızılcık 

Üvez 

' -

Fındık kabuklu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

> 

Orta 
Kuruş 

5.50 
4 

10 

8 
12 
6 
2.50 

350 
3 

-.25 
-.25 
-.40 

2.50 

2.75 

-.40 
4 
1 
8 
6.30 

-.25 
-.75 

1.50 
13 

6 

20 
4.50 
9 
8 
7 

10 
17 

7 

10 
4 
8 
8 

ı········ ................ ı 
ı Halkevlerinde ı 
:.. ...................... : 
Adalar Arası Yüzme Yarışı 

Beyoğlu Halkevinden: 
Evimizin tertip ey !ediği ve 

lJ Ağustos 939 paza günü saat 
14 de Heybeliada plajında yapı
lacak olan Adalılar arasındaki 
yüzme yarışlarına hakem ola -
rak seçilen yüzbaşı Hiisa.ınettin 
yüzbaşı Bay Nuri Deniz yüzba
şısı Bay Sıtkı, emekli deniz su 
bayi B. İbrahim, Deniz lisesi 
spor öğretmeni Bay İhsan, Bay 
Bekir, Bay Fahri, Bay Kemal, 
Bay Nedim, Bay İ. Bakır, B. Gar 
his, Bay Semerciyanın mezkılr 
gün ve saatte Heybeliada plajı
na lıltfen gelmelerini rica ede
riz. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

DAH!LıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenebane saatleri: Paza, 
hariç her sıiln 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 25. lıkarıya 

CEMAL 
SAHİR 

Bu akşam Beykoz İskele Tiyat
rosunda sinema aleminin 

datarak gören ,·ali Aı~~ull~a~:. etrafı sıkı bir çember halınde !erin; memurin kanununda ya- mutlak zarar ediyor, ve bu zarar Diğer taraftan da Almanya- - Çocuk Hekimi 1. 1 
Muti ondan sonra se ame kn•atınız. . . . 1 b 1 1 . h" .1 22 Ağus !ardan ise hiç kimse, hiçbir vakit dakı· askeri hazırlıklar hiçbir te- ı Dr. AHMET 
sini aramak için ken ısa ff Bu emir hemen a e tis 939 salı günü saat 14 dü el- .' mes'ul olmuyor ve neticede bü- · vakkufa uğramış değildir. Bun- AKKOYUNLU 
ilticalarına memnun ol~u. ı m~ç Artık Abdullah b: Mu:! ~e lide yapılacak imtihandan bir 1 tün bu zararlar .. bey.hııde yere dan daha birkaç gün evvel. siWı I Taks_im. _ T_a_limh_ aııe 

1 -JL ____ dd~egt·i~ls~e:ı..e_be..!l:!lkJ!ibkıı.eün~d:!i -'lı~ay!!a~ın~~--J._;:as::k:e:r:_le:.r..,i .ı.s"ıkoıınb:ı<iırc..fıkuo:erlıo~n:...ııa!Qi.ın~a~l-.J~ızi .. ·.!ı·-:L.&. 4"lY'cWoı;·Jln~-b!§cc!;,..:..mJhi'•;...ı;ıı, ,.ı;ı·~~'"&"ıt-.L...:h::a::lkı=n.:...:.sı=r..::tı:::n:::a.._.y:..;u~k_l:.:en=ı_.y..::o..:.r.::. .. ·..:.· __ _,.~0..,.u1,.nıı....,.a.__,.l.,.7"0"'0 . .,,000.,,.,._.a...,s,,,k=er..___~v~ar=ke=n~ -'·'-· HO -uhofaza edebilirdi. • < ·•'•• aibi sa- "' 

şaheseri • 

ŞEYH AHMED 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblarını temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
olur. Her eczanede bulunur. 

DİK.KAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliycrek mavileştirir. 
Sıhhat Vekiletiniıı U • 7 • 932 tarih v' 2 · 27 numaralı Ruhsatını haizdir. 

•ı .......................... .. 

ınııınııunı ıınuııu oıııııııınıııuıııuunıııııııllllllıııınınnıııınıııımm1D11ınııuııınuuunıınıııı ının 

• 
1 KDAM 

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

aranan ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

·····-····· ilanını iKDAMA 

veren çok kazanır 

7 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beıilctaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve kabine ile plij ücreti 40 diter iıkelelerden 33 kuruıtur. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve ıdihrevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : BabıAll Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

• " "' v • • 

Kanuni MUmesslll ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Bauldılı Yer: 

Son Telgraf Basıınevi, 

İKDAM 

Sarıyer Belediye Şubesi MüdUrlUğUnden 
Rumelihisarında Bebelı: • İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Si

vas Valisi Hasan Paşa veresesine ait 62 · 64 No. lu 1386 metre mu· 

rabbaından ibaret atsadan haritasında kırmızı tarama ile işaret edi

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

kez binası inşa olunmak üzere ist•mlakine menafii umumiye görül

düğü İstanbul Vilfıyeti idare heyetinin 18/5/939 tarih ve 346/99 No. 

ve yine idare heyetinin 21/7 /939 tarih ve 153/437 No. lu kararların· 

dan anlaşılarak İstanbul Umu111i Meclisi Daimi Encümeninin 31/5/ 

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

7459 No. kararlarına tevfikan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 

istimlak kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkur arsa· 

nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların di

binde bulunması itibarile dlın kıymeti nazarı dikkate alınarak be

her metre murabbaına beş lira veetrai ve iç duvarlarında mevcut 

olup tahminen yüz otuz beş metre mikabı taşın heyeti umumiyesi

ne de söküldükten sonra istifade edileceğine göre ayrıca iki yüz li· 

r!'- kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd· 

detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör

mek ve i2ahat almak keyfiyet alikadaranca ma!Um olmak üzere 
ilan olunur. (6327) 
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Sıbah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADYOLi 
Kullanan mes'ut guzeller 

y 
Kullandıklaruu ııöyledikten son· 

K [ Z [ L A Y -----=· ra, di§lerJn niçin bu kadar be· 
yaz ve güzel olduğuna şapnak 

YOLlNJe fırçalanan dişler el>e-

eli hayata, sıhhate ve cazibeye 

malik olurlar. HASTABAKICI HEMŞiRELER hakikatenşaşılacakşeydir.RAD-
OKULU DİREKTORLOGONDEN : Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Yeni ders yılı!la hazırlanmaktadır. Okul geceli V?. para· 
sızdır. Okul, ı;enç Bay>ınların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, haot.anelerde ve umumi sıhhatle alfıloadar olan mü· 
esseselerde çalışmalarına mahs .. stur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorık ve Pratiktir. Dersler hı:.· 

susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksare.yda Haseki caddesin • 
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 EylUI 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

ııı--• L E Y L I ve N E H A R I 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZmLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 

--• Okul 18 eylUl pazarteo;i günü açılacaktır. 

• İNGİLIZ CiM TOHUMU -• 

Beyoğlu İstiklal Cad. 304, Telg : SAPUNCAKİS : Istanbul, 
Tel: 40167 

sonra günde 3 defa 

RA OY OL 1 N diş macun ile fırcalayınız 
1 
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Gumruk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - 306 kolcu e1bisesile 20 kadın kolcu mantosunun 14/8/939 
pazartesi günü saat 11 .de açık eksiltmesine hiÇbir talip çıkma • 
dığından 24/8/939 pe~nlbe günü saat 11 de yeniden eksiltmesi 
:yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 4950 lira ve ilk teminatı da 372 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülııbilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve 

kanun! Ve6ikalarile birlikte Gala ta Rıhtım caıddooi Veli Alemdar 
lhan ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6340) 

O. Denizyollan Umum MUdürlüQünden 
iLAVE IZMIR SOR'AT POSTASI 

İzmir Fuarı münasebetile (Cumhuriyet) vapuru ilave sürat 
postası olarak 18 Ağustos Cuma günü saat 10 da Galata rıhtımın· 
dan doğru İzınire kalkacaktır. İzmire 19 Ağustos Cumartesi saat 
11 de varacak bu gemi İzınirden 21 Ağustos Pazartesi saat 16 
da hareketle 22 Ağustos Salı saat 14 de fstaıııbula dönereldir. 

NOT: Fuar için alınacak lı:amara ve güverte gidiş • dönüş 
biletlerinde yüzde elli tenzilat yapılır. (6336) 
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İstanbulda Fincancılar yoku

şu Aslan Fresko hanında 6/8 
numaralı yazıı!ıanelerde Ban -
kerlik ışi ile uğraşmakta iken 
öl-en İzak Bahar Juda'nın rehin 
üzerine muamelesi tasfiye edil· 
miş olduğundan bu bapta ala • 
kadar olanların yukarıdaki ad· 
rooe müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

İzak Bahar Juda zevcesi 
Raşe! Bahar Juda 

Loncha ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek fan

tui MUŞAMMALAR ve 
MANTOLAR, Beyoğlunda 

BAKER mağazalarında teş • 
bir edilmekte ve gayet mü
sait şeraitle ve ucuz fiyatlar· 
la satılmaktadır. Çeşitler tü
kenmeden evvel ihtiyacınızı 

timdiden temin ediniz 

Eskişehir de 
~S$ .. Oşı~ 

İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

EH çabuk sUnnetçl 

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

Telefon: 52.73 

İÜRK TİCARET BANKASI a. S. 
T E S J S T A R I H 1 1919 

MERKEZİ:ANKARA 

HERNEVI MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

' GECE 1 '' 
çok mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 


