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istanbula Hava Hücumu Bugün Yapılacak; 
Fakat Tayyarelerin Geleceği Saat Belli Değil 
Tayyareler lstanbula Temsili Bombalar Atacaklar 

Hayır, Sulh Ve Harp M. Hitler'inl Milli Şef Trakyada Halkla 
Temaslarına Devam Ediyorlar Elinde Değildir, 

Yalnız Bizim Tarafın Elindedir. , ____________ ....,.,~ .......... --·-~-, ........... -· 
Sabık İngiliz !Başvekili M. 

Balctviıı geçenlerde Amerikaya 
gitmiş, karaya çıkar çıkmaz, 

bermutad gazeteciler etrafını al· 
mışlar ve ilk sual olarak kencü· 
ıine haııp olup olmıyacal!ını sor· 
muşlar. O da cHarbin veya sul· 
hün bir tek (!) adamın elinde 
bulunduğunu ve o adamın da M. 
Hitler olduğunu• söylemiş. 

Aylardanberi hemen bütün 
dünya matbuatı müttefikan, 
harbin, Alman devlet reisinin 
dudağı arasından çıkacak iki sö· 
ze bağlı olduğunu yazıyorlar. 
Gazeteler, satışları ne kadar çok 
ve nü1uzları ne kadar büyük o
.hırsa olsun. nihayet resmi mes'u· 
llyetleri bulunmıyan birtakım 
neşir vasıtaları oldukları için 
onların M. Hfüer'e bu kadar pa· 
ye izafe etmelerine çokluk e
hemmiyet verilmiyebilir. 

• 
sulh öyı.e zahiren göründüğü gi- Tayyarelerin Atacağı ( 
bi hiç te M.. Hitler'in elinde de-
ğildir. Bombalardan Korkma 

M. Hitler, devletin dizginleri- yın Bunlar Zararsızdır 
ni (az daha zimanu idareyi diye 

1 
''""""""'" ........................ ,.., __ ...... _.,., • ....,.......,.., --· 

cektik) eline aldıktan sonra, 
dünyanın başına bir diktatör ke
siliyor, hem de ne diktatör! Bir 
iki senede darbe darbe üzerine 
indirerek, Avrupa haritasını al
tüst ecüyor, bir takım devletleri 
ortadan kaldırıyor, diğer birta· 
kımlarıru, burunlarına zincir ta· 
karak esir haline getiriyor, İn
giltereyi, Fransayı şaşırtıyor, ve 
hakikaten .Dünya mukaddera
tına hakim• bir kudret iktisap 
ediyor. 

Görüyorsunw: ya Alman dev
let reisinin (Dünya mukaddera· 
tına hakim olduğu) sözü, vuku· 
atın silsilei cereyanını hikaye 
ederken, tabil surette bizim de 
kalemimizden çıkmıştır. 

Trakya manevraları münase
betile mefruz seferberlik mm 
takasına giren İstanbula birinci 
hava taarruzu bugün yapılacak
tır. Düşman tayyarelerinin ta • 
arruz saati henüz bilinmemkte
dir. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dün vilayete gelerek pasif korun 
ma hazırhkalrile tekrar meşgul 
olmuştur. 

Manevra müddeti zarfında şeh 
rimize yapılması beklenen ikin· 
ci hava taarruzunun programı 

da huırlanmıştır. Vilayetin ha· 
vaya karşı pasif korunma i.rrıi

ri olmak sıfatile polis müdürü 
ikinci taarruzun tatbikat pl!nı
nı hazırhyacaktır. 

• 

Hava taarruzuna karşı Dolmabahçeye 
maskelenmiş bir top 

yerleştirilen 

Bugün yapılacak hava taar • 
ruzu manevrasında, İstanbul üs 
tünde uçacak tayyarelerimiz, Bir Fransız 
halka zarar v ecek hiçbir şey at Gazetesi Diyor ki : Fak.al tiJn>di aaink .İııogiliz Bq

vekili gibi tecrübeli, itibar Iı, ..ı. 

yasl mevkü çok yüksek bir dev
let adamı da böyle açıkça: «Harp 

-"" M Hitler'in elindedir, veya...... · . 

(Arkası 7 inci sayfada.l / 

M H . . - Türkler BulS?ar
acar arıcıyeNazır1 1 ları Hareketsiz 

•• • 

MUHIM HABER 
Almanya İle İtalya 
Arasında ihtilafın 

· Başladığı Anlaşıldı 
) l Loııdra, 18 (A.A.) - Daily Scetch gazetesine göre, Berch • 
( tesgaden'de, Almanya ile İtalya arasında görüş farkları çılı.tığı-
1 na ait yeni deliller mevcuttur. 

( Ciano bir kere daha Von Ribbentrop'u ziyaret edecektir. 
Ve Avrupa hükfunetleri pekala biliyorlar ki, iki mihver dev • 

Jeti arasında daha birçok noktalarda ihtilaf me\icuttur. Muso -
llni'nin yakında mühim bir nutuk söylemeğe karar vermiş ol • 

dujiu ve fakat bu ihtilaf üzeri ne bn nutkun tarihinin tesbit 
edilmediği de malfundur. 

J 
. bugun'" yeryüzünde beşerı· 

yanı . b' 
yetin mukadderatına haltıın ır 
tek adam vardır, 0 da ~an 

let · "dir gibi sözler SOY" dev reısı • .. 

Fak.at bız:. M. nu:ıö ... .,.i .... 'hn kud
retini itiraf etmekle beraber, 
bundan dolayı kabahati bilhassa 
karşısındaki büyük devletlere, 
yani hıgi!tere ve Fransaya bu· 
luyoruz. Zaten Fransızların ma
ruf (Temps) gazetesi de bizim 
fikrimizdedir. Onun siyasi mu· Dün Romaya Gitti ~a~,~~=u~!i~irl::a 1 r-

gazeıecilerınden m~hur Ray· ı ' 
mond Recouly Balkanlarda bir 

lerse o vakit işin rengi değışır ve 

hatti vahamet kesbeder .. 
!Biz bundan evvelki bır yazı· 

mızda da söylemiştik, harp veya 

(Arkan 7 inCi sayfada) 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

Almanya da 

K d·ıı· Selam Verdin Ha ..• Anlaşılan 
Amma an ı 1 

Mu"h'ım Bir Adam... T Yüz Gram ereyağı 
T b . ... Her Hafta 

a ı • ·· 
Getirtiyor l 

Csaky Romada Derhal Kont 
Ciano Tarafından Kabul edildi 

tetkik seyahatinden sonra gaze
tesine yazdığı bir mektupta Tür 1 
kiye h:ıkkında şu sözleri söylü· 
yor: 

Münib, 18 (A.A.) - Kont 
Csaky, öğle vakti otomobille Mü 
nihe gelmiştir. Mumaileyh Al • 
man hükfuneti tarafından emri· 
ne verilmiş olan bir tayyare ile 
derhal Romaya hareket etmiştir. 

Bükreş, 18 (AA.) - cRöyter 
ajansı muhabirinden:• 

Hitler ile Csaky arasında yeni 
bir gör~me vukua geleceği şa· 
yiasına burada hususi bir ehem· 
miyet atfedilmektedir. Zira Ro
manyanın siyasi ve mali mehafi
linde Macaristanın halihazırda 
gerek rejimi ve gerek istiklal" i· 
çin hayati ehemmiyeti haiz bir 
karar ittihaz etmesi mütaleası 
serdedilmektedir. 

Kont Csaky, bugün Magyar • 
sa.g gazetesinin bir muhabirine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuş • 
tur: 

1 ı ,-----·;iiliil5i 
IYARBINll 

İtalyanlar Büyük 

Harpte Nasıl 

Döneklik Yaptılar 

Bu MUhlm Yazıyı 
Yarın Okuyunuz 

cAlmanyada ikametim, tama· 
mile hususi bir mahiyettedir. Hiç 
kimse ile müzakerelerde bulun· 
madım.• 

(Arkası 7 inci sayfada) 

.Türkiyenin, mihvere karşı 

olan devletler blokuna iltihakı· 
nın, ibüyük ehemmiyeti olduğu· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Adliye Vekili İmrallı 
Cezaevini Teftiş Etti 
Vekil, Eski Hapishanelerin 
Süratle Kaldırılacağını Söyledi 

· Adliye Vekili lmralıda • (Yazısı a. 'nci.ıle) 

Kral Karo! Macar hududundaki Romen süvarilerini teftiş ediyor 
(Yazısı 7 inci sayfada) 

iki Gönül 
Bir arkada§, yolda kolkola gi

den bir kadın bir erkek iki ııen
ci gösterdi; hayret üade eden bir 
eda ile: 

- Evlendiler, dedi, ikisi de 
çalışıyor. 

Benim bunda §ll§acak bir şey 
görmediğimi sezince, dudak bük 
tÜ, OID\l.Z silkti: 

- Akıllarına şaşayım! deıll 

Ve çalıştıkları halde, çalış -
mağa mecbur oldukları halde 
evlenenlerin akıllarına şaşmak 

lizım geldiği~ isbat etmek için, 
karnı burnunda i§ine &itmekte 

LERi 
Bir Olunca 

• 
olan bir genç kadını gösterdi: 

- İ te buyurun, bu hal ile 
çalışılır mı? 

Sessiz durduğumu, cevap ver 
mediğimi görünce kendisi!e bir 
fikirde olmadığımı anladı: 

- Ayıp değil ya, ben böyle 
dü"ünüyorum! Deyip kesti. 

Ne yazık ki böyle düşünen 

yalnız kendisi değildir. Gençl&
rin çoğu böyle düşünüyorlar ve 
böyle düşünürken saadeti ser • 

(Arkası 7 inci sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 

ı , 



= 
Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Emekli General Kemal Koçer 
Hatıratı 

Müfettişi 

Vapurda Kırk Beş Bin 
Büyük Mermi Vardı 

•Herkesin alemde bin mafev
ki, bin mad\ınu var •. 

Salih, çok ilaıı.tli bir er safve
tile ve ilk işarette, istenilen ye
re yüzlerce iıçi gönderebilirdi. 
Bu yurtseverler, hayatları teh -
likeye düşse bile, sırrı ifşa et -
mezlerdL Bu bahadırlığı, bu di
siplini unutmamak, takdir et
mek bir borçtur. 

İlk gün, işçilere mümanaat 
ed ılmemesi için bir iki zatın lu
tuflarına müracaatla yalvardığı
mızı hatırladıkça hüzün duyu
yorum. Bir kere işin hangi kanal 
da görüldüğünü anlıyan bu mert 
yürekli insanlar, artık ve Ebe
diyen grupa ıbağlanmışlardı. 

Herhangi bir anda yüzlerce in
san, icap ederse müseııah, em
re amade idi. Bu adsız kahraman 
!arı hünnetle anarım. 

İŞBAŞINDA 

Salihle aramızda bir •remiz• 
kararlaştırılmıştı. Telefonla bir 
sayı bildirmek de .bir •Ön emir• 
mahiyetinde idi. İşçinin topluca 
hevhangi bir istikamette yola 
çıkarılması, dikkati çeker, iş ye
rıııi belli edebilirdi. Bu sebeple, 
işçiler, tam vaktinde işbll§ında 

bulunmak üzere, muhtelü isti -
kametle yola çıkar, gruplar teş 
kil etmekten çekinirlerdi. Da -
ğın ık şekiller burada da rol oy
namakta idi. Saim ve Osman, 
işin ehemmiyetine göre, işçileri
nin başıpda bulunurlardı. En teh 
hkeli iş, yükleme id>. 

Faal uyelerimizden, demirbaş 
olarak, bu tehlikeli işlerde çalı
şanlar, yüıJbll§ı Bilal, Hakkı, teğ 
men ~bdülve'hap, Kayyum Ah -
met, Tal:ısin kaptan, Hemşinli 

Mehmet (Bolşevik), Mustafa i
di. İhsanla ben, cephaneliklerde 
ve vapurlardaki işlere nezaret 
ederdık. 

casus barajı, büyük tehlikeler 
arzediyordu. T. nin idaresindeki 
lbir gözcü postası, buradan kuş 
uçurmuyordu. Haliçte gidip gel
meler de sıkı kontrol altında i
di. Geceleyin, Haliçte ölü bir SÜ· 

kut göze çarparı:IL Karanlığı yır 
tan bir ses, casusun müdafıale-
s:ni davet edebilirdi. Münasip 
gece!er ten:ih ediliyordu. 

ARARAT YÜKLENİYOR 

Vapur, Kasunpaşa ile Haliç 
arasındadır. Karanlık gecenin 
korkunç sükıitu, vinçle taciz e
dilmemeli idi. Sanrlıklar elden 
ele veriliyor, ambarlara rampa
lardan kaydırılıyordu. Makine 
gibi işliyen qçiltt, muntazam 
istifler yapıyorlardı. Bu tedbir, 
yükleme müddetini uzatıyordu. 

Bu yüzden üç gece içinde ancak 
650 ton yüklenebilmişti Evdeki 
hesap, daha şimdiden doğru çık 
mamı.ştı. 1000 ton için daha iki ge 
ce uğrll§mak, uygun görüleme· 
mişti. Cephanelik karşılıklı ça
lışıyordu. Başlaogıçta güçlükle
re hak vermek de lazım gelirdi. 
İşçiler ortalık aydınlanmadan 
yerlerine gönderiliyordu. Bazı 

vapurlarda, ihtiyaten, işçileri iş 

bitinceye kadar vapurda tutma
yı da len:ih ediyorduk. 

Dördün<:ü gün, vapurun Ha
liç e kalması tehlike doğuraca· 
gı haberi verildi. Vapur, arlık 
Su·keciye yanaşmalı, yolcw;unu 
alarak yola çıkmalı idi. Öyle de 
yapı'd L Y lcular binmeye baş
ladı. Bundan ötesi •Desti kaza ve 
kader• de idL • 

Korkulu anlar yaşıyorduk . Yo
la çıkacak her vapur inceden in
ceye araştırılıyordu. Bir yolcu· 
nun hüviyeti incelenirken, ka -
dınlann bile eşyası didiklenir· 
ken cephane dolu ambarlara ca
susun el uzatmıyacağını, bu işin 
muvaffak olabnii eğceli ö sikn y 
muvaffak olabileceğini kabul· et
mek mümkün olamazdı. Bir u • 

.. 

çuruma mı yuvarlanıyorduk? 

Her geçen dakika da heyecanı ar' 
tırıyordu. Yolcu alma işi mutad 
üzere ecreyan ediyordu. Vapur 
kaptanı ve komiseri heyecan e • 
seri göstermiyordu. 

Fakat bekleme, bizdeki korku· 
yu arltırıyördu. Mahdut kimsele 
re vaziyeti açabiliyorduk. Muh· 
telif fikirleri dinlemek de hoş bir 
şey değildi. İnsanın kendi gaile
sile kalması, derdini hiç bir fer
de de açmaması doğru olabilirdi. 
Yakınlarımızdan esasen uzun 
müddet bu işleri gizlemiştik. Fa· 
kat bizdeki heyecanı yüzümüz· 
den de okumak kabildi. Tehlike, 
elle tutulacak kadar büyüktü. 
Arkadaşlarım, Mehmet ve İhsan, 
metanetin mücessem iki timsali

dir. Mehmet, hazan çok elemli 
geçen hayatından birçok dersler 
almıştır. Cezanın, dert ve kahrın 
envaını görmüştür. İhsan da ha

pislerde dayaklar yemiş, inle • 
miştir. Meş'um akıbete müte • 
vekkilane boyun eğmek, bir va
zifedir, diyor, teselli ediyorlar • 
dı. Ben de nasibime göre acı 
günler görmüştüm. 

Vapurda, diğer maddelerden 
başka, 45,000 mermi vardı. Ana
doluda bu mühimmatın bir mey
dan muharebesini kazandırı.bi· 

leceğin ı arkadaşlara temin ed i -
yordum ,faraziyeler yürütüyor, 

oyalanıyorduk, Fakat, muvaffa. 
kıyetsizlik halinde ne gibi bir ha· 
reket hattı takip edeceğimizi 

kestirememiştik. Mukadderata, 
tam manasile teslimi nefsetmiş
tik. 

İstanbuldaki mühimmatın, si
yasi vaziyetin inkişafına kadar 
azar azar ve ancak motörlerle sev 
ki, mes'ul makamlardan müker· 

reden emredilmişti . Bunun kın, 

yalnız düşmanın değil, dostun da 
çok şiddetli muahazesini davet e
decekti. Sonradan öğrı!ndiğimize 
göre, büyük Başbuğ, sevkİ\·•tın 

kitle halinde yapılmasını düşü • 

nenler bulundu~nu arzedenl ere, 
teşebbüsün kırılması hata oldu • 

ğunu tavsiye buyurmuşlardır. 
Bununla beraber, grupun, itimat 

verinceye kadar taşkın teşebbüs

lerden ihtiraz etmesi ihtar edil
miştir. 

Şahsi teşebbüsler sevilir. fa • 

kat makiıs sonuçlann mes'uliye

tine de katlanmalıdır. 

Bizi bu cür'etkarlığa sevkeden 
Amiller, elinden silahı alınan mil
li ordunun uğradığı feliik,.tlerdi. 

Silahsız bir ordunun yapabilece- 1 
ği iş de çekilmekten ibaretti. BPn, 1 
bu vaziyetlerin en tecrübeli bir i 
şahidi idim. Teçhizatı ve bakımı / 
mükemmel bir Türk ordusu dai· J 

ma zafere koşmuştur. Ru kanaat, 
umumidir. öyle gördük ve dai. 

ma yabancı ağızlardan ve kalem. 
lerden de bu kanaati dinledik ve 
okuduk. Krarda tamamen isabet 

etmistik. Muvaffakıyet ise Al • 
lahtandır. 

İdare heyeti gibi, grupun de . 

ğerli üyeleri de: •Ya hep, ya hi~'· 
düşturundan kuvvet alı ·arlardı. 
Hele fstanbulda bazı vurtsuz • 
lardan P.ÖrdiiP'üMüı hiv~nPtl,,.r. 

bizi atılganlığa S<'vkediyordu. 
Türk ruhunda ~·ımiden beliren 

ilahi kudret. her engelin ezilece

ğini ilham ediyordu. 

* Rozaltın benimle görüşmek is· 

tediğini söylediler, hemen gittim. 

Rozalt, beni ardiyede bekliyor • 

du, telaş içinde idi. Ardiyede ko

nuşamıyacağını söyleyince bir 

sabotaj karşısında kaldığımı his
settim. 

(Arkası var) 

İKDAM 19 - AGUSTOS 1931 

il~ 1J~a) 
M a c a r Hariciye 
Nazırının Siyaseti 

Evlenme Kağıdı 1600Tramvay Pasosu A~liy~ Vekili 
Buhranı 300 1. d• ·ıd· Dun lmral ıyı 

Macar Hariciye nazırı Kont 
Csaky, Alınan devlet erkanı ile 
temaslarda bulunduktan sonra 
Alman ordularının farzımuhal 
rine vermiş olduğu tayyare ile 
Romaya müteveccihen yola çık 
tL. Acaba Macar hariciyesini i
dare eden bu zatın, bu ziyaret 
ve seyahatlerinden beklediği ne
dir? Filhakika Macaristan, umu 
mi harpten zararlı 9ılmıış bir 
devlettir ve muahedelerin tek • 
rar gözden geçirilmesini isti)"'n 
devletlerin başında gelmekte • 
clir. Macaristan, millt addettiği 
emellerine kavupnak için mih
vercilere iltihak ederse acaba 
ne kazanır? Macaristanın mih
vercilere iltihak etmesi demek, 
Almanya ile birlik etmesi de -
mektir. Almanya için l\facaris • 
tanın kendi peşinden koşması 

belki de bir faydadır, fayda ol
masa da prestij bakımından bir 
kazançtır. 

Başgösterdi e n ırı 1 Teftiş Etti 

Kağıt Yokluğundan Birçok 
Nikahlar Kıyılamıyor 
Nüfus siyasetine verilen e • 

hernmiyet hükıimetimizin ısrarla 
meşgul olduğu işlerin en ba -
şında gelmektedir. Bir taraftan 
çocuk vefiyatının önüne geç -
mek için azami bir gayret sarfe· 
den hükumetimiz çocuk doğu

munu da fazlalaştırmak ıçın 

gımçleri evlenmeğe teşvik edici 
bırçok yeni kararlar almıştır. Bu 
kararlardan 
masraflarının 

biri de evlenme 
kaldınlınası ve 

evlenme kağıtlarından alınan 

ücretin lağvedilmesidir. 

Bu kolaylıklardan sonra akit· 
!er fazlalaşmış ve evlenme ka -
ğıtlarının mevcudu da hemen 
hemen tükenmiştir. 

Son günlerde nikah olmak ü
zere evlenme memurlatına mü
racaat eden çiftlere kağıtlann 

mevcudü bittiğindn gelinciye 
kadar beklemeleri söylenmekte
dir. 

Evlenme gibi her zaman ze-
• min ve zamana uymıyan bir me 
selede kağıt beklemek çok garip 
bir vaziyet ihdas etmektedir. 

BELEDIY E -- -
Adalara Bugün su verili~ or 

Belediye ile Limanlar U. Mü
dürlüğü arasında kararlaştırıl · 
dığı veçhıle Adalara bugünden 
itibaren su \·erilmeğe başlana -

caktır. 

Suyun tonu Adada 25 kuruşa 
tevzi edilecektır. Bugün Adalara 
bin ton su verilecektir. 

DENiZ 

Limanlarda Çalışan 

işçilerin_ Y.~JjY.~!~unde 
dün Raufi Manyasinin başkanlığı 
altında idarenin bütün müdür 
\'e şeflerinin iştirakile bir top • 
Jantı yapı: mıştır. Bu topiant, da 

Uman ar U. Müdürlüğüne mer· 
but bu .un ış yerlerinde çalışan 

: ş i \'e om.ıelc rin ,·aziye tleri tel 
kik edilnı9 ve kend .ler.ne veri -
lecek hüviyet varakal&rile işçi ve 
amele diye iki kısma ayrırmış -
!ardır. Dünkü toplantıda açıkta 

kalan bazı memurların vaziyet
leri de görüşülmüştür. İşçi ve 
ameleler ayrıldıktan sonra bun· 
!ardan sıfatlanna göre vergi a· 
lınacaktır. 

Elektrik, Tramvay Ve Tünel 
İdareleri Kadrosu Tastik Edildi 
İstanbul şehır meclisi dün fev 

ka!Ade toplantılarına son vermiş
tir. 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmesi .ü UdMlürğüü 
İşletmesi U. Müdürlüğü müra· 
kipliklerine azadan Zahit ve Ek 
rem Tur seçilmiş, ehlivukuf a
zalan ve takdiri kıymet komis
yonları azaları ayrılmıştır. 

Evvelce şirketin muhtelli kim 
selere verdıği 1600 paso 300 e in· 
dirilmiş, Tramvay ve Tünelde 
parasız seyahat edecekler şöyle 
ayrılmıştır; 

1 

Bir valiye. 74 Şehir Meclisi a
zasına, İki Vali Mnavinlerine, 
Bir Mektupçuya, 11 Kaymakam· 
!ara, 5 Vilayet Sıhhiye Müdür- ' 
lüğüne, 8 Emniyet Müdürlüğü
ne, 10 Emniyet Müdürlüğü em
rine, 1 Jandarma Kumandanına, 
1 Nafıa Müdürüne, 3 Nafia Mü
dürlüğüne, 1 Seferberlik Müdü· 
rüne, 10 Fen İşleri Müdürlüğü
ne, 5 Belediye Muhasebesine, 1 
Fen Müdürüne, 1 Maarif Müdü· 
rüne, 2 Belediye Reis Muavinle--

Pendik Hayvan 1 

Sergisi Açıldı 
İstanbul vilayeti dahil inde ter 

tip edilen senelik hayvan sergi

ıerihden ikincisi dün sabah saat 

10.5 ta Pendikte açılmıştır. 

rine, 4 Belediye Başhekimlerine, 
6 Partiye, 5 Müddeiumumiliğe, 
1 Ağırceza Reisine. 5 Asliye ceza 
mahkemelerine, 18 Müddeiumu
milik emrine, 1 İcra Reisine, 20 
tramvay işletmesi emrine, 4 
Temizlik Müdürlüğüne, 1 Baro
ya,, 5 Belediye emrine, 7 Üskü
dar tramvayına, 5 Denizyolları

na 9 Şirketi Hayriyeye, 2 Haliç 
Şirketine, 1 Anadolu Ajansına, 
18 Yevmi Türk gazetelerine, 2 
İş İdaresine, 20 İstanbul Ku· 
mandanlığına, 1 Milli Saraylar 
Müdürüne, 1 İstanbul Defterda
rına, 4 Başmühendislere, 3 Be
lediye Levazım Müdürlüğüne, 

8 Hastane Bll§hekimlerine, 8 
Belediye Riyaset Makamına ve· 
rilmiştir. 

Beş milyon liralık imar prog
ramı, Elektrik. Tramvay, Tünel 
idaresinin bütçe ve kadrosu ka· 
bul edilmiş, Vali şunları söyliye· 
rek meclisi kapamıştır: 

c- Az zamanda çok iş görül
dü. Hepinize bilhassa teşekkür 

ederim. 

Yakalanan 
Kaçahçılar 

Geçen bir hafta içinde gümrük 

muhafaza teşkilatı, Suriye hu -

dudunda: Elli sekiz kaçakçı , se

kiz yüz yetmiş altı kilo gümrük 

eşyası, bir silah 297 defter siga· 

ra kağıdı, 96 kesim hayvanı. 

İzmirde: 4 kaçakçı, 158 gram 

uyuşturucu madde. 

Bu münasebetle tertip edilen 

merasimde başta İstanbul me

busları, General Refet, Abidin 

Dave=. Kartal Kaymakamı, Vi· 

lavet Baytar • füdürü İbrahim 
vC v ı ıayer 1::$eJoa1> ... .............. , a;ca.· 

zeteciler olmak üzere kalabalık 1 
Ege denizınde kara <a 110 ,..·-·

ua avıanmakta olan on yabancı 

döl kaçakçı kayığı ve av malze

j mesi ele geçirilmiştir. bir davetli kütlesi hazır bulun -

muştur. 

Bu seneki sergıye 93 hayvan 

iştırak etmişt i r. Bunlardan 17 si 

at, 76 •ıs g ır boga, doğe ve inek 

tir. 
Açılma mer3Sırninden sonra 

sergi dikkatle gezilmiş ve tekmil 

hayvanlar ayrı ayrt gözden ge-

çirilerek birinci ve ikinciler ııe

çilmiştir. 

Bu suretle 93 hayvandan 73 Ü· 

ne mükafat verilmiştir. 

I M0NAKA0~E 
1 Ali Çefn'..a: anın tetk·k~sri 

Bir müddettenbcri şehrımizde 

bulunan Münakalat Vekili Ali 

Çetinkaya c!ün mıntaka liman 

merkezine gelerek tetkiklerde 

bulunmuştur. Vekil limanda iki 

saatten fazla kalmış muhtelif 

mevzular hakkında alakadarlar

dan izahat almıştır. 

NOTLAR: 
GEÇ DELİKANLI! 

Naci Sadullah .. olacak loy deli· 
kanh Ebuzzlyuade Velldin, üslü~ 
bunu ve tabldye tanını sôq'ellşl e
derek bıze nasihat veriyor ve mc7-
d.an okuyor. 

Bu nasOrıat ve meyd.a.a. oktQ'UŞ
tan Kururlandık doğrusu. Demek 
ki, o beş yıldır inkılip yolwıda 

dille ve kalemle '\'erdiiimiz emek
ler "- cltmem!,ı. EnuJlk ve da· 
\camtsa m.uhaftz cençlilr. arasına 

, ·acı Sadolblı gibi ülmhlu de 
katabllmi$h:. Amma, daha ileri i

ne l'ldf'r~ keııdisine: 

- Grf', deUk.ar.h! .. Da\·a Qrua.a 
kellr keymayı sana bb ofrtottik. 

Df'mrslnl de bUlrb.. MaJôm ;ra. 
yanlış kspı tal&nlara tar,ı e-kseri
ya: •· ·ıee hacıların haçı tıktı siri
ba,taldenıt denir ve hllikatlar or
taya konuverir! 

PALAVRADAN BAŞKA 

NE VAR Kİ 

Bir &'•ttle sanki r-Jinde suruisra
fiJ haykırıyor: 

c- Dikkat arka~lar dikkat! 
Havadislerimlıi makaslayıp alıyor

sunuı:. Sonra karısmayı:a ha ... • 
Gülmemek ve sormamak dde.a. 

celmiyor: 

- Palavradan ba~ka ne havadi
!iin var ki, mııkaslanabllsln a .. to
sunum?! 

BİRA FİATLARIN-

DAN ÖTÜRÜ 

Hıiikô.ınet rakının feliketkrial 
l"ÖZÖnünde tatarü Tarlır: halkı i
oln sosyal ink:ıliptarın en müh.lm
lerlnd<n birisini yapla. Yani, bal· 
kı ve C'ençlfJl rakıdan tedlrl'ln et
mek için bira71 ucuzlattı. Bunun 
deierini '\'C ehemmlyeUni arada.o 
bir kaç yıl C'eçUkien sonra rörece.
tb. Anealr;, hiikilmeUn hazinesin
den yap,ıkı fedak&rbfm nsinoet1-
nan rehinde kalmasına tahammü
lumuz 7ok. Dublesi 10 ka.:ruşa sa
tılma..ı ıaslDl ceJen biradaıı nU
nocu yine %0 kuruş alıyormuş! E
ier, bunu takip etmez. rutnoyu. 
lsledlti ve diledlii flab m1i4terideıı 
almak yolunda serbesl bırakusak 
hU:kümet te. bb de aklDtıya eürek 
çekiyoruz... demek.Ur ki, ftD.eie de, 
hrpi:mize de 7auk olar? 

TURİZM 
. 

İŞİ? .. 

Felrlr. Bü.rbaa m.akaleslne ıana 
bqlıi< Y&PDUf: 

«- Turhm. işi.ne ne saman baş
llyacafız? .• ıt 

Benim rlbl bqlıiı okuyan bir 
arkadaş sadece: 

- Alla1un kısmet ettttı gün! .. 
Dem•kle iktifa etli. Ve blllrslnb 

ki Allabm günü de çoktur! 

ELOGLU NASIL 

PARA KAZANIYOR? 

Kasaplar tlrkeU elladeıı cıkaQ 

o$ nakliye •lrkell için belecllye7e 
yeni bir lekllf yapmıf. Bu teklif
te: 

- Ba iti bbe bırakınanur, ahe 
senede 60.000 lira nrlrhı! 

Demiş. Belecllye de bunu 
kabul etmemiş. Yahıu fU rakam 
eloflunan sessiz adan nasıl para 
bsandıtı yolu.ııda luaııa miikem· 
mel bir fikir verebilir. Demek lr.t, 
belediye işi almadan şirket senede 
en az %00.000 lira ka:r:aııabllJ:ror

m.u ki, bll&'ÜD 61.tH IJrayı Ckılell 
'Lka.rmayı kabul ediyor. 

Herlıalıle bir el ıu.kliye ılrkell
nln böyle lamalı celbedeuk ole· 
recede kazançlı bir 1f mevzuu ol .. 
•uiunu bilmndlnlz 7a! 

BİR LİRA BAHŞiŞ 

VERİYORUM 

Ebunlyaude Vdldln alır isi•· 
bundan şikiyet edenlere bir mese
le veriyorum: 

- Dii.nltii Vakii cueteofııln bat· 
makalesini Türkçeden Türkçe7e 
&ercüme ederek minismı en f.Ti te
kilde ban& anlatma. 

Bu meseleyi iyi lıalleden blrln
elye bir lira bah,ı,,, lklnelyo bir a
ferin vermeye şimdiden hazLrım.! 

ŞÜKRÜ HMED 

Eski Hapishanelerin 
Hepsi Kaldırılacak 

Adliye Vekili Fethi Okyar 
dün sabah yanında Vekalet Mü
şaviri, Başmüfettiş, Tapu ve Ka
dastro U. Müdürü, Hapishane 
Mütehassısı, İstanbul Kadastro 
Başmühendisi, Müddeiumumi 
Hıkmet Onat, Üsküdar Hapisha
nesi Müdürü, bazı müfettişlerle 
gazeteciler olduğu halde Trak 

vapurile İmralıya gitmıştir. 
Fethi Okyar, mahkumları ay

rı ayrı teftiş etmiş ve hangi cü
rümle mahkum bulunduklarını, 
ne kadar ceza müddetleri kaldı
ğını sormuştur. Bu sorgu neti
cesinde, mahkumların yüzde 90 
nını arazi meselesi yüzünden 
katil olanların teşkil ettiği gö • 
rülmüştür. 

Adliye Vekili, diğer yerlerde
ki teftişlerinde de gördüğü bu şa
yanı dikkat l)eticeyi Tapu ve Ka 
dastro U. Müdürüne ehemmiyet
le anlatmtş ve: 

- Arazi ihlilaflarını, hudut 
kavgalarını ortadan süratle kal· 
dırmak lazımdır ki bu katillerin 
adedi azalsın ... demiştir. 

Mahkumlar Vekile kendileri· 
nin yetiştirdikleri kavun, kar -
puz. incir ve üzümlerden ikram 
etmişlerdir. 

RESMİ GEÇİT 

Bilahare tekrar Adanın mer· 
kezine dönülmüş ve )'-mek ye
nildikten sonra da mahkıimların 
resmi geçidi seyro lunmuştur. 

Vekil, bilahare ambarları ve 
atölyeleri ayrı ayrı gezerek iza· 
hat almıştır. 

Bu izahattan anlaşıldığına gö

re Adadakı 628 mahkum bu se-
ne 126 bin kilo buiirlov ı ?n ı.;~ 
.... v . ugan, 15 bin kilo bakla ve 

Fakat Macaristan için Alman 
ya ile birleşmekte ne fayda var
dır? Bizce hiç ... Almanya, ileri
de bir harp zuhur ettiği takdir
de icra edeceği askeri harekat
ta Macarlstanı 112imet noktası o
larak kullanacaktır. Filhakika, 
Almanya cenuba doğru yapaca
ğı harekatta Romanya ve Yu • 
goslavyayı istihdaf edecektir. 
Macaristan, Alman siya.etine 
kendisini bağladığı takdirde Al 
man ordularının kendi toprak
larından serbestçe geçmesine 
müsaade edecektir. Bu da Al • 
manyaya hizmetkarılk etmekten 
başka bir şey olmıyacağı gibi, 
Alman ordularının farzımahal 

olarak muzaffer olmaları takdi
rinde de Macarlstana bir şey ka· 
zandırmıyacaktır. 

4 bin kilo zeytin elde etmişler -
dir. Ayrıca balıkçılık sayesinde 
de 2 ayda 5.000 lira kazanıll1ll§- • 
tır .. 

Halihazırda Macarlarla a· 
ramızda müşterek hudut olma· 
dığı gibi aramızda fcr,ah fersah 
mesafeler vardır, ve tarih bizi 
değil biz tarihi Tunanın öte ya
kalarına nakletmek niyetinde 
olmadığımız için Macarların ikin 
ci bir Mebaç meydan muhare· 
besinden korkmalarına da ma
hal yoktur. Rh, vAktac İscanbul
da (Macar kardeşler) diye bir 
cadde açtığımız ve mesul devlet 
adamlarımız, Macarların bizim
le ırk kardeşi olduklarını bağı
ra bağıra söyledik!eri zaman M& 
carlar, Avrupa medniyetini tc -
messül etmiş olduklarını, kül -
tür itibarile bizden yüksek bir 
mevkide bulunduklarını ileri sü· 
rerek hu yürekten gelen sözle· 
riınize mukabele tenezzülünde 
bile bulnmamışlardı. 

Akşam saat 18 de de mahkum
ların teşyileri arasında Adadan 
Trak vapurile İstanbula dönül -
mu~tür. 

Ögre1'diğımize gö:e bu seya· 
hat neticesinde memleketimizde 
serbest cezaevlerinin süratle ço
ğaltılması kararlruıtırılmıştır. Bu 
suretle mahkumları hapis ve taz· 
yik usulü yerine onları çalıştır
mak suretile terbiye etmek sis
temi geniş bir şekilde memleke-
timizde tatbik olunacaktır. 

Fethi Okyar seyahat ıntibaları 
hakıknda avdetle bir muharriri
mize şu beyanatta bulunmuştur: 

•- Asri ceza mefhumu ile ta· 
mamen uy>gun olan mahkumları 
manen ve bedenen tazyik ve ta
zip yerine onları cemiyete naii 
birer unsur olarak yetiştirmek 

gayesini takip eden İmrali ceza. 
evini gördükten sonra hasıl et
tiğim intiba kısaca hulasa edil
mek lazım gelirse bu gibi mües
seselerin sayılarını azami suret-
te çoğaltmak ve eski hapishane
lerin vücudünü bir an evvel or
tadan tamamile kaldırmak arzu 
ve emelimdir!•. 

1. Kemal Basarabya 
Vapurunu G~zdi 

Denizyolları U. Müdürü İbra
hinı Kemal Baybora dün bera· 
berinde muavini Yusuf Ziya ol
du.ğu halde Romanyanın yeni 

yaptırdığı P,,.;orabay vapurunu ge 

zerek bazı tetkiklerde bulunmuş

tur. Vapurda posta ve servislerin 

nasıl çalıştığını yakinen görerek 

bir kaç hafta sonra memleketi • 

mize gelecek olan 5300 tonluk 

Doğu vapurunda da tatbik edil

mek üzere bazı noktalar tesblt 
edilm~ir . 

Fakat sonra Türk.iyeye gelen 
Macar devlet adamları •Akra • 
baınıza gidiyoruz!• diye bizim· 
le olan karabetlerile iftihar et· 
mek ıztıra1nı hissettller_ Biz, 
bütün bunları unutuyoruz; ma· 
1ideki kin ve husumetleri unut· 
mek ıztırarını hissettiler_ Bi%, 
nahı icabatındaodır. • 

NİZAMEDDİN DANTON 

ı ........................ ı 

1 f }~~üv'öRüii'i ı ••..•• ı 
Tarifenin Kıymeti 

Yolunu? 
İstanbulda Muatafa Nurj 

• Erol lınzasile aldığımız mek-
tupta deniliyor ki: 

i -Düün çoluk çoculı: san. 
yere gitmiştim. Bir araba tu
tup bir suya kadar gideyim ı 

i dedim. Araba tarifesi ZO ku· ı 
ııq. Muvafık. Fakat arabuı ı 
yarım lira istedi. (Tarife ı i varU dedim. i Arnbacı güldü: - O bizim 1 

:ı ~in değil.. Belediye için. de· 

- O da ne demek.. deyince: 
ı - Belediyenin arabaları ı 

fı işlediği zaman öyle olacak in- i 
şallah ... dedL 

i 
Belediyenin mühürlü, tasdık 

li ve hatta yağlıboya yuılı o· ı 
lup koskoca duvara asılı du· 

1 
ran tarifesinin hükmü olup 
olmadığını belediyeden 

Soruyoruz? _ .............. __ 
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Almanlar Yine Eski 
Planı Tatbik Ediyorlar 
Alman Gazeteleri Polon yadaki 

Mezalime Uğradığını • • 
yetinın 

Alman Ekalli-
Yazıyorlar 

iKDAM 

Mevsim Sonu Ve 
Uyku Kirası 1 

1 

Bizim blldlğiıniz mevsim so· 
nu rnünasebetilc o mevsime mah 
su hemen her.Jeyin iizerinden 
aşağı yukarı bir tenzilat yapı
lır. 

Berlin, 18 (A. A.) - Alman 
matbuatı, Polonyaya karşı pek 
§lddetli hücumlarda bulunnuya 

devam etmektedir. 

1 cBilhassa yukarı Silizyada Al· 
man ırkdaşlarımıza karşı Polon
yanm tazyikleri günden güne, 
hemen, s3"tten saate artmakta
dır. Polonya hükumetinin, vazi-

iE~ki .. i;~·k··ı 
i Başvekili i 
f Tevkif Edildi i 

Halbuki, mevsim münasebeti. 
le evvelisi gün, blı, dört arka
daş öyle bir zolta yedilı: ki olur 
şey değil_, İkisi kitapçı, ilrisi mu 
harrir, biri de ben olmak üzere 
dört arkadaş, biraz hava almak, 
biraz dinlenmek, için Boğaziçi -
nin en tenha, en sesslı, bahçele
rinden birine gittik. Tam saat ya 
rımdı ki oraya kurulduk. Kar 
nmıız açlıktan zil çalıyordu. He· 
men iki bombo masayı birleşti

rip soframızı kurdıık, nevalele
rimizi çıkıudık. 

Büyük başlıklar altında gaze • 

leler cPo1onyailll1 tedlrli hare
ketleri>nden bahsetmekte ve Po
lonyada yaşıyan Almanların ma· 
ruz kaldıkları iddia etli.len me • 

liıne sütunlarını tahsıs etmek· za , 
tedirler. 

Bu hücumlar, geçen eylı1lde 
Çekoslovakyaya karşı yapılan 
hücumları hatırlatmaktadır. 

Alman mültecileri hakkında 
yine ayni haberler neşredilmek· 
te sivil halka silah dağıtıld1ğına 
v~ hükUmetin, vaziyeti kontrol 
edemiyecek bir hale gelmek üze· 
re bulunduğıına dair yine aynt 
telmihlerde bulunmaktadlr. 

Polonyadan gelen mültecilerin 
adedi 70.000 i geçiyor. 

•Yukarı Silezyada tedhiş hare 
ketleri> ve .Bütün Alman maden 
amelesine yol verilcfu başlıkları 
altında Deutsche Allgemeine di-

yor ki: 

' yete daha kaç gün hakim olabi
leceği parmakla sayılabilir. Ha· 

yale kapılmlyalım :Alman ırk • 
daşlarımızın emniyeti meselesin
de vakti gelince ne yapılmasını 
tayin edecek olan büyük Alman
yadır.> 

Londra, 18 (A. A.) - Polonya 
hükumetinin hukuk müşaviri B. 
Kulski, 6 nisan tarihli muvakkat 
beyanname yerine kaim olacak 
Leh • İngiliz misakınm tanzimi 
hakkında Hariciye Nezareti er· 
kanile müzakerelerde bulunmak 
üzere Londraya gelmiştir. 

Berlin, 18 (A. A.) - Gestapo 
polis teşkilatı dün Almanyadaki 

Polonya akalliyetinin merkez bi

nasında ve bu oakalliyetin talebe

ler birliğinde araştırmalar yap • 

mıştır. Tevkifat yapılıp yapılma

dığı henüz belli değildir. 

• 
lngiliz Karasularında 
Japon Tayyareleri 

İngiliz Sa~il Bataryaları Tayya. / 
relere ihtar At"'i-. A~L.1-. ... -

' Hongkong, 18 (A. A.) - Bu 1 
sabah Stanley yarımadas1 civa • 

d 15 Japon bombardlrnan tay-
rın a .. 

. İngiliz' kara sularının u • 
yaresı, ahil batar-
zerinden uçmuştur. S 

'htar ateşini açnuşlardrr. 
yalan ı u· b' 
İngiliz makaınlannm şidde ı ı~ 
protesto nota~ı göndereceklen 

öğrenilmektedir· 
Şanghay, 18 (A. A.) - Pe~er 

Krogh isminde 38 yaşında bir In· 
iliz bu sabah beynelmılel mm· 

g ' .. ' t k 
takadalıi evinden JŞıne gJ me 
\Uere otomobile binerken öldü-

rülmüştür. 
İki Çinli, mumaileyhe yaklaşa· 

rak kendisinin Peter Krogh olup 
olınadığını sormuşlardır. Kro~h 
müsbet cevap verir vermez Çın· 
li!er derhal üzerine altı el ateş 
ederek öldürmüşlerdir. 

Krogh, son zamanlarda J •pon· 

Harp Zamanında 
Amerika Endüstrisi 
Vaşington, 18 (A. A.) - Harp 

h ]. de endüstriyi seferber et • 
a ın ·1 k 

• memur askeri ve sivı o-
megc . t ' . 

. 'iletin istihsal kabilıye mı 
mıte, mı . 

. ·1 ahalinin ihtiyaçlarını ıhma! 
sıvı 

1 
. 

.. llah :ııuvvet erın etmeden muse 
trn. edecek hale 

ihtiyaçlarını ta ın . . 
getirmeğe matuf olan tetlııklerı· 
ni bir an evvel ikmal etmek uze· 

re toplanmıştır 

-oo---

Aoıerikada Nazi 
Propagandası 1 

Vaşington, 18 (A. A.) - Alma~ 
• Amerikan cemiyetinin faaliyeti 

hakkınd• tahlıikalta bulunm1ya 

memur komisyonun reisi Dies 

elemiştir ki: 
.Cemiyetin, Alman hükume~· 

nın •janslarile birlikte çalıştıgJ 
·e ağl~bi ihtimal Almanyadan 

taLmat aldlğı son iki gün zarfın· 
da Kuhn'un yaptığı beyanattan 

açıkça anla~ılmaktadır. 

!arın kontrolü altında bulunan 
Şanghaydaki Çin hüküınetinin 
bayrağm1 direğinden indirmekle 
ıtham edilmiş, fakat bilô.haı e bu 

nun aslı olınadığı anlaşılmışb. 

Katillerin, intikam hislcrile ı 

hareket ettikleri zannedllmekte
dir. 
Londnı, 18 (A. A.) - Hariciye 

Nezaretile yalımdan teması olan 
mahalıl, dlln B. Grajgie ile .B. 
K;ıto arasmda Tokyoda yapılmış 
olan müzakerelerin vasi mikyasta 
ilerlemiş olduğunu beyan etmek

tedirler. 
B. Craigie,ye Tiençine müteal

lik idari meselelerle para mesele
si halıl<ında yeniden talimat gön
derilınil; olup bu talimat, Jngilız 

Sefirinin dünkü görüşmesi esna
sındalıi hattı hareketi için esas 
teşkil etmıştir 

İspanyol Generali ftal
yaya Hareket Etti 
Bar>elon. 18 (A. A.) - Gene

ral Queıpo de Llano .Augustas• 

vapurile italyaya harek~t etmiş· 

tir 
İyi haber alan mahfeller. Ge. 

neralın İtalyaya giden bir askeri 

heyete rıyaset ettiğini hatırlat. 

maktadırlar. Bu heyet, Gener•l 

Gambara'nın riyasetinde İspan

yaya gitmiş olan İtalyan oskeri 

heyetile "yni mabiyettedır. Ge -

neral Gambara bilahara sefirbğe 

tayın edüıniştir. 

--00---

Ruzvelt Geziyor 
Nevyork, 18 (A. A.) - Ruzvelt 

dün akşam cTuscalosa> kruvazö

rile Sydney • yeni İslı:oçya • den 

Terre • Neuve ııdaları körfezine 

gelmiştir. Resmi muhaberatı tes

lim etnıeğe memur edilen tay

yare Terre • Neuve sahillerinin 

sisli olması dolayısile yola çıka
mamıştır. Hava müsait olursa 
Ruzvelt, balık avına çıkacaktır. 

f Bağdat, 18 (Hususi) _ Es- ı 
ı ki Irak Başvekili Hikmet Sü- ıı 
ı leynıan Bey tevkif edilmiş ve 
ı mahfuzen Bağdattan Süley - f 
ı maniyeye sevkedilmiştir. Yıı- ı 
ı kında muhakemesi görülecek- ı 
ı tir. &ki Başvekilin suçunun ı 
ı mühim bir meseleye taallôk ı 

!.ettiği söyleniyor. ı 

•••••••••••••••••••••••• 
Fransa 
Harbe 
Hazır 

Nevyork, 18 (A. A.)- cMan • 
hattam, vapurile Fransadan ge
len General Pershing Avrupa • 
nın vaziyeti hakkında gazetele-

' rin sordukları suallere cevaben 
demiştir ki: cFransa harbe ha • 
zırdır. Fransa ordusu mükemmel 
şerait dairesinde bulunuyor.• 

Pershing. Amerika ordusile ih
tiyat kuvvetlerinin ihtiyaça kafi 
gelmediğine dair dördüncü kolor
du kumanrl anı General Drum ta

rafında n yspıbn beyanatı teyid 
etmi tir .• J..,f ___ _ V_L! ___ ! 

Kahire, 18 (A. A ) - Yeni ka
binenin ne suretle teşekkül C't -
miş o1duğuna dair olan 
tebliğin neşrine intizar edilmek· 
tedir. Yeni hükfımeti tcskile me· 
mur edilmiş olan Ali Mahir Pa
şa Saadiler ve meşruti liberal 
fırkaları rüesasile istişarelerini 

ikmal etmiştir. Sa adiler. kabine
ye gırmeyi kabul etmişler ise de 
liberaller reddetmişler ve yal • 
nız, kabineye karşı hayırh•hane 
bir hath hareket takip etmek va· 
dinde bulunmuşlardır. 

Hatırlardadır ki, Saadilerle Ji. 
bcraller. müstPfi Mehmet Nahas 
Pas, kabinesine iştirak etmişler
dir. 

--oo-

Sofyada Romanya 
Elçiliği Kurrieryinin 

çantası çalındı 
Sofya. 18 (A.A.) - Bulgar a

jansı tebliğ ediyor: 
Dün akşam. Romanya elçili -

ğinin Kurrier 'ine fevkalade ben
zıyen bir adam Otele gel.,rek 
çantasını istemiş ve çanta ken
disine verilmiştir. Bir saat so~
ra Kurrier gelmiş ve hırsızlık 

meydana çıkmıştır. Romanya el
çiliği memurları ve Kurrier der
hal polis müdürlüğüne gitmiş -
!erdir. Elçilik memur lan polis 
müdürünün yanına giderek oto
mobilde kalan Kurrier intihara 
teşebbüs etmiş ve gayet ağır su
rette yaralanmıştır. 

Polis hırsızın bulunmasını te
min edecek nıalfıınat verene 50 
bi nl~va mükafat vadeylemiştir. 

Tokat - Turhal 
Futbol Maçı 

Exbaa, (ikdam Muhabirin -
den) - Tokat sahasında Tokat 
spor birliği ile Turba] Şeker fab 
rikası sporcuları arasında yapı -
lan maç ikiye karşı üçle Turhal 
şeker sporcularının galebesiyle 
neticelenmiştir. Turhallılar bil
hassa oyuna hilrim ve güzel oy
namış ardır. 

Çıkardık amma, biz daha san
dalyelere yerle meden karşımı
za dikilen garsoıı, elindeki pusu 
layı bize uzattı. S<rrduk: 

- O nedir? 
- Hesabınız! 

- Ne hesabı? Daha şimdi 
geldik, daha yerimize bile yer
leşmedik! 

Herif bu sefer ne dese beğe
nirsinh: 

- Evet amma bu, şimdiye 
kadar olan hesabın12, sonra bu
radan giderken görec:eğiniz he
&ap ayndır. 

Bir de pusulaya göz gezdirin
ce şunları görmiyelim mi: 

25 kuruş tabak, kaşık, çatal 
kirası- Bt!l şişe su.. %5 şişleri
nizi pişirme için mangal kira ~ 
sı .. 20 masa .. 50 mecburi olarak 
içeceğiniz kahveler ... 

Biz şimdi afal afal garsonun 
yüzüne bakarken, o, bizim arka
daşlardan birinin önündeki bir 
tek bira şişesini görünce sor • 
du: 

- Bu birayı nereden aldınız? 
- Gelirken kendimfa birlik-

te getirdik! 

- Öyleyse 30 kuruş da onun 
için fark ilıive ediyorum pusu
la)a! 

Bu kadar zahmet, yorgunluk 
ve dehşetli arlıktan "4>nra artık 
oradan kalkamazdık. Oturduk, 
lilli bea..Je• ·e·de'.>'ele.re uzanıp 

birer parça uyku çektik ve ak -
şanı Wttü, saat yedide oradan 
kalkarken ill,; pusulanın yekiı • 
nunn ilave olunan (125) kuruş 

daha su parasile (50. kuruş uy
ku kirasını da seve SC\'C! ödiye
rek fL<hki makamla oradan çe
kildik. 

Kim ne der<e de,in, .,.;nal ha· 
lii bildiğini okuyor ve bu gidiş· 
le kıyamete kadar da okuyacak 
galiba! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Çin Japon 
Harbinde 

Çinliler Zafer Kazan
dıklarını Söylüyorlar 

Hongkong, 18 (A. A.) - Chakai 
ajansından: 

Hongkong etrafında son za • 
manlarda yapılan muharebeler 
esnasında Javonlar iki bin kişi 
ve mühim miktarda harp malze
mesi kaybetmişlerdir. 

Shansi'ıtln cenubu şarkisinde 

Çinlılcrin taarruzu muvaffakı • 
yetlc devam etmektedir. 
Düşman Tchang • Ye'nin şar • 

kında perişan bir ahide ricat et· 
mektedir. 

Kantonun şarkında cenubi 
Çin mmtakasında Japonlar, ge • 
çenlerde üç yüz maktul vermiş
ler ve birkaç sahra bataryası hı
r akmışlardır. 

Chııngking, 18 (A. A.) - Kiu
kiyang ile Anhwei arasında Yan
çe boyundaki Çin to~u Jıuvvet· 
leri, Japon nakliye vapırrlarını 
bombardıman ederek iki vapu
ru batırıruş ve altı vapurda yan
gm çıkarmıştır. 

---<Oo----

Denizde Boğuluyordu 
Dün alışanı Florya sahillerin· 

de Nusret adında bır genç deniz
de boğulmak üııere iken baygın 
bı halde kurlarılmlltır. 

Günün Mevzuları: 

Alman Piplomat
ları Ne Düşünüyor 
Hitferin Son Devamlı Sükütundan 

Nasıl Kararlar Çıkabilir?. 
İtalya Hariciye Nazın Kont ı 

Ciyano ile Alınanya Hariciye Na
zırı Fon RibbC!lltrop arasında 

Salzburg'da yapılan uzun konuş
malar, müzakereler, biliihara Her 
Hitlerin iki nazın kabul etmesi-

nazi tahrikatı , gizli arzular1, Dan
zig serbest şehrinin ilhakı teşeb
büsleri. Van;nva hükumetile bir
likte sulh vt: müdafaa cephesine 
dahil demokrat devletleri de, to
taliter devletlerin gizli arzulan, 
tecavuz ve istilıi. politikaları, ha
reketleri aleyhine müşterek mu· 
kavemet kararlarına sevkeyle -
mişti. 

le verilen, kat ileşen kaı·arlar, a
kislerini ve neticelerini göster
meğe başlanuştır. 

Diyebiliriz ki bu müzakerele· 
rin ve kararların programını, 

plan la rını Musolini ve faşist hü 
kumet erkanı hazırlamış, Hitler 
ve nazi hükümeti erkanı, müşte
rek müzakerelerden sonra kabul 
ve tasvip eylemiştir. 

Tereddüt etnıet:len hükümleri
mizi verebiliriz ki, nazi ve faşist 
hükumetler, askeri hazırlık'ar

da , blöf ve tehditlerde göster · 
dikleri ustalığı , siyasi ilşerde ve 
milletler arası politika sahala • 
rında dahi göstrrmişler, her iki 
kuamda şimdiye kadar, bilhassa 
demokrat devletler erkanının ka
rarsızlığı yüzünden cok muvaf. 
fakıyetler temin eylemişlerdir. 

Salzburg görü•mrlPri. mül5.. 
katı, Bertechgaden karar lan ne
ticesinde nazi ve fa~ist devletle-
rin oynıvacakları veni roller, tat
bik edecekleri aldatma planlan, 
demokrat büviık delvetlerın, 
sulh cephesine d1h il h ükumet • • 
!erin mukavcm~t kararlarında 
y e ni bir te~V\"İi!;. 25f ve t rırf?d * 

düt devresi h ıısulr 11etireb iler ek 
mi• Bövle ihlimall<'rrl<'n . netice
lerden korknlabilece~ini söyle. 
m~k icap eder . 

••• 
İngil tere ve Fransa askeri he

yetlerinin, Baltık denizi ve Le . 

ningrad yolile Moskovaya gide
rek, Sovvet sosyalist Cümhuri. 
yctlcri ıttihadı hükumeti askeri 

Lehistan, hattı! Rumanyanm, 
Sovyet garantisine ve ittifakına, 
evvelden beri taraftar bulunma· 
dıkları , çekindikleri anla ılıyor
du. 

Son müzakereler ve kararlar
dan sonra, Her Hitlerin, Danz:ig
de bulunan Milletler Cemiyeti 
Komiserı ve mümessili Dr. Bu· 
reckhardt'ı kabulü, bu zatın tay
yare ile Danzige avdeti akabinde 
hu şehirdeki Lehistan Komiseri· 
le müzakereleri gibi hadiseler ve 
sebepler, Kont Ciyano • Fon Rib
bentrop ve Hitler li:onuşrnalan • 
nın, kararlarımn doğuracağı ne
ticeleri hesaplamamıza yarıya -
bilir: 

l - Danzi" icin Almanva hü 
kümetınc!' yapılan teklif, ihtilA· 
fı ve bu •chrin aidiveti ml"'ele. 
sini hallet~k. Lehistan Ukray 
nası hakkında Var<ova hüküme 
tine teminat vermek, Sovvet Rus
yanın , kendisıne yardımından e
sasen endiscsi olan Varsova hü • 
kümetini tatmin yollarile lı:an -
dırmak, totaliter cepheye iltiha· 
lı:ını temin evlemek. 

2 - Bu suretle Moskovadaki 
askeri konusmalan. İngiltere ve 
dl'mokrat devlPtler m ukavemet, 
su1h re hPsile Sovvet lerin arıla ~
ma••nı hırlP•mesıni bombalama
yı t emin etmek. 

3 - Komun zm tehlıkesıni ta 
Zf'I erek, tekr•rlıvarak frımlte 
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Sinemanın Çalışan 
lş Adamları ?! 

Fabrikası olan bir arkada 1 konuşuyorduk: ş a 

:- ~~ ay evvel İtıgiltereden 
ıretırttıgım makinist b .. ugun ala-
kasını kesip memleketi . . 
Dedi. ne gıttı. 

- Nctfen .. 'Öç yıllık kontratı 
gelmemif miydi? a 

- Evet anıma.. dedi. İn .1• 
ak.in. st b. . gı ız 111 1 ıum isteınatik çalış-

madığunıza kızmış, evvelki .. 
h&na dedi ki: gun 

. •Burada ifler normal değil _ 
<lir. Sahahleyiıa erken geliyorsu. 
n-. Bofyere gevezelik ediyor 
smııız.. Akfam üstü bütün aıne 
leler gittikten sonra 8,5 _ 9 a ka
dar hesaplan kapatmak için def 
ter doldlll'llyabunuz. Sizin bu 
hare etiDiı. amelelere kadar si
rayet ediyor ve bıı tabii müeııse. 
senin iyi organize edi.lmediğin _ 
den ileri gellyor. Üç aydır uğ 
raf{ım. Fakat siz geç vakte ka
dar çalqmakta ısrar ettiniz, Bea 
iyi organize edilmemiş müesse
sede çalışamam, 

Bu sözler üzerine makiniste: 
- Nasıl hareket etmekliğiniz 

lazımdı, dedim. 

- Sabahleyin fabrika sekiz
de işe baılayıp akşam yedide 
kapanırken amelr nasıl elini yii. 
ziinü yıkayıp çıkıyorsa siz de 
ayni fd<ilde tam 7 de bütün he 
saplan kapatmış bulunacaktıruz 
Bunu yapmadın12, yapamadınız.. 
Bu organizasyonun düzelmiye • 
eeğiııe delalet eder. Siz pek. ya 

kında iflas ed rsiniz., l\Jiisaade
nizle .. 

..... 
İş kanunu yaptık. İşe ehem

miyet verdik. İşin maişet men
baı olmadığım kısmen öğrendik. 
Fakat (işe göre adam) değil 
(adama göre iş ) prensipinden 
hala kurtulamadık. Hele bir 
Avrupalı gibi si tematik <ekil
de çalışmağı da öğrenemedik. 

Acaba ne zaman bir Anupa
Jı gibi, istematik f'kilde çalı 
~an i adamJannı gOrc~eğiz. 

-ı...:.- •- •aJ..,...;._, '•"'"' rni.İ:r•kP - J 
İtalva hukUmetlermP fa.alaca ve 
ciddi endı<ieler vermış, sulh ve 
miıdafad C"Dhr.s ne Sovveı Jr rın 
de girmesi ihtimallerinin çoğal
ması. naıi ve fa~ist hükümetTer 
şeflerinin ehrmmiyetli tarzda çe
kinmclerinr •rbrp olmu. tu . 

OtdUeU H ö.llA U u ;. ı...;.\. .ı. 

hfrT llt'trrlan v...,..,ak tl'>JcJrf
J,.rinde bulunmak, hn arada. İn
,!!iltere ve Fran<a hiikümetlerine 
evvelce tekrarladıklan teminab 
Vf'ni tar1.i~ 'itınarak kandırmıva, 

çekici p1anlar1a ov:ılamıva çalı~ 

malı:. muvaffak olurlarsa, sulh 
ve miidaf~a reohe•ine dahil kü
riik mi!l,.tleri yalnız btrakınal<, 
sulh. müdafaa ve mukavemet 
cenhf!'sini n~rrnlamak. 

i ANKARA HABERLERi ı 
ı.. ...................... ı 

İptidai macldrler kavna<:ı. sa· 
nayi ve harp sanayiinin ilerle • 
miş ,tekemmül etmiı; oldu/hı, nü
fus fazlalığının bulunduğu Sov
yet Rusyanın sulh ve müdafaa 
cepbesine fillen iltihaki, Hitler 

ve Musolininin tecavıiz ve isti
la politlkalanna indirilecek bü. 

yük darbenin ehemmiyetini göz
lerimiz önünde canlandrrabilir. 

Salzburg mülaftabndan evvelki 
haftadaki siyasi konuşmalara, Ja
ponya hükümetinin faaliyetine, 
Berlin ve Romadaki Japon Sefir
lerinin birleşmelerine ve müza
kerelerine ait haberleri bu nok
tada hatırlatmak isteriz, daha 
""'·el, italya hariciye nazırı Kont 
Ciyanonun Madride giderek Ge
neral Franko ile müzakerelerini 
de bu meyanda hahrlamak lfuım 
geldığini de kaydeyleriz 

Salzburg mülilitım ve Ber
techgaden kararlarını, Musolini
nin, Berlin, Tolıyo, hatta Madrit 
hüküınetleri erkanını haberdar 
eyliyerek hazrrlıımış olduğu gö
rülmektedir. 

••• 
Lehistan, 35 milyonluk terakki 

etmiş nüfusıle çıkacak Avrupa 
harbinde, totaliter devletler cep
hesinde büyüle bir müdafaa kuv

veti halindedir. Sulh ve müda. 
faa cephesine dahil milletlere 
Sovyetlerin iltihakı ihtimalleri
nin tahakkuk eder bir devreye 
girmesi, totaliter devletlerin 
endişelerini çoğaltm:ışb. Mareşal 
Göring, ge.,;en sene, av eğlencesi 
ve seyahati bahanesile, Lehistan 

Hariciye Nazırı Kolonel Beck ile 
görüşmek üzere Lebistana gidin. 
ce, Sovyetler aleyhine birleşmek, 
Ukraynayı taksim planları teklif 
eylediği ifşa olunmuştu. 

Çekoslovakyanın, ge en mar1-•a i,g li, Lehistan Ul&ra,ynamıdaki 

Dan:ri!' ;htiJMının •u veva bu 
tanda halli tPklifleri. hatta hal
lolunması, totalitPr hüki'ımetler 

seflerinin ve erkanının ihtiras. 
!arına hitam verecekleri mana. 
sını tezammün edemeı. bövle bir 
ihtimal, tetkike bile demez. 

Sulh ve miid,faa cephesinP da. 
hiL billıa"a buviıl< . sonra küriik 
hükümPtlPrin alakadar erkanı • 
nın. toh1iter!Prin veni olanları 
kar<ı'1nda aldanmıvacakları , j • 

can e<lPn Tl"nkab<-1,.tl,. hıılun:ıcak
ları um1Jl~bilir. dü<fırırPc;indfLviz. 

Jl~MlT NURİ JRMAK 
Eski İkda Ba~muhamrleri>ıden 

Meb'usların Tetkikleri 
Erbaa (İkdam Muhabırin _ 

den) - Mınta\<amız meb'usların 
dan Bayan Muammer Develi ile 
Sılkl Ataç, ve Hasıp Ahmet Ay

tuna bugün şehrimize ~lmişler
dir, Ve parti bınasına mü.afir e

dılmışlerdir. 

Konuklarımız şehir ıçinde tet

kikatta bulunmu~laı- ve hassaten 
tütün zeriyatı ve oı·ta okul ih -
tiyuı uzerinde görüşülmüştür. 

iMJSaiırJ.erimı:ı. üç gün kaldık -
tan sonr• Niksara müteveccihen 
§Chrimizden ayrılmışlardır. 

Kardeş Vapuru Geliyor 
Etrüsk tipi vapurlarımızdan 

üçuncüsü olan Kadeş önümüz _ 
deki PeJ1embe günü limanımız
da olacaktır. Vapurun Cebelüt
tarıktan geçerek normal şartlar 
altında Akdenizde seyahatine de 
vam ettiği haber alınmıstır. 

Öğretmenliklere 
Tayin Edilenler 

Ankara, 18 (A.A.) _ Muallim 
mektepleri mezunlarından ilk 
defa mesleğe girenlerin kura 
çekmek suretıyle münhallere ta 
yinleri için Maarıf Vekilliğince 
ıttihaz edilmiş olan kararın tat-
bikine başlanmıştır. 

Bu suretle Gazi Terbiye Ens _ 
titüsünun Haziran 1939 devresi 
mezunlarından orta tcdri~at mü
esseseleri için ayrılan 29 nam • 
zet, birinci sınıf olarak Enstitü 
Direktörünün reis~iği altın _ 
daki bir komısyon huzurunda k\1 
ra çekil~ek suretiyle mıinhal öğ
retmenliklere tayin edilmiş ve 
keyfıyet ilgilik>re tebliğ olun _ 
muştur. 

ıBu gençlerden llçu İzmır'e i
kisi Esltişehir 'e, ıkİ.ıii Konya·~·a 
ikisi Deıtlzlı'ye, üçıi Balıkesir'; 
ıkisi Sivas'a, ikısi Kars'a, iksi 
Adana'ya ve brerı Ed,rne, An • 
talya, Bolu, Inebolu, Uşak, Ka · 
tamonu, Afyon. Tekırdağ. Erzu
rum, Kütahya ve Diyarbakıra ay 
rılmıştır. 

---<000>---

Trakya Köylerinde 
Hafriyat Yapılacak 

Edirne, (İkdam Muhabirin • 
den) - İki ylldanberi Tiırk Ta· 
rih Kurumu tarafından Trakya 
höyüklerinde yapıhnakta olan 
hafriyata bu .ene de Arkeolol 
Arif Müfid Manselin nezaretin • 
de deva ınolunacaktır. 

Geçen senelerde Vize ve Hav
zanın Hasköy höyüklerinde ya • 
pılan kazılarda tarihı aydınlata· 

eak bır çok mllhım v nadide e
s rler meydana ıkarılmışt: Bu 
seneki kazılarda da esk. birçok 
kıymetli eı;erlere ıastlanarağı u· 

muluvor. Vıu böyukleımde de

vam edecek olan bu hairi) at iki 

ay !radar llirettktir. 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

~ı Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 0-
A ta tür k Aylardır 
Tedavi Altındaydı 

Acar motörünün müteakip se 
ferlerile tekmil maiyyet erkanı 

1 Savaronaya naklettiler. Ata -
türk R.yaseticümhur dairesini 
gezerken bilhassa yapılan tadi -
liıtın iyi ve yerinde oluşuna işa
ret ederek süvariye tekrar iltifat 
göstrdL Riyaseticüınhur daire -
sinde yapılan tadilat az olmakla 
beraber gemin.in inşasında dü -
§ünü1memişti. 

Dairenin banyo kısmına biti
şik ve evvelce yat sahibesinin 
kocasına ait bulunan banyo ma
hallini teşkil eden parçadan lian 
yo edevatı kaldırılmış, burası 
camlı bir bölme ile ayrılmış, yer 
leştirilen hususi bir kuvafür kol 
tuğu ve ayna ile dairenin kuva -
für salonu haline konulmuştu. 

Bir de diğer dairelerde evvel
ce beyaz mermerden mamfil ban 
yoların oda dekoruna uyacak 
renkli fayanslarla kaplanması 

esas tadilatı teşkil ediyordu. 

Riyaseticüınhur maiyyetine 
dahil zevat akşama kadar yata 
taşırunakla meşgul oldu. Bu a -
rada umumi katip Hasan Rıza, 

Harıciye Vekili Tevfik Rüştü A
ras, Salih Bozok, Kılıç Ali, kü
çük Ülkü ile annesi da yatta ken 
dilerine tahsis edilen kısımlar -
daki kamaralarını seçmişler ve 
yerleşmişler~. 

Atatürk yatın her tarafını de>
laştı. Suvarinin verdiği izahati 
dikkat ve alaka ile takip ederek 
Savaronanın teknik ve konfür 
vasıtalarını gözden geçirdi. 

Ebedi Şefin yatındaki en bü -
yük yenilik Ceyrostatilizer adı 

ti. Bu alet geminin tam ortasın
da, makine dairesinin ön kıs -
mında ve ağırlık noktasına ko -
nulmuş bulunuyordu. 

<Bu alet, heyeti mecmuasile 
120 ton sikletinde, zirvesi gemi 
nin omurğa hattına amut ve ileri 
geri hareket eden bir mahruttan 
ibaretti • 

Mahrutun içinde topaca ben -
ziyen 80 tonluk bir çelik kütlesi 
vardır. Bu kütle, fırtınalı hava
larda elektrikle harekete gt!tiri
liyor, kendi mihveri etrafında 

devre başlıyor, çalıştığı zaman en 
fırtınalı havalarda 27 derecelik 
yalpayı bir dereceye yani gayri 
mahsüs hale indiriyordu. 

Atatürk aletin önünde durdu, 
süvariden buna dair izahat al -

dı. Ebedi Şefin huzurunda bu -
nun bir de denemesi yapıldı. Ge
m, limanda ve dururken işleti-
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- Yaralanan falan var mı? 1 
dıye sormuştu. 

- Hayır efendim .. bır şey yok .. 
arabalar hafifçe sıyrık yaptılar. 

Ekrem, bunları söylerken, 
Nerimanın omuz başından, ka
labalığın ortasında münakaşa e
den şolörlere bakıyordu. 

Genç adamın sesini kulakla -
rının dibinde duyan Neriman, 
dönup bakmıştı. Gözgöze gelmiş
lerdi. Ekrem. Kazayı unutuver
mi~ti. Büyük bir cesaret ve pirr 
kirılıkle, Nerımana: 

- Yolda daha fazla bekleme
nin manası yok .. zaten Büyük
dereye gidiyorum. Buyurun, si
zı bırakıvereyim, demişti. 

Neriman, evvela, damdan dü
şer gibi yapılan bu teklife kız -
mıştı. Sert sert meçhul muhata
bına baktı. 

t""e ' _.... " 

len Ceyrostobilizer, Savaronayı 
10 derecelik bir yalpaya mecbur 
etmiş, yatın durduğu yerde böy
le birdenbire 10 dere iskleye ve 
müteakiben 10 derece sancağa 

yaslandığını görnler teliişa düş· 

müşler. yukarı güvertede bir a
raya toplanarak biribirlerine se>

ruyorlardı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
Gemi kaptanlarından biri izah 

etti: 
- Fırtına aletinin tecrübesi 

yapılıyor da ... 

Atatürk bu ilk tetkikten son -
ra yukarıya geminin baş salo -
nuna ~ldL Orada bekleyen ma
iyyet halkına iltifatlarda bulun
du. Salonda oturdu .. 

Ebedi Şefin etrafında halka • 
!ananlar açtığı (gemi) mevzuu 
etrafında verdiği izahati hay -
retle dinlediler. Atatürk henüz 
Savaronanın ufak bir kısmını 

gezmiş tetkik etmişti. Fakat sü
variden aldığı izahatle şu anda 
gerek deniz tekniği gerekse in -
şaiye san'atı etrafında mükem • 
mel bir kritik yapacak vaziyet
te bulunuyordu. 

Yemek orada, baş salondaki 
Lül XV sofranın başında yenil
di. Yatın Amerikalı sahibi anti
ka meraklısı olduğu için daha 
yat kızakta iken dünyanın her 
~arfına adamlar göndermiş, ne 
kadar tarihi kıymeti haiz eşya 
varsa toplatmış sonra bunları ya 
ta yerleştirtmişti. 

Mesela, baş taraftaki yemek 
salonu tamamen orijinal Lüi XV 
moble ile döşeliydi. Obral yemek 

- --s- ---.r 
lı halis akaju bir takımdı. Fran
sız tarihçilerinin iddiasına göre
de 15 inci Lüinin bizzat kullan -
dığı yemek sofrasıydı.. İki asır 
evvel Fransa kralının V ersay sa
rayında yemek odasını süsleyen 
bu takım şimdi, Türkiye Cüın -
hurriyaseti yatının yemek salo -
nunda, Atatürke tahsis edilmiş 
bulunuyordu. 

Atatürk aylardanberi gıda re -
jimi tatbik edilerek tedavi altın 
daydı. Ebedi Şef fazla sebze ve 
meyvadan mürekkep yemek alı
yordu. 

Fakat, bugün yani 1 Haziran 
938 Salı günü akşamı Savaro -
nadaki yemek sofrası başında ay 

!ardır maiyyet halkının görmek 
ten mahrum bulunduğu büyük 
bir neş'e içinde yiyor, konuşu -
yor ve etrafındakilere iltifatta 
bulunuyordu. 

- Teşekkür ederim, dedi .. a
cele işim yok .. otobüsü beklerim. 

Ekrem, bu red cevabından su
kutu hayale uğradı. Hoşuna gi -
den bu genç kızı, mutlaka araba
sına alıp götürmeğe karar ver • 
mişti. Nerimana daha çok soku
larak,g üler yüzle: 

- Fakat, beyhude bekliyecek
siniz, dedi .. Bu münakaşa daha 
bir saat uzar .. bu müddet için
de de bır başka otobüs gelmez .. 
gelse bile, buradan dolu geçer .. 
binemezsiniz .. 

Neriman evvela. bu ısrarı, bi
raz da küstahça telakki etti: 

- Aliikanıza teşekkür etmek
le beraber, sizin arabanızla gi
demiyeceğimi en kat'l şekilde 
anlatmak isterim, dedi. Lı1tfen, 

teklifinizi tekrarlamayınız. 
Ekremle Neriman, bunları ko-

s~~-~t 
Ne İş yapacak 

TURGUD SERMED KAYLAN 

- Orta mektep 8 inci sınıfa 
kadar okudum. Zaruret dola
yısile mektepten çıktım. Elim -
de 10 liram var. Ne gibi hır iş 

yaparak 4 kişilik ,bir aileyi ge
çindirebilirim. 

- Hesabınız kuvvetli ıse iyi 
bir işçi olabilirsiniz. Sümerban

kın fabrikaları vardır. Ayrıca 
muhtelif yerlerde ufak fabrika
lar mevcuttur. Bunlardan birisi
ne şimdilik amele olarak girer

siniz. Sonra yavaş yav~ mesle
ğinizde ilerilersiniz. Meselii tele 
fon idaresi böyle sizin gibi me-

' mur ve işçi arıyor. Bir haftadır . 
gazetelerde ilan var. Onu okuyu 
nuz. 

BEŞİKTAŞ Z. A. Y. 

- Dokuzuncu sınıfta kaldım. 
Orta okul mezunlarının girebi -
leceği memuriyetlere girebilir 
miyim? 

- Devlet memuru olmak i
çin en az orta mektep şahadet -
namesi olmak lazımdır. Her tür
lü memuriyete girebilirsiniz. 

Fakat barem kanununa göre 
orta mektep mezunlarının terfii 
çok yavaş olur. Bir sanata gir
seniz .. mesela telefon veya elek 
trik işlerine .. tahsiliniz de oldu
ğu için çabuk muvaffak olursu
nu-z. 
UNKAPANINDA KÜÇÜKPA • 

ZARDA ZEKİ ÇAGLAR 

- Bu sene futbol milli takı
numızın maçı var mıdır? 

- Henüz verilm:ş bir karar 
yoktur. 

BEYoGLUNDA HÜSEYİN 
TÜRKER 

- Bir çalgı öğrenmek istiye>
rum. En kolay hangisidir? 

- Çalgıda kolayı yoktur. Ne 
kadar çok çalışırsanız o kadar 
çabuk öğrenirsiniz. 

ÜSKÜDARDA HALUK 

- Krizantem'in anavatam 
neresidir? 

- Krizantem'in anavatanı ja 
ponyadır. Bu sebepten japonya-

Atatürkün anlattıkları arasın 

da çok enteresan bir mevzu var

dı. Deniz kuvvetlerini arttırmak, 
Türk kaputajını genişletmek, 

bunu dünyanın her tarafındaki 

limanlara sefer yapacak kabili -

.yette kemiler inşasile layık oldu 
ğu mevkie çıkarmak içın alına
cak tedbirler ve çareler. 

Atatürk saatlrce anlattı. Her
kes sade kulak kesilmiş dinliyor 
!ardı. Denızbankın bu davadaki 
rolü de Ebedi Şefin izahatinin 

son kısmını teşkil etti. Ondan 
sonra -Her davada olduğu gibi
bu davada da Önderliği yapacak 

olan Şef, Savarona ile icra cdi -
lecek deniz seyahatlerinin, te -

nezzühlerin nerelere ve nasıl ya 
pılacağına da süratle bir program 
çizer gibi anlattı. 

(Arkası var) 

nuşurlarken, ortayerde münaka
şa eden iki şoförün kavgası hay
li azmıştı. Birden küfürler sav
rulmnğa başlandı. Arkasından: 

- Şırak, diye bir tokat sesi.. 
bir daha, bir daha. 

İki şoför, altalta, üstüste dö
vüşüyorlardı. Kalabalığın arasın 

daki kadınlar, bağırarak sağa so 
la kaçışmağa başladılar. Erkek 
yolcular da, kavgacıları ayırma
ğa koştular. 

Bu hadiseden en çok ürken -
leroen biri de Neriman olmuş -
tu. Bir solukta, asfalttan fırla -
mış, kenardaki tarlaya kaçmış -
tı .. heyecandan titriyordu. Ek -
rem genç kıza, acıyarak bakıyor 
du. Gülmekten kendini alamadı .. 
ağır ağır yürüdü .. yol kenarın -

' daki ağaçlardan birinin arkasına 
saklanan Nerimanın yanına git -
ti: 

- Görüyorum ki, üzülüyorsu
nuz, korkuyorsunuz. dedi.. gelin 
sizi Büyükdereye bırakıvere -
yim .. Emin olun, arabamın içi 
ve benim arkadaşlığım, sizi bu
rada olduğu kadar korkutmıya -

lıtDAM 

lii!iNltlSAA 
Charles Boyer İle 
İçilen Bir Koktel 

Sevimli Fransız Artisti Boyer'in 
En Sevdiği Arkadaşları 

•Gribouille• ve •Sihirli yol• filmlerinde herkesin malmnu 
harika kabilinden rolleri yaratmış olan Jacqueline Pacaud'nun 

hulyalı gözlerini çerçeveliyen siması ..• 

Andre Daven de iHolivutta:• 
dönmüş olan Charles Boyer'in 
şerefine bir koktel veriliyor. Her 
kes, biribirini ite kaka ilerliyor. 
Yukarıya, yedinci kata çıkıyo • 
ruz, çıkıyoruz amma, bu katın 
Seine nehrine ve Champs de 
Mars'a bakan taraçası pek dar. 
Parisin bütün mümtaz kütlesi -
nin istiap edebilecek gibi değil. 

Charles Boyer, iki şampanya
yı yuvarladıktan sonra bana şıl 

•-d"U~.ıf .. ıhuubl!uenoerı ıvıar

cel Achard, Marc Allegrat ve 
· Andre Daven ile aramızda te
sis etmiş olduğumuz bir dostluk 
var. 

Ben, bu üç arkadaşla çalışma
sını çok seviyorum. Bana Ameri
kaya cKorsan• filminin senaryo
sunu gönderdiler. Hakıkaten gü
zel bir film. Yakında Nice'e gi -

deceğim. Allegret, beni orada 
bekliyor. Orada beş hafta film 
çevireceğim. Sonra Birinciteşrin 
ayında Janville'e gideceğim, o -
rada Holivut'ta İren Dunn ile çe
virmiş olduğum .Acaba koca ne 
vakit gelecek!• filminin Fran -
sızcasını yapacağım. 

(Korsan) filminde Ch. Bo 
yer'in arkadaşı madmazel Mic -
hele Alia'dır. Genç kız, esasen 
temaşa aleminde hiç kimsenin 
sahiptir. Boyer'le sinema per -

,' iştibah etmiyeecği bir istidada 

caktır. Biraz evvel teklifimi ka

bul etmiş olsaydınız. şimdi, çok

tan sahile inmiştik bile .. 
Çoktan sahile inmiştik bile ... 

Nerimanın gözleri, korkudan 

irileşmiş, titriyordu. Büyük bir 

tereddüt ve kararsızlık içindey

dL Çok müşkül vaziyette idi. 

Ekreıni, tepeden tırnağa kadar 

süzdü. Kibar bir adama benzi -

yordu. Nihayet bir haydut de

ğildi. 

Ekrem, karşısında, N erima

nın cevabını bekliyordu. 

Genç kız, ne söy liyeceğini bir 

den kestiremiyordu. Dudakları 

kımıldadı. Kesik kesik: 

- Size zahmet olacak, dedi, 

yardımınıza çok teşekkür ede -
rim .. fakat, yanlış anlamayınız .. 

sizden ç_ekinmiyorum. Nezaketi 

nizi görüyorum. Yalruz, tek ba
şıma sizin arabanızda görünmek 

ten çekiniyorum .. 
Ekrem güldü: 
- Yol tenhadır.. sonra. da, 

desinde görünmesi onun sinema 
sahasında süratle muvaffak ol
masını intaç edecektir. 

Charles Boyer'e sordum: 
- Peki sonra ne yapacaksınız? 
- Sonra ne mi yapacağım?. 

Yeni piyesleri görmek için bir 
kaç gün Pariste kalacağım. On
dan sonra tekrar Holivuta gide -
ceğim. Orada hazırlannuş bir 
radyo programı var ... 

- Başka filminiz yok mu? 

mne '§evıreceğlz:. -Senaryö" h;k
kında henüz bir gılna malıima -
tım yok.. eğer Amerikan san -
sörü müsaade edecek olursa 
vak'a, Mayeıling'den pek uzak 
olmıyan bir mahalde cereyan e
decek. Bugün size söyliyebilece
ğim şey, şudur: 

Film, nnkli ve kostümlüdür. 
- Günde kaç saat çalışıyorsunuz. 

- Sekiz saat!.. Dokuzdan öğ -
• leye .. on üçten on sekize kadar .. 

çalışma usullerine gelince Fran
sada nasıl çalışıyorsak Holivut
ta da öyle çalışıyoruz. Tabü sa
ha, d~ha geniş ... 

- Holivutta yeni bir şeyler. 

var m1? 

- Ifolivut. dünyanın en sakin 
bir şehridir. Richard Colman ve 
karısı ile Benitta Young gibi ba
zı dostlaıımı ziyaret maksadile 
çıktığım günler müstesna olmak 
üzere bir müddet evden dışa,.. 

1 

on dakikalık bir mesafede gö -
rünmiyeceğinize emin olun .. çün 
kü, araba kapalı ve içi loştur .. 
buyurun, vakit geçirmiyelim .. 

Ekrem, N erimana elini uzat 

tı, onu, tarlanın kenarından ve 

hendeğin üstünden asfalta at -

!attı. Az ilerideki arabaya doğ -

ru yürüyorlardı. Neriman susu

yor, düşünüyor, kalbi hızlı hız 

lı vuruyordu .. adeta sendeliyor

du. Ayakları biribirine dolaşa -

cak, düşecek gibi oluyordu. A

rabaya girdiler. Yanyana otur

dular. 
Ekrem, bir kere dönüp Neri

mana baktı. Gözgöze geldiler. 

Demindenberi, ilk defa, genç kı 

zın yüzünde ürkek .bir tebesssüm 

dolaştı. 

Otomobil hareket etti. 

* Süheyla, Nerimanı ziyarete 
geldiği gün, Ekremin çılgın sev
gisi ile sarhoş olan Neriman, iş
te bu Maslak tesadüfünü uzun 
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1 BiRiBIRiMiZi DAHA iYi TANIYALIM 

Biz Kimiz ve 
ltalyanlar Kim ? 

Bütün Tarih İtalyanların Bizden 
Dayak Yediğini Gösterir 

Bütün tarih gösterir ki, İtal
yanlar, bizim karşımıza daima, 
gayridürüııt şekılde çıkmışlar, 

bizim asalelimizden, temizliği • 
mizden, gaileli zamanlar • mızdan 
istifade etmişler, küçük, bayağı 
hareketlerile, bizim nazarımızda 
en kötü notu almışlardır. 

Fakat, bütün tarih yine gös 
terir ki, nasıl bir vaziyette Qlur 
sak olalım, biz daima İtalyan
lara dayak atmışız, asla yen.il
memişizdir. 

Biz kimiz, İtalyanlar kim? 
Biz, daima dürüst, erkek, a

sil olarak tarihi doldurmuşuz 
dur. 

İtalyanlar ise, daima, haksız, 
zayıf, gayridürüst olarak karşı -
mıza çıkmışlardır. Bütün tarih, 
Türk asa:etini isbat eden vesi
kalarla doludur. İtalyanların tıı 
rih yapraklarını bize karşı dai
ma gösterdikleri gayridürüst,' 
kan.çıkça hadiseler doldurur. 

Türk - İtalyan münasebetle
ıine kısaca bir göz atmak fay 
dalı ve yerinde olur. 

Atilliıdan başlıyalım: Miliidi 
dördüncü asırda kahraman Atil
lil., zafer ordularının başında, 
Roma sokaklarında at oynatmış, 
kılıç sallamıştır. 

Haçlı seferlerine iştirak eden 
İtalyanlar bu seferlerde bizden 
en çok dayak yiyen millet ol
muştur. Bilhassa ikinci Haçlı 
seferinde Kılıç Aslan İtalyan 
şövalyelerine iyi dersler vermiş 
tir. 

İznikte, Anadolunun kapısın

da, İtalyan prenslerine, kont -
· !arına, asla unutarnıyacakları 
dayağı Türkler atlll.Ujtır. Onlar, 
o zamandanberi, daima, öz top-
--L1---·-• -:.:- .J.;1-: .... l-~!-

Bütün tarihteki İtalyan teca 
vüzleri haksızdır. 

14 üncü asırda, Kosva mey
dan muh;ırebesinde Murat Hü -
davendigar harp ederken, kar
şısında İtalyanlar da vardı. İta! 
yanlar, ıbu harpte de Türkün 
gücünü bir kere daha öğrenmiş
lerdir. 

Ayni asrın ortalarına doğru, 
Niğıbolu kalesi önündeki mey -

çıkmadığım Nmuştur. Biliyor -
sunuz ya Beverley Hilds'in tepe
sinde, dağda oturuyorum. Tenis 
oynuyorum, goli oynuyorum, yü
rüyorum. Daha ne söyliyeyim 

' cNeudome. kapandı Beovn 
Derby. tekrar açıldı.. fakat ne 
de olsa insan. kendi memleketini 
düşünüyor .. Trocadero ve Clo -
ver Club'un biran bile hatırımız
dan çıktığı yok .. daha ne söyli -
yeyim. 

boylu, tatlı tatlı anlatmıştı. Ne
riman: 

- Otomobil hareket etti, çok 
heyecan içindeydim.. diye son 
cümlesini söylerken, Süheyla -
nın merakı bir kat daha artmış
tı. 

Sühey!A, o zaman, arkadaşı -

na daha çok sokularak sormuş -
tu: 

- E .. sonra, Neriman .. 

Neriman, tatlı bir rüyayı tek

rar yaşıyormuş gibi, gözlerini 

yumdu. Başını yavaşça kaldır

dı. Derin bir göğüs geçirdi. Yü

zünün gerilen hatlarında, bir 

zevkin ürperme halindeki izleri, 

lezzeti vardı. 

Neriman, Süheylaya cevap ve 

recek vaziyette dahi değildi. San 

ki onun merak ve sabırsızlığın • 
' 

dan habersizmiş gibi, kendi dal-

dığı alemin hatıralarile bir iki 

saniye fazla başbaşa kalmak is • 

tiyordu. 
Adeta kendisinden geçmiı bir 

dan muharebesinde, Yıldırım 

Beyazıt yine İtalyanlar!a kar -
şılm~, şanlı bir zafer kazan -
m~tı. 

15 inci asırda, Varna meydan 
muharebesinde, ikinci Murat, 
düşman safları arasında bulu -
nan İtalyanlara, yine hatırı sa
yılır bir dayak atmıştı. 

Yine 15 inci asır ortalarında 
Fatih Mehmet zamanında, Ge
dik Ahmet Paşa Tarantı zapteı: 
mişti. Bir avuç Türk cengaveri 
birkaç gemi ile büyük bir zafer 
kazandı. 

Bu esnada, Fatihin ölümü hA 
disesi meydana gelmemiş olsay
dı, Tarant'tan sonra, kimbilir, 
daha neler olacaktı? .. 

İkinci Beyazıt zamanında yi 
ne o İtalyanlar, bizden intikam 
almak istediler. En adi desiseler 
ve küçüklükler düşündüler. Ce\n 
Sultanı Rados şövalyeleri kaçır 
dılar. Romaya götürüp Vatika
na teslim ettiler. Ve sonra da 
zehirlediler. 

Grülüyor ki, İtalyanlar, da
ima, bizım işlerimize suiiniyet
le müdahale etmişlerdir. 

17 inci asırda, Kanuni Süley
man devrinde, Dalmaçya sahil
lerinde az nu dayak yediler? Bu 
zamanlarda, mütemadiyen, bi -
zim aleyhimize çalıştılar. Her 
vakit olduğu gibi.. o, Venedik 
hükumeti denen müessese, bo -
yuna, bosuna bakmadan ne iş

ler karıştırmağa yeltendi, dur
du. Boyuna da dayak yedi, yi
ne, aklı b~ına gelmedL 

Yine, Kanuni Süleyman dev- . 
rinde, denizler hil.ki.mi Baııba • 
ros Hayreddinin İtalyan sahil -
!erindeki zaferleri.. Barbaros, 
bugün, İtalyanların bizim de -
.. ..,, vı.u;a.ıı. w.)'e oagırruKıan Ak· 
deniz sahillerini, bir İstanbul 
plajı gibi, eğlence yeri haline 
getirmiştL Hele bir defasında, 

İtalyan sahillerinden bin genç 
kızı befraber alıp getirdi. Bü -
tün İtalyan sahilleri halkı, kar 
dını ile, kızı ile, Barbarosun şatı 
sında, l'iirkün kudretine secde 
etmiştL 

Denebilir ki, bizim erkek bir 
millet olduğumuzu, başka çok 
az millet İtalyanlar kadar ya
kından ılıilir .. 

Yine, büyük deniz kahrama
nı Turgut zamanında, İtalyan -
!arla az nu gırtlak gırtlağa gel
dik? .. 

Murat reisin korkusu ise, bü 
tün İtalyanların rüyasına gir -
mişti. Rados kahramanı Murat 
reisi iyi tanırlar .. 

1699 da, Karlofca muahedesin 
de, İtalyanları yine karşımızda 

(Arkası 7 inci sayfada) 

halde olan Nerimanı, mutlaka 
söyletmek için, SüheylA, geno 

kızı nomuzunu tuttu: 

- Söylesene Neriman, sonra .. 

!Belki, Süheylii da, şu anda, 

Nerimandan çok, bin bir gizli 

zevkin kamçısı altında vücudü • 

nün hararetle tutuştuğunu hisse

diyordu. 

Neriman, süzülmüş gözlerini 

arkadaşına çevirdi. Dudakları -

nın üzerinde tatlı bir hayal gü

lüşü vardı. Sonsuz bir zevk Ale
minin yaşadığı, eşsiz görülen bir 

rüyadan uyanmış gibi, mahmur, 

dalgın bir hali vardı. Dudakla -

rını güçlükle kımıldattı. Sanki 

yorgun, bitap düşmüştü: 

- Ne diyorsun. Süheyla? .. 

- Otomobil hareket etti, son-

u? .. 
Neriman, kollarını havaya kal

dırarak tatlı tatlı gerindi: 

- Sonra mı?. 
( A rkasıvar) 
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J Gegen sen~enberi denizci- T • 

1 Yaşamıya Mahkumdu ~=le~:;i~::~Y.~:'.~a !~~t!~; 8 p 8 n 1 n S a n 8 r 
olan Guneş klubu son verdiğı 

yeni bir kararla tekrar bütün 
spor ştbelerini faaliyete geçir
meğe ahdetmiştir. Güneş klü -
bünü hiilen idare etmekte bu
lunan idare heyetinin verdiği 

bu karar İstanbul bölgesine de 
bildirilmiştir. Güneşliler bazı şu 

helerinin tatili hasebile diğer 

klüplere geçmş olan kuvvetli e
lemanlarını da tekrar kendi yu
valarına alarak her spor şubesi
nin eski kuvvetlerini kurmağa 

çalışacaklardır. Eğer ıbu kararla 
rını tatbike muvaffak olurlarsa 
diğer klüplerin keyfleri kaça -

- Yarab! . .işte, (Muhammed) i 
getirdim. O, senden geldi ve se
nindir ... Onu sıyanet et. 

Diye, kabenin kapısı önünde 
secdeye kapanarak dua etti. 

Abdülmuttalip, o gün koyun
lar ve develer kesti, Halka ve fı
karalara ziyafetler verdi. Ku -
reyş kabilesinin (Haşimi) hane
danına mensup olanlar, o gün 
hayatlarının en sevinçli günü
nü hissetmişlerdL 

* Aminenin kalbini dolduran 
meserret, çok uzun devam etıne

di. 
İki ay sonra zevci Abdullah, 

pederi tarafından bir ticaret işi 
için (Şam) a gönderilrn~ti. Ab: 
dullah, oradaki işini bitird>i. (Me 
dine) şehrine geldi. Oradan da 
hurma alıp Mekkeye getirecekti, 

Fakat, Abdülmutta!ibin bu 
sevgili oğlu ve (Hazreti Mu -
hammed) in genç pederi, orada 
birdenbire hastalandı. Ve henüz 
yirmi sekiz yaşında olduğu hal

de vefat etti. 
Abdullah, kısa süren hastalık 

zamanını, biraderi (Zübeyr) in 
evinde geçirmişti. Zübeyr, bu 
aziz misafirinin hayatını kurla -
rabilmek için, hiç bir fedakar -
lıktan çekinmemişti. Fakat ne 
çare ki, (Hazreti Muhammed) in 
pek küçük yaşta yetim _k~l~a~~
na hükmetmiş olan takdirın onu
ne geçilemedi. Abdullahın müba 
rek naşı, Medinede (Baliga) nın 
evinin avlusuna defnedildi. (1). 

Amine, o kadar büyük bir mu 
habbetle sevdiği zevcinin vefa -
tından 0 kadar muteessır uıuu. 

k' , giinlerce yemedi, içmedi ... bü-
.. " gecelerini uykusuz geçırdı. 

tu.. b" d 
t k O günden sonra, ır a

Ve arı 
ha gülmedi. 

Bu acı ayrılık, onun kalbini ca 
yır cayır yakıyordu. Ancak, o .. fe 
lakel haberini aldığı zaman soy
lediği bir şiiri tekrar etmekle te-

selli buluyordu. . . 
.Nbdullahın ölüm halınde ıken 

sırtında bulunan gömleği iste -

m~, getirtmişti. Vakit ~akıt :~ 
gömleği çıkarıyor .. yuzune g 

züne sürerek: 
(Mekke, alihaşimin o emsal -

siz gencinden mahrum kaldı ... 
O kefenlere sarılmış olduğu hal 
d~, kabre gitti. İnsaf.sız ölümün 

davetine icabet etti. Fakat ölüm, 
onun yerine bir mislini koyaıma
dı. .. Dostları ve sevgilileı•i, onun 
mübarek naşını eldenele aldı -

]ar. Büyük bir hüzün ve elem i
çinde, mezara kadar taşıdılar ... 
Ecel, o kadar gafletle bastırdı 
ki, onu kurtarmak mümkün ola
madı. Şimdi ondan yalnız aziz 
bir hatıra kaldı ... Herkes acısın 

_1 çünkü vakitsiz ölen ve ag asın.. .. 
o genç; eli açık, son derecede co-

mert fakirlere ve düşkünlere 
karş; son derecede rahim ve ke

rim olan bir insandı.) 
Diye, hıçkıra hıçkıra ona şiir-

ler söylüyordu. _ . . 
··1··mu··n acısı Amınenın Bu o u ' 

kalbine zehirli bir ok gibi işle -
. ı· Artık onun da sıhhatı bo -

mış ı. . 

1 Ş Verem olması tahmın e· 
zumu' - .. . 
dilen- bir hastalık başgostermış-

ti. 

·ı) Abdu!lahın vefatı hakkın
ı 1 t ı·t rı' vayet!er vardı,.. da mu ı e ı 

ı · naza • Ba2:ılarının rivayet erıne 

1 .. (Hazreti Muham -rau.. ıe1ıuz . . 
med) doğmadan vefat etmıştır: 
D;ğer rivayetlere göre de bu 1'.~~ 
dise. (Hazreti Muhammed) ı .' 
veya yedi veyahut yir:"'i. sekız 
aylık ikeıı vukua ge!mışt•r:. Fa
kat ekseriyet, (ikı aylık) uze 
riııde temerkiiz etmekteslir. 

Bu esnada (Hazreti Muham -
med), vakiesi Aminenin yanın
da değildi. Mekkeye altı saat ka 
dar mesafede, (Beni Saad) kabi
lesinin sakin olduğu yaylada 
(Halime) isminde •bir süt ananın 
nezdinde idi, 

Mekkede adetti .Memleket 
eşrafından birinin çocuğu doğ -
duğu zaman o çocuğu, anaları 

emzirmezdi. Süt analara teslim 
ederek, o civarda bulunan yay
lalara gönderirlerdi. 

Hazreti Muhammed, dünya
ya geldiği zaman, onun velade
tini amcası (Ebu Leheb) e ilk teb
şir eden, (.Süveybe) isminde bir 
cariye olmuştu. Ebu Lehı!b, kar 
deşinin bir oğlu olmasından o 
kadar sevinmişti ki, Süveyhe
yi derhal azat etın.i§: 

- Git, o çocuğu emzir. 
Demişti. 

Bu suretle, Hazreti Muham
mede ilk süt veren <bu cariye Sü
veybe idi. 

Fakat, Süveyıbenin bu sütni• 
neliği uzun sürmedi... Beş on 
gün sonra, Beni Saad yay laların 
dan Mekkeye birk~ sütana gel 
di. Bu fakir kadınlar, yeni do -
ğan eşraf çocuklarındaı; kendi
lerine verilecek olanları, muay 
yen ıbir ücret mukabilinde alıp 
götürecekler... Hem kendileri 
bu yüzden menfaat görecekler .. 
hem küçükler, Mekkenin sıcak 
ve fena ·havasından kurtularak 
yayliuıın saf havası içinde bü
yüyeceklerdi. 

Mekkeye gelen bu sütninele

rin içinde, (Halime) isminde bir 
genç kadın da vardı. 

caktır. 

----00---

Bu Akşamki 
Boks Maçları 

Bu akşam Te 
pebaşında Gar 
den bahçesin -
de uzun sene -
lerdeuberi has 
ret kaldığımız 

büyük boks mü 
saıbakaları ya
pılacaktır. En 
mühim karşı -
!aşma Kami ile 
Ekrem arasın

daki 1-0 ravunt 
lük müsabaka
dır. Bu karşı
laşmadan ev 

·-----·· --· ' ... ·~ ' 

vel de şu boks 
müsabakalarını ,. . 
seyredeceğiz: 

Feyzi - Am 
ca Tevfik üçer 
dakikalık 10 ra 
vunt. 

Bu akşamki 

boks müsaba -
kalarında dö -

Halime, son derecede fakir- ' '1.llKClldl1 .l\.~-
vüsccek olan 

.f' C,}.t.I. .&.u.o..a.. 

di. On un kaıbilesinin ikamet et
tiği yayla, senelerdernberi yağ
mur yüzü görmediği için, kıtlık 
tan perişan bir hale gelmişler -
di. Kabile halkı, her tarafa da
ğılını~tı. Mallarını satmışlardı. 

Halime ile zevci (Haris) in, tek 
bir dişi merkebi ile süt vermi
yen iki dişi devesi kalmıştı. 

Böylece zaruret ve sefaletin 
son derecesinde bulunan Hali
me, (Şima) isminde bir kız do
ğurduktan sonra, çocuğu baba
sına terketti. Sütanalık fırsatın
dan istif~de ederek, biraz refa
ha ermek için Mekkeye geldi. 

Ondan daha evvel davranan 
diğer sütanalar, zengin çocukla
rını alıp götürmüşlerdi. Hatta 
Halime, emzirecek çocuk arar

ken: 
_ Geç kaldın. Sana bol para 

temrn edecek bir çocuk bulamı
yacaksın ... Fakat, Abdülmutta
!ibin bir torunu oldu. Belki, o 
çocuğu Dlırsın. Vakıa, Abdülmut 
tal~b zongin deği:.dir. Lakin yi
ne seni memnun edebilir. 

Demişlerdi. 

Halime, tereddüt içinde Ab
dülmuttahbe müracaat etti. Za
ruretinden bahsederek (Hazreti 
Muhammed) i alıp götürmek is

tedi. 
Abdülmuttallb, sevgili toru

nunu, meçhul bir sütanaya tes
lim etmek istemedi. 

Evvelemirde, Halime ile zey 

ci Haris hakkında tahkikata gi

rişti. Aldığı malumata nazaran 

bu karıkoca, şimdi son derece -

de fakir olmakla beraıber, kabi

lelerinin en temiz asılzadelerin

den idı. Bütün Beni Saad yay

lasında, ahlaklarının temizliği, 

terbiye ve nezaketlerinin yük -

sekliği ile temayüz etmişlerdi. 
AbdülmuttalLb bu tahikatın 

neticesini, (Amine) ye de bildir
di. Onun da muvafakatini aldık
tan sonra, torununu teslim et
mek. için. Halimey. Aminenin 
evine getirdL 

(Arkası vcır) 

fik - Şemsi üçer dakikalık 8 ra
vunt. 

Muvaffak - Mustafa üçer da
kikalık fl ravunt. 

Hami - Hüseyin üçer dakika
lık 6 ravunt. 

Müsabakalara saat 18,30 da 
başlanacaktır. 

---o,o----

Fenerbahçe 
Atletizm 

Şampiyonu 
İstanbul Atletizm birincilik -

!erine iştirak etmiş teşekkülle -
rin kazanmış oldukları puvan -
!ar şudur: 

1 nci FenePbahçe 81 sayı, 2 nci 
Galatasaray 55 sayı, 3 ncü Be -
şiktaş 25 sayı, 4 ncü T. Y. Y. K. 
11 sayı, 5 nci Subay 7 sayı, 6 ncı 
Demirspor 3 sayı, 7 nci Boğaz.içi 
lisesi 3 sayı, 8 nci Kuleli 2 sayı, 
9 ncu Doğanspor 2 sayı, 10 ncu 
Galatasaray lisesi 1 sayı. 

Klüp:erin aldıkları puan 
!arda görüldüğü veçhile Fener
bahçe İstanbul atletizm birinci
si olmuştur. 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl 
gesi Futbol Ajanlığından: 

---'on----

İzmir Fuarı Maçına 
İştirak Edecek olan 

Futbolcular 
1 - İzmir fuar müsaıbakala

rına hazırlık olmak üzere yapı
lacak antrenmanlara 21 ağustos 

pazartesi günü saat 17 de Tak -
sim stadında başlanacaktır. 

2 - İsimleri aşağıda yazılı 
idmancıların spor levazımlarile 

birlikte muayyen gün ve saatte 
stadda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Güneşten: Cihat, Rasih, Be
şiktaştan: Mehmet Ali, Hüsnü, 
Şeref, Hüseyin, Fenerbahçeden: 
Fikret, Basri, Melih, Galatasa -
ravdan: Faruk, Eşfak, Buduri, 
Vefadan: Hakkı, Lutfi. 

• 
Bu Saf insanlar Eti Türkleridir 
Harp ile, cebrü tazyik ile, teh

dit ile değil medeni insanların 
kabul ettikleri ve umumileşmesi
ni temenni ettikleri bir usul ile; 
yani dostça konuşarak ve gönül 
hoşluğu ile yazılarak imzalan -
mış bir beynelmilel vesikanın 

kendilerine bahşettiği hakkı, ba
zı Hataylıların kullanmış olma
ları, aleyhimize neşriyat ve tah
rikat yapmak için fırsat bekliyen 
bir takım yabancı gazeteler ta -
rafından ne suretle istismar edil 
mek istenmiş olduğu malumdur. 

Bunlar, sanki Türkiye Cümhu
riyetinin iç ve dış politikadaki 
dürüstlüğü dünyaya bell~ değil
miş gibi, hele bu Cümhuriyetin 
laiklik vasfı üzerinde bir tered
düt uyandırmağa imkan varmış 
gibi, bizim P..ristiyan Hataylıla
ra zulmettiğimizi, onları tedhiş. 

edip kaçmıya zorlamış olduğu -
muzu utanmadan yazmışlardır. 

Antakya kışlasından merasimle indirilen Fransız bayrağı., 

Hataya giderken bu ciheti tam 
bir bitaraflıkla tetkik etmeğe ka
rar vermiştim. Fakat bu kararı
mı tatbik edemedim. Zira köy -
· ~rde, kasabalarda ve yeni vila
yetimizin merkezinde yaptığım 

ilk temaslar yabancı gazetelerin 
hezeyanlarını o kadar süratle gö
ze vurdu ki bir incelemeye Jü • 
zum kalmadı. 

Zulüm gördükleri iddia edilen 
cHristiyan• lar, kiliselerinde 
dünyanın en geniş hürriyeti ile 
ayin yapıyorlardı. Ve Ermeni 
tillalfl~nfi't'ııuAJro;:iJUllt'i •• ~..f,'f'H!r .. -

Hiyar haklarını kullanarak 
Halaydan gidenler gitmişlerdir, 
gitmek istiyenler olursa altı aylık 
müddetin son gününe kadar bu 
haklarını tam bir hürriyet ile 
kullanabileceklerdir. Fakat ne 
bugüne kadar gidenler, ne de 
müddetin son gününe kadar biz
den ayrılacak olanlar Halayın 

hayatı üzerinde hiç bir menfi te
sir yapmış olmıyacaklardır. 

Denilebilir ki: 
- Az veya çok giden oluyor 

ya ... Gidenlerin azlığı İtalyan -
!arın iddialarını doğru addet -

= Antakya. adlı mühim eseri -
nin üçüncü cildinde 503 üncü 
sayfayı okumak gidenlerin niçin 
gitm~ olduklarını açıkça izah e
der. 

Bu zat cCebel Musa müdafaa
sı• baklıklı fıkrasında şöyle di
yor: 

•· .. O yılın 15 Ağustosunda Ha
cı Habibli'den tekrar hücuma 
kalktılar. Bunun üzerine bir mec 
lisi harp kuruldu. Dikran An -
trenyan reis seçildi. Henüz yit -
mi yaşını doldumııyan Moses 

der Kalustiyan sevkiyat reisi 
ünvanile Harbiye Nazırlığı ve 
Başkumandanlık mevkiine ta -
yin edildi. Birinci safta harbe -
den kuvvetler 43 gruptaıı, mü
rekkepti. Ayrıca müstakil 3 grup 
vardı ki bunlar cephenin zayıf 
düşen noktalarını derhal takvi
yeye memur bulunuyorlardı.• 
bayı cTatar Alank muharebesi> 
başlığile şunları yazıyor: 

•··· 19 Ağustosta dört beş Türk 
taburu muhtelif noktalardan Er 
meni cephesine taarruza kaldı -
rıldı. Türkler, Çanaklığı geçtiler. 
Savunluk'u tehdide başladılar. ı 

Musadağı çevrilmişti. İşte o za
man Ermeniler genç kızları ve 
mektep çocukları ile ihtiyarları 
da harbe sürdüler. Düşman mü
him mikdarda erzak, mühimmat, 
silah bırakarak firara mecbur 
edildi. Nihai zafer kazanılmıştı. 

İla ...• 

Halayın anavatana ilhak edildiği gün Vali Sökmensüer ve 
Fransız kumandanları 

memeğe kiifi bir sebep olarak 
gösterilebilir mi? Belki on kişi, 
belki yüz kişi gitti, belki yüz elli 
kiş idaha gder veya gitınez. Fa
kat bu gidenlerin ve gidecek o
lanların bir tazyık görüp görme
diklerini nereden anlıyalım? 

Düne kadar böyle mukadder 
bir suale verilecek ilk cevap o
larak şunu düşünürdüm: 

- İskenderunda Almanyanın, 
İtalyanın, Fransa, İnglitere, Yu
nanistan ve İranın başkonsolos
lukları ve diğer birçok devletle
rin de konsolos veya fahri konso
losluk memurları vardır. Böyle 
bir hadiseden bunların haberdar 
olmamaları nasıl mümkün ola
bilir? 

Fakat bugün buna da lüzum 

l 
görmüyorum. Zira geçenlerde a
dından bahsettiğim Fransız Al
bayı Paul Jacquot'nun cAntioche 

Türk harp tarihinin böyle bir 

cMelhamei Kübra• dan haberi 

yoktur. Bu satırların biricik ma
nası dört beş jandarma manga -

sile karşılaşmış birkaç Taşnak 

çetesinin mevzii bir mücadelesi

ni bir yabancı devlet istihbarat 
subayının adım adım, saniye sa
niye takip edebilmiş olmasında
dır. 

Cereyan eden hadiselerin bir 

kısım vatandaşların, bir zaman -

!ar, bir yabancı devletin yardımı 

ve idaresile kendi hükumetleri
ne isyan etmiş olmasından başka 

bir tefsire müsait değildir. Gi -

denlerin arasında eğer bir Mo -

ses der Kalustiyan varsa bu a-1 
damın eski düşmanlarile beraber 

bulunmayı, dostları ile beraber 

bulunmağa tercih etmediği an -

!aşılır ki bundan daha tabii bir 
şey olamaz. Şekli ve derecesi ü
zerinde bizim asla ehemmiyetle 
durmadığımız ve durmağa te -
nezzül etmediğimiz o hadiseden 
sonra Cümhuriyet devleti teşek 
kül etm~tir ve eski suçların üze
rinden sayısız umumi siyasi af
larla bir çok kasap süngerleri 
geçirmiştir. Eğer Moses der Ka
lustiyan veya bir Dikran An -
tremyan ıyar haklarını Hatay 
lehine kullanmış olsalardı kendi
lerine: •Ağzınızın üstünde bur
nunuz var• diyecek tek Türk bu 
lunmazdı. 

Yine bu kitapta, yeni dostla -

rımızın üzerinde ısrara kalkış • 

mıyacakları, fakat devamlı düş

manlarımızın istifade etınekte 

asla tereddüt etmedikleri bir 

sında yaşıyanların ırkf hususiyet 

]erine tahsis ettiği 501 inci say

fada müellif şu satırları yazı -

yor: 
c ... Koseyir civarında Ermeni

ler eski bir ırkın meşalesini gu

rurla yakmaktadırlar. Bunlar 

Ehlisalip günlerinde Araplara ve 

Memlıik'lere karşı Fırank'larla 

omuz omuza dövüşmüşlerdir. 

Bunlar ne zamandanberi bura -

da yaşarlar? Belki Dikran za -

manındanberi, belki de Arap is

tilası ile Ararat'ları terke mec

bur kaldıkları günlerdenberi. 

Onların yanıbaşında, ovada ya -

şıyan şu Aleviler nereden gel -

mektedir !er? Lübnan Marunile

r ine pek benziyen bu insanlar, 

hangi eski ırkın devamı olarak 

kabul edilebilirler? Ve hfı,len gü

neşe, aya ve yıldızlara tapan, her 
tarafta sayısız ziyaret mahalle
ri, mukaddes çınarları ve me -
zarları görülen şu Nusayri'ler 
hangi ırktandır? Fenike'li ııni

dirler, Iraklı mı? Yahudi mi -
dirler? İranlı mı?. 

Dün, bunların ihalis muhlis E
ti Türkleri olduklarını isbate 
davet edildiğimiz zaman bu 
memleketin bütün münevverle
ri bir çok tarihi delillere daya -
narak konuşmuşlar ve yeryü -
zünde hiç kimse davalarını cer· 

hedebilecek bir delil ~ulama -

mıştı. Fakat bugün böyle bir is

bata davet edilirsek şu tek delü

den başka hiç bir delil gösterme 
ğe kalkışmıyacağımıza emin ol
malıdır: 

cOnlar saf Türklerdir. Zira 
yurdlannı terkedenleri olmadı , 
olmıyot. Bilakis, mukadderat 
Türk yurdunu silfıhlı bir imli -
hana davet ettiği anda onun en 
ateşli müdafilerınden olacaklar -
dır.• 

N1ZAMETT1N NAZ1F 
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SOLDAN SAGA: 

l - Dünya - Hürriyet sahibi· 
olınıyan, 

2 - Kayığın dedesi - Gönlü fe
rah. 

3 - Şikar - Her zaman lazım • 
Suçunu silmek, 

4 -Jlir ilaç - Aynanın arkası. 

5 - Bir ilaç - Birinci harfi yok 

diğerleri ifa etmek. 

6 - Dilenci - Asker. 

7 - Meşhur polis köpeğinin is

mi - Çok sermayeli olan. 

8 - Zaman - Merhaba • Nida. 

9 - Hayvanların ağılı (Ana
doluda.ki ismi), 

l O - Ağıl - Çok iyi. 

YUKARIDAN AŞA.Öl: 

l - Eserler - Stadyoın. 

2 - Volkan ağzı - Orada olan. 

3 - Kırmızı - Oradaki • Harf 
ismi. 

4 -!Bir .i1.!.ç - Fazla y;ı8mur. 
6 - Arzu - Birinci hart yok, 

geyik. 

7 - Gümü§ - Romanyada hır· 

mıntaka ismi 

8 - Mağara - Aşı. 

9 - Verilecek para • Yurd. 

10 - Fazla - Kör. 
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Dünkü Hava Raporu 
Yeşilköy Meteoroloji istasyo

nundan alınan malumata göre 
hava yurdun Akdenizin garp kı· 
yılarile Egenin cenup, cenup do
ğusunda açık doğunun şimal v• 
Karadenizin şark kıyılarile Ko
caeli bölgesinde mevzii yağ~ • 
lı. Trakya ve Marmara sahille
rinde çok bulutlu geçmiş. Rüz· 
gfır Trakya, Marmara havzasile 
Karadeniz kıyılarında şimal! di

ğer bölgelerde ekseriyetle cenu

bi istikamettn hafif olarak es • 

miştir. 

Dün İstanbul da bulutlu geg 

miş, Rüzgar şimalden saniyede 4 

ile 6 metre hızla esm~tir, Saat 

14 te barometre 10. 10 milimetre 

idi. Hararet en çok 29.2 ve en as 
19.5 santiçat olarak kaydedil • 

miştir. 



SAVFA-1 

Muazzez hastahaneden çıkınca 
pek fena bir vaziyete düşm~ O· 

luyordu. Ne parası ve nede ya· 
tacak yeri vardı. Bu halle ne ya
pacaktı ? Herşeyden evvel şiın

dilik yegane serveti olan yakut 
yüzüğünü iki lira mukabilinde 
rehine koydu. Bu para ile ne ya· 
pılabilirdi? İki lira ile ne moda· 
ya uygun hasır bir şapka ve ne 
de yılan derisinden iskarpinler 
alabilirdi. Muazzez, bu eşyayı al· 
mad1kça kendisini pek sefil, ~ 
düşük, ve çıplak hissediyordu. 
Ona öyle geliyordu ki, sade in • 
sanlar değil, sokakta köpekler, 
kediler, zerzevatçı merkepleri de 
kıyafetinin çirkinliğile alay et • 
mekte idiler. 
Doğrusu ya, tuvaletten ve süs

ten başka bir şey düşünmüyor • 
du. Yemek ve barınacak yer me· 
selesi onu pek o kadar telaşlan • 
dırnnyordu .• Tanıdık bir ahpa • 
ba rastlasam, diye düşündü, bl· 
raz ödünç alırdım . Benim bu is
teğimi eminim ki, biç biri nd • 
dedemezdi. Çünkü .. > 

Fakat bir türlü aşina bir çeh
reye rastgelmiyordu. Akşam. Tu
ranbar'da birisine rastlamak pek 
Ö kadar zor bir iş değildi amma, 
bu kılıkla oraya giremezdi. 
Düşünmekten ve yürümekten 

yorulmuştu . Parka girip bir ka
nepeye oturdu ve son bir çare a • 
ramıya koyuldu . doğrudan doğ
ruya tanıdığı bir ahpabı"!la gide
cek ve para istiyttt'lrti. Fakat Jri. 
min yanına?_ 

İzzetin yaruna gidemezdi. Çün
kü fz1.ct evli idi. Bütün tanıdik· 
Jannı bir bir gözünün önünden 
geçirdi. Nihayet disçi Ahmet Ra
tlpte karar kıld1 . Yahudide ndön
me olan bu ad:ım üç ay evvel ona 
bir bilezik hediye t'tmişti. Buna 
mukabil Barda Muazzez ona 
bir bardak şarap doldurmuştu. 
Bu eski ahpabını hatırladığı için 
pek •evinmişti. 

ı Kondl kendine: Evde bulma-

Ş~Jll -~a_.olµ! .. 9!YE.!.dt:hu~~~1S'f}tll;J. 
lambalarını, dolaplannın camını 
Jtıranm . > 

Bu mülahazayla dişçinin mua
yenehanesnei doğru yollandı. 

Şöyle bir pliin hazırlam1ştı: Gü
lerek merdivenden çıkacak ve 
bir yıldırım siir'atile Ahmet Ra
tlbin odasına l{irip bırden yirmi 
lira istiyttelıti. 

Fakat kapının •iline elini uza. 
br uzatmaz, bu proje kafaSJndan 
uçtu; ve zavallıcık o vakit düş • 
müs olduğu mü. kül vaziyeti ilk 
defa olarak dttinden anladı. O, 
ancak barda, yağlı ve hoval'da 
müsterilerin arasında cesur ve 
kuv~etli olabiliyordu. Simdi ise 
bu fakir elbiselerle kendisini bir 
dilenci gibi hakir ve korkak bu. 
luyordu. 

Zili calmaılan önce .belki be- J 
ni unutmuştur bile, diye düşün. \ 
dü, hem bu kıyafetle onun yanı. 1 

Çeviren : N. DANTON 
Doktor, .gen~ .~. ızı .. koluna aldı l 

ve otomobıle gotünlu Platte'in ıs-
sız caddesinde sukiınet içinde iler 
Jediler. Bereket ver!tin sis, yıne 
oldukça kesifti ve Haddon, ken • 
disıni beklenilir tarafından görül 
mek!tizin B~ardo'nun evine yir
m; beş otuz metre lıadar yaklaş
mıya muvaffak oldu. Bunun üze
rine yaya kaklınmın önünde o
tomobili yavaşlattı ve genç kızın 
bulunduğu taraftaki kapıyı açtı. 
Genç kız, otomobilden inerken, 
doktor, elinin üzerinde onun so
luk parmaklannın tazyikini his
Rth. 

Dolı:tor, yava, Sf'Sle sordu: 
- Mü külatsız girebiltteğinize 

emın misıniz.? 

na nasıl girebilirim? Bir hizmet· 
çi, bir dilenci gibi..> 

Nihayet, korku ve heyecanla 
zile bastı. Kapıyı açan hizmetçi
ye sordu: 

- Doktor burada nu? 

Eğer hizmetçi, hayrr, iliye ce • 
vap verseydi daha ziyade mem • 
nun olacaktı. Hizmetçi onu içeri 
ald1. Korıdordan geçerken şöyle 
bir aynaya baktı. Ne kadar peri· 
şandı . Bu halinden büsbütün u
tanmıştı. Hizmetçi: 

- Doktor şimdi gelir, buyurun 
oturun! dedi. 

Genç kadın kendini yaylı bir 
koltuğa atıp yine tefekküre dal· 
dl: 

.Ona derim ki, bana borç para 
verin! Madem ki beni tanıyor. 

Her halde verir. Fakat şu hiz • 
metçi kadın odadan çıkmalı. O
nun yanında istemek tuhaf olur.> 
Beş dakika sonra kapı açıldJ ve 

esmer, tombul yanaklı, iri yan, 
Yahudi dönmesi dişçi göründü. 
Pek sert ve ciddi idi. Halbuki 
barda ne kadar şen ve ne kadar 
hovarda meşrepti. Mesela bir ak· 
şam, Muazzez onun başına bira 
döktüğü halde sesini çıkarmamış, 
sade gulmekle iktifa etmişti. 

Muazzeze hiç bakmadan sor· 
du: Ne istiyorsunuz? 

Genç kadın , karşısında duran 
ciddi yüzhi hizmetçi kadına, bir 
de onu arhk tanımadlğı muhak· 
kak olan koca dişçiye baktı ve kı· 
zardı. Sonra: 

- Şey .. dişim ağrıyor da .. di
ye kekeledi. 

- Hangi dişiniz, nerede? 
Muaziez derhal agzında çürük 

bir diş bulunduğunu hatırlıya • 
rak: 

- Şu sağdaki.. dedi. 
- A~zınızı açın bakayım! 

Doktor cıddi bir tav1r takına
rak ve nefesinı tutarak çürük di 
şi muayene etmegc başladı: 

- Ağrıyan di bu mu? diye de
m ir bir pensle diş€ dokundu 

""--- - ...J-- _ı,_ -4--L. 

da dü "nme'e basladı: cKendi. 
mi hatırlatsam her halde beni 
tarur. Fakat şu lanet hizmetçi 
kadın bır türlü çıkmıvor ki oda
dan ... 

Bu sırada dişçi: 

- Bu dişi doldurmanızı tavsi
ye etmem, dedi. bundan size ar
tık hayır gelmez. 

Dışi biraz kurcaladıktan sonra 
genç kadının ağzına soğuk bir 
şey kaydırdı. Muazzez, müthiş 

bir ıztırap duyarak bağırdı ve 
dişçinin kolundan tuttu. O vakit 
disci söylendi: 

- Canım. bir şev değil. kork
mavın! Zaten bu disten size bir 
fayda yoktu ki. biraz kahraman 
olmalı insan .. 

Bu sırada hizmetci koşup Mu
a7zezin aj{zına küvc·ti tuttu . 

Dışçi i ini bitırmiş ellerini ka
vuşturmustu . Ağzını kurutan 

Zabıta Romanı : 6 
Genç kız, sisler içinde kaybol

du. Doktor, fenerlerın in muzaaf 
ışığı arasından istikametini güç
lükle tayin ederek ilerledi. Biraz 
sonra derinden gelen bir .es işit· 
ti ve bir polis memurunun sis i
çfode ter=üm eden sıl~inJ 
gördü. 

........ ~._ ............... ..., 
• 
J 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLuau -

T.A.Q. 19,7' m. 15195 Kes. ıt Kw. 
T.A.P. 31,79 m. H65 Koo. IO Kw. 

1639 m. 138 Koo. ıııı Kw. 

19 Ağustos Cumartesi 
Saat 13.30: Program. 

Saat 13.35: Ti.irk müziği (Fasıl 
heyeti.) 

Saat 14: Meınleket saat aya -
rı, ajans ve ıneteor •ıloji haberle
ri. 

Saat 14.10 - 15. 30: Müzik 
(Dans müı:ği - Pl.) 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.35: Müzik (Küçük Or
kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 -
Franz Lehar - Vals, 2 - Zieh -
rer - Eşkiya operetinden potpu
ri. 3 - Delibes - Kopelya bale -
sinden bebek dansı. 

Saat 19.10: Türk müziği (İnce-
saz faslı.) 

Saat 20: Memleket saat ayarı. 

Saat 20: Temsil. 

Saat 20.40: Ajans ve meteoro
loji haberleri. 

Saat 21: Türk müziği. 1 - ...... 
- Rast peşrevi. 2 - Lemi - Rast 
şarkı: Yok mu cana aşıka hiç ül· 
fetin. 3 - Udi Mehmet - Rast 
şarkı Öyle yakında ki beni. 4 -
Lemi - Suzinak şarkı: Yeter hiç· 
ranlı sözler. 5 - Neyzen Rıza -
Suzinak şarkı: Çaldırıp çalgıyı. 

6 - Refik Fersan - Suzinak şar-
kJ: Canım kimi isterse. 7 - .... .. 

- Suzinak saz semaisi. 8 - ...... · 
Halk türküsü Sabahtan kalktım. 
9 - ...... • Halk türküsü: Urfa
lıyım ezelden. 10 - ...... · Halk 
türküsü: Ekin ektim çöllere. 

Saat 21.40: Konuşma. 

Saat 21.55 Neş'eli p18.klqr - R. 

Saat 22: Haftalık posta kutusu 
(Ecnebi dillerde.) 

Saat 22.30 Müzik (Dans müzi
ği - Pi.) 

Saat 23: Son aıans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyQ 
- nukut borsası (fiat.) 

- Allahaısmarladık ! dedi. 

Fakat dişçi sırıtıp sordu: 

-Parayı ... 

- Ha, evet ... 

Ve kıplurnuzı bir halde rehin 
mukabilinde aldığı iki lirayı diş

çinin avucuna bıraktı. Sokağa 

çıkınca daha faz} mhçup olmuş

tu. Onu'l şimdiki utanması ne mo 

daya uygun bir şapkaSJ olmadı. 

ğından ve ne de fakirliğindendi. 

Hem yürüyor ve hem de kan tü

kürüyordu. Her tükürdüğü kır· 
mızı leke ona kendi fena ve zor 
hayatını, karşılaştığı ve yarın da 
yine olünecye kadar karşılaşa • 

cğı hakaretleri hatırlatıyordu. 

·Ah! Ne müthiş ve korkunç 
e:v!• d;ye mırıldandı. 

Neticede, Muauez ertesi gece 
Turan barda dansediyordu. Mo. 
daya uygun bir şapkası, yılan de-

cak şey, alelade bir muamele .. iş
te o kadar! Çünkü bundan sonra 

artık yapabileceğiniz bir şey kal
mamıştır. 

Haddon, başını salladı ve açık 
kapıdan polis memurunu takip 

etti. Bir havagazı !Ambas1 yakıl
mıştı ve Vestiyole girmiş olan sis, 

li'ımbanın ışığını kör !eti yordu. 
İri ciisseli Komiser Brunley, tam 

havagazı lambasının altında bir 
sandalyeye oturmuştu. Doktoru 

yarı resmi denebHecek bir mem
nuniyetle selamladı: 

Haddon, poli memuruna yalı:
la~tı. Memur, lıendi!tin; seliımla. 
dl; 

- Doktor, çok güç bir gece .. 
sizi bitişik evin önünde durduğu
nuzu duydum. 

- Doktor Haddon, bu nevi vak
alara Platte'de pek az tesadüf o
lunur. Benim burada vazifeye 

başlııdığım tarihtenberi bu cina

yet, ilk defa işlenen cinayettir. 

Dokto~, tebf'Ssümünü gızledi ve 
şöyle bir cevap verdi: 

- Bir cinavet olduğuna errun 
misiniz? 

- Tamamile eminim .. bu hu . 
susta kat'iyen şüpheye mahal 
yok .. daha iyisi. gelini%, bizzat 
:kendiniz görünüz. 

iKDAM 

( &t,~~ l Sıvasın Güzel Ve Ma
Sipahi Ocağının Arka mur Kasabası • Hafik 

19 - A~USTOS ı .. 

ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yasta Tarafı Pek Harap • 
Sürpagopta Kemal Ünlii ya

zıyor: 

• Güzeldir? 
Burası Her Bakımdan ller-,.== ==· - Evimizin karşısında Sipa

hi ocağının arka kısmı var. Bu 
güzel binanın arka tarafı pek 
harap vaziyettedir. Camlar kı -
rık, sıvalar dökük, i~ana i'ıdeta 
bir korku veriyor. Bu arada ibir 
bahçe olduğu ~in her gün yüz
lerce halk buradan burnunu tı

kıyarak ve hem de kırık camla
ra ga'rip şekilde bakarak geçi
y<Yr. 

lemiş Bir Kasabadır 1 TOPHANEDE NAZIM ŞAN 

- Kadının güzellik zamanı 

25 fae kadardır . Bu zamanlar tıp 
kı güzel bir çiçeğin ilk açılma 
vaktine benzer, 

Tramvay la, otomobille geçen 
!erin gözüne de fena halde ba
tıyor. Aca.ha ·bunu tamir· etmek 
imkanı yok mu? 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunul.u söyliyelim 

HÜSEYİN (Mahmutpa~) 

- Dikkatli ve 
ıyı düşünceli 

brr tip. Kendi
sını in tizamh 
olmağa, dikkat
li bulmnağa a
lışllracak olur
H çok terakki 
eder. Zekası 

kuvvetli d i r . 
Kendj başına 

Hafikten bir köşe 

Sivas (İkdam muhabirinden) - rinde yakacak olarak kullandığı 

Sivasa 37 kilometre mcsafedl! 

bulunan güzel (ıHafik) Sivas ka

zaları arasında yer almaktadır. 

Arazi düz bir ova üzerindedir. 

Kasabaya bağlı ve nahiye ile 152 

köyü vardır. Kasaba Sivas. Er-

2incan şosesi üzerinde bulunma

sından işlek bir haldedir. 

KÖY İŞLERİ: 

gübreden yapılan w tezek tabir 

edilen ve köylerde .kuyruklu 

dağın kömürü• didikleri tezek 

yığınları iç ve doğu Anadolu 

köylerinin manzarasını çirkin 

bir hale getirmektedir. Evlerin 

damların, sokakların üzerinde ve 

ortasında yığın, yığın sıralanan 

tezeklerin yapılma ve yığılma 
vaziyetleri çok fenadır. Hafikin 
genç ve çalışkan kaymakamı Ke

ÜSKÜDARDA MA llMUT 
- Kadın güzellığinin yaşla 

alakası yoktur. Kadın çocuk do
ğurdukça güzelleşir. Esasen ben 
ce kadın ana olduğu zaman en 
güzeldir. 

KADIKÖYÜNDE HÜSEYİN 
ŞETVAN 

- Kadln 20 yaşında en gü· 
zeldir. Goncanın ilk açıldığı za· 
manki güzelliğile kadının 20 ya
şındaki güzelliği aynidir. 

KADIKÖYÜNDE NURİ 

- Kadının en güzel yaşı 35 
dir. Bu ya§taki kadın tam ma
nasile olgunlaşmıştır. 

AZAPKAPIDA SELAMİ 

- Güzel kadın, 30 nu geçmiş 
olandrr. Ondan evvel henüz ço
cuk sayılrr. Dünyayı bilmez. Bil 
gisi kıttrr. Fakat bu yaştaki ka· 
dın ;tam olgundur. 

KADIKÖYÜNDE FERİHA 

KEMAL 

- Kadının güzel Ya§ı ana ol 
duğu devresidir. Ana olmıyan 
kısır kadınlarda gıizelliğe tesa· 
düf edilmez. 

bir iş yapacak kuvvete mallktir. 

Bugün iftiharla kay,dedebili • 
riz iti 152 köyden 109 tanesinde 
tamamen Cümhuriyet hüklıme • 
timizin köy ve köylü davasının 
en bariz kalkınmasını teşkil e -
den köy kanunu bütün esasları 
dahilinde tatbik edilmektedir. 
Köy yollarını düzenli bir hale 
getirerek nahiyeye ve buradan 
kasabaya bağlamaya büyük bir 
·gayret sarfedilmektedir. Bu yıl
lar içerisinde konuk odalarının 
ikmaline çalışılacak ayni zaman
da her köye muntazam Cümhu
riyet meydanları açıldığı ve da
ha açılacağı gibi her köyde çap
raz yol inşaatı da tamamlana-

mal Hadimli köylere verdiği bir j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
• 

Fakat bu hassaları tenmiye et 

mek lazımdlr. 

• ABDULKADİR TAŞKENT 
(Düzce) 

- Zeki ve~ 
kavrayışlı bir 
tip. İrade kabi-
ı.;yd:i :f\ızladır. 
Kendisine fev
kalade güve -
nir. Başkaları
nın yardımırıı 

ka'bul etmeği 

bir zul tel;ik -
!iğe ve intızamlı olmağa çok 
gayret eder. İyi bir aile erkeği
dır. 

* SADETTİN ARKON (İstanbul) 

- İyi bır iş 
adamı. Sokul -
gan ve herkese 
kendisini sev • 
diren bir ruhu 
vardır. Dikkat 
hassası kuvvet 
lidir. Hayıatta 

muvaffak olur. 
Kendisine ;ti -

-JI madı fazladır. 

~~~!!f: ~~. k2~~Y1t.S? ı a:!. . .!!_e -o~k 
meleri de temin edilecektir. 

Hafik'te mu'.ht~rları kuwetli 

bir sahada yetiştirmtk ve onları 

köy kanunu ve köy hesapları ü

zerinde hazır lam ak üzere bir de 

muhtarlar kurumu açılması ha

zırlıklarına başlannuşhr. 

Cümhuriyet, köy çocuğunu <>
kutmak için de köylerin her gü

zel köşesinde okullar yükselt -
mektedir. 

Kasabanın zırai vaziyeti de i· 
yidir. 

Bu yıl mahsul rekoltesi ümi -
din çok fevkinde oluşundan köy
lü çok memnundur. Hayvancılık 
ta yıldan yıla büyük artım gös
termektedir. 

YAKACAK İŞİ: 

ri!tinden iskarpinleri, yepyeni i
pek bir elbisesi vardı. Apnca, A· 
danadan gelmiş olan zengin bir 
pamuk tüccarı bu akşam için o • 

nu angaje etmişti. J 
FAİK BERÇMEN 

Bugün şurada açık söylemek 
18.zım gelirse köylünün ev işle-

duğU: halde geniş merdivenleri 
çıklyordu. Merdiveni ÇJktılar .. u
fak bir sofadan geçtiler, komiser, 
pencereleri sokağa bakan bir ya
tak odasının kapısını açtı. 

Akajodan bir kanapenin ya
nında bir şamdan yanıyordu ... 
Başka bir şamdan da büyük bir 
karyolanın yambaşında solgun 
ışıklarını etrafa saçıyor ve 'bu 
ışıklar, potrelleri görünen tava
n1 tenvir ediyordu. Karyolanın 
bir kenannda ve bu yan karan 
!ık içinde gecelik gömleği ve si
yah lbir pantalon giymiş bir a
dam kJvrılmı.ş duruyordu. Bu 

adam, ihtiyar bir adamd1 ve kar 
yola üzerindeki feci manzaraya 
sabit ve adeta alıklaşmış nazar
larile bakıyordu. 

Polis komiseri Brumley, 
- Metrdotel Helherington, 

dedi. Otıız senedenberi ihtiyar 
Mösyönün yanındadlr. Doktor, 

şimdi ortada bir cinayet bulun
duğuna kani olabilirsiniz. 

kapıdan gelen ani bir rüzgar, 
şamdandaki mumu az kalsın sön 
dürecekti. Şamdanı yerine bırak 
tı. Elindeki elektrik lambasının 
ışığını cesedin üzerine tevcih et 
mesi için bir işarette bulundu 
ve cesedi muayene etmek için 
eğildi.. Cinayet kurlıanı orta 
yaşta bir adamdı, başında saç· 
tan bir eser yoktu, açık kalmış 
olan gözlerinin sabit ve şaşkın 
nazarları çehre.sini büılbütün çir 
kinleştirmişti. Çenesi .düşmüştü 
ve bu !timanın bütün çi7.gileri 
ihtizar ve dehşet ifade ediyor
du .. 

• 
Boynunun etrafında bır çiz

gi varclı. Doktor, bu çiz,giyi takip 
ederek boğazının etrafına bağ
lanmış ve zorla sıkılmış olan 
kordelayı meydana çıkardı. 

Polis komiseri, 'büyük bir 
memnuniyetle: 

- Görüyorsunuz ya, Mösyö .. 
Hakikt.en şüpheye mahal yok .• 
dedi. 

emirle bu gibi tezeklerin köy ha
ricinde yapılmasını ve sonra bu
ra<lan köyün müsait yerlerine ta
şınmasını bildirmiştir. 

Anadolu köylerinin manzara i· 
tibarile çok muhtaç olduğu bu 
iş te bütün köylerimizde tatbik 
edilmesi çok yerinde olur. 

GÖÇMEN: 

Anayurda dıl sınırlardan ge

len göçmenlerin bir kısmı da Re

fike yerleştirilmiştir. Bunlar her 

sahada müstahsil bir hale getiril

mişlerdir. 
- .... -- - • .._ •r--• _ ... _ ... 

Hafik şaseleri üzerinde 100 göç

men evi yapılacaktrr. 

Kasabaya, nahiyeye ve köyle

re kuvvetli bir telefon. şebekesi 

bağlanmış bulunmaktad'ır. Bu 
da köylünün ve hükumetin işle

rini, çok kolaylaştırmaktadır, 

Köy !erde ve nahiyelerde modern 

karakol binaları yükselmiştir. 

Köylü Cümhuriyet jandarması

na her sahada kolaylık göster -

mektedir. Asayiş vaziyeti de çok 

kuvvetlidir. 

Kasabanın çalışkan ve genç 

kaymakamı Kemal Hid.imli bü

tün kasaba ve köy işleri ile çok 

yakından alakadar olmaktadır. 

Köylüyü refaha, kasabayı 

imar ve ümrana kavuşturmıya 

büyük gayretler sarfetmekte -
dir. 

olamaz. Fakal en ziyade hayrete 
şayan olan nokkta, heıtıangi bir 
istimdat sesinin işitilmemesidir. 

Haddon, ihtiyar Metrdotele 
döndü. Metrdotel, alık ahk ba
kıyordu; 

- Hetherington, geceleyin 
hiçbir şey işitmediniz mi? 

ihtiyar, yavaş yavaş başını 
salUıclı. 

- Öldü .. Otuz sne soraa ... 
Çok müşkülpesent bir eofendi i
di .. Fakat otuz sene de dile ko
lay değil... Bazan ona karşı A
deta kin duyduğum olurdu. Fı
kat otuz sene .. W ck!ği.I. 

dı: 

Haddon, ısrar etti: 
- Hiçbir şey işitmediniz mi? 
Metrodot~ı. yine başını salla-

- Hiçbir şey işitmedim. Ar· 
tık kulaklarım işitma: oldu. 

Doktor, polis komiseri Brum
.koy'e dönett«: 

§.AGLl9' 
Çıkıklar 

Tabiatin insan vücudunda 
birbirine keneUediği kemikler, 
bazan birbirinden ayrılır, buna 
çıkık derler ve ekseriya sukut 
neticesinde vukua gelir. Çıkık, 

haddizahnda bir felaket değil • 
dir, hatta buna hastalık da de
nemez. Çünkü yerinden oynı • 
yan bir kemiğin tekrar yerine 
lı:onulması güç bir i · değildir. 
Fakat vücudun sıhbaliru> ,.;ı o
lan her işte olduğu gibi bunda 
da likayt davranmak miihlik ne 
ticeler tevlit edebilir. Meı;elU 

yerinden oynamış olan bir ke • 
mik başka bir kemikle kaynaşa
bilir ve bn yüzden o kemiğin 
buhmdoğu uzuv, hareket • 
ıisliğe duçar olur, vücut tena • 
sübüaii lıayWer. Yu meni -
minde çıkık daha fazla vukua 
gelir. Çiakü deniııe girerken ya 
pdan atlamalanla ufak bir mü· 
vazenesizlik bir hmiiin yerin· 
tlea 07Jl•m•ı•• seltebiyet ve • 
rir. Bu takdirde yapılacak §eY, 
Sqlll Yakua gelnıif olduğu UZ· 
vu hareket ettirmemek, tabii 
va&iyette tutarak masaj yapmak 
lır. Sonnı ima., keneli bünyesi
ni ne ~ iyi bilse kendi ken
di.ini tedavi etmek hususunda 
acizdir. Binaenaleyh çıkık vu • 
kuunda herhalde bir doktora 
mürauat ederek onun tedavi 
n ilıtimımnnı istemelı: it•p eeer. 

= 
da bundan başka hiç kimse ·ok 
tu .. 

Ev, Mösyö Ricardo'nun gay
bubeti esnasında kapalı bulunu
yordu.. Mösyö Ricard<ı, Platte'e 
dün 3'Vdet etti. Hemen hemen 
bütün odalar dıı kapalı idi. Me 
sela zemin katında bütün mo
bilyelerin üzerindeki kılıflar yeı 
li yerinde .. 

- Bay Ricardo'nun bu a\•de
ti hakikaten tuhaf şey .. 

Polis komiseri, soğuk bir eda 
ile: 

- 1\lösyö Ricardo, garip bir 
adamdı. Gitmesi de, gelmesi de 

tuhaftı. Mamafih bu sefer avde

tinden herhalde birisinin habe

ri vardı. Size göre ölüm hadise

si acaha ne zaman vukua gel • 
mi§? 

- En azı yarım soıa ! .. En iaz. 
lam bir saat e9Vel... 

Polis komiseri, sordu: 

- Evet.. girebılirim.. kimse, 
beni lıontrol etmez lıimse de hiç 
bir şey bilıniyecek. 

- Henuz Platte sokaklannda 
gözüm kapalı, yolumu bulamıyo 
rum. Siz j<>lis memuru Duke de
ğıl miı;ıni•? 

- Evet .. mösyö .. Komi.ser, ev
de sizi bekliyor_ esasen yapıla. 

Polis memuru. medhal kapısı 
önündeki mevkiine giderkrn kcı
miser de arkasından Haddon ol-

Doktor Haddon, karyolaya 
yakla<tı Ye masanın ÜZ'E'l'indeki 
şamdan ı.Jdı. Acık lralnuti olan 

Doktor, cevap verdı: 
- Hayır, şüpheye mahal yolı .. 

Bir intiiıar vak'ası mevzuubahis 

- Bunu bir türlü anlıyamıyo 

rum ... H~akle evde başka hi2 

met.çiler de vardı .. 
- Doktor, onlar yalnız sa -

bahleyin gelirler, valı:'a esnasın 

- Daha evvel vulı:ua gelmiş 

olduğunu tahmin edem6 nıisj. 
niz! 

(.ılrkon 'NT) 
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Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 6 

Zübeyrin Oğlundan 
İmdat Gelebilirdi 

Sait, atlattığı tehlikeden son 
' ra valiyi yuvarlandığı yerde bı-
1 rakarak odadan çıkmış, sarayd.a 

bulunan erkAn ve ümerayı vazı
yetten haberdar etmeğe koş -

muştu. 

* ' Biraz sonra, artık ayılmış ve ta 
, mamen kendine gelmiş ol8:'1 va -

linin huzurunda mühim bır top· 

lantı yapılıyordu. .. 
Bu toplantıdan maksat, uç 

güııdenberi devam eden muha • 

d ha. fazla uzamasına 
saranın a •.. 
artık tahammül edilemiyecegını 

valive anlatmakt1. 
H~r şeyden evvel kendi tatlı 

canı kaygusunda olan Abdull;: 

ise hem nefsini, hem sa:.aY.'nı a : 
tilalçilere teslime hır turlu y 
naşmıyor, razı olmıyordu. .. 
Ayılmış olmasına rağme~. u ." 

zerinde hiili üç gündenberı ıçtı
ği şarabın sersemliği vardı. 

Vaziyetin vahametini, yakla. -

§an tehlikenin büyüklüğü.~ü bır 
mutematürlü kavrıyamıyor ve 

diyen: l' bel 
B. daha bekliye ım .. 

- ıraz . dat 
ki Zübeyrin oğlundan ım 
gelir ... 

Diye sayıklıyoııdu... . 
Evet.. kaçan askerlerin~en ~ır • 

kısmı Abdullah bin Zubeyıre 
kadar gitmiş, vaziyeti .. anl~tnıış 
olabilirlerdi. İbni z_ubetr :~ 
kendi saltanatını tehdıt e en 

. .. erine kafi kuvvet 
tehlikenın uz 
sevketmiş olabilirdi.... b lk' 

Bunlar, bu düşünceler. el.b-ı 
doğru olabilirdi. A~cak eger 
ni Zübeyirin haberı olmuş ve 
kuvvet sevketmiş ise ... 

Bu kuvvet ne vakit yetişebilir-

di? 
Saraya dolmuş olan asker yar 

dı gelindye kadar mahsur kal-
ın b"tün mahrumiyetlerine 

n:ıanın u . ., 
katlanabilecekler mıydı. . 
İşte erkanın, ümeranın valı~~ 

anlatmak istediklerı nokta mu 

hinı nokta bu idi. . 
Fakat Abdullah bin Mutı, 

. ldgu. takdirde kendı ha 
t;eslım o u d" 

!laka tehlikeye uşe· 
yatının mu k · 

• . . ediyor ve bu kor u ı-
cegını zann .. 
le biraz zaman kazanmak ıçın 
intizar tavsiye ediyordu. 

Bu sırada birdenbire sar~yın 
.. d bir uğultu binlerce ın -
ıçın en ' 

1 1 rın. den meydana ge en san sese 
bir uğultu kalın duvarlara çar -
pa çarpa ve akisler yapa yapa 

yükseldi: . . 
1 - Açız .. açız .. yiyecek ısterız ... 

S ı temelinden sarsan bu aray .. .. 
sesler Abdullah bin Mutim yu -

zünü sararttı. . 
• d Yezid bin Harıs vaErkan an 

linin kolundan tuttu: 
dinle ya Abdullah ... 

- Bak, 
. ğultu senin sar ayın -

dedı .. bu u 1 · dün ve 
. asker erın 

dan gelıyor.. . ne bile 
bu.gün ağızlarına bır n.es .. 

dıl tam iki gundur aç-koyma ar.. . 
tırlar. Sarayda yiyecek bırr~?' 
kalınadı. Ve bu akşamdan ı ı -

b . · le beraber aç -ren sen de ızım 

lığın ilk eseri ile karşılaşacak -
· h" Eşter sın .. bunun çaresi Ibra ım . . 

ve Muhtarla müzakereye gırış -
mek, onlara teslim olmaktır. 

· odası -Tam bu esnada içtıma . 
nın kapısı açıldı. içeri giren Saıt 
şu haberi getirdi: 

- Askerler bu akşama kadar 
. . . k bulunn:ıadı-kendı !erme yıyece 

ğı takdirde sarayın kapılarını. a
çacaklarını ve ihtilalcilere teslim 
olacaklarını söylüyorlar ... 

Bu haber valinin bütün tered
dütlerini i;aleye kafi geldi. . 

- Hakkınız var ... dedi. Teslim 
olmaktan başka çare kalmadı. 
Yalnız bir nokta var. İhtilalciler 
bu kadar kan dökülmekten benı 
mes'ul tutuyorlar. Eğer ellerine 
geçecek olursam beni mutlak su 
rette parçalarlar. Ne yapıp ya -
pınız .. evYela beni kurtarınız. 

Beni buradan kaçırtınız. Sonra 
siz teslim olunuz .. 

Valinin ağlıyarak yalvarması 

erkanın meıiıametini tahrik et
ti. 

Abdullaha acıdılar .. 
Ve onu kaçırmak için çare a -

ramağa başladılar. Sarayın etra
fı tamamen sarılmıştı. 

Bu vaziyette, içeriden adam 
kaçırmak imkansızdı. Nihayet 
bir kolayını buLdular .. 

İftıtilii.lcilerle teslim müzakere
sine girişecekler. bu müzakere 
esnasında İbrahim ve Muhtarın 
kuvvetleri sarayı teslim alırlar
ke npek tabii muhasara kordo
nunu gevşetecekleri için sarayın 
arka tarafından v~ damdan va -
liyi kaçıracaklardı ... 

Bu karar, tatbik edildi. 
Muhtarla İbrahim Eşter niha

yet teslim olan ve kapıları açı -

ı valinin sarayına g?rerlerken an .. 
Abdullah bin Muti de kıyafetını . 
değiştirmiş, bir iple damdan aşa
ğı sarkıltılml§, 0 kadar kor~.tu -
ğu ihtilalcilerin ellerıne duş -
mekten kurtulmuş, kaçırılmış -

tı ... 

* Abdullahın sarayı şimdi Muh
tar ve İbrahim Eşterin ihtilalci 

kuvvetlerile dolmuştu ... 
• KUfe valisinin zevk ve sefa -

hatine aylarca sahne olan <Kas
rülamare., şimdi Hüseyinin in -
tikamını almak için pala sallı -
yan binlerce ihti!ii.lcinin zafer ve 
sevinç naraları içinde inliyordu. 
İbrahimin işi derhal maiyeti

ni teşkil eden kana susamış gü
ruhu tatmin etmek oldu ... 
Vakıa bu güruh, Hüseyinin in· 

tikaınını almak üzere ayaklan -
roıştı. Fakat menfaatlerine ait 
en ufak cihetlerde bütün içti -
hatlarını, bütün din duygularını . 
feda edecek kadar ahlak sukutu
na mail idiler. 

Bu haleti ruhiyeyi iyi bilen İb
rahim Eşter, Kasrülamareye gi
rer girmez doğruca ve ilk iş ola
rak valinin hazinesine vaz'ıyed 
etti. 

Bu hazine sadece valinin hu -
susi servetini değil, ayni zaman
da Beytülmal hazinesini de ih -
tiva ediyordu. 

On iki bin dirhemden ibaret 

muhteviyatı hemen Muhtarın ve 

İbrahimin yaran ve kafadarları 

ar asında taksim edildi. 
Bu suretle ve para kuvvetile 

ihtilalcilerin yeni teessüs eden 
Muhtar idaresine merbutiyetleri 
temin edilmiş oldu. 

Muhtar Sakafi artık Küfenin 
emiri mutlakı olmuştu. 
İbni Zbeyir tarafdarları olan 

erkan ve rüesa deııhal Küfeyi 
terketmek emrini aldılar. Yalnız 
ortada vali Abdullah bin Muti 
yoktu ... 

Ne olmuştu?. 
Neriye gitmişti? .. 

İbrahim ne kadar kahhar ve 
kan dökücü ise o kadar da adil, 
alicenap bir adamdı. Kendine 
teslim olmuş mağlup kuvvetin 
değil kumandanlarına, en adi 
neferine bile herhangi şekilde 

bir tecavüzün, bir taarruzun ya
pılmaması için ka t'i emir vermiş 

ti. 
Esasen bir isyan veya ihtila

li idare eden kimseler, tarihin 
birçok misaller bize gösteriyor 
ki, maksada ermek çin ne kadar 
çok kan dökülse, maksaJı elde 
ettikten sonra o derecı:.. kan dök 
mekten çekinirler .. 

Vali Aıbdullahın meydanda 

olmaması Muh!ann nazarı dik

.katini celbetti. Albdullah bin Mu 
tiin herhangi bir tecavüze ma
ruz kalml§ olması ihtimali ca

nını sıktı. 
(Arkası var) 

Sulh Ve Harp 
Hitler in Elinde 

Değildir 
(BQ.§ taraft 1 inci sayfada) 

harriri de, cA!man dev Jet reisi
nin bu kadar nüfuz kesbetmesi
ne bilhassa İngilterenin tedbir
sizliği, ataleti ve Jakaydisi sebep 
olmuştur• diyor. 

Evet, meselenin bütün ehem
miyetli noktası işte buradadır. 

Bir taraftan dünya gazeteleri, 
diğer taraftan en meşhur devlet 
adamlan, mütemadiyıo:ı .Harp 
veya sulh M. Hitler'in elindedir• 
teranesini tekrarladıkça, nihayet 
bu diktatörün bizzat kendisinin 
de fevkalbeşer bir kudrete malik 
olduğuna inanmamasına imkan 
yoktu, <Bir akıllı adama kırk 

gün delisin deseler nihayet haki
katen deli olur• derler. Haddi
zatında çok kuvvetli bir adama 
da, bütün dünya mütefekkirle
ri, muharrirleri ve politı~ıları 
müttefikan gece gündüz: cHer 
şey senin elindedir, istersen ci
hanı yakar yıkarsın• derlerse o 
adamın nihayet buna inanması
na ve bir gün dünyayı tutuştur
mağa kalkl§masına şaşmamalı

dır. 

Şimdi, cBuna ne çare bulma
lı?. denilecek. Çare, bizce nisbe
ten basittir. Sulh cephesini teş
kil eden grupun ve bilhassa bu 
grupta elebaşılık vazifesini gö
ren İngilterenin cHayır, harp ol
mıyacak! • kararını vermesi 
ve bu kararın icaplarını azami 
sürat, azim ve teslihat ile tatbik 
~tmesidir. 

Filhakika İngiltere w Fransa, 
sırf kendi memlekülerinin mü
dafaasına ait olarak bu yolda 
verdikleri karan büyük intizam 
ve inzibat ile tatbik:ı muvaffak 
oldular, sekiz on ay içinde tesli
hatlarını birkaç misli. arttırdılar, 
geçenlerde Fransa üzerinde ev
rela 250, sonra 500 İngiliz tay
yaresinin uçması Alınanlar üze
rinde şüphesiz büyük tesir yap
mıştır. Almanlar budala değil

dirler, kendileri bilhassa silii.ha 
güvendikleri cihetle silah kuv
veti ne demek olduğunu bilir
ler. Fransa üzerinde tecrübe ola
rak uçan bu beş yüz tayyarenin 
ledeliycap bir iki misli arttırı

larak Almanya üzerinde uçmağa 
hazırlandıklarını pekala anla
mışlardır. İşte cHarp, M. Hit
ler'in elindedir» iddiasına veri
len ilk fili ve kuvvetli cevaplar- ' 
dan biri budur. 
Şimdi bu cevabın biraz daha 

vüsatli ve şümullü olabilmesini 
gözönüne getirelim. Meseliı, İn
giltere, sulhıi temin için dairei 
ittifakına aldığı ve bizim gibi 
yardımına muhtaç olduğu dev
letlerin de ayni derecede sürat 
ve kuvvetle silahlandırıldığını, 

bu hususta hiçbir fedakarlıktan 
çekinilmediğini ve bilhassa mad
di yardım meselesinde sarraf 
ruhile pazarlıktan vazgeçilerek 
cömertlikle hareket edildiğini 

farzedeliın, ·işte o vakit, bizim 
grup göğsünü gere gere (hayır, 

harp olmıyacaktır!) diyebilir, 
ve emin olalım ki, bu kadar ha-

i KDA M 

Biz Kimiz 
İtalyanlar Kim? 

(BQ.§ taraft 4 üncü sayfada) 

sinsi sinsi görürüz. O vakit, za
yıf zamanımızdı. Elimizden Dal 
maçyay1, Morayı aldılar. 

İtalyanlar, bizim dahili işleri 
mize karışmağı 'bile, ötedenberi, 
kendileri için bir hüner addet -
mişlerdir. 

Hep arkadan, uzaktan vur -
mak siyasetini, nfilnertliğini gös 
!erirler. Göğüs göğüse gelmek.. 
Nerede o yürek? .. 

1830 senesinde Mora isyanını 
körükliyenler yine onlardı. tbra
him Paşanın azametli bir daya
ğını yediler .. 

1911 de, ,bir gece, birdenbire, 
Trı.blusgarbe asker çıkardılar, 

Halbuki, bir akşam evvel, o za
man Sarirazam bulunan Hakkı 

Paşa ile İtalyan sefiri ·beraber- ı 
ce ve dostça yemek yemişlerdi.Ay 
ni yılda, az sonra, hiç hakları ol j 
madığı halde, Rados ve 12 adayı 
işgal, daha doğrusu gasbettiler. 

Büyük harpten sonra, Antal 

yaya asker çıkardılar .. fakat, o 
zamanlar ·birer çocuk ve bugün 
birer yiğit delikanlı olan Antal- ı 

yalılar, İtalyanların ne kıratta, 
ne cesarette, ne yapıda insan -
lıu- olduklarını, yakından tanı -
yorlar .. Antalyalı çocuklar bile, 
o zaman, onlara gülüyorlardı .. 

Bugün, İtalyanın toprakları -
mızda gözü olduğunu duyan An 
talya gençleri ise kahkaha ile 
,gülüyorlar. Şimdi, bıyıkları ter
lemiş bu koç yiğitler, çocukluk
larındaki hatıraları unutmadı -
!ar. 

Biz kimiz, İtalyanlar kim? .. 
Bız erkeğiz, şakası yok, bu 

işin ... 

Macar Hariciye 
Nazırı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bununla beraber Bükreş'te 

Alrnanyanın Macaristanın aske· 

ri, siyasi ve geniş bir mikyasta 

malt bakımdan müstakil olacak 
tarzda mihverin askeri misakına 

iştirak etmesini arzu etmekte ol
duğu söylenmektedir. 

Son sekiz ay zarfında, Macar 

bütçesinin tahammülü nisbelin
de Macar ordusunun kuvvetini 
arttırmak için bir takım mesai 
sarfedilmişse de Almanya için 
Macaristanın askeri kıym~ti, Po 
lonyaya, Yugoslavyaya veyahut 
Romanyaya karşı yapılacak di -
ğer askeri harekatta azimet 
noktası teşkil etmektedir. Gayri 
resmi müşahitlere nazaran Ma
caristanın bu gibi maksatlarla 
istihdamı istiklalinin tamamile 
ziyaı manasını tazammun ede -
cektir. 

Roma, 18 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Kont Ciano, bu akşam Ma 
car Harıciye nazırı Kont Csaky
yi kabul etmiştir. 

Diğeı taraftan öğrenildiğine 
göre, Kont Ciano İngiltere, Ame
rika ve Japonya büyük elçileri
ie bugün için alınış olduğu ran
devuları tehir etmiştir. 

zırlıktan sonra bu kadar azimle ! !!~~~~~~~~~~~~~ 
söyliyeceğimiz söz behemehal ır lı 
müessir ve muta' olur. Her Tur k Genci, 
Bizım de işte İgiltereye ver- Her T Ürk Münevveri 

mek istediğimiz nasihatlerden 
biri budur. İstanbulun Şeref S»- ve Her Tu r İ< 1 ç in 
kağında oturan bir gazetecinin 
bu nasihatleri, İngiltere devleti
nin kulağına kadar gider mi 
gitmez mi, onu bilmiyoruz. Esa
sen buralarını bilmemize lüzum 
da yok. Bizim vazifemiz, doğru 
gördüğümüz, faydalı addettiği

miz mütaleatı serdetmektir, Söz
lerimizi beğenen dinler, muci
bince amel eder, beğenmiyen de 
yazılarımızı okumaz, mesele de 

biter. 
EBUZZİY AZADE 

Velid 

Bu haftanın en büyük milli 
ve edebi zevki, gen$ ve atevi 
muharrir 

RAHMİ YAGIZ'm 

ITALYA ' YA AÇI K 
M EK T U B'unu 

okumak olacaktır. 
Milli iman ve heyecanın bu 

yeni indifaı: 
ÇIK T i 

~ 
Bütün müvezzilerden ara

yınız. 

======• 
lstanhul Esnafının Nazarı Dikkatine 

Rom_anya Maca- Ticaret Vekilinin 
ristanda Hudu- Mühim Beyanatı 

duoda Çarpışma Bira lhtikarına Mey
Bırr kılmıyacak 

Bükreş, 18 (A.A.) - Romen 
ajansı tebliğ ediyor: 

Kongdaki Romanya hudut ka 
rakoluna mensup bir devriye 
mıntakaları teftiş ederken Ro -
manya topraklarında ansızın ta
arruza 1.<ğramıştır. Devriye üze
rine birkaç el ateş edilıniştir. 

Askerlerden biri ark~dan atılan 
bir kurşunla öldürülmüş, bir ça 
vuş süngü ile yaralanmış"ve di
ğer ıbir asker kayıbolınw;tur. 

Taarruz mahallinde Macar mo
deli kovanlar bulunmuştur. 

.Süngü ile yaralanan çavuş 

Chiosa Nicolae'nin kendini kay
rbetmeden verdiği ifade tahki -
katın diğer unsurlariyle de tela 
buk etmektedir, Bu ifadeye gö
re dört Macar askeri Romen top 
raklarına gelerek Romen asker
leriyle konuşmağa teşebbüs et -
mişlerdir. Devrdye ilerlemiş 

ve bu esnada mısır tarlasından 
a'.tı Macar askeri daha çıkmış -
tır. Bunlardan hepsi birden Ro -
men devriyesine ateş açmıştır. 

Bu ifade, hildise mahallinde 
müşahede olunan mücadel~ ve 
ayak izleri ve bulunan Macar 
kurşun kovanlarile teeyyüt ey -
!emektedir. 

Budap~te, 18 (A.A.) - Ma
car ajansı tebliğ ediyor: 

Macar - Romeri hududun -
da Na.gysza·bontra ile Mezögyan 
arasında dün öğleye doğru kan
lı bir hudut hadisesi olmuştur. 

5 Romen jandarması Macar 
topraklarına girmiş ve rastla -
dık'arı Macar devriyesine taar
ruz eylemiştir. Üç kişi~en i -
baret oian Macar devriyesi mü
dafaa için ateş açmıstır. Romen 
devriyesini teşkil eden beş as -
kerden ikisi öldürülmüş, :biri e
sir edilmiş ve diğer ikisi Romen 
topraklarına kaçm•ştır. 

Bu had'se hakkında tahkikat 
açılmıştır. 

• 
lstanbula Ha-

v a H ücumu 
(Baş tarafı I inci sayfada) 

mıyacaJCardır. Binaenaleyh en -

dişeye mahal yoktur. Yalnız, ha
kiki vaziyeti kısmen temsil için, 

temsili bombalar atılacaktır. 

Atılacak bombaların delalet 

ettiği manalar şunlardır: 

1 - Havada yanar gördüğü

nüz bombalar, yere düşünce yan 

gın çıkaran bom'balara delalet 

edecektir. 

2- Havada beyaz duman çıkar

dığını göreceğiniz bombalar tah

rip bombalarına delalet edecek

tir. 

3 - Havada kırmızı duman 
çıkardığını görecğiniz bombalar 

gaz ,bombasını temsil edecektir. 
MİLLİ ŞEF 

Edirne, 18 (A.A.) - Dün ge
ceyi Karaağaç istasyonunda hu
susi trenlerinde geçiren Milli 
Şef İsmet İnönü bu saıbah tek -

rar vilayet örnek fidanlığını teş 
rif etmiş ve tetkikatta bulun -
muşlardlr. Milli Şef öğle yeme
ğini vazonlannda yemişlerdir. 

---oo---
Basın Birliğine Aza Kaydı 

Basın Birliği İstanbul Mınta
kası idare heyeti ıeisliğinden: 

Basın Birliği kanununun bi
rinci maddesi mucibince Birliği 
teşkil eden ezadan İstanbul vi-
1.iiyeti dahilinde bulunanlann a
zalığa müracaatlari için konan 
ve gazetelerle ilan edllmiş olan 
bir aylık müddet 31 austos 939 
tarihinde nihayet bulmaktadır. 

Kanunun ikinci maddesi mu
cibince aza yaz1lması mecburi 
olanlar, ilan edilen müddet için 
de müracaat etmemiş bulunur -
!arsa bunlar meslelı:ie çalışmak
tan menolunacak, memnuiyet 
hilafına çalışan veya ça!ıftll'an
lar hakkında (25) liraya kadar 
para cezasına hü~edilecek, te
kerrüründe bu ceza iki kat alı-

dan 
Evvelki gün Ankaradan şehri

mize gelen Ticaret Vekili Cezmi 
Erçin bugün Perke vapurile İz. 
mire gıdecek ve yann enternas
yonal fuarı bir nutukla açacak
tır. 

Vekil, dün kendisiyle görü
şen gazetecilere muhtelif mese
leler hakkında beyanatta bulu
nıu-ak ezcümle demiştir ki: 
•- 20 Ağustos Pazar günü 

9 uncu İzmir enternasyonal fıla
rını açmak üzere İzmire gidiyo
rum. Mühim ihracat hareketleri
mizin başlamak üzere olduğu bu
günlerde aynı zamanda vaziyeti 
gerek İstanbulda ve gerek İzmir
de yakından takip etmek lüzum
lu olduğu için, bu maksatla İs
tanbulda dündenberi tetkiklerde 
bulunuyorum. Yarın saat on bir
de İzmire hareket edeceğim. Pa
zar günü fuarı açacak, aynı gün 
ve bunu takip eden birkaç gün 
zarfında İzmir muhiti, ticari 
vaziyeti, ihracat hareketleri, ko
operatifler. teskilatlandırma iş

leri ve vakit bulursam üzüm ve 
incir istihsal mıntakaları üzerinde 
süratle tetkikatta bulunarak dö 
neceğim. m 

Bilmünasebe söyliyeyim: İs
tanbulda bir ticaret sarayı inşası 
hakkındaki tasavvurları, Ticaret 
Odasının elinde esasen mevcut 
nakdi imkanlara ve bu imkanla
rın temin edeceği kredl vesaiti
ne de dayanarak süratle tahak
kuk ettirmek ve Eminönü mey
danını süsleyecek şekilde arsa 
tefriki için, Ticaret odasının İs 

tanbul belediyesi nezdinde sü
ratle teşebbüsatta bulunmak su
retiyle filiyata geçmesine ka -
rar verdik.• 

İÇ TİCARET 
c- Bazı gazetelerde pazarlık

sız satış kanununun ilga edilece
ği yolunda haberler intişar etmiş 
ve bu haberlerin tesiri altında 
tU<.'Car ve csnaluı k.anan httkttnı

lerine riayette gevşekliğe sevke
den bir haleti ruhiyenin hasıl ol
mağa başladığı nazarı dikkati
mizi ce:beylemiştir. 
İstanbul Valisi Lütfi Kırdar, 

bu hususta icap eden tedbirleri 
almış bulunmaktadır. Bu işe 

memur ettiğimiz İstanbul mın
taka Ticaret Müdürlüğü teşkila
tı, belediye teşkilatile sıkı bir ir
tibat tesis ederek mesaide bulu
nacaktır .• 

BİRADAKİ TENZİLATIN 
TATBİKİ 

•- Bira tenzilatının iyi tatbik 
edilmediği benim de nazarı dik
katimi celbetti. Kanaatimce hü
kfunetin yaptığı tenzilat nisbe
tinde birahanelerin de tenzilat 
yapmaları lazım gelir. Bunun hi
lafına bir karar olacağını tah
min etmemekteyim. Varsa tabi
atile ve süratle tashih edilme)c 
iktiza eyler.> 

----000---

Yeni Neşriyat 

Çingeneler 
Geçenlerde bir muharrir tara
fından cMis gibi bir şaheser. di
ye anılmış olan Osman Cemalin 
(Çingeneler) romanı şimdi bü
tün edebiyat meraklısı gençlerin 
ellerinden düşmiyen bir kitap ol 
muştur. Yakında ikinci tabı ya
pılacaktır. 

* ESKİ ESERLER 
ANSİKLOPEDİSİ 

(Eski eserler Ansiklopedisi) 
namındaki kitap çıkml§tır. 

Bu mühim kitap eski eserler 
mütehassısı Nurettin Rüştü bu

' giinün otuz beş senelik ilim ve 
ameli tetkiklerile meydana gel
miştir. 

Dört yüzden ziyade sanat ese 
rini, yüz yetll!İ§ kadar fotografı 
havidir. 

28 Ağustos 939 Pazartesi günü cemiyetlerine kayıtlı esnaf ço 
cuklarına mahsus parasız sünnet düğünü yapılacaktır. Sünnet ço
cuklarının kaydi için 24 Ağustos 939 Perşembe akşamına kadar 
her esnaf kendi cemiyetlerine cüzdaniyle birlikte müracaat et
meleri iliın olunur. 

J 

nacaktır. 

Basın mensuplarına tekrar ar 
ı zedriz. • 

Bu mühim kitap halka eodat 
yadiıflrı olan kıymetli Türk e
serlerin! öğretir. Üç lira klyme
tin<Mı olan ıbu kitap Kanaat ki
taphane ve Bayazıtta Nizamet -
tin kitaphaneainda satılmakta • 
dır. 

SAYFA -7 

Bir Fransız G a
zetesi Diyor ki 

(Bil§ taraft 1 inci sayfada) 

nu anlamak için buraya şarka 
gelmek Ia.zırndır. Türk ordusu
nun temsil ettiği ami~ Balkan
lardaki vaziyeti baştan başa de
ğiştirmiştir ve Türkler, evvela 
Bulgarlan bulunduklan yerde 
hareketsiz bırakmak, sonra da 

• en hakim mevkide bulunan ve 
vaziyetin anahtarı hükmünde bu 
lunan Selii.niği himaye etmek i
çin bol bol kifayet ederler. 

Bundan başka Türk ordusu, 
Mısır v~ Süveyş kanalı ciddi su
rette bir tehdide maruz kaldığı 
takdirde, bu tehlikeyi de defet-. 
mek iktidarını haizdirler.• 

- --<000>---

Günün Tennkit leri 
(BQ.§ taraft I inci sayfada) 

vette aramak gafletine kapılı • 
yorlar. 

Sabahlan karıkocanın erken
den beraber kalkmaları, kahval
tılarını beraber hazırlayıp ye -
meleri ve gene beraber sokağa 

çıkıp ayn ayrı işlerine gitmeleri, 
öğle paydosunda yemek ve ak
şam da yuvalarına dönmek için 
buluşmalarındaki saadeti hangi 
servet temin edebilir? 

Yer yüzünde anlaşmış, duy
guları bir, düşünceleri bir iki in
sanın, alın terile tem.in edilen 
paranın kurduğu bir yuvada ya. 
şamaları, beraber çalışıp beraber 
kazanmaları, birbirlerinin ~ile 

yakından alakadar olmaları, ne 
büyük saadettir. 

Ne yazık ki, bu erişilmesi pek 
kolay büyük saadete gençledi -
mizin çoğu dudak büküyorlar. 
Çalışan genç kız, kendisini ma
sa başından kurtaracak bir er

kek; çalışan genç erkek, kendi
sine bol para temin edecek ka
dın arıyor. Ev dedikleri zaman, 

gözlerinin önüne uşak, hizmetçi, 

aşçı, şoför geliyor. 
Nasıl Napolyon: •Harp için üç 

şey lazımdır. Biri para, ikincisi 

para, üçüncüsü para• dedise, 
~ı .... u-~ • .le ..,.Ja-mak ~ .İi.f

fey lazımdır: P ara, para, gene 
para diyorlar. 

Çall§an genç kızla çalışan 

genç erkeğe •İki gönül bir olun
ca saınanlık seyran olur• sözü
nün doğru olduğunu nasıl isbat 
etmeli? .. Onlara nasıl anlatnıa
lı ki, samanlığı seyran etmiyen
ler yeryüzünde hakiki saadeti 
tatmaktan mahnım kalırlar. 

SELA.Mt İZZET SEOES 

--oo'rı---

Bak ırköyde Müsamere 
19 Ağustos 939 akşamı Bakır

köyünde Marmara gazinosunda 
Kızılay Bakırköy şubesi tarafın 

dan azaları şerefine okuyucuları
mızdan hayan Mualla ve kemani 
Sadinin ~rakiyle bir kır mü
sameresi tertip edilmiştir. Mü
samerede ayrıca caz ve varyete 
numaraları da roulunacaktır. Bu 

' münasebetle eğlenceli 'bir gece 
geçirilecektir. 

TRAMVAY VARMIŞ! 

İstanbul Belediyesi Tramvay 
İşletme idaresi umum müdürlü
ğünden aldığımız mektuptur: , 

•Muteber gazetenizin 7 /8/939 
tarihli sayısında (Tramvaydan 
şikayet) serlevhalı bir yazı okun 
muştur. Bir okuyucu mektubu 
olduğu anlaşılan ·bu yazıda bir 
gün evvel Tophanede 4,20 ge -
çeden 4,39 geçeye kadar Tram -
vay işlemediği şikayet mevzuu 
olarak ileri sürülmekte ve tram
vay arabalarının neden ıböy le 
geciktiği sorulmaktadır. 

Yaptığımız tahkikata göre o 
gün idaremize ait olınıyan bazı 
nakliyatın tevlit ettiği teahhüre 

· rağmen Tophane hattında 19 da

kikalık bir fasıla olınamış, 16,20 

de bir Ortaköy - Aksaray, 16,27 

de bir Ortaköy - Aksaray, 16,29 
da bir Beşiktaş - Fatih, 16,42 de 

bir Ortaköy - Rksaray, 16.46 da 

bir Beşiktaş _ Fatih treni Top
haneden İstanbul cihetine ge~ -
miştir. 

Keyfiyetin bu suretle ta vzi· 
hini rica ederiz.• 

~~~--=-==z::~~~~~~~~ 



SAYFA- il İKDAM 19 - AÔUSTOS 1939 

Diş Doktoru Diyor ki: 
Kısa bir müddet cRADYOLlNi 

kul· :Jıdıktan sonra dişleriniz inci 
gib ı parladıktan başka mikrop -
!arın kamilen mahvoldıığunu, za
rarlı salya ve ifrazatın kesileli -
ğini, diş etlerindeki iltihabların 

durduğunu ve nihayet ağzınızda 

Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 

latif bir rayiha başladığını 
duyacaksınız. 

K Z E 
PİY -ASAYA 

• 
1 
ÇIKTI. 

Gayet temiz 
Gayet Sıhhi 
Gayet Ucuz 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

Her gün sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra günde 

3 defa dl§lerinizi 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU 
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

fırçalayınız 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

• 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
Um1Y1m1t De~©>: 

Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
I N G ILI Z - KAN Z U K IE~~ali'il<eSDo Bey©>~Dll.!I • Dstaırıı~l!.llO 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

----------- Eski Feyziatl -----------

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana aınıb ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binasmd a, kız ve erkek kısımları ayrı da

irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Traırvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün aaat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

GUmrUk Muhafaza Cenel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi Tahmin fiatı Muvakkat teminatı Gün saat 
Lira Kr. Lira Kr. 

2000 cTakım• maa kütük palaska 10.000 00 750 00 4/9/939 Pazartesi 11 de 
846 cTakınl> kı§lık elbiAe 8460 00 635 00 • • 15 de 

1306 cÇift. Erat ku.r.:iurası 6138 20 461 00 • • 16 da 
1 - Genel komutanlık ihtiyacı için yukarıda cinsi, ırukdan ve fıatı ve muvakkat teminatı gös

terilen eıya kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun gösterdiği vesaik ve teminat makbuzlarını havi olarak baz~ 

layacaltlan teltll1 mektuplann1 gösterilen eksiltme saatinden bir saat evvel Galata Rıhtım cadd~&i 

Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona vermeleri c6302• 

-- nuıınınııııııııııuıınıuınınmıııııııııınıııııııonıııınıınnıııııııınmııuıınıııuıııııı 
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1 1 ·=· 

Bartın Malmüdürlüğünden 

Satılacak malın cinsi: Amasra limanındaki Ri:ze vaıpuru ankazı 

!Bulunduğu yer: Amasrada Ta'} iskele önünde 

Hurda miktarı: Tahminen 300 tondur. 
Tahmin olunan kıymet: Demir, bakır, pirinç vesair aksamı 

madeniye.si dahil beher tonu üç liradır. 

Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak Bartın maliyesinde gös
terilir. 

İhale günü: 31/8/939 tarihine müsadii perşembe günü saat 

15 de. 

Arttırma yeri: Bartın malmüdürlüğünde müteşekkil komis -

yon da 

A.4ttırmarun şekli: Aç~ aıtttırma. 

Muvakkat teminat: Altmış yedi ıbuçuk liradır. 

Arttırmaya girebilmek şartları: Müşterilerin Türkiyede mu -
kim bulunduklarına dair hü'Viye t ve ikamet kağıtları ibraz et -

meleri. 

Masraflar: Gümrük tarife kan unu mucibince resimler, gazete 
ilan masrafı, damga, deJlaliye ve !hasıl bütün masarifat ve parça

lama masrafları alıcıya aittir. 

Parçalama ve nakil müddeti: Tarihi ihaleden itiıbaren üç ay -

dır. ·-· -- ~-

i:Se ibaşlama müddeti: Tarihi ihaleden itibaren 'bir haftadır. 

Yukarda cins ve evsafı ve miktarı yazılı olan ve bu kere ko
misyon kararile yeniden satışa çıkarılan Rize vapuru ankazı açık 

arttırma ile satılacağından talip !erin ihale günü olan 31/8/939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 15 de Bartın malmüdürlü

ğü odasında müteşekkil satış komisyonunda hazır bulunmaları 

nan olunur. (6445) 

= Memleketin en eski gazetesi 
İ oldug"'u kadar, en çok sevilen, : ·---....... ~ 

Sarıyer Belediye Şubesi MUdUrlUğUnden 
Rumelihisarında Bebelı: - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak fü

vas Valisi Hasan Paşa veresesine ait 62 - 64 No. lu 1386 metre mu· 
rabbaından ibaret arsadan haritasında kırmızı tarama ile işaret edi
~en (291,74) metre murabbaı kısmının posta, telgraf ve telefon mer
kez binası inşa olunmak üzere istlınlfiltine menafii umumiye görül
düğü İstanbul Viliyeti 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 Um~ Meclisi Daim! Encümenİnin 31/5/ 
939 tarih ve 5514 No. ve yine Daim! Encümenin 26/7/939 tarih ve 
7459 No. kararlarına tevfikan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 
istimlak kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkfır arsa
nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların di
binde bulunması itibarile dfuı kıymeti nazan dikkate alınarak be
her metre murabbaına beş lira veetraf ve iç duvarlarında mevcut 
olup tahminen yüz otuz beş metre mikabı taşın heyeti umumiyesi
ne de söküldükten sonra istifade edileceğine göre aynca iki yüz li
ra kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd
detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör
mek ve i:zahat almak keyfiyet a!ikadaranca malfım olmak üzere 
ilan olunur. (6327) 

BiSiKLET MERAKLILARININ NAZARI DiKKATiNE: 
Galatada Voyvoda Caddesinde Klln 

Şimşek Elektrik Ticarethanesinde 

Meşhur HERCULES (Birmingham) İngiliz 
Marka Mükemmel Yarış ve Vitesli 

BİSİKLETLERİNİ 
Te,hir etmektedir. LUtfen gidip görUnUz ••• 

g Beyoğlnnda B A K E R 
•:" aranan 'Ve okunan gazetesi : mağazaları, en birinci İngiliz 
~ = ve Fransız kumaşlarından 

l .. 
i!! haline de geliyor mamUI TRENC - KOTLAR, 

GABARDİNLER, PALTO -
.... -.... ~ LAR, TÜVETLER, SPOR ve 1 = Fantazi KOSTÜMLER her 

~ lıaA nını 1 KDAMA' ;;,,,=- yerden müsait şartlar ve u-

BUGON 
KUM&AQASINA 
PAll4ATAN 
KOÇUK EL 

= cuz fiaUarla satılmaktadır. 
ı=i EE ÇeşiUer ·bozulmadan evvel 1 ~ ihtiyacınızı BAKER ma-

l veren çok kazanır = .... ğaz-aların-dan-temın-· ed-ini:z,-·ı 
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ZAYİ - Tatbik mührümü 
kaybettim. Yenisini kazdıraca -
ğımdan zayün hükmü kalmamış 

KIZILAY .1 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DİREKTORLOGONDEN : 
Yeni ders yılına hRZırlanmaktadır. Okul geceli v~ para

ıızdır. Okul, genç Ba.yıınlerın haıtabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, tuu.tanelerde ve umumi sıhhatle alal<adar olan mü
esseselerde çalıf1Dalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti !iq yıldır Teorik ve Pratiktir. Dersler hu
susi doktor profesörler ve muallinıler tarafından verilir. İs
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer iartlanmızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat !stanbulda Alcsarayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylill 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

İNGiLIZ ÇiM TOHUMU 
SAPUNCAKIS 

Beyoğlu lıtikUI Cad. 304, Telg : SAPUNCAKİS - İstanbu1 
Tel: 40187 

rkası ı;ar) 

Eskişehir de 
Ses· lşok 

İKDAM ıazetesinin tevzi 
merkezidir 

tır. 

Yasin Fahri Özşen 

...... . ... . ,., ... ... ..... .. . 
Kanuni Müme>sill ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıldıiı Yer: 
Son T, lgrat Basımevi. -----·---· .. ... . ... • 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 1---I - Şartnamesi mucibince 4 adet kamyon kapalı, zarf usulile sa
lın alınacaktır. 

II - Muhamen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 870 liradır. 
III - Eksiltme 21/VIII/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen ~ubeden paı·asız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mahürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel mezkı'lr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. (6337) 

YAWN 
CEt( DEFTEQ.(NE 

IMZAATAH 
e.OYOK EL 

OLACAKTlR 


