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Manevralar Bitti. Kahraman Ordularımız Bu 
Tecrübelerde Büyük Muvaffakıyet Gösterdi ,. 
Milli Şef Dün G~ce Şehrimize Döndüler lngiliz ve Fransız 

Harp Nih~yet --· - Milli Selin Geçit Resminde Bulunmak Nazırlar Meclisi 
.,Wnkbllk•MÇ!"~~c:~~1b~- Uzere Trakyaya Gitmeleri Muhtemel bugün toplanıyor 

Musolini'nin irade ve ihtiyarla· rin hala şu anda behemehal har-
nnın artık ellerinden çıkmış ol· be atılacağına inanamıyoruz. He· 
ınasındadır. Hele zavallı M. Mu· le M. Musolini, harbin önünü al· 
solini, büsbütün acınacak bir hal· mak için, eınin olalım, ki bizim 
dedir. Dün de söyledi/'.iıniz üze· sulh cephesi kadar gayret sarfet· 
re, İtalya ı:.ıkfuneti reısinı, bugün mektedir. Çiinkü İtalyan hükil • 
dünyanın en ziyade ıztırap için· met reisi, İtalyan gazetelerinin 
de kıvranan bir insanı addetmek· bütün b'ıli\,;trvaziine. ııejriyatına 
te hiç de bati ve mübalağa yok· çok yüksekten atıp tutmalarına 

rağmen, bugünkü şerait içinde, 
tur. bir harbe sürüklenmenin İtalya 

M. Hitlı>r'i ise. nil;ayet bugün 
1 için yüzde yüz bir f0!iıkct ile ne 

vaziyete kendi de hakim o amı • 
ticeleneceğini pek iyi takdir eder. 

Yaeak hale getiren, ay lardanberi 
Mihver :levletlerinn a•cşe a

takip ettiği yoldur. Alman dev· 
tılmayı göze almalarına mani o. 

!et reisi iki seneden beri, Avru • lacak mühim bir sebep de, onla-
panın ataletinden, gafletinden, rın başlıca güvendikleri (bas· 
kararsızlığından büyük bir ma· 
baret ve dirayetle istifade ede • kın) harbini yapmıya artık im. 
rek tarihte misli gösterilemiyecek kan kalmamış bulunmasıdır. Çün
muvaffakıyetler kazandı. Bu mu· kil, iki memleketin aylardanberi 
vaffakıyetlerin,hiç yoktan yetiş· gerek ricali siyasiyesi, gerek ga. 

zeteleri bu baskın harbinden, miş olan bu adamı şımartmaması 
ve şaşırtmaması imkfuı baricin· sulh devl•tlerine ani hii·;uır. ya-
de idi. M. Hltler'in bu kadar şı • parak onlr.rı birkaç günde imhe 
marmasında, her vakit tekrarla· edeceklerinden o kadar çolı:, o 
dığımız ve yine de tekrarlıyaca. kadar açık bahsettiler, ki gerek 

ğımız üzere, başlıca kabaha .. t İn· İngiltere gerek Fransa bu teh • 
cüh ditler karşısında Azami tedbir al· 

gdilte~ö:~:nan:;;ak~~:::z ist:: dılar. Şimdi bu iki demokrat dev-
er. t "si Jet de tepeden tırnağa silahlan· 

Z derler. Alman devle reı • 
me ' ak mışlar ve Alman • İtalyan muh· 
nin ne yapacağı, nerelere varm temel tecavüz ve baskınını sabır 
istediği iki senedenberl ~~ işi· ve metanetle beklemekte bulun-
kar surette görünmekte ıdı. Öy • muşlardır. 
le iken demokrat devletler, bu İşte bugünkü vaziyetin hulA • 
hakikati ancak bundan altı yedi sası bundan ibarettir ve vaziye • 
ay evvei, yani pek g~• bakkıle tin böyle karışık ve çok heyecanlı 
görebildiler. şekil ve maliyetini, pı>'< t~ deği-

M. Hitler bugün, mütevali mu· şikliklerle !!•ha haf~olwra mu 
vaffakıyetlerinin ve o muvaff~'. bafaza edl.'l'eğine de şüphe y<>k· 
kıyetlerin kendisine tahmil et_tı~ tur. 
yeni mecburiyetlerin çemberı ı- şurasını da illive el·ıl'ııı, ~i M. 
çinde mahpus bulunmakta~. Hitler, içinde bulund u naçar-
Fazla olarak, Alman devlet reısı, lığın icbaıilP. nihay~t harekete 
arada M. Musolini'yi baştan çı • geçmeğe karar verirse, ~i~. ilk 
kararak peşine takmıştır. Şimdi hücumun lıehemahal Dlnçıg ın ve 
bu iki diktatör, gırtlaklarına ka· ya Lehistanın he~hangi b~ nok • 
dar silahlanmışlar ve tabiatile o tasına vaki olacagına da ınanan-
i!.hlan kuJlanacak yer ve fırsat }ardan değiliz. Alman devlet re· 
~=roak vaziyetine düş~~şl~r~. isinin şimdiye kadar takip ettiği 

İşte, yukarıda bahsettıgıını~ bu· (Arkası 7 inci sayfada) 
·· k tehlike bilhassa bu gayrıt~· EBUZZ1Y AZADE 

yu 'l . go!ı 
bii ve fec' 'aziyctten ı erı - • Velld 

Ne İstiyor, Deli mi ? .. 
Hayır, Faşist 1.. 

Mnuevralara iştirak eden kuvvet1eriıniıe ait iki intiba 

M~evrnlar 

Trakyaya ıı:itmiş 
aicümhur~ımuz MflU Şef İmıet 
İnönü, m:uıevraları takip, EdJr
ne, Kırklareli ve civarmda tet · 
kikler icu buyurduktan •onra, 
dün, Edirnc.ıen hu•u•i trenle js. 
tanbula mür~veccihcn hareket 

etıni. terdir. Reisicümlnırıımunı 

am. o ... ıı l"tnlr dtta 11c• 
ee Flory~~" plmif, Milli Şef, 
Floryada D•niz köşkllne lnmiı
Ierdir. 

Reisirümhurumuzım Edirne 
ve Kırklarelinde y"pılacak bü• 
yük geçit resimlerin-!e hazır hu· 

YA HARP, YA SULH! 
-
Almanların Niyeti 27 
Ağustosta Tamamen 
lVIeydanaÇıkacak 

Hitler Hazırladığı Büyük Planı 
Nutkunda İfşa Edecekmiş 

Londra, 21 (Hususi) - Bu • 
1ün gazeteler, vaziyetin V'<:ha
metinde müttefik bulunmakta • 
dırlar. 

Salahiyettar mahfillerde harp 
veya sulhün 27 ağustosta halli 
lacağını ve Hitl~in pl!nlarını 

söyleyeceği nutukla iffa edece • 
ğini söylüyorlar. 

Nevıı Chronicle diyor ki: 
italyanın, Polonyayı Alman

ya ile doğrudan doğruya müza
kerelere girrneğe sevk için Vati
kan tarafından yapılan tazyike 
yardım ettiği muhakkaktır. Fa
kat İngiltere bu uzlaştırma taz
yikine müzaheret etmıyecekt cr. 

Diğer taraftan şurasını da u
nutmamalıyız iti, İngilterenin 
verdiği garantiyi baret.ete geti 
rebilecek bir vaziyet, Polonyaya 
karşı Macarıstan tarafından da 
yapılabilir. Bu takdirde de İn -
gilterenin Polonyaya otomatik 
bir 6urette yardım edeceğinden 
şüphe etmemelidir. 
Varşova, 21 (A.A.) - Yarı res 

. 'l).İ •Gazeta Polııka• neşret!iğı 

(Arkası 7 inCi sayfada). 
Almanların tayyare topların

dan biri 

lnnmak üzere yann veya übür 
gUn t~~1'11l 'hP,rıcır.ra. lıttı..-clt.et cA 

meJerj kuvvetle muhteı11elJJ1'. 
Mili! Şef, dün İırtımhala hare

ketlerind"n f'vveJ n1ane vra sa
hasını şertflrndirmi~lcı- ,.e son 
harekatı tal.ip huyurmo.ı•l!iıdır. 

(Arkası 7 inci sayfada.) 

İngiliz - Fransız 
Sovyet Askeri 
Görüşmeleri 

Moskova, 21 (A.A.) - İngiliz-

Fransız - Sovyet askeri görüş -

meleri, bugün yeniden başlamış 

ve heyetler saat 10.30 da Spiri· 

donova konağında toplanmıştır. 

YARDN 

MÜTAREKEDE 
A n ta ly a y a Ç ı k a n 
İtalyanların Macerası 

T U r k Çocuklarının 
Akılları Durduran 
Kahramanlıkları Ve 
ltalyanların Ma,hur 

YUrekalzliQi 

Bu mühim hatıralan yarın -
dan itibaren neşre başlıyaca
fız. • 

Anlatan: 

O Zamanki Marmaris 
Kaymakamı Rifat 

(Rilat Yenal bugün istan· 
bul Belediyesi Reis muavini
dir.) 

Bu Toplantılarda Almanga
nın Vaziyeti Görüşülecek 
Londra, 21 (Hususi) - Yarın 

(bugün) kabine toplanacaktır. 

Mühim me.eleler üzerinde kat'i 
kararlar verilme;i beklenen bu 
toplantıya a§ağıdaki nr.zırlar iş • 
tirak edecektir: 

Maliye Nazırı Sir John Simon, 
Dahiliye Nazırı Sir Samuel Ho
are, Hava Nazırı Sir Kuıgslay 

Wood, Müstemleke Nazırı Mae
donald, Amirallik Birinci Lor-
du Lord Stanhope, Müdafaa Na
zırı Lord Chatfield, Sıhhiye Na
zın Elliot, Harbiye Nazırı Ho -
re - Belisha, Ticaret Nazırı Stan

ley. 
Paris, 21 (A.A.) - Yarın saat 

ı·ı o..e .l1aroıye -nt.!ı.dJ."t:\lıldt. n .. 
ladyenin riyasetinde Nazır • 
lar Meclisi toplanacaktır. 

(Arkası 7 inci sayfada) İngiliz Ba,veldli Çenıberlayn 

Ticaret Vekili Yarın 
Şehrimize Dönüyor 

Mareşal Voroşilofun İzmir Fuarı 
Münasebetile Gönderdiği Telgraf 

İzmir, 21 (Hususi) - Ticaret 
Vekili Ceı:ıni Erçin, bugün öğle
den evvel Ticaret Odasında ta
cirlerle ihracat ve satış işleri bak 
kında bir konuşma yapmıştır. 

Öğleden sonra Manisaya giderek 

üzüm bayramında ve yine bu ak 

şam Manisada verilen ziyafet • 

te hazır bulunmuştur. 

Salı sabahı İzmire dönecek o-
lan Ticaret Vekilimiz Çarşamba 
günü Ege vapuru ile İstanbula 
avdet eyliyecektir. 

İzmir, 21 (A.A.) _ Mareşal 
Voroşilof, Sovyet büyük elçisi 
Terentiyef'e gönderdiği bir tcl
l!TBfta, İzmir beynelmilel fuan • 
nın açılması müna~betiyle gön
derilmiş olan davetiye dolayı -
siyle belediye reisimiz Behçet 
Uz'a samimi teşekkürlerini bil • 
dirmekte ve bazı sebepler dola • 

yısiyle güzel İzrnir'i bu defa zi-

yaret edemediğinden büyük tees 

sür duymakta olduğunu da ila • 

ve eylemektedir. 

LEii 
Côbi Efendi ile Hicôbi Efendi 

Almanya birdenbire ağız de
iiştircli: 

- Kim iddia ediyor benim 
harp istediğimi? Ben harp Is • 
temiyorum. Dantzigi istiyorum. 
Bn hakkımdır, kabul etmiyen • 
ler buyursun masa başına, bir 
konferans aktedelim, konuşa • 
Jım, ı:;örüşelim; münakaşaya ha 
zırwı. 

Aklınuzda kaldığına göre Ce
miyeti Akvam komiseri Komaya 
ı:;idecek, Papa ile ııörüşecek, Va 
tikan tavassut edecek ve sulh 

• 

cephesi bu hüsnüniyete kana • 
cak, Almanyanın kuzulaştığına 

inanack, bir kere daha faka ba
Hcak ... 

Her siyasi zehire panzehir 
diye sunulan konferans sülün • 
den ağzı l'ananlann, yoğurda 
üfliyecekleri muhakkaktı. Na· 
sıl ki, bu konferans söziine kim· 
se kulak asmadı. 

Bunu gören Alman matbua• 
tı timdi hep bir ağızdan haykı· 

(Arkası 7 inci sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 



Hatıratı 

Müfettişi 

Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Emekli General Kemal Koçer 

İneboluya Doğru 
• 

Heyecanla ilerliyoruz 
Yakın akraba<ından olduğu - ( 

nu sonradan öğrcnd;ğim levent 
yapılı delikanlı saygı ile eğildi 

ve uzaklaştı. 
Şimdi sıra bir talimat hazırla

maya gelmişti. Raporu yola çı -
karmak için bütün tertibat alı -
nacaktı. Grupun mes'ul bir me
mur tayin etmesi löım geli
yordu. Artık fazla yolcu almayı 
da mirnasip bulamıyorduk. Te -
vakkuf, dikkati çekebilirdi. 
Yazı ile bir mukavele yapma

mıza !üzum görüp görmedik -
!erini sordum Ve takip edecek 
.~lenmız üzermde de görüşme -
miz! hatırlattım. Vazlyet istical 
emrediyordu. Yarınki işi salim 
bır kafa ile düşünmek daha uy -
gundu. Ancak işi garanti etmek 
te unutulmamalıydı. 

Dediler ki: 
- Söz senettir. Ben hayatta 

namu.ium üzer?ne de söz ,·er -
medım, esasen söz namustur. 
Yetişkin bir insan karşısında 

ıdım. Acaba azap anları geçmiş 
miydi? Yoksa: cMahitabı iyde 
derpeydir, hilali matemin mi di
yecektık. Ne olursa olsun, o gün 
b:iyük bir ümit belirmişti. Güç -
lük başlangıçta idi. Bu atlatıldık
tan sonra ayni çığırdan yürü
mek imkanları da vardı . 

Dırektör, Borise, direktifler 
\"erirken, Pandikyanla görüşme -
sının de teminini hatırlatmıştı. 

1stanbuldaki siyasi icraatta bu 
elemanın korkunç bir vasıta ol
duğunu da öğrenmiştik. Mevki
tcin \'e -ıazife~inin Phemmivetiui 
de biliyordu. Onun kazanılması 
muvaftakiyette büyük tesiri ha
ııdi. Bu ıhti.r da bende büyük bir 
emniyet hıssi uyandınıııştı. 

Bu samımi muhaverderden ve 
kararlardan sonra. o gün yine 
görüşmek üzere, teşekkürler su
narak ve büyük sevinçle ayrıl -
dım. 

Tramvayı aldım, Şehremini -
ne donüyordum. Yolda merhum 
Yarbay Salıhe rastlad.m ve elde 
edilen net.ceyı müjdeledim. 

Tramvayda kendı kendime 
miınakaşaya dalmıştım. Pandik
yanın İstanbul muhitinde kazan
dığı meykiin ehemmiyetinı bıli

yordum. Bana, bizim cepheye 
bir kuvvet vereceğini düşündük
çe umıdim artıyordu. Sonra fik -
rimi değiştiriyordum. Pandik -
yan Vclidin evıni basan müfre
zenin başında bulunan birisiy -
di. İnce siyaset okulunun henüz 
şakrrtlerındeıı de değildim. Bu
na rağmen, cereyana uymak en 
doğrlı bir hareketti. Büyük ıili

mııı, o açık hitabi'.e. bir emniyet 
ha,·ası yaratmak istemiş oldu -
gunda da şüpbe edemiyordum. 
Arkadaşlarım sevincimi güt -

!er mden okuyabiliyorlardı. İlk 
ı~. vapura bir memur terfik et -
mc kti. Grupun faal üyeleri ö -
nıimde bir geçit resmi yapıyor 
gibıydiler. Bu ilk vazifeyi kime 
'~rmehydım? Rcd cevabi'.e kar
ş,lanmak ta mümkündü. 

Kuvve1 teyidiye, münhasiı~n 

yurt sevg;s,ydi. Grupla tcmasla
ını kcstığ.mız bir iki çekıngen 

d vok dcğildı. 
KJıde,.m Abdülvehap: 

- Du,unmeyinlz, ağ.bey, bu 
lk va• fc benimdır. Bu tehl:keli 
ıa : ~d len yolu açmak şerefini 

b rden esirgemey niz! 

De ci 
Vapur. yolculannı almıştı. 

Ambar kapakları itina ile kapa
tılmıştı, Yolcular, asüde, yerleş
m'il'?!'di. Bir kıvılcımın bır ce
hennem yaratacağını düşüMn 

yok:u . Nazarda t hl"keyi canlan
dırmak ta doğru o!amazdı. Tay
fa, Turk ve Rustur ve emniyeti 

ha:zdir!er. Kaptanlar Ru,turlar. 

Grupun fedakar ve faal emiı 

berlerinden makine yüzbaşısı 
(Albay) Hakkı 

Abdülvehabın arzusunu kabul 
ettim. Memur, vapur müstah -
demleri arru;ında yer almalıydı. 
Vazüenin mahiyetini gizlemek 
lazımdı. O, güvertede kahvecili
ği tecrübe etti. Şarklı slmasiyle 
menhum bu vazifeye ne kadar 
da yakışıyordu. Aneak tiryaki -
!erin zevkini okşıyamazdı. Ben 
onun evimizde iyi kahve pişir -
mediğini de bilirdim. Kah,·ecili
ği nasıl başardığını kendisinden 
dinlerdik. Abdülvehabın bu 
hizmeti, bazı arkadaşlara bir 
monoloğ mevzuu olmuştu. 

Va.putda Memet dive anılıvor
du. Bu gece Mehmedin resmini 
araştırdım ve ona, genç yaşında 
iıçimizden ayrılan o fedaiye ai
lece ağladık. 

Yoklama kolayca atlatılmıştı. 

Yolcu vapurunun ambarlarında 
ne olabilirdi? Yoklamıya gelen
ler, milkellef salonda şanlarına 

layık bir surette izaz edilmişler
di. Yolcuları biraz didikliyenler, 
vazıfelerini başarmı~ s,~ ılabılir

lerdi. Yoklama heyetı en~ernas
yonaldır. Vapur banciırası Fran
sızdır. Karar, şahısların ruhuna 
ve görüşüne bağlıdır. O gün kim 
lerin yardımına mazhar oldu
ğumuzu bilemiyorum. Fakat, za
man ilerledikçe, bunlardan bir 
kısmile hemhal ol<!uk. 

Büyükderedeki ikinci yokla -
ma da savuşturulmuştu. 

Muhterem do.>tum Kalçi va -
pur kaptanına: 

- 1neboluya kadar azami im
kan dahilinde kıyılan takip et, 
ciddi bir tehdide uğrarsak baş -
tankara et. 

Talimatını vermişti. 

Boğazdan çıkılmıştı. Vapur 
dalgaları tepeliyor, maksat diye, 
koşuyordu. Fakat bir rehzenin 
karşıya dikılmesı ihtimali da -
ima vardı. Boğazdap dı~arıya ba 
zı düşman torpidolarının çıktı -
ğını oradaki gözcülerımiz lıaber 
vermişlerdi. 

Kıy1larımızda herhangi bır ta 
kibe karşı tertibat alındığı, tel -
graf başında bu ıundurdugum'-lz 
arkadaşa ~ôylçnmışti. l(..ıt'i n-.t:c
bur yet karş . .:)ında \'apar b.;.":tan 
kara ecıecek, roll;udu• ntına tabi 
r :acaktı. Şüphesiz, bu ted'.ıır ,i

m it \'eremezdi. l''aka' e"dcn oaş
ka ne gel rdı. Kıyı' Jrda a) nı ta
limatı alanlar da bu \'aziyet kar
şısında ellerini uğu~turmaktan 

ba,ka ne yapabih.<ra Kıvının 

her noktasından nıükca\'1Ze öl
dürücü bir ateş açmak ta iınkii.n
sızdı. Bununla beraber, bu emir, 
vapurdakilerin manevi kuvveti
ni arttırabilirdi. O zamanlar A
nadolunun kara t0prağı. kıyının 
yalçın bir kayaöt biie hürriyet 
ve lstKlrıline su!j:ımı:-; olanl.:ır i
çin bir kuvvett:. (A•i.:a3t var) 

~skeri Heyeti- J İs tan bula - yapılacak ~roin Kaçak~~·ı-
mız Avrupadan. gı Yapan Uç 
Dün Döndü ikinci Hava Taarruzu adam yakalandı 

Kayseri Tayyare Fabrika
mız Genişletilecek 
İng ... ert ve Fransada askeri 

temasla" yapan askeri heyetimiz 
azasından Kayseri tayyare fabr! 

1 
kası müdürü birııbaşı Avni \'e tay 
yareci ) üz başı Enver Akoğlıı . 
dün oabah Avrupadan şehrim:- \ 
ze gdmi:;lerdir 

Heyet reisi orgeneral Kii.zıır. 

Orbay ve heyetin diğer azaların 
dan albay Baha Tuban, albay 
Riza, bahriye binbaşısı Ulusan 
Pariste kalmışlandır. 

Çok >Yi neticeler alınmış'.r. 

İngilizlerin vereceği kredi ile 
Kayserideki tayyare fabrikaları 
mızın geni~letilmesi kararlaşmış 

tır. 

BELEDIY E - -
Gazinolarda Çöp Kl!tuları 

IVtesirelE:rdek. p.aı:rıo \'e 

kır kahYelerinde müteaddit çöp 
kutuları bulundurulması beledi
ye reisliği tarafından şubeler 

den istenmiştir. 
--000--

DENiZ 

Yeni il Vapur 
Yeniden ısmarlanması karar

laşan 11 vapurumuz N;in dünden 
itibaren münakasa açılmış bu -
lunmaktadır. Ankarada hususi 
komisyon tarafından hazırlanan 
şartnameler Denizyolları idaresi 
tarafından tabettirilmiştir. Şart 

nameler yalnız İngilizce basıl -
mıştır. 

Kadeş Bu Hafta Geliyor 
Almanvadan memleketimize 

gelmekte olan yeni yaptırılan 

Kadeş vapuru ~:ır-,imbı: veyö per 
şembe günü l; manıır. ıza gele -
cek ve bir kaç gün içinde der
hal Mersin hattında seferlerine 
başlıyacaktır. 

--o--
Bebek • lstinye Yolu 

Bebek - İstinye yolundaki in
şaatcn agır ilerlediği iddia edil -
mis ve Nafıa Vekaleti keyfiyeti 
tetkık için btr mülettiş gönder
mişti. Tetkikatını ikmal eden 
müfettiş raporunda inşaatın t.
bii seyirde de,·am ettiğini ve ba
tiy har~keı olunduğu yolundakı 
iddiaların varit olmadığını yaz
mıştır. 

Passif 
Dün 

Korunma Komisyonu 
Bir Toplantı Yaptı 

Bir iki gün içinde şehrimizde 
ikinci bir mefruz hava taarru -
zu vukubulacaktır. İkinci hava 

taarruzunu Emniyet Müdürlüğü 

idare edecek, vilayet nazım va -
ziyette kalacaktır, 

Passıf korunma komisyonu 

dün tekrar toplanmış. ikineı ha

va taarruzuna karşı alınacak ted 

birler konuşulmuştur. Birınci 

hava taarruzunda vukua gt•len 

hatalara ikinci Passi( korunma 

Büyük Dere 
Yolunda Bir 
Kaza Oldu 

Bir Motosiklet Otomo
bille Çarpıştı 

Dün saat 16 buçukta Büyük -
dere - Şişli yolu üzerinde feci 
bir motosiklet - Otomobil müsa
demesi olmuştur: 

Büyükdereden Şişliye gitmek
te olan Andon oğlu Yani idare -
sindeki 62 numaralı motosiklet 
Derbent yolu üzerinde, birden -

bire mukabil taraftan gelen 1660 

numaralı Cevadın kullandığı o

tomobille karşılaşmıştır. Tesadüf 

çok ani olduğundan şoförler çar

pışmıya mani olamamışlardır. 
N'\..\ıh,.,;."1.._ uıv4rv01ihlo;.\.~\..h.i. Vco.nt hv 

!undan ve başından ağır surette 

yaralanarak hastaneye kaldırıl

mıştır. - , __ _ 
MÜTEFERRiK 

Dahiliye Vekilinin Dünkü 
Tetkikleri 

Dahiliye Vekilı Fak Öztrak 
dün beledıynle meşgul olmuş -
tur. Vali mua\'ıni Muzafferi ya
nına çağıran Vekil muhtelif vi
layet işleri etrafında izahat al -
mıştır. Vekil, belediyenin ekmek 
işı üzerınde aldığı tedbırlcri 

ekmek fabrikası hakkında'<ı ha· 
zırlıkları gözden geçiımiştir. 

da rastlanmamasına dikkat olu
nacaktır. 

Çatalca ve civarında mefruz 
düşman tayyarelerini bekliyen 
jandarmalarımız vazifelerini 
mükememliyetle yapmış, tayya
releri 1stanbula 26 dakika evvel 
haber vermiştir. 

Amerikan konsolosu ve ataşe
si mefruz hava taarruıunda hal
kın gföterdiği ml1kemmeliyetten 
hayran kaldıklarını dün Vali mu 
avini Muzaffere bildirmişlerdir. 

ı Babalarının 
Parasını Çalan 

• 

iki Çocuk 

Bunlar Devrialem Seya .. 
hatine Çıkmak İştemişler 

Be' iktaşta Abasağa mahalle -
sinde oturan müteahhit Abdulla
hın oğlu 13 yaşlarında Osman ile 
komşusu ve yaşdaşı Fazıl ismin
de iki çocuk gizlice devrialem' 
seyahatine çıkmağa karar ver -
mişlerdir. 

Bunlardan Osman babasının 

150, Fazıl da 700 lirasını alarak 
ortadan kaybolmuşlardır. Fakat 
iki küçük yaramaz ailelerini ü
züntü içinde bırakmak ta iste -
memişler: cBiz Samsuna gidiyo
ruz şeklinde bir mektup yazıp 

Bittabi çocukların babaları da 

hemen polise haber vermişlerdir. 
Yapılan tahkikattan ikisinin 

de Güneysu vapurunda oldukla
rı anlaşılarak Samsuna telgraf 

çekilmiştir. 

MÜNAKALE 
- - -- ··-

Ali Çetinkayanın Tetkikleri 
Münakalat Vekili Ali Çetin

kaya dün öğleden sonra liman 
reisliğinde meşgul olmuştur. Ve
kil kenidisini ziyaret eden li -
manlar işletmesi umum müdü -
rü Rauf> Manyasiden bazı izahat 
alınış, liman reisi Refik Ayen -

turla görüşmüştüz. 

NOTLAR: 
ÜSİVERSİTEDE 

BİR SEVİ1'1Ç 

HADİSESİ 

Üniver;itede ikmal iın!ihan -
lorıntn cylUl sonuıut. tehir edilw 
mesi se\'İnçle kar~ılann11~. Haw 
,,adisi benim gibi gazetede oku
yan bir arkadaşım: 

- Buna sevinilıncz de neye 
5evini1i.r? .. 

Diyerek deva111 etti; 

- Diinyada ben en ozıh ve 
bir fiirlii arı•larında iti!fıf inı • 
kanı ılıdunaınıyan il'i <'leli diiş· 
n1an f:lr1'\·orunı. Galıfhı eh"dıyct 

dl.' :,unu 'bciylc taıııyat:ak. ı;u iki 
düşman talebe ile imtihandtt. 

Hatta, biz eskiden imtihan 
ba~1adı 1111, sınıfın kara tablosuw 
na tebe~irlerlc ve büyük hnı·f -
terle yazardık: 
İmtihanın şiddetinden dalga

landı A1:dPı:iz 

Hakıµayi ülinizden tam numa
ra isterim bendeniz. 

Arkadaş sözünü bitirdikten 
sonra aklıma bambaşka bir ~ey 
geldi: 

BUifiin şiddetinden dalgalan
dı Akdeniz 

Yelkenleri su,ııa ıııdirtti italya-
1ıa İngiliz 

On iki adayı geriye istiyenler 
bizleriz 

Bunda şairlerin aradığı ka
fiye, vezin ve saire yok amma 
İtalya ile muharebeyi, imtihan
la talebe gibi karşı karşıya gör
mek müınkün! 

PAZAR GÜNLERİ 

İLAVE POSTA 

Pazar günleri Şirketi U.yri
ye idaresi halkın tehacümü kar
şısında ara po;taları sıklaşbra· 

cakmış. Tabii hava gazinocnlara 
yar olur ''e halk pazar günleri 
Boğaza boşalırsa, Şirketin de, 
balkın da. bahçe ve gazinocula
rııı da mukadderatlarını bağla
dıkları iyi hava şartı inşallah da

ima tahakkuk eder de ara pos
taları da sıklaştırılır ve çoğaltı
lır. Fakat, bundan önce yapıla
cak daha mühim ve zaruri bir 
iş vardır. O da, Şirket memur
larının bir kerecik tarife kur -
sundaıı geçirilmeleridir. Kuı·s
tan geçmelCTine başlıca şu

nun için ihtiyaç var, hele pazar 
günleri vapurların hangi saatte 
olduklarını ve nerelerden aktar 
ına yapacaklarını ya bilmiyor, 
ya yanlış söylemek gafle!ine dü
şüyor, hdka beyhude yere za
rarlı oluyorlar. 

BU İSTANBULA 

NE YETER Kİ? 
tisküdar ve Kadıköyün ima

rı için 800,000 liralık tahsisat ay 
rılmış. Üsküdar ve Kadıköylü • 
ter bu ııarayı azıınsamışlar. Ben 

kendi hesabıma bu hemşerilere 
hayflandım. Çünkü, azımsarken 
ellerinden bu yardımı kaçırmak 
tehlikesi de var. Bu tstanbul öy
le bir İstanbul ki, Kadıköy ve 
Üsküdar için ayrılan parayı be
lediye bir kere: 

- Kasımpaşaya 

Veya: 

- Aksaraya verelim de, sonra 
daha bolunu Kadıköy ve Üskü
dara v~reim ... 

Dedi mi, mezkur hemşeriler 
ömürlerinin sonuna kadar ya -
narlar!. 

18 DEN AŞA(;J 

OLANLARA İŞ 

Ziraat bankası on sekiz ya
şından aşağı olanlara da bu yıl 
i§ veriyormuş. Sevindim doğ • 
rusu. Çünkü, bu çağdaki çocuk
lar için lise kalesini aşmak, üni
versite istihkamını yenip geç -
mek o kadar zor ki, insan onlar 
hesabına daima bir üzüntü his
sediyor! 

ŞÜKRÜ AHl.\lED 

Beyaz Zehir Kaçakçıları 
Bugün Adliyeye Verilecek 

Gümrük Muhafaza teşkilf.tı 

memurları Alı adında bir zehir 
kaçakçısını Küçük Ayasofyada 
Necati isminde birine eroin sa • 
tarken cürmümeşhut halinde ya 
kalamışlardır. Ali ve Necati tah
kikat için Muhafaza Başmüdl•r
lüğüne getirilmişler ve arkadaş
larında'! birkaç kişi de şahit o
larak cclbedilmiışlerdir. Fakat 

• tahkikat yapılmakta olduğu sı

rada garip bir tesadüf olmuş şa 
hi t}erden Yaşar isminde lbirısi 

Ali ve Necatıye gizlice esrar ve 
afy<ın vermek istemiş ve ou sı

rada memurlar tarafından gö -
rülerek yakalanmıştır 

Üç suç lu hakkındaki tahk;kat 
bugün bitıri!ecek ve adliye)e 
teslim edilecektır. 

Almanyadan Gelen Talebe 
Almanyada tahsılde bulunan 

lalebemızden 8 kişilik bir 
grup daha dl1n şehrimize dön -
mü~tür. 

Dl mu· ve çelik fabrikalarında 
staj ·görmeğe gönderilo bu ta

' lubcmiz son günlerde bu fab
rikalara sokulmanıağa başlan -

mış, bu vaziyette stajlanna de -
vam imkanı göremiyen talebe -
!er de memlekete dönmüşlerdir, 

--000----

Antropoloji Kongresi 
Şehrimizde toplanacak olan 

18 inci beynelmilel, antropoloji 
kongresine iştirak edecek mu -
rahhaslar Ey !ı'.ll başından itiba -
ren .ııelmeae. başlıyacaklardır. 
Kongre 18 Eylülde Y1ldız sara -

yında açılacaktır. 
----0,0---

ADLiYE 

Şoför Tevkif Edildi 
Evvelki gün Ramide vukua 

gelen ve Hakkı isminde bir a
melenin ölümü, diğer iki amele
nin de ağır yaralanmasile neti -
celenen müessif bir kamyon ka
zası tahkikatı adliyeye intikal 
etm i~tir. 

3597 numaralı kamyon şoförü 
olan Hamdi ismıııde bulu -
nan suçlu dün adliyeye verile
rek sorgusunu müteakip tevkif 
olunmuştur. 

--000---
POLiS 

Taşa Çarptı 
Çapada Millet caddesinde 220 

numarada oturan 16 yaşında Hil
mi; dün Göksu plajında denize 
atlarken başı taşa isabet ederek 
yaralanmıştır. 

-00--

At Çifte Attı 
Karagümrükte Akboğa soka -

ğında 28 numarada oturan Ne

cip oğlu Mehmet dün bisikletle 
Fatihten geçerken, Yasef ismin
de bir bahçıvanın atı çifte ata -

rak kendisini yere düşüzmüş ve 
bacağından yaralamıştır. 

-00--

Yangın Başlangıcı 
Kocamustafapoışada mukim şo 

för Alaettinin evinin üst katın -
daki ocakta yemek pişirilirken 

altındaki tahtalar kızmış ve kap
lamalar tut1'Şmuşsa da derhal 
söndürülmüştür. 

---00-

Arkadaşını Yaraladı 
Kadıköyünde Rızapaşa cadde -

sinde 3 numarada otura nve Ka
dıköy iskelesinde hamallık ya -

pan M. Ali arkadaşlarından Lüt
fullah ile aralarında çıkan bir 
münazaa neticesinde Lütfullahı 
çakı ile muhtelif yerlerinden ya 
ralamıştır. 

12~ 1?~~~1 
Bir Anketin Manası 

Amerikadaki efkiiTı umumi· 
ye enstitüsü tarafından bir ,\\ -
rupa harbi vukııunda Amerika -
nm i~e karışıp karışnııyncağı 
şeklinde yapılan bir ankete go
len cevaplar tasnif edilmiş , .• 
neticed~ muhtelif sınıf ve taba
kalardan gelen cevapların yüz
de altmış yedisinin müsbet ol
duğu görülmüş .. Yani bir Avru
pa harbi zuhuru halinde Ame
rikanın da harbe girmesine A
merikan efk5rı umumiyesi, ta· 
raflar bulunuyor. 

Bunun b\rçok manası vardır. 
Evvela sulh cephesine dahil o
lan devletler için Amerika, bir 
ihtiyat kuvveti halinde elde bu
lunmaktadır. 1914 - 1918 harbi
ne Amerikanın müdahalede bu
lunmasının netice üzerinde na
sıl kat'i bir tesir icra etmiş ol
dnğu malumdur. Saniyen Ame
rikanın sulh cephesi devletleri-· 
ne müzaherete amade bulunma
s~ bu cephenin prestiji bakı -
nıından büyük bir ehemnıi)·eti 

haizdir. Amerika, Avrnpa işl<>ri 

ile doğrudan doğruya alakadar 
olınaması sebebile bu müzahe
retin maddi kıymeti kadar ma
nevi kıymeti de büyüktür. Anıe
rikanın böyle bir hareket ka -
bul etmesi iki sebepten ileri ge
lir .. Birisi AmCTikanın Avrupa 
işlcrile doğrudan doğruya ala -
kası olmamakla berı:ber Avrupa 
devletlerinden Avrupa kıtası ha 
ricinde ınüsteınlekelere sahip 
olan devletlerle kendi arasında 
bir nevi müvazene tesis etmiş -
tir. Bir Avrupa harbinin bu ınü
vazencyi ihlal edebilecek bir ne
ticeye müncer olması Aınerika
nın işine gelmez. İkinci sebep 
de derhal lıarp açmaktır. Anıeri 
de sulh cephesi ile mihvercikr 
cephesinin gayeleri ara&ındaki 

farktır. Sulh cephesinin gayesi 
her ne babasına olnrsa olsun, 
sulhu muhafaza etmektir. Mib
verciler cephesinin gayesi de, 
kuvvetini kafi gördüğü takdir
de derhal har açmaktır. Ameri
ka, sulh içinde yaşamak, terak
ki etmek, refahın azami derece
sini kazanmak ne demek oldu
ğunu takdir etmiş bir memle • 
ket olduğundan sulh taraftarla
rının yanıbaşında mevki alması 
kadar tabii bir şey olaı:nıız. Bu 
da sulh cephe5inin kerhen harbe 
girmesi takdirinde onunla mesai 
birliği ~apmasmı istilzam eder. 
Çünkü sulh cephesinin ıztırari 

olaxak gireceği bir harpte ga
yesi, dediğimiz gibi sulhun mu
hafaıası olacaktır. Halbuki mih
Yercilcrin sanat için sanat kabi
linden harp için yapırtak iste
dikler anlaşılıyoor. 

Dünyadaki kuvvetler mü"ue
nesinin sulh lehine hadim bir şe 
kilde tee5süs etmiş olduğunu bir 
kere daha memnuniyetle kay -
dedebiliriz. 

NİZAMEDDİN DANTON 

* Taksim bahçesindeki gazi -
noya konacak koltuk, masa ve -
sair mefruşatın nümuneleri dün 
belediyeye getirilmiş, Vali tara
fından tetkik edilmiştir. 

* Şehrimizde yapılacak mo -
dern belediye binası için Stok -
holm belediye binasının plan -
ları getirilmiştir. 

*Bu Aslana Dokunma kitabı
nı vilayet toplatmaktadır. İtal -
yaya Açık Mektup kitabı da vilA· 
yet tarafından tetkik edilmek -
tedir. 

* Şehrimize gelen Üçüncü U
mumi Müfettişi Tahsin Özer te
davi için Avrupaya gidecektir. 
* Nişantaşı orta mektebin ye 

ni binası ikmal edilmiştir. İnşa
ata 60 bin lira harcanmıştır. 

*Maarif Vekili Hasan Ali Yü-
cel dün akşam Ankaraya dön -
müştür. 

---0000---

Ağaçtan Duştu 
Kızıltoprakta Muratpaşa cad

.desinde erik ağaçlarına çıkan Ko 
ço ismindekiçocuk dün ağaçtan 
düşerek kolundan yaralanmış • 
tır. 
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fKDAM 

Ya Kale Dışı Ne 
Olacak? 

Jngiltere Ve Japonyanın 
Uzak Şarktaki Menfaati 

Dünkü İkdamda Selllmi İzzet 
Sedesin yazı başlığı şu idi: 

•Adalara su verildi, Kadı.köyü 
ne olacak • 

Selami, bu yazısında Kadıköy 
dhetinin susuzluğundan uzun 
uzun bahsediyor ve buraların 
da Adalar gibi yakında sulandı
rılmasını diliyordu. Bütün Ka
dıköylüler, namına bunu ben de 
can ve gönülden dilerim. Fakat 
burada benim bundan daha çok 
mühim bir dileğim var ki o da 
şudur: 

Japonlar, İngilterenin M Üza
kere· İstediğini Bildiriyorlar 

Tokio, 21 (A.A.) - İngiliz -
Japon görüşmeleri hakkında, hü
kfunet matbuat bürosu aşağıda· 
ki tebliği neşretmektedir: 

Tokio müzakereleri, İngiltere
nin talebi üzerine açılmıştır. Ja
ponya, bu müzakereleri, Tien -
çin işinin esasındaki .. mesel~l~r 
hakkında İngiliz hukfımetının 
'anlayış zihniyetini nazarı dikka
te alarak kabul etmiştir. İngil
terenin müzakere etmek teklifi, 
Londranın Çin'de Japonyanın 

askeri, ekoncımik ve siyasi ihti -

yaçlarını nazarı dikkatte tutt_u
ğunu göstermekte idi. Buna g~. -
re ekonomik meselelerin de mu

ııakereye konmasına manl: hiç
bir hal mevcut değildir. Bu hal
de, !ngilterenin hattı hareketin
de biribirini tutmıyan tezadlar 

vardır. 
Japonyanın dokuz devlet mu -

ahedesine karşı daha çok evvel
den almış olduğu hat.~ hareket 
malfımdur. Eğer İngiliz hukfı -

meti, üçüncü devletlerin müda • 

halesini mucip olmak niyetinde 

fse, Japonya hülmneti, buna kar

·1,, ancak, böyle bir teşebbü~ü 

kat'iyyen kıı:bul edemiyeceğini 
kayıtla iktifa eder. 

Hongkong'u 
Abluka 
Edecek mi? 

Japonların Kararı 
Belli Değ l 

paris, 21 (A. A.) - Jour • Ec
ho de Parla gazetesinin Londra 

u}ıabiri yazıyor: 
ııı "'-o ıııüzakerelerlnin alla • 

cTo.,. gibi bir netice 
mete uğraDIASl ne b-

ereceJt? Japonya aongkongu a 
~ etmek tehdidini yerine ge-
. ;ek mi? Bu takdirde tnglltere 

tir calı' Bütün bu sualler, 
ne ya:m ~ gıJıü yapacalt iç-

~~da dikkatle tetkik edilecek· 
.,.._ ·-'-s ·· vaha• tir Uzakşarktaki v ...... yım 
~ gizlemek beyhudedir. ~u 
vak'alaıın A'Yr'llPa buhranına ın
simam etmesi ppbesiz bir tesa
dilf eseri delildir· Esasen seçen 
hafta Laııdr&Ya gelen diplomatik 

raporlarda ,urruııı • ~..:.;'! 
pon ııiyaııetlnde tanı bir _.
mesai ve insleBJll g6rilldiiiü kay• 

dediJ.mekte idi. 
_-oo---

M eme 1 de Tevkifler 
VarfOVB, 21 (A.A.) - Gaze· 

telerin :Memelden aldıkl~ bııa;;r 
lere göre, GeBtapo, aoln ı::~ 

ı.•6 -"""en fala ,-
Mem·.- ~";' Bunların arasın 
1t'V~~~ _· -.yalizm aleyh-
da, n..,,_ tir" 

. ·--.. "ül vücude ge • tan bır ..,,...-- ,_ 
•--'-hA•teD llODra btr\'O• 

Jilete --
B··•--iler ele vardır· seuç ı.-.~ 

----<OOl1'41-1-----

AIJDADJ8d&ki 
Polonyalılar . 

21 (A.A.) _ Berlin 
varşova. 

haberlett"göre, Al -
den alınan ""' 

d ki Pokınyalılar bır.,..., 
maD)'a a dahiliye 

''" ıosta AJmanya • 
18 aew~ b" muhtıra vererek 
nezaretıne ır ıınd tat 

Pılaıı say a 
17 mayısta ya bah-
. edilen Ulllileri mevzuu 

bik b ___ ,,...,.in tatbiki Jii 
. ve ıı ..-..-

aetflll adaki po]onya 
aünden AJınaJIY 

. 'i bır" surette .-
ili tinlll ııın eka ye u......ıni .. _ 
~ olarak pter ..-.- -J . 

deyi 

Tokio, 21 (A.A.) - İyi haber 
alan mahfillerin kanaatine göre, 
Tokio tebliğinin en mühim nok
tası, Japon hilkfımetinin İngiliz- . 
Japon konferansının tatil edil

diğini söylemekten büyük bir 
dikkatle tevakki eylemesi ve gö 
rüşmelere yeniden başlamak i -
çin açık kapı bırakmasıdır. 

Japon hülı:fımeti, bununla be
raber ayni zamanda, aşağıdaki 

esaslı §artı da koymaktadır: GQ
rüşrnelerin iki taraflı kalması lii 
zıandır .. Toltio, bu işin doğurdu
ğu ekonomik meseleleri dokuz 
devlet nıuahede&inin imzalamış 
diğer devletlerin de iştirak ede
ceği müzakereye mavzu teşkil 
ettirmek istememektedir. Maa ,_ 
mafi Japonyanın tuttuğu hattı 
hareket, İngiltereyi ayrı olarak 
<liğer alakadar devletlerle giirüş 
mekten ve nihayet müzakerele
rin son safhasına bu devletlerin 
mümessili olarak çıkmasından 
meneylemeınektir. 

Tokio, 21 (A.A.) - Hükfunet 
namına söz söylemeğe salahiyet 
dar bir zat, bugün gazetecilerle 
yaptığı görüşmede, İngiliz-J a ron 
görüşmelerinin tatil değil fakat 
talik edilmiş olduğu üzerinde 
bilhassa ısrar etmiştir. 

Nevyorkta 
• 

revcı er 
Çarpışıyorlar 

Binlerce Litre Süt 
Sokaklara Döküldü 
Nord Nevyork, 21 (A.A.) • Nev 

york devletinin şimalinde grev 
yapan ve yapmıyan çiftçiler ve 
sütçüler arasında vultuıı gelen ar
bedeler esnasında çiftliklere ve 
sokaklara bin litreden fazla süt 
dökülmüştür. Sütlerin dağıtıl • 
ınasına mlni olmak istiyen grev
ciler, çiftçilere hücum ederek 
ııehre gönderilmek üzere yükle • 
tilmiş olan ııtüleri dölmıti§ler ve
ya tenekelere petrol karştırmıf • 
!ardır. Grev altı gündenberi de
vam etmeftedir. 

Nevyorlrun süt istihllki bugün 
hemen yanya inmiştir. 

Hamonddan Nevyorka gelen 
trenin yürümesine mlni olmak 
için grevciler rayları yağlamış • 
tardır. Salnt • Laureut civannda 
vutua gelen bir arbede esnasın
da grevcılerden 12 kişi yaralan

mıştır. 
Grevciler, süt fiatlannı artır· 

mak istemektedirler. 
Nevyork Belediye Reisi Lagu

ardia, ihtilafı halletmek üzere a
Jtıkadarlan bugün bir içtimaa 
davet etmiştir. 

Alman Hukukçulan 
Kongresi 

Dantzig, 21 (A.A.) - Bugün 
IDantziıı: civannda Zoppot'da 

l'nı&Ya ve f&rki Almanya hu
kuquları kongreei açıiıımftır. 

Kongreye Alman nazırlarından 

B. Frank riyaset etmektedir. 

Kongredıı ezcümle Alman baf
vekllet dairesi şefi Buhler, Viya

na Gauleitleri Seiss • İnka.rt ve 

Dantzil naBYonal • sosyalist geıf 

leri vardır. 
Burada deveran eden şayia

lara göre, 25 ağustosa kadar sü

recek olan bu kongrede ezcümle 
Dantzi& talebmın hukuki cephe
li tetkik olunacaktır 

lngiltere 
Fransa 
Polonya 

Bugün, şehrin batın sayılır 
yollarından biri olan ve Edirne
kapı dışarısından Defterdara 
uzanan yolun qıksızlığı ne ola-

0 
cak? İJjte günler hayli kısaldı. 

Ç Devlet Arasındaki Ve daha kısala kısala, yakında 
Jtt•f k K Cüce Simona dönecek! Fabrika) a ın uvveti ların, müesseselerin, çarşı ,,.e 
Paris, 21 (A.A.) - J our ga - pazarların, hele bu yıl mektep· 

zetesi, Londra muhııbirinden al- lerin akşam tatilleri karanlıkla-
dığı aşağldaki haberi neşrediyor: ra rastlayacak, İstanbulun göbe-

Hukukşinasların fikrine gö- ğindeki mekteplerden saat beş-
re, Fransa _ Polonya muahedesi, te çıkan kız, erkek birçok mek-
Londrada \hazırlanmakta olan ll'p çocukları da bu yoldan ev-
yeni diplomatik ve<ıika ile hem- !erine ancak karanlıklarda dö • 
ahenk bın- hale getirilmelidir. Bu nebilecekler. Halbuki yıllardan 
sebepten, ayni zamanda yapıla- beri biraz ışıklandırılması için 

gazetelerde sütunlarla diller dö
cak ve ayni metinleri ihtiva e-

kiilen bu yolun üzerinde henüz 
dcek bir İngiltere • Polonya ve bir tek lamba yok! Bu yaz, pek 
Fransa - Polonya deklarasyonu- üstünkörü bir Arnavut kaldın-
na intizar oluna·bilir. mile şereflendirilmiş olan bu 

Mamafih, lbu yeni deklaras işlek yol, bu kış, yine bir ça-
yonlar olsun olmasın, İn.giltere- mur deryası olacağı gibi, yolcu-
nin Polonyaya karşı olan vazi- !arın da yine bu kış geceleri, bu 
yetinde hiçbir değişiklik mev - zindani yolu tepmek zorlu • 
cut değildir. Ve Fransa - !ıı,gil- ğımda kalacakları anlaşılıyor. 
tere - Polonya •bloku, totaliter - Karanlık bir kış gecesinde bü-
lere karşı en ufak bir çatlak da- yoldan geçmenin ne demek ol· 
hi arzetmemektedir. duğunu bilmiyenlere bunu u-

Ordre gazete.ıinde Pertinaks zun uzun ve tekrar tekrar tarif 
diyor iti: ve tasvire hacet yoktur sanıyo-

Ba:ıı emarelere gore, Papalık rum. 
diplomasisi, bazı bitaraf devlet- Kışın karanlık akşam ve ge-
leri uzlaştırıcı rol oynamağa teş- cclerinde buradan ne kadar çok 
vik etmektedir. Ve Papalığa gö- yolcunun, ne kadar eziyetler, 

meşakkatler içinde geçtiğini, e
re bu işi en iyi yapabilecek zat, 

ğer bir otobüs kumpanyası gör
iBelç:ka kralı üçüncü Leopold -

-~_,_müş olsaydı, o zavallıları bu ezi-
dür, Faka Bel.çika kralının yet ve ~ahmctlerden kurtarmak 
ife 4:>aşlıyacağını sanmıyoruz. Zi için mullaka bu yol üzerinde, 
ıra ne Paris, ne de Lond.ra, bu sabah • akşıım bir otobüs işlet-
bahU;te en ufak bir teşvikte da- me imtiyazı almıya kalkışırdı. 
hi bulunmıyacaktır. İstanhulun her tarafına bir baş-

Petit ParU;ıen diyor ki: ka yenilik, güzellik, rahatlık ver 
Kuvvetlerini tamamiyle müd meğe çalışan gayretli belediye • 

rik olan İngiltere ve Fransa, ka- miz, artık umarız ki bu çok iş-
ra.rla.rını al.ıxuş bulundukları i- ' !ek yola da birkaç lamba asar 

ve luıranlık ytlztlnden kış seee
çin \'Ok sik indir. Gerek İııgil • )eri ,mrın söbell ile Weti lr· 
tere, gerek Fraııaa, sulhu feda- tiltatı kesiJmekte olan 1ıaraJan. 
Jı:lrlıldar pahasına satın ahnağı m .. lıöylelikle ihya ecler. 

üçüncü devletlerden iııtememe- OSMAN CEMAL KAYGJLI 

le azmetmiı bulunuyorlar. So

nuna kadar taahhütlerini tuta

eaklardır. Kozlar, artık ayni el

lerde değildir. 

Zıraat Vekilimizin 
Boludaki Tetkiki 

Bolu, 21 (İkdam muhabirin • 
den) - Düzce ve civarmdaki tet
kikatından dönerek cumartesi 
günü buraya gelmiş olan Ziraat 
Vekili Mublia Eritmen, dün Mu
durnu ve Göynükte tetkikatta 
bulunmak üzere Doludan aynl
mış ve merasimle uğurlamnış • 
tır. 

Ziraat Vekilimiz, cumartesi gü
nü Halltevinde Bolunun her sınıf 
ııan'at ve ziraat erbabı ile bir gö
rü§Dlede bulunmuş ve dileklerini 
dinlemiştir. 

zlBAAT vEJdLI MVDUltNUDA 
Mudurnu, 21 (İkdam muhabi

rinden) - Ziraat Vekili Muhlis 
Er'kmen, yanında Bolu Meb'uııla
n olduğu halde dün buraya gel
miş ve bir müddet kaldıktan son
ra Göynüğe geçmiştir. 

Ziraat Vekilimiz, burada bu • 
lunduldan esnada ziraat ve kü • 
çiik san 'at erbabı ile temaslarda 
bulunmuş ve bunlarm dilek ve 
thtiyaçlannı dinlemiştir. 

--oo>--

Csaky Vazifesine 
Başladı 

Budapeşte, ıı (A.A.) - Mezu
nıyetınden avdet eden Kont 
Caaky Hariciye Nezaretinde va

zifeııin<e batlanuF"-

İngiliz - Japon 
Münasebetleri 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz -

Japon münasebetlerine dair dün 
nevredilen tebliğ hakkında Hari
ciye Nezaretine yakın mahfe! -
lerde söylendiğine göre müza -

kereler J aponyanın arzusile in -
kıtaa uğramış oldılğundan Ja -
pon hükümeti arzu ettiği takdir
de müzakerelere 24 Tenmıuz for 

mülünün çerçevesi içinde devam 
edilebilecektir. Japonya müza -
kereleri esnasında Çin para&1 ve 
Tientsin'deki Çinlilerin mevdu

atı meselelerinin de tetkik edil· 
mesini arzu ettiği talı:clirde bu 
lıUSUBta ali.kadar devletlerin fik 

rini alması ve onlan da müza -
kerelere iştirak etıneğe davet et
meli Jhımdır. 

29 Kişi Yaralandı 
Fladell.iya, 21 (A.A.) - Bir o

tokar ile bir itfaiye arabası ara· 
11nda vukubulan çarpı.pna neti· 

cesinden beş itfaiye efradı ol • 
ınak üzere 29 kiti yaralanlill§tır. 

Y ahucli Kongresi 
Cenevre, 21 (A.A.) - Sioniıt 

kongresinde,& •liheytoTI 

kongresinde, aaWılyetlerin tet • 

kiki komisyonunun verdiği ra • 

porun kıraeti esnaaında, müte -

addit gruplar, l'llıstin'de bu koıı 
greye delege pdermek üzere 
yapılan seçim erdekı nizamsız -
lıkıarı protesto etmi§ erdir. 

Günün Mevzuları: 

Propaganda 
Silahının Kuvveti 

Dünyada Veni 

Propaganda Vasıtası 

Ve Bin Bir Çeşit 

Faaliyettedir 
Siyasi faaliyetler, en çok, pro

paganda tarzında tezahür edi -
yor. Propaganda, umumi haya
tın her sahasına girdi. Devlet
ler elinde, adetli, si.JAhlı kuvvet
ler kadar, keskin ve gerekli b'r 
ilet oldu. Bütün dünyaya şa -
mil, telli yeis iz bir şebeke ha
linde cihan efkarı umumiyesi
ni, saati saatine, besliyen siy3'1 
bir uzviyet şeklini aldı. 

Bir Fransız mecmuasında kil· 
çük fakat çok önemli bir haber 
gördük: Fransanın en şöhreti: e
diplerinden b.rı, M. Giraudoı:x 
Fransada: ·İstihbarat yüksek 
komiseri., (propaganda v ,kili 
gibi bir şey) tayin ed•lmiş Bu 
zat, romanları ve tiyatroları ile 
,. han edebiyatında ıh ~ln.ış bir 
sar.atkardır. Yazıları: l'arıl pa
ııl ışıldıyan elmaslar:; üslubu: 
Hava fi~ekleri gıbi ruhıarı ay
dınlatan, renk re,;: kıvılcımla

rı andırır. Edeoi,ıaı ve sanat, 
rnevzuu:nı.z olm ı~;it·r.doıın, U .... 
raudoux'nun eserlPrinden bah
selmiyeceğim. Maksadım, pro -
paganda sanat.na Fransada ve
rilen önemi göstermektır Yan 
resmi Fransız telgraf ajonsı Ha
vas'ın başmuharrirJi.ğind•., bir 
kaç yıl önce, büyük şair l'aııl 

Valery bulunuyordu. 

Kendi kamoylanru ve dünya ef· 
kannı, dilr .ıJeri tarzd~ aydın

latırlar. 

2 - Radyolar: Zamanımızın 
en ~üratli ve tesirli l)r>Jpagancı:ı 
vasıtası telsizdir. Esrariı elek -
haberler, latif ahenkli, hele ka· 
haberler, laif ahenkli, lı·•ie ka
falara birer tokmak şiddetile :
r.en ateşli nu~u\:lar, yırn1ınc1 us 
rın başlıca farik alamefidir. 

3 - G•z~tL 'er ve rr •cn,ualar: 
B.ınlar hakk•nda söz sıyleme:< 

lazım değıl.. Günlilk gL ·ile:, o
kur yazar tabakanın manevi gı 

ctrsıdır. Garpte günlü!< tırajı bir 
:ki milyona va• an g.ı·~tclerin 

• amoy üzerind~ki tes··ı sonsuz 
ciur. Bunun iç:~dir ki bas•r her 
n emlekette tei'.<il.tland'fılmış • 
tn. Dördüncü 1-ııvveı ad ıu ta
şır. 

4 - Panay.rlar ve ser/.rr: 
Milletlerin esk.idenberi kı:llan -
d,kları ticaret ve propa.~~'ldn va 
sıtalarmdandu. Endüı'.rı ve zi· 
raat bakımlarır.dan va:lıklarını 

f,ÖStermek istiycn mm~ .ter, bu 
vasıtaya, sık sık, müracaat eder
ltr. 

5 - Müzeicr' Mille~:r., ,rıze! 
~~natlardaki cırr ez mansuller ini 
ı;ösıermek itıhadle saij'.~m. esas 
lı propaganda vasıta\u ndan • 
011". 

Bu söz, latince propaganda -
dan alınmıştır. •Yayılması ge -
rek. demektir. On altıncı asır - * 
da din neşri için kurulmuş bir Cümhuriyet.mizin -> ve dış 
cemiyetin adı idi. Bugünkü ma- ~·iizünü, mili! çalışmaı,~,ımızın 
nası: •Bir akide (siyasi) nin ve ~fmere.erini, eı düstri ve zıraat 
fikirlerin neşri içm yapılan gay- :·uıilik1er miz<, hele, e.1 ebıyat 
retler- dir. ·ıe güz~ 1 sann" ardaki far.liyeti-

Propagandayı, siyasi akidele- mizi bütün dünyaya tstntmak i-

,;" n • .n<lo "'" Ön<'P • OHafüt çin gereği giİ>i ralışıy<'~ muyuz? 
ve nıarksistlcr kull ndı. İktısa- r.ııJıu.tut JHt"\ll:L.L, µıuµ..,.~c.ouu~ va 
d1 - siyasi akidelerini halk ta - sıtalarını, iizamI ran<l men verc-
baka'arı arasında yaymak için cek ~arzda kıtflanabiliyor mu-

yuz? söz ve yazı ile durmaksızın çır-
pındı ve şüphesiz ki birçok yer- Anadolu ajansımız ku ıvetli 
!erde muvaffak oldu. Bu ders - ve silıhatli ellerdedir. Ankara ve 

İstanbulun muvaffak dircktôr -ten, türlü şekillerde istifade o-
lundu. Propaganda iş.i, Alman _ lcr>, vazifelerinin ehli degrrli, 
yada, ayrı bir vekaletle idare o- yurtsever Türk evliıtlarıcl.r. Rad 
lunur en önemli devlet vazife- yomuz,devlet elinde günden güne 
8i haline getirildl Almanyadan yükseliyor. Basınımız esaı:l; b:r 
bahsederken Mein Kamph'a balı texekküle bağlandı. Sergi ve pa-
mamak olmaz. Hitler ne diyor? nayırlanmız Türk çalışmas:r ın 

Mein Kamplı'in propacaııda örneklerini, canlı olarak gö.~te-
adh üçüncü flBlından fU Alır • riyıor. Müzelerimiz, kütül'hane _ 
ları alıyorum: lerimiz, değer!J, aaıyısız eserlerle 

•Propaganda, bir aanııttır. dolu ... 
Daima ve münhaaıran halka h> Ancak, bize öyle gel.yor ki, 
tap etmelidir. Milne'Vverlere, pro bir milletin asıl propagandacı -
pagaııdayı değil, ilmi izahlan lan: 
tahsis etmeliyiz.• Şairleri, edipleri, alimleri, 

cPropagandamwn hedefi: Tür heylrelclleri, reaiınleri, musi -
lü siyasi partiılerin haklı veya lı:lcileridir. Biz, en ziyade bu sa-
hakaız olduklarını ölçmek de • hada yübelmeğe, pheserle.· vü 
ğildri. Biricik aınacun17.t tem _ cucla getirmeğe muhtacız. Eski 
sil ettiğimiz partinin haldı oldu- YlUlanistana dünya mütefekkir 
ğunu göstermektir.. ~i hlli taabbüd ettiren {ey: 
cPropıııpndamn en eeulı pren Omer'in ölmez filrleri, Fidyasın 

sipi: Sayıca az bazı bariz fikir • pheser mermerleridir. Bir mil
lerie iktifa ederek onları mü • W. aeçloi pahrvralarla değil yük 
ıemadiyen tekrar e\mettir. Mu- lek pheııerlerlle ebediyete in • 
vaffakiyetln başlıca 11rrı: Se • tikal eder, biz, Wa delil esere 
hattır.. bakalım Kültür meydanımızı 61 

•Bir kavmin büyük kütleleri mez Mılde~rle süaliyelim. 
sözün sihirli kuvvetine her za - İşte asıl propaganda! ... 

man tabi olur. Tarihin bütün YUSUF OSMAN B"ÜKÖLMEZ 
hareketleri, halkın bağrından Eılci y enigün Bqınıılıııniri 
kopmuotur; bunlar: Ya, yolıBul- ı •-!!!l!!!!!!!!!!!!!l_!!!l .. !1!!1111!!!!!!!1!!11 
lujun. yahut, halk arasında atı- ı · 
lan yakıeı ııöz met'alelerinin u
yandırdıklan vol.kaıı indifaları -
dır.> ... 

Bug!iniın bafl.ıca propacan -
da vasıtaları ıunlanlır: 

1 - Yarı remıl telgraf ajan -
lan; Türkiyede: Anadolu, Fran
sada Havai, İıııgillerede Reuter, 
Almanyada D. N. B., İtalyada 
Stefaııi, Ru&y.cıa Tas, japonya· 
da Domei ve aaıre ... 

1atihbarat ajanslarının büv'ık 
teh rlerde miımeııslllen ve hC!l' 
tarafta teşekkülleri var. Telsiz
lerle mücehhezdirler. Baş anr. • 
da büyük muharrirler bulunur. 
Mensup oklulılan devl.,tlerin iç 
ve dıt Hfl'ıyatını idare ederler. 

Bordoda Fırbnalar 
Paris, 21 (A.A.) - Bordo • 

da J'ran•nın fimal mıntaka -
lıınnda pek fiddetli fırtınalar 
çılmıı§tır. Bağlar doludan harap 
olmuttur. Birkaç .kifi ölmüştür .. 
Zarar ve ziyan birkaç milyon 
franga baliğ olmalı:tadır. 

Ruzvelt Yeni 
lskoçyada 

Nevyork, 21 (A. A.) _ Terre • 
Neuve sahilleri açıklarında bir 
gezinti :yapan Rooaevelt bugün 
ııia yüzünden tayyare ile •Tusca
losa. kruvazorüne teslim edilmi· 
yen gazete ve mektuplanru al • 
mak üzere Halifax'ı yun lrkoç
JB:V- davet etnıiftir-

SAYFA-

Tramvaylarda 
kadınlar 

Tramvayla geli~ ordıını. Al 
!usul hııı~alııııç dolu idi. Ayak 
duranlar arasında biletçi bile 

2 la dola~ıyordu. 
Bir durak yerinde kuaı:ın 

bir çoclık, ve bir de elinde b 
yaşlarıııdn diğer çocuklu genç 
kadın zorla içeriye girebildi. 

Beş yaşındaki çocuk bu k 
dar kalabalıkta bir insanın d 
ramıyacağına isyan eder 
birdenbire bağırdı ve ağlaııı:
başladı. 

Bunu tabii kucaktaki ç 
takip etti. Biçare kadıncağ12°~\ 
ter içinde_ bir taraftan çocukl 11 

teskine çalışıyor, diğer ta:tQ( 11 

da alnından inen tederi sil t 
ğe çabalıyordu. ııı 

Gözü ile de oturanlara 1.. 

b
. 

1 
. . Qlr 

ırer ya varrr gıbı bakıyord 
Evvelce kadınlar için llyr.ı., 
ve sonra an'ane halinde onla 
tahsis edilmiş olan en ön iki 
rada dört genç erkek oturuyo 
du. 

Onların arkasındaki sıra 
da yine genç erkekle bir g 
kadın oturmuşlar mütemadi 
gülüşerek şakalaşıyorlardı y 

Ayakta duran ihtiyar blr z 
kadının bu acıklı halini Ve 
istediğini anlamış gibi en ön 
oturan gencin kulağına bir 

.. ı-~· ş soy .,,.ı, 

Genç erkek birdenbiTe k'" 
piirdü: o 

- Bu kadar sıkıntıya kat 
lanmak istemiyen otomobile 
ner ... 

- ..... 
Önde oturan diğer erkek! 

de bu sözleri duydular. Biçbi 
sinin aklına kadına yer verın 
gelmedi. Gülüşüp pencercd 
dışarı bakmağa başladılar .. 

Bu her gün tesadüf etti .. 
sahnelerden biridir. Her ned 
se son günlerde insanlar p 
maddi olmağa başladı. Kendi 
ne menfaati olmıyan birisine 
dm dahi oha selam vermiyor 
ıJhtatta buJonmuyoz•a.ı.. n 
bir fedakarlıkta bulunmak •. 
la ... 

Bir Amerikan Ga
zetesine Göre 

Hitlerin Kararı 
Nevyork, 21 (A.A.) _ N 

Herald Tribune gazetesi b 
Avrupanın İstikbali 
pek bedbinlne mütaıeelal• 
luruna.kta ve Hitıertn, 
silerin &mıi karpsıııda 
tense, her ne olursa 01-
cadeleyi kabul edeeellJd 
tadır. 

Bu gazetenin zannetilq 
re, demokraaller boy9l 
Ai takdirde Bitler, ,. 
olacağt için yapıJnıı.-11! 
olmıyan bir ric'at ile 
hareket flklanııdan 
etınek ıztıranncıa 
Bitlerin 'Vereceği ...,.. 
rardaıı doğacak bulırlD 
kındır. UllUJı. Dliiddl& 

SanfiransiS" lal 

Onnan Y 
San • Francı.o, il 

Kaıiforniyanuı 111111...ıı 
kaıarında çıkan cırııı.
neti~eslııde takriben 
kansız kalmıştır. PiJı" erlll 
ııon kasabası tamamile 
muştur. Dağınık bir lılll .. 111!' 
nan Yiiz 1ı:adar çiftlik )JiJlll 
DIU§ veya haııara a1r.-• 

dir: 

Alman Ma 
Miü'"aue~ 

cAbnanya ile lbeail 
sında siyasi, tarihl 'ft 
beplere müsteniıl 
riki mesai mevcutt.L 
ky Macaristanla A.mllllllll 

sında kat'i bir -

bilecell """' ....... 
heye yer bır 
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ATATÜRK'ÜN 

1-SON GÜNLERi 
"-/ Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 9 1 

Kral Karol'ün Ata
türk'le Mülakatı 

Kral da deniz spor kıyafetin
deydi.. yalnız kasketi sol elinde 
bulunuyordu. Merdivenleri çı -
kar çıkmaz kaptan Sait Özege 
tazim vaziyetile Kralı selamla
dı, kendisini takdim etti: 

- Kaptan Sait Özege .. Sava
rona yatı suvarisi. 

Majeste Karo! tazime muka -
bele etti. Bu ara Ebedi Şef, mi
safirinin elini sıkarak Fransız -
ca: 

- Hoş geldiniz! 

Dedi. 

Karo! de hoşnutluk ifade e -
den cümlelerle Atatürkü selam
ladı, birlikte iskele koridorunu 
yürüdüler, doğruca Riyaseticüm 
hur dairesine gittiler. 

Atatı.irk misafirini yalnızca a
ğırlamıştı. Riyaseticümhıır dai -
resinde iki devlet reisinin mülA
katı tam bir saat 10 dakika sür
dü. Saat 13 ü 10 geçe Atatürk. 

yüksek misafirile birlikte dai -
reden çıktı. Doğruca merdivenin 
bulunduğu iskele tavasına yürü
düler. Majeste karol te'.kr;ır pro
tokole dahil zevatın ellerini sık
tıktan sonra Acar motörüne bi -
nerek 13,15 te kendi yatına av -
det etti. 

N ahlin hemen demir aldı. Yat 
!arın biribirlerini selamlamaları 
arasında harekete geçti, Marma
raya doğru ufukta süzülerek u
zaklaştı. 

Ertesi gün gazetelerde intişar 
eden bir havadis Romen Krali 
Majeste Karol'ün Nahlln yatile 
.ıııuı.:çın:ıı..Au·en seyanat etııgını, 

Kra!in Ayasloğ, Bergama ve E
fes harabelerini ziyaret maksa -
dile bu seyahate çıktığını bildir
dıler. 

Bir saat 10 dakika süreıı' mü
lakatta iki memleketin müşte -
rek menfaatlerini alakadar eden 
siyasi mevzular iki memleketin 
Şef'i tarafından müşterek bir 
nokta! nazarla görüşülmüş, Ma

jeste Karo! bir hafta süren Mar
mara seyah-atinden avdetle İs -
tanbuldan gece geçmiş, doğru 
Köstence tarikile memleketine 
dönmıiştiı. 

Bu hadisenin şu formalite ta -
rafını öğrendikten sonra asıl 

menuumuzu alakadar eden bir 
noktaya avdet etmek mecburi
yetındeyiz. 

Ebedi Şef dost ve müttefik mi
safirini Savaronada karşıladığı 

zaman dik duruşuna ve ölçülü 
hareketlerine rağmen ceketin al 
tında, batın kısmında göbek şek-

linde bariz bir çıkıntı herkesin 
dikkat nazarını celbetmiştL 

Siroz adı verilen karaciğer il
tihabında had ve müzmin şeklin 
arızalarından sayılan bu şişkin -
lik, batın kısmında su toplanma
.sının delili idi. 

O zamana kadar yapılan te
davide ve Siroz teşhisi kıonulmuş 
olmasına rağmen su toplama ih
timal ve keyfiyeti ciddi surette 
ele alınını~ bulunmakla beraber 
suyun henüz ıztırap verecek bir 
hadde çıkmaması yüzünden bu
nunla ehemmiyetli ve kat'i bir 

tıp mücadelesine girişilmiş de -
ğildı. Maamafi, Atatürk daha de
niz banyolarına hastalık sebebi
le nihayet verdiği zamandan iti

baren gıda rejimınde yalnız 

sebze ve meyya sistemini kabul 
etmiş bulunuyordu. Esasen yat İs 
tanbula gelmeden evvel, daha 
Ankarada Grip ile birlikte Siro
zun iptidai arazı belirdiği zaman 
dan itibaren de alkolü terket -
mişlerdi. 

Siroz hastalığı, ilk vak'a nasıl 
anlaşıldı?. 

Bu mühim noktanın izahına 

bir hiidise ile başlamak icap e -
diyor! O hadise şu: Ebedi Şef 
yukarıda yazdığunız Grip rahat

sızlığını savdıktan sonra hava,, 
tebdili maksadile İstanbula gel -
miş, Dolmabahçe sarayında yer
leşmişti. Yine 937 senes; :.ış dev
rsinde Millet Meclisinın küşat 
nutkunu söylemek üzere An -
karaya gidip merasimden sonra 
,,...., .. An+ .a.tf;iTi "''"nAo 11vl11lrlor1nın 

iç taraf satıhlannda ufak kabar
cıklar belirmişti. 

Bular kınnızı cild indifaları 

şeklinde ve uylukların tekmil iç 
satıhlarını kaplamış olarak teba
rüz etmişlerdi. 

Ebedi Şef bunu müdavi heki
me gösterdi. Sordu: 

- Bunlar hangi çeşıt hastalı -
ğa delalet ederler? 

Müdavi hekim dahiliye mütehru;,. 
sısı idi. Cilt mütehassısı değildi. 
Fakat muayeneyi yaptı, bunun 

alelade cildi indifaata delalet et

tığini, gerçi barsak iltihaplarile 
hazımsızlık sebebile böyle beyaz 
başsız sivilceler şeklinde indifa
at husule gelebilirse de barsak , 
!arda bir gfına hastalık ve bo -
zukluk emaresi mevcut olmadı -
ğını temın ederek Yalova kaplı
calarının kükürtlü banyo:arın -
dan istifade edilmesi tavsıyesin
de bulundu. 

(Arkası var) 
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- Bu senin giydiğin mayo de
ğil ki, kızım, dedi.. fevkalAde 
kısa, dar bir kilo! ve hariku!Ade 
küçük, dar bir sutiyen .. hem de 
öyle bir sütiyen ki, kapatması 

lazım gelen şeyleri örtmek için 
değil de, sanki, süs için takıl -
ınış .. 

- Ha, şunu bi',ıdin .. 
' - O zaman mesele yok .. 

Belkıs, geldi, Süheylanın ya
nındaki koltuğa oturdu. Sühey -
ıa, sözün vadisini değiştirmek i -
~ın: 

- Bugün erken gelmişsin, de
nize, dedi. 

- İşim var .. uzun bir seyahate 
çıkacağım .. 

- Nereye?. 

- Hayırsızadaya gidiyorum .. 
- Ne münasebet, ne yapacak-

sın orada .. 

- Balığa gidiyorum .. 
- Kotrada yapayalnız mı? 
- Hayır .. 
Belkıs manalı manalı arkada

şına baktı, gülümseyerek ilave 
etti: 

- Yanımda bir arkadaşım 
var .. 

-Kim? ... 
- Bil bakayım, kim? 

- Tahmin etmek çok güç! ... 
Belkıs, başını deniz tarafına 

çevirdi .. uzun uzun, adaları sey
rettikten sonra: 

- Bir genç adam var .. 
- !! ... 

- Müthiş merak ediyorsun 
Süheyla, bakışlarından anlıyo -
rum .. 

- Tabii, merak etmez olur 
muyum? 

- Kim biliyor musun?. Ek -

s
F otoğrafla 
Türkiye 

SELİMİYEDE MEHMET 
TUNCAY 

- Birkaç sene evvel (Fotog
rafla Tıirkiye) isminde bir eser 
çıkmıştı. Kaç kuruştur. Nere -
de satılır? 

- Bu eseri matbuat umum 
müdürlüğü tarafından hazırlan

dı satılmaz. Diğer suallerinize 
de cevap verilecektir. 

AFYONDA H. GtlNEL 

- Bugün içm bütün dünya -
da kabul edilen bu şekil yarın 

dediğiniz gibi olursa o zaman biz 
de kaibul ederiz. 

KADIKÖYDE ERTUGRUL 

- Almanca öğrenmek isti -
yorum. Pratiğimi ilerletmek i
çin ne yapayım? 

- Yabancı dil öğrenmek için 
en büyük şart çok konuşmak ve 
yaıbancı dilin kelimelerini çok 
duymaktır. 

Bunun için de iyi bir Alman 
aile bulup onlarla ahbap olmak 
ve görüşmck lazımdır. 

ÜSKtlDARDA E. T. 

- Orta mektep mezunuyum. 
Yazı yazmak istiyorum. Kabul 
edilir mi? 

- Tahsiliniz yazı yazmak için 
kafi değildir. İyi yazı yazmak 
için kültürünüzün fazla olması 

lazımdır. 

BURSADA AKSOY 

- Dişçi mektebinin duhul 
şartları ve kabul zamanını bilir 
misiniz? 

- D şçi mektebi üniversite 
Tıb fakültesine bağlıdır. Kayıt 

için lise mezunu olmak lazım -
dır. Kayıt zamanı üniversite ka
yıt günleridir. 

FEVZİPAŞA CADDESİ 
ALAEDDİN TİLİZ 

- Evımin sıvasını altı ay ev
vel gri renkte yaptım. Şimdi ye
niden yap diyorlar? 
_'R.a.J~:.ırı""'~" t,..,"'""" a-: 1.,,.. 

yadır. Temiz olmaktır. Temiz 
ise mesele yoktur. 

ŞEHRE1\1İNİNDE EKREI\I 
AK GÜDER 

- İzmir fuarına gitmek ar
ğım dolayıs:le nasıl istifade e
derim? 

- İzmir fuarı için trenlerde, 
vapurlarda tenzilat vardır. 

ŞEHREMİ.NİNDE AYSEL 

ÇA(;LAR 

- Fazla denecek kadar a
zusundayım. Ta'ebe olmaklı -
lıngamm. En ufak bir işten çok 
müteessir oluyorum. •saatlerce 
kafam bununla meşgul oluyor? 

- Bu sinir zayıflığından ile
ri gelir. Bir sinir doktoruna mü
racaat ediniz. 

KASIMPAŞA ACARER 

- Çok ·beğenilen (Çocuk bıi
yütmek) kitabı var mıdır? 

--. Besim Ömer Paşanın ço
cuk beslemek kitabı vardır. Bu 
iyi bir eserdir. 

rem .. 
- !?? ... 
- Ne o hayrettesin görüyo -

rum .. 
- Hayır .. yalnız .. şey .. Ek -

rem .. 
.Belkıs atıldı: 

- Nerimanı seviyor, diyecek -
sin. 

- Ben öyle biliyorum da .. 
- Hayır .. zavallı Neriman, 

kendi kendine aldanıyor .. Ek -
rem Nerimanı sever mi?. Zaval
lı Neriman .. bütün yaz, ancak i
ki elbise güçlükle yaptırabildi .. 

- Pekl, nasıl olur, Belkıs, ko
nuşuyorlar, sevişiyorlar, biribir
lerine söz vermişler, nişanlana
caklar .. 
- Hepsi yalan. Ekrem, Nerima

nı oyalıyor. Sen Nerimanla daha 
iyi konuşuyorsun .. eski arkada -
şındır. Çocukcağızın iyiliğini, is
tikbalini istersen, hakikati, ken
disine olduğu gibi anlatmalısın. 
Bu, senin için bir vazifedir. Ek
remden vazgeçsin .. ondan ilmi -
dini kessin .. boşuboşuna oyalan
masın .. yazık kızcağıza .• 

İKDAM 22 - A<'.ıUSTOS 1939 

li!iJ!li(lijlA' Uçurum Kenarında 

Yıldızlar Holivuda 
Dönmiye Başladılar 
Tıpkı Bir Film 
Tatili Geçiren 

Gibi Yaz 
Bir Artisl 

Holivud (Hususi) - Artık 

yıldızların yaz tatili bitiyor. Ya 
vaş yavaş meşhurlar Holivuda 
dönüyorlar. Her yıldız; öteden -
beri yaz tatilini kendi memle -
ketinde eeçirir. Bu yıi yine 
öyle oldu. Avrupalı yildızlar me 
seıa, Simone Simon, Sonia Hei
ne kendi memleketlerinde yazı 
geçirdiler. Güzel sinema yıldızı 
Sonie Haine bütün yaz günlerin 
de memleketınin en güze; bir kö 
şesinde sade bir hayat ya~dı. 
Meşhur artistler arasında yal
nız bir tanesinin hayatı tıpkı 

macera filmleri gibi geçmiştir. 
Bu yıldız meşhur Zaraıh Le

ander'd>r. İsveçin sinema 1Ue
mine hediye ettiği yeni Greta 
Garbo yaz tatilini geçirdi.ti gür.. { 
leri çok hesaplı hascamasını:. 

rağmen kendisine oldukça pa
halıya mal olan bir macera ge
çirmiştir. 

Zıırali Leander çok güzel bir 
kadın olduğu kada kcndıne 

mahsus bir cazibesi vardır. 
Her gittiği yerde bütün ka

dınlar, erkekler onu gıpta ile 
seyrederler. 

Kadınlar ekseriya onun gü
zelliğini, zarif elbiselerini o ka 
dar kıskanırlar ki yanlarındaki 
erkeklere mu.tad hilafına göoıter
dikleri yoksulluk bunun en kuv 
vetli tezahürü sayılır. 

İşte her kadının kıskanarak 

sevdiği, her erkeğin küçük bir 

iltifat beklediği bu şahane ka

dın hiç ümit etmediği bir mu -

hitte, hiç ümit etmediği bir er

keğin her emrine, her hareketi-

Güzel yıldızın geçirdiği, tıp
kı bir macera filmi olan bu ha
dise şöyle olmuştur: 

Zarah Leander İsveçin cen

neti sayılan balıkçı köylerinden 

birinde 6 saat istirahat etmek 

arzusunu göstermiş. Fam dö Şam 

brı ile beraber Liko köyüne 

gitmiş!er. Artıst bu gezmeı;inde 

ibir spor elbise giymiştir. 

Köyün en güzel mesiresi o
lan bir gazinoya gelmişler. Gü
zel kadın sereserpe oturmuş, 

yemeğini yemiş ve bir iki saat 
sonra sandalla Balık avına çık
mak istemış. Zaten gazino iske
lesine bağlı bulunan bir sanda
lı kiralam.şlar. Fakat tam san- k 
dala biiıecekleri sırada, sonradan 
sandalın sahibi olduğu anlaşı -
lan genç bir adam gelmiş ve 
iki kadının yalnız ıbaşlarına san 
dala binemiyeceklerini söylemiş 
ve Zarah Leander'i işaret ede -
rek: 

Süheyla, heyecanlanmıştı. Se
si titıriyerek: 

- Fakat, nasıl olur, Belkıs, de 
eli .. artık böyle bir şey mümkün 
değil.. Neriman, bütün ümidi -
ni, bütün canını 
ni, bütün hayatını Ekreme bağ
lamıştır. Ne bileyim .. daha açık 
söyliyeyian .. bütün varlığını Ek
reme vermiştir. 

- Neler söylüyorsun, Sühey -
!il? .. Sahi mi? .. 

- Tabif... 
- Vah zavallı kız .. büyük bix 

rezalet çıkacak öyleyse .. yazık .. 
Sustular. Bir an ikisi de ko -

nuşmadı. Fakat, birden, Belkıs, 

asabiyetle yerinden kalktı. Şa

kakları atıyordu: 

- Fakat, bu rezalet, dedi .. Ne 
riman aptallığına, saflığına, toy
luğuna kurban gitmiş .. Ekrem de 
olur ahlaksız, vicdansız değilmiş. 

Sonra, birden geldi, Süheyla
nın yanına diz çöktü .. bacakları
nı, kotradan deniza sallıyarak, 

genç kızın ellerini tuttu: 
-· Süheyla, hem, biliyorsun ki, 

ben Ekremi seviyorum.. kıska -

- Bu kadın sandala ibinemez. 
Demiş. 

Tabii biır hayretle gayriihti -
yari: 

- Niçin? .. Ben sinema artlıı

tiyim diye mi mahzur var aca

iba ?. diye sual soran Zarah şu 

cevabı almış: 

- Ne artist; olursanız olu
nuz benim sandalıma ancak her 
kadın ıbiner( İsterseniz 'iliz bı
nin. _;isterseniz büvüQ.ünfiZ hjn. 
sın. -

Güzel yıldız bu patavatsız a
dama fazla bir şey söylem eden 
kendisi kayığa biner ve: 

- Fakat sandalı siz idare e
deceksiniz. Çünkü sandal sizin 
miş, der .. 

* Uzun boylu sarışın bir köy 
delinanlısı ile bis kaç saat de
niz üstünde kalan artist onun 
sihrine kapılmış, kendisinı kay
ıbetmiş. 

Adem babamızın puselerıne 
yakın jestler ve sertlikle öpülen 
kadın ancak kendine geldiğ. za
man bir köy evinde bulunduğu
nu anlar. 

Henüz hiçbir dedikoduyu mu 
cip olmıyan bu hadise Zarah Le 
anderin genç balıkçıya tutulma 
sı herkesi düşündüTiiyor. 

Zarah Lcanderin H olivutta 
etrafını saranlar bu nı.acerayı 

onun ağzından dinlemeye çalı

şanlardır. 

nıyocum. Bunu, sevdiğim adam 
yapıyor ha? ... Eyvah .. ben mah
voldum.. şimdl. yanımda olsa, 
Vallahi paralarım o adamı .. al -
.çak .. halbuki, bana neler anlatı -
yor? .. Nerimanı sevmediğini söy 
lüyor. Neriınanın kendisine yal
vardığını, peşini bırakmadığını, 

mütemadiyen, rahatsız ettiğini 

anlatıyor .. 
Süheyla, vaziyetin, çok nazik 

olduğunu anlamıştı. Bu hadise -
!erin altından, muılıakkak ki, bir 
facia. bir felaket, bir skandal 
patlak verecekti. Ayağa kalktı. 
Ciddi bir tavırla, Belkısa elini u
zattı: 

- Bana müsaade Belkıs .. gi -
diyorum. Hem de şimdi, senin ar 
kadaşın gelecek.. benim burada 
olmam doğru değil. 

Belkıs, asabiyetten hiç cevap 
vermedi.. Sühey!A, balıklama bil' 
atlayış yaptı.. güzel, kulaç ata 
ata, plAja çıktı. 

* Kotra, demir aldı .. 
Ekrem, yelken dümenini Bti

yükadaya doğru çevirdi.. rüz • 

ALMANYA 
ÇILDIRDI MI? 

Berlin, Dünyaya Müteaffin Bir 
Koku Neşreden Merkez Halindedir 

Asıl sulh düşmanı Almanya· 
dır. İtalya, onun avuçları içine 
alınmış bir kukladır. Avrupa ga· 
zeteleri İtalya'dan: cZavallı İtal
ya. diye bahsediyorlar. 

Almanya çıldırmı.şa benziyor. 
Hiç bir harp malzemesi yapacak 
iptidai maddesi, membaı olma
dığı halde, mütemadiyen silAhla
nıyor. Bütün Almanya hercü
merc içindedir. Halk bitkin bir 
vaziyettedir. Almanya, cşerefinl 
kurtarmak için• harp edecekmiş. 
yeni bir harbi göze alacakmış. 

Bu, Almanya için bir cinnettir. 
Almanya çıldırdı mı?. Bütün 
dünyayı ateşe atacak, veya sü
rükliyecek olan Berlin, muhak
kak ki, gayri tabii ahval ve şera
it içinde bulunuyor. Yoksa, aklı 
başında olan insan, bugünkü va
ziyeti ihdas edemez. Bütün dün· 
ya, bir harp havasının zehirli ko· 
kusunu teneffüs ediyor. Her ta
rafta bir emniyetsizlik var. Bu
nun müsebbibi, mes'ulü Alman
ya'dır. 

Almanya çıldırdı mı? .. 
Bu suali sormayı çok yerinde 

buluyoruz. Çünkü, Almanya, 
her gün bir adım daha harbe 
yaklaşmakla, kendisini uçuruma 
doğru biraz daha yaklaştırıyor. 

Gelecek bir harbin neticesi mut
laka şu olacaktır: Almanyanın 

perişanlığı ve mahvoluşu! Çün
kü, bugün, Al~anyanın dahili 
vaziyeti, iktisadiyatı, bir harbi 
Uç ay bile uzatacak vaziyette de
ğildir. Almanya, Büyük Harp
ten mağl(lp çıkmıştır. Halbuki, 
bugünkü Almanya ile 1914 teki 
Alın.en-ya ...-o.aındn çok :lark VQr .. 

dır. O zaman, Almanyanın kuv
vetli müttefikleri, iptidai mad
deleri, birikmiş harp malzemesi, 
geniş müstemlekeleri, depo edil
miş erzakı vardı. Bugün, Alman
yada, bunlardan hiç biri yoktur. 
Fazla olarak, Almanyada, bu
gün milyonlarca gayri memnun, 
peşinde diş bileyen bir Avustur
ya, intikam için hazırlanan bir 
Çekoslovakya vardır. Almanya, 
ilk silahın patladığı gün, cephe· 
lere koşmakla iktifa etmiyecek, 
dahili kıyamın yıkılışın önüne 
geçmek için tedbirler almıya 

mecbur kalacaktır. 
Almanya, büyük bir sabun kö

püğü gibi dağılacaktır. Bugün 
Danlzigi almak istiyen Alman
ya, Viyana'ya hasret çekecek, 
Prag'ın ismini unutacaktır. Al
man devlet şefleri propaganda 
ile, blöfle, şantajla her şeyin hal
ledileceğine kanidirler. İşte en 
büyük cehaletleri de esasen, bu 
noktada başlıyor. 

Bugün Alman milleti, hiç bir 

gar güzel, deniz düz.. gidiyor -
!ar .. Belkıs, kotranın arkasında, 

oturduğu hasır koltukta, elini 
şakağına koymuş düşünüyor .. 
suları seyrediyor .. 

Ekrem, ıslıkla bir şarkı mırıl
danıyor .. birkaç gece evvel din
lediği ekzantrik bir tango.. bu 
tangoda, Belkısla beraber danset 
mişlerdi. 

Fakat, Belkıs, hiç oralı değil .. 
Ekrem, genç kızın neş'esizliğin
de bir mana sezmekte gecikme -
di .. zaten, kotraya gelirken de
sandaldan atlarken de, karşıla -
yış, pek soğuktu. AdetA, hiddet
lıydi. Belkıs'ta bir fevkaladelik 
vardı. Genç adamın yüzüne bile 
bakmak istemiyordu .. 

Ekrem, nihayet dayanamadı .. 
Motör dairesine inmişti. Başı

nı. dar ve basık tavanlı kapısın

dan uzatarak seslendi: 

- Belkıs.. bugün sende ne 

\rar?. 

- !. .. 

- Cevap vermeyişinden anlı-

yorum ki bana d,irgınsın.. ku -

bakımdan tatmin edilmiş değil
dlr. Halk _galeyan içindedir. Al
manlar harp istemiyor. Alman 
milleti kültürlü, her şeyi müd
rik bir millettir. Bugün Alman
yayı idare edenler, Alman mil
letin bir makine haline getirmiş 
se de, bu bir zahiri manzaradan 
ibarettir. Alman milleti asla şu
ursuz olamaz. Kendisini uçuru
ma doğru sürükliyenlerin had· 
siz ve hesapsız çılgınlıklarını, içi 
sızlıyarak seyrediyor. 

Bugün, Almanya'da tek bir in· 
san harp istemiyor. Harpten bu 
kadar yılmış, felaketin ne oldu
ğunu görmüş, asla harbetmek is
temiyen bir millet, yarın cephe
lerde harbe sürüklenemez. Al
man milleti rahat, huzur, de
mokrasi ve hürriyet istiyor. Ar
tık, tazyikten, mahrumiyetten, 
angaryadan, tecrit kampından, 

hürriyet yokluğundan, istismar 
edilmekten bıkmıştır. 

Çünkü, Alman milleti biliyor 
ki, karşısında bütün bir dünya 
vardır. Aklı selim sahibi, makul 
düşünen bir sulh cephesi.. yer 
yüzünde huzur ve sükünun de
vamını arzu eden ve her ne pa
hasına olursa ilsun bunu temine 
çalışan ve temin etmeğe de muk
tedir bulunan bir sulh cephesi 
vardır. 

Almanya, kafi mikdarda ant! 
pati yaratmıştır. Bütün dünyada 
Almanyadan bahsedilirken, bir 
hastadan, bir zavallıdan bah -
sedilir gibi konuşuluyor. Halbu
ki, koskoca Alman devletinin 
Propaganda Nazın Göbbels, bü -
tün dünyada sempati yaratmıya 
memur bir zattir. Demek ki, va
zifesinde muvaffak olamamış, ak. 
si bir netice almıştır. Herkesi, 
Almanyadan soğutmak oldukça 
mühim bir marifettir. Bugünkü 
Alman idarecileri işte bunda mu
vaffak olmuşlardır. 

Bugün, Almanya, bulunduğu 

uçurumun kenarında şaşkın bir 
vaziyette düşünüyor! Ne yap • 
malı? Bir taraftan da iç efkan u
mumiyeyi tatmin etmek lii7ım ... 
Bir takım blöfler. hare -
ketler, jestler Hızım.. bunun 
ıçın de mesela, son gün -
lerde Slovakyayı askeri himaye· 
sine aldı. Slovak şehirlerine Al· 
man kıt'alaı1 girdi. Fakat bütıin 
bunlar, bir şaşkınlığın gülünç te
zahürleridir. Bu tezahüratın, 

kimseyi tatmin etmediğini, ken
dileri de, Alman şefleri de bili -
yorlar. 
O halde Almanya ne yapmalıdır? 

Bu çılgınlıktan vazgeçmelidir. 
Yapılacak başka bir şey yoktur. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

zum Allah aşkına ne var, söy -
!esene? .. 

Belkıs, başını çevirdi. Dudak
larında müstehzi bir tebessüm 
vardı. Genç adamın yüzüne dik 
katli dikkatli baktı. Sonra: 

- Ne olduğunu, sen daha iyi 
bilirsin, dedi.. Hala mı bana so
ruyorsun? .. Demindenberi, se -
ninle kavga etmemek için ken
dimi güç zaptediyorum. 

Ekrem işin nezaketini kavra -
mıştı .. Belkısa: 

- Şimdi, buradan ayrılamam, 
dedi.. zahmet olmazsa, bir daki
ka buraya kadar sen gelir mi -

. ? 
sın ... 

- Hayır .. 
-Ya .. 
Delikanlı gülümsemege çaıışa

rak: 
· - Adamakıllı bana kızmışsın, 

dedi. 

- Zannederim .. 

- Ben de öyle tahmin ettim. 

Genç kız, sağ elini kaldırdı, şe

hadet parmağı ile işaret ederek: 
(Arkası var) 
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J.IAZ RET/ · 

MUHAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 9 

Hazreti M.,hammed'ln Doöuşu 

1 orununu Aşk Ve 
imanla Seviyordu 

Amine, Abd ullahın vetatın -
dan iki sene sonra, bu genç ve 
vefakar cariyesini, kölelikten a
~~t edilmiş olan - yine Habeşli -
Ubeyd isminde birile evlendir
mişti. Ve bu iz~lvaçtan da (Ey
men) isminde bir erkek çocuk 
dünyaya gelmi:şti. Bundan do
layı kendisine (Ümmü Eymen) 

denilmişti. (1) 
Mensup olduğu aileye karşı 

son redecede sadakat ve mu -
haibbet hisleri besliyen bu kadın 
tam bir ana şefkatile (Hazreti 
Muhammed) in hizmetini deruh 
te etti. Onu, kalbinin 'bütün sa• 
fiyet ve samimiyetile sevdi. O 
tlercede ki, (Hazreti Muham -
med) bu kadını adetli bir, ikin
ci ana bildi. Hatta aradan seneler 

·· ··Eymen-
geçtikten sonra, Ummu 
den bahseden Hazreti Muham • 

med: 
- Anamdan sonra anam. Üm 

mü Eymendir. 
Derdi. 

* ) attı (Hazreti Muhammed A-
yaşrna geldiği sırada, artık . 
minenin hastalığı da en had bır 
devreye gelmişti. . 

Amine, sağlığında, (Medıne) 
ye giderek zevci AbduJJahın kah 
rini ziyaret etmek istedi. 

AbdülmuttalLb, zahmetini ile 
ri sürerek onu bu fikirden vaz-

A . e 
geçirmeye çalıştı. Fakat ının 
o kadar ısrar etti kl, Abdünıl~t
talib nihayet ona izin verınege 
meobur kaldı. 

Amine yanına (Hazreti Mu
hammed) ile Ümmü Eyıneııi al 
dı. Mediııeye gitti. Abdiillilut • 
talibin dayısı (İbni Neccar) ın 
evinde misafir kalarak birkaÇ 
gün üstüste, Abdullahın kabriDl 
ziy ~. · etti. 

L ziyaretlerden hasıl olall 
teessür, Amineyi fena halde sars 
tı. Artık, yataktan kaJkaınıyacak 
'bir hal aldı. 

Vaktile (Beni Zühre) kızları
nın en taravettar bir çiçeği oJ~n 
genç ve dilber Amine, henilZ 
yirmi bir yaşın.da olduğu halde, 
ölümden korkmuyordu. Bilakis, 
sevgili zevcinin medfun bulun -
duğu bir muhitte can vereceği
ne seviniyordu. Fa.kat, oğlu (MU 
hammed) i doya doya seveın': 
diğine de acı acı teessüfler edı
yordu. 

Nihayet, insafsız ölümün ilk 
alametleri belirdi. O zaınan, au 
genç ve ince duygulu kadın, e~ 
salsız bir muhabbetle sevdiği og 
ltı (Muhammed) i karşısına otur 

.. ksek 
tarak, hassas kalbinin en yu . 
ilhamlarını gösteren son şiiriDl 
söyledi. ed) e 

Bu şirin meali, (Muhamın 
dua ile başlıyordu. Ve: k 

(Sen, yüz deve feda edil~re 
ölümden kurtarılmış olan bır zka 

t 
•1 n Bir ço 

ın mub terem og usu · . ··m-endim 
delili ve alametlerden o.,. 

h iılem<e 
ve biliyorum ki, ma za ldin 
rahmet olarak dünyaya ge t · ·""re e-
Halka, hala! ve haa.rını ~g zreti 
ceksin. Büyük ceddın, a 
İbrahim'in Hak dinini her~ese 
telkin ederek, insanları selame
te isal edeceksin. Halkı, cans~z 
pullara tapmaktan kurtaraca • 

ve Allah ta· 
sın Daima masum -" . . ınasurn ve m ..... -
raf ındaıı. daıma 
fuz kalacaksın.) d 

S 
.. 1 ·1e hitam buluyor u. 
oz erı h d'e 

A
- . Hazreti Mu amme 
mıne, r~ ... 

hıtaben söylediği ıbu ~e _ıg şıırı 
b "t' dikten sonra, ellerını sema
y~ ~aldırdı. Dermansızlıktan tit 

riyerı sesile: . 
_ Herkes ölecek, her yenı şey 

eskiyecek. Her varlık, fena bu -
lacaktır ... Ben de öleceğim. Fa
kat ismim ölmiyecek ve ebedi • 

(1) Araplarda ana ve babala
rı, çocııklarıuın ismine izafetle 
~ağırnıak adettir. 
Jete kadar sürüp gidecek. Çün -

kü, pake ve tahir bir evlat dün
yaya getirdim. Ve bununla ciha
nın en yüksek. şerefini iktisap 

eyledim. 
Diye, söylendikten sonra, bir 

müddet sB.kit k.aldı. O deriıll. sü
kfuıet içinde, yavaş yavaş gözle
ri kapandı Vücudü, aleme rah -
met olan Hazreti Muhammed) 
in mübarek anası, artık Cenabı 
Hakkın rahmet deryasına dal -
mıştı. 

* Aminenm vefatı üzerine üm-.. ' 
mu Eymen, (Hazreti Muham • 
med) i büsbütün bağrına bastL 
Ve o günden itibaren, kendisine 
büyük bir vazife terettüp ettiği
m anladı. 

Bu genç ve sadık cariye he
nüz beş _Y_aşmda bulunan ;ahip 
v.e efendısını aldı. Bir kervana il 
tihaJ_<: etti. Mekkeye ve doğruca 
Abdulmuttalibin evin<> getirdi 
Babadan ve anadan mahrum ka 
lan bu yavruyu, büyük babasıaıa 
teslim etti. Fakat teslim eder _ 
ken de: 

- Bundan sonra, hayatınu 
bu çocuğa vakfedeceğim. Rica 
ederim, beni ondan ayırmayı -
nız. 

Dedi. 
Abdülmuttal:ib, Aminenin ve 

falın.dan dolayı son derecede mü 
teessir oldu. Günlerce, gelininin 
matemini tuttu. 

Mekkenin ve Kureyş kabile
sinin bu ihtiyar reisi, esasen tıo
rununu büyük bir aşk ve iman 
;Je seviyordu. Fakat şimdi bu sev 
gi, artık son haddini buldu. Ab
dülmuttiılib se\lgili torunundan 
bir dakika bile ayrılamıyor .. o
nu, kendi odasında yat>rıyor, gün 
düzleri iş için bir yere giderken 
de, onun elinden tutarak bera -
ber götürüyordu. 

Hazreti Mıııhammed, bu bü
yük sevgiye tamamile liyakat 
gösteriyordu. Henüz altı yaşına 

bile girmediği halde, hi9bir ço
cukta görülmesine iınkiin olmı
yan bir ciddiyet, vakar ve büyük 
bir kemal eseri gösteriyor .. bil • 
hassa çok güzel, çok muntazam 
ve çok yerinde söz söylüyordu. 
Kendisıle karşılaşan en büyük 
insanlara bile hürmet telkin e
diyordu. 

Abdülmu'ltalib, minimini to _ 
rununun gösterdiği bu büyük 
feyz ve inkişaftan son derece -
de memnun oluyor .. büyük bir 
gurur ve iftihar ile: 

- Kureyş kabilesi halkına 

mahsus olan cazibe ve letafet, 
Mekke halkına mahsus olan gü
zellik, Beni Saad kabilesine malı 
sus olan fesahat ve belagatle söz 
söylemek, torunum (Muham • 
med) de cemolmuş. 

Diyordu. 
(Hazreti Muhammed) ile ilk 

defa temasta bulunanlar, onun 
niçin (Muhammed) tasmiye e
dildiğini merak ediyorlar? 

- Bu çocuk, niçin bu garip 
ismi taşıyor? ... Şmdiye kadar ne 
ecdaıdında ve ne de Kureyş kahi 
lesi arasında 'bu ismi hiçbir kim 
se kullanmamıştır. 

Diye .l\Jbdülmuttalibden soru
yorlardı. 

O zaman Abdülmuttalib mağ
rur ve mesut bir tebessüm ile 
gülüyor .. minimini torununun 
başını ve omuzlarını okşıyarak; 

- Muhammed, müstesna bir 
yaratılışa maliktir. Ve bu isim 
ona, manevi bir kuvvet tarafın
dan verilmiştir... {Muhammed) 
demek, gökte Hakkın, yer yü _ 
zünde insanların en çok methü 
sena eıleceği bir varlık demek
tir. Bu isim, bütün dünyaya şe
ref ve saadet verecektir. 

Diye, mukabele ediyordu. 
Hazreti Muhammed; bir ta -

raftan büyük babası Abdülmut· 
tallbin bu büyük muhabbeti, d>
ğer taraftan da babasından mi
ras kalan cariyesi Ümmü Ey -

BuGünün·-
Yenilikleri 

Dolu Kadeh 
Çınlar m,? 

Dolu kadehler boş kadehler 
gibi tokuşturulunca çınlar mı?. 
Birdenbire buna cevap vermek 
güçtiil". Fakat size bunu söyli -
yeyim. Boş kadehler yalnız cam 
oldukları için bütün hassasiyet 
!erile nasıl madde olduklarını 

. gösterirler. Fakat içine bU- madde 
doldurulunca artık ağırlık tesi
ri altında bu hassasiye'oi kay

bederler. 
---0-

İnsanların Yaşı 

Son yapılan mua.yeneler, tec

rübeler, is~atıistikler insan O:ıa

yatını 50 yıl olarak kabul etmiş

lerdir. 50 yaşına kadar olan in • 

sanlar normal şekilde çalışır ve 

bedenen, fikren kendilerinden is 
tifade edilir. 50 den sonraki insan 

lar yavaş yavaş çalışma kabili
yetlerinden ve nihayet zekala -

rından kaybederler. 
---0---

Hesap Makinesi 

tiesap makinesıni yeni bir ica 
zannediyorsanız aldanıyorsunu~. 

Her ne kadar yirminci asır me -
deniyetinde mekteplerde en mü 
kemmel bir vasıta halinde kabul 

. , ediliyorsa da bu hesap makine • 
si Miladı İsadan 800 sene evvel 
Çinde icat edilmiştir. 

O zaman bu hesap makinesi 
bugünkü gibiydi. Ufak toplar -
dan yapılmıştı. Sonra bu hesap 
makinesi Ruslara ge9ti ve niha -
yet Fransaya geldi. Ondan son
rada bütün dünya yenilik diye 

kabul etti . 

men'in emsalsiz şefkati sayesin
de, öksüzlüğün ve yetimliğin en 
küçük bir acısını bile hissetme
den yavaş yavaş büyüyor .. bütün 
günleri·, tam bir sükUnet ve 
saadet içinde geçiyordu. 

(Arkası var) 

iKDAM 

italyan Ordusunun 
içyiizü Nasıldır ? 
Bu Ordu Cebri Bir Tazyik 

Yapmıştır Karşısında Panik 

1 

YAZAN: 
,__._E_m_e_k_li_G_e_n_e_r_aı_K_em_a_ı _K_o_ç_e_r __ ı 

'Bu yazılarıma, Kadornanın 

hatıratını mehaz ittihaz ediyo -
rum ve dünkü İtalyan ordusunu 
onun görüşüne göre tanıtmak 

istiyorum. 
Sardenya ordusundan do • 

ğan ve bu ordunun sağlam te -
melleri.ne dayanan İtalyan ordu
su Eritrede acı imtihanlar ge • 
çirmiştir. Yani, İtalyan ordusu, 
orta çağların an'anelerine bağlı 
bir ordu karşısında inhizama uğ
ramıştır. Bu mağlubiyetin sebebi, 
memleket ve parlamentodur. Or 
du, ihmal edilmeseydi, itimada 
layık bir seviyeye gelebilirdL 

Er, yüksek muhariplik vasıf· 
!arını haizdir; fakat, subay za -
yıf ve kumandan evsafından malı 
rumdur. Uzun bir sulh devresin
de muhitin menfi tesirlerinden 
kurtulamıyan ordu, maddeten ve 
manen darbelere uğramıştı. 

Antimilitarizm, ordunun ru
hu ve disipli.ni üzerinde mües
sir olmaktan ılılli kalmamıştrr. 
Burjuva sınıfı ile orduyu mem
lekete bir bar olarak tel.Akki et
mek gafletini göstermiştir. 

Parlamentoda semere venni-

İtalyan motörlü kıtaları 

eyliyetli de gün geçtikçe haksız- harp vak'aları isbat edebilir. 
lığın barı elimi altında eziliyor- Bu ordunun iş başarması ümit 
du. edilemezdi. Müttefiklerinden 

'I'rablusgarp harbinin depolan gördüğü yardımllara rağmen, ye 
boşalttığını söyliyen General, rinde saydığı, hatta cebri bir taz 
galiba cıradaki kahraman müda- yık karşısında, panik yaptığı ma 
filerin kemiyetini bilmiyordu!. lfundur .. 

Ordunun noksanı tarife de sı • H rd .. ar~ sonu o usunun bu gü~ 
ğamazdı. İtalyan ordusunu mua- luklerı nasıl yendiğini istikbal 
sırlarile ölçmek mümkün değil • ı gösterecektir. 
di. Esasen: tNisbet bunu diğere Generalin ı,ıı.emleket vaziyeti-
hatadır.. ne dair olan mütalalarına ayrı 

, G<ıneralin fikrince, İtaly~ or-, . bir makale tahsis edeceğiz. 

- _, 
Afrika yerlilerinden mürekkep ltalyıui kuvvetleri 

yen bir masrafın bütıçeden tay 
yedilmesi, duğrudan doğruya or
duya tevcih edilmiş ıbiı" darbe 
mahiyetinde idi. 

Orduda sanat ve fennin te
ra!kkiyathle müvazi bir tekem -
mü! görülememiştir. 

Silaha dayanan siyaset, fera
gat ve hacaletten kurtulamamış 
tır. Artan nüfus, memleketin je
opolitik vaziyeti dikkat gözünde 
bulundurulmamıştır. Partiler, or
duya güvenmek mecburiyetini 
hiç de idrak edememişlerdir. 

Tatmin edilemiyen subay he 
yeti, yelesi maaşlar alamadığın
dan, daima gayrimemnun ve 
müşteki idi. Bu sebeple, yüksek 
tahsil gençliği orduya değil, ve· 
rimi olan karyere iltifat ediyor· 

du. 
Orduda terfi esasları bozuk

tu ve ahenksi.iliğin bir amili de 
];u idi. Demagoji hükmünü gös 
!eriyordu. Marifet iltifata tabi 

detildi. 
İstihkaksız ilerilemeler, inzi

bat ve intizam şirazesini bozu -
yordu. Büyük rütbelere irtikada 
merhamet de rol oynuyordu. 

Ordudan ayrılanlar sefalete 
mahkumdu. Zayıf seciyeli ma -
fevkler, madunları hakkında a
dil bir karar vermekten acizdi -

ler. Liyakatsiz terfiler, orduya 
zararlar veriyordu. Hele dira -
yetlilerin mahrumiyeti, zihinler
de fena izler bırakıyordu. Ufak 
rütbede uzun müddet bekliyen 

- -

.. -- -
İtalyan çocuklarına da asker elblseııi giydiriliyor .. 

dusunu bu derekede bırakanlar 
' 

mağlubiyeti de üzeıılerine alma-
lıdırlar. 

Orduda rütbe, bir geçim vası
tasıydı. Rütbeye göre bilgi aran
mıyordu. Cehlin zararı burada 
çok barizdi. 

Harbiye bütçesi, her yıl silah 
altına çağırılması zarurt olan 
yüz binıleri besliyemiyordu. Bir
çok gençler, askeri terbiyeden 
mahrum kalıyorlardı. 

Memleket, kendi silahile mü • 
defasını temin etmek imkıinla -

nna malik değildi. Hadisat, 30 
yıllık ittifakı bozmıya mecbur 
kılmıştı. 

Büyük harbe girerken İtalyan 
ordusunun vaziyeti bu idi. Ve bu 
kadar acıklı idi, 

Harbin de bu ordu için ter • 
biyetkar bir fazileti olmadı4ını 

-
Amerikadaki Ecnebi 

Cemiyetler 
Vaşington, 21 (A.A.) _ Tah _ 

kikat komisyonu, Alman • Ame

rikan cemiyetinin ve komünist 
partisinin, pek yakında k an una 
muhalif harekatta bulunmak su· 

ıçu ile ittiham edileceğini bild.lı-

mektedir. Kumisyon bu il;qeık

külleri, yabancı hükfırnetıerJe a

liikadar teşekküllere husust bir 

deftere yazılmak ve faaliyetleri 

hakkında geniş ve mufassal ma- . 

lumat vermek mecburiyeti tah

mil eden kanuna riayetsizlik gös 

termekle itham edecektir. 

SAYFA-s -

1 2 3 4 5 ~ T e 9 10 

··--·----1- -11 ---.-----•----.----• =--•• ·--= -••• ı-----
- •• --1-----.!---•·---

-.------ı·'--·-------• 
1 ' 

SOLDAN SAGA: 
1 - İşaret veren. 
2 - Büıyük bir dağ. 
3 - Mağara ? Kur'andan bir 

parça okuma - İşaret sıfat 
4 - Hayvanların ayağı için • 

İlave • Vücudden çıkan s 
6 - Büyüğe söz vermek _ Pa

rası ile oturmak. 
6 - Sene - Eski bi.r medeniyet 
7 - Asker - İkinci _ Başına B 

gelirse sebep olan. 
8 - Korkutma için _ Fikir • 

Kalk borusu. 
9 - iBir fasıl isminin 

:kelimesi. 
10 - Bir çiçekli olan. 

YUiK.ARIDAN AŞAGI: 

1 - Sitemli konuşan. 
2 - Ender. 

3 - Yaşanın muhaffefi _ (e 

kem) ile söylenirse şaşırıp kal 
mak - Beyaz. 

4 - Orta - Yukarısı değil 
5 - Titreme - Aksetın lr.. 
6 - Yemi; • Son harf yak es-

rar. 
7 - iBir çölün ismi _ Edat 

Son harfi yok hayır. 
8 - Tıkamaktan emri h 
9 - Şartlar. azır, 

10 - Asık yüzlü. 
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Dünkü Hava Vaziyeti 
YeşUk,öy Meteoroloji istasyo

nundan aldığımız malıima!;-gö
re: Hava dün Egenin cenubun· 

da açık, Trakya, Kocaeli bÖıge
le ·ı .,,. n e n.aradenizin şark kıyıJ.arın 

da ve Doğu Anadolu şimalinde 
bulutlu, yeıı: yer yağışlı, cenup 
doğu, orta Anadolu, AkdeniZ 

§ark kısımlarında bulutlu v• 

mevzii yağmurlu, diğer bölge

lerde bulutlu geçm~tiı:. 
Rü~garlar doğu böl.gelerde ve 

cenuıbi Tra.lcyada, Marmara h•V 
za.:ıında ve diğer bölgelerde garbi 

istikametten esmiştir. 
İstanbulda hava dün bulutlu 

idi. 
Rüzgar ~imalden saniyede 

10 - 11 metre esmiştir. Suhune' 
en yüksek 27,3 düşük, 18,3 san

tigrattır. Yağmur kaydedilme 1 
mijtir. 
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SAYFA-8 

'l/;11 .,, k).'-~ 
Savaşdan Sonra ... 

1 Naklledelfil: Selami İzzet 1 
- Ateşi kesi.. 
Bu emir elekt:rikli işaNtler 

vasıtasile zırhlının her yanına 
verildi; tiz bir cRaıhab borusu 
çaldı; top sesleri keıildi. Sağ ka
lanlar birdenbire hasıl olan bu 
derin sessizlik içinde ne yapa -
caklarını ~dılar. 

Daha bir kaç d:altika evvel ha
valarda mermiler lSlık çalıyor, 

1ıoplar gürlüyor, etraf dumana 
boğuluyordu; denize d~n gül -
lelerle fışkırttığı sular, kooa ge
miyi tufana boğuyordu. 
Şimdi artık çıt duyulmuyordu. 

Y a1ruz yaralıların. can çekişen
llerln iniltileri kulaktan kulağa 
yayılıyor, küçük dalgalar la Jı:a -
tıurgayı yalıyan darbeleri, bu 
iniltileri hazin hazin besteliyor -
du. 

Tayfalar başlarını ZJrhlının 

yuvarlak pencerelerinden çıkanı> 
uzaklara baktılar. D~an ge -
milerl, direkleri kJ.rılmış, baca ~ 
la:rı düşmüş, umurgalan delik 
deşilı: ric'at ediyorlardı. 

0 zaman a&V8§ı kazandıklarını 
aıı ladıl.ar: 

- Yaşa!. dlye bağınJ!Jlar. 
qıe tam bu aırac!A zırhh,ya bir 

motör yanaştı. Mevkfuıde etra1a 
emir vermel<.la me~ olan bi -
rinci kaptan eğilip baktı: 

- .Nedlr7 Yeni bir direkfil mU 
- Hayır, sl.ıe bir telgraf. 
Kaptan telgrafı açıp okudu, 

hl:r hhkab11 attı. cebine soktu; 
•onra yine 'lmmanda me-vkilne 
geçtl Fakat artık kendinden da
ha emtn bir sesle, daha Talan, 
daha 8ert, daha azametli kuman
da edi;ycırdu. 

Savaş müddetmoe ve galibi
yetinden soma da bir an soğuk 
lı:anlılığını, vakarını kaybetme -
ml'§ti; Mat fimdi ehemmiyetini 
bir kııl daha ~nlamışa bem.iyO!"· 
du. ' ~ 

Yukarıda işlıı1 bitirince, gü -
verteye indl Etrafa göz gezdir
di, kamaraların yolunu tuttu. 
Sağ kalanları buldu. 

- Şampanya getirıni2! d<:di. 
Sonra oturdu: 
- Iyi bir haber aldım, duyar

.aruz memnun olacağınıza emi
ııim. 

Birinci kaptan geminin efrat 
'Ye erkanına kendini çok sevdil'
mişti. Daha haberin ne okluğu
nu öğrenmeden kendisini hara
retle, samIDıiyetle tebrike başla
dılar ve sordular. 

- Terfi mi ettiniz ? 
- Filo kumandanı mı oklu -

nuz? 
- Nişan mı aldınız? 

iBu sırada şampanya şişesmin 

mantarı patladı . 
Birınci kaptandan başka hep

si ürperdiler. Savaştaki top gü -
rültüsü, etraflarında yaralanıp 

ıruş.,n, ölen arkadaı;larının man-

Çeviren : N. DANTON 
Atılan kurşunlara rağmen 

firariye isabet vaki olmamıştır. 
Mahkum, kaçmağa muvaffalı. ol 
muştur. ş;mdiye kadar izi de hu 
lunmamıştır. İsmi ve eşkfıoli şu • 
dur: Rıchard Cosdon, 30 yaşında 
uzun boylu, iriyarı, koyu siyah 
saçı, ela gözlü, boynunun sol 
taraf,nda bir ben var ... Sol elın
de altın bir yüzük.. 

(Hamiş: Pek dar olduğı:ndan 
dolayı, mahkumiyet kararı veril
miş olduğu esru>da parmağından 
çıkarılamamış olan bu yüzüğün 
kesılmış veya törpıilenmi~ ol • 
mas. muhtemeldır. Ma+ıkum, 

tahsil görmüş bir adam g;b. ko
nu~uyor. Bu ada.mm tehlikelı 

bir şahıs olduğunu halka ilan 
ederız.) 

Karilerimizden bazıları peka· 
lıl hatırlarlar k. bu Cosdon Plat-

zarası, hlçblr şey onları km-kut
~ı... Fakat savaş duralı o 
kadar az zaman olmuştu, asapla
rı hAlii öyle gergindi ki, birden -
bire patlıyan şampanya mantarı 
onları gayrı ihtiyari ürkütmüş -
tü. 

Kaptan oralı olmadı, dedi ki: 
- Hayır, bunlardan hiçbiri de 

ğil. İyi bir haber amma, bunlarla 
alakası yok . 

Bir genç kız gibi kızararak illi.
ve etti: 

- Söyllyeytm dostlarım. Sa • 
vaşa çıkmadan hlı kaç hafta ev
vel evlenmiştim. Düğünii:ınde ço 
ğunuz bulundunuz. Şımdi bir tel 
graf aldım, hlr oğlum olmuş. 

Bu haber. büyük bir müjde gi
bi kulaktan kulağa yayıldı. Ka
maradakiler yeni doğanın şere -
tine kddehleırlni kaldırdılar. 

Etraflarında ağlanacak birçok 
ölü varken, yeni doğana gülme -
:&in hiç te sırası olmadığını dü -
ıünmüyorlardı. 

- Adını Zafer koyalım! 
.Diyenler oldu. Kaptan: 
- Acele etmeyiniz, dedi. Oğ

luma ad koymuş olacaklıır. 
Cebindeki telgrafı açtı, mex • 

kezden merkeze dolaşarak gel • 
mışti Üstünde birçok yazılar 
bu-çok adresler vardı. Tarihe 
baktı: 

- Vay, vay, vay ..• Oğlum al
t aylık! 

Xanapesine iyice Y'l,'!land:ı: 

- Altı ay! Emeklemeğe bile 
başlamıştır. 

Çocuk babası olanlar kapta -
nın heyecanını mübaiağalı bul· 
dular. Fakat bu sırada nazarı 

dikkati celbetmek te istemedi -
IPI'. 

Kaptan, gözlerinin önüne evi
ni, karıs:ıru getirdi, bir müddet 
tıl'tlı blr hülyaya kapıldı. Eğer 

emi.rber gelıneseydi, rüyasındar, 
ıı.üç uyanacaktı. 

Emirber: 

- A.ffını21 dilerim, dedi. Has
ta'1ede yatan yaralı arkadaşlar i 
yı bir haber almışlar, bunu sizin 
ağzınızdan duymak istiyorlar. 

Kaptan bıraz mahçup oh,ak 
kalktı: 

- !Hakları var, dedi, ben o 
müjdeyi evveıa kendilerine v ! ·. 

meliydim. 
M.erdivenleri indi, geminin 

hastane lroğuşuna girdi. Yaralı
lar sıra sıra yatıyorlardı. Başı 

sargılı biri dirseğine dayan~:ak 
kalkmak istıyor, kolu sarkık baş 
ka biri elini kaldırıp fınıırıne 'e
liim vermeğe çalışıyor; ayakları 
kırı~ş olan bir başkası yatağın 
dan .inmeğe çalışıyordu. Son ne
feslerinde olanlardan da bir mı
rıltı duyuldu. 

Ses kesilince biri tok tok ko
nuştu: 

- Annesile babası sıhhatte -

Zabıta Romanı: 9 
te'de doğmuştur. On iki ay ev
vel de bır katle te§ebbüs etmek 
ve kendisıni tevkife gelen polis
lere karşı cebir ve şiddet isti -
rnahne kalkışmak suçlarile tev
kif dilmiştir. 

Davasının devamı esnasında 

mı.itemadi)•en kendisinin masu -
miyetinden bahsetmış ve kendL 
aleyhınde şahadette bulunmuş 

olanlara karşı tehditler savur -
muştur. Zı>bıta, mahkumun bir 
suç ortağı bulunduğundan şüp
he etmektedir. Tahkikata devam 
ediliyor. 

Mis Bagge: 
- Şimdi ıize daha başka 

bir şey soyliyeceğIDı, dedi. Ev
velki gece Mister Ricardo, sağır 
Metrdoteli müstesna olmak üze
re hizmetçilerinden kimse bu -
Junmadıg halde .. 

IKDAH 

r·nn··,~ rb~ ı 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU 

....., '"" & .... - ~ ~-ı .A.P. 11,79 m. H85 Kce. it ıı:w. 
llH m. 118 Kco. 121 ıı:w. 

22 Ağustos Salı 
Saat 12,30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği: Yeni 

be;;tekarların yeni eserlerinden 
mürekep program. 

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

Saat 13.15 - 14 Müzik (Ka.rl§ık 
program - Pl.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Odamüzi -

ti - Pi.) 
Saat 19.30: Türk müziği: Fasıl 

heyeti. 
Saat 20.16: Konuşma. 
Saat 20.30: Memleket saat a

yarı, ajans vrneoo orete!Müzik 
ySTI, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği (An
kara radyosu küme ses ve saz 
heyeti.) 

Saat 21.30: Konuşma. 
Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50: Müzik (Bir opera-

nın takdimi - Halil Bedi Yönet
ken.) 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham ve tahvilirt, kambi
yor - nukut borsası (fiat.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband -
Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. 

İzmit At 
Yarışları 

İzmit, 21 (İkdam muhabirin -
den) - Yarım ve halis kan Arap 
atlan arasında Kocaeli idarei hu

susiyesi tarafından tertip edilmiş 
olan at koşuları dün yapılmıştır. 
Yarışa iştirak eden 12 atın do • 
kuzu, vilayetimiz dahilindeki da
mızlık kısraklardan yetiştirilmiş 

bulunuyordu. 
etlcede: 1400 mctrc11k tay 

koşusunu Ahmet Keseli'nin Ne -
bile isimli tayı, 1,45 dakikada bi
rinci, Hı.iseyin Kuleli'nin Nerak
lis'i ikinci. 

2.200 metrelik Halkevi koşu • 

sunda Rasim Meral'ın Ceylanı 

2,50 dakikada birinci, İbrahim Öz. 
kan'ın Sevim'i ikinci. 

3,000 metrelik Kocaeli koşu • 

sunda Ahmet Kescbir'in Ejder'i 
3,45 dakikada birinci, Hasan 
Alparslan'ın Kurnaz'ı ikinci ol -
muşlardır. 

ler ya? 
Biraz evvel başkalarını öldü -

ren, şimdi de kendileri ölen bu 
gemiciler, yeni bir çocuk doğdu 
diye seviniyorlardı. 
Yalnız genç bir tayfa. zırhlı -

nın lostromosu, hayatından ümit 
kesilen ve bunu kendisi de bilen 
bir çocuk: 

- Tebrik ederim, dedi. Artık 
rahat rahat ölürüm. Benim yeri
mi tutacak biri doğdu!.. 

Doktor Had.dop: 
- Öldürüldü, değil mi? .. (}. 

rası öyle. Tesadüfen vak'a ma
hal'linde bulundum. Fakat cina
yetın vukuu anında değil .. 

Mis Ba.gge, muhtemel bir ha
vadis merı.baı yakalamış olmak
tan mütevellit bir sevinçle: 

- Ne menfur bir hadise ... 
Siz herşeyi gördünüz. Adamca
ğız nasıl bir vaziyette idi?. 

- Ölmüştü .. 
- Orası muhakkak.. fakat ci-

nayet, nasıl bir cinayetti? .. 
Mis Bagge'in gözlerinde ümit 

lem'aları parlıyordu: 

- Mister Ricardo, bir iple bo
ğulmuştu. Bana biraz daha por
takal reçeli verir misiniz? 

Mis Begge. büfenin etrafın • 
da şen ve şatır dolaşıyordu. 

- Herhalde bu işi de o Cosdon 
denilen tehlikeli herif yapmış -
tır. Onun çocukluğunu hatırla -
rını. O kadar hiddetli, o kadar ya 
ramaz bir çocuktu ki .. 

Doktor, sordu: 
- Telefon ça ıyor, galiba Mis 

Bagge?. 

Şirketi Hayriyeden 
Bir Rica 

Kemal Taner imzasile aldığı

mız bir mektupta deniliyor ki: 

-.Ben Boğaziçinde memu -

!!'Um. Şirketi IHayriyenin sabah -

ları İstanbula kalkan iki vapu -

rundan birisile işiıınin başına git

meğe mecburum. Bunlar 7,5 ve 

8,5 tur. Birinci vapur çok erken

dir. İkinci çok geçtlı. Akşam da 

Beykozdan biri 4,15 diğeri de 

6,35 te iki vapur var. Birincisi 

çok erken ikincis de çok geçtir. 
İstanbula çiktığunız zaman her 

yer kaparırnış olduğundan evi -
mizin naiakasını tedarik e

demiyoruz. Esasen az maaşlı o • 
la!' ~ernurlann vaziyetini düşü 

nerek sabah vapUJ"unun 7,30 da 
ve akşam vapurunun da 5.10 da 
olmasını rica ediyoruz. 

1 Fotooraf tahlil ı e rl 1 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

HtlSEYİN BİREL 

(İstanbul - Şişli) 

-Dikkat ve 
intizam hassası 
kuvvetli bir tip. 
Azimkfır d ı r . 
Her işi> sonuna 
kadar ayni cirl 
diyetle ve ayni 
titizlikle yapar. 
Kendisine gü -

ı.t.....1<...;,ı.....,.ı..• venir. Kararı 
kat';<l.r. En faz 
la ehemmiyet 

verdiği şey imtihandır. Herkes 
tarafından tak.dir ~ilmek de 
çok hoşuna gider. 

* LÜTFİ EREKAY (Sivas) 
- Kavrayı.ş-

lı bir tip. Ener
jiktir Bi ço'k 
:işlerde çok a
tılgandır. Ba -
zıı.suna fazla gü 
venir. Alayışa 

pek ehemmiyet 
vermez. Kendi 
kendis>ne ça -
lışmak ister. E
mir altında pek 

bulunmak i6temez. 

• •• 

f 

M. S. (Kadıkö.)l'. 
- Zeki bir 

tip. Kendisine 
fevkalade güve 
nir. Biraz da 
mağrurdur. Her 
iş karşısında 

fazla ti·tizlik ya 
par. Kolay ko
lay herşeyi be
ğenmez. Zeki -
dir. Her işte mu 
vaffak olur. Dik 

kat hassası kuvvetlidir. Öğren -
diğini kolay kolay unutmaz. 

Mis Bagge, müphem bir mana 
ifaae edecek tarzdı;. ellerini sal
ladı ve odadan çıktı. Bir dakika 
soma avdet etti. 

- Albay Deotmar, telefon etti.. 
kızını görmenizi istiyor .. 

Haddon lfilcayıt sordu: 
- Acele bir şey mi? 
- Bilmem doktor, söylemedi, 

sade sizi görmek istediğini söy • 
ledi. 

-Ya! 
- Hemen gideceğinizi söyliye· 

yim mi doktor? 

- Mis Bagge benim muayene sa 
atlerim olduğunu söyleyiniz. On

dan sonra da acele gideceğim 

ha5talarım var. Bir tanesi ekmek 
çi kadın. Eğer Mis Demanın va • 
ziyeti çok fena değilse, o zaman 
kendisini akşama doğru veya öğ· 
leden biraz sonra görürüm. 
Kadın çıkarken doktor gülüm· 

süyordu. Demek Mis Merl De • 
mar, Rikardo cinayeti hakkında 

kendisinden söz almak istiyordu. 
Biraz bekliyebilirdi. 
f Doktor Haddon, hastalannı bi

rer birer dikkatle muayene etti. 

T ekirdağında Buğday 
Ve Keten tohumu Bol 
Trakyanın Bütün Bölgelerinde 

Bu Yıl Mahsül Bereketli 

' 

Tekirdağ, 21 (İkdam muhabi • 
rinden) - Bu yıl Tekirdağında 
buğday ve keten tohumu bere • 
kelli olmuştur. Kuşyemi ziraat 
sahası, geçen yıla kıyasen yüzde 
elli nisbetinde az olduğundan bu 
yıl, kuşyemi rekoltesi yüz bin çu· 
valdır. Geçen seneden müdevver 
otuz bin çuval stokla beraber ha
len Tekirdağında yüz otuz bin 
çuval kuşyemi vardır. Hariç pi· 

yasalarda kuşyeminin iyi fiatla 
satışını temin maksadile Tekir· 
dağındaki ihracatçı taclıleri ara
sında bir blok yapılması düşü • 
nülmektedir. 
Şarköy kazasının bu seneki 

bütün mahsulü yüz elli bin kilo· 
dur. Mürefte önlerinde tutulan 
kolyoz ve sardalya balıklarının 
kilosu yedi buçuk kuruştan Yu
nanistana satılmıştır. 

Kütahya Ve Civarını 
Seller Bastı 

Suların Yaptığı Tahribat 150 
Bin Lira Tutuyor 

Kütahya, (İkdam Muhabirin -
den} - ş..hri.mi:ulA> v civarda 

şiddetli fırtına ile karışık yağ -
mur ve doluyu müteakip saat 20 
de tekrar mütemadi şimşek, yıl· 
dırım ve fırtınalarla müterafik 
şiddetli sağnaklar başladı. Ve bu 
hal 1,5 saat sürdü. Bu şiddetli 
yağmurlar neticesinde şehrin 
garbi cenubi istikame!indeki Yo
kuşbaşından korkunç sel dalga -
ları yürüdü. İleridenberi normal 
selleri önleyebilen şehir içindeki 

sel kanallarının istiap haddini 
bir kaç misli aşacak kadar bir 
vüs'at ve azamet kespeden seller 
Sultanbağı deresi boyunca ev le -
ri, bahçeleri bastı. Buralardan 
getirdiği enkazla Şengül ve Pek

ıınez pazan köprülerini tıkadı. 

Buralardan taşan sular bir kol
dan itfaiye meydanına, bir kol
dan Pekmez pazarı çarşısı ve Ce 
malettin ·mahallesi semtlerine 
yürüdü. Mecra boyunca ve mec· 
rayı doldurarak inen sular Ba -
lıklı, Meydan. Polatbey mahalle
lerine yayıldı, Bu semtlerde mev 

Şehir dışında fakir bir hastaya 
gidip baktı. Kolonele de ancak 
ikide gidebildi. 
Kapıyı çaldı. Kendisini, Hint 

kumaşlarile döşenmiş bir kütüp
haneye aldılar. Kolonel, doktoru 
bizzat karşıladı. Mütenasip en • 
damlı, zayıf, sarı gözlü bir adam

dı. 
- Doktor, sizi bir hiç için ra

hatsız ettiğimden dolayı özür di
lerim. Kızım kat'iyen hasta de • 
ğil. Bunu kendisine söy lüyoruın. 
Sadece asabı bozuk. 

Doktor, bu kat'l teşhis karşısın
da gülümsedi: 

- Sebebini iule etmek şartile 
her türlü sinir bozukluğu iyı e· 
dilir. 

- Sebep mi? Sebep yok. Bu. 
günkü genç kızlarda analannın 
sağlam asabı yok. 

- Belki de kızınızın asabını 

Mösyö Rikardonun katli bozmuş
tur? 

Kolonel bir müddet doktora 
baktı: 

- Kızım neden onun katli ile 
inirlensin de başka bir cinayetle 

cut bütün dükkan, han ve evlere 
uvayan sel bUJ"alarda hayli tah 
ribat yaptı. Bazı ev eşyalarile 

han ve dükkanlardaki ticari eş
yaya zarar verdi. Nüfusça zayiat 
yoktur. Malca zarar henüz tesbit 
edilmemiş ise de 100 - 150 bin li
ra raddesinde tahmin edilmekte
dir. 

Yağmur ve sel esnasında fası
lasız den<!cek bir şekilde devam 
eden şimşek ve yıldınmlar kor
ku ve heyecanı arttırıyordu. Şe
hlr içinde bir eve yıldırım düşe
ırek osemt elektriklerini söndür
dü. Selin devamı müddetince 
belediye zabıtasile itfaiye teşki
latı, polis ve jandarmamız mal 

ve can kurtulması hususunda 
cansiparane çalışın!§ ve bunlar a
rasında hassaten takdire değer 

f .. dakiir !ıklar gösterenler olmuş
tur. Sel diner dinmez belediyece 

tedarik edilen amele grupları 

muhtelif semtlere dağıtılarak se
le uğrayan cadde ve binaların 
rin onarılmas1ma, çay mecra -
J.anının açılmasına baŞlanmış • 

sinirlenmesin? 
- Mösyö Rikardo komşunuz. 

du. 
Kolonel göz kırptı. Doktor ila-

ve etti: 

- Makul bir şey söylüyorum. 
Kolonel başını salladı: 
- Hayır doktor Haddon, sözü

nüz, zannınız hiç de makul değil. 
Şunu iyi biliniz ki, Rikardo ailesi 
bizimle arkadaş değildi. Onun 
katli bizi hiç alfil<adar etmez. E
ğer kızımın asabını bu cinayet 
bozdu ise, kızım utanmalıdır. 

- Şimdi lnwıızı görebilir mi
yim? 

Kapıdan çıkacaklan sırada 

Merle içeri girdi. 
Kolonel ıaşırdı: 
- Bu da ne? Sen yatmıyor 

muydun? Ben seni yatakta aa • 
nıyordum! 

Kız sakin cevap verdi: 
- Kalktım. Doktor Haddon bl· 

zi çok bekletti. (Alay eder gibi 
bakıyordu). Babamın anlatmış 

olacağı gibi, hastalığım esaslı bir 
ıey değil. 

Albay, bıyık altından gülüyor-
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ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 
KONYADA HASAN 

GtlCÜYENER 

• 

- Kadının hayatında en gü
zel çağı genç kız olduğu günden 
fübaren blı ay devam eder. 

tlSKÖDABDA T. GÜÇLÜ 
- Kadının 22 yaşına kadar 

<ılan seneleri en güzel zamanı -
dır. Bu yaşta kadının endamı 

mütenasip, teni parlak, yüzünün 
bütün çizgileri birbirine uygun 
olur. 
AYVANSARAYDA ŞtlKRtl 

YtlKSEL 
- Kadın güzelliğinde yaş 

mevzuubahsolamaz. Bence ko -
casına ve yuvasına bağlı her 
kadın (70) yaşında dahi olsa 
çok güzeldir. 

SAGLIH 
Soğuk Algınılğı 

Bu mevsim. gayet ihtiyatlı bu
lunmak lazım gelir. Bu mevsim· 
de, günde üç dört defa tehav -
vül gösterlı. 
Soğuk alğınlığı, haddi zatında, 

küçük ehemmiyetsiz gibi görü
nen bir hastalıktır. Fakat, za -
türrüe, zatülcenp, hatta vereme 
kadar yol açabilJ'. Binaenaleyh 
çok dikkatli, müteyakkız bulun 

mak lazımdır. Sabahleyin evden 
çıkarken, her ilıtimale karşı, ya 
nınıza bir pardesü almayı ihmal 
etmeyiniz. Bu, birdenbire gele -
cek sağnaklar ve akşam üzeri ha 
vanın serinlemesi ihtimaline kar 
şı alınacak ilk tedbirdir. Terli 

iken, bilhassa hava cereyanında 
durmamağa ve soğuk su içme -
meğe dikkat ediniz. Bütün tekay 
yüdata rağmen üşüdüğünüzü hı!(. 
seder, öksürüp aksırmağa baş -
larsanız, derlıal evinize gidip, 
as.pirin ve ıhlamur alaı·ak yirmi 

dört saat çıkmayınız ve üşüme -
meğe dikkat ediniz. Çünkü, en 
küçük bir ihmal, insanın başına 
çok büyük işler açabilir. 

tır. Bu yıl biribirini mu -
teakip gelen ve biri di -
ğerinden fazla bir şiddet ve vüs- · 
at gösteren sel feliiketleri gös -
temiştir ki bu şehirde mevcut 
sel kanal ve mecraları bu afet 
ve felaketleri önlemeye kfıfi de
ğildir. Sellerin taşıp yayılmasın
dan tamamen .kurtulmak için 
blı taraftan selleri k16men olsun 
şehir dışına akıtacak yeni ka -
nallar açmağa, bir yandan da 
mevcut şehir i.çi mecralarının 

kenarlarına yeni setler ekleme • 
ğe ihtiyaç vardır. Birkaç yüz bin 

liraya mütevakkıf olduğu tab -

min edilen bu tesisatın bugün -

kü şehiT bütçesile meydana ge -

rilimesine imkan görülmemek

tedir. 

du. Baba kızın blıibirlerini pek 
sevdikleri de derhal göze çarpı -
yordu. 

- İşte nihayet geldli. Artık o
turup konuşunuz. 
Acı bir istihza ile güldü. Sonra 

kapıyı şiddetle çekip gitti. 
Doktor Haddon, kıza baktı. 

Ba.kışlarile hareketini tasvip et
mediğini anlatıyordu. 

- Mis Detınar, sinir bozuklu
ğundan başka bir sebep bulama· 
dınız mı? Bu hastalığı intihap et· 
melde pek iyi bir şey yapmadığı· 
nızı sanıyorum. 

Kız, yorgun bir eda ile gülüm
aedi. Yüzü san, gözlerinin altı 
çürümüştü. 

- Amma hakikat dedi.. daha 
evvel gelmeliydiniz .. bilseniz ... 

- Anlatınız bileyim. 

Mis Detmar, başını salladı. Pen 

cereye kadar gidip dışarı baktı. 

Bir polis, kapının önünde duru• 

yordu. 

Adaletin bir timsali gibi du • 

ran polise bakarak: 

'Arka~ı ı:ar) 
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Gece Sana Şarap 
· İkram Edeceğim 

Muaviye zamanında göz ka
maştırıcı_ bir şaşaa ve tüyler ür
pertici bir vahşetle kurulmuş 
Emeviye tahtı sallanıyordu. 

Abdülmelik bu sallanan tah
tı yıkılmaktan kurtarmak için 
uğraşıyordu. 

tbni Zübeyr, tıpkı Muaviye 
gibi eski devirlerden beri kal
bine soktuğu ikbal ve mevki hır 
sı ile gözünü Hilafet postuna 
dikmiş, hatta bu postun ucuna 
sımsıkı sarılmış: 

- Halife benim ... 
Diye bağırıyordu .. Beni Ümey 

yelileri büsbütün ortadan kal -
dırmak, onların kurdukları sal 
tanat ankazı üzerinde kendi ih
tiras tahtını oturtmak istiyordu. 

Muhtar ise her iki tarafın 
yaptıkları zulümlerden bfaar 
kalmış halkı kendine çekmek ve 
iki tarafın çarpışmasından istifa 
de ederek boş kalacak meydan
da atını dilediği gibi koşturmak 
emelini güdüyordu ... 

* Kari müsaade ederse bu üç 
başlı ihtiras canavarına bir de 
kuyruk ilave edelim: Bu kuy -
ruğun ismi N eodet bin Amirül

hanefidır ... 
Bu kuyruk evvela Yemame

de kımıldamış, sonra da bütün 
Necit diyarı üzerinde sallanma

ğa başlamıştı. 

Maksat yine post, yine Hila
fet postu ve saltanat minderi 

idi. 
Fakat bu minder, artık eski de 

virlerin bin.bir yamalı minderi 
değil, altın bir sedir olmuştu .. 

Dört kişi ... Dördü de Halife 
benim diyor .. dördü de kendi
lerine cahil Arap sürülerindım 
taraftarlar bulmuşlar birbirlerini 
boğazlaınağa kalkıyorlar ... Dinf 
ihtiraslara alet olan bu yobazla
rın hilleli ruhiyelerini tarih bi

ze çok canlı, hem ağla?ac~k he~ 
gülünecek çok lbr_etlı bır mı
sal ile gösteriye>r. 

Bu misali kaydediyoruz. 
DÖRT BAYRAK ALTINDA 

Hac mevsimi .. · 
Her taraftan akın eden Müs

I.. nlar Kabeyi tavafa geliyor 

1~:~.~ Mekke, Medin~ ibni Zübey 
. lı'nde Fakat lbni Zübeyr, 

rın e ··· 
hac farizasını i.fa için Kabe-
ye geleceklere muhalefet etmı • 

yor ... 
Aarafatta, Arabistanın her ta-

rafından gelmiş çeşitli bir halk 

kalabalığı var. 
Bu kalılbalığın ortasında da 

birbirlerinden ayrı dört bayrak, 
Aralıistanın dört köşesinden a

yaklanıp : 
- Halife benim ... 
Diyen dört ye>bazın bayrakla-

rı ... 
Şımdı düşünün bir kere .. .' Bu 

herifler bir.bilerine ckefereı fe

cere:f diyorlar .. 
Ve dördü. de cBeytüllaha• 

yüzlerini gözlerini sürüyodar:. 
Sonra da kendi hırsları yuzun 

den Hazreti Muhammedin kur~ 
duğu din ve ahlak prens:plerını 
çıplak ayakları altında çıgr.ıy erek 

birbirlerini tıoğazlıyoıilar! ... . 
Dın namına ne mürailık ... In 

l k amına ne hacalet ... Ah-
san ı n . 

Vahşet Yarabbı ... ıak n:ımına ne . . . . ~ . . . . 
·N ~ ti;e ne old tı? 
Bu dört başlı ihtiras canava-

rının üy başı birbirini yedi. .. 

V 
eydan nihayet alını a-

e m d··1 1 
labild.ğine koşturan Ab u me ı-

ke kaldı. 
. b kanlı tarih faslının 
işte u 

.k. k 1 ·ıe hülasası bu ... 
ı.. ı e une ı - ,. 

Ş mdi bıı safhayı .ırnıasa'. çen 
. k biraz ızah 

be rind ·n çıkaraı a .. . 
b. t uzerın 

etmek ,sleı'Sek AraJ ıs an 
h .b. en çok 

de en fazla nüfuz sa ı ı, . 
• . · · Zübeyrın 

şehirlere hakım Ibnı "u 
ak.belinin ne ve nasıl oldug 
merakı ile karşılaşırız. . 

bd"lmelık De;•il mi ya? ... A u 
' 1 t nı kurtar • can çekişen sa tana ı 

mak için çabalarken Zübeyrın 
oğlu ihtiras ve Hilafet bay.-ağıru 
hemen hemen bütün Aralbistan 
üzerinde dalgalandırıyordu .. Şu 
halde nasıl oldu da Arabistanın 
ekseriyetine istin.at eden hakim 
bir İbni Zübeyr zayıi ve mah
kfun bir Abdülmelike mağlup 

olmuştu? .. 
Cidden meralklı olan bu saf -

hanın izahı bizi İslam tarihinin 
kanlı sayfalarından birini de aç 
mağa sevkediyor. 

Ve bu sayfayı açar açmaz göz 
!erimiz, akıttığı Müslüman ka
nile kızarınııı kıpkızıl bir adam 
görüyor ... 

Kalemimiz, beşer havsalasına 
sığmıyacak derecede va~E' yap 
mış bir isim üzerinde saplanıp 

kalıyor,.. 

Bu isim kimin ismi? 
Bu adam kim? .. 
Bazı İslam tarihleri, tıpkı Mu 

aviye hakkında e>lduğu gibi bu 
adam hakkında da methiyeler 

yazıyorlar ... ve ismin.in kuyruğu 
na da bir cAllah razı olsun • 
Radiyallahüanh• takıyorlar. 

Halbuki biz bu adama ,Af -
lah lanet etsin• diyeceğiz. Ve 
böyle söylerken de insanlık na
mına en kuvvetli hükmü ver -
miş, bu isme en uygun kuyruğu 
takmış olacağız ... 

Peki, bu adam kim? 

HACCAC! .. 

Belki ismini işitmişsinizdir .. 
Hani arasıra laf arasında .ııac 

cacı Zaiim. derler, işte o herif... 
Ve bu herif, Abdülmelik bin 

Mervana kf'Ybetmek üzere ol -
duğu saltanatı temin etmiştrL 

Sallanan tahtı sağlama bağla
mıştır. 

O ana kadar tarihiri kaydetti
ği bütün zalimlerin döktükleri 
insan kanı mecmuundan daha 
fazla insan kanı akıtan hu katil 
adam bu kanlı işi nasıl yaptı! 

Bu ve buna benzer büyük 
tarih vak'alarmda ekseriya batıl 
bir itikadın rolüne tesadüf etli· 
lir. 

Tarihin yazacağımız bu kan· 
. 1ı faslında da bir cHaccacı Za
lim• in ortaya atılması bir rüya 
yüzünden olmuştur ... 

Şam, filmi Zübeyrin gcttikçe 
artan nüfuzundan ve rastgele 
pala sallamak hususunda olan 
vahşetinden adamakıllı yılmış -

tı .. 
~:ıer, Zübeyrin oğlu biraz da

ha gayret etmiş olsaydı Şamı 
muhakkak ele geçirirdi ... 

·Halkın hfıleti ruhiyesi o de
rece berbat ve 0 derece bozuktu 
ki. .. şehri derhal teslim ederler
di. .. Bu vaziyet içinde Abdül -
melik ne yapacağını şaşırtıvş, en 
aciz bir insandan bile n:edEt U· 

macak dereceye gelmi'Şt i. 
Bu strada, üstübaşı pejmür

de, nefesi açlık ve sefalet ko -
kan, fakat gözleri vahşet i.~ınde 
kan çanağı bir herif, Berı Uıney 
yeli hükümdarın huztıı·Lna çık

tı ... 
- Ya Abdülmelik ... dedi. ben 

dün gece bir rüya gördüm .. Re
nin d_üşmanın olan !bnı Zübeyri 
tutmuş, derisini yüzmüş kafa 
tasını kesip sana getirmişim .. . 

Ben bu rüyayı tabir eıt:rdim .. . 
Kahinler, eğer harbe gidecek o
lursam Zübeyrin oglunn mu · 
hakkak g;..lebe ça:.,tağın11 s0y-

Jed.ıler. Beni bu işe memur et.. 
göreceksın ki İbni Zübcyri tepe 

Uyeceğirn ... 
Karır.cadan bile medrt ur.ıa-

cak kada:: aciz ka'.ıııı~ 'llan Ab
dülmelik, bu serseri &damın tek 
lifini .kabul etti. 

işte bu serseri herif, üstü ha 
şı pejmürde nefesi açlık ve se
falet kokan adam, bir rüya yü
zünden isıam· alem iızorine mu 
sallat olacak meşhı.ır Haccacı 

Zalimdi ... 
l Arkası var) 

Harp Nihayet 
Çıkacak mı? 

(B<l§ tarafı 1 inci sayfada) 

tabiye, (yani frenkçesini istiyor
sanız, Tactique) en beklenilıni. 
yen bir yerden, yine en beklenil
miyen bir anda hücuma geçmek
tir. Zaten mihvercilerin yegane 
kuvvetleri ve yegane muvaffa. 
kıyet ümitleri bu şaşırtma hare· 
ketlerindedir. Avrupada merkezi 
bir vaziyette bulunmaları, muh· 
telif cephelere birden hem nazır, 
hem hakim bulunmaları da onla 
rın bu taoıyı'1erini ıiyad~si:r• tes 
hil eylemektedir. 

O cihetle şu önümüzdeki dört 
beş haftayı, hemen iki günde bir, 
böyle baskına uğramak, ani su. 
rette beşeriyetin en büyük afeti 
ile karşılaşmak ihtimalleri için
de geçirmeğe hazırlanmalıyız. 
Bahusus, ki M. Hitler, böyle ant 
hücuma geçmek mecburiyetini 
hesap ederek elinden gden si· 
yasi tedbirleri de almakta azami 
sür'at ve hatta muvaffakıyet gös
teriyor, Mesela dünkü akşam ga
zeteleri, Almanyanın Rusyaya 
(200) milyon kredi açtığı habe. 
rini vermektedirler. İngilizlerin 
üç aydır Ruslarla müzakere edip 
de hfila bir anlaşmıya varamadık
ları bir sırada, Almanyanın topu 
iki üç haftalık konuşma netice . 
sinde Rusyaya oldukça külliyetli 
mikdarda kredi açması çok dik • 
kati ve çok da hayreti mucip de
ğil midir? Bu vaziyet karşısında 
bizim, ikide birde, İngilterenin 
siyasi müzakere ve anlaşmalarda 
ağır davranmasından şikayet et
mekte haklı olduğumuz tebey • 
yün etmez mi? 

Maamafih, harbi zaruri ve pek 
yakın gibi gösteren bütün bu ala· 
metlere \'e dl!ldlet!erı' rağmen, 

gerek İtalyanııı harpten ka,:rn
ması, gerek bizim cephenin, bir 
tevassuta girişmek çaresini niha
yet, l>ulması ihtimallerinden do
layı • dediğimiz gibi • biz hala 
büsbütün bedbin değiliz. Garp 
devlet ve milletlerinin ne kadar 
kendilerine şaşırmış olml~ı·s. d
sunlar, kendi ellerile kurdukları 
ve o kad~,_- böbürlendikleri ıı.r

deniyetlerini, yine kendi ellerile 
kan ve ateş girdapları içinde bo
ğacak kadar ~ıldırdıklarına .ıaia 
kolay kol1.v i.!ıanan1ıyoruz. 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

Ya Harp 
Ya Sulh! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bir Berlin mektubunda ezcümle 

şöyle demektedir: 

cSalahiyettar Beri·'\ Pıahfol

lerinde hasıl olan kanaate göre, 
Hitlerin 27 ağustosb sôyliyece
ği nutuk sansasyonel bir mahi -
yet arzedecektir. H'tler bu nut
kunda ya 5 mayıs tarılıli Polon 
ya muhtırasına .bir cevap vere -

cek, yahut da, arkasındak' bütün 
köprüleri yıkarak ~imdıki buh

ranı son haddine götürecektir. 
Budapeşte, 21 (A.A.ı - Kont 

Csaky, dün akşam buraya gel
miştir. Başvekil Kom Teleki, 
Kont Csaky'yi derhal ka -

bul etmiştir. Hariciye na7ırı, bu 

görüşmede başvekile Alman ve 

İtalyan devlet adamlariyle yap

tığı hususi mükalemeleri hak • 

kında izahat vermiştir. 

60 Lirayı Çalan Sandalcı 
Bulundu 

Müddeiumumilik Niyazi is -

minde bir sandalcı hakkında tev 
kif karan vermiştir. 

Niyazi geçenlerde limanımıza 

gelen İngiliz harp gemilerini zi

yarete gittikleri sırada kazaen 

sandaldan düşen ve kurtarılan 

Aliye ve Remziye ismindeki iki 

Hataylı kız talebenin; bu kar -

gaşalık esnasında cüzdanlarını 

alıp içindeki 60 lirayı cebine in
dirdik ten sonra cüzdanı denize 
atmakla suçludur. 

fKDAIW 

İngiliz ve Fransız 
Nazırları Meclisi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Reisicümhur Lebru~ isli -
rahat etmekte olduğu Mercy -
Lehaut'dan Çarşamba günü P~
rise dönecek ve Perşembe günü 
Elysee'de Reisicü.mhurun riyase
tinde bir N azll'lar Mecl!si içti • 
maı olacaktır. 

Lebrun, Pa.riste birkaç gün ka 
lacaktır. 

Paris, 21 (A.A. )- Yarınki Na
zırlar meclisi toplantısı, hemen 
yalnız harici meselelere tahsis o 
lunacaktır. Paristeki toplantı, 

Inıgilteredeki te>plantıdan hemen 
bir iki saat sonra yapılacaktır. 

Gerek Londrada gerek Paris -
te yapılacak bu iki toplantıdan 
birinci derecede mühim bir ka -
rar çıkacağı tahmin olunmakta-

! dır. İngiltere ve Fransanın Av -
rupa meseleleri karşısındaki va

j ziyetleri sarahatle tesbit edil-
miş bulunmaktadır. 

Bu sabah Daladye, Fransanın 
cenubundan Londraya dönmek· 
te olan İngiliz Harbiye Nazırı 
Hore - Belisha'yı kabul ederek 
kendisi ile uzun müddet görüş
müştür. 

Manevra
lar Bitti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Edirne, 21 (Hususi) - Bir 
haftadanberi devam eden lbüyük 
Trakya manevraları bugün so
na erdi. Bugünkü harekatta kat'i 
neticenin alınması kararlaştırıl
mış bulunduğundan 'başta Milli 
Şef İnönü ve sayın Mareşal e>l
duğu halde Başvekil Refik Say
dam, Mi!li Müdafaa Vekili Na
ci Tınaz, Nafia Vekili Fuat Ce
besoy, manevra kumandanı Falı 
rettin Altay, yüksek kumanda, 
heyetile, emekli generaller, Ka
zım Dirik, bazı asker mebuslar, 
Mısır askeri heyeti, ecnebi ata
şemiliterleri, matbuat mümes -
silleri de hazır bulunarak ha
rekatı başından sonuna kadar 
takip etmiş ve Türk askerinin yi 
ğitlik ve metanetini bir kere da 
ha yakından görmüşlerdr. 

Son günlerın harekat vaziyeti 
şıı. idi: 

ilk hedef olarak Edirneyi ele 
geçirmek istiyen !bir mavi şı

mal ordusunun bir haftadanbe
ri Edirne - Kırklareli hattına 

Yarınki görüşmede Fransız karşı yaptığı taarruzları akame-
büyük elçilerinin Parise gelmiş te uğratılm"l ve karşısındaki ma 
olan son raporları üzerinde en - vi kuvvetleri yıpratlıktaıı sonra 
ternasyonal vaziyet müzakere e- muka!bil taatruza geçen kırmızı 
dilecek ve ayni zamanda Per - cenup ordusu ilerleme istiyen 
şembe günkü toplantının ı·uzna- ma!vi orduyu süratle geri çekilme 
mesi hazırlanacaktır. ye mecbur etmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Halifaks Bu ,ıralarda kırmızı ordu ile 
bu sabah Yorkshire'den Londra- ittüak ederek harbe giren sarı 
ya dönmüştür. garp ordusu da Edirı>eyi geç -

Londra, 21 (A.A.) - Çember- miş ve Tunnca garbinde mavi 
!ayn saat 11.30 da Başvekalet da- , kuvvetleri taarruza başlamış -
iresinde Lotd Halifaks ile görüş tır. Bu vaziyet karşısında geri 

müştür. Bu mülakat esna5ında 

1 

çekilen mavi ordu tedafüi bir va 
Beynelmilel vaziyet gözden ge - ziyet almıya mecbur ka m•ş ol-

çi.rilmiştir. , duğundaıı sıra kırmızı ordunun 

Almanya 
Çıldırdı mı? 
(Baş tarafı 4 iincii sayfada) 

Mutlak surette bir harbe sürük
lenmek, Almanyayı mahvede · 
cektir. Hayat sahaları hayalleri 
ebediyen yok olacaktır. Bu fela
ket, Almanya için, öyle 15 • 20 
senede tamir edilebilecek bir ya 
ra değil, belki yarım asır kapan
mıyacak bir büyük rahne olacak, 
Almanya, bir daha hiç toparla· 
namıyacaktır. 

Bugün Almanyayı bekliyen a· 
kıbet budur. Bu akıbeti, kendile
rinin herkesten daha ziyade tak· 
dir etmeleri lazımdır. Çünkü, 
kendileri ~in içindedirler. 

Mihver, bir hiçtir. Pamuk ip· 
!iği ile bağlanmıştır. İtalya, gü
venilecek bir dost değil, dövüşü
lecek bir düşman bile değildir. İ
talyayı, şöyle bir kalem kenara 
bırakın .. onu hesaba bile katma
yın .. o, şimdi hali pürmelalini dü
şünüyor, akıbetim ne olacak, di
ye dizlerini dövüyor. 

Almanya, doğru yola gelme • 
dikçe, yeryüzünün sulhe kavuş
ması, Almanyaya karşı beslenen 
itimatsızlık asla zail olamaz. Al
manya, mütemadiyen, müteaffin 
koku neşreden bir merkez hali
ne gelmiştir. Nihayet bir tek 
Berlin şehri yüzünden, bütün 
dünya, yıllarca rahatsızlık çeke
mez. Elbette, bu çıldırmanın bir 
sonu gelecektir. 

Mantarlı M~mmalar, Stor
lar, perdeler ve sair her tiirlü 

TEFRIŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi. 
atlarla satılmaktadır. Beyaz 
eşya dairemizde bassalar, ya
tak çarşafları ve yünlü yatak 
örtülerinin fiatları kıyas ka
bul etmez derecede ucuzdur
lar ve rekabetten aridirler. 

Süleyman 
Osman 

Gezer ve 
Sezginer 

O..zete Mecmua 
Kitap 

Aydın 

taarruzuna gelmiştir Bu vazi -
yet dahilinde bulunan iki taraf 

arasında bu sabah şiddetli mu
harebler devam ederken diğer 
taraftan da kırmızı ordunun kat'i 
neticeyi almak için taarruz ha
zırlığmda bulunduğu müşahede 
ediliyordu. 

Muu\!v1~ "O)aha~ı h kiki bi.r 

harp sahnesinden farksızdı. Her 
yer piyade müsademeleri

1 
hafif 

ve ağır top ateşi, keşif maksadi 

le dolaşan \"e vakit vakit karşı 
tarafı bombalıyan tayyareler bü 

yük bir meharetle gizlenmiş oto
mobiller, mermi isabetlerini tem 
sili mahiyette göstermek mak -
sadile •razinin bazı kısımların

da görülen sun'i dumanlar bu 
hissi tamamile veriyordu. 

Bununla beraber şiddetli bir 
yağmur altında bir buçuk saat -

ten fazla süren çetin bir müca

dele neticesinde muharebenin bi 

raz hafifleyişi kırmızı ordunun 

kat'i bir netice almak üzere ta -

arruz hazırlığına geçmesi ih -

timalini kuvvetlendiriyor, ve bu 

sırada yağmur da durmuş bu -

lunuyordu. 

Saat 11.25 geçe Milli Şef İnö - ' 

ün yanlarındaki zevat ile birlik 

te manevra komutanı ve ataşe -
militerlerin bulunduğu tepeyi 
teşrif buyurdular ve misafir ata
şelerin ellerini ayrı ayrı sıkarak 
lı:endilerine iltifatta bulundqlar. 

Niyazi cürmünü itiraf etmiş • i 
tir. ·---------.. 

Artık göz alabildiği kadar ko

ca harp sahasına müthiş bir mu

harebe meydanından ayırmak 

kabil değildi. Hafif ve ağır top

ların, makineli tüfeklerin kırmı

zı ordunun taarruzunu durdur -

mak maksadile kıt'alar üzerinde 

alçak uçuşlarla makineli tüfek 

atışları yapan ve bin metreden 
yüksekte uçan iki taraf tayyare 
filolarının seslerinden başka bir 
şey duyulmuyordu. Ve bu ö • 

lüm ve diripı sahnesinde Meh • 
metçiğin ilerleyişi görülecek şey 
eli. Bu esnada kırmızı ordunun 
tankları da harekete geçmişti. 
Büyük hendekler, koca tepeler 
aşarak ilerle yen çelik devler kar 
şısında dahi yiğit erlerimizin bu
lundukları yerleri pervasızca 

muhafaza etmeye çalışmaları ve 
saat beşe çeyrek kale suvarileri
mizin düşmanın yan gerisinden 
vurll§!arı eşsiz bir kahramanlık 
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''~~G_o_N_o_ .. _N~T_E_N_K_l_TL_E_R_i~_/ 
Côbi Efendi ile Hicôbi Efendi 

(B<l§ tarafı 1 inci sayfada) 1 
rıyorlar, ateş püskürüyorlar. 

- Konferans mı .. Kim hal
tetti bunu? ... Konferans sözünü 
ağzına alan hangi küstahtır? .. 
Almanyanm şerefi konuşuld<tğu 
sırada konferans sözü ağza bile 
alınmaz. Almanyanın şerefi mü 
nakaşa kabul etmez. Konferans 
istenıiyoruz! 

•L'Intransigeant• gazetesi -
nin siyasi muharriri hayrette: 
•Yahu diyir, konferans isti yen 
kim? .. • 

Bu Fransız gazetesinin ınu -
harriri bizim meşhur Cabi efen· 
di ile Jlicabi eendiyi tanısaydı 
biç şaşmazdı. 

Cabi efendi ile Hicabi efeıı -
di: <1Buyurunuz Cibi efendi. 
•Siz buyurunuz Hicô.bi efendi... 1 

diye bir hayli teşrifattan sonra 
kahveye girmişler, okkalı tara
fından birer kahve höpürdetip, 
he•aıı görmek ü~ere kahveciyi 
çağırmışlar. Hicabi efendi cüz
dana dananınca Cabi efend; ına 
ni olmuş: 

- Buraya gelirken: Hicabi 
paralar senden denıiştiniz~ 

Cabi efendi gözlerini dört aç 
mış: 

- Katiyyen demiş, ben böy. 
le. şey söylemedim. Bilakis siz 
bana kahve ikram etmemi emre 
diyorduouzdu Cabi efendi. 

Hicabi efendi ayak diremiş: 
- Va!libi yanlış .... 
Cabl efendi inat etmiş: 
- Billfıhi doğru ... 
- Aman, Hicabi efendi na-

sıl olur ... 

- Kuzum Cabi efendi peki
ll olur. 

- Olmaz Hicabi efendi, pa
rayı ben vereceğim. 

- Katiyyen. Cabl efendi ben 
vereceğim ... 

Kahveci bu iki müşteriye bak 
mış bakmış da: 

- Ben sizin ne mal olduğu
nuzu adınızdan anlamıştnn ya; 
bayıli şuradan defolunuz! de· 
nıiş. 

Almanya hükCımelile matbu
atı bizim meşhur Cabi efendi ile 
Hicabi efendiye benziyorlar: 
Al şu Dantzigi de defol! Emri
ni koparınağa bakıyorlar. 

SELAMİ İZZET SEDES 

SATIŞ İLANI 
l~tantul Eeşinci icra MemurluGundan:: 
Yusuf Zahir ve Mehmet Sadi tarafından Vakıf Paralar idaresin

den 23110 ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil birinci dere-" 
cede ıpotek gösterilmiş olup borcun ödemnemesınden dolayı satıl-
masına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 

(250) lira kıymet takdir edilmiş olan Hasköyde Sütlücede Mahmut 
Ağa mahaltesinin Hamam sokağında eski 38 yeni 44 No. lı Beyazıdr 
Veli vakfıııdan sağ tarafı Haş!m veresesı menzıl ve bahçesi sol ta
rafı mukaddema Tosun elyevm Murtaza Ye Hasan Kahyaların 

menzili bah~esi v~ bazan .. muk.addema Fazıl veresesi elyevm Ayşe 
ve Emme Kanıye ıle Abdulkerım al'Saları, arkası kısmen Remziye 
vesairenin menzil bahçesi Ye kısmen Derviş veresesi bahçesi ile 
mahdut zemini ımail, mevkii yüksek ve iskeleye uzak olup içinde 
kuyusu bulunan 1800 metre murabbaı mikdarındaki arsanın tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 25/9/939 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar Yeni Pastahanede Adliye binasındaki 
dairemizde açık arttırma ıle satılacaktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetin % 75 şini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son attıranın teah-

hüdü haki kalmak üzere arttırma on beş gün mllddetle temcııt edile
rek 10/10/939 tarihine rasthyan Sah günü saat 14 den 16 va kadar 
yine dairemizde ikınci açık arttrrması yapılacak ve bu ikin~i arttır· 
mada da artırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmazsa 
borç 2280 No. lı kanun hükümlerine göre beş müsavi taksitde öden
mek üzere tecil edilerek satış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muham
men kıymetin % 7,5 nısbetlnde pey akçesi vermeleri veya milll•bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lilzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tellali
ye resimleri ve vakıf icarcsi satış bedelinden tenzil edilir. 20senelik 
taviz bedeli müşteriye aittir. 2004No. lı icra ve iflas kanununun 126 
ıncı maddesinin 4 üncü fıkrastnca, bu gayrimenkul üzerinde ipotek 

li alacaklılar ile diğer. alak~darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususıle faız ve masrafa dair olan iddialarını bu 
ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 

bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından harıç kalacakları ve daha 
fazla malumat almak isteyenler 25/8/939 tarihinden itibaren herke 
sin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 
934/6704 No. lı dosyasına müracaatları ilan olunur. (654a) 

sahnesini en canlı bir örneğini 

yaşatıyor. 

Üç saat süren müthiş bir harp 
neticesinde karşısındaki mavi 
kuvvetleri kat'i surette hezimete 
uğratmak mak•adile yiğitçe dö· 
vüşen kırmızı kuvvetler mavi 
kuvvetleri sıkıştırmış ve kendi 
lehlerine olarak tam ve kat'i ne
ticeyi almaya ve düşmanı mağ
lup etmeye muvafak olmuştur. 
Alınan kat'l neticeyi müteakip 

ımanevra kumandanı da Mareşa 
lin yanına gelmiştir. Orgeneral 
Fahrettin Altayı tebrik eden Ma 
reşal Çakmak aynı zamanda ma 
nevra kumandanına Milli Şefin 
bir telgrafla ordumuza iltüatta 
b~lunduklarını da bildirmiş ve 
bu esnada yine ataşemiliterlere 
manevralarımızda hazır bulun -
duklarından dolayı memnuni • 
yetlerini söylemişlerdir. == Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo • 

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer
den ucuz fiat ve müsait şart
larla satılmaktadır. 

1 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLl HAR!ct 
Senelik uoo J{r. 2300 Kr. 
1 aylılr. 600 Er. J~d Kr. 
1 ayhk 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

iL AN 
TEK SOTll"': 
SANTİMİ 

ISlrlDet Sahife 4.00 brut 
ikinci Sahife 150 kurut 
'Oçüncü Sahife 200 kurut 
Dördüncll Sahife 100 kurut 
5 • 6 mcı sahifeler 50 lı:ıırut 

f • 1 inci Sahifeler JO brut 

Gazeleml.ı_e neşrttlrlle-

cek bllcüm.le ticari ilinlar yal· 

nız Ankara caddesinde Kah • 

ramaruıade hanmda İlancılık 
Kollektıf flrketınden alınır. 

1 
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ŞEKER HASTAL.IKLARINA ve DIYABETLERE 
yegane G 1 DA olan Türkiye ve Avrupada Birinciliği ihraz 

eden, bütün Avrupa mamulatına rakip olan 
HA UT Ti • • Israr ile isteyiniz ve HASAN marka ve ismine dikkat ediniz. 

• 

Adrese Dikkat: 

EMINÔNÜ ECZANESİ 
Bahçekapı Yerli mallu Puan üst tarafındaki caddeye 

ııakledlldi. 

Taze ilaçlar - Ehven fiatlar 

B•y•nların m•hrem tuvaletlerinde kul· 
l•nacaQı gayet sıhhi, el çantalarında blle 
tatın•n ve en ince elblseler altında belli 
olm•yan1 vUcuda bUtUn serbestiyi veren 
gayet kullanıtlı adet bezlerldlr. FEMIL ve 
BACLARI her eczane ve bUyUk maOaza· 
lard• bulunur. 

Ecnebi Memleketlere 
Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Madencilikle aWı:adar muhtelif ihtisaslar için yüksek 

tahsilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 
A.-1-'-- --sil---~'"'-• 

2 - İsteklilerin qağıdaki ıartları hai:ı olması lazımdır: 

a -TüM olmak 

b - Madenlerae veya aaha üzerinde çalışabileeek kab!liyet

t" ve sıhhati tam olmak •Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır. 

c - LAakal lise veya kollej mezunu olup, olğunluk vesikasını 

alını§ bulunmak 

d - Yqı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak 

3 - Müsabaka §U derslerden yapılacaktır: 

a - Nazar! hesap 
b - Cebir 
c - Hendese 
d - Müsellesat 

e - Fizik 
f- Kimya 

g - Jeoloji 
i - F.cne bi bir dil 
4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı ikazanmış olmakla 

beraber, gönderilece-k talebelerin, ihraz ettikleri derece itiba.rile, 

kazananların ilk 12 sı arasında bulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 

müsabakadaki derslerden ihraz -edilen notlara göre tesbit edilecek 

ve alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, mü

sabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklar
dır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 

bir miali kadar Devlet emrinde hizmete tAbi olduklarından bu 

hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname 

verecekler ve bunun için d~ muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve 
mühlet şunlarılır: 

a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 4 Eylfıl 1939 

b - Sıhht muayene tarihi: 6 Eylfıl 1939 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eyl1ll 1939 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası

nı, mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların 

tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotograf ve dilekçelerini; son mü 

racaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direk

törlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayın edil

m ş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımanındaki Ens-

t ,ttisü merkezinde bulunmaları ilan olunur. .3604• .5994. 

lstanbul Amerikan 

Kız kısmında Leyll yer kalmamı9tır. Lise 
ihzari •ınıfı için de kayıd kapanmıttır. 

Müdüriyet• 

Karilerimızden oaw•" t""- 1 lunmadıgı halde .. 
liı hatırlarlar k: bu Cosdon Plat-

TER İSTİKLAL LİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Kadın zarafetinin en 

büyük düşmanıdır. -----
1 - İlk; wta ve lise kısımlarına yatılı veya yatış.ız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat 

etmelidirler. 
DANSTA, 

SPORDA, 
GEZMEDE 

Ter •izi •evdik· 
lerlnlzln yanın

d•n uzakıw,tır-

3 -:- Eski talebe Eylul'ün ~nuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvwarak 
kaydını yenilemelidiF. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi
yecektir. 

may• mecbur 
eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

Koltuk altı 
terlemesine 

olur. A a 

manı 

Teri kesmez 
sadece mec· 
rasını değişti

rir elbişelerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek
ten, vücudünüzü ter kokusundan korur. 

Sarıyer Belediye Şubesi MUdUrlUgUnden 
R~elihisarında Bebe]$ - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Si

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-
'--- '-!.--- .:.---s- _,ı-.uuıuh u.a."'""' .ı.:ı"w-.rıo.hınc uı~nHitl uınumıye görül-
düğü İstanbul Vilayeti 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 Daimi Encümeninin 31/5/ 
939 tarih ve 5514 No. ve yine Daimi Encümenin 26/7/939 tarih ve 
7459 No. kararlarına tevfikan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 
istimlak. kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkur arsa· 
nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların di
binde bulunması itibarile dtln 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 ayrıca iki yüz U
ra kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd
detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör
mek ve i2ahat almak keyfiyet alakadaranca malfun olmak üzere 
ilan olunur. (6327) 

. ;an.:; Mümessili ·;e • Neşr!7at Dl: 1 
rektörü: A. Naci, Ba.sıldıjı Yer: I 

Son Telgraf Basımevl. .... ,,,.. . .. '"'• 

ZAYİ - 1632 sicil numaralı 
arabacılık ehliyetnamemi za;yi 
ettim. Yerusini alacağım~ 
hükmü yoktur. 

ARİF 

4 - Bütünleme ve e114!'l navları Eylül'ün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehııadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 

· - YAruN 
CEt( DEFTEQ.(NE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTlll 

TOR,K(Y 
1$ 

f>ANKASI 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Edenlere: Şişmanlıktan Şikayet 

-. 

Emniyetle Müstahzarları 

...., ... ccı 

kullanabileceğiniz Piyasaya çıktı 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) - Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Glüten Princi - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 

emirlerine uvgun ve sabit olarak ha~ırlanmıştır. 

z L Müstahzarları 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

şişmanlık yapmaz. Vücudu besler fakat 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

IZMIR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR~ 
ı 


